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Na obálce: Dům čp. 44 „U Havlíčka“
Titulní stránka – tentokrát s kresbou Mgr. Soni
Plchové – přináší jednu z nejvýraznějších jedovnických staveb, dům čp. 44 na náměstí. Začněme
opět informacemi bývalého obecního kronikáře
Aloise Roudného z nepublikovaného strojopisu
z roku 1978: „Jeden z nejstarších domů v obci je
dům číslo 44, jehož mohutná stavba ze silných,
převážně kamenných zdí se vypíná na našem náměstí. Při poslední opravě zdí byla na zdi nalezena písmena CJ 80 GZ-K.HAPL-MJ a letopočet
1777. Těžko lze určit, co znamenají ona písmena,
snad jméno stavitele domu. Letopočet asi určuje
postavení domu, a to je bezmála 200 roků. Při
poslední opravě byly nalezeny ohořelé dubové trámy. Protože není známo, že by dům v posledních
létech vyhořel, pak pocházejí tyto ohořelé trámy
z požáru roku 1822, kdy tento dům také vyhořel.“
V kapitole o hostincích uvádí: „Antonín Ševčík

ve své knize zaznamenal, že první hospoda v obci
byla v domě číslo 44, měl ji Jan Kučera. Šlo podle
zpráv starších občanů o hospodu panskou, ve které se scházela část obyvatel městečka, kde v pozdějších létech měla svou spolkovou místnost organizace Vlastimil a později sociální demokratická
strana. V sále v prvním patře byly konány zábavy.
V pozdějších létech měla svou spolkovou místnost
organizace Vlastimil také zde. Po postavení sochy
Karla Havlíčka Borovského se vžil název hostince „U Havlíčka“. Tento hostinec byl zrušen v roce
1948.“ A v textu věnovanému spolku Vlastimil
se dozvídáme: „Spolek Vlastimil se přestěhoval 1.
listopadu 1897 z Panského domu do hostince Roberta Kučery č. 44 a od 8. února roku 1907 měl
pak spolkové místnosti u Kousalíků.“
Více se dozvíte na str. 26.
Josef Plch
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Informace z rady a zastupitelstva
Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 54 ze dne 22. 5. 2013
Na základě předložených zpráv a projednaných
záležitostí:
Rada městyse schvaluje
• výjimku z Řádu rekreační oblasti rybníka
Olšovec na termín 24. 6.-30. 6. 2013, žadatel
J. Plachý, Blansko, za předpokladu, že budou
souhlasit vlastníci sousedních objektů
• výjimku z OZV č. 5/2005 O konání veřejných
produkcí na den 24. 8. 2013 do 24.00 hodin,
žadatelka L. Zemánková, Jedovnice
• výsledek hospodaření společnosti Olšovec,
s. r. o. Jedovnice a jeho rozdělení dle předloženého návrhu
• odměnu řediteli ZŠ Jedovnice Mgr. M. Součkovi dle předloženého návrhu
• rozpočtové opatření č. 2/2013 dle předloženého návrhu
Rada městyse souhlasí
• s opravou chaty č. e. 59, žadatel V. Šrámek,
Brno, dle předloženého návrhu
• se stavbou RD včetně IS a komunikačního
napojení, žadatel V. Lošťáková, Rájec–Jestřebí, dle předloženého návrhu
• se stavbou zastřešení terasy chaty č. e. 86, žadatel M. Černý, Blansko
• se stavbou zastřešení terasy chaty č. e. 78, žadatel M. Černý, Blansko
• s odběrem pitné vody a s odvozem a likvidací
odpadu LDT PETROV Brno dle předloženého návrhu
• s pořádáním akce Pán Prstenů – Bitva o Středozem 2013 ve dnech 21. 6.–23. 6. 2013, žadatel Moravian LARP, o. s. Brno, dle předloženého návrhu
• s konáním akce s účastí psů ve dnech 24. 8.–
25. 8. 2013 v areálu Tyršovy osady, žadatelka
L. Zemánková, Jedovnice

• s konáním Ukázky vojenské techniky 5. 7.–
6. 7. 2013, žadatelka T. Chlupová, Jedovnice
Rada městyse bere na vědomí
• konání LDT PETROV Brno ve dnech 1. 7.–1. 8.
2013
• poděkování Hasičského záchranného sboru JMK Brno za spolupráci naší jednotky
SDH při realizaci taktického cvičení složek
IZS ve vojenském újezdu Březina ve dnech
3. 5.–4. 5. 2013
• poděkování MO STP Jedovnice za příspěvek
na činnost z rozpočtu městyse
• zápis ze schůzky komise pro občanské záležitosti ze dne ze dne 6. 5. 2013
Rada městyse jmenuje
• komisi pro posouzení a vyhodnocení nabídek na výběr dodavatele stavby Úspory
energie a využití OZE v areálu AT Olšovec
ve složení Ing. J. Šíbl, Jedovnice, (náhradník
P. Gryga, Jedovnice), Ing. J. Vágner, Jedovnice, (náhradník L. Blažek, Jedovnice), Ing. A.
Dvořák, Jedovnice, (náhradník J. Král, Jedovnice), Ing. J. Matuška, Jedovnice, (náhradník Mgr. H. Šíblová, Jedovnice), Ing. J.
Plch, Jedovnice, (náhradník M. Prause, Jedovnice)
• komisi pro posouzení a vyhodnocení nabídek na výběr technického dozoru investora
ve složení Ing. J. Šíbl, Jedovnice, (náhradník
L. Blažek, Jedovnice), Ing. A. Dvořák, Jedovnice, (náhradník J. Král, Jedovnice), Ing. J.
Plch, Jedovnice, (náhradník Mgr. H. Šíblová,
Jedovnice)

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 55 ze dne 13. 6. 2013
Na základě předložených zpráv a projednaných
záležitostí:
Rada městyse schvaluje
• Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku
mezi městysem Jedovnice a Mc Flek, s. r. o.
Brno, dle doplněného návrhu

• Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku
mezi městysem Jedovnice a I. Kocmanovou,
Jedovnice, dle předloženého návrhu
• bezplatný pronájem kulturního domu a jeho
okolí, bezplatný pronájem skládacích stolů
a lavic, stánku z MAS, dodání májek, výjim3
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ku z OZV č. 5/2005, O pořádání veřejných
produkcí na 28. 6. 2013 a 29. 6. 2013 do 02.00
hodin, žadatel Staré časy, o. s. Jedovnice
Rada městyse souhlasí
• se stavebními úpravami objektu č. p. 114
v k. ú. Senetářov, dle předloženého návrhu
• se stavbou kabelové přípojky NN, žadatel
PROSIG, s. r. o. Brno, dle předloženého návrhu
• s návrhem řešení odvodnění, žadatelé I. a J.
Kuncovi, Rudice, dle předloženého návrhu
• se stavbou rozšíření vodovodního a kanalizačního řadu v rekreační oblasti, žadatel
P. Odehnal, Blansko, dle předloženého návrhu
• s úpravami terénu u chaty č. e. 23, žadatelé
J. a M. Oplištilovi, Brno, dle předloženého
návrhu
• s výjimkou z Rekreačního řádu, žadatelka M.
Kleinová, Jedovnice, za podmínky souhlasu
všech majitelů okolních pozemků
• s výjimkou z Rekreačního řádu, žadatelé J.
a V. Oprchalovi, Brno, za podmínky souhlasu všech majitelů okolních pozemků
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• s výjimkou z Rekreačního řádu, žadatel J.
Šenkýř, Jedovnice, za podmínky souhlasu
všech majitelů okolních pozemků
• se stavebními úpravami RD, žadatelka
Ing. arch. S. Korsuňová, Jedovnice, dle předloženého návrhu
• se zrušením přípojky kabel. TV, žadatel A.
Formánek, Jedovnice
• s instalací GIS dle předloženého návrhu
Rada městyse bere na vědomí
• oznámení o zahájení řízení o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace dne
22. 6. 2013, závody horských kol GT Železný
býk
• zápis z jednání komise pro kulturu, vzdělávání, sport a volný čas ze dne 30. 5. 2013
Rada městyse rozhodla
• na základě doporučení výběrové komise
o zadání veřejné zakázky Vybavení sběrného
dvoru Jedovnice II firmě SITA CZ, a. s. Brno
Rada městyse nesouhlasí
• s průjezdem pro nákladní vozidla a mechanizaci po místní komunikaci Riviéra do lesních porostů Lesů ČR, žadatel DŘEVO-PRODUKT SV, spol. s. r. o., Znojmo

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 56 ze dne 27. 6. 2013
Na základě předložených zpráv a projednaných
záležitostí:
Rada městyse schvaluje
• Smlouvu o nájmu pozemku mezi městysem
Jedovnice a V. Dvořáčkovou, Jedovnice,
na část pozemku p. č. 288/8 dle předloženého návrhu
• Smlouvy o nájmu pozemku na části pozemku p. č. 2528/229, který je majetkem
městyse, mezi městysem Jedovnice a J. a E.
Mroczkowskými, Jedovnice, J. a L. Abrahámovými, Jedovnice, S. Zédou a M. Bezděkovou, Jedovnice, R. a E. Kuchařovými,

Jedovnice, F. Navrátilem, Jedovnice, dle
předloženého návrhu
• výjimku z OZV č. 5/2005 O pořádání veřejných produkcí na 02. 08. 2013 do 24.00 hodin, žadatel D. Tejkal, Lysice
Rada městyse ruší
• usnesení rady městyse 46/6 ze dne 28.
01. 2013, kterým byl schválen návrh nájemní smlouvy mezi městysem Jedovnice
a P. Hýzlem, Jedovnice
Rada městyse nesouhlasí
• s pronájmem části pozemku p. č. 2528/229,
který je majetkem městyse, P. Hýzlovi, Jedovnice

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 57 ze dne 8. 7. 2013
Na základě předložených zpráv a projednaných
záležitostí:
Rada městyse schvaluje
• přidělení bytu 1+1 na DPS Jedovnice ve 3. NP
M. Skácelové, Krásensko
4

• kupní smlouvu na vybavení sběrného dvora mezi městysem Jedovnice a firmou SITA,
a. s., Praha, dle předloženého návrhu
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Usnesení č. 24 ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice, konaného dne 13. 6. 2013
Na základě předložených zpráv a projednaných záležitostí Zastupitelstvo městyse
Jedovnice:
1. schvaluje zapisovatelku Marii Gabrielovou,
tajemnici ÚM
2. schvaluje ověřovatele zápisu Danielu Starou, Ing. Radka Lebiše, Ph.D.
3. schvaluje program zasedání dle předloženého a doplněného návrhu
4. schvaluje účetní závěrku městyse za rok
2012, výsledky inventarizace městyse
za rok 2012, výsledek hospodaření Olšovce,
s. r. o.
5. uzavírá projednání závěrečného účtu celoročního hospodaření městyse za rok 2012
souhlasem s výhradami a přijímá tato nápravná opatření:
- nápravná opatření přijatá při schválení
závěrečného účtu městyse za rok 2012
budou odeslána na úřad JMK Brno v zákonné lhůtě tj. do 15 dnů od schválení
- záměr městyse bezúplatně darovat majetek bude dle § 39 odst. 1) zákona č.
128/2000 Sb. O obcích řádně zveřejňován na úřední desce městyse
- smlouva o věcném břemenu ze dne 28.
11. 2012 ve výši Kč 121,00 byla doúčtovaná těmito doklady
a) předpis pohledávky doklad 300015 ze
dne 12. 4. 2013
b) úhrada pohledávky doklad 000920 ze
dne 22. 5. 2013
- pohledávka za užívání objektu ve výši
Kč 3.789,00 byla přeúčtovaná z účtu 315
na účet 311 dokladem 700041 ze dne 1. 4.
2013
- dva kusy přenosných zastávkových přístřešků v hodnotě Kč 57.454,50 byly přeúčtovány z účtu 021 na účet 028 dokladem 700061 ze dne 3. 6. 2013
- televizní rozvody kabelové televize
v hodnotě Kč 32.892,12 byly zaúčtované
na účtu 021 - byly přeúčtovány z majetku
dokladem 700056 ze dne 30. 5. 2013

6. schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2013
7. souhlasí s prominutím pohledávky za B. N.,
Jedovnice, dle předloženého návrhu
8. souhlasí s prominutím jednotlivých nevymahatelných pohledávek dle uvedených
variabilních symbolů
9. schvaluje Smlouvu o účasti městyse Jedovnice na financování díla Jedovnice, ulice
Legionářská – obnova kanalizace, mezi
městysem Jedovnice a Svazkem vodovodů a kanalizací měst a obcí Boskovice dle
předloženého návrhu a pověřuje starostu
městyse podpisem smlouvy
10. schvaluje podmínky záměru městyse odprodat budovu č. p. 595 – ubytovna Riviéra,
pozemek pod ubytovnou Riviéra p. č. 2111
o výměře 586 m2 a část okolního pozemku
p. č. 2112/1 o výměře cca 1100 m2 dle předloženého návrhu
11. schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o účasti
městyse Jedovnice na financování díla Jedovnice, ulice Legionářská – obnova kanalizace, mezi městysem Jedovnice a Svazkem vodovodů a kanalizací měst a obcí,
Boskovice dle předloženého návrhu a pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy
12. schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí
o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu na pozemku parcelní číslo 870
v k. ú. Jedovnice, který je majetkem městyse, mezi městysem Jedovnice a E. ON
Distribuce, a. s., České Budějovice, dle
předloženého návrhu a pověřuje starostu
podpisem smlouvy
13. pověřuje starostu podpisem Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku parcelní číslo 870 v k. ú.
Jedovnice, který je majetkem městyse, mezi
městysem Jedovnice a E. ON Distribuce, a. s.,
České Budějovice, po jejím obdržení
14. schvaluje navýšení par. 3314 dle předloženého návrhu
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Usnesení č. 25 ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice, konaného dne 27. 6. 2013
Na základě předložených zpráv a projednaných
záležitostí Zastupitelstvo městyse Jedovnice:
1. schvaluje zapisovatelku Marii Gabrielovou,
tajemnici ÚM
2. schvaluje ověřovatele zápisu Jaroslava
Charváta a Leoše Blažka
3. schvaluje program zasedání dle předloženého a doplněného návrhu
4. schvaluje zadání změny Územního plánu
Jedovnice, označené Je1, zahrnující po-

zemky p. č. 2113, 2114, 2112/7, 2111, část
2112/1 v k. ú. Jedovnice, týkající se změny
využití z plochy OK (občanská vybavenost
komerční) na plochu občanské vybavenosti
„domov pro seniory“
5. schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu
mezi městysem Jedovnice a Jihomoravským krajem a pověřuje starostu podpisem
smlouvy

Další důležité informace pro občany
Digitalizace v KTV
V červenci dosloužilo zařízení, které převádělo
program ČT 24 na analogový signál. Vzhledem
k tomu, že městys hodně investuje do digitálního přenosu, nebudou analogové programy
z finančních důvodů již opravovány. Protože
se ale jedná o důležitý zpravodajský kanál, bylo
pro něho použito stávající zařízení pro Novu
Cinema. To znamená, že Novu Cinema již analogově nenaladíte.
Jak sami víte, analogově již přestaly vysílat cizí
satelitní programy, stejně tak jako pozemní
programy slovenské. Pořízení set-top boxu se
tak stává nezbytností. Bez něho (nebo digitálního televizního přijímače) se od konce srpna
už nepodíváte ani na Večerníček, který ČT přesune z ČT 2 na nový dětský kanál ČT Déčko.
Tento dětský kanál bude součástí multiplexu č.
7, který budeme koncem srpna mít v naší KTV
díky vstřícnosti zastupitelstva (finance) a vedení průmyslovky (dálkový příjem z Brna jako je
tomu u TV Fanda a Smíchov).
Koncem srpna nám společně s ČT Déčko přibudou i programy ČT 1, ČT 2 a ČT SPORT
ve formě HD, tedy ve vysokém rozlišení.
Zároveň bude do digitální nabídky zařazena
TV Noe, kterou lze jako jediný TV program
dosud naladit jen analogově.
Pomalu končí přechodné tříleté období, ve kterém byly v kabelové televizi programy jak
v analogové, tak digitální podobě. Drtivá většina domácností již digitální televizor (zjednodušeně řečeno „plochý televizor“) nebo set-top box má. Zbytek domácností by si ho měl
6

koupit co nejdříve, nejpozději na Vánoce. Současná cena cca 500 Kč ho činí dostupným pro
každého. Základní analogové programy (ČT 1,
ČT 2, ČT 24, Jedovnický infokanál, základní
Nova a základní Prima) sice ještě po určitou
dobu zachytíte, jejich poruchy a opravy budou
řešeny přesunutím převodníků z programů,
které v současnosti ještě analogově fungují, ale
nejsou uvedeny mezi šesti vyjmenovanými základními programy.
Seznam všech televizních stanic šířených
v KTV najdete na internetu, vytištěn bývá
k dispozici v knihovně a je otištěn i v tomto
čísle Jedovnického zpravodaje. Koncem srpna
seznam doplníme o pozici dětského kanálu ČT
Déčko a dalších nových HD programů a nový
kompletní seznam připravíme do příštího vydání Jedovnického zpravodaje. Připomínáme,
abyste nové digitální programy přidávali přes
položku v menu „ruční ladění“, protože automatické ladění by vám přeladilo vše znovu, což
znamená, že by se vám přeházelo pořadí programů, na které jste zvyklí.
Závěrem lze říci, že kabelová televize významným způsobem pomohla překlenout tříleté období, po které v našem okolí už žádný vysílač
analogově nevysílá, a přesto jste mohli analogové televizory bez úprav využívat. Nyní je
zakoupení set-top boxu již nezbytné. Úplný
konec všech analogových programů předpokládáme za rok, tedy k 30. červnu 2014.
Marie Gabrielová, KTV
Ing. Josef Matuška, JIK
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Kabelová televize - seznam televizních a rozhlasových stanic ke dni 15. 7. 2013
Analogové:
S6 140,25 ČT 4 Sport
S7 147,25 ČT 24
S9 161,25 Jedovnický infokanál
E5 175,25 Prima Family
E7 189,25 ČT 1
E9 203,25 ČT 2
E11 217,25 Nova
S14 252,25 TV Noe
S15 259,25 Barrandov TV
S20 294,25 CNN
S24 327,25 Nova Sport
S25 335,25 CS Film
Digitální:
E21 474,00 DVB-T: Prima Love, Prima Zoom,
Óčko, Óčko Gold, Šlágr TV, Active, Tip TV
E23 490,00 DVB-T: Jedovnický infokanál,
Nova Sport, CS film

E25 506,00 DVB-T: Fanda, Smíchov, Telka,
Pohoda, Inzert TV, Nova HD (jen pokud máte
tuner HD!)
E27 522,00 DVB-T: Markíza, STV 1, STV 2,
TA 3 + digitální rozhlas
E29 538,00 DVB-T: ČT 1 JM, ČT 2, ČT 4 Sport,
ČT 24 JM + digitální rozhlas
E31 554,00 DVB-T: RTL Austria, RTL 2 Austria, Super RTL, VOX, EuroNews, Eurosport
NJ
E40 626,00 DVB-T: Nova, Nova Cinema, Prima Cool, Prima Family, Barrandov TV
Digitální rozhlas:
Proglas, Slovensko, Děvín, Rádio FM, Slovakia,
ČRo 1 Radiožurnál, ČRo Dvojka, ČRo 3 Vltava,
ČRoWave,
ČRo D dur, ČRo Radio Junior, ČRo Plus a ČRo
Jazz.

Nařízení obce Jedovnice O podmínkách spalování rostlinných materiálů
Upozorňujeme občany na platnost tohoto nařízení, kdy všechny ohně musí být uhašeny do 20
hodin (výjimku tvoří ohně k opékání potravin).
Otiskujeme úplné znění nařízení. Žádáme občany o jeho dodržování.

Nařízení obce Jedovnice č. 1/2004
O podmínkách spalování
rostlinných materiálů
Rada obce Jedovnice schválila dne 29. 3. 2004
podle § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, a v souladu s § 50 odst. 1 písm.
h a § 3 odst. 5 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně
ovzduší, a o změně některých dalších zákonů,
Nařízení obce Jedovnice O podmínkách spalování rostlinných materiálů.
Článek 1 - Základní ustanovení
Toto nařízení stanovuje podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů (dále jen
materiálů) na území obce Jedovnice.

Článek 2 - Podmínky spalování materiálů
1. Spalovat se mohou pouze tyto materiály
nekontaminované jinými látkami 1):
a) suché dřevo, větve a listí,
b) dřevěné uhlí,
c) suché rostlinné materiály.
2. Spalování materiálů dle bodu 1 může provádět každá fyzická osoba starší 18 let,
mladší pouze v doprovodu dospělé osoby
(dále jen osoba), za dodržení všech bezpečnostních, požárních2) a právních předpisů3).
3. Spalování materiálů může být prováděno
pouze:
a) na vlastním nebo pronajatém pozemku,
nesmí se jednat o veřejné prostranství,
b) za dobrých rozptylových podmínek,
c) v době do 20 hodin, oheň po této hodině
musí být uhašen a nesmí kouřit,
d) ve dnech pondělí až sobota (mimo neděli a státem stanovené svátky)
4. Omezení podle odst. 3 písm. c) a d) neplatí, jedná-li se o tepelnou úpravu potravin
na zvlášť vybudovaných bezpečných ohništích.
7
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Článek 3 - Oznamovací povinnost
Osoby hodlající provádět spalování většího
množství materiálů musí nejméně den předem
na tuto skutečnost upozornit Jednotku sboru
dobrovolných hasičů Jedovnice a Obecní úřad
Jedovnice.
Článek 4 - Sankce
Porušení tohoto nařízení lze postihovat jako
přestupek, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních předpisů nebo trestný
čin4).
Článek 5 - Účinnost
Nařízení nabývá účinnosti 29. 3. 2004.
Jan Jelínek, starosta
Ing. Jaroslav Šíbl, místostarosta

1)

2)

3)

4)

§ 3 odst. 5 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
§ 78 odst. 1 zákona č. 133/85 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů
§ 53 odst. 1 písm. o zákona č. 289/95 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů
§ 46 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
§ 58 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů
§ 53 odst. 2 zákona č. 289/95 Sb., o lesích,
ve znění pozdějších předpisů
§ 78 odst. 2 zákona č. 133/85 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Sdělení a výzva všem občanům městyse
Rada městyse Jedovnice se na svých schůzích
zabývá situací, která vzniká hlučnými činnostmi o nedělích a státem uznaných dnech
pracovního klidu. Jedním ze způsobů, jak omezit tyto negativní vlivy, je schválit obecně závaznou vyhlášku upravující regulaci hlučných
činností o nedělích a státem uznaných dnech
pracovního klidu. Protože schválení obecně
závazné vyhlášky by mělo negativní dopady
na výrazné omezení těchto činností a nutné
následné sankce, rada městyse zatím nechce
přistoupit k jejímu přijetí.
Obracíme se na spoluobčany s výzvou k maximální možné ohleduplnosti a omezení veš-

kerých prací spojených s užíváním zařízení
a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček
na trávu, cirkulárek, křovinořezů, motorových pil apod.., ve dnech pracovního klidu
(neděle) a státem uznaných svátcích.
Věříme, že se tato výzva setká s pochopením
občanů a v budoucnu nebude třeba přikročit
k zákonnému omezení obecně závaznou vyhláškou, která by zcela jistě zbytečně zkomplikovala občanské soužití v městysi.
Děkujeme za pochopení a Vaši vstřícnost.
Ing. Jaroslav Šíbl, starosta

Z policejních záznamů
Zpráva o činnosti Policie Městyse Jedovnice za období od 19. 5. 2013 do 18. 7. 2013
Obecní policie řešila v uplynulém období
následující události:
• Šetření oznámení přestupku proti občanskému soužití, ke kterému došlo v jedné z provozoven na Havlíčkově náměstí. Přestupek byl
na místě po vzájemném vysvětlení a omluvě
vyřešen domluvou.
• Stížnost občanů na neukázněné chování
cyklistů – jezdí po chodnících – relace na infokanále
8

• 2x nález peněženky s finanční hotovostí
a osobními doklady. Úřední záznam, protokol o předání uložen na služebně OPMJ.
• 1x přestupek v dopravě Jedovnice, Na Kopci
– 300,- Kč
• Šetření oznámení o výskytu podezřelé mladé
ženy (podezření na usmrcení novorozeněte
v Šumperku ) – šetření, úřední záznam – č. j.
50/2013
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• 6x odchyt volně pobíhajících psů. Přestupky
- porušení OZV – vyřešeno uložením blokové pokuty.
• Asistence při dopravní nehodě dvou osobních motorových vozidel, která se stala
na Havlíčkově náměstí. Nehoda vyřešena
na místě bez účasti dopravní policie.
• Rušení nočního klidu na ul. Podhájí. Přestupek šetří OPMJ.
• Zajištění uzavírky místní komunikace na ul.
Podhájí a na ul. Na Kopci v Jedovnicích.
• Zajištění dopravní obslužnosti při pořádání sportovní akce – cyklistické závody horských kol GT ZASKAR 2013.
• Fyzické napadení na ul. Barachov. Po provedeném šetření na místě byla věc oznámena
k projednání na Mě Ú Blansko.
• Přijato oznámení o přestupku proti občanskému soužití, ke kterému došlo v jedné
z provozoven v k. ú. Jedovnice. Přestupek
vyřešen na místě domluvou.
• Nález dioptrických brýlí na ul. Na Kopci.
Ve věci sepsán úřední záznam. Nález uložen
na služebně OPMJ.
• 2x žádost Městského úřadu Blansko k ověření skutečnosti důležité pro správní řízení.
• Přijato oznámení o poškození vyměřovacích
kolíků v k. ú obce Jedovnice. Po provedeném
šetření bylo zjištěno, že se v dané věci nemůže jednat o trestný čin ani přestupek.
• 3x oznámení dopravního přestupku na Mě Ú
Blansko, oddělení dopravně-správních
agend. Přestupci s vyřešením přestupku
na místě nesouhlasili, a proto byly případy
oznámeny.
• Nález osobních dokladů v k. ú. městyse Jedovnice - po provedeném šetření bylo zjištěno, že nalezené doklady mají spojitost
s šetřením trestného činu ze strany PČR. Doklady zaslány k dalšímu služebnímu využití.
V dané věci sepsán úřední záznam.
• Oznámen nález mobilního telefonu u rybníka Olšovec. Po provedeném šetření byl zjištěn majitel a následně telefon předán. Ve věci
sepsán úřední záznam.
• Případ rušení nočního klidu v rekreační chatové oblasti. Přestupek byl na místě po vzá-
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•
•

•

•
•
•
•
•

•

•

jemné domluvě zúčastněných stran vyřízen
domluvou.
2x žádost Okresního soudu v Blansku o zjištění skutečností důležitých pro soudní řízení.
K případu vandalismu, ke kterému došlo
v ATC Olšovec, s. r. o. Jedovnice se škodou
cca 50.000, provedli strážníci na základě
výpovědí svědků a poškozených šetření
a následné objasnění této trestné činnosti.
Jednoho z trojice pachatelů strážníci předali
osobně hlídce PČR i s dalšími dvěma jmény
pachatelů.
Přijato oznámení o fyzickém napadení na taneční zábavě na ul. Barachov. Po provedeném šetření a předložení lékařské zprávy byl
přestupek proti občanskému soužití oznámen na Právní oddělení Městského úřadu
v Blansku k projednání.
Přijato oznámení proti občanskému soužití mezi sousedy na ul. Zahradní. Věc šetří
OPMJ.
6x případ rušení nočního klidu v areálu ATC
Olšovec, s. r. o. Přestupky po sjednání pořádku a klidu vyřešeny na místě domluvou.
Nález kola, vypátrání majitele, předání,
úřední záznam.
5x případ rušení nočního klidu na Havlíčkově náměstí. Přestupky po sjednání nápravy
vyřešeny na místě domluvou.
Případ podnapilé osoby, která se požití alkoholu uvedla do stavu, kdy svým chováním
budila veřejné pohoršení. Věc šetří OPMJ
jako přestupek proti občanskému soužití.
Přijato oznámení o poškození, zdemolování
vnitřního vybavení chaty v ATC Olšovec,
s. r. o. Jedovnice. Jelikož se v dané věci se
jedná o důvodné podezření z trestného činu,
byla věc na místě předána hlídce Obv. odd.
Blansko i s totožností osoby podezřelé z tohoto trestního jednání.
75 přestupků v dopravě - vyřešeno uložením
blokové pokuty - 34x překročení max. povolené rychlosti v obci, 36x zákaz zastavení
a stání, 5x parkování na chodníku a travnatém pásu.
Luděk Kolář – velitel Obecní
policie městyse Jedovnice
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Z policejního zápisníku
Zdevastovali chatku
Rozbitá chladnička, dřevěná postel, šatní skříň,
předsíňová stěna, ale i stolek, držák na záclony,
roztrhané peřiny a polštáře - takovou spoušť
po sobě zanechali návštěvníci jedovnického
kempu, kteří se ubytovali v jedné z tamních
chatek. Vše se stalo během dne do 16. června,
kdy byli v chatce ubytovaní čtyři lidé. Zatím
neznámí pachatelé způsobili škodu za více jak
12 tisíc korun.
Z autokempu zmizela kola
Vozík za osobní auto naložený jízdními koly si
vyhlédl dosud nezjištěný zloděj. V noci na pátek 14. června prostříhal plot od areálu jedovnického autokempu, dostal se dovnitř, kde
u zaparkovaného vozíku prořezal elastické popruhy. Z vozíku si pak odnesl pět jízdních kol
různých značek, která patřila několika majitelům. Zloděj tak způsobil škodu přesahující 75
tisíc korun
Vloupal se do apartmánu
Bez peněženky zůstal muž, který se ubytoval
v jednom z jedovnických penzionů začátkem

července. Do jeho apartmánu se během noci
vloupal dosud neznámý pachatel, vypáčil dveře
a vzal si příruční tašku s peněženkou a penězi.
Tašku i peněženku pak zahodil na přístupové
cestě a ponechal si jen finanční hotovost. Majiteli penzionu a ubytovanému muži vznikla
celková škoda za necelé tři tisíce korun.
Ráno v Jedovnicích: 9 opilých a dva zdrogovaní řidiči
Devět řidičů pod vlivem alkoholu a další dva
pod vlivem drog – to byl výsledek policejních
kontrol v Jedovnicích během ranních hodin
v neděli 14. července. Policisté se při ní zaměřili
především na ty, kteří odjížděli z taneční akce
Street Dance Camp. Při akci, které se zúčastnilo dvacet policistů včetně policejního psovoda,
bylo zkontrolováno 310 osob. U jednadvaceti
řidičů policisté zjistili přestupky, za něž řidiči
zaplatili blokové pokuty v celkové výši téměř 3
tisíce korun.
por. Mgr. Iva Šebková, tisková mluvčí Policie ČR

Společenská kronika
Jubilanti
Blahopřejeme všem jubilantům, kteří oslaví
narozeniny v měsíci červenci a srpnu 2013.
Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a spokojenost
do dalších let života.
Červenec
4. 7. Anna Hégrová, Olšovecká 7
91 roků
5. 7. Eliška Keprtová, Brněnská 219
89 roků
13. 7. Eliška Nejezchlebová, Habeš 599
87 roků
14. 7. Jindřich Klíma, Habeš 341
87 roků
22. 7. Hana Tesařová, Tyršova 740
84 roků
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26. 7. Anna Opltová, Wanklova 184
82 roků
Srpen
4. 8. Helena Kuncová, Podhájí 386
81 roků
5. 8. Dominik Štelmach, Záměstí 101
83 roků
5. 8. Marie Doleželová, Za Kostelem 444
84 roků
8. 8. Hynek Pavelka, Zahradní 699
81 roků
9. 8. Vlasta Daňková, Hybešova 216
91 roků
17. 8. Robert Švéda, Hybešova 516
87 roků
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20. 8. Anna Ševčíková, Zahradní 699
82 roků
22. 8. Jarmila Srncová, Jiráskova 379
80 roků
31. 8. Soňa Jurková, Salajna 204
82 roků

Dne 21. 8. 2013 oslaví manželé Antonie
a Robert Švédovi, Hybešova 516 65 roků
společného manželského života – kamennou svatbu.
Přejeme manželům pevné zdraví a pohodu
do dalších společných let.

Vítáme mezi námi
V obřadní síni jsme uvítali:
Markétu Dvořákovou, nar. 5. 1. 2013, Za Kostelem 430
Nikolu Benešovou, nar. 25. 2. 2013, Na Kopci
636

Karolínu Peňázovou, nar. 1. 4. 2013, Na Kopci 566
Jakuba Maňouška, nar. 19. 4. 2013, U Hrubé lípy
548
Zdeňka Nečasová,
matrikářka ÚM Jedovnice

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 dopoledne s policií, hasiči
a psovody, školní výlet do zábavního centra
Bongo v Brně, sportovní dopoledne na téma
„indiánskou stezkou“, 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 O houbových čarodějnicích, slavnostně jsme pasovali předškoláky
do řad školáků, proběhl druhý ročník přespání předškoláků v MŠ a se školním rokem jsme
se společně rozloučili v rytmu afrických tanců
za znění afrických bubnů. Pojďme si některé
z těchto akcí přiblížit:
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Den s hasiči, policií a psovody v mateřské škole
30. května jsme ve školce přivítali zástupce
hasičů, policie ČR i městyse Jedovnice a psovody. Na zahradě děti obdivovaly vycvičené psy,
zhlédly ukázku práce se psy - například zadržení nebezpečného pachatele. Spolu s hasiči
mířili proudem vody na cíl. Počasí nám nepřálo, pršelo, a tak jsme uvítali, že na druhou část
zajímavého dopoledne se můžeme přesunout
do tříd. Zde proběhla podnětná beseda na téma
„Bezpečnost v silničním provozu“ a „Práce hasičů“.
Velice děkujeme jak hasičům, tak zástupcům
policie, kteří se na přípravě dopoledne podíleli.
Jitka Kučerová

Sportovní dopoledne v mateřské škole – indiánskou stezkou

14. června se v mateřské škole konalo již tradiční sportovní dopoledne. Tentokrát na téma
„indiánskou stezkou“.
Asi dva týdny předem začala ve třídách příprava.
Děti s paními učitelkami hledaly na mapě světa místo, odkud indiáni pocházejí, povídaly si
o způsobu jejich života a tradicích.
12

Indiáni představují původní obyvatelstvo amerického kontinentu. Označení jako
první použil Kryštof Kolumbus v domnění, že
se plavbou na západ přes Atlantik dostal k východnímu pobřeží Indie.
A tak ve třídách postupně vyrostla týpí, původní obydlí kočovných etnik Velkých plání
a dlouhý dům – obydlí Irokézů.
Děti si vyrobily a vyzdobily indiánské čelenky
a oblečení. Nechyběl totem – symbol celku indiánského kmene.
Indiáni rudí, málokdy se nudí, po zemi se plíží vpřed, u totemu budou hned!
Tak přivítal náčelník Velký medvěd všechny
dobré indiány, kteří přišli, aby zdolali úkoly
připravené na indiánské stezce.
• Na prvním stanovišti se indiáni plížili pod
různě vysokými překážkami.
• Na druhém stanovišti je čekala jízda na koni
a chůze na chůdách.
• Třetí úkol byl hod oštěpem do dálky.
• Na čtvrtém stanovišti se rýžovalo zlato.
• Kdo se dostal až pod vysoké stromy, mohl
vyzkoušet pomocí luku a šípu ulovit bizona
– tedy střelbu na cíl.
• Kousek dál byl šestý úkol, stezka obratnosti.
Natažené, různě propletené provázky v trávě, rolničky a uprostřed indiánská kočka.
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Komu rolnička a kočka nezazvonila ani jednou, prošel bez ztráty bodu.
• Posledním stanovištěm bylo skládání puzzle
- indiánská vesnice, malý indián a týpí.
Na závěr se tančil kolem ohně indiánský tanec
na oslavu vítězství.
Vítězem se stali všichni dobří indiáni, kteří se
dnešního sportovního dopoledne zúčastnili.
Na památku si děti odnesly domů diplom „JSI
DOBRÝ INDIÁN“ a krabičku pastelek, kterou
nám jako sponzorský dárek věnovala VZP.
Na závěr bych chtěla poděkovat paní Sehnalové a paní Kuglerové z DPS, které nám ochotně
pomáhaly na stanovišti. Děkujeme a těšíme
se na další spolupráci.
VŠEM INDIÁNŮM TO MOC SLUŠELO!
Jitka Kučerová

Noční dobrodružství předškoláků 14. června 2013

Nevšedním dobrodružstvím se stalo v pořadí
již druhé noční přespání dětí v mateřské škole
Jedovnice. Přihlásilo se 23 odvážných předškoláků, kteří nedočkavě počítali dny, aby mohli
prožít noc bez rodičů se svými kamarády a učitelkami.
Všichni jsme se sešli v budově mateřské školy
v 18 hodin a po chvilce loučení s rodiči jsme
mohli vyrazit na cestu za pokladem. Po cestě
děti plnily různé úkoly. Běhaly do kopce, hledaly správnou barvu, slova začínající na různá

písmena. Dostaly také otázku: „Co by měl umět
správný předškolák?“ Nejvíce nás pobavil Čestík Šnoblt, když na nás pokřikoval: „Fyziku“!
Hlavním úkolem bylo hlídat správný směr vyznačený na mapě, protože ta nás měla všechny
zavést ke sladkému pokladu.
Noční spaní dětí znamená i samostatnou přípravu večeře. Paní učitelka Lucka úspěšně
rozdělala oheň a opékali jsme buřtíky, rohlíky
i chleba. Děti se s chutí pustily do jídla a potom
do sladkého pokladu.
„Jo, to bylo super, jak jsme tančili s baterkou!“,
takové reakce jsme mohli slyšet na diskotéku,
při které si děti vyhrály s baterkami, tančily
a některé dokonce i zpívaly.
„Paní učitelko, tak kdy už půjdeme na tu stezku? Bude tam i strašidlo?“, vyzvídaly neustále.
Po setmění jsme mohli konečně vyrazit. Stezka odvahy vedla temnými zákoutími zahrady
školky a v jednom z nich se ukrývalo i strašidlo. Nyní již můžeme prozradit, že se za strašidlo převlékl pan Ševčík, údržbář z MŠ. Velice
mu děkujeme. I když některé děti měly strach,
našly v sobě odvahu a všechny stezku zvládly.
„A to máme jít v pyžamu?“, ozývalo se brzy
po ránu, jen co jsme se všichni trochu rozkoukali. „Ano, obujte si boty a běžíme ven na rozcvičku!“ zněla odpověď.
13
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V ranním kruhu jsme posnídali dobrůtky
od maminek a povídali jsme si o prožitém dobrodružství. Na otázku, co se dětem líbilo nejvíce, odpovídaly: diskotéka, stezka odvahy, cesta
za pokladem, ale většině se líbilo všechno. Štěpánek Čech řekl: „Bylo to moc bezva, nejraději
bych tu zůstal i další noc.“
Rozzářená očka dětí byla pro nás tou pravou
odměnou! Všechny děti jakoby po nočním

dobrodružství a noci strávené ve školce trochu
povyrostly - a troufáme si říci, že právem. Některé z nich totiž zvládly noc bez rodičů úplně
poprvé.
Budeme se těšit zase za rok, na další spaní
ve školce.
Paní učitelky Monča a Lucka

Rozloučení se školním rokem
25. června jsme do školky pozvali společnost
Afrikána a rodiče s dětmi. Společně jsme prožili odpoledne plné africké kultury.

Při rytmickém bubnování a afrických tancích
jsme se rozloučili se školním rokem 2012/2013
a přivítali letní prázdniny.

Provoz MŠ
Vážení rodiče, prázdninový provoz v měsíci
srpnu bude pro přihlášené děti probíhat v obou
třídách II. budovy od 26. 8. do 30. 8. 2013.
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Školní rok 2013/2014 začíná 2. 9. 2013 v jednotlivých třídách. Na všechny děti a jejich
rodiče se těší kolektiv zaměstnanců mateřské
školy Jedovnice.
Jitka Kučerová

07/08 2013

JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ

Z lavic základní školy
Střípky ze života školy
Červen
1. 6. Sportovně-poznávací pobyt ve Francii
(Hrazdírová)
3. 6. Návštěva žáků ZŠ Rudice (Štěpánková)
5. 6. Návštěva DDH Blansko – 4. ročníky
(Smejkalová, Svobodová)
Okresní kolo v bowlingu (Němec)
10. 6. Příjezd delegace z partnerské školy
v Aschheimu
12. 6. Příjezd delegace z partnerské školy v Budišově nad Budišovkou
Outdoorové aktivity pro vybrané žáky
14. 6. Návštěva partnerské školy v Budišově
nad Budišovkou (Souček)

Účast na charitativní akci You dream, we
run (Doleželová, Němec)
18. 6. Návštěva HZS Blansko – 1. a 6. ročníky
20. 6. Zahájení terénního vyučování (Nečasová)
MČR v plážovém fotbale – 1. místo (Srnec, Souček)
24. 6. Vzdělávací program E.ON Truck
27. 6. Koncert klientů Ústavu pro slabozraké
v Chrlicích
Schůzka s předškoláky v MŠ Jedovnice
28. 6. Slavnostní zakončení školního roku
na Barachově
-MS-

Malá Cirsiáda
V pátek 31. 5. 2013 se na jedovnické škole uskutečnil první ročník vědomostních soutěží žáků
5. ročníku - Malá Cirsiáda. Této soutěže se zú-

častnili žáci ze základních škol regionálního
sdružení CIRSIUM. Utkali se ve znalostních
soutěžích v českém jazyce, anglickém jazyce,

15
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matematice a všeobecném přehledu. Celkem se
této akce zúčastnilo téměř 40 žáků, kteří svými výsledky bojovali o body pro svoji školu, ta
nejlepší poté získala putovní pohár, věnovaný
ředitelem ZŠ Jedovnice.
Část úkolů řešili soutěžící na noteboocích
a za pomoci interaktivních tabulí, část klasickými testy. Po sečtení všech výsledků bylo
na prvních třech místech pořadí následující:

07/08 2013

1. ZŠ Jedovnice
2. ZS Sloup
3. ZŠ Podomí
Vedení školy by tímto chtělo poděkovat všem
našim kolegyním 1. stupně, které se podílely
na přípravě a organizaci této akce - a především
za přípravu žáků jedovnické školy, kteří dosáhli výborných výsledků ve všech oblastech.
Mgr. Bc. Michal Souček, ředitel ZŠ Jedovnice

Zájezd ZŠ Jedovnice do jižní Francie
Po třech letech si naše škola zopakoval úspěšný
zájezd do oblasti Provence a Lvího zálivu v jižní Francii. Náplní bylo poznávání této krásné
oblasti a pobyt u moře.
Zájezd trval devět dnů (1.-9. 6. 2013), z nichž
pět bylo poznávacích. Vyjížděli jsme naším
autobusem z kempu v Palavas-les-Flots nedaleko Montpellier za krásami přírodními (pohoří Cevennes na severozápadě s kaňonovou
řekou Hérault a krásnou poutní vesničkou St-Guilhem-le-Désert), památkami antickými,
zejména z doby římské (Arles, Nimes - akvadukt, arény, antické divadlo, obranné věže),
památkami středověkými (papežský Avignon)
a mnoha dalšími, např. do národního parku
Camargue s plameňáky, černými býky, camargueskou rýží a písečným vínem. Velkým zážit-
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kem také byla návštěva pohoří les Alpilles (Alpičky), kde jsme shlédli unikátní audiovizuální
představení v bauxitovém lomu s tématikou děl
malířů Středozemního moře a v nedalekém
St-Rémy-de-Provence poznali dílo světového
malíře Vincenta van Gogha.
Užili jsme si také poněkud chladného moře
a bazénů v kempu.
Ochutnali jsme výbornou francouzskou kuchyni našeho kuchaře Aleše, který nám připravoval polopenzi z místních produktů. Zahráli
jsme si místní oblíbený pétanque a další hry .
Zájezd se moc líbil, počasí nám perfektně
vyšlo, budeme vzpomínat a snad někdy zase
ve Francii na shledanou.
Mgr. Dana Hrazdírová

07/08 2013
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Aschheimské děti zase po roce v Jedovnicích
Ve dnech 10.–14. června 2013 hostila ZŠ Jedovnice, jako každý rok, děti z družební školy z Aschheimu u Mnichova. Díky tomu, že se
umoudřilo počasí, mohly děti se svými vyuču-

jícími absolvovat beze zbytku námi připravený
program.
Děti navštívily Moravský kras – Punkevní jeskyně, westernové městečko, Vyškov se Zoopar-
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kem, Dinoparkem a Aquaparkem. Mezi nejsilnější zážitky patřilo adrenalinové dopoledne
u rybníka Olšovce, během kterého si vyzkoušely
například aquazorbing, bungee running, slackline, kladkové luky, indiánské foukačky apod.
Samozřejmostí byla prohlídka Jedovnic a především prohlídka naší školy. Velmi nás potěšilo, že děti obdivovaly vybavení naší školy
– moderní učebny s interaktivními tabulemi,
moderní učebny výpočetní techniky, lezeckou
stěnu apod. - v řadě případů lepší, než mají oni
v Německu.
Ke krásným zážitkům patřily i pěší výlety
do Rudického propadání, do větrného mlýna

v Rudici nebo společné ohně s opékáním špekáčků a písničkami.
Základní škola Aschheim jezdí na návštěvy
do Jedovnic většinou dvakrát ročně a děti z jedovnické základní školy jezdí do Aschheimu
vždy v měsíci říjnu a měsíci srpnu.
Naše vzájemné výměnné pobyty se mohou již
řadu let uskutečňovat jen díky finanční pomoci
Česko-německého fondu budoucnosti.
Již nyní připravuje ZŠ Jedovnice týdenní intenzivní kurz němčiny v srpnu v Aschheimu.
Mgr. Světlana Štěpánková,
koordinátor projektu

Výlet do Budišova
Ráno v 6.30 jsme autobusem vyrazili z Jedovnic a chvilku po deváté jsme vystoupili v kempu u Budišova. Cesta nám ubíhala rychle, tím
spíš, že nás třicet borců (samí „chlapi“ od šesté
do osmé třídy) popohánělo pana řidiče a ničilo
sluch panu řediteli a ostatním dospělým zpěvem (rozuměj řevem) písně Vysoký jalovec...
asi třicetkrát za sebou.
Po příjezdu nás všechny přivítala paní zástupkyně z budišovské školy, rozdala nám kartičky a řekla, co nás vlastně čeká. Potom jsme se
mohli rozběhnout po jednotlivých stanovištích, na kterých jsme plnili různé úkoly. Například jsme házeli pétangue, šipky, skákali
v pytlích, chodili na lyžích, ale podle mne děti
nejvíce zaujalo pádlování
Spolu s námi soutěžily také místní děti, které
byly parádně „vymóděné“ a nalíčené, a potom
také zahraniční hosté – děti z družební polské
školy. Po projití všech stanovišť jsme odevzdali kartičky a nedočkavě čekali na výsledky.
Ve starší kategorii jsme se umístili na předních
místech, v mladší jsme sice neobsadili žádná

„medailová“ místa, ale nebyli jsme ani poslední.
Všichni jsme pak s chutí snědli řízek s bramborovým salátem v jídelně budišovské školy.
Po obědě jsme jeli do Davidova mlýna, což je
místo, kde je lanové centrum a kde se můžou
chytat pstruzi.
Každý si vybral, co chtěl dělat, a asi tak dvě
hodinky jsme se věnovali těmto zábavám. Mezitím nám opět vyhládlo, a tak jsme přivítali
výborný srnčí guláš v budišovské myslivecké
restauraci.
Pak už nezbylo, než se rozloučit a ujíždět k domovu, protože některé ještě čekal charitativní
běh v Blansku. Budišov se s námi loučil deštěm,
ke kterému se sice několikrát za tento den schylovalo, ale naštěstí se spustil, až už to nikomu
nevadilo.
Po cestě jsme opět podráždili uši dospělých naším oblíbeným „jalovcem“ a kolem 20. hodiny
jsme byli doma.
Všem zúčastněným se tento výlet velmi líbil.
Vojtěch Sotolář, 7. ročník

Rozloučení se 3. třídou a návštěva Speciální školy v Blansku
Spaní ve škole je pro naše žáky docela běžnou
věcí. My jsme si společně strávený čas zpestřili
bohatým programem. V cukrárně jsme si pochutnali na sladké zmrzlině a ledňáčcích, po18

hráli jsme si na dětském hřišti u kurtů, protáhli
jsme se na prolézačkách u pískového parkoviště.
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Po návratu do školy a malém občerstvení jsme
si vyrobili „pštrosí vejce“ potřebné ke hře, kterou jsme se naučili v tělocvičně. Zahráli jsme si
také game ball, vybíjenou a už nás čekala honba
za pokladem. To byl docela oříšek. Cestu nám
ukázaly vzkazy psané „indiánským obrázkovým písmem“ roztroušené po celé škole. Hledali jsme dlouho a potřebovali jsme několik
indicií. Nakonec jsme jej objevili za knihami
v družině, protože poslední rada zněla: hledej
věci, které se skládají z písmen a vždy ti poradí.
Pak jsme si ještě zahráli fotbal, umyli jsme se,
navečeřeli a začal film. To jsme ještě netušili, že
nás vyzve tajemný kapitán Kormorán na stezku
odvahy. Na jejím konci jsme – bohužel - podepsali, že se těšíme na konec prázdnin a na učení ve 4. třídě, ale tento zašifrovaný vzkaz jsme
rozluštili až druhý den.
Pak už jen film a krátký spánek.
V pátek nás čekala cesta autobusem do Blanska. Zde jsme navštívili speciální školu. Cílem
této návštěvy bylo poznat děti, které neměly takové štěstí jako my, nenarodily se zdravé.

Setkání s nimi bylo kouzelné. Děti se radovaly z naší návštěvy a hned nám ukazovaly,
co všechno zvládnou a co už umí. A že toho
bylo… Dokonce nám zahrály krásné divadlo
o čmelácích! My jsme si s nimi zahráli hru se
pštrosími vejci, na mašinky, naučili jsme je tanečky a písničky.
Celou školou nás provedla Mgr. Veronika Šebelová, které patří obrovský dík.
Cílem naší návštěvy bylo poznání a pochopení.
Na závěr z úst našich dětí zněly věty:
- děti nemohou za to, jaké jsou
- když budou potřebovat, vždy jim pomůžu
- tento svůj životní úděl si děti dobrovolně nevybraly
- jsem šťastná, že jsem zdravá
- chtěla bych, aby se mi narodily zdravé děti
- chtěli bychom se sem vrátit
- nikdy se jim nebudu smát
Náš cíl byl splněn.
Žáci 3.A a Mgr. Hana Šíblová

Charitativní běh – You dream, we run
Od pátku 14. 6. do soboty 15. 6. probíhal v Blansku na stadionu ASK charitativní 24 hodinový

běh na podporu dvou dětí, které to v životě mají
o něco složitější než ostatní.
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Za naši školu se zúčastnila štafeta složená hlavně z žáků 6. A, doplnila je žákyně 6. B, 3 žákyně
5. B a částečně štafetu podpořili 3 žáci 9. třídy
a 3 žáci 8. třídy. Úkolem každé štafety bylo udržet štafetový kolík po dobu 24 hodin v pohybu,
ať už během nebo chůzí. Každá štafeta zvolila
svoji taktiku. Ta naše se střídala po půl hodinách, děti běhaly po dvojicích či trojicích. Sčítali jsme kolečka a na konci jsme dospěli k zajímavému číslu, 604 kol, což je asi 250 km. Pro
představu jsme tak uběhli například z Blanska
do Prahy.

Během celé doby závodu si děti vyzkoušely
i jiné aktivity, např. paintball, viděli jsme přistát záchranářský vrtulník, nafukování balonu
a jeho vzlétnutí, poslechli si spoustu hudby atd.
Zakoupením triček jsme přispěli a podpořili
obě děti. Celkovou sumu za tuto akci si obě děti
rozdělily a snad jim trochu pomůže v tom, co
potřebují.
Velký dík za věnovaný čas i peníze patří všem.
Podpořili jste dobrou věc!
Mgr. Hana Doleželová

Koncert nevidomých
Ve čtvrtek 27. 6. 2013 navštívila jedovnickou
základní školu vzácná návštěva. V rámci vzájemné spolupráce a výměnných pobytů přijel
pěvecký sbor klientů Ústavu pro slabozraké
v Chrlicích. Malou delegaci na půdě školy přivítal starosta městyse Ing. Jaroslav Šíbl a tajemnice úřadu městyse Jedovnice paní Gabrielová.
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Pod vedením pana ředitele si připravili klienti pro žáky 1. stupně krátké kulturní pásmo,
doplněné informacemi o životě nevidomých.
A odměnou za jejich vystoupení jim byl dlouhý
a bouřlivý aplaus zcela zaplněné tělocvičny.
Mgr. Bc. Michal Souček
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Závěr školního roku
Na výletišti Barachov proběhlo slavnostní zakončení školního roku 2012/2013. Vedoucí
knihovny paní Keprtová s panem starostou
Ing. Šíblem nejprve předali všem prvňáčkům
symbolické klíčky od knihovny a čtenářské deníky. Poté byly vyhlášeny tradiční ankety o nejlepšího pedagoga, žáka a sportovce školy. Nejoblíbenějším pedagogem byl žáky zvolena Jitka
Langrová, DiS., nejlepším žákem I. stupně byla

zvolena Julie Hrivíková z 5. ročníku, nejlepším
žákem II. stupně Monika Nováčková ze třídy
8. A. Nejlepšími sportovci školy byli zvoleni
Barbora Šíblová a Vladislav Vasiliev.
Na závěr se se všemi pedagogy i žáky rozloučili letošní absolventi – žáci devátého ročníku
a mohli jsme se rozejít vstříc dvěma letním měsícům plných zážitků.
Mgr. Bc. Michal Souček

Celkové hodnocení a klasifikace žáků za 2. pololetí školního roku 2012/2013

1.

Počet
žáků
33

2.
3.

27
31

4.

40

5.

41

Ročník

Celkem za I. stupeň

Mgr. Fajfrová,
Mgr. Ušelová
Mgr. Hrazdírová
Mgr. Kolářová,
Mgr. Šíblová H.
PaedDr. Smejkalová,
Mgr. Svobodová
Mgr. Nezvalová,
Mgr. Teturová

172

6.

53

7.

33

8.

35

9.
Celkem za II. stupeň
Celkem za školu

Třídní učitelé

24

145

Prospěl
s vyznamenáním
33

Prospěl

Neprospěl

0

0

26
30

1
1

0
0

37

3

0

34

7

0

160

12

0

Mgr. Doleželová,
Bc. Ottová
J. Langrová, DiS.

26

26

1

15

18

0

Mgr. Krbečková,
Mgr. Nečasová
Mgr. Vávra

10

25

0

11
62
222

13
82
94

0
1
1

317

Vedení školy

Zahájení školního roku 2013/2014 na ZŠ Jedovnice
Školní vyučování ve školním roce 2013/2014
bude zahájeno v pondělí 2. září 2013 v 8.00
hodin slavnostním shromážděním všech žáků
a učitelů v kinosále Kulturního domu v Jedovnicích.
Na toto zahájení jsou srdečně zváni také rodiče,
případně prarodiče všech žáků. Po jeho skončení budou žákům poskytnuty v Kulturním
domě základní informace k organizaci nového

školního roku jejich třídními učiteli. Poté žáci
2.-9. ročníku odcházejí domů. Předpokládaný
konec je v 9.30 hodin.
Žáci 1. ročníku budou po skončení programu v Kulturním domě převezeni autobusem
do budovy školy, kde budou uvítání třídními
učitelkami ve svých třídách. Budou jim zde
poskytnuty informace o chodu školy, školní
jídelny a družiny. Následovat bude společná
21
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prohlídka všech prostor školy, které budou využívat. Předpokládané ukončení je nejpozději
v 11.00 hodin.
V úterý 3. září bude ve školní sborovně probíhat prodej sešitů, vhodných pro výuku ve všech
ročnících. Třídní učitelé provedou ve svých tří-

dách všechny práce, související se zahájením
nového školního roku a bude zahájena řádná
výuka dle rozvrhu, provoz školní jídelny i školní družiny.
Vedení ZŠ Jedovnice

Novinky a zajímavosti ze ZUŠ
Hudební obor
Mozartovy děti z Jedovnic
Festival Brno – město
uprostřed Evropy je již
řadu let nedílnou součástí začátku léta v moravské metropoli. Koncerty,
výstavy, ohňostroje – to
vše k festivalu neodmyslitelně patří, podobně jako přehlídka programů ZUŠ Jihomoravského kraje s názvem Mozartovy děti. Taneční orchestr ZUŠ Jedovnice
v rámci této přehlídky vystoupil na brněnském
náměstí Svobody v sobotu 15. června. Dlužno
podotknout, že vystoupení mimobrněnských
uměleckých škol na festivalu bylo spíše výjimkou. O to více nás těší možnost prezentovat
práci jedovnické umělecké školy na prestižní
kulturní akci přesahující regionální rámec.
Tanečnímu orchestru ZUŠ Jedovnice byla
v programu vyhrazena hodina času. Nutno dodat, že soubor využil tento prostor do poslední
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minuty. Po krátké přípravě pódia s profesionálním ozvučením již prostor náměstí zaplnily
svižné jazzové rytmy, ale také melodie evergreenů a klasického swingového repertoáru.
Počasí festivalu přálo, a tak si mladí muzikanti
vystoupení na velkoryse pojatém pódiu příjemně užili, stejně jako zasloužený potlesk publika.
Pro některé nové hráče bylo toto vystoupení
také první zkušeností s hrou na velkém a „festivalově“ ozvučeném venkovním pódiu. Na rozdíl od běžného koncertu si tentokrát mladí muzikanti „sbalili“ pouze své nástroje společně
s notovými party a vychutnali si skutečnost,
že metry kabelů a desítky kilogramů aparatury má tentokrát na starosti specializovaná firma. Autobus s tanečním orchestrem tak chvíli
po skončení vystoupení vyrazil z náměstí Svobody zpět do Jedovnic, kde druhý den orchestr
čekalo další venkovní vystoupení.
Mgr. Josef Škvařil
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Promenádní koncerty
tanečního orchestru
16. června vystoupil taneční orchestr ZUŠ
po delší odmlce opět na domácí půdě. První
tóny promenádního koncertu na barachovském výletišti v Jedovnicích rozehnaly mraky
na zatažené obloze a na publikum i mladé hudebníky čekalo nádherné slunečné odpoledne.
Orchestr si pro posluchače připravil dvouhodinový program sestavený ze swingových melodií, evergreenů i skladeb klasické dechovky.
Krásné počasí a známé melodie přilákaly k rybníku početné publikum, které výkon souboru
ocenilo spontánním a zaslouženým potleskem.
V prosluněném nedělním odpoledni tak společně na všechny přítomné dýchla příjemná atmosféra léta a blížícího se času prázdnin a dovolených.

V neděli 30. června vyvrcholil tradičním promenádním koncertem na náměstí Svobody
v Blansku závěr školního roku i pro Taneční
orchestr ZUŠ Jedovnice.
Počasí ani tentokrát muzikanty nezradilo a zataženou oblohu po chvíli prozářily sluneční paprsky. Jen oblečení hudebníků i publika připomínalo spíše začátek podzimu než začátek léta.
Chladné počasí ovšem neznamenalo chladné
publikum. Swing, dechovka, evergreeny či sólové pěvecké vystoupení – to vše bylo proloženo potleskem spokojených posluchačů a navodilo tak sváteční pohodu nedělního dopoledne.
Dozněly poslední tóny koncertu, následoval
obvyklý úklid aparatury a transport vybavení
a potom již pro orchestr začalo období dvou
měsíců letních prázdnin. Tak ať se léto vydaří
nejen mladým muzikantům, ale i Vám všem!
Mgr. Josef Škvařil

Výtvarný obor
Malba v místní knihovně
Žáci výtvarného oboru ZUŠ Jedovnice byli
osloveni místní knihovnou, zda by se chtěli
podílet na její výzdobě a namalovali tak obrázkové motivy na stěny v dětském oddělení.

Domluvili jsme se, že hlavním námětem budou
ilustrace jejich oblíbených pohádkových knih.
Na zdech se tak objevují postavy z děl od Walta Disneyho až po Exupéryho Malého prince.
Někteří ze žáků si jako předlohu přinesli svou
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oblíbenou knihu z dětství, jiní využili literaturu dostupnou v knihovně.
U dětí, které knihovnu navštíví a spatří jednotlivé výjevy, se tak může projevit zájem o namalované ilustrace, a tím i touha po zapůjčení
knih, což může sloužit jako edukační pomůcka.

Linoryt
Se žáky jsme si vyzkoušeli grafickou techniku
linorytu. Jedná se o princip tisku z výšky, kdy
se tiskařská, převážně olejová barva, válečkem
nanáší na vystouplé, neodryté plochy lina. Protože se při tvorbě linorytu pracuje s ostrými
rydly, je tato technika určena spíše starším žákům. Poté se ručně pomocí válečků nebo lžic
silným přítlakem přenáší obraz na grafický
papír.
Grafika je kouzelná v tom, že výtvarník přenese svůj nápad na matrici, z níž pořídí libovolné množství tisků, přičemž všechny tvoří
originál. Žáci pak mohou darovat tisky svým
blízkým a zároveň si nějaký schovat do svého
portfolia.
24

Závěrečná výstava žáků ZUŠ Jedovnice
Výstava společně se závěrečným koncertem
probíhala v prostorách kulturního domu Jedovnice 27. června 2013. Mladší žáci zde vystavovali své keramické výrobky k tématu „Bájné
zvíře“. Starší žáci již museli kriticky uvažovat
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a vytvořit z keramické hlíny dílo k námětu
„Dobro a zlo“ a tím hledali v kontextu daného
tématu vlastní cestu zpracování. Zároveň zde
diváci mohli spatřit linoryty, komiksy nebo
autorské knihy. Zajímavým zpestřením bylo
promítání žáky vytvořených animací na zeď
pomocí dataprojektoru.
Po ukončení výstavy si žáci vyzvedli své práce
a současně jim bylo předáno vysvědčení.
Dětem přejeme krásné prázdniny a budeme
se těšit na společné tvoření v příštím školním
roce, kde bude hlavním motivem tematického
plánu genius loci – duch místa. Umění místa se
váže na určitý region, místo či krajinu a dlouhodobě v souladu s ním pracuje. Žáci se tak

seznámí nejenom s přírodou, ale také s historií
okolí vlastního bydliště, ve kterém vyrůstají.
Bc. Jana Zouharová

Hudební, taneční a výtvarný obor
Závěrečný koncert žáků ZUŠ
Zakončení školního roku je v základní umělecké škole neodmyslitelně spojeno se závěrečnými koncerty. Žákovská vystoupení v průběhu
června probíhají na všech pracovištích školy
a v různé formě jsou do nich zapojeni prakticky
všichni žáci a učitelé.
V Jedovnicích se velký závěrečný koncert uskutečnil ve čtvrtek 27. června. Publiku se na něm
tradičně představily všechny tři obory umělecké školy.

Příchozí byli před kulturním domem vítáni melodiemi v podání dechového orchestru
mladších žáků, ve vestibulu si mohli prohlédnout výstavu výtvarného oboru a po půlhodině
začal v sále hlavní program, ve kterém ukázaly
své dovednosti děti z hudebního a tanečního
oboru. Když dozněly poslední tóny koncertu,
čekalo na všechny žáky předávání vysvědčení
a pak již vytoužené prázdniny.
Tak v září v „zušce“ zase nashledanou!
Mgr. Josef Škvařil, ředitel ZUŠ
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Děti a mládež
Mateřské a rodinné centrum Dymáček
Prázdninová pohoda je tady
Všem přejeme plno letních
zážitků aktivního odpočinku a dětem plno veselých
chvil strávených s rodiči.
V době letních prázdnin,
jak jistě víte, má i Dymáček
volno a omezen provoz.
Některé záležitosti po prázdninách je třeba
řešit už nyní. Připravujeme na září – určitě si
poznamenejte do kalendáře nebo diáře:
7. září bude Oslava založení Dymáčku: je
tomu již 5 let, co jsme s Vámi a Vy s námi. Bude
zajištěno divadelní představení pro děti, atrakce a soutěže.
28. září se bude jednat o pravidelnou Drakiádu na osvědčeném místě v Legionářské ulici
– pokud to ovšem stavební stav ulice dovolí.
Necháme se překvapit.
Od září bude opět k dispozici hravé hlídání
vždy jeden den v týdnu v dopoledních hodinách.
Na webových stránkách sledujte vypsání úředních hodin, kdy bude možné navštívit naši
právní poradnu pro členky a členy, kterou
spustíme v září až říjnu. Na této aktivitě bude-

me spolupracovat s advokátkou Jiřinou Vágnerovou.
Doufám, že každý si z našich aktivit cokoli najde a využije.
Hezké dny přeje Lenka Šebelová, předsedkyně

„DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
– BYTY JEDOVNICE“
Vážení spoluobčané,
máte-li zájem o nové bydlení v Jedovnicích, pomozte nám s realizací Vašeho snu a zúčastněte
se dotazníkového šetření pro zjištění Vašeho
zájmu o novou výstavbu bytů v Jedovnicích.
Dotazník je možné si vyzvednout od 1. srpna
na adrese: Mateřské a rodinné centrum Dymáček, o. s., Havlíčkovo náměstí 44, 679 06
Jedovnice, kdykoliv v otevírací době květinářství pana Zelinky.
Vyplněný dotazník prosím vhoďte do dotazníkové schránky umístěné na stejné adrese.
Také je možné si jej stáhnout a vyplnit na webových stránkách: http://www.marcdymacek.cz.
Dotazníkové šetření bude probíhat do 10. 9.
2013.
Předem Vám děkujeme za Váš zájem a vyplnění tohoto dotazníku.
Lenka Šebelová
Mateřské a rodinné centrum Dymáček o. s.

Historie
Dům čp. 44 „U Havlíčka“
Nutno začít ne nepodstatným konstatováním,
že stavba domu čp. 44 upoutá pozornost a budí
respekt jak svou mohutností, tak svou polohou.
Stavba na vyvýšené podestě se vypíná nad náměstí a symbolicky ho uzavírá v nejširší části,
přičemž ji obcházejí dvě komunikace – cesta
ke kostelu a dnes hlavní tah směrem na Kotvrdovice. Dnes je ovšem pohledově zastíněna
lipami kolem Havlíčkova pomníku.
26

Pokud se podíváme na tzv. císařský otisk mapy
stabilního katastru z r. 1826, vidíme situaci
velmi podobnou dnešnímu stavu. Půdorys
náměstí v horní části budí dojem, že původní
linie domů jižní strany mohla být blíže k cestě a že zřetelné nálevkovité rozšíření od cesty
do Záměstí po tzv. Kovářskou uličku v severovýchodním rohu je mladšího data (mladšího
data ovšem může znamenat 14.-15. století). Pak
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by poloha domu č. 44 byla v centru protáhlého
náměstí končícího vlastně až kostelem a opticky by náměstí dělila na poměrně rovinnou dolní část (dnešní Havlíčkovo náměstí) a svažitou
horní část uzavřenou linií domů č. 33, 34, 35
a kostelem. Taková poloha v centru náměstí by
mohla napovídat, že jde o polohu původní středo- či novověké rychty.
Druhou možností ovšem je, že tato linie domů
uzavřela náměstí až později, protože tento severovýchodní snížený roh dnešního náměstí
leží v záplavové oblasti Kotvrdovického potoka
a dnešní občasné nálezy naznačují, že šlo původně o bahnitý terén, který bylo možná nutno
odvodňovat a vysušovat. I keramické nálezy
z výkopu před čelní frontou domů jsou datovatelné až do 15. století.
Výraznou polohu domu č. 44 nelze vyloučit ani
z úvah o situování středověké jedovnické tvrze, i když pravděpodobnější se jeví její lokalizace ke kostelu nebo do místa Panského domu
před dnešní poštou. Uvažovat o domě č. 44 lze
i jako možném druhém panském sídle v době,
kdy Jedovnice byly vlastnicky rozděleny mezi
dva majitele. Příbuzný dřívějších majitelů, pan
Josef Ryšavý z Brna, mi napsal: „Vím, že se tra-
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dovalo,že si tento dům snad postavila nějaká
šlechtická rodina z Brna, a to ještě v době dávno minulé.“ Je možné, že jde odraz povědomí
o kdysi panském držení domu rodem Rogendorfů (majitelů rájeckého panství do r. 1763),
kteří část roku trávili právě v Brně.
V pozemkové knize č. 14907 (MZA, fond C17)
je zapsána kupní smlouva sepsaná v Rájci 29.
prosince 1754, platná od 1. ledna 1755 na panskou jedovnickou šenkovnu („Jedownitzer
Schänck Haus“). Podle výše uvedeného musí
jít právě o dům č. 44; k prodeji tedy došlo ještě
v době, kdy majitelkou panství byla ovdovělá Karolína hraběnka z Rogendorfu. Karolína
zhruba ve stejné době prodala i oba jedovnické
mlýny – horní Urbanu Julinkovi (1750) a dolní Matěji Toufarovi (1756). Tím, kdo šenkovnu
získal za 300 zlatých do dědičného vlastnictví,
byl Franz Pokorný. Běžnou součástí podobných
smluv bylo ustanovení, že se musí nalévat jen
pivo a lihoviny z panského pivo- a lihovaru,
vrchnost si obvykle vymiňovala předkupní
právo, pokud by majitel chtěl šenkovnu prodat. Ve stejné knize je k roku 1771 uveden jako
majitel celoláník Johann Nesrsta s manželkou
Apolonií. Ale zakrátko dům přechází na jejich
syna Pavla a ten ho obratem za 200 zlatých prodává Franzi Klevetovi. A už roku 1775 nastupuje Georg Seifer(t) s manželkou Mariannou.
V pozemkové knize č. 14852 (MZA, fond C17)
je dům zapsán jako šenkovna (nálevna) a jako
majitel je uveden Mathias Seifert (asi kolem
r. 1800).
Kousek historie poodhalil z matrik pan Miloslav Kuběna ze Sloupu. K roku 1827 dohledal v matrice M322, že dne 26. dubna se zde
přiženěnému Ignatzi Formánkovi a jeho ženě
Nepomuceně, rozené Seifertové, narodil syn
Adolf. Ještě týž den byl pokřtěn. Zajímavé je, že
za kmotry mu šli Mathias a Viktoria Seifertovi,
tedy prarodiče. Mathias je při křtu je uveden
jako řezník. Spojení šenkovny s masným krámem by nebylo v minulosti neobvyklé.
Podle matriky M322 se v roce 1833 do historie
domu zapsal mlynář František Julinek. Tehdy
svobodná další dcera Eleonora Seifertová porodila 13. září syna Rudolfa a mlynář se přiznal
k otcovství, následně uzavřeli 19. ledna 1834
27
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manželství (M343). Mathias Seifert je při narození Rudolfa uveden jako výčepní (Schankwiert). František Julinek byl synem Dominika
Julinka, který nechal v roce 1821 postavit kamenný kříž v Chaloupkách. U Eleonory je uvedena i její matka - Viktoria, rozená Rohlenová.
Viktoriin otec Johann byl měšťanem v Austerlitzu, tedy ve Slavkově.
František je při svatbě uveden jako majitel mlýna č. 93, v té době byl vojákem u šestého regimentu hraběte Wallmodena-Gimborna (Graf
Wallmoden-Gimborn Cuirassier Regimente
No 6).
Při sčítání lidu v r. 1890 bydlí k 31. prosinci
na č. 44: 1. Robert Kučera, manžel, *1857 Jedovnice, majitel hostince a hostinský v jedné
osobě, současně i rolník; 2. Barbora, manželka,
*1862 Jedovnice, majitelka hostince a hospodyně; 3. Růžena, svobodná dcera, *1883 Jedovnice; 4. Robert, svobodný syn, *1885 Jedovnice;
5. Marie, svobodná dcera, *1887 Jedovnice; 6.
Rozálie, svobodná dcera, *1889 Jedovnice; 7.
Anton Novák ze Senetářova, svobodný, pacholek-čeledín, *1869 Senetářov; 8. Marie Koudelková z Rogendorfu (Krasové), svobodná, služka-děvečka, *1865 Rogendorf; 9. Marie Héčová
z Kotvrdovic, svobodná, služka, *1874 Kotvrdovice. Všichni mají uvedeno římskokatolické
vyznání a obcovací řeč českou, všichni mají
na č. 44 uveden trvalý pobyt. V hospodářství je
uvedeno: 1 kobyla, 1 valach, 4 krávy a 1 prase.
Roku 1898 Robert Kučera č. 44 prodal a stal se
rolníkem. Nový majitel Dominik Kocman z č.
22 hostinec sám neprovozoval a dával ho do nájmu. Při dalším sčítání k 31. 12. 1900 zde bydlí:
1. Vincenc Šámal, nájemník, *1863 Vlčetínec
u Pelhřimova, Čechy, hostinský a sklepník;
2. Marie, jeho manželka, *1866 Královo Pole,
pomocnice; 3. Marie, svobodná dcera, *1899
Jedovnice. Všichni římští katolíci české řeči,
na č. 44 bydlí trvale od r. 1898. Ze zvířectva
jsou uvedeny jen 3 slepice. Roku 1903 má hostinec v pronájmu Josef Kučera (bratr Roberta) se
ženou Mariannou. Obrázek na obálce zachycuje budovu tak, jak vypadala v letech 1901-1906.
Na štítě byl velký nápis HOSTINEC / U HAVLÍČKA, nad vstupními dveřmi pak cedule
s nápisem ČTENÁŘSKO-PĚVECKÝ SPOLEK
28
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/ VLASTIMIL. Nápis s názvem „U Havlíčka“
je vidět už na fotografii ze slavnostního odhalení Havlíčkova pomníku 23. září 1900. Nápis
HOSTINEC byl i na štítu ze zadní strany budovy (od Kotvrdovic).
Na první pohled zaujmou dvě okna vlevo, neobvykle umístěná těsně vedle sebe. Důvod napovídá ještě starší fotografie, která zachycuje
hostinec před postavením pomníku a pochází
údajně také z r. 1900 (může být i starší). Je bohužel velmi nekvalitní, ale na čelní straně budovy je evidentně jen jediný nápis – umístěný
ne ve středu nad vchodem, ale právě nad oněmi
dvěma okny. Přičemž se zdá, že levé z dvojice
oken nebylo tehdy oknem, ale dveřmi. Na této
fotografii je zajímavý i štít hlavní budovy, který
je na rozdíl od ostatních bílých zdí na fotografii
tmavý.
14. srpna 1905 koupil dům č. 44 od Dominika
Kocmana Václav Šilhánek, soukromník z Vyškova. Za další informace vděčím Ing. Janu
Kučerovi z č. 507: „Jedna z Šilhánkových dcer si
vzala mého dědečka, stolaře Jana Kučeru z Podhájí. Nešlo o příbuzné s rodinou bývalých majitelů. Dcera se z domu odstěhovala, ale její syn
– můj otec Jan Kučera (*1911) - se k prarodičům
a tetě Šilhánkovým kolem r. 1930 na čp. 44 zase
nastěhoval a zřídil si zde, v hospodářské části,
truhlářskou dílnu. Šilhánek k stáru pronajal
hostinec nejdříve Zukalům a pak Matuškům,
obojí zde také bydleli.

Uspořádání prostor v budově bylo původně následující: V přízemí byl výčep 1, za ním komora 2
a kuchyň 3. Vlevo byl původně pokoj pro hosty 4
(tam bydleli Zukalovi, pak Matuškovi, pak Kučerovi), za ním chodba 5 – z ní vedly dvoje dveře – pravé do dolního a levé do horního sklepa.
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A také další dveře na dvůr a schody do prvního
patra. V patře byl taneční sál 7 a dva pokoje
8-10. Dvůr uzavíral chlév 11 a hospodářská
budova 12 s vestavěným záchodem 13. Protože dvůr stojí ve svahu, byl vjezd do horní části
shora, od kostela – a mlatem na konci přístavby
6 se dalo projet i do zahrady mezi přístavbou
a silnicí. Zajímavostí je dvoupatrový sklep vytesaný ve skále, v dolním patře se nachází studna. V čele boční budovy 6 bylo kdysi řeznictví,
řezníkem byl jak Kučera, manžel tety Šilhánkové, tak i nájemce Zukal.
V době, kdy na dům č. 44 přišel tatínek, sloužily
k bydlení domácích jen dva pokoje v patře. Tatínek si zřídil dílnu v budově 11. Významná změna nastala, když se Šilhánkovi i můj tatínek stali
členy církve Adventistů sedmého dne, kteří mají
velmi přísné požadavky, ohledně jídla a pití by
se dalo říci starozákonní. Protože s učením adventistů nebylo provozování hostince v souladu,
dostali Matuškovi výpověď a hostinec tak v roce
1948 skončil. Matuškovi pak provozovali Riviéru. Po zrušení hostince byly zazděny původní
dveře ve středu budovy a nahrazeny oknem,
nový vchod byl probourán více vlevo, kde je dodnes. Tatínek přesunul dílnu do 1. patra (9), sál
používal jako natěrárnu svých výrobků. Budovu
koupil od Šilhánků až po r. 1950. Já jsem už v té
době přestavěl přístavbu a k bydlení jsem přizpůsobil i mlat s průjezdem, nově vzniklý domek
dostal číslo popisné 507.
Po smrti tatínka jsme po dohodě s ostatními
dědici prodali v roce 1989 zbytkovou část čp.
44 obci. Dvorek byl přepažen zídkou a byl obnoven i prapůvodní vchod do sklepa ze dvora,
protože sklep leží pod naším domem č. 507.“
Protože rok 1989 znamenal i přelom politický,
nové vedení obce hledalo způsob využití objektu, který potřeboval opravu. Nakonec byla
uzavřena od 4. 11. 1991 dlouhodobá nájemní
smlouva se stavební společností VASPO, a. s.
Brno. Ta na své náklady provedla opravu či
spíše rekonstrukci budovy, jejich náklady se
jim následně odečítaly z nájmu. Tato rekonstrukce byla velmi důkladná, došlo ke zboření mnoha vnitřních příček i k totální výměně
stropu mezi přízemím a 1. patrem. Netýkala
se ale opravy střechy a stropu 1. patra. Bo-
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hužel, při této akci nebyl proveden stavebně-historický průzkum budovy ani fotodokumentace likvidovaných částí, takže mnohé
možné informace o jejím vývoji jsou ztraceny.
Firma v budově zřídila pekárnu, kterou pak
postupně podnajala třem různým podnájemcům, ale ani jednomu z nich se nedařilo, a tak
od 3. října 1996 ji měl podnajatou pan Jaroslav Zelinka, který zde zřídil prodejnu květin
a zahradních potřeb a prostory v 1. patře dále
podnajímal (prodejna Sport Bob, kadeřnictví
Majka, prodejna podlahovin…). Protože nájemní smlouva s VASPO vypršela v roce 2006,
byla uzavřena nová nájemní smlouva přímo
mezi obcí a panem Zelinkou, jež po úpravách
platí dodnes. Zároveň si obec byla vědoma,
že především střecha by potřebovala radikální opravu. Proto byl v r. 2007 vypracován
projekt totální rekonstrukce čp. 44 s cílem
získat dotaci z evropských fondů, zaměřenou
na podporu společenského života. Projekt počítal s tím, že by se sem přesunula knihovna
a informační centrum, vznikly klubovny pro
jedovnické spolky a v podkroví možnost ubytování pro menší skupiny (zaměřeno na družbu s Aschheimem). Celkové náklady představovaly asi 17 milionů Kč, žádost ale nebyla
úspěšná.
V roce 2008 byla střecha poškozena ničivou
vichřicí a v roce 2011 provedl p. Zelinka rekonstrukci topení (nový kotel a topná tělesa).
Byl ukončen podnájemní vztah s prodejnou
Sport a odešla i kadeřnice. Uvolněné prostory v 1. patře využívá obec – přesněji Mateřské
a rodinné centrum Dymáček, v jedné z místností je navíc menší společenská místnost pro
místní organizace. Boční bývalé hospodářské
budovy sloužily v minulém dvacetiletí jako
prodejna (voda – topení – plyn), jako truhlářská dílna s prodejnou… Potom – s výhledem
na možnost získání dotací i vzhledem ke stavu budov – bylo na několik let pronajímání
této části pozastaveno, od letošního roku je
zde otevřena prodejna Kovomat. Pokud by se
otevřel vhodný dotační titul, zkusí obec znovu
podat přiměřený projekt.
Josef Plch
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Jedovnice před padesáti lety a ještě dříve
Pod tímto nadpisem následují již historické
skutečnosti, napsané podle zápisů v místní
kronice.
Před padesáti lety, to byl rok 1963.
Došlo ke změně ve vedení místní základní
školy. Odchodem zástupce ředitele p. Jaroslava Řezníčka do důchodu nastoupil na uvolněné místo pan učitel Zdeněk Bilíček ze Křtin.
„Pan učitel Řezníček“, jak je zapsán v povědomí starších jedovnických občanů, po odchodu do učitelského důchodu ukončil dnem 31.
prosince 1963 také poslední zápis do obecní
kroniky, kterou pak v pořádku předal panu
Aloisi Roudnému. Pan učitel Řezníček vykonával obě tyto funkce od roku 1953. Byl třetím
oficiálně jmenovaným kronikářem jedovnické
kroniky, do které zapsal události za jedenáct
let.
Prvním kronikářem byl v letech 1934 až 1940
učitel a později ředitel místní, tehdy měšťanské
školy, p. František Meluzín. Zápisy začal psát
až na čtyřicáté stránce, po úvodním zápisu bez
podpisu či uvedení jména autora. Tyto úvodní
stránky o historii Jedovnic s největší pravděpodobností zaznamenal někdejší místní nadučitel p.Vincenc Tomášek. František Meluzín
ukončil psaní kroniky na základě protektorátního vládního nařízení, které přikazovalo
všechny obecní kroniky odevzdat k uložení
do archívu v Brně. I když během války nastala v zápisech pětiletá pomlka, stránky za tyto
roky nezůstaly prázdné. Krátce po skončení
války, 6. září 1945, Místní národní výbor v Jedovnicích jmenoval nového kronikáře - pana
Josefa Skotáka z domu čp. 216 v Chaloupkách,
tehdy „Na třetí straně“, dnes v Hybešově ulici.
Pan Skoták byl povoláním jádrař v blanenské
slévárně ČKD.
Jeho zápisy v kronice dokazují, že toto jmenování bylo správné. Pan Skoták měl z osobního
zájmu o veřejné dění a o vývoj událostí kromě
vzpomínek řadu písemných poznámek, které
mu umožnily do válkou „zakonzervované“
kroniky dodatečně zapsat podstatné místní události chronologicky uspořádané podle
jednotlivých válečných let. Tuto činnost vy30

konával s velkou zodpovědností. I dcera pana
Skotáka paní Vlasta Daňková vzpomíná, jak
tatínek sháněl a jezdil po úřadech, i do rájeckého panství apod., aby podklady k zápisům
měl co nejvěrohodnější. Touto náročnou činností pan Skoták vytvořil a zachoval „historický obraz“ jedovnických válečných let, který by
bez jeho úsilí pravděpodobně nebyl zaznamenán. Poslední ucelený zápis za celý rok ukončil
rokem 1947.
Za další období, za roky 1948 až 1952, je v kronice několik listů ponecháno prázdných – nepopsaných.
Před padesáti roky, v roce 1963, byla situace
v Jedovnicích následující.
V Jedovnicích žilo 1 878 obyvatel, z toho 877
mužů a 1 001 žen.
Zajímavé je také věkové rozčlenění:
Pod 18 let
512 osob 239 m. + 273 ž.
18 až 60 let 1 035 osob
510 m. + 525 ž.
61 až 70
217 osob
91 m. + 126 ž.
Nad 70 let
114 osob
37 m. + 77 ž.
Během roku se narodilo 33 dětí, 14 občanů (8
m., 6 ž.) zemřelo.
Bylo uzavřeno 49 manželství.
Kolem rybníka bylo 162 rekreačních chat,
v obci bylo evidováno 464 obytných domů.
V 21 domech bylo zavedeno ústřední vytápění, ve 47 domácnostech vařili na plynových
sporácích (napojených na „plynové bomby“)
a 251 rodin vlastnilo televizor, v té době pouze
černobílý.
Nejrozšířenějšími osobními dopravními prostředky byla pouze jednostopá vozidla, mezi
kterými vévodilo 105 motocyklů, 69 malých
motocyklů, převážně tři typy zn. Jawa-Pionýr
a 7 mopedů. Osobních automobilů bylo v Jedovnicích 52.
O deset let dříve, v roce 1953
Od 3. ledna tohoto roku došlo ke změně využívání části tříd nové školní budovy Na Větřáku.
V důsledku potřeby průmyslových podniků
blanenského okresu došlo k převedení pěti
tříd (se 154 žáky a s nezbytným materiálním
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vybavením) z průmyslové školy v Břeclavi
do prostor, které se uvolnily na ZŠ v Jedovnicích po zrušení Střední zemědělské školy.
Ubytování studentů bylo zajištěno v nově
postaveném dřevěném objektu, první vlastní budově vznikající školy. Do června roku
1953 neměly ještě dislokované třídy charakter
svébytného vzdělávacího zařízení. Byly vedeny jako pobočka 1. Průmyslové školy v Brně
na Sokolské ulici. Nový školní rok však již
jedovnické pracoviště zahajovalo jako samostatná Průmyslová škola strojnická.
Ke změně došlo také v organizaci základního
školství. Novou školskou reformou byla pětiročníková národní škola sloučena se čtyřletou
střední školou (dříve měšťanskou) v Osmiletou střední školu v Jedovnicích, s obsazením
p. František Musil - ředitel, p. učitel Řezníček
- zástupce ředitele. Umístění tříd zůstalo postaru. Nižší stupeň školy s 1. až 5. ročníkem
v dolní budově čp. 124, vyšší stupeň, 6. až 8.
ročník, pokračoval v nové budově Na Větřáku.
V zápisu o válečném roku 1943 kronikář pan
Skoták uvádí další tři občany, kteří byli zatčeni. Všichni tři přečkali útrapy pobytů v nacistických koncentračních táborech Mauthausen,
Dachau a dalších. Po skončení války se vrátili
domů, jeden z nich však s podlomeným zdravím.
Narodilo se 42 dětí, 25 občanů zemřelo, bylo
uzavřeno 16 sňatků.

Po zdravotní stránce se 21 občanů léčilo
na TBC (tuberkulózu), vyskytlo se 7 onemocnění spálou, 2 záškrtem, 2 černým kašlem, 2
nová onemocnění TBC a 1 dětská obrna.
Po stránce odměny za práci se průměrná
mzda pohybovala v rozmezí pěti až deseti korun za hodinu.
Z věže jedovnického kostela v tomto roce a až
do konce války nezněly velké zvony, protože
ty byly o rok dříve nuceně „rekvírovány“ jako
cenná surovina pro válečný průmysl.
Na závěr můžeme říci, že Jedovnice mají dnes
celou kronikářskou knihovnu, která obsahuje
již šest knih oficiální kroniky. První kronika
se zápisy události od založení kroniky do roku
1960, ve druhé je zaznamenáno období
od roku 1961 do roku 1973, další díl obsahuje
zápisy z let 1974 až 1982 a doba do roku 1995 je
ve čtvrté knize kronik. Tu v roce 1986 převzal
pan Jiří Roudný, který od roku 2009 zaplňuje
stránky již šestého dílu obecní kroniky. Kromě toho do této „knihovny“ náleží ještě soukromě psaná kronika p. Vincence Tomáška.
A součástí knihovny je ještě několik dalších
knih, příloh ke kronice, tématicky zpracovaných a napsaných po roce 1965 panem Aloisem Roudným, a dále to jsou samostatné listové přílohy, ukládané od roku 1975.
Tímto kronikářským fondem Jedovnice mají
zajištěnu dobrou dokumentaci novodobé historie obce.
Ve spolupráci s panem kronikářem
Jiřím Roudným napsal Ivo Máčel

Duchovní sloupek
Ohleduplnost
Oddal jsem už stovky snoubenců, a tak mohu
sledovat, jak se v průběhu let mění oblečení,
prstýnky, svatební kytice, ale také chování
všech účastníků obřadu. Nejvíce se změnilo
chování těch, kteří zachycují dění kamerami,
ať už filmovými nebo fotografickými. Vychází
mi z toho úměra: čím dražší techniku svatební
dokumentaristé používají, tím více jsou přesvědčení, že se obřad koná kvůli nim a dílu,

které právě tvoří, takže se na svatebčany včetně ženicha, nevěsty a oddávajícího dívají jako
na herce a kompars, zapomínají, že všichni ti
lidé přišli něco důležitého prožít, a proto je
důstojnost a estetika obřadu důležitější, než
sebelepší fotografie. Podle toho podvědomého pocitu se také fotografové a kameramani
v kostele pohybují, možná tak trochu i proto,
aby si každý všiml, co drží v ruce. Nejvíce jsou
31
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vidět dokumentaristé s výbavou v ceně statisíců korun. Je celkem pochopitelné, že tak
drahou výbavu chtějí co nejvíce využít, ale to
by šlo se stabilizátory a dokonalými objektivy a širokými možnostmi nastavení přístroje
udělat docela nenápadně. Nejpřirozenější fotky udělá fotograf, který je téměř neviditelný,
který se dokáže chovat tak, aby ho nikdo nevnímal.
Svatebčané se nepřišli dívat na fotografa či
kameramana, a když tito neustále přecházejí
sem a tam těsně před nejbližšími příbuznými,
kteří sedí vpředu, těžko lze očekávat, že jim
za to budou vděční.
Není to jen o ceně techniky, kterou člověk
používá. Téměř každý nosí s sebou mobilní
telefon, což pro mnohé znamená, že ho použijí kdykoli a kdekoli je napadne. Potřebují
něco sdělit nebo se na něco zeptat a nepřemýšlí nad tím, co asi zrovna dělá volaná osoba nebo lidé kolem nich nebo kolik je hodin.
Někdo se aspoň zeptá, jestli neruší, ale je to
celkem zbytečná otázka – ruší už samotné zazvonění telefonu. Logičtější je zeptat se, jestli
můžu mluvit, tedy jestli jsem vyrušil hodně
nebo jen trochu. Nebo se preventivně omluvit za vyrušení a dát najevo, že jsem si vědom
svého vstupu do soukromí nebo pracovního
procesu volaného. A když se nedovolám, řeknu aspoň do zvukové schránky, o co mi jde,
a poprosím o zpětné zavolání, až se to bude
volanému hodit, nečekám automaticky, že teď
je s voláním řada na volaném, když mu telefon oznámí nepřijatý hovor. Dá se také poslat
SMS s podobným obsahem, samozřejmě podepsaná, což dnes už zdaleka není samozřejmost. Mnozí automaticky předpokládají, že je
má v kontaktech každý a telefon sám ukáže
jejich jméno – jenže i v takovém případě je
slušné se podepsat; anonymy bývalo zvykem
nečíst a házet do koše.
Podobné je to i v jiných oblastech života.
Na silnici se řidiči nejdražších automobilů
chovají, jako by veškeré komunikace byly vybudovány pro ně, a ostatním dávají občas dost
drsně najevo, že na silnici zavazejí. V chování
jim mohou konkurovat jen čerství držitelé ři-
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dičských průkazů, jejichž sebevědomí ovšem
není založeno na ceně auta, čímž se jejich nebezpečnost okolí ještě zvyšuje. U cyklistů je
to stejné – čím dražší kolo, tím větší pravděpodobnost, že pěšáci budou nuceni ustupovat
až do příkopu a řidiči aut budou mít problém
s předjížděním, protože Pan cyklista pro sebe
potřebuje celou polovinu vozovky.
Také vzdělání s sebou nese nebezpečí vysoko
zvednutého nosu, pyšného přesvědčení, že
akademický titul automaticky znamená, že
jeho držitel všechno ví a zná a všemu rozumí,
což bývá blízko pravdě v rámci studovaného
oboru, nikoli v tisících jiných odborností.
Specializace už narostla do takových rozměrů, že být polyhistorem je nemožné. Nejhorší
je, že se zapomíná na to, že základním posláním každého je být dobrým člověkem.
Nechci naříkat nad tím, jak je ten svět zkažený a klást otázku, kam to všechno spěje.
Nářků máme všichni dost i tak. Jen chci upozornit, že někdy sami potrápíme druhé, aniž
bychom chtěli, aniž bychom o tom věděli.
Nové technické možnosti kladou nové požadavky na naši ohleduplnost. Mohou pomáhat
i uškodit. Mohou nás pomalu a nenápadně
okrást o schopnost vnímat lidi kolem sebe,
i když mnohé z nich jsou určeny právě ke komunikaci a tím k posilování vztahů.
Ani kamera, ani telefon, ani auto nebo jiná
technická vymoženost mě sama neupozorní,
že jsem „překročil hranici“. To si musím ohlídat sám – nejlépe tím, že se aktivně snažím
jednat opačně a vnímat lidi kolem sebe. Třeba
tak, že když někam jdu, nespokojím se s oblečením odpovídajícím situaci, ale myslím také
na to, jak se tvářím, jestli aspoň pohledem
dám najevo člověku, kterého na ulici míjím,
že jsem si ho všimnul, a pokud těch míjených
není příliš mnoho, snažím se každého pozdravit. Při mých občasných cestách světem
mě mile zahřeje u srdce, když mě v nějaké vesnici pozdraví dítě, které mě nezná. Je pro ně
samozřejmé pozdravit dospělého. Na těchto
maličkostech stojí lidské vztahy. Každá kapka
pozornosti přinese svůj užitek.
Václav Trmač, farář
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Pozvánky
Koncert Bivojanky pod dožínkovým
věncem aneb Škola volá
Poslední prázdninovou neděli, tedy 1. září,
bude Bivojanka vyhrávat pod dožínkovým
věncem.
Letošním přespolním hostem je opět Sivická
kapela, kterou znáte z loňska.
Odpoledne plné svižné dechovky začne v 15.00
na výletišti Barachov u rybníka Olšovce.
Vstupné dobrovolné. Za každoroční podporu
děkujeme firmě Agris Jedovnice a městysu Jedovnice.

Odjezd: 8.30 od drogerie na náměstí
Cena: účastníci si hradí pouze vstupné (60,- Kč,
senioři 30.- Kč)
Zájemci se mohou přihlásit do 26. srpna 2013
na ÚM u paní tajemnice M. Gabrielové, případně telefonicky na číslech 516 528 211,
606 760 194, nebo e-mailem na: tajemnice@
jedovnice.cz

pořádá v sobotu 28. září 2013

Jedovnická průmyslovka
slaví šedesátku
22. ročník se uskuteční na táborové základně
Rakovan.
Kategorie:
A - 1., 2. a 3. třída
B - 4., 5. a 6. třída
C - 7., 8. a 9. třída
D - nad 15 let
Oslavy 60. výročí založení průmyslovky v Jedovnicích proběhnou v pátek 13. září 2013
dopoledne - prohlídky školy
odpoledne - slavnostní setkání absolventů
a přátel školy v areálu kulturního domu
bohatý kulturní program, občerstvení, fotogalerie v předsálí KD
Zveme všechny občany! Přijďte se pobavit a zavzpomínat!

Pozvánka na výstavu Bystřec
v Moravském zemském muzeu
Komise sociálně zdravotní a Komise kulturní zve občany ve čtvrtek 19. září 2013 na výlet do Moravského zemskému muzea v Brně
na výstavu Bystřec – založení, život a zánik
středověké vsi. Na zpáteční cestě prohlídka
lokality.
Výstava (která potrvá do 31. prosince 2013)
předkládá výsledky téměř třicet let trvajícího
archeologického výzkumu.

Družstvo tvoří 2 až 6 hráčů.
Startovné 50 Kč za družstvo
Registrace od 9.00 do 9.30 hod.
S sebou jídlo na celý den, sportovní oblečení
a startovné.
Pojďte si s námi zahrát!

Divadelní soubor Vlastimil Jedovnice
si v letošním roce připomíná 150. výročí založení spolku.
Připravujeme pro Vás
v sobotu 5. 10. 2013
16.00 hodin: Vzpomínka na zakladatele spolku
- položení věnce na místním hřbitově
17.00 hodin: Vernisáž výstavy o jedovnickém
divadle - Kulturní dům Jedovnice
(Výstavu můžete navštívit od soboty 5. 10. 2013
do pondělí 7. 10. 2013 do 18 hodin.)
18.00 hodin: Setkání s Vlastimilem (s doprovodným programem) - sál KD
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v neděli 6. 10. 2013
18.00 hodin: Třikrát s Vlastimilem - poslední
uvedení v Jedovnicích - kinosál KD
Autorské představení s živou hudbou, které
mělo premiéru 28. 12. 2012
Předprodej vstupenek na představení zahajujeme od 10. srpna 2013 v prodejně Květiny Jaroslav Zelinka

lová, Veronika Jeníková, Ludmila Molínová,
Marcela Nohýnková, Lucie Svobodová, Olga
Želenská, Daniel Rous, Martin Zounar, Zdeněk Mahdal, Pavel Vondra, Zbyšek Pantůček,
Michal Jagelka, Martin Sobotka
Předprodej vstupenek v Informačním středisku na náměstí (knihovna), tel. 516 442 284.

Divadelní společnost HÁTA Praha
pro Vás připravuje v kinosále KD Jedovnice divadelní představení

Na správné adrese
pátek 29. listopadu 2013
začátek v 19.00 hodin, kinosál KD Jedovnice
Autor: Marc Camaletti, režie: Marie Lorencová
V představení hrají: Lucie Zedníčková, Adéla
Gondíková, Jana Zenáhlíková, Ivana Andr-

Sport
Rozlosování fotbalu podzim 2013/2014
Muži - okresní přebor
Ne 18. 8. 16.30 SK Jedovnice – Rudice
Ne 25. 8.
Kotvrdovice - SK Jedovnice
Ne 1. 9. 16.30 SK Jedovnice - Černá Hora
Ne 8. 9.
Lipůvka - SK Jedovnice
Ne 15. 9. 16.00 SK Jedovnice – Sloup
Ne 22. 9.
Šošůvka - SK Jedovnice
Ne 29. 9. 16.00 SK Jedovnice – Drnovice
Ne 6. 10.
Kořenec - SK Jedovnice
Ne 13. 10. 15.00 SK Jedovnice – Vysočany
Ne 20. 10.
Vavřinec - SK Jedovnice
Ne 27. 10. 14.30 SK Jedovnice – Olomučany
Ne 3. 11.
Vilémovice - SK Jedovnice
Ne 10. 11. 14.00 Olešnice - SK Jedovnice

Muži - IV. třída
Ne 18. 8. 13.45 SK Jedovnice - Bořitov B
Ne 1. 9. 13.45 SK Jedovnice - Svitávka B
Ne 15. 9. 13.15 SK Jedovnice - Voděrady
Ne 29. 9. 13.15 SK Jedovnice - Lažánky
Ne 13. 10. 12.15 SK Jedovnice - Cetkovice
Ne 27. 10. 11.45 SK Jedovnice - Skalice B
Ne 10. 11. 11.30 SK Jedovnice - Lomnice
Mladší žáci 7+1 - okresní přebor
Ne 8. 9. 10.00 SK Jedovnice - Olešnice/Kunštát B
St 11. 9. 17.00 SK Jedovnice - Olomučany
Po 30. 9. 17.00 SK Jedovnice - Šošůvka
Ne
13. 10. 10.00 SK Jedovnice - Rudice


ATC Olšovec Jedovnice
provozuje

půjčovnu lodiček a šlapadel na Olšovci

OTEVŘENO

ČERVENEC, SRPEN od 10 do 19 hodin
ZÁŘÍ POUZE O VÍKENDU 10 do 18 hodin
Info na 724 783 881
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Reklamy – inzerce

Půjčovna čisticích strojů v Jedovnicích

Nabízím půjčení čisticích strojů zn. Kärcher:
• čistič koberců, čalounění a interiéru aut
• parní vysavač a čistič, určený k čištění veškerých tvrdých
povrchů,  ekologické, rychlé a ekonomické čištění
• aku stěrku na okna
Nyní za zaváděcí ceny:

• čistič koberců a čalounění:
400,- Kč/víkend
250,- Kč/den + přípravek k čištění
• parní čistič:
350,- Kč/víkend
200,- Kč/den
• aku stěrka na okna:
200,- Kč/víkend
150,- Kč/den + přípravek k čištění
Provozní doba: telefonická domluva.
Více informací na tel. 604 890 494.
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BRNO – Ivanovice
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www.bauhaus.cz
36 – IvanoviceĘM²¿ä©²lŘİŚŖŜŕŜŖŝŖŖīŗİPo – Pá 7 – 21 , So – Ne 800 – 2100
Brno
Platí od 12. 7. do vyprodání zásob, nejdéle však do 31. 8. 2013.
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