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Na obálce: Jedovnice kolem roku 1450
Titulní kresba Mgr. Jitky Vávrové ukazuje, jak
asi vypadaly Jedovnice a blízké okolí v 15. století. Pokud dnes mluvíme o Jedovnicích, jistě se
nám vybaví rybníky – na prvním místě bezpochyby Olšovec, pak Budkovan, po chvilce ještě
Dymák – a víc už (patrně) nic. Rybníků a rybníčků ovšem existovalo v minulosti více.
Rybníky jsou – na rozdíl od jezer - dílem lidských rukou, proto i jejich budování začíná až
s trvalým osídlením krajiny. Rybníky – jak název napovídá – byly určeny především k chovu
ryb. Vzhledem k nízké výnosnosti tehdejších
obilovin nebylo možné ve větším měřítku chovat zvířata „na maso“ – a ryby tedy byly možnou náhradou. Druhým důvodem byl zákaz
pojídání masa o postech. Postních dnů bylo
v součtu více jak polovina roku. Zákaz masité

stravy o postu se ovšem nevztahoval na ryby
(ale také třeba na bobry, raky či želvy).
V případě Jedovnic lze uvažovat o budování
rybníků nejdříve ve 12. století, kdy je doloženo nejstarší osídlení (na kostelní výšině), ale
osobně považuji za pravděpodobné, že k tomu
nemohlo dojít před polovinou 13. století, kdy
zřejmě dochází k vybudování řádné „moderní“
vsi s rozšířeným a koncentrovaným osídlením,
rozparcelováním a obděláním okolní půdy,
kdy se Jedovnice stávají ekonomickým centrem
nově vzniklého holštejnského panství.
Za grafickou úpravu titulního obrázku (mapky) děkuji Ing. Marku Audymu.
Více najdete na str. 26.
Josef Plch
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Informace z rady a zastupitelstva
Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 75 ze dne 29. 5. 2014

Na základě předložených zpráv a projednaných
záležitostí:

Rada městyse schvaluje
• rozpočtové opatření č. 2/2014 dle předloženého návrhu

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 76 ze dne 5. 6. 2014
Na základě předložených zpráv a projednaných
záležitostí:
Rada městyse schvaluje
• MŠ Jedovnice - použití přidělených prostředků dle předloženého návrhu
• Smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000320
mezi městysem Jedovnice a Z. B., Brno,
na pronájem pozemků p. č. 2022 a část p. č.
1747/1 v k. ú. Jedovnice, obec Jedovnice, dle
předloženého návrhu
• Smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000101
mezi městysem Jedovnice a M. B., Ostrov u Macochy a J. M., Ostrov u Macochy,
na pronájem pozemků p. č. 1858 a část p. č.
1747/1 v k. ú. Jedovnice, obec Jedovnice, dle
předloženého návrhu
• Smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000219
mezi městysem Jedovnice a V. R., Brno,
na pronájem pozemků p. č. 2077 a část p. č.
1747/1 v k. ú. Jedovnice, obec Jedovnice, dle
předloženého návrhu
• Smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000202
mezi městysem Jedovnice a J. J., Brno,
na pronájem pozemků p. č. 2080 a část p. č.
1747/1 v k. ú. Jedovnice, obec Jedovnice, dle
předloženého návrhu
• bezplatný pronájem kulturního domu a jeho
okolí, bezplatný pronájem skládacích stolů
a lavic, stánku z MAS, dodání břízek, výjimku z OZV č. 5/2005, O pořádání veřejných
produkcí, na 27. 6. 2014 a 28. 6. 2014 do 02
hodin, žadatel Staré časy, o. s., Jedovnice
• schvaluje výjimku z OZV č. 5/2005, O pořádání veřejných produkcí, 7. 6. 2014 do 23
hodin, žadatel L. P., Jedovnice

• výjimku z OZV č. 5/2005, O pořádání veřejných produkcí, na 14. 6. a 26. 7. 2014 do 01
hodin, žadatel M. K., Jedovnice.
• výjimku z OZV č. 5/2005, O pořádání veřejných produkcí, na 13. 6. 2014 do 01 hodin,
žadatel I. P., Jedovnice
• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu uzavřené 12. 6. 2001 mezi městysem Jedovnice,
Veselcem, b. d., Jedovnice, a J. S., Jedovnice,
dle předloženého návrhu
• snížení poplatku za kabel. TV dle předloženého návrhu, žadatel N. K., Jedovnice
• dočasné odhlášení kabel. TV, dle předloženého návrhu, žadatel F. J., Jedovnice
• dočasné odhlášení kabel. TV, dle předloženého návrhu, žadatel A. K., Jedovnice
• odměnu řediteli ZŠ Jedovnice Mgr. M. S. dle
předloženého návrhu
• odměnu ředitelce MŠ Jedovnice J. K. dle
předloženého návrhu
• Návrh na vyřazení DDHM, DHM, žadatel
MŠ Jedovnice, dle předloženého návrhu
• pro refundaci mezd OSVČ částku dle předloženého návrhu
• vypsání soutěže Rozkvetlé Jedovnice
Rada městyse bere na vědomí
• konání LDT PETROV Brno ve dnech 1. 7. –
8. 8. 2014
• informaci o tom, že starosta jmenoval Ing.
Martu Tesařovou od 1. 9. 2014 tajemnicí ÚM
Rada městyse pověřuje
• starostu městyse podpisem práva založeného smlouvou s vlastníky dotčených pozemků
potřebného pro stavební řízení při realizaci
stavby Technická a dopravní infrastruktu3
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ra pro novostavby RD na pozemcích p. č.
2456/11, 2456/12, 2456/58, 2456/59, 2456/60,
2456/61 v k. ú. Jedovnice, obec Jedovnice
Rada městyse souhlasí
• se stavbou vodovodního přivaděče pro obec
Rudici, žadatel AP INVESTING, s. r. o. Brno,
dle předloženého návrhu
• se stavbou Přístavba a stavební úpravy na pozemku p. č. 455/3 v k. ú. Jedovnice, obec Jedovnice, ve zjednodušeném stavebním řízení, žadatel Z. L., Jedovnice
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• s terénními úpravami na pozemku p. č.
1747/1 v k. ú. Jedovnice, obec Jedovnice, dle
předloženého návrhu, žadatel L. K., Rozstání
• se změnou užívání skladu v č. p. 83, dle předloženého návrhu, žadatel GRAS CZ, s. r. o.
Jedovnice
• s umístěním mříže na č. p. 44, žadatel MaRC
Dymáček, Jedovnice, za předpokladu, že
bude instalována zevnitř
• s odběrem pitné vody a s odvozem a likvidací
odpadu LDT PETROV Brno dle předloženého návrhu

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 77 ze dne 26. 6. 2014
Na základě předložených zpráv a projednaných
záležitostí:
Rada městyse schvaluje
• výjimku z Řádu rekreační oblasti, žadatel
A. a B. M., Jedovnice, dle předloženého návrhu
• výjimku z Obecně závazné vyhlášky
č. 5/2005, O pořádání veřejných produkcí –
prodloužení akce od 30. 6. 2014 – 6. 7. 2014
do 02 hodin se sníženou hladinou produkovaného hluku, do 06 hodin s výrazně sníženou hladinou produkovaného hluku na pořádání Street Dance Kemp 2014, žadatel TS
BEAT UP Brno
• výjimku z OZV č. 5/2005, O konání veřejných produkcí, na den 16. 8. 2014 do 01 hodin, žadatel L. Z., Jedovnice
• Stanovy Veselce, b. d. Jedovnice, dle předloženého návrhu
• příspěvek na činnost pro Občanské sdružení
ADAM - autistické děti a my, For Help s. r. o.,
Ostrava dle předloženého návrhu
• finanční příspěvek na vydání knihy „Pobyt
italských uprchlíků na našem území v době
1. světové války“ v navrhované výši, žadatel
E. Š. a I. B., Blansko
• rozpočtové opatření č. 3/2014 dle předloženého návrhu
• výjimku z OZV č. 5/2005, O pořádání veřejných produkcí, na 28. 6. 2014 do 02 hodin,
žadatel T. K., Krasová
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Rada městyse bere na vědomí
• konání cyklistické akce Tour de Olšovec dne
26. 7. 2014, oznamovatel M. R., Jedovnice
• zápis z metodické návštěvy Moravské zemské knihovny v místní knihovně dne 1. 4.
2014
• Osvědčení o úspoře emisí pro městys Jedovnice za rok 2013
• poděkování Diakonie Broumov, sociální
družstvo, za spolupráci při pořádání sbírek
na území městyse pro jejich potřebu
• zápis ze schůze komise životního prostředí
ze dne 9. 6. 2014
Rada městyse vyslovuje
• pochvalu Olze Keprtové za pozitivní změny
provedené v knihovně
Rada městyse souhlasí
• s rekonstrukcí vodovodní přípojky a šachty
pro chatu č. e. 45, žadatel Armaturka, a.s.
Vranová Lhota
• s rozšířením stávající vzdušné sítě NN dle
předloženého návrhu, žadatel I. V., Brno
• s přesunem dopravní značky označující obec
Jedovnice na odjezdu na Brno dle předloženého návrhu, žadatel SÚS JMK Blansko
• s konáním akce s účastí psů ve dnech 16. 8.
– 17. 8. 2014 v areálu Tyršovy osady, žadatel
L. Z., Jedovnice
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Rada městyse vybrala
• na přezkum hospodaření městyse firmu
BDO Audit, s. r. o., Praha s účinností od 2014
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Rada městyse nereflektuje
 na předkupní právo chaty č. e. 334

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 78 ze dne 10. 7. 2014
Na základě předložených zpráv a projednaných
záležitostí:
Rada městyse rozhodla
• na základě předložených nabídek zadat vypracování projektové dokumentace dle DSP

na objekty MŠ, ÚM a KD k žádosti o dotaci
na SFŽP firmě S. Pospíšil, topení-plyn-voda,
Brno, dle předloženého návrhu

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 79 ze dne 18. 7. 2014
Na základě předložených zpráv a projednaných
záležitostí:
Rada městyse schvaluje
• smlouvu o nájmu pozemku mezi městysem
Jedovnice a P. N., Jedovnice, na část pozemku p. č. 2528/229, dle předloženého návrhu
• dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu nemovitostí
mezi městysem Jedovnice a Olšovcem, s. r. o.
Jedovnice
• smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000334
mezi městysem Jedovnice a H. a L. P., Jedovnice, na pronájem pozemků p. č. 2545 a části pozemku p. č. 1747/1, dle předloženého návrhu
• smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000004
mezi městysem Jedovnice a P. C., Vážany,
A. a D. Olejníkovými, Drnovice, na pronájem pozemků p. č. 1797 a části pozemku p. č.
1747/1, dle předloženého návrhu
• smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000356
mezi městysem Jedovnice a A. a V. Š, Brno,
na pronájem pozemků p. č. 1835 a části pozemku p. č. 1747/1, dle předloženého návrhu
• návrh na vyřazení DDHM, žadatel ZŠ Jedovnice, dle předloženého návrhu
• likvidaci chaty č. 15, žadatel Olšovec, s. r. o.
Jedovnice, dle předloženého návrhu
• výjimku z OZV č. 5/2005, o pořádání veřejných produkcí, 25. 7. 2014 do 01 hodin, žadatel Olšovec, s. r. o., Jedovnice
• smlouvu o převodu družstevního podílu
mezi R. P., Jedovnice, a J. G., Jedovnice
• rozpočtové opatření č. 4/2014 dle předloženého návrhu

Rada městyse bere na vědomí
• doložení projektu přípojek ke stavbě RD
na pozemcích p. č. 2528/291 a p. č. 2528/299,
předkladatel E. V., Blansko
• oznámení VAS, a. s. Boskovice o opravě vodovodního řadu v Jedovnicích
• výzvu k odstranění havarijního stavu tarasu,
zaslanou J. T., Jedovnice, na SÚS JMK, Brno
Rada městyse souhlasí
• s umístěním mříže na č. p. 44, žadatel MaRC
Dymáček, Jedovnice, dle předloženého návrhu
• se stavbou zásobníku na naftu, žadatel ČAD
Blansko, dle předloženého návrhu
• se stavbou Vilémovice – oprava vodovodního přivaděče, žadatel VAS, a. s., Boskovice,
dle předloženého návrhu
• s dodatečným povolením stavebních úprav
chaty č. e. 46, žadatel I. T., Jedovnice
• s přístavbou WC a sprchového koutu k chatě
č. e. 139, žadatel M. D., Šlapanice
• s pořádáním kynologické akce Tréninkový
víkend ve dnech 26. 7. – 27. 7. 2014, žadatel
E. N., Kostelec na Hané
• s pořádáním kynologické akce The Czech
Working Dogs Show ve dnech 15. 8. – 17. 8.
2014, žadatel E. N., Kostelec na Hané
Rada městyse nesouhlasí
• se snížením nájmu za pronájem kulturního
domu, žadatel M. R., Jedovnice
Rada městyse ruší
• usnesení 76/17 ze dne 5. 6. 2014 o umístění
mříží na budově č. p. 44
5
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Rada městyse nereflektuje
• na předkupní právo restaurace Surfbar
Rada městyse rozhodla
• na základě předložených nabídek zadat realizaci stavby s názvem Jedovnice – odvoz
a uložení výkopku z oprav vodohospodářské
infrastruktury firmě Eurovia CZ, a. s., Brno
• na základě předložených nabídek zadat realizaci stavby s názvem Jedovnice – oprava
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povrchu komunikací v ulicích Hybešova
a Absolonova firmě SWIETELSKY stavební,
s. r. o. Brno
• zadat zakázku na zpracování žádosti o dotaci
na Rozšíření kapacity ZŠ firmě PFIS Praha
Rada městyse doporučí
• zastupitelstvu městyse schválit podání žádosti o dotaci z MŠMT Praha na Rozšíření
kapacity ZŠ

Usnesení č. 34 ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice, konaného dne 12. 6. 2014
Na základě předložených zpráv a projednaných
záležitostí Zastupitelstvo městyse Jedovnice:
1. schvaluje zapisovatelku Marii Gabrielovou,
tajemnici ÚM
2. schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Josefa
Matušku a Jaroslava Zelinku
3. schvaluje program zasedání dle předloženého a doplněného návrhu
4. schvaluje účetní závěrku městyse za rok
2013, výsledky inventarizace městyse
za rok 2013, výsledek hospodaření Olšovce,
s. r. o.
Zastupitelstvo městyse uzavírá projednání
závěrečného účtu celoročního hospodaření
městyse za rok 2013 souhlasem s výhradou
a přijímá toto nápravné opatření:
- rada bude vždy rozhodovat a schvalovat
úkony spadající do její vyhrazené pravomoci, jedná se zejména o schvalování
nájemních smluv
- nápravné opatření přijaté při schválení
závěrečného účtu městyse za rok 2013
bude odesláno na KÚ JMK Brno v zákonné lhůtě, tj. do 15 dnů od schválení
- zastupitelstvo deleguje na radu městyse
provedení výběrového řízení na auditorskou firmu, která bude provádět přezkoumání hospodaření městyse, a pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy
s vybranou firmou
5. schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2014 dle
předloženého návrhu
6. schvaluje podání žádostí o dotace na SFŽP
Praha na úspory energie na úřad městyse,
mateřskou školu, kulturní dům
6

7. schvaluje paní K. S., Jedovnice, do funkce
přísedící u Okresního soudu Blansko pro
funkční období 2014-2018
8. schvaluje Smlouvu o postupu a podmínkách výstavby Stavební úpravy křižovatky
silnic II/373 a 379 mezi městysem Jedovnice a firmou ČEPRO, a. s. Praha, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem smlouvy
9. schvaluje Smlouvu číslo 1030012633/003
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na parcele č. 2667 v k. ú. Jedovnice,
obec Jedovnice, okres Blansko, která je majetkem městyse, mezi městysem Jedovnice
a E. ON Distribuce, a. s., České Budějovice,
dle předloženého návrhu, a pověřuje starostu podpisem smlouvy
10. pověřuje starostu podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene na parcele č. 2667
v k. ú. Jedovnice, obec Jedovnice, okres
Blansko, která je majetkem městyse, mezi
městysem Jedovnice a E. ON Distribuce,
a. s., České Budějovice, po jejím obdržení
11. schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti na úseku
projednávání přestupků mezi městysem
Jedovnice a městem Blansko, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem
smlouvy
12. schvaluje
přijetí
dotace
ve
výši
783.307,80 Kč ze SFŽP Praha na realizaci
projektu MŠ Jedovnice – zahrada v přírodním stylu
13. schvaluje Smlouvu o výpůjčce a o budoucím zřízení úplatného věcného břemene
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mezi městysem Jedovnice a SVAK měst
a obcí, Boskovice, dle předloženého návrhu, a pověřuje starostu podpisem smlouvy

14. souhlasí se zveřejněním docházky na radu
a zastupitelstvo na konci volebního období
Ing. Jaroslav Šíbl, starosta městyse
Mgr. Anna Bayerová, místostarostka městyse

Další důležité informace pro občany
Sbírka pro Diakonii Broumov
Místní skupina Českého červeného kříže uspořádá humanitární sbírku pro Diakonii Broumov.
Kdy: v neděli 24. srpna 2014 od 14 do 17
hodin (pozor na čas!).
Kde: sál Chaloupky
Co se bude sbírat: jako vždycky - letní a zimní oblečení pánské, dámské i dětské, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky,
peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře,
deky, nádobí, nepoškozené hračky, nepoškozená obuv, nově i funkční vysavače, žehličky,
topinkovače, kulmy, holicí strojky, váhy, mixéry, kávovary, vrtačky, mikrovlnky, počítače,
hodinky.
Protože sbírku pořádáme pravidelně, jistě víte,
že věci musí být zabalené do igelitových pytlů
nebo v krabicích.

Pár slov o Diakonii Broumov
(podle dopisu Diakonie ze dne 2. 6. 2014)
Diakonie Broumov, sociální družstvo (dříve
Broumovská diakonie centrum) děkuje všem,
kteří se zúčastňují sbírek pro jejich organizaci.
Již 20 roků pomáhají potřebným lidem, kteří se
ocitli v sociální nouzi. Díky Vám jsou schopni
jim poskytnout potřebnou materiální pomoc,
nabídnout azylové ubytování a pracovní příležitost.
Pevně věří, že jim zachováme přízeň a i nadále
budeme pro ně organizovat sbírky. Kvůli zahraničním komerčním firmám jim tento materiál ubývá, ale potřebných lidí přibývá.
S firmou můžeme dohodnout sběr 4x ročně.
Pokud někdo potřebuje likvidovat rychle, lze
dohodnout na úřadě městyse postup i případné
uložení s tajemnicí.

EKO-KOM, a. s. informuje
Pro informaci občanům přinášíme výsledky
městyse v systému EKO-KOM za rok 2013. Jedná se o sběr separovaného odpadu (papír, plasty, sklo). Městys tříděním odpadu a jeho následnou recyklací přispěl ke zlepšení životního
prostředí a snížení „uhlíkové stopy“. Úspora,
kterou jsme dosáhli, představuje za rok 2013:
emise CO2 ekv. 182,776 tun, úspora energie
4,363.080 MJ.
Za rok 2013 jsme odevzdali 125.190 tun separovaného odpadu, za který jsme obdrželi po odečtení nákladů na sběr částku 329.865,50 Kč.
Jedná se o nezanedbatelný obnos, takže třídit
odpad se určitě vyplatí.
Apelujeme na občany, aby do kontejnerů
ukládali pouze takový odpad, který tam pa-

tří. Pokud někdo uloží nevhodný materiál,
celý obsah kontejneru znehodnotí a městysi
vzniknou pouze náklady. Rovněž upozorňujeme, že ukládat papír v igelitových taškách
nelze (stačí obsah vysypat do kontejneru a igelitovou tašku vhodit do kontejneru na plasty
vedle). Děkujeme za pochopení.
Marie Gabrielová, tajemnice ÚM Jedovnice

Úhrada poplatků za odpad, KTV,
nájem pozemků za rok 2014
Připomínám, že termín úhrady uvedených
poplatků je do 30. září 2014!
Božena Ševčíková, referent kultury
a poplatků ÚM Jedovnice
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Z policejních záznamů
Zpráva o činnosti Policie městyse Jedovnice za období od 20. 5. do 20. 7. 2014
Obecní policie mimo jiné řešila v uplynulém
období následující události:
• 1x přijato oznámení o krádeži zednického
nářadí na ul. Na Kopci. Krádeží byla majiteli
způsobena škoda ve výši 7.800 Kč. Vzhledem
ke způsobené škodě byla věc předána k dalšímu šetření OO PČR Blansko.
• 2x nález klíčů na Havlíčkově náměstí. Nález
zveřejněn v infokanále.
• 1x nález OP na Havlíčkově náměstí. OP byl
následně předán majitelce.
• 1x přijato oznámení o poškození zaparkovaného motorového vozidla na ul. Palackého v Jedovnicích. Šetřením bylo zjištěno, že
k poškození vozidla došlo při sečení travnaté
plochy v místě zaparkování. V dané věci se
nejednalo o trestný čin ani přestupek. Náhradu škody řeší pověřený pracovník městyse Jedovnice.
• 7x součinnost s PČR při šetření trestné činnosti páchané v k. ú. Jedovnic.
• 1x nález přední registrační značky z motorového vozidla na Havlíčkově náměstí. Po provedeném šetření ke zjištění majitele daného
vozidla byl dotyčný o nálezu vyrozuměn
a registrační značka předána.
• 2x nález jízdního kola. Kola byla nalezena
u oplocení ATC Jedovnice a na ulici Podhájí. Šetřením se nepodařilo zjistit skutečnosti
vedoucí k osobě majitele. Jízdní kola byla zajištěna a uložena na úřadě městyse. Ve věci
sepsán úřední záznam. Nálezy byly zveřejněny v infokanále.
• 4x oznámení dopravního přestupku na Městský úřad Blansko - oddělení dopravně-správních agend. Přestupci, kteří se dopustili
přestupku, s vyřízením přestupku na místě
nesouhlasili, a proto byl případ oznámen.
• 8x případ rušení nočního klidu na Havlíčkově náměstí a v chatové oblasti. Přestupky
proti veřejnému pořádku vyřešeny na místě
domluvou.
• 1x přijato oznámení o drobné krádeži v prodejně potravin. Zjištěný pachatel, který se
8
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přestupku proti majetku dopustil, vzniklou
škodu na místě uhradil. Přestupek vyřešen
na místě uložením blokové pokuty.
2x asistence při dopravní nehodě a zajištění
místa nehody do příjezdu dopravní policie
na silniční komunikaci ve směru Jedovnice
- Blansko a Blansko - Brno.
7x vystaveno povolení k vjezdu do chatové
oblasti.
6x zaslána žádost o poskytnutí údajů z informačních systémů k zájmovým osobám.
5x doručení písemnosti
Zajištění veřejného pořádku a dopravní obslužnosti při pořádání SDK – taneční akce
v ATC Jedovnice a 3x při motosrazu vozidel.
4x šetření případů podomního prodeje na
k. ú. městyse Jedovnice. Přestupky proti pořádku v územní samosprávě (porušení Tržního řádu městyse Jedovnice) byly vyřešeny
na místě domluvou a vykázáním prodejců
různého zboží a služeb.
15x případ parkování v zákazu zastavení
a stání. Přestupky vyřešeny následně uložením blokové pokuty, popřípadě domluvou.
4x předvolání pro nepřítomného pachatele
přestupku v silničním provozu. Přestupky
následně vyřešeny uložením blokových pokut.
3x případ podnapilé osoby, která se požitím
alkoholu uvedla do stavu, kdy svým chováním budila veřejné pohoršení. Přestupek
šetří OPMJ jako přestupek proti veřejnému
pořádku.
1x přijato oznámení o vloupání do osobního
motorového vozidla v k. ú. Jedovnice. Provedeným šetřením bylo oznámení potvrzeno
a věc dle věcné příslušnosti byla na místě
předána hlídce Obvodního oddělení PČR
Blansko k dalšímu opatření. Ve věci vyhotoven úřední záznam.
1x oznámen přestupek proti občanskému
soužití, který byl spáchán v restauraci Astra
na Havlíčkově náměstí. Přestupek vyřešen
domluvou.
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• Opakované kontroly celé chatové oblasti,
zaměřené na pátrání po možném pachateli
vloupání do rekreačních chat.
• 4x odchyt volně pobíhajících psů. Přestupky
- porušení OZV - vyřešeny uložením blokové pokuty.
• 3x oznámen případ sražení lesní zvěře na silnici v úseku Jedovnice - Kotvrdovice. Výjezd
na místo, řízení a usměrnění dopravy. Zvěř
předána zástupci příslušného mysliveckého
sdružení.
• 3x oznámen případ nedovoleného pálení
rostlinného odpadu. K porušení OZV v těchto případech nedošlo.
• V uplynulém období strážníci šetřili celkem
61 přestupků v dopravě spáchaných na k. ú.
Jedovnic.
• V následném období strážníci provedou nejméně 2x kontrolní měření rychlosti na ul.
Jiráskova, Palackého, Brněnská a na Havlíčkově náměstí.
Upozornění pro seniory i ostatní občany:
S nástupem letního počasí s doby dovolených
vyrážejí do terénu podvodníci a zloději, pro
které jsou zejména senioři snadnou kořistí.
Proto strážníci znovu apelují na všechny seniory a ostatní občany, aby nedůvěřovali cizím
lidem, nikoho nepouštěli do domu či bytu.

Podomní prodej je v naší obci zakázán OZV.
Podomní nabídky různých služeb odmítejte,
neboť se může jednat o podvodné jednání
s cílem Vás okrást přímo ve Vašem domě.
V takovém a i v jiných podezřelých případech nás kontaktujte na tel. čísle 723 204 979.
V době dovolených se množí případy vloupání do domů a bytů. Proto nebuďte ke svému
okolí neteční a podezřelý výskyt cizích osob
nám volejte.
Obecní policie městyse Jedovnice dále upozorňuje občany, že se na ni mohou obracet buď
přímo osobně v úřední hodiny každou středu
v době od 13.00 do 17.00 hodin, nebo telefonicky na mobilní telefon 723 204 979. V případě, že na tomto tel. čísle nebude strážník
přítomen, volejte číslo PČR 158 (zdarma) a žádejte o pomoc zde. Vzhledem k počtu strážníků
OPMJ není v našich silách zajistit nepřetržitý
provoz.
Rádi přivítáme Vaše připomínky a náměty
k naší práci, které můžete předat v úřední hodiny na služebně OP, Havlíčkovo náměstí 71,
dveře v přízemí vlevo.
Děkuji touto cestou všem občanům, kteří nám
svými podněty napomohli k objasnění řady
případů a skutečností důležitých pro naši práci.
Luděk Kolář – velitel Obecní
policie městyse Jedovnice

Z policejního zápisníku
Nedělní ráno u Jedovnic: alkohol
přes 2 promile i pervitin
Rozjezd účastníků Street Dance Kempu, který
se uskutečnil 29. 6. - 6. 7. 2014 v Jedovnicích
na Blanensku, si vzali na mušku blanenští policisté. Kontrolovali především řidiče, zda nesedají za volant pod vlivem alkoholu nebo drog.
Výsledky akce ukázaly, že právě s těmito věcmi
si řidiči příliš hlavu nelámou.
Při kontrolách tak policisté odhalili hned dva
řidiče, kteří měli v neděli ráno v dechu přes
dvě promile alkoholu. Jeden ve věku dvaceti let
řídil osobní auto Hyundai a dechová zkouška
u něj ukázala 2,19 promile. Shodnou hladinu
alkoholu v dechu pak měl i druhý řidič. Oba

jsou tak nyní podezřelí ze spáchání trestného
činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Kromě nich pak byli pod vlivem alkoholu ještě další dva řidiči, ti však nadýchali pod 1 promile
a budou se tak zodpovídat pouze z přestupku.
Z ohrožení pod vlivem návykové látky je pak
podezřelý ještě čtyřiadvacetiletý řidič Opelu
Vectra, který usedl za volant pod vlivem pervitinu.
Dalším podezřelým, tentokrát ze spáchání
trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí, je šestatřicetiletý řidič, který řídil auto
Opel Zafira, přestože má soudem na několik let
zakázáno usednout za volant.
Celkem policisté během šestihodinové kontroly okolí Jedovnic zkontrolovali přes 130 řidičů.
9
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Kdo zastřelil psa, se zjistit nepodařilo
Policisté odložili případ z letošního února, kdy
neznámý pachatel zastřelil psa v Jedovnicích
na Blanensku. Ten se pohyboval na uzavřeném
pozemku a v zastavěné oblasti. Jeho majiteli
vznikla škoda ve výši téměř 3 tisíc korun.
Přestože se nepodařilo zjistit pachatele, je třeba upozornit na nebezpečnost užívání střelné

zbraně právě v zastavěné lokalitě, kdy při manipulaci se zbraní může v budoucnosti dojít
i ke zranění dospělého či dítěte.
por. Mgr. Iva Šebková,
tisková mluvčí Policie ČR- Krajské ředitelství
Jihomoravského kraje, Preventivně
informační skupina Blansko-Vyškov

Společenská kronika
Jubilanti
Blahopřejeme všem jubilantům, kteří oslaví
narozeniny v měsíci červenci a srpnu 2014.
Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a spokojenost
do dalších let života.
Červenec
5. 7. Eliška Keprtová, Brněnská 219, 90 roků
7. 7. Jan Matuška, Brněnská 99, 80 roků
13. 7. Eliška Nejezchlebová, Habeš 599,
88 roků
14. 7. Jindřich Klíma, Habeš 341, 88 roků
26. 7. Anna Opltová, Wanklova 184, 83 roků
Srpen
4. 8. Helena Kuncová, Podhájí 386, 82 roků
5. 8. Dominik Štelmach, Záměstí 101, 84 roků
5. 8. Marie Doleželová, Za Kostelem 444,
85 roků

8. 8. Ing. Hynek Pavelka, Zahradní 699,
82 roků
9. 8. Vlasta Daňková, Hybešova 216, 92 roků
17. 8. Robert Švéda, Hybešova 516, 88 roků
20. 8. Anna Ševčíková, Zahradní 699, 83 roků
22. 8. Jarmila Srncová, Jiráskova 379, 81 roků
24. 8. Marie Gottvaldová, Zahradní 699,
89 roků
26. 8. Jiří Dvořák, Palackého 357, 80 roků
26. 8. Drahoslava Pavelková, Zahradní 699,
80 roků
31. 8. Soňa Jurková, Salajna 204, 83 roků
Dne 1. 8. 2014 oslaví zlatou svatbu – 50 roků
manželství – manželé Věra a Josef Musilovi,
K Propadání 402

Vítáme mezi námi
V obřadní síni jsme uvítali tyto děti:
• Julii Košťálovou, nar. 12. 2. 2014, Jedovnice,
Za Kostelem 435
• Adélu Novotnou, nar. 23. 3. 2014, Jedovnice,
Na Větřáku 578

• Josefa Zouhara, nar. 12. 4. 2014, Jedovnice,
U Hrubé lípy 622
• Eduarda Ševčíka, nar. 22. 4. 2014, Jedovnice,
Habeš 339
Zdeňka Nečasová, matrikářka ÚM Jedovnice

Co se děje v mateřské škole
Sportovní dopoledne aneb Jak se žilo v pravěku
Planeta Země vznikla asi před čtyřmi a půl
miliardami let. Předpokládá se, že první formy
života se vyvíjely ve vodě. Pro planetu Zemi je
10

typická neustálá proměna, a to jak její neživé
části, tak i živých organizmů.
Lovci mamutů, Věstonická venuše, nástěnné
malby v jeskyních – to vše patří do období mla-
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dého a pozdního paleolitu, tedy do závěrečné
fáze starší doby kamenné, jejímž představitelem byl člověk dnešního typu - Homo sapiens
sapiens.
Do této doby jsme se s dětmi přenesli ve středu
4. června a na zahradě mateřské školy pro ně
uspořádali sportovní dopoledne na téma Pravěk. Jako když se proutkem mávne, když se zdá
sen člověku, ocitnem se v době dávné, a to přímo
v pravěku. Mamuta si opečeme, dosyta se najíme, na teploučké kožešině v jeskyni se vyspíme.
Celé dva týdny probíhala příprava. Studovali
jsme mapu o vzniku světa, knihu o pravěku,
vyhledávali informace na internetu a o všem
si vyprávěli. Již tradičně jsme vyráběli vhodný
oblek – zdobením trička. Tričko jsme různě
upravili nůžkami a jako výzdobu děti použily
otisky vlastních rukou.
Pravěké tlupy se představily pokřikem (např.:
„Ach, to byl zlatý věk, když jsem byl ještě pračlověk, jídelnu, ložnici, kuchyni, všechno jsme měli
v jeskyni!“)
Na stanovištích na pravěké lovce čekal rychlý běh, plížení, válení sudů, hod oštěpem, lov
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mamuta, příprava ohniště a chůze po stočené
liáně.
Děti zdolávaly připravené úkoly opravdu poctivě, vytrvale a úspěšně. Na závěr jsme si spolu
s paní učitelkou Luckou zatancovali pravěký
tanec.
Odměna byla vskutku kouzelná. Děti dostaly
omalovánku o pravěku a náhrdelník vyrobený
ze zubů pravěkého medvěda nebo mamuta. Ten
je bude chránit a dávat jim sílu zabitého zvířete.
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Příjemně unaveni a odměněni jsme odcházeli
na mamutí guláš. Chutnal znamenitě.
Děkujeme paní Sehnalové z domu s pečovatelskou službou za projevenou přízeň a pomoc

na stanovišti. Děkujeme také všem rodičům
i prarodičům, kteří přišli podpořit naše malé
sportovce.
Jitka Kučerová

Přespání ve školce
V pátek 13. 6. 2014 se konalo již počtvrté přespání v mateřské škole Jedovnice, které bylo
určeno pro předškoláky.
Kolem šesté hodiny večer se ve třídě Kapříků
sešlo osmnáct odvážných dětí. V náručí si nesly věci na přespání a od maminek napečenou
sladkou snídani. Co bylo však důležitější, byla
dobrá nálada a chuť vyzkoušet spát v noci bez
rodičů.
Po dojemném rozloučení jsme se vydali na stezku plnou zajímavých úkolů. Abychom došli
zdárně do cíle a našli ukrytý poklad, museli
jsme vyluštit tři indicie, ujít kus cesty a splnit
různé úkoly. Jednou ze zastávek byla hasičská
zbrojnice, kterou jsme si prohlédli a načerpali
nové informace o práci hasičů.
Začalo nám kručet v bříškách, ale byla tu další
indicie k rozluštění. Měli jsme štěstí, zavedla
nás zpět do školky. Zde jsme také našli ukrytý
poklad a s radostí si začali opékat buřtíky.
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Po jídle a krátkém odpočinku u ohně jsme se
přesunuli na „školkovou“ diskotéku, do třídy Kapříků. Konečně děti paním učitelkám
ukázaly, co v nich je. Když se dost vydováděly,
čekala je noční stezka odvahy na zahradě, kde
bylo třeba překonat svůj strach. Plni dojmů
jsme se společně vrátili do třídy a ve spacáku si
sdělovali zážitky.
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S mateřskou školou se letos rozloučilo 28 předškoláků.
Ráno jsme si ještě v pyžamu protáhli celé tělo
na čerstvém vzduchu a při ochutnávání sladké
snídaně netrpělivě čekali na příchod rodičů.
Závěrem bychom chtěli poděkovat paní Štelclové za zakoupení nanuků pro všechny děti,

místním hasičům za prohlídku zbrojnice a občerstvení, panu Ševčíkovi za ztvárnění strašidýlka a všem rodičům zúčastněných dětí
za dobrou spolupráci.
Lucie Klimešová a Monika Křivanová

Kroužkování čápů na komíně mateřské školy
Postupně se ve dnech 24. a 27. března vrátil
na komín mateřské školy pár čápa bílého.
A přesně o tři měsíce později, tedy 26. června,
proběhlo kroužkování čapích mláďat.
Tuto odbornou práci provedl pan RNDr. Mojmír Vlašín, který pracuje v ekologickém institutu Veronica v Brně jako ekolog. Nápomocni
mu byli jedovničtí hasiči pod vedením pana
Michala Prause.
Celá akce se odehrála bez použití zdvižné plošiny, tedy přímo na střeše školky. Hasiči opatrně
uložili čápy do pytle a předali RNDr. Vlašínovi, který čekal na půdě MŠ a čápy okroužko-

val. Následně byla čapí mláďata vrácena zpět
do svého hnízda.
Identifi kační kroužek mají mláďata čápa bílého
umístěn na levé noze nad kloubem.
Čísla kroužků: BX 8600 a BX 13312. Čísla jsou
čitelná dalekohledem.
Vše probíhalo za dozoru jednoho z čapích rodičů, ten celé dění pozoroval z vedlejšího komína.
Celá akce měla bezproblémový průběh, za což
si zaslouží poděkování pan RNDr. Mojmír
Vlašín i skupina čtyř jedovnických hasičů.
Manželé Žižkovi a Jitka Kučerová

Nový školní rok v MŠ
Vážení rodiče, prázdninový provoz v měsíci
srpnu bude pro přihlášené děti probíhat ve II.
budově od 25. 8. do 29. 8. 2014. Školní rok
2014/2015 začíná 1. 9. 2014 v jednotlivých

třídách. Na všechny děti a jejich rodiče se těší
kolektiv zaměstnanců mateřské školy Jedovnice.
Jitka Kučerová
13
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Z lavic základní školy
Střípky ze života školy
ČERVEN 2014
3. 6. Návštěva budoucích žáků ze ZŠ Rudice
a ZŠ Kotvrdovice (Štěpánková)
Konzultace se zákonnými zástupci žáků
10. 6. Okresní kolo turnaje v bowlingu
– 7. místo (Souček)
Odborná exkurze v rámci předmětu
robotizace – 9. ročníky
12. 6. Návštěva regionální dílny, 5. A (Vávra)
13. 6. Návštěva HZS Blansko v rámci projektu
HASÍK, 2. a 6. ročníky
Účast na 24hodinovém charitativním
běhu (Doleželová, Němec)

16. 6. 9. B učí 1. stupeň
19. 6. Zahájení terénního vyučování, 8 a 9.
ročníky (Nečasová)
Akce sdružení CIRSIUM – Ekokonference na ZŠ Křtiny
21. 6. Zábavné dopoledne pro předškoláky
s rodiči (Šíblová H.)
23. 6. Příjezd delegace z partnerské školy
v Aschheimu (Slaninová, Štěpánková)
27. 6. Slavnostní zakončení školního roku
na Barachově
-MS-

Preventivní program Hasík
Žáci druhých a šestých ročníků měli v letošním
školním roce možnost se zúčastnit projektu Hasičského záchranného sboru s názvem Hasík.
Nejdříve proběhla výuka a povídání ve škole
a potom následovala návštěva u profesionálních hasičů na jejich základně v Blansku.

Prohlédli jsme si všechna vozidla, vyzkoušeli
jsme si hasičské oblečení, dýchací přístroj. Velmi nás zaujala výsuvná plošina a tyč, po které
se hasiči při zásahu spouštějí z prvního patra.
Mgr. Jitka Teturová

Charitativní běh v Blansku
Tak je to za námi! Opět jsme běhali na stadionu ASK v Blansku celých 24 hodin, abychom
pomohli splnit sen Markovi, chlapci, který je
mentálně i fyzicky postižen. Jeho postižení mu
ale dovolilo běhu se také zúčastnit a odběhnout
pár koleček. Jeho snem je vybavit si svůj pokoj
novými věcmi, a tak se mu to snad podaří.
Naše třída 7. A se až na jednoho nemocného žáka zúčastnila celá a moc jsme si to užili.
14

Ve štafetě nám pomohlo ještě 9 žáků ze 6. ročníku. I jim za jejich výkony patří velký dík.
Běhali jsme od pátku od 16.00 hodin do soboty
do 16.00 hodin. Podařilo se nám překonat loňský výkon asi o 7 km. Běhali jsme po dvojicích
nebo trojicích, vždy půl hodiny. Průměr byl
asi 15 odběhaných koleček za půlhodinu. Měli
jsme různé taktiky, někdo se střídal po jednom
kole, někdo po půl kole a někteří si rozděli-
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li úseky a předávali si štafetový kolík jako při
štafetovém závodě. Celou noc nás doprovázela
hudba, aby se lépe běželo.
Ukázala se také výborná spolupráce mezi námi
navzájem. Když si někdo potřeboval odpočinout, ochotně někdo i z jiné skupiny zastoupil.

Přišlo také mnoho jiných kamarádů či příbuzných, kteří pro náš tým zaběhli třeba jedno či
dvě kola.
Všem dětem za odběhané výkony patří veliká
pochvala!
Mgr. Hana Doleželová

Dopoledne pro předškoláky
V sobotu 21. června 2014 uspořádaly paní učitelky 1. stupně ZŠ Jedovnice zábavné dopoledne pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče, při
kterém si děti nejen zasoutěžily, ale hlavně se
seznámily se školou, kterou budou navštěvovat
hned po prázdninách.
Pro soutěžící družstva bylo připraveno 12 disciplín, kterých se děti mohly, ale také nemusely
zúčastnit. Body získávali nejen budoucí prvňáčci, ale také jejich rodiče.
Při přípravě nám pomohli skauti, pionýři, sokoli, ale také jedovničtí hasiči, kteří pro děti
připravili ukázku hasičské techniky.
Nešlo o to zvítězit, ale zasoutěžit si a zjistit, že
se děti školy nemusejí bát, protože tam může
být i legrace. Každý, kdo se zúčastnil, byl zároveň i vítězem a odměnou mu byla první školní
medaile. Přejeme jich každému v budoucích
devíti letech co nejvíc.
Pro rodiče snad byla přínosem krátká informativní schůzka s třídními učitelkami, na které

byly zodpovězeny všechny dotazy, které je zajímaly.
Akce se vydařila a věříme, že se všem zúčastněným snad i líbila. Doufáme, že se všichni
po prázdninách setkáme s úsměvem a bez slziček v KD v Jedovnicích při slavnostním zahájení nového školního roku s přáním, ať je veselý,
pohodový a radostný!
Mgr. Yvona Kolářová

Aschheimské děti zase po roce v Jedovnicích
Ve dnech 23.–27. června hostila ZŠ Jedovnice, jako každý rok, děti z družební školy
v Aschheimu u Mnichova.
Díky tomu, že se umoudřilo počasí, mohly
děti se svými vyučujícími absolvovat kompletní námi připravený program. Děti navštívily
výrobnu regionálních produktů v Lažánkách
(kde si vlastnoručně vyrobily dva druhy mýdla
a dvě různé svíčky ze včelího vosku), Moravský
kras – Punkevní jeskyně s vyjížďkou na lodičkách i prohlídkou Horního a Dolního můstku, Westernové městečko s lanovým centrem
a s indiánskou vesničkou.
Samozřejmostí byla prohlídka Jedovnic a především prohlídka naší školy. Velmi nás potě-

šilo, že německé děti obdivovaly vybavení naší
školy – moderní učebny s interaktivními tabulemi, moderní učebny výpočetní techniky,
lezeckou stěnu. Ve škole si pro naše německé
kamarády připravili žáci 4. ročníku společné
zajímavé soutěže a hry.
Ke krásným zážitkům patřily i pěší výlety
do Rudického propadání, k větrnému mlýnu
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 srpnu.

15

JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ

07/08 2014

Naše vzájemné výměnné pobyty se mohou již
řadu let uskutečňovat jen díky finanční pomoci
Česko-německého fondu budoucnosti.

Již nyní připravuje ZŠ Jedovnice pro své žáky
týdenní intenzivní kurz němčiny v srpnu
v Aschheimu.
Mgr. Světlana Štěpánková

Zakončení školního roku 2013/2014
Poslední den školního roku 2013/2014 se
po předání vysvědčení ve třídách sešli všichni
žáci, učitelé, ale i množství rodičů na výletišti
Barachov, kde proběhlo slavnostní zakončení
školního roku.
Nejprve vedoucí knihovny paní Keprtová s panem starostou městyse Ing. Šíblem předali
všem prvňáčkům čtenářské deníky a nejlepším
čtenářům 2. ročníku knižní odměnu. Poté byly
vyhlášeny tradiční ankety o nejlepšího pedagoga, žáka a sportovce školy.

Nejoblíbenějším pedagogem byla žáky zvolena
paní učitelka Jitka Langrová, nejlepším žákem
I. stupně byla zvolen Adam Fortelka z 5. ročníku,
nejlepším žákem II. stupně Martina Kalinová
z 9. A. Nejlepšími sportovci školy byli zvoleni Kamila Vymazalová ze třídy 7. B a Radim Res z 9. A.
Na závěr se se všemi pedagogy i žáky rozloučili
letošní absolventi – 36 žáků devátého ročníku,
kteří svoje poslední vysvědčení základní školy
obdrželi z rukou ředitele školy a starosty městyse v obřadní síni radnice.
Mgr. Bc. Michal Souček

Celkové hodnocení a klasifikace žáků za 2. pololetí školního roku 2013/2014
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
Celkem za I. stupeň
6.
7.
8.
9.
Celkem za II. stupeň
Celkem za školu
16

Počet žáků
38
32
26
30
40
166
47
53
32
35
167
333

Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl
38
0
0
29
3
0
25
1
0
27
3
0
30
10
0
149
17
0
26
21
0
20
32
1
13
19
0
10
25
0
69
97
1
218
114
1

Opakují
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Absolventi 9. ročníku budou navštěvovat
po prázdninách následující střední školy:
SPŠ Jedovnice ....................................... 10
SPgŠ Boskovice ....................................... 2
SLŠ Hranice na Moravě ........................ 1
SZŠ Brno .................................................. 3
SŠ TEGA Blansko................................... 1
OA Blansko ............................................. 3
SOŠ a SOU Boskovice............................ 3
Gymnázium Blansko ............................. 2

Gymnázium M. Lercha ......................... 1
Gymnázium Boskovice ......................... 1
Gymnázium Vyškov .............................. 1
SOŠ Educanet Brno ............................... 1
SPŠ Sokolská Brno ................................. 1
SŠ gastronomická Blansko ................... 1
SOŠ a SOU Charbulova......................... 2
SŠ polytechnická Brno .......................... 1
SOŠ a SOU Vyškov ................................ 1
Mgr. Bc. Michal Souček

Zahájení školního roku 2014/2015
Školní vyučování ve školním roce 2014/2015
bude zahájeno v pondělí 1. září 2014 v 8.00
hodin slavnostním shromážděním všech žáků,
pedagogů a rodičů v kinosále kulturního domu
v Jedovnicích.
Po jeho skončení budou žákům poskytnuty
v kulturním domě základní informace k organizaci nového školního roku jejich třídními
učiteli.
Žáci 1. ročníku budou po skončení programu
v kulturním domě převezeni autobusem do budovy školy, kde budou uvítáni třídními učitelkami ve svých třídách. Budou jim zde poskytnuty informace o chodu školy, školní jídelny

a družiny. Následovat bude společná prohlídka
všech prostor školy, které budou využívat.
V úterý 2. září bude ve školní sborovně probíhat prodej sešitů, vhodných pro výuku ve všech
ročnících. Třídní učitelé provedou ve svých třídách všechny práce, související se zahájením
nového školního roku, a bude zahájena řádná
výuka dle rozvrhu.
Ihned v měsíci září se uskuteční socializační
pobyt pro žáky 1. ročníku, zahájení plaveckého
výcviku v 1. a 2. ročníku, školní jídelna začne
využívat čipový systém.
Vedení ZŠ Jedovnice

Novinky a zajímavosti ze ZUŠ
Závěrečný koncert žáků
ZUŠ v Jedovnicích
Na závěrečný koncert
v sále kulturního domu
v Jedovnicích se 26. června 2014 přišli žáci a rodiče pomyslně rozloučit
se školním rokem. Žáci si
vyzvedli svá zasloužená
vysvědčení a posluchači měli možnost zhlédnout téměř dvouhodinový program sestavený
z hudebních, pěveckých a tanečních vystoupení všech oddělení.
Na své si přišli i fanoušci výtvarného umění,
neboť v předsálí i v zadní části koncertního
sálu probíhala výstava prací žáků výtvarného
oboru, včetně jeho pěti absolventů. Při krát17
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kém ceremoniálu na pódiu absolventi obdrželi
svá závěrečná vysvědčení.
Tradičně již půl hodiny před zahájením koncertu hrál na pódiu před kulturním domem
pro širokou veřejnost žákovský dechový orchestr.
Když dozněly poslední tóny koncertu a všechna vysvědčení byla předána, na žáky již čekaly
vytoužené prázdniny.
Ing. Kateřina Klimešová

Závěrečné koncerty na pobočkách ZUŠ
Že ke konci školního roku v základní umělecké škole patří závěrečné koncerty a besídky, to
asi netřeba připomínat. Každoročně škola realizuje téměř šest desítek veřejných vystoupení

k různým příležitostem nejen v Jedovnicích,
ale také v obcích, kde působí prostřednictvím
svých poboček.
Pečlivě připravené programy k závěru školního
roku tak přinášely radost i ve Křtinách, Lipovci, Ostrově u Macochy, Rudici a Ochozi u Brna.
Všude tam chodí žáci do jedovnické „zušky“
a společně se svými učiteli se podílejí na kulturním životě ve svém bydlišti či blízkém okolí.
Dva měsíce prázdnin utečou jako voda
a za chvíli budeme mít možnost těšit se na další
koncerty či výstavy. Ptáte se, které to budou?
Tak třeba koncert k 35. výročí založení samostatné umělecké školy v Jedovnicích…
Těšíme se s vámi na podzim na shledanou!
Mgr. Josef Škvařil, ředitel

Hudební obor
Promenádní koncerty
tanečního orchestru
V neděli 15. června se konal promenádní koncert v Jedovnicích na Barachově, na kterém
vystoupil taneční orchestr naší školy se svými
sólisty. Orchestr si pro posluchače připravil
dvouhodinový program sestavený ze swingových melodií, evergreenů, skladeb klasické
dechovky i populárních písní. Pěkné počasí
18

a známé melodie přilákaly k rybníku početné
publikum, které výkony mladých hudebníků
ocenilo zaslouženým potleskem.
V závěru programu se představila nová rocková hudební formace s názvem „Snaha byla“,
s frontmanem Šimonem Podrazilem.
Hudební odpoledne se vydařilo a nám nezbývá, než se těšit na koncert u jedovnického rybníka v příštím roce.
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Taneční orchestr ZUŠ Jedovnice vystoupil také v rámci kulturního programu, který byl součástí sportovního
odpoledne spojeného s běžeckým závodem Šamalíkova míle v neděli 1. června v Ostrově u Macochy.
Do Blanska na tradiční promenádní koncert
na náměstí Svobody vyrazil taneční orchestr
v neděli 29. června.
Počasí nám i publiku od rána přálo. Jako tradičně v deset hodin dopoledne jsme odstartovali hodinový program, ve kterém se střídaly
jak orchestrální skladby, tak zpívané evergreeny či známé lidové melodie.
Tímto koncertem jsme se rozloučili se školním
rokem a všem popřáli krásné prázdniny a zaslouženou dovolenou.
Hana Korčáková

reprezentovali také žáci ZUŠ. Za pěvecké oddělení to byly Johana Vávrová a Marie Formánková a z tanečního oddělení Johana Vávrová a Žaneta Prausová. Vystoupení se našim žákyním
povedlo a určitě jsme se neztratili v konkurenci
ostatních, mnohdy početnějších souborů.
Hana Korčáková

Vystoupení na Setkání
parohatých měst a obcí
Ve dnech 6. a 7. června 2014 se konalo v Jaroměřicích nad Rokytnou šesté setkání měst
a obcí s parožím ve znaku. Městys Jedovnice

Výtvarný obor
Výstava prací žáků výtvarného oboru
Jak se již stalo tradicí, vždy na konci školního roku
jedovničtí výtvarníci vystavují svoje práce v předsálí KD Jedovnice. Nejinak tomu bylo i letos.
K vidění byly keramické misky na servírování
ovoce, zaujala celá plejáda barev batikovaných

triček, zavěšených na originálně pomalovaných šatních ramínkách. Naše práce na téma
zvěrokruhu reprezentovaly kolorované profi ly
jednotlivých autorů společně s autorskými knihami. Za zhlédnutí stála i společná kniha „Čípak je to oko?“ i další tři knihy, oceněné v soutěži Veličenstvo kniha. Velkou část výstavy
19
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tvořily 3D obrazy, vetknuté do starých rámů,
kde si každý žák zvolil vlastní téma malby.
V sále navíc vystavovali letošní absolventi: Dalibor Urban, Žaneta Prausová, Monika Nováčková, Martina Kalinová a Johana Vávrová.
Po výstavě si žáci domů odnesli nejen vysvědčení,
ale i všechna svá díla.

Snad jim mohu touto cestou také připomenout,
aby si nejen báječně užívali prázdnin, ale i chodili přírodou s otevřenýma očima, abychom
v září mohli plni inspirace společně pokračovat
v odhalování kouzelných stromových bytostí
a podpořit naši Hrubou lípu v soutěži o Strom
roku.
Mgr. Jitka Vávrová

Taneční obor
Symbolická tečka za uplynulým
školním rokem
V rámci ukončení uplynulého školního roku se
v kulturním domě v Jedovnicích uskutečnil závěrečný koncert žáků ZUŠ, kde zatancovali také
všichni žáci TO v různých žánrových choreografiích, od lidových písní po moderní skladby.

20

Chtějí Vaše děti tancovat?
Ve školním roce 2014/2015 se v prvním zářijovém týdnu uskuteční doplňující zápis nových
žáků od 5 let do tanečního oboru ZUŠ Jedovnice.
Co nového připravujeme v tanečním oboru
ve školním roce 2014/2015?
Pro zájemce od 6 do 10 let bude otevřená
gymnastická třída, kde se zaměříme převážně na akrobatické prvky a jednoduché sestavy
s náčiním.
Dále se můžete těšit na samostatný společný
koncert TO ZUŠ Jedovnice a TO ZUŠ Adamov,
o kterém budete informováni v průběhu školního roku.
Nejbližší akce nás však čeká již v říjnu, kdy se
naše starší žákyně Johana Vávrová a Žaneta
Prausová (2. r. II. st.) zúčastní taneční soutěže
NARUBY v Brně.
Na závěr bych chtěla žákům popřát dobrý start
do nového školního roku a spoustu protančených dní!
Lenka Csevárová
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Výše úplaty za vzdělávání (školného) ZUŠ Jedovnice ve školním roce 2014/2015:
Obor
Hudební – základní studium*)
Hudební – rozšířené vyučování
Výtvarný (základní i přípravné studium)
Taneční (základní i přípravné studium)

Školné
měsíční (Kč)
300
370
270
220

Školné září až
prosinec 2014 (Kč)
1200
1480
1080
880

Školné leden
až červen 2015 (Kč)
1800
2220
1620
1320

*) včetně žáků z 1. třídy ZŠ i z MŠ (tedy 1. a 2. ročníku přípravného studia), pokud mají celou hodinu nástroje

Sport
Tour de Olšovec
„Sobota 26. 7. 2014, začátek v 0:00 hod. a konec
ve 23:59 hod. v Jachtklubu v Jedovnicích. (…) Srdečně zveme všechny, kteří chtějí podpořit naše
závodníky.“ Toto oznámení v infokanálu přilákalo 48 zájemců k účasti v cyklistickém závodu
Tour de Olšovec. Nejstaršímu účastníkovi bylo
šedesát jedna, nejmladšímu deset let. Nejvzdálenější jedinci přijeli až z Bořitova a z Letovic.
Nebyli všichni „závodníci“. Vedle trénovaných
borců byla mezi nimi řada pohodových jezdců,
kterým nešlo o rekordy, nýbrž o možnost projet
se při této příležitosti pěknou přírodou kolem
rybníka po pět kilometrů dlouhé trase. Všichni měli po celou dobu závodu kdykoliv možnost odpočinku, posilnění, v případě potřeby
i zdřímnutí na lehátku v hangáru u startu a také
kdykoliv mohli ze závodu odstoupit. Někteří
projeli trať jednou a dále nepokračovali. V průběhu dne bylo podobných více, s různými počty
objezdů.

Organizační komise ihned po skončení závodu
provedla v hangáru jeho vyhodnocení, včetně
ocenění jednotlivců. Pan Res všem účastníkům
poděkoval za účast a dále následovala ocenění. Uznání bylo vysloveno Barboře Sedlákové
a Žanetě Skoupé za dívčí reprezentaci s výdrží
až do úplného ukončení jízd. Michalu Kříčkovi
ocenění jako nejmladšímu účastníkovi závodu.
Dále pak následovaly ceny. Podle počtu objezdů
do desátého umístění závodníci obdrželi tričko
se znakem Tour de Olšovec, všichni do dvacátého místa diplom. První tři si odnesli poháry
vítězů.
Největší pohár získal Martin Res za 90 komisí
čárkami zaznamenaných objezdů, druhý Jakub
Vančura z Kotvrdovic za 84 kol a „bronzový“
pohár Vojtěch Kříčka za 81 kol. Jakub Skoupý
získal diplom za 4. místo, o 5. až 8. místo se se
stejným počtem 71 bodů dělili Radim Res, Jakub Vaňourek, Honza Málek a Dominik Bednář. Devátý byl Pavel Hejč a první desítku ukončil Jan Krainer před svým bratrem Karlem.
Spokojenost jezdců a výsledky celé akce by určitě vypadaly úplně jinak, kdyby tam s nimi nebyl
pan Vlastimil Málek st., který v roli zachránce,
vlastně dobrovolné činnosti cyklomechanika,
vyvedl mnohé účastníků soutěže z nouze. Zalepil snad třicet defektů veloduší, několikrát „dopumpoval“ ucházející kola a v některých případech poskytl drobné technické opravy. Úrazy?
Jedno odřené koleno bez následků.
Protože to byl již třetí ročník této jízdy, je třeba připomenout, že by se nekonal, kdyby před
třemi roky nepřišel s tímto nápadem Martin
Res, kterému rodiče pomohli a pomáhají tento
nápad zajišťovat, dnes již s téměř desetičlenným
týmem organizátorů.
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Jim i všem účastníkům, kteří vyrazili od startovní čáry, patří velké poděkování a účastníkům
navíc uznání.
Při cestě ke stánku rozhodčích jsem se zastavil
v recepci autokempinku, kde jsem byl svědkem
odbavování mnoha hostů a u některých zajiš-

ťování jejich zájmů. Odcházel jsem odtamtud
s velmi dobrým pocitem, protože jsem měl příležitost sledovat příjemné, s úsměvem a milé,
velmi vstřícné jednání paní recepční, studentky
Lenky Štelclové.
IM, Foto Dalibor Kříčka

Fotbalové soutěže se blíží…
Blíží se další ročník fotbalových soutěží, který
s sebou přináší i drobné organizační změny.
Co se týká mládežnické kopané, tady jsme se
v minulém ročníku potýkali s celkem závažnými problémy. Z důvodu malého počtu hráčů
nemáme dlouhodobě mužstvo starších žáků,
ze stejného důvodu bylo odhlášeno i mužstvo
mladších žáků. Zůstala pouze obě mužstva přípravek. Vzhledem k velikosti Jedovnic je to samozřejmě málo a bohužel lze očekávat úbytek
hráčů i tady. Prozatím se tato situace vyřešila
vytvořením mužstva starších žáků „Rudice/
Jedovnice“, které bude trénovat Josef Stupinský
v Rudici a Jaroslav Buchta v Jedovnicích. Domácí zápasy se budou hrát střídavě na hřištích
Jedovnice - Rudice. Nehraje se klasicky 10 + 1,
ale 7 + 1 (stejně jako mladší žáci). Mladší žáci
budou hrát pod hlavičkou „Jedovnice/Rudice“,
toto mužstvo budou trénovat Lukáš Králík, Libor Vymazal a Roman Pernica. Vedoucím mužstva je Hana Kuběnová. V případě potřeby bude
mužstvo doplněno rudickými hráči.
Mladší žáci a přípravky budou nastupovat
ke svým utkáním v sobotu, starší žáci pak odehrají svá domácí utkání v neděli v 10.00 hod.
Kromě dorostu máme obsazeny všechny mládežnické kategorie, někteří hráči z dorostu byli
„zapůjčeni“ do Kotvrdovic. Cílem pro sezónu
2015/2016 je vytvoření vlastního dorostu. Z výše
uvedeného je zřejmé, že spojení s okolními kluby bylo nevyhnutelné, nezbytné a důležité pro
vývoj mládežnické kopané, která je základnou
pro mužstvo mužů.

Naše „áčko“ vstoupí do nové sezóny jen v mírně pozměněné sestavě se staronovým cílem
a motivací: bojovat o nejvyšší příčky! Trenérem
zůstává Tomáš Šenk, vedoucím mužstva Vladimír Pernica. S aktivním fotbalem skončil Patrik
Kala, kterému touto cestou děkujeme za všechny
roky, kdy obětavě, zodpovědně a spolehlivě hájil
jedovnické barvy, a přejeme mu do života hodně zdraví a štěstí. Pro zkvalitnění kádru mužstva A se řeší hostování dvou hráčů. O všech
aktuálních novinkách a změnách budou příznivci jedovnické kopané včas informováni jak
prostřednictvím infokanálu, tak na webových
stránkách SK Jedovnice. Zde je k dispozici také
podrobné rozlosování jednotlivých soutěží.
Novými celky v okresním přeboru jsou mužstva Doubravice, Letovice a Kunštát B. Náš „A“
tým odehraje před zahájením soutěže předkolo
Krajského poháru s mužstvem Rájce, následně
první kolo Okresního poháru. Nový ročník odstartujeme 10. 8. ve Vysočanech. Náš „B“ tým
bude bojovat opět ve IV. třídě, do které se přihlásilo pouze 11 týmů. Utkání „béčka“ budou,
stejně jako loni, hrána jako předzápasy A týmu.
Všem hráčům přejeme úspěšnou sezónu a dobrou formu, trenérům hodně zdaru a trpělivosti
a nám ostatním jen samé krásné zážitky a hodně
radosti z jejich práce.

Na základě podkladů Lukáše Kunce
a Jaroslava Buchty zpracovala Jitka Koutná
Další podrobnosti najdete na www.skjedovnice.cz

Rozlosování OP – muži SK Jedovnice A – podzim 2014
10. 8.
17. 8.
24. 8.
31. 8
7. 9.
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16.30
16.30
16.30
16.30
16.30

Vysočany – SK Jedovnice
SK – Doubravice
Vavřinec – SK
SK – Letovice
Lipůvka – SK

14. 9.
21. 9.
Pá 26. 9.
5. 10.
12. 10.

16.00
16.00
16.30
15.30
15.00

Sloup – SK
SK – Vilémovice
Šošůvka – SK
SK – Olomučany
Kunštát B – SK
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19. 10. 15.00 SK – Rudice
26. 10. 14.30 Olešnice – SK

2. 11. 14.00 SK – Kořenec
9. 11. 14.00 SK – Vysočany (předehrávka)

Kultura
Jedovnické krojované hody č. 3
Již potřetí se u nás - zásluhou sdružení Staré
časy - o svátku jedovnických patronů sv. Petra
a Pavla konaly hody s účastí krojované chasy.
Můžeme již tedy mluvit o nové tradici, která se
u nás ujala. Letos Moravskou a Hanáckou besedu pod májkou u kulturního domu zatančilo
dvanáct párů. Dá se říci, že jde o obecnější trend,
protože své krojované hody si v současnosti
„pořizuje“ řada obcí, v nichž tato tradice dosud
živá nebyla. Je to možná trochu „umělé“, nejde
o autentickou folklórní tradici, jaká se zachovala
třeba ve Vlčnově, kde má pomalu každý občan
svůj vlastní kroj, třeba předávaný již po řadu
generací. Ale myslím, že „móda“ zavádění této
„novodobé tradice“ je veskrze sympatická. Už
jen proto, že je důkazem, že se ta naše mládež
umí bavit i „naživo“, ne jen ve virtuálním prostoru facebooku…
V našich končinách žádné skutečně místní kroje
nemáme, stárky a stárci si je pro tuto příležitost
půjčují – ti naši, jedovničtí, si již potřetí oblékli hanácké kroje z Letonic, vesnice u Bučovic.
Kdyby ale byly u nás kroje „přežily“, vypadaly by zřejmě nějak podobně. Případní zájemci
o podrobnější pojednání na téma hypotetické-

ho jedovnického kroje si mohou v archivu Jedovnického zpravodaje na obecních stránkách
(www.jedovnice.cz) vyhledat číslo 7+8/2012,
kde na str. 28 najdete článek J. Plcha Okrojované hody – a na str. 25 vyprávění samotných krojovaných aktérů (dozvíme se třeba, že o prvních
hodech v r. 2012 bylo stárkovských párů osm).
Letošní hody a jejich průběh si můžete včetně
podrobného komentáře organizátorů připomenout dvacetiminutovým videem, které vytvořila redakce Jedovnického videožurnálu. Odkaz
na ně si můžete „rozkliknout“ také na obecních
webových stránkách. Faktické a „statistické“
údaje najdete právě tam. Zde v Jedovnickém
zpravodaji bych čtenářům ráda nabídla osobní
vzpomínku, o kterou se s námi podělila jedna
ze stárek, již jsem poprosila o pár dojmů či obligátních „veselých příhod z natáčení“. Prozradila
nám zcela exkluzivně spoustu zajímavostí, které
jste nejspíš nevěděli!
SP

Hody očima trojnásobné stárky Evy
Veselých historek asi zas tak moc není, anebo
jsou nepublikovatelné. Ale co se třeba každý
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rok děje holkám, je „veselé“ chození na záchod.
Kvůli naškrobeným a širokým sukním to v kulturáku pak vypadá tak, že příslušná stárka musí
na onu místnůstku nacouvat s již zvednutými
sukněmi :-)
Nejvíc je asi dojmů, hlavně právě z krojů. První
rok jsme se všechny těšily, pořádně jsme si neuměly představit, co obnáší oblékání a nošení kroje. Měly jsme jen představu, a to velmi hrubou.
Na první pohled mě osobně kroj nadchl. Krajky,
sukně, spodničky... všechno to bylo parádní.
A velmi mě překvapilo, že i když bylo to první
léto přes 30°C, tak mi v tom kroji nebylo nijak
závratné vedro. Díky naškrobeným spodničkám se daly ovívat nohy (člověk hned pochopil,
proč ženy ve starých fi lmových záznamech stojí
v mírném podřepu s podsazenou pánví a mírně
se kývou v bocích zepředu dozadu - „luftují“)
a v plátěná halena dobře odváděla pot. Co bylo,
je a bude trochu nepříjemné, je krejzlík kolem
krku a velmi naškrobené rukávy. A utažené sukně. Od všech těchto kousků kroje jsme vždycky
všechny odřené. Ale stojí to za to :-) On je totiž

ten kroj docela pohodlný, když si odmyslíme
právě ten zmíněný krejzlík. Rozhodně ten námi
používaný hanácký kroj. Dá se v něm běhat,
předklonit se bez riskování toho, že nám bude
vidět úplně všechno, a hlavně sedět. Když vidím
holky v kyjovských krojích, jak sedí obkročmo
na lavicích, je mi jich líto a velebím „naše“ kroje.
No a když si sukně na „našem“ kroji neutáhnete
úplně na maximum, tak se v tom kroji dá i jíst :-)
Jinak kroj funguje jako taková maska, za kterou
se dá trochu schovat. A zároveň je to i zodpovědnost. Ke kroji a k hodům jako takovým, Jednou
jsi v kroji, jsi součástí chasy, většího celku, tak
se snaž a nepokaz to. Aspoň mně to tak přijde.
Každé hody, které zatím byly, byly fajn. A každé byly jiné. První byly o nejistotě. Nevěděli
jsme, do čeho lezeme a hlavně, co z toho vzejde.
A byli jsme mile překvapení. Druhé hody byly
minimálně o udržení kvality těch podařených
prvních. Snad se nám to povedlo. A ty zatím
poslední, třetí, byly podle mě i nejlepší. Hodně
z nás už zažilo i některé předchozí hody, takže
jsme byli uvolnění a mohli tuto volnost přenést
i na nováčky. Snad se do budoucna stanou z nováčků mazáci a potáhnou ten vagón, tu snad novou tradici, dál. Protože podle mě by byla škoda
přijít o tu možnost jednou za rok si zatancovat
venku na nějakou „nečochovou“ hudbu, popít
dobré víno a hlavně se sejít s bandou nadšených
lidí, kteří jsou úplně normální a mají chuť a vůli
věnovat svůj čas i něčemu jinému, než počítači,
škole a sobě. Kteří mají chuť bavit se tak nějak
tradičně, jako to dělali naši rodiče a jejich rodiče
a jejich rodiče, atd. Bavit se prostě tváří v tvář
a ne pomocí sítě závislé na elektrice.
Eva Magulová

Historie
„Tak nám zabili Ferdinanda,“
řekla posluhovačka panu Švejkovi. Novinu,
na niž Švejk v hospodské debatě reagoval slovy:
„Vy myslíte, že to císař pán takhle nechá bejt?
(...) Válka bude, víc vám neřeknu.“
Spisovatel Jaroslav Hašek ústy posluhovačky
a Josefa Švejka humorným způsobem předpověděl důvod k rozpoutání Velké války, v níž hrdinství milionů vojáků na všech frontách byla
24

zastíněna smutkem nad smrtí šestnácti milionů
mrtvých a jedenadvaceti milionů zraněných
lidí, oplakávaných dalšími miliony válečných
vdov a sirotků, kteří ve válce ztratili tatínky, jež
ti nejmenší ani nepoznali.
28. července 1914 však lidi ohromila méně humorná novina. Manifest císaře Františka Josefa
I. s provoláním Mým národům, po kterém následovala Vyhláška o mobilizaci.
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Zveřejněním těchto vyhlášení začal válečný kolotoč, který zasáhl i naši obec a nejbližší okolí.
Z Jedovnic, v nichž v té době žilo 1933 obyvatel, bylo do války povoláno 245 mužů, z nichž
se 48 již domů nevrátilo a dalších devět zemřelo po návratu na následky válečného zranění.
35 dětí zůstalo bez tatínků.
Ze sousední Krasové do války narukovalo 25
vojáků. Nevrátilo se jich šest, tři z nich zůstali
nezvěstní. V dalších okolních obcích připomínají občanům oběti první světové války důstojné pomníky se jmény padlých vojáků. V Kotvrdovicích 23 padlých, v Rudici 20, v Senetářově
21 a ve Vilémovicích 14.
V působnosti jedovnické farnosti celkem 141
osob zaplatilo válečné útrapy svým životem.
Jakým způsobem zemřeli, to se již nikdo nikdy
nedoví. Přímé zastřelení nebo roztrhání graná-

tem byla ve válce ta nejméně bolestivá smrt bez
utrpení. V porovnání s mučivými útrapami těžce zraněných, jak to živě líčí ve svých románech
Na západní frontě klid nebo Cesta zpátky Erich
Maria Remarque.
Zajímavost z Lipovce, ze kterého do 1. světové
války narukovalo 215 vojáků:
Rok 1964 přinesl nečekané překvapení. Ze 48
padlých uvedených na pomníku si jeden z nich
přijel své jméno mezi nimi přečíst.
Jeho vnuk napsal žákům lipovecké školy dopis s dotazem, žije-li v obci někdo z rodiny
jeho dědečka, který po 1. světové válce zůstal
v Rusku, usadil se, oženil a získal slušné postavení. Výsledkem odpovědi na tento dopis bylo,
že zakrátko dotyčný „padlý“ do Lipovce přijel
a po padesáti letech se setkal se svojí sestrou,
bratrem a přečetl si své jméno na pomníku.
Pamětní deskou se třiceti jmény uctívají památku svých padlých také v našem partnerském
městě Aschheimu.
Pozn.: Podklady o Jedovnicích ochotně poskytl
kronikář pan Jiří Roudný.
IM

Vstup Tomáše Bati do 1. světové války
V jedné knize vzpomínek Tomáš Baťa píše, že
před světovou válkou v podniku vyráběli pouze lehkou plátěnou domácí obuv a sandály.
Ihned druhý den po vyhlášení války Srbsku
jel tento výrobce obuvi do Otrokovic k vlaku
směr Hulín, odkud chtěl pokračovat rychlíkem
do Vídně.
Jenomže v Otrokovicích: „Vlak jsem zmeškal
a pustil jsem se za ním.“
Sehnal rychle koňský povoz a společně
s vozkou popoháněli koně, aby rychlík v Hulíně stihli. Protože při dojíždění zahlédli již kouř
z lokomotivy rychlíku, tak: „Na nádraží jsme
nedojeli. Přeběhl jsem železniční hráz a přes
nákladní vlaky, z nichž jeden se nalézal v mírném pohybu, jsem vstoupil do rychlíku z druhé
strany.“
Z Vídně se Baťa vrátil s nepořízenou.
Nenechal se však odbýt: „Byl jsem den co den
ve Vídni na své dostihové Elce nebo vlakem.“

Po dlouhém běhání po mnoha úřadech na ministerstvu války a po naléhavých jednáních
píše: „Třetího dne měl jsem objednávku
na 50 000 séglových (plátěných) botek vojenských v kapse…“
S potěšující novinou Baťa ihned pospíchal zpět
domů do Zlína. Na jeho příjezd z Vídně čekali
lidé na místním nádraží - bude-li se pracovat
nebo budou rukovat: „Radost jejich byla bezmezná, když vystupuje z vlaku, sděloval jsem
jim, že vezu práci.“
Baťa pak dával lidem zaměstnání po celou
válku: „Vojenské dodávky poskytovaly nám
i v dalším průběhu války dostatek práce. Ovšem továrny byly dány pod vojenský dozor
a každé byl přidělen dozorčí důstojník. Nejvýše
dostoupila práce v naší továrně v roce 1917, kdy
jsme vyráběli denně 10 tisíc párů bot a dělníků
bylo při tom zaměstnáno na 5000.“
Podle knihy „Jak jsem začínal“ napsal IM
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Jedovnické rybníky do r. 1450
První známá písemná zmínka o nějakém rybníku v Jedovnicích pochází až ze zemských desk
z r. 1415, kdy Jiří z Holštejna a Jedovnic zapisuje
své ženě Elišce ze Zástřizl věno „na tvrzi Jedovnice, na polovině městečka Jedovnice, na starém rybníce a dvoru svém alodním, také na dvoru ve vsi
Ostrově a na polovině mlýna v Jedovnicích…“
Potíž zápisů v zemských deskách spočívá v tom,
že se zapisoval jen velmi stručný výtah vlastní
listiny – jen nejvýznamnější nemovitosti, bez
uvedení prodejních cen, smluvních podmínek,
svědků, ručitelů… a do desk se často zapisovalo
s mnohaletým odstupem od vlastního pořízení.
Zpráva nepřímo přináší několik informací. Jiří
byl nejmladším ze synů Voka III. z Holštejna.
Nejstarší Vok IV., známý válečník, získal násilím hrad Cimburk u Koryčan a usídlil se na něm,
přikoupil nedaleké bohuslavické panství a zjevně se snažil vybudovat novou vlastní doménu.
Prostřední Ondřej byl zřejmě určen jako dědic
hlavní části holštejnského panství, patřila mu
i polovina Jedovnic s kostelem. A pro nejmladšího Jiřího bylo vyděleno výše uvedené panstvíčko,
zřejmě pro něj byla vybudována jedovnická tvrz.
Předpokládám, že se nacházela v dolní části náměstí, že jejími novověkými přestavbami vznikl tzv. Panský dům (č.p. 81) – a že si Jedovničtí
v r. 1991 jeho demolicí zbořili nejen barokní zámeček, ale i v něm obsažené zbytky gotické tvrze.
Nejasná je zmínka o mlýně – v originále „super
molendino medio“ totiž může znamenat i „na prostředním mlýně“. Analogické „na polovině městečka“ je zapsáno jako „super medietate opidi“.
Pokud písař důsledně řadil předmět – přívlastek,
šlo by o prostřední mlýn – a pak by to znamenalo existenci tří (!) mlýnů v Jedovnicích. Ovšem
vzhledem k mladším textům se kloním k tomu,
že Jiří se stal spoluvlastníkem jediného jedovnického mlýna, druhým spoluvlastníkem byl
zřejmě Ondřej, držitel druhé poloviny Jedovnic.
Šlo by tedy o rozdělení zcela praktické – aby byla
možnost mletí zajištěna pro celé Jedovnice i okolí
a nezávisela na libovůli majitele. Mlýn se zřejmě
nacházel tam, kde dnes – pod hrází Dymáku.
Zmíněným „starým rybníkem“ je dnes zrušený
rybník pod Harbechem, zvaný též Velký či Podvorský rybník. Jeho plochu lze odhadnout asi
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na 22 ha. Podle přívlastku „starý“ lze usuzovat,
že vznikl nejpozději ve 14. století. Naposledy
ho zachycuje mapa 1. vojenského mapování asi
z r. 1765, na mapě stabilního katastru z r. 1826 je
již zrušen a přeměněn na pole. Na hrázi tohoto
rybníka dnes stojí autobusová zastávka Chaloupky (směr Blansko) a dnešní prodejna Drogerie Teta. Existence mlýna napovídá, že už musel
být zbudován i Dymák, z mladších zmínek lze
dedukovat, že rovněž patřil Jiřímu.
Věno Elišky, tedy ideální podíl na uvedeném
majetku, koupil podle zápisu z r. 1437 Jan Tunkl
z Drahanovic. Ten byl manželem Anežky z Holštejna, Jiřího sestry. V r. 1437 se objevují i dva
další zápisy – tím prvním Jiří přijímá Jana Tunkla na spoluvlastnictví na své jedovnické panstvíčko, tím druhým zapisuje na tomto majetku
Jan Tunkl věno své ženě Anežce. Oproti předchozím zápisům se v těchto dvou místo „starého
rybníka“ objevují „rybníky velký a malý“, téměř
jistě jde o dnes zaniklý Podvorský (starý, velký)
a dnešní Dymák (malý). Nutno dodat, že v r.
1437 byl už Jiří po smrti – a snad i Eliška, že patrně nezanechali potomky - takže Jan Tunkl se
stal v r. 1437 držitelem celého jejich původního
panstvíčka.
Zajímavou otázkou jsou i přítoky do Podvorského rybníka. Kromě potůčku z Veselského žlebu
ho plnil krátký potůček od Harbechu, dodnes
obrostlý rákosem (německy das Rohr) – právě
tento Rákosový potok (Rohr Bach) dal zřejmě
název vsi Rohrbach (zkomoleně Harbech), jež se
nacházela ve 13.–15. století na západním břehu
Podvorského rybníka.
Rybník dále napájely přítoky od kostelní výšiny
(od dnešní Legionářské ulice). Ve svých pamětech (dnes nezvěstných) píše v 19. st. Antonín
Ševčík, že kdysi tekl Kotvrdovický potok přes
dnešní č.p. 166 (vzniklo zastavěním proluky)
a dále zřejmě kolem dnešní pošty do Podvorského rybníka. Tomu odpovídá nález dřevěných
koryt v chodníku před č.p. 137. Do hloubky
jdoucí bahnité vrstvy v chodníku před bývalým
Panským domem by pak mohly odpovídat ústní informaci, že Panský dům (tj. tvrz) měl kdysi
vodní příkop a že byl obklopen rybníky. Podle
mapy z r. 1765 se ovšem zdá, že Kotvrdovický
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potok kličkoval mezi domečky Záměstí a silnici
protínal až někde v prostoru fotbalového hřiště
či bývalé barvírny (Reda). Je pochopitelně možné, že jeho tok byl několikrát překládán, například kvůli rozšiřující se výstavbě. Mapy z r. 1826
bohužel Kotvrdovický potok nezachycují.
Z r. 1437 pochází rovněž zápis, jímž Vok V.
z Holštejna prodává Heníkovi z Vladštejna takřka celé své holštejnské panství – ohledně Jedovnic je zmíněna polovina městečka, kostelní
patronát – a „pustý rybník v Jedovnicích blízko
dvora zvaného Dvořec“. Jelikož jsou zmíněny
i dva rybníky v Ostrově (jeden dnes zaniklý,
druhý napůl zavezený) a jeden v Podomí (dnes
zaniklý), je jasné, že ve výčtu byly všechny velké
rybníky na panství. A že tedy rozhodně ještě neexistoval dnešní Olšovec či Budkovan.
Určení polohy rybníka „v Jedovnicích“ podle
mého soudu není užito ve významu „v jedovnickém intravilánu“, ale „na katastru Jedovnic“.
Dvůr Dvořec je jako „nový dvůr“ zmíněn již
r. 1406, patrně vznikl jako náhrada blízkých zaniklých či retardujících vsí Bystřec a Budkovany. Dvůr připadl ke Kotvrdovicím a zanikl ještě
v 15. století, zřejmě v důsledku vybudování nového vrchnostenského dvora v Kotvrdovicích.
Po zániku je zmiňován jako „pustá ves Dvorce“.
Na základě studia pramenů jsem byl přesvědčen, že ležel v místě bývalé hájenky „Kůlny“
za Budkovanem. Jen mi k potvrzení této domněnky chyběl onen blízko ležící „pustý rybník
v Jedovnicích“. Našel – či spíše rozpoznal – jsem
ho v říjnu 2011. Ležel asi 250 m JV od hájenky,
po jeho hrázi dnes vede zelená a červená turistická trasa i cyklostezka. Tento bývalý rybník se
dodnes projevuje rozlehlou a hlubokou mokřinou
ležící od hráze na východ, do Rakoveckého údolí.
Mimochodem – leží dodnes na katastru Jedovnic, téměř na hranici s katastrem senetářovským.
A další rybníček zřejmě ležel přímo u dvora.
Roku 1447 prodává Jan Tunkl, už s predikátem
„z Brníčka“ svůj jedovnický majetek Heníkovi
z Valdštejna a Židlochovic. Kromě již známého rozsahu (tvrz, půl městečka, dvory v Jedovnicích a v Ostrově) uvádí i „jednotlivé rybníky
ležící kolem téže tvrze, také onen rybník pod Kotvrdovicemi a rybník velký pod městečkem, půl
pozemku mlýna aneb mlýniště“.
Heník se tím stává jediným držitelem téměř celého holštejnského panství, ale zajímavé je i ro-
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zebrat, co dalšího text sděluje. Už se nezmiňuje
mlýn (ani jako pustý), jen pozemek – patrně došlo
k totálnímu (dočasnému) zániku mlýna. Jelikož
není zmíněn ani malý rybník (Dymák), mohlo
dojít např. k protržení hráze, jež mlýn smetla.
Rybník „pod Kotvrdovicemi“ mohl být buď dnes
zaniklý Jakub, jehož hráz léta tvoří severní hranici zastavěné plochy Jedovnic, nebo mohlo jít
o něco blíže ke Kotvrdovicím ležící rybník, zvaný
(podle E. Černého) Řeřichovec, jehož hráz přetínala údolí Kotvrdovického potoka přesně v místě
hráze dnešní severnější dočišťovací nádrže. Torzo mohutné hráze lze dodnes vidět v lese na východním svahu údolí, podle zprávy A. Roudného
z r. 1978 byla tato hráz „teprve před několika lety
zarovnána“ – patrně šlo o aktivitu JZD.
Informace, že velký rybník ležel pod městečkem,
jednoznačně vylučuje, že by mohlo jít o dnešní Olšovec a stejně jednoznačně ho ztotožňuje s rybníkem Podvorským. Právě Podvorský
(Dvorský) rybník byl ve starší vlastivědné literatuře mylně ztotožňován s rybníkem snad zvaným Řeřichovec, vycházelo se z mylné lokalizace vsi Dvorce někam pod Kotvrdovice.
Oříškem je informace o „jednotlivých rybnících
ležících kolem téže tvrze“. Zdánlivě to potvrzovalo lokalizaci tvrze do prostoru na Kopci –
jenže velký (Podvorský) rybník to být nemohl
(byl uveden zvlášť), dnešní Olšovec ještě neexistoval… Druhá lokalizace tvrze ke kostelu
zase budí otazníky, kde by se tam vzal prostor
pro nějaké rybníky. Nevylučuji existenci nějakého staršího opevněného sídla v tomto prostoru
ve 13.-14. století. Podařilo se mi zjistit, že severně od kostela (dnes „pod lipami“) existovaly tři
prameništní rybníčky, zavezené po 2. světové
válce – ale že by tyto bezpřítokové „louže“ stály
za zmínku v zemských deskách?
Spíše mne to utvrzuje v názoru, že „moderní“
tvrz ležela opravdu na místě Panského domu.
Její bezpečnost mohla být zvýšena (Janem Tunklem?) nějakou soustavou menších vodních
nádrží, napájených Kotvrdovickým potokem,
dnes dávno zasypaných. V dolní části náměstí
a přilehlých dvorech se totiž vyskytuje vrstva
navážky a pod ní stopy bahna s rákosím. Další
dva rybníčky údajně kdysi existovaly na přítoku od kostelní výšiny přes dnešní Legionářskou
ulici do prostoru za poštou, kde se dodnes na zahradách a polích tvoří výrazné mokřiny.
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A ještě jedna věc souvisí s Janem Tunklem –
při dalším prodeji (Hynek z Valdštejna a Židlochovic r. 1464 Matěji ze Želetavy) byl velký
rybník pojmenován jako Tunklovský. Snad ho
Jan Tunkl nějak upravil či rozšířil. Toto ojedinělé pojmenování ovšem vedlo ke zcela mylným
domněnkám, že Jan Tunkl tento rybník založil

– a že tedy dříve jmenovaným starým velkým
rybníkem musí být dnešní Olšovec. Ten ovšem
v první polovině 15. století ještě neexistoval.
O dalších jedovnicích rybnících a rybníčcích
snad někdy příště…
Josef Plch

Duchovní sloupek
Herinek
Jedna skalní věž v Teplickém skalním městě se
jmenuje Herinek. Jméno jí nedal tvar, jak tomu
obvykle bývá, získala je jinak. Někdy v padesátých letech minulého století se ji rozhodli zdolat místní horolezci, přesvědčení o tom, že ještě
nebyla nikým vylezena. Když se dostali nahoru
a radovali se, že na své konto připíší další prvovýstup, všimli si ve spáře těsně pod vrcholem
vloženého papíru. Zvědavě ho rozbalili a našli
v něm zabalenou kostru ryby. Někdo už nahoře
byl, dopřál si tam svačinku a porušil dobrý zvyk
odnést z přírody zpět do civilizace všechno, co
tam člověk přinese - nechal ‚pozdrav‘ svým následovníkům, aniž by se podepsal. Dodnes nikdo
neví, kdo to byl.
Docela by mě zajímalo, jestli ten neznámý horolezec (horolezci?) nechal zbytky po své svačině nahoře schválně jako poťouchlou zprávu pro
jiné, nebo prostě nebyl zvyklý po sobě uklízet.
Ať tak či onak, netrpěl potřebou zviditelňování.
Když si tak vzpomenu na turisty, kteří se nechají
fotografovat před kdečím a s kdekým, mám chuť
jim o tom neznámém vyprávět.
Těch prvních a neznámých bylo (nejen) v tomto kraji mnoho. Dnes procházíme skalní města
po lávkách, schodech a cestičkách, které musel
někdo vybudovat. A před tím šplhat po balvanech nebo pod jinými podlézat, prodírat se houštinami a brodit se vodou a bahnem, aby zjistil,
jak to v tom tajemném prostoru Teplicko–adršpašských skal vypadá. Dlouho se tam lidé odvažovali jen proto, aby se ukryli před ještě větším nebezpečím válečným. Teprve v 18. století se
i tady začali objevovat první průkopníci turistiky, toužící poznat neznámá místa. Záleželo jim
na tom, aby jejich následovníci měli snadnější
cestu. Upravovali cesty a šli dokonce tak daleko,
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že u vchodu do skal byl zavěšen zvonek na přivolání průvodce, ale také nosičů pro nemocné
a pohodlné. Zpřístupnění skalních měst pomohl
velký požár v první polovině 19. století, který odhalil skály do té doby ukryté za stromy a částečně uvolnil průchod mezi nimi. I tak nebylo nic
jednoduchého vybudovat cesty a pěšinky. O jaké
dílo se jedná, člověk pochopí, až když opustí cestu údolím a vydá se nahoru.
Místy není ani cestička po turistické značce
průchodná bez pomoci rukou, párkrát prochází
bažinou sevřenou skalami, kterou je potřeba překonat po kusech dřeva, které tam někdo naházel,
pořád nahoru a dolů, místy má člověk pocit, že
zabloudil, protože nikde kolem něho to nevypadá jako cestička a značka na skále se jeví jako
kanadský žertík. Člověka ani nenapadne opustit
značenou cestu, i ta je dobrodružná dost a dost.
Tuto divočinu musel někdo prozkoumat, najít aspoň takto průchodnou cestičku a vybavit ji turistickými značkami, dole ve skalním městě rozbít
balvany a nadělat z nich schody, kvádry a štěrk
na vybudování cest. To všechno rukama, technika tehdy nebyla. Klobouk dolů. O lidech, kteří to
dokázali, víme málo nebo nic, zatímco paní císařovna nebo J. W. Goethe se sem přijeli jenom
podívat a mají tu bronzové pamětní desky.
Možná by z toho mohl vyplynout úkol nejen
prázdninový: Co kdybychom se kolem sebe pozorněji dívali a všímali si, kde všude byl někdo
před námi a udělal něco obdivuhodného a užitečného, aniž by mu to vyneslo aspoň to, že jeho
jméno bude někde zaznamenáno? Takoví lidé
byli a jsou kolem nás i dnes a tady.
Václav Trmač, farář
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Napsali jste nám
Komunální volby se blíží… aneb Několik nápadů jednoho voliče
Což je předpovědí, že současné čtyřleté volební období i pro naše zastupitelstvo brzy skončí.
Čeká nás další předvolební agitace kandidujících subjektů, se sliby, čím budou chtít zlepšit
podmínky života nás občanů. Do stávajícího
období vstupovalo šest volebních subjektů
s celkovým počtem devadesáti kandidátů.
Tím, že naše místní zastupitelstvo je pouze
patnáctičlenné, volební výsledky zbývajícím
pětasedmdesáti kandidátům jejich přání nesplnily. Devatenáct z nich svůj zájem o činnost
ve veřejném životě proto uplatnilo v komisích
„úřadu“.
Současné vedení městyse má za sebou náročnou a úspěšnou činnost. I při finančních potížích se mu podařilo posunout Jedovnice dopředu nejen ve zlepšení domácího prostředí, ale
také v povýšení významu střediskové obce až
za hranice našeho regionu. Značný podíl zásluh na těchto úspěších má zajisté také stabilita
části zastupitelstva. Zejména v rozhodujících
řídících funkcích, protože tito „opakující se“
zastupitelé jdou dlouhodobě za vytčeným cílem vývoje Jedovnic se zkušenostmi, které jsou
vysokou kvalifi kací pro úspěšné pokračování
v této činnosti.
Tím ovšem nechci tvrdit, že by se nemělo složení zastupitelstva měnit. O tom ostatně rozhodují voliči svými volebními lístky ve volbách.
Snad se podaří, aby opět vznikl stmelený nekonfliktní tým zastupitelstva, což se tomu současnému, jak jsem odpozoroval na zasedáních,
podařilo.
K tomu, jakými programy a sliby se budou volební subjekty v novém předvolebním období
představovat, k tomu si já jako volič dovolím
vyjádřit svoji představu, co by v nich také mohlo být.
Opomíjím záležitosti „globálního“ významu.
Byl bych však rád, kdyby se v programech vedle
nich nabízely sliby konkrétní, splnitelné, kontrolovatelné a občanům přístupné.

1) Na úseku spolupráce zastupitelstva s občany v zájmu prohloubení vzájemných vztahů
mezi voliči a zastupitelstvem:
• Při veřejných zasedáních zastupitelstva pomocí dataprojektoru promítat všechny projednávané dokumenty, které mají zastupitelé
písemně v rukou, aby přítomní občané měli
možnost se s jejich obsahem také seznámit
a v diskusi se k nim dotazem nebo připomínkou v mezích práva i vyjádřit.
• Nejméně jednou v roce uspořádat „besedu
u kulatého stolu“ zastupitelstva s občany.
• Zajistit veřejnou diskusi mezi zastupitelstvem a občany pomocí internetu se snadným a jednoduchým neanonymním vstupem
do sítě, se zajištěním odpovědi na každou
otázku podanou ze strany občanů.
• Vyřešit, jak se zprávami Úřadu městyse
informovat občany, kteří nejsou napojeni
na místní kabelovou televizi.
• Zajistit v infokanálu pravidelná týdenní
zpravodajství o stavu bezpečnosti v obci,
včetně dopravní.
• Do měsíce po Ustavujícím zasedání vypracovat a zveřejnit Rámcový plán své činnosti
a budovatelských záměrů s výhledem na celé
funkční období, v některých případech i delší, a ten každoročně při sestavování nového
rozpočtu na nastávající roční období upřesňovat.
• Rozčlenit městys na třináct územních celků
a ke každému z nich pověřit jednoho člena
zastupitelstva zvýšenou starostlivostí o určený region, jehož problémy by tento zastupitel
přenášel do jednání zastupitelstva, v akutních případech i dříve přímo na „radnici“.
• Veškerá schvalovací jednání zastupitelstva
provádět veřejným hlasováním, s výjimkou
hlasování o obsazení funkcí.
2) Na úseku sociální péče o občany:
• Zajistit v budově „radnice“ nejméně jednou
měsíčně bezplatnou kvalifi kovanou poradnu
pro občany, kteří se dostanou do sociálních
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nebo právních problémů, s nimiž si neumějí
sami poradit, a kteří potřebují nějak pomoci.
3) Na úseku finančního hospodaření:
• Hlídat vyrovnanost hospodaření Rekreační
oblasti tak, aby výdaje nikdy nepřevyšovaly
příjmy.
4) Na úseku dopravní bezpečnosti občanů:
• Zajistit účinné osvětlení nad přechody pro
chodce před samoobsluhou a v Chaloupkách.
• Zajistit vyznačení bezpečného přechodu pro
chodce při křižovatce „u benzinky“.
• Zajistit bezpečné vyznačení jízdních pruhů
a přechodů pro chodce v křižovatce před
chaloupeckou hospodou, do které ústí šest
ulic.
• Najít možnost zbudování bezpečného
chodníku od autobusové zastávky Újezd od Brna.
5) Na úseku budovatelského charakteru:
• Zajistit úpravu a vybavení Smuteční síně
na úroveň současné doby, protože její pojetí výstavby před čtyřiceti lety včetně jejího
opotřebení za tu dobu dnes již podle mého

názoru nevyhovuje nárokům a úrovni současnosti, včetně její vnitřní kapacity.
• Opravu povrchu Kostelní ulice z Havlíčkovy
ulice ke kostelu.
6) Stále a průběžně řešit vlastními silami
opravy vyskytujících se závad na území
městyse ihned po jejich objevení. V současné
době to jsou:
• Nutnost opravy a natření rezavějících a prorezivělých nádob na zimní posypový materiál.
• Úprava a oprava chodníku ke vstupu
do „zdravotního střediska“ k ordinacím pro
dospělé.
• Oprava nájezdu na parkoviště před tímto
střediskem, jehož stav je v současnosti hrozný.
• Průběžně vhodným materiálem vyrovnávat
jámy a díry v povrchu místních komunikací
- co nejdříve po jejich vzniku.
Možná, že se mnozí nad těmito návrhy pousmějí nebo je odsoudí. Já se však domnívám,
že jejich uskutečňování by také mohlo přispět
k posunutí našeho městyse o malý krůček blíže
ke statutu „město Jedovnice“.
IM

Pozvánky
Koncert Bivojanky
Spolek Bivoj a Restaurace Barachov si Vás dovolují pozvat na tradiční
Koncert Bivojanky pod dožínkovým věncem
aneb Škola volá...
Neděle 31. srpna od 15.00 do 17.00 h na výletišti Barachov u rybníka Olšovce.
Letošním hostem pod dožínkovým věncem
bude po 4 letech opět Holóbkova mozeka mladá dechovka z Protivanova.
Vstupné dobrovolné. Děkujeme. Velmi děkujeme i firmě Agris Jedovnice, s. r. o., a městysu
Jedovnice.
Přijďte se rozloučit s končícími prázdninami.
V případě velmi nepříznivého počasí bude
akce přesunuta na neděli 14. září.
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Informace o odložení by byla zveřejněna hodinu před koncertem, tj. v neděli 31. srpna 2014
od 14.00 hod. na Jedovnickém infokanále a pro
přespolní na internetu www.jedovnice.cz

Akce v ATC Olšovec
(srpen až prosinec 2014)
• 15.-17. 8. 2014 THE CZECH WORKING
DOGS SHOW
• 22.-24. 8. 2014 Sraz aut – Dacia
• 5.-7. 9. 2014 Sraz aut – Fiat multipla
• 19.-21. 9. 2014 Sraz aut – Mercedes
• říjen 2014 – Tradiční výlov rybníku Olšovec
(termín bude upřesněn)
• sobota 6. 12. 2014 – Mikulášský jarmark
a veletrh produktů z MK – KD Jedovnice

JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ

07/08 2014

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

Klíče na neděli
pátek 28. listopadu 2014
začátek v 19.00 hodin, kinosál KD Jedovnice
Předprodej vstupenek probíhá v Informačním středisku na náměstí (knihovna), tel.
516 442 284.
Autor a režie: Antonín Procházka
V představení hrají: Jana Šulcová, Zbyšek Pantůček, Ivana Andrlová, Olga Želenská, Libor
Hruška, Antonín Procházka, Jana Zenáhliková, Mahulena Bočanová, Ludmila Molínová,
Marcela Nohýnková, Eva Janoušková, Veronika Jeníková, Lucie Svobodová, Pavel Vondra,
Martin Sobotka

Reklamy – inzerce

ATC Olšovec Jedovnice oznamuje:
Půjčovna šlapadel a lodiček v provozu
Otevřeno: srpen - denně
10.00 až 18.00 hodin

JAZYKOVÁ ŠKOLA EASYWAY
V BLANSKU
NOVĚ NABÍZÍ POMATURITNÍ
STUDIUM CIZÍHO JAZYKA (AJ / NJ)
NA ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015
Pro více informací nás kontaktujte
osobně: Blansko, Komenského 5a
tel: 774 716 151, 516 412 083
mail: info@kurzy-easyway.cz
web: www.kurzy-easyway.cz
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Poradím Vám
s každou střechou,
fasádou a izolací
„Je to jednoduché, přijedu k Vám, zaměřím objekt, navrhnu optimální
řešení, spočítám cenu a když se Vám to bude líbit, rád vše dodám.“
Nakupte u Colemanu a zapojte se do
soutěže Smršť výher. Jen Coleman
Vám vrátí za Vaše nákupy zpět
až 20.000 Kč. Jen v Colemanu
vyhrává každý zákazník.
Za své nákupy získáváte body
- COLY a za ty můžete u nás
nakoupit zdarma materiál z naší nabídky.

Odvaděč vody do sudu
Cena od 134 Kč/ks vč. DPH
za odvaděč vody pozinkovaný 80mm
Pouze pro držitele věrnostních karet
cena od 127 Kč/ks vč. DPH.
V nabídce i jiné průměry a materiály
(lakovaný pozink, měď, titanzinek, hliník)

Nejkvalitnější česká pálená
krytina se zárukou 33 let!
Pouze v Colemanu
za exkluzivní cenu

od 16,99 Kč/ks
(vč.DPH)

Jen v Colemanu nakoupíte kvalitní řezivo
a ještě ušetříte. Např. latě 40x60 mm,
impregnované za nejlepší cenu na trhu.
Exkluzivní cena 16 Kč/bm
vč. DPH. Ihned k odběru!
Dále v nabídce:
prkna, hranoly,
OSB desky, palubky

Váš poradce: Martin Prokop, mobil: 725 675 627
OBCHODNÍ CETRUM SVITAVY,
Olomoucká 26A/1759, 568 02 Svitavy, tel: 461 324 740
www.coleman.cz

prodáváme i na internetu - http://e.coleman.cz

Výrobky těchto partnerů u nás nakoupíte výhodněji.

Pomocníček v nouzi
Důležitá telefonní čísla a kontakty
na zdravotnická a sociální zařízení
Kontakty na zdravotní služby
 MUDr. Procházka Ivo – tel. 516 442 725, praktický lékař,
Jedovnice
 MUDr. Grimová Helena – tel. 516 442 213, praktická lékařka,
Jedovnice
 MUDr. Staňková Vlasta – tel. 516 442 726, zubní lékařka,
Jedovnice
 Nemocnice (Poliklinika) Blansko, recepce – tel. 516 488 111,
www.nembk.cz
 Nemocnice Boskovice – tel. 516 491 111,
www.nemocniceboskovice.cz
 Nemocnice Milosrdných bratří Letovice (LDN),
tel. 516 426 111
 Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, Rajhrad, Jiráskova 47,
tel. 547 232 223, www.rajhrad.charita.cz
 Hospic svaté Alžběty v Brně, Kamenná 36, Brno,
tel. 543 214 761, www.hospicbrno.cz
 Domácí hospicová péče, Sadová 2, Blansko, tel. 516 410 825,
737 830 235, www.blansko.charita.cz
 Charitní ošetřovatelská služba, Sadová 2, Blansko,
tel. 516 410 825, 737 830 235, www.blansko.charita.cz

Lékařská služba první pomoci
 Pro dospělé – tel. 516 838 490, Nemocnice Blansko, 3. nadzemní
podlaží v lůžkové části, vstup přes vrátnici a brány pro sanitky,

pracovní doba – všední dny: 17.00–22.00, sobota, neděle, svátky:
8.00–20.00. Mimo ordinační dobu zajišťuje první pomoc pro
dospělé pracoviště v Úrazové nemocnici Brno, Ponávka 6,
tel. 545 538 538
 Pro děti – Dětské oddělení Nemocnice Boskovice –
tel. 516 491 111, ve všední dny 17.00–22.00, víkendy a svátky
8.00–20.00. Mimo tuto dobu je první pomoc pro děti
dostupná ve Fakultní dětské nemocnici v Brně,
Černopolní 9, tel. 532 234 935
 Zubní pohotovost – Soboty, neděle, svátky 8.00–13.00. Služba je
poskytovaná sloužícími lékaři dle jejich ordinací v různých městech
okresu Blansko. Aktuální rozpis služeb na www.nembk.cz. Mimo
uvedenou dobu je služba na adrese: Úrazová Nemocnice,
Ponávka 6, tel. 545 538 421, všední dny 17.00–7.00, sobota,
neděle, svátky – nepřetržitě.
 Chirurgická pohotovost, tel. 516 838 490, 2. podlaží
Nemocnice Blansko, 17.00–07.00

Převozy sanitním vozem
 Sanitka Šejnost – tel. 800 660 222, 721 298 644,
516 415 644
 Sanitka Meditrans – tel. 800 145 623, 775 353 335

Pečovatelská služba
 Pečovatelská služba městyse Jedovnice, Havlíčkovo nám. 71,
tel. 516 528 211, sociální pracovnice tel. 777 362 200
 Dům s pečovatelskou službou, Zahradní 699, Jedovnice,
tel. 516 442 245, pracovní doba: pondělí až čtvrtek: 6.30– 16.00,
pátek 6.30–15.30
Cílem pečovatelské služby je podpořit klienty, aby co nejdéle mohli
setrvat ve svých domovech. Své služby poskytujeme v terénu

na území městyse Jedovnice a také v Domě s pečovatelskou
službou na Zahradní 699, Jedovnice. Lidem nabízíme pomoc při
zvládání osobní hygieny (koupání, omývání – lidem se zhoršenou
pohyblivostí, lidem upoutaným na lůžko), poskytujeme stravu nebo
pomoc při zajištění stravy, pomáháme s běžným a velkým úklidem,
nabízíme odvoz k lékaři, vyzvednutí receptů, léků, vyzvednutí
tiskopisu k převozu sanitkou.
Bližší informace naleznete na www.jedovnice.cz, odkaz: sociální
oblast a DPS. Ceník pečovatelské služby je k dispozici v Domě
s pečovatelskou službou na Zahradní 699, Jedovnice.

Odlehčovací služba, denní a přechodný pobyt
(pečujícím osobám umožní odlehčení a regeneraci pro další péči)
 Odlehčovací služba – pobytová, Morávkova 1a,Vyškov – Dědice,
tel. 517 330 382
 Odlehčovací služba – pobytová, Kabátníkova 8, Brno – Královo
Pole, tel.: 541 428 411
 Odlehčovací služba – terénní, Sadová 2, Blansko,
tel. 516 410 825, 737 830 235, www.blansko.charita.cz
 Denní a přechodný pobyt Brno, Strnadova 14, Brno – Líšeň,
tel. 544 234 033

Domovy pro seniory
 Senior centrum Blansko, Pod Sanatorkou 3, Blansko,
tel. 516 410 206, www.ddblansko.cz
 Domov pro seniory Černá hora, Zámecká 1, Černá Hora,
tel.: 516 426 441, www.domovch.cz
 Domov Santini Křtiny, Křtiny 20, tel. 731 736 321,
www.lumina.cz

Denní stacionáře, chráněné bydlení
 Domov Olga – denní stacionář pro osoby s mentálním
a kombinovaným postižením od 18 let, L. Janáčka 15, Blansko,
tel. 516 418 727, www.hhp.cz
 Betany Boskovice - denní stacionář pro osoby s lehkým
a středním mentálním postižením, Dukelská 12 a, Boskovice,
tel. 516 453 829
 Sdružení Práh – pomoc osobám s chronickým duševním
onemocněním, Tuřanská 12, Brno, tel. 539 051 117,
www.prah-brno.cz

Poradny
 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy,
Sladkovského 2b, Blansko, tel. 516 413 524
 Charitní poradna, U Lázní 1732, Boskovice a Komenského 19,
Blansko, tel. 516 411 538

Linky důvěry, krizová pomoc
 Linka důvěry Blansko – Nonstop – pomoc všem v nepříznivé
situaci, tel. 516 410 668, 737 234 078
 Linka důvěry pro seniory, pomoc obětem domácího násilí,
tel. 800 157 157
 Linka seniorů – bezplatná a anonymní služba, tel. 800 200 007

Půjčovny kompenzačních pomůcek
 Oblastní charita Blansko, Sadová 2, Blansko, tel. 516 410 825
 Český červený kříž, Sadová 2, Blansko, tel. 516 418 624
Přehled kontaktů připravili pracovníci sociálních služeb v Jedovnicích

