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Na obálce: Jedovnický mlýn čp. 93
Titulní kresba Mgr. Jitky Vávrové představuje v Jedovnicích patrně neznámou podobu (Julínkova)
mlýna čp. 93. Vznikla podle fotografie, kterou mi
poskytl pan Pavel Moravec z Prahy, prapotomek
Františka Toufara (1790-1854), mlynáře na čp. 95,
a Františky rozené Julínkové (*1811) z čp. 93. Fotografie pochází zřejmě ze 2. poloviny 19. století,
půdorysné rozložení budov odpovídá stavu na mapách z let 1826 a 1848. Zaujme, že vstup do 1. patra
obytné budovy byl tehdy vnějším schodištěm přes
malou dřevěnou pavlač.
Když jsem se v roce 1993 přistěhoval do Jedovnic,
opakovaně jsem se doslechl, že rodina Julínkova
uchovává starou listinu dokládající nabytí mlýna.
Uvedenou rodinnou památku mi laskavě zapůjčila
paní Vlasta Julínková a souhlasila i s jejím publikováním. Nejde o originál kupní smlouvy, opatřený
pečetěmi, ale o opis pocházející podle kurentního
písma patrně z 1. poloviny 19. století. Text smlouvy je český. Protože s léty zmizela schopnost číst
kurent, byl zřejmě někdy po r. 1920 pořízen „Opis
opisu“ (jak je nazván další dokument) – jde o strojopis, písmeno od písmena přepsaný kurentní opis.

Uvnitř zpravodaje najdete vlastní text, jde ovšem
o „převyprávěnou“ verzi, protože originální právnické znění s komplikovanou větnou stavbou by
bylo těžko srozumitelné (i kvůli dobovému pravopisu). Posuďte sami: „Z ohledu tej w hotowosti
a richtig složenej Ceny Kaupie, bude on dukladnie
a tim spusobem quitirowanej, že ani ja ani moji
diedici a potomcy ani budaucy držitelowe panstwj
Rejce a Jedownic na Urbanu Julinku jeho diedicech
a potomcych žadnej, žadnej prawo k dalejšimu platu myt nebude ani nema.“
Text smlouvy lze najít též ve fondu C17 – Pozemkové knihy v Moravském zemském archivu v Brně,
kde je zapsán německy na str. 161 v knihách
č. 14907 (Jedownitzer Mühl) a č. 14908 (Ober Jedownitzer Mühle).
Za povšimnutí stojí snaha o co nejpreciznější vymezení práv a povinností obou stran i zjevný zájem
vrchnosti na tom, aby i po prodeji do soukromých
rukou mlýn prosperoval, aniž by ovšem tato prosperita byla financována vrchností.
Vlastní text najdete na str. 33.
Josef Plch
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Informace z rady a zastupitelstva
Anonymizované výpisy z usnesení

Usnesení č. 5 ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice, konaného dne 24. 3. 2015
Na základě předložených zpráv a projednaných záležitostí Zastupitelstvo městyse Jedovnice:
1. schvaluje zapisovatelku Ing. Martu Tesařovou, tajemnici ÚM
2. schvaluje ověřovatele zápisu MUDr. Aleše
Kleinbauera a pana Jaroslava Charváta
3. schvaluje program zasedání dle předloženého a doplněného návrhu
4. schvaluje rozpočet městyse pro rok 2015
včetně rozpočtu sociálního fondu. Celkové
příjmy rozpočtu ve výši 46 092 900 Kč, celkové výdaje ve výši 46 092 900 Kč. Stanovuje
jako závazné limity rozpočtu celkové výdaje na jednotlivých paragrafech. Současně
ukončuje platnost rozpočtového provizoria
na rok 2015. Změny rozpočtu se řídí Směrnicí č. S/2014/01 - Proces schvalování rozpočtu a jeho změn Čl. 6
5. bere na vědomí stažení žádosti Požadavek
na rozpočet městyse pro rok 2015 Ing. Josefa
Matušky, člena zastupitelstva, podané dne
22. 12. 2014
6. schvaluje smlouvy o zřízení věcného břemene č. PV-014330029968/001 a č. PV014330029660/001 s firmou E. ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice a pověřuje starostu městyse jejich podpisem
7. schvaluje Smlouvu o dílo č. 2/2015 na provedení JPD a IČ na akci „Stavební úpravy

8.

9.

10.

11.

sociálních zařízení – Kulturní dům Jedovnice, s Ing. P. K., Blansko a pověřuje starostu
městyse jejím podpisem za předpokladu, že
ve stávající ceně bude zahrnut TDI
schvaluje přijetí neinvestiční finanční dotace na zabezpečení a provoz DPS ve výši
342 600 Kč a pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy č. 28857/15/OSV
schvaluje návrh stanov Dobrovolného svazku obcí „Svazek vodovodů a kanalizací“
měst a obce (dále jen „Svazek“) projednaný předsednictvem Svazku dne 9. 2. 2015
a zmocňuje starostu městyse Ing. Jaroslava
Šíbla k hlasování o tomto návrhu a jeho případných změnách na Valné hromadě Svazku
schvaluje Smlouvu o dílo na vypracování
projektové dokumentace v rozsahu DSP
na objekty radnice, MŠ a KD s panem S. P.,
Brno a pověřuje starostu městyse jejím podpisem
schvaluje Příkazní smlouvu č. 04-15-28
s firmou Energy Benefit Centre, a.s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 na právní jednání,
úkony a činnosti, včetně zpracování projektové dokumentace, související s žádostí
o dotace na projekt „Snížení energetické
náročnosti objektu ZŠ Jedovnice včetně výměny zdroje vytápění“ a pověřuje starostu
městyse jejím podpisem.

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 8 ze dne 7. 4. 2015
Na základě předložených zpráv a projednaných
záležitostí:
Rada městyse souhlasí
• s uzavřením práva založeného smlouvou provést stavbu mezi městysem Jedovnice a paní
M. G., Jedovnice a paní A. M., Vacenovice,
a pověřuje starostu jeho podpisem
• s pronájmem pozemků p.č. 463/65
a p.č. 2698/2 od Státního pozemkového úřadu

ČR, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy
č. 32N15/57
• na základě předložených darovacích smluv
se ZUŠ Jedovnice a MŠ Jedovnice s odpuštěním nájmu za pronájem KD na akci Jarní
jarmark konanou dne 28. 3. 2015 pořádanou
paní R. P., Jedovnice
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• se žádostí Ing. J. V., Jedovnice, o využití části
pozemku p.č. 2456/2 na dočasné uskladnění
stavebního materiálu
• s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene č. 1030023702/001
s firmou E. ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice a doporučuje jejich schválení zastupitelstvem městyse
• s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu pozemku uzavřené dne 25. 8. 2005 s panem V. F., Blansko, a paní Bc. J. F., Brno, a pověřuje starostu jeho podpisem
• s bezplatnou výpůjčkou vozíku na přepravování drátěných košů s jídlonosiči v DPS Charitou Blansko, Komenského 19, 678 01 Blansko, a pověřuje starostu podpisem Smlouvy
o výpůjčce
Rada městyse schvaluje
• Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku
ve výši 19 145 Kč na realizaci projektu Hrubá
lípa 2014 – ošetření Nadací Partnerství, Údolní 33, 602 00 Brno a pověřuje starostu jejím
podpisem
• pronájem pozemků p.č. 1747/1 a p.č. 1812
panu P. B., Ochoz u Brna a pověřuje starostu podpisem smlouvy o nájmu pozemků
č. 0026000054
• bezplatný pronájem sálu kulturního domu
na konání shromáždění 1. května 2015, žadatel MO KSČM
• přijetí dotace z Česko-německého fondu budoucnosti, nadační fond, Železná 24,
110 00 Praha 1, ve výši 20 000 Kč
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• přidělení bytu č. 3C1J3 ve 3. NP v DPS, Zahradní 699, 679 06 Jedovnice, paní S. N., Jedovnice a pověřuje starostu městyse podpisem nájemní smlouvy
• rozpočtové opatření č. 1/2015 dle předloženého návrhu
Rada městyse bere na vědomí
• nutnost opravy kanalizace odvádějící povrchové vody z lokality Na Rybníkách do rybníka Dymáku
• stížnost paní V. P., Jedovnice a pana J. P., Jedovnice, na postup Stavebního úřadu městyse
Jedovnice a souhlasí s odpovědí zaslanou dne
26. 3. 2015 starostou městyse
• konání cyklistické akce Tour de Olšovec dne
8. 8. 2015, oznamovatel M. R., Jedovnice
• informaci o návrhu dodatku ke Smlouvě
o nájmu a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřené dne 30. 3. 2011 s panem
M. K., Jedovnice a s panem Ing. M. N., Jedovnice
• oznámení o konání shromáždění 1. května 2015 od 14 hodin u kulturního domu, žadatel MO KSČM
• zápis z jednání komise stavební ze dne
13. 3. 2015
• zápis z jednání komise kulturní ze dne
18. 3. 2015
• z jednání komise sociálně zdravotní ze dne
1. 4. 2015

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 9 ze dne 30. 4. 2015
Na základě předložených zpráv a projednaných
záležitostí:

Rada městyse schvaluje
• rozpočtové opatření č. 2/2015 dle předloženého návrhu

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 10 ze dne 5. 5. 2015
Na základě předložených zpráv a projednaných
záležitostí:
Rada městyse souhlasí
• s uzavřením Smlouvy o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí s firmou E. ON
4

Distribuce, a.s., F A. Gerstnera 2151/6, 370 49
České Budějovice a doporučuje její schválení
zastupitelstvem městyse
• s nabídkou na architektonickou studii „Rekonstrukce smuteční síně Jedovnice“ od Atelier Habina, s.r.o., Kopečná 987/11, 602 00
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•

•

•

•
•
•
•

•

•

•

Brno, a pověřuje starostu městyse jednáním
s Ing. arch. M. H. o návrhu smlouvy
s umístěním smyčkovací skříně na pozemku
p.č. 1028/2 ve vzdálenosti min. 1 m od společné hranice se sousedním pozemkem p.č. 1026
žadatele Energetika Boskovice spol. s r. o.,
nám. 8. května 2136/10, 680 01 Boskovice
a doporučuje zastupitelstvu městyse schválit
smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene č. 1030018925/006
s firmou E. ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice a doporučuje její schválení zastupitelstvem městyse
s provedením dočasného umístění prodlužovacího kabelu NN přes místní komunikaci
na ulici Barachov z důvodu napojení prodejního stánku, žadatel pan L. V., Jedovnice
s přístavbou a stavebními úpravami rekreační
chaty č.e. 164, žadatel Z. Š., Brno
se stavbou přístřešku umístěného na pozemku p.č. 1747/1 u rekreační chaty č.e. 23, žadatelé M. O. a J. O., Brno
s provedením terénních úprav u rekreační
chaty č.e. 138, žadatel P. J., Šlapanice
se záměrem ŠLP Masarykův les Křtiny, 679 05
Křtiny 175 podat žádosti o udělení výjimky
pro používání vybraných chemických látek
v porostech a lesních školkách, které obhospodařují
s uzavřením Smlouvy o bezúplatném převodu se Svazkem vodovodů a kanalizací měst
a obcí, ul. 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice
a doporučuje její schválení zastupitelstvem
městyse
s pořádáním akce Pán Prstenů – Bitva o Středozem 2015 ve dnech 7. 5. – 10. 5. 2015, žadatel Moravian LARP, o.s., Starobrněnská 289/7,
602 00 Brno
s objízdnou trasou při akci XXIII. Rally Vyškov 2015 ve dnech 24. 7. a 25. 7. 2015, žadatel
Hanácký rally klub v AČR Vyškov

Rada městyse schvaluje
• návrh příspěvků do kroniky městyse
za rok 2015
• nájem ve výši 30 Kč za m2 u bytů v ZŠ Jedovnice, Nad Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice,
od 1. 7. 2015
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• výběr akcí za 200.000 Kč, o kterých rozhodnou občané:
• Obnova a oprava smuteční obřadní síně
• Oplocení dětského hřiště u rybníka Olšovce
a vybudování nového dětského hřiště u kostela
• Úprava povrchu části ulice Nad Rybníkem
(sráz u Vančurů)
• prodej 10 ks publikace „Dávno zapomenutý
příběh z konce války“ vydávané obcí Ochoz
u Brna v ceně 100 Kč/ks
• Ceník dříví v lesích městyse Jedovnice na rok
2015
• výjimku z OZV č. 5/2005 O konání veřejných
produkcí dne 22. 5. a 23. 5. 2015 do 01.00
hodin, žadatel Jiří Pernica, Olšovecká 480,
679 06 Jedovnice
• bezplatný pronájem kulturního domu a jeho
okolí, bezplatný pronájem skládacích stolů a lavic, dodání břízek, výjimku z OZV
č. 5/2005, O pořádání veřejných produkcí
na 26. 6. 2015 a 28. 6. 2015 do 01.00 hodin,
žadatel Staré časy, o.s. Jedovnice
• pronájem pozemků p.č. 1747/1 a p.č. 2086 paní
M. T., Blansko a pověřuje starostu podpisem
smlouvy o nájmu pozemků č. 0026000210
• pronájem části pozemku p.č. 972 o velikosti
21 m2 u bytového domu č.p. 531 za cenu 5 Kč/
m2 Bytovému družstvu Kopec, Na Kopci 531,
679 06 Jedovnice a pověřuje starostu podpisem smlouvy o nájmu pozemku
• Protokol o vyřazení DHM, DDNM, DDHM
a DHMO za kalendářní rok 2015 z majetku
ZŠ Jedovnice, Nad Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice dle předloženého návrhu
• výsledek hospodaření společnosti Olšovec, s.r.o. Jedovnice za rok 2014 dle předloženého návrhu
• Ceník pečovatelské služby městyse Jedovnice
platný od 5. 5. 2015
• vypsání výběrového řízení na vypracování cenové nabídky na zajištění 2. fáze dotačního projektu „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ
v Jedovnicích včetně výměny zdroje vytápění“.
Osloveny budou tři firmy:
• BRES spol. s r.o., nám. Republiky 366/1,
614 00 Brno
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• ERDING, a.s., Kosmákova 2195/28, 615 00
Brno
• Energy Benefit Centre, Poděbradova 109,
612 00 Brno
Rada městyse bere na vědomí
• oznámení firmy DOKA, s.r.o., U Malvazinky 2671/28, 150 00 Praha 5, o prodloužení
prací oprav průtahu Lažánky silnice II/379
do 30. 6. 2015
• konání motoristického srazu majitelů vozidel Chevrolet – Daewoo ve dnech 22. 5. 2015
– 24. 5. 2015 v ATC Jedovnice, oznamovatel
J. P., Jedovnice
• konání veřejné sbírky Český den proti rakovině dne 13. 5. 2015
• sdělení ZŠ Jedovnice, Nad Rybníkem 401,
679 06 Jedovnice, o ředitelském volnu
ve dnech 29. 6. a 30. 6. 2015 z důvodu zahájení
rekonstrukce elektroinstalace v budově školy
• informaci o přijetí dotace z Česko-německého fondu budoucnosti pro rok 2015 ve výši
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120 000 Kč pro ZŠ Jedovnice, Nad Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice
• informaci o výši a struktuře nákladů na ekonomické služby pro ZŠ Jedovnice
• zápis z jednání komise pro mezinárodní spolupráci ze dne 10. 4. 2015
• zápis z jednání komise pro občanské záležitosti ze dne 21. 4. 2015
Rada městyse vyslovuje
• poděkování panu Jiřímu Roudnému za příkladné vedení kroniky městyse
Rada městyse doporučuje
• pro příští období zvážit navýšení kalkulace
ceny nájmu u bytů v ZŠ Jedovnice i o další náklady na správu bytů
Rada městyse nesouhlasí
• se žádostí paní I. K., Jedovnice, o vystavení
dodatku s omezením konkurence ke Smlouvě
o nájmu pozemku ze dne 4. 2. 2013

Další důležité informace pro občany
Rozpočet městyse Jedovnice na rok 2015
pol. ROZPOČET PŘÍJMŮ 2015
1111 daň z příjmů fyzických osob
5 250 000
závislé čin.
1112 daň z příjmů fyzických osob
200 000
z daň. přizn.
1113 daň z příjmů fyzických osob
550 000
1121 daň z příjmů právnických osob 5 800 000
1122 daň z příjmů právnických osob 1 385 000
(za městys)
1211 daň z přidané hodnoty
12 250 000
1334 odnětí půdy ze ZPF
1 000
1335 odnětí pozemků plnění funkcí
1 000
lesa
1340 poplatek za likvidaci odpadu
1 700 000
1341 poplatek ze psů
90 000
1342 rekreační poplatek
170 000
1343 poplatek za užívání veř.
80 000
prostranství
1344 poplatek ze vstupného
2 000
1345 poplatek z ubyt. kapacity
50 000
1346 poplatek za povolení k vjezdu
1 000
1351 odvod výtěžku z provoz. VHP,
100 000
tombola
1355 odvod z výherních hracích
150 000
přístrojů (VHP)
6

1361 správní poplatky
1511 daň z nemovitosti
4112 neinvest. přijaté (dotace
na výkon st. správy)
4116 dotace
celkem
§
1031 pěstební činnost
2143 cestovní ruch
3313 filmová tvorba, distribuce
3314 činnosti knihovnické
3319 ost. záležitosti v kultuře + sál
Chaloupky
3341 rozhlas a televize
3349 zpravodaj
3392 zájmová činnost v kultuře KD
3419 příjmy z pronájmu sportovišť
3612 bytové hospodářství
3613 nebytové hospodářství
3632 pohřebnictví
3639 komunální služby
3722 sběr a svoz komun. odpadu
3725 využívání a zneškodňování
odpadu

500 000
970 000
2 492 800
473 000
32 215 800
200 000
2 080 000
10 000
38 000
20 000
750 000
10 000
80 000
5 000
397 200
300 000
15 000
30 000
35 000
280 000
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3745
4351
5311
6171
6310

péče o vzhled obce
1 000
osobní asistence, pečov. služba 1 780 000
bezpečnost a veřejný pořádek
80 000
správa
2 000
úroky
5 000
celkem
6 118 200
zůstatek z roku 2014
7 758 900
Příjmy celkem:
46 092 900

§
1031
2143
2212
2219
2221

ROZPOČET VÝDAJŮ 2015
pěstební činnost
cestovní ruch, rekreační oblast
silnice
chodníky
provoz veř. silniční dopravy
(IDS)
pitná voda
odvádění a čištění odpadních
vod
úpravy drobných vodních toků
mateřská škola
základní škola
střední školy
umělecké školy
filmová tvorba, distribuce
činnosti knihovnické
ost. záležitosti v kultuře + sál
Chaloupky
obnova a zachování kult.
památek
činnosti registrovaných církví
rozhlas a televize
zpravodaj
zájmová činnost v kultuře KD
komise pro obč. záležitosti
ostatní tělových. činnosti
využití vol. času (mládež
lihovar)
bytové hospodářství
veřejné osvětlení
pohřebnictví
komunální služby
sběr a svoz nebezpečného
odpadu
sběr a svoz komun. odpadu
sběr a svoz tříděného odpadu
ostatní nakládání s odpady

2310
2321
2333
3111
3113
3122
3231
3313
3314
3319
3322
3330
3341
3349
3392
3399
3419
3421
3612
3631
3632
3639
3721
3722
3725
3729

303 000
2 936 000
1 415 000
80 000
160 000
55 000
3 215 000
225 000
1 831 000
4 100 000
20 000
30 000
348 000
599 500
416 000
0
80 000
1 331 300
146 000
1 629 000
85 000
630 500
53 000
37 000
1 200 000
355 000
208 300
50 000
2 611 000
910 000
10 000

3745 péče o vzhled obce
2 355 000
4319 ostatní výdaje - ZP a soc. zdr.
35 000
komise
4351 osobní asistence, pečov. služba 2 727 000
5212 rezerva krizové situace
5 000
5311 bezpečnost a veřejný pořádek
1 543 000
5399 přestupková komise
40 000
5512 požární ochrana
600 000
6112 zastupitelstvo městyse
1 963 970
6171 činnost místní správy
6 616 500
6223 mezinárodní spolupráce
70 000
6310 služby peněž.ústavů – poplatky
40 000
bankám
6320 služby peněž. ústavů - pojistné
270 000
6399 ost. fin. operace - platby daní
1 735 000
a popl. (daň za městys + DPH)
6409 ostatní neinv. činnosti
912 830
(rezerva)
8124 splátky půjček
2 110 000
Výdaje celkem:
46 092 900

Podrobnější (položkové) znění schváleného rozpočtu najdete na obecním webu na adrese
www.jedovnice.cz/cs/urad/rozpocet.html

Spolurozhodněte o použití 200 000 Kč
Rada městyse na své schůzi ze dne 5. května
rozhodla o výběru tří akcí, které budou předloženy občanům Jedovnic k vyjádření, na kterou
z nich použít 200 000 Kč z obecního rozpočtu
2015. Budete si moci vybrat mezi: 1. Navýšením
částky na obnovu a opravu smuteční obřadní
síně, 2. Oplocením dětského hřiště u rybníka
Olšovce a vybudováním nového dětského hřiště
v prostoru u kostela, 3. Úpravou povrchu koncové části ulice Nad Rybníkem (sráz u Vančurů).
O zpracování studie na rekonstrukci smuteční
obřadní síně již jednáme s Ateliérem Habina
(nejde jen o vnější a vnitřní rekonstrukci vlastní
stavby, ale i o úpravu jejího okolí; v rozpočtu už
teď je na „obřadku“ vyčleněno 355 000 Kč).
Pro přesnější informace (po zasedání zastupitelstva) sledujte obecní web, infokanál, úřední
desku.
Josef Plch

Sběrný dvůr Jedovnice
Otevírací doba: út 10-17, čt 10-17 a so 9-14.
Služební telefon na obsluhu 702 125 025.

K bezplatnému uložení odpadu postačuje občanům Jedovnic pouze předložit obsluze platný
občanský průkaz.
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Podrobné informace, co je možno uložit bezplatně, co s poplatkem a co vůbec, naleznete ve zpravodaji 1-2/2015 nebo na obecním webu v záložce
Úřad městyse – Odpady a životní prostředí.
Zelený odpad
se stejně jako vloni odváží ze šesti kontejnerů
umístěných:
• Vyškovská ulice
• Habeš, u lomu
• u hřbitova
• Barachov, parkoviště
• Chaloupky, K Propadání
• kulturní dům, parkoviště

červen
červenec
srpen
září
říjen

přistavení
ve čtvrtek
v 10 hod.
11. 6. 2015
25. 6. 2015
9. 7. 2015
23. 7. 2015
6. 8. 2015
20. 8. 2015
3. 9. 2015
17. 9. 2015
1. 10. 2015
15. 10. 2015
29. 10. 2015

odvoz v pátek
ve 12 hod.
12. 6. 2015
26. 6. 2015
10. 7. 2015
24. 7. 2015
7. 8. 2015
21. 8. 2015
4. 9. 2015
18. 9. 2015
2. 10. 2015
16. 10. 2015
30. 10. 2015

Rozkvetlé Jedovnice 2015
Kulturní komise vyhlašuje další ročník soutěže
Rozkvetlé Jedovnice, opět ve třech tradičních
kategoriích Nejhezčí balkon / lodžie, Nejhezčí zahrádka / předzahrádka a Nejhezčí okno.
Nejlepší tři v každé kategorii budou vyhodnoceni a odměněni. Fotografování proběhne v měsíci červenci z míst veřejně přístupných. Bude se
opakovat loňský systém, že ti, kdo byli oceněni
v minulém roce, budou tentokrát „mimo sou-

těž“, aby se dostalo i na ty, kteří třeba pravidelně
zůstávají těsně „pod čarou“. A úspěšným z minulého ročníku nabídneme účast v hodnotící
komisi. Pokud máte zájem se do soutěže zapojit,
přihlaste se (není podmínkou) u paní Ševčíkové na úřadě (e-mail kultura@jedovnice.cz, tel.
516 528 213) – nebo třeba pošlete fotografii či tip
(nemusí se týkat jen vlastního).
Josef Plch, předseda kulturní komise

Z policejních záznamů
Zpráva o činnosti Policie městyse Jedovnice za období od 22. 3. 2015 do 22. 5. 2015
Obecní policie mimo jiné řešila v uplynulém
období následující události:
• 6x přestupky proti veřejnému pořádku – 5x
rušení nočního klidu, 1x založení skládky,
odkládání odpadu mimo vyhrazená místa.
• 1x případ poškození zastávky autobusů
na Havlíčkově náměstí. Vzhledem k výši
způsobené škody byla věc předána na Obv.
odd. PČR v Blansku pro podezření ze spáchání trestného činu poškozování cizí věci dle
§228/1 tr. zákoníku.
• 8x nález klíčů na k.ú. Jedovnic. Nálezy zveřejněny na infokanále.
• 1x přestupek na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi – podání
alkoholického nápoje osobě mladší osmnácti
let v provozovně, která se nachází na k.ú. měs-
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•

•

tyse Jedovnice. Přestupek řešen OPMJ uložením blokové pokuty.
17x výběr poplatků za užívání veřejného prostranství a reklamy na infokanále.
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 Blansko
k dalšímu opatření. Ve věci vyhotoven úřední
záznam.
1x nález peněženky s osobními doklady a finanční hotovostí. Po vyrozumění majitele byl
nález předán. Ve věci sepsán úřední záznam
o předání.
1x nález mobilního telefonu. Po zjištění majitele byl nalezený mobilní telefon předán.
O předání sepsán úřední záznam.
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• 2x nález - dětské odrážedlo, pouzdro na mobilní telefon. Nálezy uveřejněny na infokanále
a uloženy na služebně OP městyse Jedovnice.
• 1x případ krádeže jízdního kola. Přestupek
proti majetku. Věc šetří OPMJ.
• 1x případ zakousnutí slepic volně pobíhajícím
psem, 1x případ potrhání kamerunských koz
volně pobíhajícím psem, který se podhrabal
do ohradníku se zvířaty. Přestupek proti majetku a proti pořádku v územní samosprávě
šetří OPMJ.
• 4x provedeno doručení písemnosti do vlastních rukou.
• 6x zaslána žádost o poskytnutí údajů z informačních systémů k zájmovým osobám.
• 6x předvolání pro pachatele přestupku v silničním provozu. Přestupky následně vyřešeny uložením blokových pokut.
• 2x zajištění dopravní obslužnosti, dohled nad
silničním provozem a veřejným pořádkem při
konání cyklistických závodů a při kácení poškozených přerostlých stromů.
• 4x přijato oznámení – přestupky v dopravě
– parkování na vyhrazeném parkovišti, šetří
OPMJ.
• 29x vystaveno povolení k vjezdu do chatové
oblasti.
• 3x přestupek na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi – kouření
na místech zákonem zakázaných – na zastávce autobusů na Havlíčkově náměstí. Přestupky vyřešeny na místě domluvou.
• Opakované kontroly rekreačních objektů
v k.ú. Jedovnic. Pátrání po pachateli vloupání
do chat.
• 2x 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 zákazem další činnosti prodejců.
• 1x případ podnapilé osoby, která se požitím
alkoholu uvedla do stavu, kdy svým chováním na Havlíčkově náměstí budila veřejné pohoršení. Přestupek šetří OPMJ jako přestupek
proti veřejnému pořádku.
• 2x asistence při dopravní nehodě a zajištění
místa nehody do příjezdu dopravní policie
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na silniční komunikaci číslo 373 a 379 ve směru na Brno a Blansko.
1x přijato oznámení o nezaplacení účtu při
čerpání pohonných hmot a odjezdu od benzinové stanice. Provedeným šetřením bylo zjištěno, že se v dané věci nejedná o trestný čin
ani přestupek proti majetku. Úhrada za nákup pohonných hmot byla následně řidičkou
provedena.
Společný výkon služby s Obv. odd. PČR Blansko, součinnost při šetření trestné činnosti
páchané na k.ú Jedovnic.
1x beseda pro seniory na téma Bezpečnost
a chování seniorů, trestná činnost páchaná
na seniorech.
1x oznámení dopravního přestupku na Městský úřad Blansko, oddělení dopravně správních agend. Přestupce je podezřelý ze spáchání přestupku. S vyřízením na místě
nesouhlasil, a proto byl přestupek oznámen.
2x oznámen případ nedovoleného pálení rostlinného odpadu. K porušení OZV v těchto
případech nedošlo.
3x nález osobních dokladů – předáno majitelům.
1x výjezd k záchraně lidského života v rekreační chatové oblasti. Výjezd proveden za součinnosti hasičů Jedovnice a RZS Nemocnice
Blansko. O zásahu sepsán úřední záznam.
V uplynulém období strážníci šetřili celkem
41 přestupků v dopravě spáchaných na k.ú.
městyse Jedovnic.
V následném období strážníci provedou minimálně 4x kontrolní měření rychlosti na k.ú.
městyse Jedovnic.
Opakovaně vyzýváme občany, kteří užívají
veřejná prostranství, aby neprodleně řádně
splnili svoji poplatkovou povinnost za toto
užívání, nebo aby uložené věci (především
palivové dříví) z veřejného prostranství
neprodleně odstranili. Jakékoliv další informace ohledně úhrady místních poplatků poskytne referentka majetku paní Olga
Keprtová na Úřadě městyse Jedovnice, tel.
516 528 214.
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
9
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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 OP městyse Jedovnice není v našich
silách zajistit nepřetržitý provoz.
Luděk Kolář – velitel Obecní
policie městyse Jedovnice

Z policejního zápisníku
PENÍZE MIZELY ZA OCEÁNEM
Blanensko: Neoprávněná manipulace s finančními prostředky oběti probíhala v USA.
Blanenští policisté aktuálně řeší kauzu tří neoprávněných výběrů z jednoho bankovního
účtu, jehož majitelku připravil doposud neznámý pachatel o patnáct a půl tisíce korun. Jakým
způsobem se zloděj k penězům dvaapadesátileté
ženy z Blanska dostal, ukáže až další prověřování trestní věci. Zajímavostí případu je ale fakt,
že jednotlivé výběry byly uskutečněny ve Spojených státech amerických. S velkou pravděpodobností se tak žena stala obětí tzv. skimmingu.
Tímto výrazem je označováno podvodné jednání, při kterém padělatelé kopírují prostřednictvím nejrůznějších zařízení data z cizích
platebních karet a opatřují si k nim přístupové
kódy. Získané informace následně využívají při
výrobě duplikátu, který jim umožní provádět
majitelem účtu nepovolené obchodní transakce.
V rámci policejní prevence existuje několik
zásad, jak předejít zkopírování platební karty:
• mějte svou kartu neustále pod dohledem;
• uchovávejte PIN kód v naprosté tajnosti (nesdělovat jiné osobě, nezaznamenávat v mobilním telefonu, na kartě, v dokladech apod.);

• při výběru z bankomatu věnujte zvýšenou pozornost místu, kde výběr provádíte (zaměřte
se na nejbližší okolí a pohybující se osoby, důkladně si bankomat prohlédněte, zda na něm
nejsou provedeny konstrukční změny a úpravy);
• při zadávání číselné kombinace PIN kódu
na klávesnici zakryjte část základní desky
s čísly druhou rukou (tímto způsobem můžete zabránit možnému odpozorování číselné
kombinace);
• při transakci neztrácejte kontrolu nad kartou
a nenechte se nikým a ničím ovlivnit;
• transakci neuskutečňujte při podezření, že
něco není v pořádku;
• vždy kontrolujte výpisy transakcí proti prodejním a výplatním dokladům (sledujte tak
možný výskyt neoprávněných transakcí);
• při podezření, že je na bankomatu umístěno
skimmovací zařízení, neprodleně informujte
Policii ČR prostřednictvím linky 158 nebo
112, popřípadě bankovní společnost (číslo
na kontaktní infolinku bývá na bankomatech
uvedeno).
por. Mgr. Petr Nečesánek, Policie
České republiky – ÚO Blansko

Společenská kronika
Jubilanti
Blahopřejeme všem jubilantům, kteří oslaví narozeniny v měsíci květnu a červnu 2015.
Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a spokojenost
do dalších let života.
Květen
3. 5. Marie Šebelová, Zahradní 699, 90 roků
4. 5. Juraj Špak, Jiráskova 240, 80 roků
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14. 5. Olga Dvořáčková, K Propadání 228,
89 roků
15. 5. Vlastimil Hédl, Na Kopci 512, 82 roků
18. 5. Marie Kovářová, Podhájí 399, 86 roků
19. 5. Drahoslava Nejezchlebová, Tyršova 317,
86 roků
29. 5. Jiřina Ševčíková, Za Kostelem 439,
92 roků
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Dne 15. 5. 2015 oslavili zlatou svatbu – 50 roků
manželství – Jaroslava a František Pospíšilovi,
U Hrubé lípy 534

Dne 12. 6. 2015 oslaví zlatou svatbu – 50 roků
manželství – Marie a Jindřich Královi,
Na Kopci 543

Červen
3. 6. Zdena Zlatkovská, Zahradní 699, 81 roků

Dne 19. 6. 2015 oslaví zlatou svatbu – 50 roků
manželství – Marie a Jan Studení, Podhájí 533
Zdeňka Nečasová, matrikářka ÚM Jedovnice

Co se děje v mateřské škole
Čarodějné odpoledne v mateřské škole
Dne 12. května proběhlo na zahradě naší mateřské školy již tradiční Čarodějné odpoledne.
Klub rodičů pečlivě vybíral vhodný termín
a sázka na předpověď počasí se tentokrát opravdu vyplatila.
Symbolickým vstupným bylo tradiční polínko
na oheň a vítány byly i jakékoliv dobroty.
Od 14 hodin jsme stihli za přispění ochotných
maminek a tatínků vše připravit, a tak se kolem
půl čtvrté mohlo začít.
Jako první se představily čarodějnice z řad maminek, a to: Hanka Doleželová, Maruška Doleželová, Maruška Bílková, Mirka Kakáčová a Jitka Teturová.
Poté se pozornost přesunula k ohni, kde se čarovalo a vařil se kouzelný bylinkový čaj.
Děti si za pomocí rodičů vyrobily ke svým převlekům i své vlastní košťátko, se kterým obcházely stanoviště s úkoly.

Zahrada se hemžila rozesmátými dětmi, které se
vesele proháněly s kartičkou na krku od stanoviště ke stanovišti, hrdě plnily úkoly, aby nasbíraly vytoužená razítka a zasloužily si tak sladkou odměnu a obrázek na památku.
Děti ukázaly, že již zvládají navlékání korálků,
umějí se trefit na cíl či hodit košťátkem a poznaly, jak voní čerstvé bylinky ukryté v látkových
pytlících.
Během odpoledne proběhlo vyhodnocení předem vyhlášené výtvarné soutěže na téma čarodějnic. Porota vyhodnotila jako nejhezčí obrázky v kategoriích: děti do 3 let - Metůdek Vágner,
4 roky - Jituška Teturová, 5 let - Magdalenka
Černá, 6 let - Nela Petrželová.
U ohně se postupně vystřídaly všechny rodiny
a stihly si i uvařit večeři - tedy opekly oblíbené
párky a špekáčky.
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Děti se ještě u ohně pochlubily připravenými
zaříkávadly a setkání se symbolicky uzavřelo
upálením čarodějnice.
Za malé i velké účastníky platí, že jsme si odpoledne náležitě užili a příště si je znovu ujít
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nenecháme, neboť podobné akce nejen stmelují,
ale jsou i příjemnou zastávkou v běhu všedních
dní a radostnou akcí, na kterou všichni dlouho
vzpomínáme.
Jsme velmi rádi, že zvelebená zahrada mateřské
školky dělá radost nejen našim nejmenším školáčkům, ale stala se i oblíbeným místem setkání
našich spoluobčanů, místem skvělých zážitků
a upevňování přátelství.
Klub rodičů závěrem děkuje všem pomocníkům, kteří jakkoli přispěli, tedy nejen rodičům,
ale i žákům základní školy, kteří zajistili úkoly
na stanovištích, a seniorům, kteří přijali pozvání a na místě vypomohli. V neposlední řadě pak
zaměstnancům mateřské školky za spolupráci
a potřebné zázemí.
Za klub rodičů Květa Holubová

Jaro na zahradě mateřské školy – fotoseriál

Jak se vyrábí píšťalky z vrbových proutků, nám
přišel ukázat pan Milan Ševčík. Píšťalky dětem
krásně pískaly

Pěkné slunečné dny si děti užívají aktivním
pohybem a společnými hrami
12

Třídíme víčka pro Plastožrouta a ještě z nich
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Podnikáme výlety do okolí

Děti ze třídy Kačenek, ze třídy Hastrmánků a ze třídy Kapříků

Letošní cesta za sladkým pokladem se uskutečnila 19. května. Děti z první budovy se vypravily

k rybníku a děti ze druhé budovy zvolily cestu
Habešem do Kotvrdovic.
Cestou pozorovaly přírodu, plnily úkoly, učily
se orientovat pomocí šipek, odhadovat vzdálenost, postarat se v mezích svých možností samy
o sebe. Pro mnohé děti bylo těžké ujít delší cestu
se zátěží – batůžkem na zádech.
Počasí nám přálo, o zážitky nebyla nouze, úkoly
jsme také splnili, poklad i kamarády jsme našli.
Takže vše bylo tak, jak má být.
Za sladký poklad velmi děkujeme paní Haně
Králíkové, štědré mamince, která nám dobroty
věnovala zcela zdarma.
Jitka Kučerová

Na co se mohou těšit rodiče a děti v měsíci červnu?
• 1. června oslavíme spolu s dětmi jejich svátek,
Den dětí. Přeneseme se do Afriky formou afrických pohádek.
• 4. června mateřská škola v rámci projektu
Kamarádi Moravského krasu pořádá Odpoledne pro tatínky se spoustou zábavy a her.
• 11. června zahrají děti z divadelního kroužku
při mateřské škole pohádku. Dopoledne pro
děti ze školky a odpoledne pro širokou veřejnost. Více informací se dozvíte z plakátku,
který umístíme do knihovny i na nástěnku
v Jednotě. Přijďte podpořit naše malé herce.
Uvidíte to nejlepší představení za celý školní
rok!
• Ve dnech 16.–17. června (přesné datum vybereme podle počasí) uspořádáme na zahradě
mateřské školy sportovní dopoledne. Tentokrát na téma Doba rytířů.

• 18. června pojedeme s dětmi na zámek Plumlov, kde na nás čeká princ na koni bojující
s drakem, princezna a rukodělné činnosti
a stará řemesla z doby rytířů. To vše v pohádce Princ Bajaja.
• 22. června proběhne ve školce Dopoledne
s hasiči. Simulace požáru v budově, záchrana
osob, první pomoc a další aktivity hasičů spolu s dětmi na školní zahradě (změna termínu
vyhrazena).
• 25. června pořádáme rozloučení s předškoláky a jejich slavnostní pasování do řad školáků.
Začínáme v 15.30 na zahradě mateřské školy.
V případě nepříznivého počasí se přesuneme
do třídy Hastrmánků.
• 26. června se uskuteční přespání předškoláků v mateřské škole. Kdo z předškoláků má
zájem prožít večer plný her a dobrodružství
13
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a nebojí se přespat ve školce sám bez maminky, je vítán.

PŘEJI VŠEM KRÁSNÉ LÉTO, PROŽITÉ PODLE VAŠICH PŘEDSTAV.
Za kolektiv zaměstnanců mateřské
školy Jitka Kučerová

Z lavic základní školy
Střípky ze života školy
Duben 2015
1. 4. Akce sdružení Cirsium – pěvecká soutěž
Jedovnická kuňka
(Němcová)
		 Akce sdružení Cirsium
– bowlingový turnaj zaměstnanců škol –
3. místo
2. 4. Vzdělávací akce pedagogického sboru
(Souček)
7. 4. Divadelní představení Brno – 1. stupeň
10. 4. Odborná exkurze ve vzdělávacím centru
VIDA Brno (Souček)
		 Preventivní hasičský program Hasík
13. 4. Zahájení přijímacího řízení na střední
školy
		 Zahájení edukačních skupin pro předškoláky (Hrazdírová, Ušelová)
21. 4. Akce sdružení Cirsium – hospitace na ZŠ
Podomí
23. 4. Bowlingový přebor školy (Hrazdírová)
24. 4. Akce sdružení Cirsium – turnaj ve vybíjené žákyň – 1. místo (Souček)
28. 4. Fotbalový Memoriál V. Kotrhonce – 2.
místo (Srnec)
		 Zahájení celoškolní sběrové akce
29. 4. Okrskové kolo fotbalového McDonalds
Cupu – 4. místo (Teturová)

		 Přednáška Zpověď gamblera
Květen 2015
3. 5. Jazykový pobyt v Anglii (Doleželová)
7. 5. Výměnný pobyt žáků v Aschheimu (Štěpánková)
12. 5. Okresní finále fotbalového McDonalds
Cupu – 3. místo (Teturová)
12. 5. Znalostní soutěže Cirsiády – matematika,
český jazyk (Nečasová)
13. 5. Znalostní soutěže Cirsiády – 5. ročníky
(J. Šíblová)
14. 5. Znalostní soutěže Cirsiády – anglický
jazyk a informatika (Souček)
15. 5. Znalostní soutěže Cirsiády – Dyslexiáda
(Smejkalová)
18. 5. Okresní kolo ve volejbale – 3. místo
(Srnec)
19. 5. Krajské kolo atletického Poháru rozhlasu
– 6. místo (Srnec)
21. 5. Akce sdružení Cirsium – turnaj v přehazované (Souček)
22. 5. Preventivní hasičský program Hasík
25. 5. Deváťáci učí 1. stupeň
29. 5. Mobilní planetárium – vzdělávací program pro 1. stupeň
-MS-

Jedovnická kuňka
Jako každoročně, tak i letos byla Základní škola
Jedovnice pořadatelem tradiční pěvecké soutěže
Jedovnická kuňka.
Soutěže se vždy účastní vybraní žáci ze šesti základních škol regionálního sdružení škol Cirsium (základní školy Jedovnice, Křtiny, Lipovec,
Sloup, Podomí a Ostrov u Macochy). Soutěžit
mohli buď jednotlivci, dvojice či trojice, a to
14

v některé ze tří věkových skupin: I. kategorie 1.-3. třída; II. kategorie - 4.-6. třída; III. kategorie - 7.-9. třída.
Letošní ročník připadl na středu prvního apríla,
hostitelem byl Kulturní dům v Jedovnicích.
Soutěž začala v 9 hodin, moderování se ujala
paní učitelka Jitka Langerová. Porotci byli zástupci jednotlivých škol: za Jedovnice ředitel
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Základní umělecké školy Mgr. Josef Škvařil,
za ZŠ Křtiny přijela paní učitelka Mgr. Johana
Benešová, za ZŠ Lipovec paní učitelka Mgr. Kateřina Veselá, za ZŠ Ostrov v porotě zasedla paní
učitelka Mgr. Petra Ševčíková, za ZŠ Podomí
pan ředitel Mgr. Miloslav Tomek a za ZŠ Sloup
pan učitel Mgr. Ladislav Sedlák.
V první kategorii (1.-3. třída) vystoupili 4 účinkující, z nichž si první místo vysoutěžila Veronika Veselá z Jedovnic s písničkou Cirkus rámus.
Jako druhá se umístila Kateřina Pernicová z Lipovce s písničkou Klokani a jako třetí Natálie
Malachová z Ostrova u Macochy s písní Mně se
líbí Bob.
V první kategorii zazněla i vícehlasá vystoupení, z nichž se na 1. místě umístilo trio Kamila
Vágnerová, Eliška Fialová a Monika Otevřelová z Podomí s písní Tancuj, tancuj, vykrúcaj.
Druhé místo si vysoutěžilo duo Michal Šebela
a Eliška Budíková ze Křtin s písničkou Já husárek malý. Třetí skončilo duo Leona Štěpaníková
a Nikol Rajnochová z Lipovce s písní Hroši.
Nejvíce porotcům zamotala hlavy druhá kategorie, která přinesla šest velmi kvalitních vyrovnaných výkonů. Nakonec porota rozhodla,
že první místo obsadí Alexandr Bartes z Lipovce
s písní Hvězda na vrbě. Druhé místo vybojoval
Josef Pernica taktéž z Lipovce s písní Honky
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tonky blues a jako třetí se umístila Tamara Sotolářová z Podomí s písní Zabili, zabili.
Profesionální výkony přinesla třetí kategorie
složená ze sedmi dívek, z nichž se na prvním
místě umístila Nikola Musilová ze Sloupa s písní Vyznanie, jako druhá Ludmila Ševčíková
z Ostrova u Macochy s písní Lemon Tree a třetí
místo vybojovala Marie Sekaninová z Ostrova
u Macochy s písní Happy.
Posledním vystoupením byla společná píseň
všech účastníků Jedovnické kuňky z dílny
Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře s názvem
Hlavně, že jsme na vzduchu. Pro vítěze byly připraveny plakety a pro všechny účinkující medaile kuněk.
Velké díky patří Základní umělecké škole Jedovnice, která se postarala o ozvučení a technickou stránku celé akce, a to zejména panu řediteli
Josefu Škvařilovi, panu učiteli Josefu Formánkovi a paní učitelce Haně Korčákové, a také paní
učitelce Petře Ševčíkové za organizaci závěrečné
písně.
Největší díky náleží všem učitelům, kteří žáky
pěvecky připravují a tuto soutěž podporují,
a všem žákům, že překonali ostych zpívat před
diváky a soutěže se zúčastnili s plným nasazením.
Mgr. Kateřina Němcová
15
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Bowlingový turnaj
Jak se již stalo tradicí u příležitosti Dne učitelů,
Základní škola Jedovnice je pořadatelem bowlingového turnaje zaměstnanců škol sdružení
Cirsium.
Letošní soutěž se konala ve středu 1. 4. 2015
v bowlingcentru Blansko. Kromě pořádající ZŠ Jedovnice se dále zúčastnily pětičlenné týmy ZŠ Křtiny, ZŠ Lipovec, ZŠ Podomí,
ZŠ TGM Blansko a ZŠ Ostrov u Macochy.
Každé z družstev odházelo celkem dvě hry
a součet shozených kuželek určil konečné pořadí družstev. Letošní pořadí bylo následující:
1. ZŠ a MŠ Křtiny
2. ZŠ TGM Blansko 1
3. ZŠ Jedovnice
4. ZŠ TGM Blansko 2
5. ZŠ a MŠ Ostrov
6. ZŠ a MŠ Podomí
7. ZŠ a MŠ Lipovec

Po vyhlášení výsledků následovalo neformální
posezení a společenská část akce. Regionální
sdružení Cirsium vzniklo v roce 1996. Jméno
si vzalo podle pcháče (lat. Cirsium eriophorum,
pcháč bělohlavý), rostliny vyskytující se hojně
v Moravském krasu. Sdružuje celkem 6 úplných
ZŠ v Moravském Krasu. Vedení škol se schází
jednou za dva až tři měsíce. Vždy se k nim připojí učitelé vybraných předmětů nebo jiné profesní sekce.
Sdružení nemá jen odbornou stránku, nezapomíná ani na společenské, vzdělávací a sportovní akce. Připravuje plavecké závody, florbalové
a míčové turnaje pro žáky, turnaj ve volejbalu
a bowlingu pro pracovníci škol. Z dalších aktivit
lze jmenovat vědomostní soutěže Cirsiády nebo
vícedenní pobyt pro žáky šestých ročníků s názvem Rubikon aneb Už jsem šesťák.
Mgr. Michal Souček

Cirsiády – znalostní soutěže
Tradiční akcí, kterou se prezentuje regionální
sdružení základních škol Cirsium, jsou znalostní a vědomostní soutěže, které se konaly v roce
2015 ve Sloupu a Lipovci. Jedná se o soutěže
v matematice, českém a anglickém jazyce, informatice a od loňska také v testu všeobecného
přehledu pro žáky 5. ročníku. V letošním roce
žáci jedovnické základní školy dosáhli na řadu
medailových umístnění a potvrdili tím kvalitu
výuky na naší škole.
V kategorii 5. ročníků se 3x na 1. místě umístila
Michaela Francová a přidala ještě jedno 2. místo, Jana Stehlíková obsadilo jednou 2. a jednou
3. místo a Adéla Matušková vybojovala 3. místo.
V matematice se na druhém místě umístil Ondra Martinásek a Klára Jelínková, na 3. místě

Eliška Franců. Filip Zukal dominoval v kategorii 8. ročníku.
V českém jazyce se na 1. místě umístila Karolína Kocmanová a Gabriela Bartošová, na 2. místě Barbora Odehnalová. V soutěži v anglickém
jazyce se na prvním místě umístil Hynek Čejka
a na 2. místě Tereza Haasová.
Celou tuto znalostní soutěž doplnilo klání Dyslexiáda, kde mezi sebou bojovaly čtyřčlenné
týmy žáků se specifickými poruchami učení zde naši žáci obsadili v obou kategoriích 1. místo.
Vedení školy děkuje všem žákům za příkladnou
reprezentaci školy i městyse Jedovnice a přeje hodně zdaru a pohody ve zbývajících dnech
školního roku.
Mgr. Bc. Michal Souček, ředitel školy

Sportovní úspěchy na ZŠ Jedovnice
V naší škole se v hodinách tělesné výchovy věnujeme těmto kolektivním sportům: florbal,
přehazovaná, vybíjená, házená, basketbal a volejbal. Nejlepších výsledků dosahují naše žákyně
v míčových hrách, zejména v přehazované a vy16

bíjené. I v letošním školním roce jsme se zúčastnili řady turnajů s následujícími výsledky:
Přehazovaná 6. + 7. tř. - 4. místo ve skupině –
okres AŠSK Boskovice – 25. 3. 2015
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Přehazovaná 8. + 9. tř. - 5. místo ve skupině –
okres AŠSK Boskovice – 26. 3. 2015
Vybíjená 6. + 7. tř. - 5. místo celkově - okres
AŠSK Adamov - 9. 4. 2015
Vybíjená 8. + 9. tř. - 1. místo celkově - okres
AŠSK Adamov - 16. 4. 2015
Vybíjená 6. + 7. tř. - 1. místo celkově – sdružení
Cirsium Lipovec - 24. 4. 2015
Volejbal - smíšený tým – 3. místo – okres AŠSK
Letovice – 18. 5. 2015
Přehazovaná – 1. místo – sdružení Cirsium –
21. 5. 2015
O dobré výsledky se zasloužily všechny hráčky.
Vyzdvihnout chci především Kamilu Vymazalovou z 8. B, jejíž dělové rány budí respekt
i u chlapců. Také aktivní a ostřílená Anežka
Grygová ze 7. A je značným přínosem pro náš
tým. V 6. třídách máme naše „malé velké“ naděje. Trénujeme, kdy se jen dá, často hrajeme
proti chlapcům, což jsou výborní protivníci.
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Jsme rády, že se dívky z jedovnické školy zapsaly
do podvědomí soupeřů jako tým, se kterým je
nutno počítat.
Pozadu nezůstávají ani chlapci, kteří dosáhli následujících mimořádných sportovních úspěchů:
Fotbalový memoriál V. Kotrhonce v Boskovicích za účasti 16 družstev – 2. místo. Okresní
finále fotbalového McDonalds Cupu – 3. místo.
Ale především atletický mítink Pohár rozhlasu.
V okresním kole dokázal tým mladších žáků
ve složení Filip Štěpánek, Martin Stehlík, Vojta
Stehlík, Kryštof Vítek, Filip Bastl, Jakub Tovaryš
a Daniel Rys porazit všechny soupeře, zvítězil
a zajistil si postup do krajského kola v Břeclavi.
To proběhlo v úterý 19. 5. 2015, i zde tento tým
skvěle zabojoval a obsadil celkové 6. místo, což
je historickým úspěchem pro jedovnickou základní školu.
Sportu a soupeřům ZDAR!
Mgr. Dana Hrazdírová a Mgr. Michal Souček

Zhodnocení naší účasti v projektu Podpora technického vzdělávání JMK
Základní škola Jedovnice se jako řada dalších
základních škol v regionu připojila na podzim
2013 jako partner k projektu Podpora technického vzdělávání JMK.
Partnerem naší základní školy byla SPŠ Jedovnice. Naše spolupráce se SPŠ Jedovnice spočíva-

la v následujících aktivitách: Žákům 2. stupně
byl nabídnut nový povinně volitelný předmět
Robotika. Jeho hodinová dotace byla 1 hodina
týdně, výuka probíhala v blocích 1x za 14 dní.
V rámci tohoto předmětu se žáci seznamovali nejprve s teoretickými základy a následně
17
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prakticky sestavovali různé sestavy a modely.
Součástí výuky byla účast na řadě odborných
exkurzí do firem a podniků v blízkém okolí, ale
také například v Praze nebo Bruntále.
Ti nejlepší pak reprezentovali školu na celostátních soutěžích v robotice. Podle počtu přihláše-

ných žáků lze konstatovat, že o nabídnutý předmět byl značný zájem a pro řadu našich žáků
byly takto získané poznatky a dovednosti zcela
jistě přínosem pro středoškolské studium.
Mgr. Bc. Michal Souček, ředitel školy

Zpověď gamblera
Ve středu 29. dubna se v rámci prevence sociálně
patologických jevů na naší škole uskutečnila pro
žáky sedmých a osmých tříd beseda s člověkem,
který tuto problematiku zažil na vlastní kůži.
Nazvali jsme ji jako knihu, kterou napsal o svém
životě „Jsem hazardní hráč – zpověď gamblera“.

Vyléčený gambler Petr Kohout přišel našim
žákům přiblížit život s touto nebezpečnou závislostí, která ruinuje nejen ty, kteří podlehnou
svodům, ale celé jejich rodiny, vztahy.
Protože si uvědomuje, jak snadno lze podlehnout, rozhodl se svůj životní příběh přiblížit
dětem, protože osobní zkušenost přináší intenzivnější a atraktivnější zážitek a působení, než
pouhý přetlumočený výklad ve škole.

Nutno také říci, že po celou dobu besedy žáci
s napětím a v naprostém klidu poslouchali tento
smutný příběh s téměř šťastným koncem.
Petr začal jako většina, náhodným zahráním
si - se zákeřnou první výhrou. Hrál 12 let. Přišel o první a částečně i o druhou rodinu. Prošel
několika pokusy o sebevraždu a několikerým,
nutno říci vždy dobrovolným léčením, které mu
spolu s nalezenou vírou v Boha a s pomocí nové
partnerky a dítěte pomohlo se ze závislosti vymanit. Nyní abstinuje 9 let a jeho abstinence se
týká i ostatních návykových závislostí, jako jsou
alkohol a drogy.
Jeho předchozí život mu poškodil zdraví, takže
je v invalidním důchodu a svůj čas věnuje právě prevenci a besedám s mladistvými. Mluvené
slovo doplňuje a oživuje vlastními písněmi, které u našich žáků vyloudily nejednu slzičku.
Zapojil žáky do aktivní diskuse - nejenom že se
měli možnost na cokoli zeptat, ale sami odpovídali na otázky „na tělo“.
Věřím, že si naši žáci odnesli z této besedy
spoustu poučení, podle reakcí bezprostředně
po ní je všechny informace velmi zajímaly a beseda se jim líbila.
Kéž by nikdo z nich nemusel zažít to, co náš
host.
Mgr. Jarmila Krbečková, školní preventista

Jedovnická základní škola vyjela „za hranice všedních dní“
– učit se cizí jazyky v zemích
rodilých mluvčích

s našimi žáky vyjeli do Německa do naší partnerské obce Aschheimu a do severní Anglie.

Základní škola Jedovnice podporuje již mnoho
roků výuku cizích jazyků, nejen formou výuky dvou cizích jazyků od šesté třídy, ale především pravidelnými výjezdy žáků do anglicky
a německy mluvících zemí. Ani tento rok tomu
nebylo jinak. V týdnu od 3. do 10. května jsme

Ve dnech 3.–8. května 2015 se naše škola opět
vydala do Spojeného království. Po dvou letech
jsme zavítali na sever Anglie, do městečka Yorku a do jezerní oblasti Lake District.
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První den jsme strávili v Yorku, kde je velkolepá
katedrála York Minster, navštívili jsme muzeum
Vikingů a také prošli místní čokoládovnu, kde
jsme si každý vyrobili vlastní čokoládové lízátko.

Večer jsme zavítali do rodin, kde jsme strávili dvě noci. Taková zkušenost je k nezaplacení.
Nahlédnout do způsobu života, bydlení a stravování Angličanů a konverzovat v cizím jazyce
byl opravdu zážitek. Všichni, i ti nejmladší, obstáli na výbornou.
Další dva dny nás zradilo počasí. I přesto jsme
vyrazili do přírody, která je na severu Anglie
opravdu unikátní. Třetí den jsme se dostali až
téměř k hranicím se Skotskem.
Poslední noc jsme dojeli do města Leicesteru,
kde jsme přenocovali v hotelu. Ve čtvrtek ráno
jsme vyrazili směr Londýn, kde nás čekal celý
náročný den. Kromě známých památek, jako
je London Eye, Parlament, Big Ben atd. jsme se
svezli na nové lanovce přes řeku Temži.
Ve večerních hodinách jsme opustili Londýn
a směřovali do města Doveru na trajekt. Ještě
jsme zahlédli bílé doverské útesy - a pak už byla
jen tma a my opět na kontinentu. Přejezd přes
Francii a Německo utekl rychle a my jsme se
ocitli opět doma.

VÝMĚNNÝ POBYT ŽÁKŮ ZŠ
JEDOVNICE V ASCHHEIMU
Již po šestnácté navštívili žáci ZŠ Jedovnice
partnerské město Aschheim. V letošním školním roce to však bylo poprvé na jaře, protože
předtím se vždy tyto pobyty uskutečňovaly
v měsíci říjnu. Tato změna se nám velmi líbila,
neboť plánované akce mohly proběhnout podle
programu, aniž bychom se obávali, že nevyjde
počasí.
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Tak se žáci šestých tříd a vybraní žáci sedmých
tříd (výběr proběhl podle úspěšnosti reprezentace školy), v počtu 41 vydali ve čtvrtek 7. května na cestu. Ve večerních hodinách jsme dojeli
na místo, kde už na většinu našich žáků čekaly hostitelské rodiny, které si je odvezly nebo
odvedly domů. Část žáků byla také ubytována
společně s učiteli na Gasthausu. Ráno jsme se
všichni sešli a odešli jsme do základní školy. Zde
žáci a učitelé ZŠ Jedovnice předvedli kulturní
program, který si pro své aschheimské přátele
připravili. Program obsahoval české a německé
písničky, hru na hudební nástroje, zpěv a tanec.
Největší úspěch měly samozřejmě německé písničky, při kterých se pobavily společně české
i německé děti.
Poté jsme odjeli na okraj Aschheimu do „Realschule“, kde se konalo přátelské utkání ve fotbalu a florbalu. Obě utkání jsme jednoznačně
vyhráli. V sousedním tenisovém klubu byl pro
nás připraven oběd – typické bavorské „knedlo-vepřo-zelo“.
Sice s plnými žaludky, ale také plni očekávání
jsme se rychle přesunuli do největšího aquaparku střední Evropy - termálních lázní Erding
- toboganového ráje všech dětí. Ani po třech hodinách neměli někteří dost všech těch vnitřních
a venkovních skluzavek a tobogánů.
Večer se na zahradě Gasthausu do pozdních hodin konalo grilování pro asi 120 žáků, rodičů,
učitelů a našich přátel.
Na sobotu byla plánována návštěva Skylineparku Allgau v Bad-Wőrishofenu, v případě deště
na nás čekalo Deutschesmuseum v Mnichově.
Naštěstí předpověď počasí byla vcelku optimistická. Děti tak strávily celý den na nejrůznějších
atrakcích – většinou hlavou dolů. Sice nás odpoledne zastihla prudká bouře, ale ani ta nezmírnila nadšení v našich očích. Celý nádherný sobotní den byl uzavřen „pizzovou smrští“, kterou
děti dostaly k večeři.
Po sobotním večeru s přáteli jsme se v neděli
ráno rozloučili a odjeli plni zážitků zpět domů.
Naše výměnné pobytové zájezdy se mohou
uskutečňovat především díky finanční podpoře
Česko-německého fondu budoucnosti, za kterou velmi děkujeme.
Vedení ZŠ Jedovnice
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U Hrubé lípy
V úterý 19. 5. byli žáci 1. a 2. ročníku pozváni
ke Hrubé lípě. Zde probíhala úprava v podobě
omlazování tohoto památného stromu. Arborista – pan inženýr Šarapatka - dětem pou-

tavě vyprávěl o své práci. Místostarostka Anna
Bayerová zase ocenila výtvarné práce druháků.
Určitě to byl pro všechny děti velký zážitek.
Mgr. Blanka Svobodová

Sběrová akce
V měsíci květnu proběhla v tomto školním
roce již druhá celoškolní sběrová akce. Nejlepší sběrači jarního i podzimního sběru budou
odměněni bezplatnou účastí na outdoorových
aktivitách (aquazorbing, bubble fotbal, lanové
dráhy…) dne 16. 6. 2015 u rybníka Olšovce. Nej-

lepší třídní kolektivy z 1. a 2. stupně budou mít
k dispozici volný den, který stráví dle vlastního
výběru.
Všichni žáci, kteří přinesli sběr, budou odměněni sladkou odměnou na konci školního roku.

Podzim 2014
Jaro 2015
Podzim Průměr
Počet Průměr Nejlepší sběrač
Třída Počet Průměr Nejlepší sběrač
+jaro
na třídu
kg
na žáka odevzdané kg
kg
na žáka odevzdané kg
1. A
878,5
43,9 M. Kolmačka 174
1420,0
71,0 V. Matušková 216
2298,5
114,9
1. B
595,5
29,8 O. Štěpánek 170
801,0
40,0 O. Štěpánek 200
1396,5
69,8
2. A
1596,9
88,7 T. Koubek 1008
962,6
50,7 T. Koubek 257
2559,5
139,4
2. B
664,0
34,9 M. Daněk
1310,0
68,9 M. Daněk 305
1974,0
103,8
3. A
1601,3
84,3 B. Pakostová 290
1425,3
75,0 J. Prokop 208
3026,6
159,3
3. B
1431,5
84,2 M. Vašíček 553
1033,0
60,8 M. Vašíček 475
2464,5
145,0
4.
1493,0
51,5 C. Mrozczkovská
5001,0
172,5 C. Mroczkowská
6494,0
223,9
361
458
5. A
2169,0
135,6 Z. Koubková 1000 1829,0
114,3 S. Svobodová 650
3997,8
249,9
5. B
767,0
59,0 M. Tetur 265
1328,0
102,2 T. Dvořák 427
2095,0
161,2
6. A
681,0
27,2 K. Kalová 90
1152,0
46,1 K. Kalová 242
1833,0
73,3
6. B
755,0
31,5 R. Nečas 195
1186,0
49,4 M. Šebelová 290
1941,0
80,9
7. A
1184,6
51,5 D. Rys 160
2100,0
91,3 M. Prokopová 208
3284,6
142,8
7. B
1541,0
61,6 Š. Nejezchlebová
2392,0
95,7 Š. Nejezchlebová
3933,2
157,3
720
740
8. A
964,0
38,6 M. Šebelová 160
896,0
35,8 M. Šebelová 97
1860,0
74,4
8. B
702,0
25,1 Štemberová 120,
1006,0
37,3 Štemberová 153,
1708,0
62,3
Mlčoušek 120
Mlčoušek 153
9.
653,5
20,4 A. Štrajtová 212
564,0
17,6 B. Šíblová 172
1217,5
38,0
celkem 17678
24406
42083,7

Vedení školy touto cestou děkuje všem žákům i rodičům za aktivní přístup k této akci, která přispívá
k ekologickému myšlení žáků.

Kam směřují absolventi?
V letošním školním roce končí na ZŠ Jedovnice
32 žáků 9. ročníku.
Z těchto absolventů se 9 dostalo na gymnázia
(5 do Brna a 4 na Gymnázium Blansko), 7 žáků
jde studovat na SPŠ v Jedovnicích a 2 na SPŠ
20

do Brna, 3 žáci budou navštěvovat OA a SZŠ
Blansko.
1 žákyně byla přijata SZŠ Brno - Merhautova,
1 žák na SŠ spojů v Brně, 1 žákyně na Konzervatoři v Brně, 1 žák jde na SŠ knihovnic-
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kou v Brně, 1 žákyně bude studovat na SŠUM
v Brně.
Dále jsou 3 žáci přijati na SOU a SŠ Trnkova,
Brno, 2 žáci na SŠ gastronomickou v Blansku
a 1 žák na SOŠ a SOU Bezručova Blansko.

Všem odcházejícím žákům blahopřejeme
k úspěšnému zvládnutí přijímacího řízení a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu.
Mgr. Jaroslava Šíblová, výchovná poradkyně

Oznámení o udělení ředitelského volna
Ředitelství ZŠ Jedovnice, okres Blansko vyhlašuje v souladu s § 24 odstavec 2 č. 472/2011 Sb.
v platném znění (Školský zákon) volno v pondělí 29. a v úterý 30. června 2015 z důvodu zahájení rekonstrukce elektroinstalace v budově školy.
Z tohoto důvodů nebude škola v tyto dny zajišťovat a poskytovat žákům běžně poskytované

služby, jako školní stravování, školní družinu
ani zájmové kroužky.
Uvedené udělení volna bylo projednáno naším zřizovatelem – městysem Jedovnice dne
5. 5. 2015.
Mgr. Bc. Michal Souček, ředitel školy

Novinky a zajímavosti ze ZUŠ
DÁREK MAMINKÁM K JEJICH SVÁTKU
Tradiční
vystoupení
ke Dni matek v Jedovnicích připravila základní
umělecká škola ve spolupráci s místní organizací KDU-ČSL v neděli
8. května.
Ve vestibulu kulturního domu si návštěvníci
koncertu mohli nejprve prohlédnout výstavu
košíků pletených z pedigu, které vyrobili žáci
výtvarného oboru. Hlavní program v sále pak
začal v 15 hodin vystoupením pěveckého sboru
mladších žáků. Poté už se na pódiu střídali sólisté i komorní soubory, které doplňovala taneční
vystoupení.

Stolová úprava v sále společně s připraveným
občerstvením vytvářela příjemnou, téměř rodinnou atmosféru, která ke svátku maminek
určitě patří. Více než hodinový koncert plynul
s lehkostí a spokojené publikum oceňovalo výkony dětí mohutným potleskem. Žáci ZUŠ společně se svými učiteli tak pestrým programem
připravili maminkám k jejich svátku milý dárek, který potěšil všechny posluchače v zaplněném sále.
Mgr. Josef Škvařil

ABSOLVENTSKÉ KONCERTY
K posledním měsícům školního roku v základní
umělecké škole neodmyslitelně patří absolventské koncerty. V letošním roce se na šesti koncertech hudebního oboru představilo celkem 34 absolventů prvního či druhého stupně základního
studia. Své absolventy však mají také nehudební
obory ZUŠ. Absolventské taneční vystoupení
bylo součástí samostatného koncertu tanečního
oboru, který se uskutečnil již 29. března. Nezapomínáme ovšem ani na výtvarníky. Čtyři žákyně výtvarného oboru představí svá absolventská díla na výstavě v kulturním domě v rámci
závěrečného koncertu 25. června.
Kdo se domníval, že součástí absolventských
programů hudebního oboru musí být pouze klasická hudba v sólové interpretaci, mohl
na některém z vystoupení zažít překvapení na21
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Šimon Podrazil za doprovodu skupiny TRY(O)
v rámci svého absolventského vystoupení představil publiku v sále MŠ vlastní hudební tvorbu.

příklad v podobě různých komorních seskupení
účinkujících společně s absolventy, přítomnosti

tanečního orchestru, který doprovázel sólisty,
či dokonce části koncertu ve formě rockového
recitálu…
Přejeme všem našim absolventům, aby jim hudba, tanec či výtvarné umění činily život smysluplnějším a aby vše, co se v základní umělecké škole naučili, dále rozvíjeli a předávali dál
s úctou a vnímavostí ke všemu dobrému kolem
nás.
Mgr. Josef Škvařil

Hudební obor
PRO BOHEMIA OSTRAVA 2015 –
VÍTĚZSTVÍ V MEZINÁRODNÍ KONKURENCI
Ve dnech 10.-12. dubna se v prostorách Janáčkovy konzervatoře v Ostravě konala mezinárodní
interpretační soutěž mladých hudebníků „Pro
Bohemia“. Jak již název napovídá, jednalo se
o soutěž zaměřenou na interpretaci české hudby.
Na ostravské konzervatoři se v uvedených dnech
setkali žáci základních a středních uměleckých
škol nejen z České republiky, ale i ze sousedního
Slovenska a Polska. Jedovnickou ZUŠ reprezentovali dva zástupci: Julie Hrivíková v oboru hra
na klavír a Alexandr Pavel Bartes v oboru zpěv.
Výkony hodnotily renomované poroty. Výsledky nám přinesly velkou radost: Julie Hrivíková
získala 2. cenu ve 2. kategorii a byla oceněna
„Cenou Nadace Bohuslava Martinů“ za interpretaci jeho skladeb „Skica č. 3“ a „Pro tanec“.
Alexandr Bartes svým vystoupením zaujal po-
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rotu natolik, že obdržel 1. cenu a titul laureáta
soutěže.
Oběma zúčastněným náleží velká gratulace,
neboť nacvičit rozsáhlé soutěžní programy vyžadovalo intenzivní přípravu a předvedenými
výkony reprezentovali naši ZUŠ opravdu na výbornou.
MgA. Radka Hreňová

MLÁDÍ A BOHUSLAV MARTINŮ –
ZLATO PRO ZUŠ JEDOVNICE
Malebné město Polička, rodiště skladatele Bohuslava Martinů, se ve dnech 5.–7. května stalo dějištěm celostátní soutěžní přehlídky mla-
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dých hudebníků „Mládí a Bohuslav Martinů“.
Naše škola se do soutěže zapojila v oborech hra
na klavír a hra na violoncello.
Šárka Nejezchlebová z klavírní třídy Radky
Hreňové a Pavel Ondráček z violoncellové třídy
Adély Stonavské přivezli krásná ocenění – oba
byli za své výkony zařazeni do zlatého pásma
a ukázali, že mladí muzikanti z Jedovnic se v celorepublikové konkurenci rozhodně neztratí.
Srdečně gratulujeme!
MgA. Radka Hreňová

NESOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA
V LIPNÍKU NAD BEČVOU
Kamarádky a spolužačky Simona Svobodová
a Adéla Matušková založily letos u příležitosti vánoční akademie celkem náhodně klavírní
duo, a protože zjistily, že je společné hraní nejen
baví, ale také se jim daří, vytrvale pokračovaly
v práci. Od jedné koledy tak postupně pokročily k celému programu, který obsahoval skladby M. Dlouhého, H. Wohlfahrta a H. G. Heumanna. Na jaře jej přednesly na řadě koncertů,
mimo jiné i na přehlídce klavírních duí v Lipníku nad Bečvou, která se pod názvem Dvořákův
Lipník uskutečnila 15. května.

Snad bude oběma klavíristkám i tato zkušenost
impulsem k dalšímu společnému hraní!
MgA. Radka Hreňová

KONCERT SMYČCOVÉHO
ODDĚLENÍ V RUDICI
V neděli 17. května se v kapli sv. Barbory v Rudici uskutečnil další koncert smyčcového oddělení ZUŠ, jehož cílem bylo maximální začlenění
mladších studentů do koncertního vystoupení
(foto nahoře).
V hodinovém programu zazněla díla W. A. Mozarta, J. Haydna, B. Smetany, J. A. Bendy,
J. S. Bacha, M. A. Charpentiera a A. Vivaldiho.
Komorní soubor Musica Nova tentokrát nehrál
samostatně, ale podpořil výkony mladších hudebníků tak, že společná produkce byla na dobré úrovni. To byl také jeden z hlavních záměrů
hudebního odpoledne. Na tuto koncepci navážeme dalším vystoupením, pravděpodobně
v říjnu, formou jubilejního koncertu k dvacetiletému výročí založení komorního souboru
Musica Nova.
Jaroslav Martinásek

Výtvarný obor
11. ROČNÍK SOUTĚŽE VELIČENSTVO KNIHA
V jedenáctém ročníku Veličenstvo kniha jsme
letos uspěli „nad očekávání“. Věkem jsme obsáhli tři kategorie. Za první stupeň úspěšně
zabodovala Ema Resová, která za svou knížku
„O kaprovi na jídlo“ získala třetí místo a sou-

časně čestné uznání „za komiks plný vtipů“.
O stupínek výš pomyslně vystoupala Marie Nesrovnalová se svou knížkou „Koťátko“. V kolektivních pracích vybojovali žáci prvního stupně
vítěznou příčku s leporelem „Co se dělo o Vánocích v městě Betlémě“.
23
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V kategorii druhého stupě získaly sestry Veronika a Barbora Gernešovy za knihy „Lodě“
a „Lochneská příšera“ čestné uznání poroty.
Na třetím místě se umístila maličká knížečka
Moniky Nezvalové s názvem „Můj dnešní sen“.
Tato kniha navíc získala čestné uznání „za kníž-

24
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ku sice nejmenší, zato obsahující velké pocity“.
Na druhém místě stanula Marie Hloušková
s neotřelou knihou „Viktorie a Eliot“. V kolektivních pracích jsme zde získali opět první místo za knihu a herní plán „Kouzelné stromové
bytosti“, vytvořenou na počest naší Hrubé lípy
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a její účasti v soutěži o Strom roku. Jako krásný
bonus si toto dílo odneslo i absolutní vítězství
a titul Veličenstvo kniha 2015.
Za středoškoláky se na třetím místě umístila
Žaneta Prausová s knížkou „Andělé“ a na místě
prvním Johana Vávrová s knihou „Alenka a Pán
času v říši Kouzelných kamenů“.
Za všemi těmito umístěními je mnohahodinová
práce a spousta úžasných nápadů všech zúčastněných výtvarníků. Každý z nich se samozřejmě umístit nemohl, ale vy si všechny dokončené
knížky, nejen ty oceněné, budete moci prohlédnout na závěrečném koncertě a výstavě výtvar-

ného oboru ZUŠ ve čtvrtek 25. 6. 2015 v kulturním domě v Jedovnicích.
Bližší informace o soutěži společně s fotografiemi je možné zhlédnout také na webových stránkách EkoCentra Brno http://www.ecb.cz.

VÝSTAVA KE DNI MATEK
V neděli 10. května 2015 proběhla v předsálí KD
Jedovnice výstava košíků pletených z pedigu.
Základem každého košíku bylo vlastnoručně
vyrobené keramické dno, na které žáci navázali
pletením klasickými košíkářskými technikami.
Mgr. Jitka Vávrová

Taneční obor
NAHLÉDNUTÍ DO TANEČNÍHO OBORU

radily. Tanec se jim vydařil a určitě vám ho ještě
předvedou při některém venkovním vystoupení.
Ačkoliv se pomalu blíží období hlavních prázdnin, v tanečním oboru ještě zdaleka nekončíme.
Po náročném, ale úspěšném roce, kdy jsme se
zúčastnili dvou soutěží, několika různých vystoupení a připravili i vlastní samostatný koncert, se vám ještě ukážeme na závěrečném vystoupení, které se bude tradičně konat v sále KD
Jedovnice ve čtvrtek 25. 6. 2015. Všichni jste
srdečně zváni!

NOVINKY Z TANEČNÍHO OBORU
V neděli 17. května 2015 se v rámci sportovního odpoledne pořádaného tělocvičnou jednotou
Sokol Jedovnice v působivých choreografiích
představily žákyně Johana Vávrová a Žaneta
Prausová. Novinkou bylo využití „ohňových
tyčí“, se kterými si tanečnice profesionálně po-

Do tanečního oboru přijímáme nové žáky/-ně
pro školní rok 2015-2016. Přihlášky jsou k dispozici na webových stránkách školy nebo na sekretariátě ZUŠ.
Vyučujeme široké spektrum tanečních stylů,
základy akrobacie, gymnastiku, balet i současný
a moderní tanec.
Těšíme se na všechny nové tanečníky!
Lenka Csevárová, DiS.

Zprávy z průmyslovky
Maturita 2015
Počátek května se na průmyslovce nesl ve znamení písemných prací a didaktických testů společné části maturit. Veřejnost byla seznámena

s celostátními procenty úspěšnosti (16 % neuspělo).
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Na SPŠ Jedovnice činí procento neúspěšnosti 9 %. Dva studenti neprospěli z češtiny, dva z matematiky.
Navazující ústní zkoušky se konaly od 18. do 29. 5. 2015 a zakon-

čily jarní zkušební období. Úspěšní maturanti
slavnostně převezmou maturitní vysvědčení
ve čtvrtek 4. června 2015 v kinosále v Jedovnicích.

Přijímací řízení 2015/ 2016
V rámci přijímacího řízení pro školní rok 20152016 byla uzavřena první dvě kola. V současnosti probíhá 3. kolo. Zápisový lístek, kterým žák

potvrzuje svůj záměr studovat na škole, dosud
odevzdalo 28 strojařů a 21 informatiků.

Vybavení školy, bezpečnost
Areál školy bude během nejbližších týdnů oplocen a budou instalovány průjezdné brány se závorami k budově A i budově B. Opraven bude
plot u asfaltového hřiště, aby splňoval požadavky zřizovatele na bezpečnost.
Záměrem školy je nahradit nevyhovující školní nábytek nábytkem novým. Pro příští školní
rok se vybaví čtyři kmenové učebny budovy A,
následovat bude výměna nábytku na budově B.
Společně s nově zbudovanou pátou počítačovou učebnou zlepší průmyslovka svoje vybavení
a žákům zpříjemní jejich pracovní prostředí.

Průmyslováci staví programovatelné roboty
z Lega a Merkuru

Spolupráce
Vedení školy vede intenzivní jednání s firmami,
které jsou svým zaměřením blízké naší škole,
a hledá možnou oboustranně prospěšnou spolupráci. Poslední jednání vedl ředitel školy s fir-

mou Siemens a obě strany se dohodly na konkrétních krocích.
Mgr. Miloš Šebela, ředitel SPŠ Jedovnice

Děti a mládež
Pionýři Jedovnice
SETONŮV ZÁVOD
Nastoupili jsme do vlaku a plní očekávání si to
namířili do Bílovic. Co tam na nás čekalo? Přece
soutěž Setonův závod, ve kterém si tábornické
organizace přeměřují své znalosti.
Letos soutěžilo 108 tříčlenných hlídek. My jsme
na různě dlouhé tratě vyslali čtyři hlídky. Celý
26

rok jsme dle možností trénovali vázání uzlů,
stavbu stanu, orientaci v mapě
a další tábornické dovednosti.
Na trati jsme zjistili, že máme
stále co dopilovávat a příští
rok si přijedeme svou šikovnost ověřit zas.
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DEN ZEMĚ

KULIČKIÁDA

Snad již všichni máme v povědomí, že 22. duben
je Dnem Země. I my Pionýři jsme se jako každoročně zapojili do jeho oslav.
Připojili jsme se do celorepublikové akce
„Ukliďme svět“. My jsme si pro úklid vybrali
Jedovnický potok, jehož důležitou součástí je
Rudické propadání.
Úklid provádíme každoročně a neustále nalézáme spousty odpadků. Letos to byly čtyři plné
pytle sáčků, PET-lahví, hrnců, nechyběly ani
patníky a pneumatiky. Podařilo se nám najít
i kuriozitu, a to naplněnou plážovou tašku (žabky, plavky…).
S hřejivým pocitem jsme se vraceli domů. Snad
bude naše malá pomoc pro přírodu v okolí přínosem.

Kdo vyhloubil do škvárového hřiště důlky? No
přece Pionýři, kteří pro vás připravili již tradiční jarní akci – Kuličkiádu. Malí, velcí, tlustí, tencí si mohli přijít zahrát opomíjenou jarní
hru kuličky. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích.
Moc nás potěšilo, že nejvíce dětí bylo v kategorii
MŠ + 1. třída. V této kategorii se do hry zapojily
i maminky. Odpoledne rychle uteklo a děti již
spokojeně s vyhranou cenou odcházely domů.

PIONÝŘI SLAVÍ
Všechna pionýrská sdružení po celé České republice slaví 25. výročí. Že se vám to zdá málo?
No aby ne. Pionýr tady je dlouhá léta, avšak až
v roce 1990 byla obnovena samostatná činnost,
ale ponechán název Pionýr.
My jsme naše narozeniny oslavili typickou činností, kterou se zabýváme celý rok. Připravili
jsme akci pro děti a rodiče. Účastníci po vlaštovkách, které jim ukazovaly směr a do cesty kladly
úkoly, dorazili až do naší táborové základny Rakovanu, kde bylo pro všechny připraveno občerstvení a soutěže. V závodech bylo důležité, aby
se zapojili i rodiče. Po úspěšném splnění úkolů
na stanovišti vyhráli soutěžící lístky do tomboly, ve které byly připraveny krásné ceny.
Co by to bylo za narozeninovou oslavu bez dortu? Dort nám slavnostně rozkrojil pan starosta
27
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a pronesl pár milých slov. Tombola byla rozebrána, dort skoro snězený, ještě se nad ohněm
opékalo pár špekáčků. Po příjemném dni jsme
se pomalu přesouvali do svých domovů.
My přejeme Pionýru, aby ještě dlouho měl ty
správné lidi, které baví svůj volný čas trávit smysluplně, a mnoho dětí, které si odnesou do života hromadu kamarádů a zážitků.

13. KVĚTEN
Že nemáte tento den zapsaný v kalendáři? Nevadí, ale určitě jste jej poznali v našich ulicích.
Skupinky dětí ve žlutých tričkách společně se
svými instruktory prodávaly žluté kytičky, jejichž koupí jste přispěli na boj proti rakovině.
Letošní ročník byl zaměřen na prevenci nádorů
reprodukčních orgánů. Děkujeme všem lidem
v Jedovnicích, kteří do sbírky přispěli. Podařilo
se nám nasbírat částku 9.315 Kč.
Pavlína Héčová

Skauti Jedovnice
SKAUTSKÝ DOBRÝ SKUTEK
20. 5. se skautky z 6. dívčího oddílu Amazonek
zapojily do pilotního ročníku nového celostátního projektu Skautský dobrý skutek. Skautské
oddíly z celé republiky zorganizovaly ve třetím květnovém
týdnu více než čtyři desítky lokálních akcí s přínosem veřejnosti. Poukazujeme tak na to,
jak je v praxi důležité naplňovat
význam skautských hodnot, jako
28

jsou zájem o okolí, pomoc ostatním a spolupráce. Skautské oddíly si aktivity z různých oblastí
(sociální, zdravotní, vzdělávací, ochrany přírody i jiných) samy vymyslely – podle vlastních
možností a potřeb okolí.
V rámci projektu Skautský dobrý skutek jsme
se rozhodly uspořádat akci s názvem Dýchánek
pro Libora. Pan Libor Mašát onemocněl amyotrofickou laterální sklerózou. Jedná se o poměrně vzácné, nevyléčitelné, progresivní a fatální
onemocnění nervového systému způsobující
degeneraci a ztrátu buněk, které ovládají vůlí
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řízené svalové pohyby. Psychické a mentální
schopnosti však zůstávají plně zachovány. Pro
ALS neexistuje žádná známá léčba. Dostupné
léky se zaměřují především na zmírnění obtíží
a prevenci komplikací.
A jak akce probíhala? Světlušky a skautky donesly vlastnoručně napečené sladké či slané
pochutiny, které jsme poté prodávaly návštěvníkům, a k tomu jsme uvařily dobrou kávu nebo
čaj. Každý si mohl také zakoupit placku s logem
dobrého skutku. Nechyběly také různorodé
výrobky od děvčat – šperky, záložky do knížek či dekorativní ptáčci. Skoro vše se prodalo.
Jelikož se sešlo na Dýchánku i hodně menších
dětí, skautky za drobnou úplatu malovaly dětem
na obličej.
Kromě dobrého jídla a pití se návštěvníci dozvěděli i něco o zákeřné ALS a podívali se
na záznam televizního pořadu Kousek nebe,
do kterého pana učitele Mašáta přihlásila jeho
studentka Míša.
Vybrali jsme částku 14 853 Kč od necelých
100 lidí a po 2,5 hodinách. Zaokrouhleno tedy
poputuje 15 000 Kč na transparentní účet pro
pana Mašáta.
Velký dík patří celému oddílu Amazonek a všem
lidem, kteří přišli spojit příjemné s užitečným.
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(Poznámka redakce: Pan Mašát na svém facebookovém profilu Libor Mašát - Amyotrofická
laterální skleróza 21. května napsal: „Velmi moc
děkuji Amazonkám z Jedovnic za uspořádání
akce, kterou vidíte na fotkách. Takových dobrot
jako v cukrárně - jste šikulky. To si ani nezasloužím. Škoda, že jsem nemohl přijet. Velký dík
všem za vybrané peníze - už si domlouvám další
aplikaci kmenových buněk, v pořadí třetí.“
Pan Mašát totiž podstupuje experimentální léčbu
kmenovými buňkami kostní dřeně, která v současnosti představuje určitou naději pro pacienty
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OKRESNÍ KOLO SVOJSÍKOVA ZÁVODU

s ALS. Jak říká profesorka Eva Syková, ředitelka
Ústavu experimentální medicíny v Praze, která
vede klinickou studii: „Nedokážeme sice dnes
v plném rozsahu tyto nemoci léčit, ale tlumíme
jejich příznaky a zpomalujeme jejich průběh.“
Náklady na jednu aplikaci činí 150 000 Kč.)
Dalším dobrým skutkem se stala návštěva seniorů v DPS v pondělí 25. 5. Naši nejmenší Benjamínci, děti předškolního věku, vlastnoručně
vyrobili přáníčka, která pak rozdávali společně
s úsměvem všem obyvatelům DPS.
Kluci ze 3. oddílu si pak domluvili s městysem
veřejně prospěšné práce – sbírání odpadků.
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Ošetřit zraněné, ověřit si fyzickou zdatnost,
překonat sám sebe nebo vyzkoušet si jízdu
na rybníku. Tyto a jiné disciplíny si přijelo
zkusit na 120 skautů a skautek z celého okresu
Blansko o víkendu 1.–3. května. V kempu Olšovci v Jedovnicích se totiž konalo základní kolo
Svojsíkova závodu. Celkově se na tábořišti sešlo
na 200 krojovaných účastníků ze skautských
středisek Blanska, Rájce-Jestřebí, Letovic, Boskovic a pořádajícího střediska Jedovnice. Celý
závod, který jedovničtí skauti kompletně připravili, byl jako vystřižený ze známé dobrodružné
knížky J. R. R. Tolkiena s názvem Hobit aneb
cesta tam a zase zpátky. Akci jsme pojali v duchu oslav padesátého výročí, kdy se hobit Bilbo
vydal k draku Šmakovi.
Svojsíkův závod je tradiční skautská akce, konaná pod záštitou organizace Junák – český
skaut, z.s. jednou za dva roky. Soutěží týmy
složené z dětí ve věku od 11 do 15 let. Základní kolo závodu probíhá v jednotlivých okresech
ČR, odtud vítězové postupují do krajských kol
a ti nejlepší se nakonec dostanou až do kola celostátního.
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Okresní kolo se skládalo ze čtyř částí. Základním modulem byl Závod, kde soutěžily všechny
družiny. Plnily úkoly z běžného života vyžadující spolupráci a týmového ducha. Dále se jednalo o tzv. Brány, kde byly úkoly koncipovány
pro jednotlivce podle hesla „každý umí něco“.
Modul Táboření pak zahrnoval stavění stanu,
rozdělávání ohně či vaření jídla. Posledním modulem byla Zpětná vazba, která měla za úkol po-

sunout účastníky dál, upozornit na nedostatky
a naopak vyzdvihnout přednosti družiny.
A jak tedy vše dopadlo? Na krajské kolo, které
se uskuteční 5.–7. června v Boskovicích, postoupila v dívčí kategorii družina skautek z 6. oddílu Amazonek a v chlapecké kategorii dokonce
2 družiny skautů z 3. oddílu. Přejeme mnoho
úspěchů v Boskovicích!
Ivana Kučerová

Kultura
Jedovnické krojované hody 2015
Občanské sdružení Staré časy s podporou městyse Jedovnice vás srdečně zve na čtvrté Jedovnické hody.

Program:

18.00 Hanácká beseda
20.00 Pokračování zábavy s dechovou hudbou
Olšověnka
20.30 Slovenská beseda, volná zábava

Pátek 26. 6.
18.00 mše v kostele
18.40 průvod s májí ke kulturnímu domu,
zastávka u radnice, vyptání hodového
práva od starosty
19.00 stavění máje u kulturního domu
20.00 taneční zábava se skupinou Akcent (při
nepříznivém počasí v KD)
Sobota 27. 6.
13.00 Slavnostní průvod obcí a vyvádění stárek
za doprovodu Bivojanky
16.30 Příchod průvodu k máji, čtení hodového
práva, Moravská beseda
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Neděle 28. 6.
7.30 Hodová mše ke cti patronů kostela sv.
Petra a Pavla za účasti krojované chasy

Sobota 11. 7.
17.00 Kácení hodové máje

Historie
Konec války v Jedovnicích (aneb Listujeme v obecní kronice)
V měsíci únoru byly stavěny v obci tankové
zábrany. Bylo jich postaveno 5. Byly stavěny ze
silné borové kulatiny a stavěli je zajatci Rudé armády.
Když Rudá armáda začala postupovat k Brnu,
přestalo se pracovat v továrnách.
22. dubna vyhlášen výjimečný stav. Policejní
hodina od ½ 9. večerní do 5. ranní. Jedovnicemi
projíždějí silné německé oddíly.
25. dubna byly Jedovnice napadeny letectvem
Rudé armády. Kolem 10. hodiny byly shozeny
první tříštivé bomby. Lidé utíkali do lesů, většina se ukrývala ve sklepech domů. Nálety trvaly
několik dní a sice: 25., 26., 28 a 29. dubna. Při
náletech zahynulo 10 lidí, mnozí byli zraněni
a byl pro ně zřízen na faře lazaret.
Ve dnech náletů nařídila německá vojenská
správa kopání zákopů. Nařízení se vztahovalo
na všechny osoby mužského pohlaví od 16 do 60
let.
Koncem dubna dorazily i sanitní oddíly a postavily svůj stan na Převážce. Tam také pod Harbechem jest pochováno 15 německých vojáků, dva
byli pohřbeni na místním hřbitově.
V okolí obce byly umístěny tři dělostřelecké baterie.
8. května byla vydána vyhláška, že 9. května
ve 3 hod. 45 minut budou vyhozeny mosty. Pod
trestem smrti se každý varuje, jakékoliv zabránění tohoto úkonu i za cenu zničení celých Jedovnic. Občanstvo se zároveň touto vyhláškou

vyzývá, aby se vzdálilo do okruhu jednoho kilometru od naznačených mostů.
8. května odpoledne jsou vyvěšovány vlajky
a vedení obce se ujímá prozatímní Národní výbor revoluční. První schůze se konala v 15.30
téhož dne. Ten den také letectvo Rudé armády
svrhlo spoustu letáků oznamující jednotkám
německé armády situaci, s výzvou v složení
zbraní.
9. května před čtvrtou hodinou ráno prchá většina lidí z Chaloupek ze svých domovů. Zničení
mostů chrání tři tanky stojící u hospody v Chaloupkách. Přesně ve 3.45 byl vyhozen kamenný
most přes Floriánek, o 1/4 hodiny později nově
postavený most přes Dymák a za chvíli most
a výpust na Olšovci. V Chaloupkách byly následkem výbuchu rozbity střechy mnoha domů.
Tanky odjely směrem k Blansku, poslední to
německá vojenská jednotka, která z Jedovnic
odtáhla.
Lidé postávali v hloučcích na ulicích. Tu najednou přijíždí od Kotvrdovic první pancéřový vůz
Rudé armády s červeným praporem a za ním
tanky. Nastal veliký jásot, pláč i smích, volání
slávy osvoboditelům nemělo konce. Podle pozdějších zpráv bylo zjištěno, že první do Jedovnic
přijely jednotky 232. střelecké divize, rychlá
skupina 40. armády generálporučíka T. F. Zmačenka.
Kronika městyse Jedovnice, 1. kniha
Vypsal Jiří Roudný

Kupní a prodejní smlouva na jedovnický mlýn z roku 1750
Známo a vědomo buď tímto řádným kupním
a prodejním kontraktem, který dnes, ku konci
psaného data, mezi mnou, Karolínou ovdovělou
hraběnkou z Rogendorfu, rozenou hraběnkou
Pálfi z Erdöd, jakožto panství Rájce a Jedovnic
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rájeckou vrchností a prodavatelkyní z jedné
strany, a mnou, Urbanem Julinkem, poddaným
rájeckým mlynářským mistrem jakožto kupcem
z druhé strany, následujícím způsobem domluven, postaven a uzavřen jest, a sice:
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§1. Já, hraběnka z Rogendorfu, v ten čas vrchnost Rájce a Jedovnic, prodávám mému poddanému mlynářskému mistru Urbanu Julinkovi
pro něho, jeho dědice a potomky ten takzvaný bývalý jedovnický mlýn s pilou, až doposud k mým vrchnostenským rukám patřící, se
vším příslušenstvím, jak je to na konci tohoto
kontraktu pod písmeny A a B poznamenaným
odvodním inventářem čili výkazem uvedeno;
a hned při nejbližším odvodu od mého hejtmanského úřadu kvůli zjinačení a obnovení znamení a hraničních kamenů to vykázáno bude bez
úhony vrchnostenské, se vším právem a spravedlností mezi mezemi a hranicemi, jak jsem já
a moji předkové toho užívali a k užívání právo
měli, za kupní cenu 600 zlatých.
§2. On, Urban Julinek, tento mlýn pro sebe samého koupil a tu kupní cenu ze svého vlastního,
bez pomoci svých dítek, hned při ustanovení
tohoto kontraktu v hotovosti složil. Tak jest
jemu vláda tohoto mlýna takovým způsobem
přivlastněna, že on s ním, pokud by se to proti
zemským nařízením a níže uvedeným ustanovením nepříčilo, jak se svým vlastním svobodně
poroučet a vládnout může a má. Obzvláště ale
z důvodu té přesně složené kupní ceny bude on
důkladně ubezpečen, že ani já, ani moji dědici
a potomci, ani budoucí držitelé panství Rájce
a Jedovnic na Urbanu Julinku, jeho dědicích
a potomcích žádné právo k nějakému dalšímu
platu mít nebudou.
§3. Skrze složení jmenované kupní ceny nezruší se ale k tomu mlýnu dosavadní roční činže,
ale dále platí, že jeden každý věrný držitel toho
mlýna na budoucí časy ročně 170 zlatých do rájeckého vrchnostenského důchodu odvede. Tak
slibuju já, Urban Julinek, za mé dědice a potomky, také za budoucí držitele toho mlýna, každoročně uvedenou stálou a nezměnitelnou činži
170 zlatých pravých florénů, a sice čtvrtročně
pokaždé 42 florénů a 90 krejcarů, v dobré minci,
ve slušný čas, bez odkladu a napomínání do rájeckého důchodu odvést. Od této vždy trvající
povinnosti ani mně, ani budoucí držitele toho
mlýna žádné vymotání a výmluvy, ať by byly jakékoliv, osvobodit nemůžou ani nemají.
§4. Jejich hraběcí excelence, paní paní prodavatelkyně, má milostivá vrchnost a toho času
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držitelkyně panství Rájce a Jedovnic, tímto
čtvrtročním termínem placení ode mě přijatou činží ujištěna byla. Tak prohlašuji já, Urban
Julinek, za sebe, moje dědice a řádné držitele
toho mlýna, že v případě, kdybych já nebo moji
následovníci a držitelé toho mlýna v odvodu té
na věčné časy povinné činže do rájeckého důchodu nedbalí a váhaví byli, tehdy má rájecká
vrchnost na témže se vším příslušenstvím zapsaném mlýnu z důvodu té dlužné činže plným
přednostním právem přede všemi jinými dluhy
podle zákonů zemských tak dlouho exekutýrovat, také skutečné zabavení toho mlýna provést
má a může, až učiněný dluh vyrovnán bude, třebas také s jinými škodami a útratami.
§5. Zato ale já, hraběnka z Rogendorfu, Urbana
Julinka jako budoucího toho mlýna držitele nejdůkladněji ujišťuji, že ani ode mě, ani od mých
následovníků panství Rájce a Jedovnic jmenovaná roční činže 170 zlatých ze žádného důvodu, jaký by jen nalezen a vymyšlen být mohl,
více se zvyšovat nebude a od nich, držitelů mlýna, nic více než podle tohoto kontraktu se žádat
nemůže ani nemá.
§6. Pokud by ten mlýn s příslušenstvím od kupce Urbana Julinka neb jeho potomků někomu,
ať kupci cizímu či poddanému, měl být prodán
či jakýmkoli způsobem zcicen, tu vyhrazuji si
já, hraběnka z Rogendorfu, pro sebe a budoucí
držitele panství rájeckého předkupní právo, že
prve já neb moji následníci od tehdejšího držitele mlýna ten mlýn v nově smluvené kupní ceně
zpátky k vrchnostenským rukám právo koupit
máme.
§7. Kdybych však ani já, ani tehdejší rájecká
vrchnost se smluvenou kupní cenou se sjednotit nechtěla a tento mlýn cizímu prodán byl,
tehdy je povinen tento kupec dodržet zvláštní
ustanovení, že hned po prodeji či v podobných
případech, při každém převodu toho mlýna je
povinen bez odkladu zaplatit do vrchnostenského důchodu od každého zlatého smluvené kupní
ceny 1 groš nebo 3 krejcary odvodních peněz.
§8. Kdyby však ten mlýn připadl na Julinkovy
potomky, ať z odkazu závěti nebo i bez odkazu,
a z nich jeden tento mlýn přijal, tak ty ostatní
bratry a sestry, respective spoludědice vyplatit
musí. Tento dědic je také zavázán, že tehdejší
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Ukázka českého kurentu (Za sedmé Kdyby tento mleyn cyzymu prodan byl,)
vrchnosti polovinu odvodních peněz, co jsou
v §7 určeny, do rájeckého důchodu odvede. Ale
cizí nebo příbuzný dědic, kterému by ten mlýn
odkázán byl, má plně podle určení §7 odvodních peněz složit, jako by ten mlýn koupí nabyl,
a sice 3 krejcary od každého zlatého, přičemž se
vyjde z kupní ceny stanovené v tomto kontraktu. Za každý takový převod bude od dědiců navíc žádána kancelářská taxa 1 zlatý 10 krejcarů
a více žádná jiná.
§9. Při koupi a vzájemném vyrovnávání, zvláště
však při odkazech a dělení dědictví, což se častěji přitrefí, že po smrti držitele ta pozůstalá mohovitost do rozličných dílů rozdělena bývá, bude
platit následující: Kdyby držitel – ať už prodejní
smlouvou či odkazem v závěti – chtěl od toho
mlýna se vším příslušenstvím, jak je v tomto
kontraktu uvedeno, něco prodat, odkázat či
jinak odcizit, k tomu žádné právo nemá a bylo
by to neplatné. Tento mlýn a podle kontraktu
k němu uvedené příslušenství od nynějška až
po všechny časy nerozdělitelně při sobě zůstat
musí. V případě, že by držitel toho mlýna jednoho nebo více dědiců zanechal, pak ten, který
bude poslední vůlí, z dědické posloupnosti neb
ze zákona povolán k držení toho mlýna, musí
ty druhé spoludědice respective pohledavatele
splátkami neb jiným způsobem odbavit a na ten
mlýn s příslušenstvím u rájeckého hejtmanského úřadu na věčnou paměť řádnou gruntovní
knihu založit. A jak ten mlýn od jednoho držitele ke druhému předán bude, do té gruntovní
knihy nechat řádně zapsat všechny ty pohledávky. Kancelářská taxa za každý zápis činí 1 zlatý
10 krejcarů.
§10. Co se dobrého stavu zachování tohoto mlýna, pily a ostatních k tomu náležejících stavení
týká, má tento kupec či jiný budoucí držitel mlýna povinnost všechny potřebné práce – zednické, tesařské, zámečnické, kovářské, sklenářské,
hrnčířské, stolařské i jiné – ať jde o dílo z gruntu
nové, vně či uvnitř toho mlýna, z důvodu ohně,
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povětří, povodně, protržení, přeplavení či sešlost, na své vlastní útraty zaopatřit, také práce
na vysýpací moučné truhle, cévních a vodních
kolech. Potřebné desky a fošny má nechat řezat bez nárokování úhrady. V případě, že by se
mu od vrchnosti něco desek vydalo, nesnižuje
se tím povinnost řezání pro vrchnost uvedená
v §15. Aby však držitelům mlýna čas od času
částečně uleveno bylo, tak jedenkrát ročně dva
bukové stromy na klíny, palce a podobnou potřebu zdarma se od rájecké vrchnosti na místo
dovezou, také tehdy, kdyby vně či uvnitř ten
mlýn skrze oheň, vodu nebo jiné neštěstí docela nebo částečně zkažen byl. Také kdyby náhon,
zdrže a odpadní kanál skrze velikou vodu, přeplavení či protržení poničeny byly, kdyby od té
vody vznikly doly a díry, kdyby bylo třeba odklidit splavené dříví či nánosy, tak to skrze robotu nařízenou rájeckým hejtmanským úřadem
vykonáno být má. Držitel mlýna je však povinen
vždy škodu ihned ohlásit a okolnosti té příhody přednést, aby sám hejtman tu škodu obhlédl
a poté mohl nechat potřebné dříví přivézt a robotu nařídit.
Ale co se mlýnského veřtatu netýče, jako je stavění střechy, světnic, podlahy, kuchyně, sklepů,
stodoly, maštale, chlévů atd., ať už to stářím sešlo nebo skrz oheň neb vodu zcela zkaženo bylo,
má držitel mlýna za povinnost to z vlastního
a bez vrchnostenské pomoci opravit či znovu
vystavět.
§11. Vrchnost od nynějška po všechny časy při
údržbě a novostavbách vně i uvnitř mlýnského
veřtatu - mimo dříví a robotu - žádné jiné náhrady a tíže nenese. Potřebná železa, mlýnské
kameny, pytle, kování, lana, řetězy, sochory
a další k mlýnu či pile potřebné náčiní má držitel bez výjimky ze svého koupit a zaopatřit.
Jedině k přivezení mlýnských kamenů vrchnost
dá robotu.
§12. Pokud by se stalo, že by držitel toho mlýna ze všech těch uvedených příčin z gruntu
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nově stavět chtěl, nebo kdyby o jedno neb více
složení, krupník, nebo tomu podobné zlepšení přidat chtěl, to se mu dovoluje. Také kdyby
na jeden nebo více pater výše stavět chtěl, beze
všech překážek může, ale s tou výhradou, že
nesmí rozšířit mlýn mimo plochu, kde se dnes
stavení nacházejí, ani do tam ležících luk, rolí,
zahrad nebo pastvin, ale jen jedno stavení směrem naproti druhému může rozšířit. A s výhradou, že pomoc vrchnosti v dříví a robotě se týká
jen nyní předávaných složení a veřtatu; všechna
nově přidaná mlýnská složení a příslušné veřtatní nástroje je držitel povinen si koupit, zaopatřit
a udržovat na vlastní náklady a bez vrchnostenské pomoci.
§13. Bez zvláštního vrchnostenského povolení
nesmí v mlýně nikdo přenocovávat či bydlet,
ani ženatý syn či vdaná dcera, leda by při životě rodičů jedno dítě tento mlýn přijalo a rodiče
žili na vejminku. S tou výjimkou, že melcům, ať
jsou domácí či cizí, je i s jejich koňmi dovoleno
zdržet se přes noc, či jak dlouho odbaveni nebudou. Držitelé mlýna ale musí být pozorní, aby
pod dojmem, že jde o melce, nevpustili do mlýna darebáky, lenochy či podezřelé tuláky, ani
za plat, ani zadarmo. Kdy se tak ale stalo, tehdy
musí držitel mlýna zaplatit do vrchnostenského
důchodu pokutu 600 tolarů.
§14. Podle starých kontraktů měl mlynář ohledně mletí obilí, výroby krup a šrotování vrchnostenského zrna povinnost, která platí vždy,
od nynějška až na věčné časy i pro držitele mlýna – bez vzetí mýta či diškrece semlít či sešrotovat vrchnosti jakož i všem oficírům, sloužícím
a dvorským lidem pšenici, žito, ječmen, proso
a jiné podobné zrní pro jejich vlastní potřebu či
pro lifrování proviantu podle níže uvedené mlecí tabulky. (…) Držitel je povinen k tomu mlýnu určeným melcům semlít bez braní velkého
mýta, spravedlivě, svědomitě a dát jim přednost
před cizími melci. Co se mýta týká, je povinen
a zavázán od každé sorty si vzít 2 mírky, ani
více, ani méně.
§15. Co se týká řezání klád pro vrchnost, zůstane při dosavadním ustanovení, že každý držitel
mlýna je povinen ročně nařezat a do vrchnostenského purkrabství odvádět 6 kop aneb 360
kusů klád, které z vrchnostenských lesů k pile
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přivezeny budou; z každé klády podle ustanovení, a sice: 8 ks falcových a 12 ks vratnic, nebo
30 ks latí, nebo 4 ks třícoulovinek, 3 ks čtyřcoulových fošen mimo 4 ks odkorků. Kdyby však
milostivá vrchnost některé borové, smrkové
nebo dubové klády k vrchnostenské potřebě řezat dala, ale ty klády by potřebné tloušťky nebyly, aby se podle ustanovení a nařízení hejtmanského úřadu rozřezat daly, takové klády budou
na zadním dílu proříznuty a od sebe odtrženy,
ale pospolu ponechány a od pily odvaleny, na to
od purkrabího spočteno bude, kolik desek, fošen neb latí jedna každá kláda v sobě obsahuje
a podle nálezu do purkrabství budou započteny. Rájecká vrchnost každému z držitelů mlýna
od každých rozřezaných 3 klád dá 7 krejcarů,
a ten výnos po odvodu celé povinnosti řezání
desek, fošen neb latí z roční činže mlýna se odepíše. Mimo to ročně také mlynáři k maštění pily
dodá vrchnost 2 funty loje. Kdyby někdy podle
§10 od tehdejší vrchnosti byly v případě náhlé
potřeby mlynáři poskytnuty nějaké desky, fošny
či latě, ty nesmí být zahrnuty do uvedeného počtu 6 kop aneb 360 kusů klád, ani náklady na jejich řezání nemohou být z roční činže odepsány,
ale držitel mlýna je povinen tento počet určeného řeziva na vlastní útratu vrchnosti vrátit.
§16. I když je tento vícekrát jmenovaný mlýn se
vším příslušenstvím jemu, Urbanu Julinkovi,
jeho dědicům a také každému věrnému toho
mlýna držiteli prodán se vším právem a svobodou, tak přece se tím nerozumí, že by on, kupec,
a jeho rodina Julinkova skrze tento svobodný
kup od poddanosti osvobozena byla, ale zůstanou všichni jak nyní, tak vždycky v tom poddanství, což se také o všech budoucích držitelích
toho mlýna rozumí, že oni ustavičně pod vrchnostenskou jurisdikci rájecké vrchnosti přináležejí, a budou jen z ohledu toho mlýna jako
vrchnostenského stavení tak dalece osvobozeni,
že oni budou z kvartýrování vojáků, foršponu,
posílky a podobných povinností vyjmuti. Ale
k placení všeobecných daní, jako je turecká daň,
mohovitostní daň a daň z hlavy, z tabáku a podobné daně, povinni a zavázáni být mají.
§17. Závěrem je kupci a všem budoucím mlýna
držitelům uloženo, že skrze nařízení vrchnostenského komisaře tak často, jako i v jiných
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vrchnostenských staveních, v tomto jim prodaném mlýně na vlastní náklady komín vymetán
býti má a bude.
Litera B
Výkaz k jedovnickému mlýnu jmenovitě přináležejících rolí: Na Šířkách 8 měřic, Na Lovcích 8,
pod Oujezdem 8, na zahradě 4, u mostu 1, u Dymáku 1, tj. celkem 30 měřic.
Když jsme se já, hraběnka z Rogendorfu s kupcem, a já, Urban Julinek s hraběcí milostí, paní

paní prodavatelkyní, na uvedených bodech
s plným vědomím, po dobré úvaze, dobrovolně
a bez přinucení shodli a nezměnitelné dodržování tohoto kontraktu sobě přislíbili, ke vzájemné důvěře dva stejné exempláře se vyhotovily,
a od obou ty jmenované s vlastním podpisem
a pečetí stvrdili, a každému jeden zanechán byl,
všechno spravedlivě a bez podvodu. Stalo se
v rájeckém zámku dne 1. ledna roku 1750.
Přepsal a upravil Josef Plch

Duchovní sloupek
Vetřelci
Jednoho krásného jarního rána během mého
kaplanského působení v Jedovnicích jsem
po probuzení překvapeně hleděl na podlahu.
Napříč pokojem totiž putoval mohutný zástup
velkých okřídlených mravenců. Vylézali ze
škvíry mezi podlahou a stěnou na jedné straně
a stejně mizeli v obvodové zdi. U snídaně jsem
se dověděl, že je to každoroční jev a že není třeba
mravence hubit; jednoduše odejdou a objeví se
zase za rok. Bylo tomu skutečně tak. Když jsem
se vrátil do pokoje, už dobíhalo jen několik posledních opozdilců. Nebylo co řešit. Zamazávání spáry kolem podlahy se v minulosti ukázalo
jako neúčinné, mravenci si v následujícím roce
udělali cestu kousek vedle. Jednou si to mravenci namířili dokonce přes postel. Kdoví, proč šplhali nahoru, aby se na druhé straně zase vrátili
na podlahu; pro dotyčnou osobu to bylo docela
nepříjemné probuzení. Až při rekonstrukci koupelny jsme zjistili, že je tam zazděný mohutný
trám, který konstrukčně neměl žádný smysl.
Zřejmě už před 230 lety si někdo zjednodušil
život - zazdění trámu bylo rychlejší, než skládání zdiva z kamene. Ten trám už vlastně nebyl
trámem, ale mraveništěm. Nevím, kde byli jeho
trvalí obyvatelé během roku, asi jim k obživě
stačilo tlející dřevo trámu. Jarní invaze byla tvořena novým potomstvem, které se vydalo kolonizovat nový kousek světa. Odstraněním trámu
jsme tedy přišli o tuto atrakci, kteréžto ztráty
nikterak nelitujeme.
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Jiný druh mravenců se na jaře objevuje v kuchyni. Nejdříve se objeví jednotliví průzkumníci. Je-li jim ponecháno volné pole působnosti,
zmapují si zdroje potravy, podají hlášení v mraveništi neznámo kde ukrytém a během noci se
nastěhují i s kamarády do cukřenky, do sklenice
s medem a na podobná místa. Víčko se závitem
pro ně není překážkou. Nepohrdnou ani zbytky
v kočičí misce. Nás tím stavěli před volbu, jestli
potraviny bohatě obohacené tělíčky stovek mravenečků vyhodit, nebo vyzkoušet, jestli je lze
použít jako zdroj látek potřebných pro obnovu
organismu po zimním strádání. Tato mravenčí invaze ovšem neodezněla během několika
hodin, jako ta výše zmíněná. Naopak, nezvaní
hosté si zvali stále další a další sourozence. Jediným řešením je nenechat to dojít tak daleko.
Použití chemických procesů k hubení hmyzu
je v kuchyni poněkud riskantní, takže je nutná
prevence. Jakmile se objeví mravenčí průzkumníci, stačí umístit všechny potenciální zdroje
jejich potravy do misky s vodou. Občas se sice
jednotliví odvážlivci pokusí přeplavat za lákavou vůní, ale končí to pro ně tragicky (letos se
tam překvapivě utopili i moli, kteří se znenadání objevili a které jsem s minimálním úspěchem
lovil; netuším, proč to udělali, ale potěšilo mě
to). Ostatní mravenci to během několika dní
vzdají a zmizí hledat potravu jinam. Naštěstí je
ještě nenapadlo pátrat vedle v komoře. Tam by
byla ochrana potravin složitější, zatím však nebyla nutná. Doufám, že to tak zůstane.
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Občas se objeví i prostorově výrazný pavouk.
Zatímco mravence si netroufám vynést ven,
aniž bych ho zmrzačil, na velké osminohé predátory mám vypracovanou strategii. Na lopatce
nebo papíru se vynést nenechají. Je podivuhodné, jako rychlostí dokážou vystartovat, aniž by
se jim při tom popletly nohy. Abych je nemusel zabíjet, využiji toho, že jejich první reakce na pocit ohrožení je systém „mrtvý brouk“
- znehybní a dělají, jako že tu nejsou, případně
jsou, ale mrtví. Při tom se obvykle nechají přiklopit širokou sklenicí. Startují, až když pod sklenici (a pod pavouka) podsouvám papír, to už
však není kam utéct. Aby bylo možné tuto sestavu zvednout, aniž by se mezi papírem a sklenicí
třeba jen na zlomek vteřiny objevila mezera (pavouk by jí zmizel dřív, než člověk mrkne okem),
je třeba podsunout pod papír ještě něco tužšího.
Pak lze sklenici obrátit, prohlédnout si pavouka
zblízka a vyklopit ho ven z okna; vzhledem k poměru mezi velikostí těla a hmotností mu volný
pád neublíží. Předpokládám, že tito pavoučí
obři chodí na návštěvu z venku, protože se objevují, když vzhledem k venkovní teplotě zůstávají
okna delší dobu otevřena. Že by takový velikán

vyrostl v mém pokoji, to si nepřipouštím. Záhadou ovšem zůstává, kde se berou pavučiny
na stropě a na stěnách.
Nežijeme ve sterilním prostředí a myslím, že
je to tak dobře, aby náš organismus neztratil
schopnost řešit obvyklé problémy sám. Mnohá
napadení svého organismu organismy jinými,
rozměrově nepatrnými, ani nezaznamenáme,
máme na to automatické vybavení, které funguje, aniž bychom o tom věděli, pokud se o ně sami
nepřipravíme. Myslím, že podobné je to i s organismy stejnými, jako jsme my, tedy s jinými
lidmi. Žijeme vedle sebe, a protože jsme všichni
neopakovatelní originálové, občas si trochu vadíme. To je normální situace a nevyhnou se jí
ani poustevníci. Jde jen o to, jak to řešit. Někdy
je lepší nechat dění volný průběh, jindy se musíme bránit a občas i dát najevo, že s někým nechceme mít nic společného (pro jistotu podotýkám, že z okna můžeme vyhodit pavouka, nikoli
však člověka). Není vždy jasné, kterou variantu
zvolit, ale možná nám tu volbu usnadní občasné
zamyšlení nad tím, jestli (a pokud ano - proč) ti
druzí nevnímají jako malé škůdce nás.
Václav Trmač, farář

Napsali jste nám
Přenos do minulosti
Dnes odpoledne na zastávce v Chaloupkách
upoutal moji pozornost malý list papíru s pozvánkou na „Přenos do minulosti po stopách
Nikoly Tesly. Start v 18.10 z náměstí od sochy
sv. Jana Nepomuckého“. Řekl jsem si, že to si
nemohu nechat ujít a v 18.10 jsem u startovací
rampy byl.
Zatímco Arbesův hrdina v povídce Newtonův
mozek startoval do dávné minulosti na prostém
trianglu, naši hrdinové před kamerou Jedovnického infokanálu připravovali ke startu důmyslné vozítko, které svým vzhledem a vybavením
mělo symbolizovat počátky elektro-technické
historie.
Sáně na podvozku ze starých skateboardů byly
ověšené historickými elektrospotřebiči a vlastními výrobky. Rádkyní týmu byla Zdenka Klinkovská z Rudice.
Proč nebo za jakým účelem to dělali?
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Během prvního květnového víkendu tato družina byla jednou z dvaadvaceti družstev, která
v našem kempu usilovala o úspěšné umístění
v Okresním kole Svojsíkova závodu českých
skautů a junáků. A protože družina svým výkonem získala ve své kategorii první místo, připravuje se s novým originálním nápadem získat

ve dnech 5. až 7. června vítězství i v krajském
kole v Boskovicích.
Co jim k tomu přát? - Úspěšným startem do minulosti vstříc úspěšné budoucnosti!
(Pozn. Ve dnech vydání tohoto zpravodaje budeme výsledky soutěže již zřejmě znát.)
IM

Pozvánky
TJ Sokol Jedovnice
pořádá v neděli 14. června 2015 od 9 hod.
na hřišti Na Kopci

ŽUPNÍ PŘEBOR V LEHKOATLETICKÉM
ČTYŘBOJI ŽACTVA

- Memoriál bratra Jaroslava Daňka. Zúčastnit
se mohou předškoláci
a žáci ZŠ. Závodí se ve čtyřech disciplínách: sprint,
skok daleký, hod míčkem
(koulí) a vytrvalostní běh.
Prezence probíhá od 8 hod.
Občerstvení je zajištěno.
Základní umělecká škola Jedovnice Vás
srdečně zve na červnové

Koncerty ZUŠ

• Pátek 19. června Brno,
náměstí
Svobody
v 10.40 – koncert tanečního orchestru v rámci
festivalu
Mozartovy
děti 2015
• Neděle 21. června Jedovnice, výletiště Barachov v 15.00 – promenádní koncert tanečního orchestru
• Čtvrtek 25. června Jedovnice, kulturní dům
v 16.00 – tradiční závěrečný koncert a výstava prací žáků ZUŠ. V 16 hodin bude otevřena
výstava výtvarného oboru a před kulturním
domem vystoupí dechový orchestr mladších
žáků. V 16.30 bude zahájen program v sále.
• Neděle 28. června Blansko, náměstí Svobody v 10.00 – promenádní koncert tanečního
orchestru
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Jedovnické hody již počtvrté!

Přijměte naše srdečné pozvání a přijďte si s jedovnickou chasou zajuchat, zatancovat, či jen
tak posedět a popít.
Hodová zábava, Moravská, Hanácká i Slovenská
beseda tentokrát ve 3 kolečkách, domácí koláče,
výborné víno a mnohé další je pro vás přichystáno poslední červnový víkend 26.-28. června.
Podrobný program najdete v rubrice Kultura
na str. 31.
Přijďte nás podpořit!
Těší se na vás stárky a stárci z Jedovnic

SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ

Sbor dobrovolných hasičů Jedovnice vás zve
na okrskové kolo soutěže v požárním sportu
mladých hasičů „Bucharův memoriál 2015“.
Soutěž se koná v sobotu 27. června od 8.00 hodin na fotbalovém hřišti u kulturního domu
v Jedovnicích. Soutěžit se bude v požárním útoku v kategorii mladších i starších žáků. Přijďte
se podívat a povzbudit naše mladé hasiče! Srdečně Vás zve kolektiv SDH Jedovnice.
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Sbor dobrovolných
hasičů Jedovnice Vás
srdečně zve na

která se uskuteční v sobotu 4. 7. 2015 od 20.00
na parkovišti u kulturního domu v Jedovnicích.

HASIČSKOU
TANEČNÍ ZÁBAVU se
skupinou TAMDEM,

Bude připraveno bohaté občerstvení. Vstup
volný.
Srdečně zve SDH Jedovnice

KINO E-CINEMA JEDOVNICE
Na Kopci 571, 679 06 Jedovnice, tel. 704 425 319
Začátky představení v 18.00 hodin, pokladna
otevřena ½ hodiny předem.
Rada městyse stanovuje výši vstupného do Kina
E-CINEMA Jedovnice 60 Kč, na dětská představení ve výši 30 Kč a pro děti do 6 let zdarma.
NEDĚLE 7. 6. – MALÝ PÁN
Malý Pán si žije spokojeně ve svém domečku
v Duté Hoře. Jeho poklidný život skončí ve chvíli, kdy se mu zdá sen o tajemném domě, ve kterém najde, co mu schází. Podnikne dlouhou
cestu, která je místy zábavná, místy nebezpečná
a strašidelná a hlavně zdánlivě nekonečná. Potká na ní spoustu přátel a pomocníků. Nakonec
zjistí, že to, co mu scházelo a co celou dobu hledal, měl od začátku skoro před nosem. Animovaná pohádka Česko / Slovensko.
/83´/ A-COMPANY CZECH; vstupné 30 Kč /dětské představení/ MP
NEDĚLE 14. 6. – HOBIT: BITVA PĚTI
ARMÁD
„Hobit: Bitva pěti armád“ uzavírá dobrodružství Bilbo Pytlíka, Thorina Pavézy a skupiny trpaslíků. Trpaslíci, Elfové a Lidé jsou postaveni
před volbu, zda se sjednotí či budou zničeni. Bu-

doucnost Středozemě visí na vlásku a v epické
bitvě pěti armád bojuje Bilbo o život svůj i svých
přátel. Dobrodružný film USA
/144´/ KPF; vstupné 60 Kč; MN 12
NEDĚLE 21. 6. – INTERSTELLAR
Když se náš čas na Zemi chýlí ke konci, je skupina výzkumníků pověřena nejdůležitějším posláním v lidských dějinách: cestou za hranice naší
galaxie, při které má za úkol najít mezi hvězdami pro lidstvo nový domov. SCI-FI film USA
/169´/ KPF; vstupné 60 Kč; MN 12
NEDĚLE 28. 6. – PADDINGTON
Paddington není jen tak obyčejný medvídek.
Pochází z nejtemnějšího Peru, nosí červený klobouček a víc než cokoliv jiného miluje marmeládové sendviče.
Když zemětřesení zničí jeho domov, pošle ho
teta Lucy do Londýna, aby zde našel novou rodinu. Sám a opuštěný na paddingtonském nádraží pomalu zjišťuje, že život ve velkoměstě není
úplně takový, jak si ho představoval…Rodinná
komedie VB/Francie.
/98´/ A-COMPANY CZECH; vstupné 30 Kč /dětské představení/ MP

Reklamy – inzerce
• Hledám ke koupi byt 3+1 nebo starší dům
v Jedovnicích. Tel. 720 597 284
• Hledáme ke koupi rodinný dům se zahradou v Jedovnicích nebo blízkém okolí. Opravy nám nevadí, nabídněte prosím.
Tel. 774 193 566
• Vykoupím předměty s adamovskou tematikou - pohledy, diplomy, výrobky ADAST,

směrnice, domovní řády, fotografie školní, strojírenské i soukromé, řády a jiné. Vše
za rozumnou cenu. Předměty nebudou dále
prodávány, ale budou shromažďovány pro
účely sbírky. Ozvěte se na mail adamovaokoli@email.cz či na telefon 720 562 782. Lukáš
Malý, Adamov.
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NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!
Kotlový gril
Montana
na dřevěné uhlí, grilovací
plocha cca ∅ 46 cm,
smaltovaný povrch,
rozměry: 48 x 55 x 85 cm

1.150,-

Kotlový gril
Los Angeles
Zahradní nábytek Maja/ Neila
stůl Maja, 160 x 90 cm, konstrukce z hliníku odolného
proti korozi, povrchová úprava práškově lakováno, deska stolu polywood
stohovatelné křeslo Neila, ocelová konstrukce, výplet PE-ratan

5.490,895,-

na dřevěné uhlí, grilovací
plocha cca ∅ 47 cm,
víko smaltováno,
teploměr v poklopu,
rozměry:
59 x 53 x 91,5 cm

3.390,-

Modulový rošt

Plynový gril Sydney
3 nerezové hořáky, práškově lakovaný povrch, hlavní
grilovací plocha: 60 x 45 cm, rozměr: 127 x 60 x 112 cm

6.990,-

8.490,-/ ks
1 x stůl
2.290,-/ ks
le
6x žid
3.590,-/ ks
slo
kře
oh.
2x pol

Zahradní nábytek Jasmín
konstrukce z hliníku odolného proti korozi, práškově lakováno
v antracitové barvě, eukalyptové dřevo s certifikátem FSC,
roztahovací stůl 180 – 240 x 100 cm, stohovatelná židle,
polohovací křeslo

9-dílný set
ušetříte

29.410,27.410,2.000,-

Brno – Ivanovice, Řečkovická 3 • Brno, Strážní 7 • www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí od 1. 6. do 30. 6. 2015 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.
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