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Na obálce: Jedovnický mlýn čp. 93 podruhé
Tentokrát z jiného pohledu ukazuje titulní kresba Mgr. Jitky Vávrové mlýn čp. 93 (Julínkův),
z pohledu historie jednu z nejvýznamnějších jedovnických staveb. V minulém zpravodaji byla
kvůli rozsahu zveřejněna jen kupní a prodejní
smlouva na tento mlýn z r. 1750, teď přichází text
o historii mlýna za dob, kdy patřil vrchnosti.
Předlohou kresby je pohlednice z doby před
výstavbou nové trasy brněnské silnice v letech
1935-1937. Chybí tedy nový most, napravo jsou
pod dřevěným mostkem vidět česle před přelivem a dnes zasypaným náhonem. Postřehnout
lze původní svah u levého okraje hráze, odtěžený
při stavbě silnice a cestu přes hráz. U hornějších
dvou budov jsou předsazeny přístavky s pultovou střechou, u pravé budovy (mlýnice) nejde asi
o kryt vodních kol (lednici), ale již o přístavek
chránící kašnu turbíny – tou byl mlýn zřejmě vybaven kolem r. 1930. Náhon je opatřen stavidlem.
Naproti mlýnu vedou do svahu kamenné schody

k dřevěnému altánu. Z Chaloupek je vidět jen
zadní trakt a zahrady domů dnešní ulice K Propadání, víc domů tímto směrem tehdy nestálo.
A na obzoru rudický větřák.
Pravá budova (mlýnice) měla tři podlaží, což byla
nutná podmínka pro instalaci tzv. uměleckých
(amerikánských) složení, jež se prosadila už v závěru 19. století. U nich odpadlo pracné vynášení
mouky do násypek k opakovanému mletí v pytlech na zádech, mouku nahoru dopravovaly kapsové elevátory, tzv. výtahy. Nahoře byly násypky,
uprostřed mlecí stolice, dole hnací mechanismy.
V patře prostřední budovy byla umístěna šalanda
(místnost pro ubytování, stravování a odpočinek
mlynářské čeledi). Musela být opatřena kamny
či sporákem – proto je na střeše komín. Přízemí
budovy stejně jako levá budova už patřily k hospodářskému vybavení mlýna.
Více najdete na str. 30.
Josef Plch
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Informace z rady a zastupitelstva
Anonymizované výpisy z usnesení

Usnesení č. 11 ze schůze Rady městyse Jedovnice ze dne 21. 5. 2015
Na základě předložených zpráv a projednaných
záležitostí:
Rada městyse vybrala
• v rámci výběrového řízení na zajištění 2. fáze
dotačního projektu „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ v Jedovnicích včetně výměny zdroje vytápění“ firmu Energy Benefit
Centre, Poděbradova 109, 612 00 Brno a pověřuje starostu městyse podpisem příslušné
smlouvy
Rada městyse souhlasí
• s povolením zvláštního užívání místní komunikace ul. Zahradní, z důvodu vykládky stavebního materiálu v souvislosti s výstavbou
RD, žadatel Ing. P. G., Jedovnice
• s vybudováním jímky na splaškové vody
na pozemku p.č. 1747/1 z rekreační chaty
č.e. 308, žadatel J. H., Brno
• s darováním části pozemku p.č. 2360 o výměře 8 m2 (dle geometrického plánu), paní I. S.,
Jedovnice, městysu Jedovnice
• se směnou pozemku p.č. 2528/18 ve vlastnictví pana M. K., Jedovnice, a pana Z. K., Jedovnice, a části pozemků p.č. 2528/16 a 2528/17
ve vlastnictví městyse Jedovnice, dle předloženého materiálu
• s konáním akce s účastí psů ve dnech 7. 8. –
9. 8. 2015 v areálu Tyršovy osady, žadatelka
L. Z., Jedovnice
• s pronájmem kulturního domu dne
18. 12. 2015 pro uspořádání vánočního večírku, žadatel BeF Home, s.r.o., 679 07 Kotvrdovice 277
Rada městyse schvaluje
• pronájem pozemku p.č. 2034 a části pozemku
p.č. 1747/1, panu J. H. a paní J. H., Brno a pověřuje starostu podpisem smlouvy o nájmu
č. 0026000308
• pronájem pozemků p.č. 1747/1 a p.č. 2062 s panem M. Č., Brno a pověřuje starostu podpisem
smlouvy o nájmu pozemků č. 0026000237

• pronájem pozemků p.č. 1747/1 a p.č. 1914 s panem D. K., Brno a pověřuje starostu podpisem
smlouvy o nájmu pozemků č. 0026000153
• 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 Základní školy Jedovnice, Nad Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice,
za rok 2014
• pronájem kina Jedovnice v částce 2.000 Kč,
žadatel Z. K., Ochoz u Brna 360, na veřejné vystoupení skupiny Veselá trojka dne
15. 11. 2015
• výjimku z OZV č. 5/2005 O konání veřejných
produkcí na den 8. 8. 2015 do 01.00 hodin, žadatelka L. Z., Jedovnice
• rozpočtové opatření č. 3/2015 dle předloženého návrhu
Rada městyse bere na vědomí
• že městys Jedovnice nezískal finanční dotaci
z prostředků Národního programu podpory cestovního ruchu na projekt „Cestujeme
do Jedovnic“
• konání veřejného vystoupení skupiny Veselá
trojka dne 15. 11. 2015 ve 14 h v kině Jedovnice
• zápis z jednání komise pro spolkovou činnost
ze dne 6. 5. 2015
• zápis z jednání komise pro mezinárodní spolupráci ze dne 11. 5. 2015
Rada městyse zamítá
• žádost pana J. H., Šlapanice a potvrzuje svoje
usnesení č. 5/9 ze dne 3. 2. 2015
Rada městyse nereflektuje
• na předkupní právo chaty č.e. 308
Rada městyse potvrzuje
• soulad Povodňového plánu pro stavbu Jedovnicko – intenzifikace ČOV a kanalizace
v obcích Jedovnice, Krasová, Rudice a Senetářov – 1. fáze s Povodňovým plánem městyse
Jedovnice
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Rada městyse zvolila
• dalším členem komise pro mezinárodní spolupráci paní Mgr. Sylvu Hudcovou, Jedovnice

Usnesení č. 12 ze schůze Rady městyse Jedovnice ze dne 18. 6. 2015
Na základě předložených zpráv a projednaných záležitostí:
Rada městyse souhlasí
• s obložením rodinného domu, Havlíčkovo
nám. 592, 679 06 Jedovnice, žadatel J. H., Jedovnice
• se stavbou Jedovnice – bytový dům, ulice Jiráskova na pozemcích p.č. 1104 a 1105, dle
předložené projektové dokumentace, žadatel A. S. M. consulting, s.r.o., Poříčí 2425/15,
678 01 Blansko
• se změnou zařazení pozemku p.č. 2535/17
a pozemku p.č. 2535/19 z ploch zemědělských
– orná půda (NZ. 1) do ploch rekreace (RI)
v Územním plánu městyse Jedovnice v termínu provedení změn ÚP zastupitelstvem městyse, žadatelé manželé L. a H. Š., Jedovnice
a manželé M. a J. P., Jedovnice
• se stavebními úpravami rekreační chaty č.e. 98
na pozemku p.č. 1861, žadatel Ing. A. S., Brno
• se stavebními úpravami rekreační chaty
č.e. 237 na pozemku p.č. 2062, žadatel M. Č.,
Brno
• se stavbou rodinného domu na pozemku
p.č. 2456/12 (lokalita Na Rybníkách, ulice Pod
Horkou), dle předloženého návrhu, žadatel
manželé M. a H. K., Jedovnice
• s prominutím pohledávky vůči klientům DPS
za odběr studené vody v roce 2014 v Domě
s pečovatelskou službou Jedovnice, Zahradní 699, 679 06 Jedovnice, v částce 22.400 Kč
Rada městyse schvaluje
• úplatu za předškolní vzdělávání v Mateřské
škole Jedovnice, příspěvková organizace, Zahradní 632, 679 06 Jedovnice, ve výši 600 Kč
měsíčně
• Smlouvu o výpůjčce s Mateřskou školou Jedovnice, příspěvková organizace, Zahradní 632, 679 06 Jedovnice a pověřuje starostu
městyse jejím podpisem
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• 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
• odměnu řediteli ZŠ Jedovnice, Nad Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice, Mgr. M. S., dle
předloženého návrhu
• pronájem pozemků p.č. 1747/1 a p.č. 1943
s paní I. J., Viničné Šumice a pověřuje starostu podpisem smlouvy o nájmu pozemků
č. 0026000129
• pronájem části nebytových prostor na Havlíčkově náměstí č.p. 44 paní R. V., Jedovnice,
ve výši 2.000 Kč měsíčně a pověřuje starostu
podpisem smlouvy o nájmu
• výjimku z OZV č. 5/2005 O pořádání veřejných produkcí od 5. 7. 2015 – 12. 7. 2015
do 02 hodin a od 02 hodin do 06 hodin s nízkou hladinou produkovaného hluku na pořádání Street Dance Kemp 2015, žadatel
TS BEAT UP Brno, Stará 11, 602 00 Brno
• Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu městyse s Českým svazem včelařů,
o. s., základní organizace Jedovnice, ve výši
10.000 Kč a pověřuje starostu městyse jejím
podpisem
• Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu městyse s Klubem dobré pohody
Jedovnice, ve výši 16.000 Kč a pověřuje starostu městyse jejím podpisem.
• Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu městyse s Klubem vodních sportů
Jedovnice ve výši 20.000 Kč a pověřuje starostu městyse jejím podpisem.
• Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu městyse s Mateřským a rodinným
centrem Dymáček, o. s. Jedovnice, ve výši
15.000 Kč a pověřuje starostu městyse jejím
podpisem.
• Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu městyse s Minigolf clubem Jedovnice, ve výši 21.500 Kč a pověřuje starostu
městyse jejím podpisem.
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• Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse s Oblastním spolkem
ČČK Blansko, ČČK, místní skupinou Jedovnice, ve výši 20.000 Kč a pověřuje starostu
městyse jejím podpisem.
• Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu městyse se Spolkem Bivoj, o. s. Jedovnice ve výši 35.000 Kč a pověřuje starostu
městyse jejím podpisem.
• Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu městyse se Starými časy, o. s. Jedovnice, ve výši 20.000 Kč a pověřuje starostu
městyse jejím podpisem.
• Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu městyse se Střední průmyslovou
školou Jedovnice, ve výši 20.000 Kč a pověřuje
starostu městyse jejím podpisem.
• Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu městyse se Svazem tělesně postižených v ČR, o. s., místní organizace Jedovnice,
ve výši 10.000 Kč a pověřuje starostu městyse
jejím podpisem.
• Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse s TJ Sokol Jedovnice,
ve výši 30.000 Kč a pověřuje starostu městyse
jejím podpisem.
• Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu městyse se Základní uměleckou
školou Jedovnice, ve výši 30.000 Kč a pověřuje
starostu městyse jejím podpisem.
• Knihovní řád Informačního střediska
a knihovny Jedovnice s účinností od 1. 7. 2015
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• vypsání soutěže Rozkvetlé Jedovnice pro rok
2015
• rozpočtové opatření č. 5/2015 dle předloženého návrhu
Rada městyse bere na vědomí
• že městys Jedovnice získal finanční dotaci z prostředků Operačního programu ŽP
na spolufinancování projektu Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Jedovnice včetně
výměny zdroje vytápění ve výši 12.886.855 Kč
• informaci o získání finanční dotace v částce
920.000 Kč pro ZŠ Jedovnice, Nad Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice
• informaci o přípravě oslav 65 let od otevření
školní budovy Nad Rybníkem dne 31. 10. 2015
• zápis z jednání komise pro mezinárodní spolupráci ze dne 6. 5. 2015
• zápis z jednání komise kulturní ze dne
27. 5. 2015
• zápis z jednání komise sociálně zdravotní ze
dne 16. 4. 2015
Rada městyse nesouhlasí
• se žádostí ZŠ Jedovnice, Nad Rybníkem 401,
679 06 Jedovnice, o navýšení neinvestičního
příspěvku o 60.000 Kč
• se zřízením věcného břemene na plynovodní
přípojku k rodinnému domu č.p. 362, žadatel
P. K., Jedovnice
Rada městyse potvrzuje
• svoje usnesení č. 10/15 ze dne 5. 5. 2015 a zamítá žádost pana J. H., Šlapanice

Usnesení č. 13 ze schůze Rady městyse Jedovnice ze dne 25. 6. 2015
Na základě předložených zpráv a projednaných
záležitostí:
Rada městyse schvaluje
• zadávací podmínky na realizaci projektu „Veřejné osvětlení městyse Jedovnice – I. etapa“

• způsob zveřejnění zadávací dokumentace
projektu „Veřejné osvětlení městyse Jedovnice
– I. etapa“ na úřední desce městyse Jedovnice
a na Profilu zadavatele městyse Jedovnice

Usnesení č. 14 ze schůze Rady městyse Jedovnice ze dne 8. 7. 2015
Rada městyse na základě doporučení výběrové
komise vybrala v rámci výběrového řízení na projekt „Veřejné osvětlení městyse Jedovnice – I. etapa“ firmu Energy Solutions and Savings, s.r.o.,

Stupkova 952/18, 779 00 Olomouc a doporučuje
zastupitelstvu městyse s touto firmou schválit
smlouvu o dílo
5
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Usnesení č. 6 ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice, konaného dne 4. 6. 2015
Na základě předložených zpráv a projednaných
záležitostí Zastupitelstvo městyse Jedovnice:
1. schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Josefa Plcha a paní Danielu Starou
2. schvaluje program zasedání dle předloženého a doplněného návrhu
3. schvaluje Závěrečný účet městyse Jedovnice
za rok 2014 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Jedovnice za rok
2014 s výhradami a přijímá tato nápravná
opatření:
• byla provedena oprava investičního transferu v souladu s ČÚS č. 708
• bude provedeno zhodnocení záměru investičních akcí městyse a rozhodnuto,
které budou realizovány
• bude aktualizována smlouva o výpůjčce
s MŠ Jedovnice a ZŠ Jedovnice
4. schvaluje
účetní
závěrku
městyse
za rok 2014 a výsledky inventarizace městyse za rok 2014
5. schvaluje Smlouvu o vykonání přezkoumání
hospodaření městyse Jedovnice za rok 2015
s auditorskou společností BDO Audit, s.r.o.,
Olbrachtova 1980/5, 140 00 Praha 4, a pověřuje starostu městyse jejím podpisem
6. deleguje na radu městyse provedení výběrového řízení na auditorskou firmu, která
bude provádět přezkoumání hospodaření
městyse za rok 2016, do 31. 3. 2016 a pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy s vybranou firmou
7. schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu se Svazkem vodovodů a kanalizací měst
a obcí, ul. 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice
a pověřuje starostu městyse jejím podpisem
8. schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2015 dle
předloženého návrhu
9. schvaluje Smlouvu o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí s firmou E. ON
Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice, a pověřuje starostu
městyse jejím podpisem
10. schvaluje smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030023702/001,
č. 1030018925/006 a č. 1030013280/001 s fir6

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

mou E. ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice, a pověřuje
starostu městyse jejich podpisem
schvaluje Smlouvu o převodu práv a povinností ze stavebního povolení a o převodu
práv a povinností souvisejících uzavřenou
s O. a I. R., Slavkov; s P. a J. B., Brno; s J.
a S. V., Jedovnice; s M. a H. K., Jedovnice;
s J. P. a Š. P., Brno, a pověřuje starostu městyse jejím podpisem
schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. SOD13-013 s firmou VRBA, s.r.o., Sukova
1052/6, 678 01 Blansko a pověřuje starostu
městyse jejím podpisem
schvaluje Darovací smlouvu na spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/12 pozemku
parc. č. 2662/34 - vodní plocha o výměře
125 m2 s J. N., Blansko, a pověřuje starostu
městyse jejím podpisem
schvaluje Darovací smlouvu na část pozemku p.č. 2360 o výměře 8 m2 s I. S., Jedovnice,
a pověřuje starostu městyse jejím podpisem
schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse s organizací
Junák – český skaut, středisko Jedovnice,
z.s., ve výši 60.000 Kč a pověřuje starostu
městyse jejím podpisem
schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse s pionýrskou
skupinou Pionýr Jedovnice ve výši 71.000 Kč
a pověřuje starostu městyse jejím podpisem
schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse s Římskokatolickou farností Jedovnice ve výši 80.000 Kč
a pověřuje starostu městyse jejím podpisem
schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse s SK Jedovnice ve výši 249.000 Kč a pověřuje starostu
městyse jejím podpisem
schvaluje dodatek 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,
a pověřuje starostu městyse jeho podpisem
schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění financování systému IDS JMK s Jihomo-
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ravským krajem, Žerotínovo nám. 449/3,
601 82 Brno a pověřuje starostu městyse
jejím podpisem
21. stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce
neuvolněného člena zastupitelstva městyse
v maximální výši dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb. I v případě budoucí
změny nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

22. schvaluje Příkazní smlouvu č. 04-15-131
s firmou Energy Benefit Centre, Poděbradova 109, 612 00 Brno, na zajištění 2. fáze
dotačního projektu „Snížení energetické
náročnosti objektu ZŠ v Jedovnicích včetně
výměny zdroje vytápění“ a pověřuje starostu městyse podpisem příslušné smlouvy

Další důležité informace pro občany
Co je to „BLACKOUT”?
Co by se dělo v případě neplánovaného rozpadu
elektrizační soustavy, tj. při přerušení dodávky
elektrické energie pro významnou část nebo celou Českou republiku, případně i okolní státy,
které jsou součástí vzájemně propojené elektrizační soustavy? Co všechno by nefungovalo? Co
dělat a co nedělat? Informační dvojlist je volně

vložen uprostřed tohoto čísla Jedovnického
zpravodaje. Uschovejte si ho.
Další informace o přípravě na mimořádné události a krizové situace (vč. blackoutu) a žádoucím chování, pokud hrozba nastane, naleznete
na Portálu krizového řízení pro Jihomoravský
kraj www.krizport.cz.

Rozhodněte o použití obecních financí
Vážení spoluobčané,
v minulém zpravodaji jste byli informování
o možnosti spolurozhodnout o použití částky ve výši 200.000 Kč z obecního rozpočtu.
V době, kdy čtete tento zpravodaj, již hlasování
probíhá. Proto vás chceme ještě jednou blíže seznámit s touto novinkou.
Jedná se o tzv. participativní rozpočet, tj. znamenající přímé zapojení občanů do rozhodování o tom, na co budou použity obecní finance.
Váš hlas může rozhodnout – a také ukázat, jaké
jsou vaše priority ohledně investování v Jedovnicích. Jedná se tedy i o částečný přenos odpovědnosti na vás. Stejně jako zastupitelé můžete

Úhrada poplatků odpad, KTV,
nájem pozemků za rok 2015
Připomínáme občanům, že termín úhrady
uvedených poplatků je do 30. září 2015!
Nenechávejte platbu na poslední chvíli. Včas
nezaplacené poplatky může správce zvýšit až
na trojnásobek.
Božena Ševčíková, v.r., referentka
kultury a poplatků ÚM Jedovnice

řešit dilema, na co použít (omezené) prostředky, kterou z vytipovaných akcí je nejrozumnější
podpořit.
Mohou se jistě vyrojit pochyby typu: Proč zrovna tyto tři akce a ne jiné? Proč by mě to mělo
vůbec zajímat? Bude na výsledek hlasování brán
ohled? atd.
Akce vytipovala rada obce za souhlasu i ostatních zastupitelů, zohledňují některé z požadavků, které opakovaně přicházely od vás, občanů
Jedovnic. Snahou bylo i zajistit korektnost hlasování, proto jsme upustili od uvažovaného hlasování přes internet, jež by sice bylo pohodlnější, ale zneužitelné.
Věříme, že případné pochyby zaženete, nabízené možnosti využijete a hlasování se zúčastníte.

Jak a kde hlasovat?
Hlasovat mohou osoby s trvalým pobytem
v Jedovnicích starší 15 let, které mají občanský
průkaz (nezapomeňte ho vzít s sebou). K prokázání trvalého bydliště je možné doložit i cestovní pas. Každá osoba má pouze 1 hlas. Hlasování
je možné pouze v místní knihovně během ote7
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vírací doby. Na hlasování je vyčleněn měsíc srpen. Jedná se o tajnou volbu. Obdržíte hlasovací
lístek s možností zakroužkovat pouze jednu akci
a ten vhodíte do zapečetěné urny.
Kvůli vytížení knihovnice nenechávejte prosím
hlasování „na poslední chvíli“.
Otevírací doba knihovny a informačního centra:
Po
08.30 – 11.00
13.00 – 15.00
Út
08.30 – 11.00
13.00 – 16.30
St
08.30 – 11.00
13.00 – 17.00
Čt
08.30 – 11.00
13.00 – 16.30
Pá
08.30 – 11.00
So, Ne 09.00 – 11.00
13.00 – 17.00

Hlasování probíhá
od 3. srpna do 31. srpna 2015.
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O čem budeme hlasovat?
1) Oprava a obnova smuteční obřadní síně –
navýšení rozpočtu
2) Oplocení dětského hřiště u rybníka Olšovce, případně i založení nového dětského
hřiště na kostelní výšině
3) Úprava povrchu koncové části ulice Nad
Rybníkem (sráz u Vančurů)

Kdy se dozvíme výsledky?
Po skončení hlasování budou všechny hlasy sečteny a informace budou k dispozici na úřední
desce úřadu. Informace o výsledku hlasování,
vyhodnocení a o dalším postupu uveřejníme
v příštím zpravodaji.
Lenka Šebelová, členka rady obce

Strom roku 2014 - odměna ze soutěže
Jedovnická Hrubá lípa si ze soutěže Strom
roku 2014 odnesla pomyslnou „bramborovou
medaili“. Pouhých 158 hlasů ji dělilo od 3. místa. Z veřejné sbírky uspořádané Nadací Partnerství lípa obdržela odměnu – za finanční částku
získanou při hlasování provedl certifikovaný
arborista ošetření stromu, současně ji zajistil
bezpečnostními vazbami, které zabraňují lámání větví.
19. května 2015 přišly ke stromu děti ze ZŠ - druháci přinesli obrázky, které zobrazují Hrubou

lípu z různých
směrů a různými
výtvarnými technikami. Mnozí
navíc přidali zajímavé informace o této jedovnické dominantě.
Přejeme Hrubé lípě, aby ještě dlouhou dobu
zkrášlovala příjezd do Jedovnic.
Tento projekt byl vytvořen z veřejné sbírky Nadace Partnerství.
Anna Bayerová

Z policejních a hasičských zápisníků
Taktické cvičení jednotky SDH Jedovnice – zásah v mateřské škole v Jedovnicích
V pondělí 22. června se
Jedovnicemi rozezněla siréna. Pro naše občany to
už dávno není věc neobvyklá. Mohou ji slyšet znít
buď zpravidla první středu
v měsíci v poledne, kdy se
jedná o zkoušku sirén, anebo mnohem častěji
z důvodu svolání členů místních dobrovolných
hasičů k výjezdu. Tento den byl však jiný. Naše
dobrovolné hasiče siréna svolala kvůli taktickému cvičení. To se ze zákona o požární ochraně
8

provádí za účelem přípravy jednotek požární ochrany na zdolávání požárů nebo na záchranné práce při mimořádných událostech.
Jednotka o cvičení ví předem, hasiči se připravují na činnosti, které budou procvičovat. Jednoduše řečeno: „cvičení dělá mistry“, a tak se
každoročně tímto způsobem hasičské jednotky
zdokonalují.
Taktické cvičení se tento rok po dohodě s paní
ředitelkou odehrávalo v jedovnické mateřské
škole. Ředitelka zvážila možná rizika v podobě
vystrašených dětí, pošlapaných chodeb v budo-
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vě a podobných nesnází - a rozhodla se, že to
za to vzrušení rozhodně stojí.
Tématem taktického cvičení byl požár, ke kterému došlo z důvodu vadného fotorámečku v prostoru kabinetu učitelek ve druhém nadzemním
podlaží hlavní budovy MŠ Jedovnice. Jedna
z učitelek zpozorovala požár, vyhlásila poplach,
nahlásila událost paní ředitelce, která by pak
v reálu zavolala na Krajské operační středisko
Hasičského záchranného sboru Jihomoravské-
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ho kraje. Personál školky následně vyvedl děti
ven z budovy. Aby děti viděly veškerou činnost
hasičů, byly evakuovány před hlavní budovu.
Jako zápletka byla zvolena záchrana učitelky
a malého chlapce, kteří zůstali uvězněni v zakouřeném patře budovy.
Celá podívaná byla komplikována ranní dešťovou přeháňkou. Děti to ale neodradilo a nadšeně zmokaly při pozorování veškeré činnosti
jednotky dobrovolných hasičů z Jedovnic. Ať
už se jednalo o příjezd zásahových vozidel, nasazování dýchacích přístrojů, rozhazování hadic anebo o finální ošetření dvou zachráněných
osob či o odvětrání ventilátorem, pro děti celkem
neznámým přístrojem. Z důvodu nepříznivého
počasí byl po cvičení zvolen náhradní program
v podobě besedy s hasiči a s dráčkem Hasíkem.
Na hrátky s vodou si děti musí počkat na přívětivější počasí.
Taktické cvičení nesloužilo pouze pro zdokonalení členů jednotky dobrovolných hasičů v jejich
zásahové činnosti. Uskutečnilo se v mateřské
školce proto, aby se děti setkaly s hasiči při jejich činnosti, v „plné zbroji“, aby neměly z vybavení a výstroje zásahových hasičů strach a při
podobných setkáních k nim získávaly důvěru.
Také proto, aby dokázaly spořádaně a dle pokynů paní učitelky opustit ohrožený objekt a shromáždit se na bezpečném místě.
Martina Koubová, SDH Jedovnice
9
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Zpráva o činnosti Policie městyse Jedovnice za období od 23. 5. 2015 do 23. 7. 2015
Obecní policie mimo jiné řešila v uplynulém období následující události:
• 25x případ - přestupky proti veřejnému pořádku – 17x rušení nočního klidu, 5x vandalismus, 1x krádež popelnice na komunální odpad, 2x založení skládky, odkládání odpadu
mimo vyhrazená místa.
• 28x výběr poplatků za užívání veřejného prostranství a reklamy na infokanále.
• 1x přijato oznámení o vloupání do sklepa.
Provedeným šetřením bylo oznámení potvrzeno a věc dle věcné příslušnosti byla na místě předána hlídce Obvodního oddělení PČR
Blansko k dalšímu opatření. Ve věci vyhotoven úřední záznam.
• 2x nález peněženky s osobními doklady a finanční hotovostí. Po vyrozumění majitele byl
nález předán. Ve věci sepsán úřední záznam
o předání.
• 2x nález mobilního telefonu. Po zjištění majitele byl nalezený mobilní telefon předán.
O předání sepsán úřední záznam.
• 1x nález dětského kola. Nález uveřejněn
na infokanále a uložen na služebně OP městyse Jedovnice.
• 6x provedeno doručení písemnosti do vlastních rukou.
• 8x zaslána žádost o poskytnutí údajů z informačních systémů k zájmovým osobám.
• 9x předvolání pro pachatele přestupku v silničním provozu. Přestupky následně vyřešeny uložením blokových pokut.
• 8x zajištění dopravní obslužnosti, dohled nad
silničním provozem a veřejným pořádkem.
• 3x přijato oznámení – přestupky v dopravě
– parkování na vyhrazeném parkovišti, šetří
OP.
• 46x vystaveno povolení k vjezdu do chatové
oblasti.
• 5x 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.
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• 4x šetření případů podomního prodeje na k.ú.
městyse Jedovnice. Přestupky proti pořádku
v územní samosprávě – porušení Tržního řádu městyse Jedovnice – byly vyřešeny
na místě domluvou a zákazem další činnosti
prodejců.
• 1x případ podnapilé osoby, která se požitím
alkoholu uvedla do stavu, kdy svým chováním u fotbalového hřiště budila veřejné pohoršení. Přestupek šetří OPMJ jako přestupek
proti veřejnému pořádku.
• 3x asistence při dopravní nehodě a zajištění
místa nehody do příjezdu dopravní policie
na silniční komunikaci číslo 373 ve směru
na Brno.
• Společný výkon služby s Obv. odd. PČR Blansko, součinnost při šetření trestné činnosti
páchané na k.ú Jedovnic.
• 3x 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.
• 6x nález klíčů na k.ú. Jedovnic. Nálezy zveřejněny na infokanále.
• Opakované kontroly rekreačních objektů
v k.ú. Jedovnic. Pátrání po pachateli vloupání
do chat.
• V uplynulém období strážníci šetřili celkem
56 přestupků v dopravě spáchaných na k.ú.
městyse Jedovnic.
• V následném období strážníci provedou minimálně 2x kontrolní měření rychlosti na k.ú.
městyse Jedovnic.
• Obecní policie městyse Jedovnice dále upozorňuje občany, že se na ni mohou obracet
buď přímo osobně v úřední hodiny každou
středu v době od 13.00 do 17.00 hodin, nebo
telefonicky na mobilní telefon 723 204 979.
V případě, že se 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
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Z policejních záznamů
Důrazně varujeme seniory!
Podvodníci vydávající se za příbuzné
připraví svou oběť i o statisícové úspory.
Blanenští kriminalisté od počátku července řeší
hned dvě kauzy podvedených žen v důchodovém věku. V prvním případě byla o svoje úspory
ve výši sto dvacet tisíc korun lstí připravena dvaaosmdesátiletá seniorka. Tu v jejím blanenském
bytě nejprve kontaktovala telefonicky manipulativní pachatelka, která přesvědčivě předstírala, že je její vnučkou. Pod záminkou výhodné
koupě automobilu přímo z výstavy donutila důchodkyni, aby jí narychlo zapůjčila své úspory.
Pro přislíbené peníze pak poslala spolehlivého
kamaráda Michala. Aby babička vnučce nezkazila rodinné překvapení, měla celá věc dle telefonických instrukcí zůstat co nejdéle jejich společným tajemstvím. Pod úplně stejnou záminkou

vylákali zřejmě ti samí podvodníci třicet tisíc
na čtyřiaosmdesátileté ženě z Boskovic. Strůjcům této zavrženíhodné trestné činnosti v souvislosti s jejich jednáním a výší způsobené škody
po dopadení hrozí až pětileté vězení.
V souvislosti s obdobnými případy Policie ČR
důrazně apeluje na seniory, aby nebyli důvěřiví
a nepředávali své finance či majetek neznámým
lidem. Přestože se dané problematice intenzivně
věnujeme, případů, kdy tímto způsobem dojde
k okradení starších lidí, neustále přibývá. Znovu
varujeme všechny občany, kteří jsou potenciálními obětmi obdobných podvodů, aby nekomunikovali s cizími lidmi - a pokud již budou
příbuzenstvem požádáni o peníze, nechť si toto
u svých nejbližších řádně ověří.
por. Mgr. Petr Nečesánek, Policie
České republiky – ÚO Blansko

Společenská kronika
Jubilanti
Blahopřejeme všem jubilantům, kteří oslaví narozeniny v měsíci červenci a srpnu 2015.
Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a spokojenost
do dalších let života.
Červenec
3. 7. Věra Stará, Podhájí 250, 80 roků
5. 7. Eliška Keprtová, Brněnská 219, 91 roků
7. 7. Jan Matuška, Brněnská 99, 81 roků
13. 7. Eliška Nejezchlebová, Habeš 599, 89 roků
14. 7. Jindřich Klíma, Habeš 341, 89 roků
19. 7. Ing. Felix Kuba, Brněnská 270, 80 roků
19. 7. Václav Cimbálník, Na Větřáku 574,
80 roků
26. 7. Anna Opltová, Wanklova 184, 84 roků
Srpen
4. 8. Helena Kuncová, Podhájí 386, 83 roků
5. 8. Dominik Štelmach, Záměstí 101, 85 roků

5. 8. Marie Doleželová, Za Kostelem 444,
86 roků
8. 8. Ing. Hynek Pavelka, Zahradní 699,
83 roků
17. 8. Robert Švéda, Hybešova 516, 89 roků
20. 8. Anna Ševčíková, Zahradní 699, 84 roků
22. 8. Jarmila Srncová, Jiráskova 379, 82 roků
24. 8. Marie Gottvaldová, Zahradní 699,
90 roků
26. 8. Jiří Dvořák, Palackého 357, 81 roků
26. 8. Drahoslava Pavelková, Zahradní 699,
81 roků
31. 8. Soňa Jurková, Zahradní 204, 84 roků
Dne 12. 8. 2015 oslaví „kamennou
svatbu“ – 65 roků manželství – Marie
a Ing. Josef Ondráčkovi, Habeš 349

Vítáme mezi námi
V obřadní síni jsme uvítali:
- Jakuba Janečka, nar. 9. 1. 2015, Habeš 518

- Neli Voráčovou, nar. 27. 4. 2015, Na Kopci 635
Zdeňka Nečasová, matrikářka ÚM Jedovnice
11
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Co se děje v mateřské škole
Sportování s tatínky – 4. června
V rámci projektu „Kamarádi Moravského krasu“ (KMK) jsme pozvali na zahradu školky
všechny tatínky a dědečky, aby spolu s dětmi
společně prožili odpoledne plné sportování, zábavy a vzájemného setkávání.
Hrály se blechy, čára, kuželky, kroket a kuličky.
Odpoledne se neslo v duchu vzpomínání na dětská léta: „No, to jsem hrál v první nebo druhé
třídě ve škole…“, předávání zkušeností dětem
a hry fair play.

Sportování se zúčastnilo 26 rodinných týmů.
Odměnou všem byla radost z aktivně prožitého
odpoledne. Pro děti to byl také košík voňavých
jahod od Sehnalů a malá sladkost. Dospěláci si
na památku odnesli placku s nápisem:
„Táta je můj hrdina, večer se mnou usíná, griluje
a uklízí, nedostatky přehlíží. I když občas trucuji, svého tátu miluji!“
Za KMK Karla Pavlů

Závěrečné vystoupení dětí z divadelního kroužku – 11. června
Děti se představily v pohádce O veliké řepě
a O Budulínkovi. Obě pohádky jistě všichni
dobře znáte, proto nebudu připomínat jejich děj,
ale co možná všichni nevíte, je novinka na našich webových stránkách, kde na titulní stránce
www.msjedovnice.cz pod názvem aktuální vi-
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deo můžete zhlédnout obě jmenované pohádky.
Dále pak v sekci videogalerie jsou pro vás vloženy další divadelní vystoupení: pohádka O dešťové víle a pohádka O statečné princezně Máně.
Divadelní kroužek je součástí nadstandardních
aktivit mateřské školy Jedovnice již sedm let. Vedoucí kroužku je paní učitelka Alena Dostálová.
Všechna dětská divadelní představení hrajeme
pro širokou veřejnost. Děti vystupují za školní
rok celkem 3x. Vždy v prosinci, březnu a červnu.
Konkrétní informace o pořádání představení
bývají včas oznámeny formou plakátku na našich webových stránkách, knihovně a nástěnce
v Jednotě. Na některém z nových divadelních
vystoupení se s vámi těšíme na viděnou.
Jitka Kučerová
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Projekt mateřské školy na téma Rytířská doba – středověk
Sportovní dopoledne - Školní
výlet - Tablo předškoláků
Jako když se proutkem mávne, když se zdá sen
člověku, octneme se v době dávné, a to přímo
ve středověku – v době rytířů, princezen a králů.
Kdo to vlastně byl rytíř? Byl to středověký válečník šlechtického původu, který bojoval převážně na koni. Ve vrcholném středověku byl každý
rytíř šlechticem, ale ne každý šlechtic rytířem,

protože k pasování na rytíře bylo třeba prokázat
statečnost a věrnost. Z dalších rytířských ctností
to pak byla štědrost, zdvořilost nebo čestnost.
Všechny tyto ušlechtilé vlastnosti jsme si připomněli v úterý 16. června na sportovním dopoledni v mateřské škole, které se konalo na téma
Rytířská doba.
Děti se pro dnešní dopoledne proměnily v pážata či panoše, aby prokázaly potřebné dovednosti
a správné chování při plnění připravených úkolů
a mohly být následně pasovány do řad rytířů.
Nejdříve vystoupily děti z pohybového kroužku mateřské školy se svým tanečkem, poté se
představily jednotlivé družiny připraveným
pokřikem a vlastnoručně zhotovenou vlajkou
s erbem. Klání o získání rytířského titulu mohlo
začít.
Pro děti byly připraveny tradiční i opravdu kuriózní disciplíny. Posuďte sami: stavba hradu,
slalom na koni, zdolání příkopu pomocí lana,
hod kruhem, vyšívání, přeskoky překážek, lov
na jitrnici a skoky v pytli.
Některé úkoly byly časově náročné, a tak zde
děti cvičily nejen obratnost nebo statečnost, ale
zejména trpělivost.
Výhodu měly děti, které přišli podpořit rodiče
nebo prarodiče, protože ti jim pomohli orientovat se v prostoru zahrady a zvládat jednotlivé
disciplíny. Již tradičně nám přišla pomoci také
paní Sehnalová z DPS. Děkujeme všem za návštěvu.
Asi po dvou hodinách jsme rytířské klání ukončili. Paní učitelky vyhodnotily výsledky a pomocí dřevěného meče - poklepáním na levé
rameno - pasovaly děti do řad rytířů. Úplně
na závěr jsme si společně zatancovali tanec princezen.
Na památku dnešního dopoledne si každý odnesl domů diplom.
Naše putování do minulosti pokračovalo školním výletem.

Výlet na zámek Plumlov
a pohádka Princ Bajaja
18. června jsme se vydali na zámek Plumlov,
abychom se pohádkou o princi Bajajovi pře13
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nesli do středověku, doby skutečných rytířů,
králů a princezen. Po pohádce mohly děti samy
vyzkoušet několik činností: mletí obilí pomocí
dvou mlýnských kamenů, praní prádla na valše,
chůzi na chůdách, házení kruhů na tyč. Spolu
s princeznou děti zpracovávaly len, od prince se
dozvěděly, jak se má pečovat o koně, od panoše zjistily něco o středověkých zbraních, které
si mohly prohlédnout a potěžkat v rukách. Šašek dětem představil živé ovce a kozy. Vyprávěl
o užitku domácích zvířat a zpracování ovčí vlny.
Velkým zážitkem bylo strašidelné podzemí,
které ovšem prošli jen opravdu odvážní. Výlet

se opravdu vydařil a byl pro děti motivací pro
zhotovení tabla předškoláků 2015, kde si samy
ke svému fotoportrétu dokreslily tělo a šaty obyvatel hradů či zámků. Do základní školy odchází 26 dětí.
Jitka Kučerová

Přespání v mateřské škole
26. června 2015 se již tradičně konalo přespání v mateřské škole bez rodičů, které je určeno
pro odvážné předškoláky. Tento rok se přihlásilo 16 statečných, na které čekalo dobrodružství
s jejich kamarády, připravené paní učitelkou
Monikou a Luckou.
Sraz jsme měli v páteční podvečer ve třídě Kapříků. Prvním úkolem bylo rozbalit karimatku,
spacák a najít si vhodné místo pro spánek. Nej-

více vyhledávaným prostorem bylo místo mezi
kamarády, daleko od oken a dveří.
Po rozloučení s rodiči začalo naše společné
dobrodružství pěším výletem, na jehož konci
čekal poklad. Po cestě děti plnily nejrůznější
úkoly, jako například skákání po jedné noze,
zpěv v ulicích Jedovnic, skládačky nebo plavání
do schodů. Měli jsme možnost navštívit hasičskou zbrojnici a svézt se v hasičském autě, za tyto
aktivity velice děkujeme místním dobrovolným
hasičům. Po úspěšném nalezení pokladu nastal
čas večeře ve formě opékání špekáčků. Některé
špekáčky byly neúspěšně opečeny přímo v ohni,
obavy z hladu však děti mít nemusely, protože
v zásobě byly připraveny další.

Zahájení školního roku 2015/2016
Vážení rodiče, nový školní rok 2015/2016 začíná v úterý 1. 9. 2015 v jednotlivých třídách.
Na všechny děti a jejich rodiče se těší kolektiv
zaměstnanců mateřské školy Jedovnice.
Jitka Kučerová
14
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Nejoblíbenější částí přespání bývá večerní
diskotéka za blikání baterek. Také letos tomu
nebylo jinak. Děti nás překvapovaly svými tanečními dovednostmi. Jakmile děti zjistily, že
je venku naprostá tma, nastal čas na důležitou
otázku: „A bude také stezka odvahy?“. Stezka
odvahy samozřejmě na programu dnešního večera nesměla chybět. Děti byly skvělé, všechny
nám i sobě potvrdily svoji statečnost. Z labyrin-

tu jsme zaslechli slova jako „To je dobrodrůžo!“,
„To je super zábava!“, „To je luxusní!“.
Tyto „hlášky“ dětí nás velice těší a dokazují, že
přespání v mateřské škole je pro děti opravdovou zábavou a zážitkem.
Přejeme Vám hodně sluníčka a těšíme se na další školní rok.
Paní učitelky Monika a Lucka

Z lavic základní školy
Střípky ze života školy
Červen 2015
4. 6. Dějepisná exkurze Praha
pro 7. ročníky (Šíblová J.,
Štěpánková)
		 Návštěva budoucích žáků
6. ročníku ze ZŠ Kotvrdovice a ZŠ Rudice (Souček)
8. 6. Zmrzlinový den – odměna pro všechny
sběrače papíru
10. 6. Odborná konference Dotace ROP
(Souček)
11. 6. Odborná konference Finanční gramotnost (Štěpánková)
12. 6. Návštěva dopravního hřiště, 4. ročník
(Hrazdírová S.)
15. 6. Příjezd žákovské delegace z německého
Aschheimu
16. 6. Příjezd žákovské delegace ze ZŠ Budišov
nad Budišovkou

		 Sportovní dopoledne pro žáky z partnerských škol
18. 6. Turnaj v přehazované v Ostrově, 1. místo
(Hrazdírová D., Souček)
19. 6. Břeclavská regata – závody dračích lodí,
4. místo (Němcová, Srnec)
Akce sdružení Cirsium, volejbalový turnaj pro
zaměstnance, 2. místo
22. 6. Terénní vyučování, 8. a 9. ročníky (Nečasová)
23. 6. Preventivní program Hasík, 2. a 6. ročníky
24. 6. Akce sdružení Cirsium - Ekokonference
Křtiny
Divadelní představení ochotníků z Podomí
26. 6. Slavnostní ukončení školního roku
2014/2015
-MS-

Sběrný dvůr
V pátek 6. 6. 2015 se naše třída 5. A vypravila
s panem učitelem Srncem do jedovnického sběrného dvora. Po obvodu sběrného dvora stály ze-

lené kontejnery, do kterých se házejí nejrůznější
věci, jako třeba textil, kov, dřevo, elektrospotřebiče, plast, papír, sklo. Do většiny kontejnerů
jsme mohli nahlédnout.
Sběrný dvůr má i zastřešenou část, ve které jsou
kyseliny.
Celým sběrným dvorem nás provázela paní místostarostka Bayerová. Dozvěděli jsme se něco
víc o recyklaci a životním prostředí. Odpovídali
jsme na otázky a ti nejlepší dostali jako dárek
tašku na třídění odpadu.
Míša Francová a Jana Stehlíková, žákyně 5. A
15

JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ

07/08 2015

Partnerské dopoledne

Na výletišti Barachov proběhlo v úterý
16. 6. 2015 společné dopoledne pro žáky jedovnické základní školy a žáky z partnerských škol.

Do Jedovnic přicestovaly žákovské delegace
z německého Aschheimu a ze ZŠ Budišov nad
Budišovkou. Na programu bylo společné dopoledne, vyplněné outdoorovými aktivitami
a kulturou. Na celkem 6 stanovištích měli žáci
možnost vyzkoušet si různé aktivity, například
aquazorbing, sumo, střelbu ze vzduchovek nebo
střelbu z indiánských luků. Protože nám přálo
i počasí, u všech aktivit bylo neustále plno.
Pak následovala kulturní vystoupení. Nejprve
se se svým pásmem německých písniček a tanců představili hosté z Bavorska. Poté je na pódiu
vystřídala skupina Špatnej akord z Budišova se
svým programem, složeným z českých a světových hitů. Po tomto dopoledni následoval
společný oběd ve školní jídelně a každá ze škol
pokračovala již ve svém programu samostatně.
Hosté z Budišova zamířili směrem k jeskyni Balcarka a žáci z Aschheimu zase do jedovnického
kempu, kde si zahráli minigolf.
Děkujeme majitelům restaurace Barachov
za možnost využit jejich výletiště a všem účinkujícím za pěkné kulturní programy.
Mgr. Michal Souček, ředitel školy

Terénní vyučování 2015
Jako každý rok, tak i letos se naši žáci 8.
a 9. ročníku zúčastnili výuky v terénu, která
má již v naší škole tradici - vždy na konci školního roku. V letošním roce proběhlo vyučování ve dnech 22.–24. června. Polovina žáků
za doprovodu Mgr. J. Vávry a pana učitele
E. Srnce odjela do ZOO Brno studovat faunu
a flóru zajímavým způsobem. Vypracovali
pracovní listy, které jim připravili pracovníci
ZOO.
Druhá polovina žáků pod vedením
Mgr. D. Hrazdírové a Mgr. B. Nečasové měla
práci v terénu, odjeli jsme do Podomí a odtud
žáci putovali krajinou podle mapy, zaznamenávali svoji trasu do GPS, orientovali se pomocí buzoly a plnili další úkoly. Ukončením
tohoto vyučování byla práce ve škole, kde vše
zpracovali do počítačových prezentací, které jsme společně vyhodnotili. Nejlepší práce
předvedly žákyně 8. ročníku – B. a V. Gerne16

šovy, V. Sedláková, L. Jedličková, M. Hloušková, L. Nečasová, K. Vymazalová, A. Wernerová, L. Kučerová, B. Kolářová.
Součástí této výuky je i letos účast na Ekokonferenci ve Křtinách. Své zkušenosti a zážitky
z minulého roku prezentovali naši žáci ve stře-
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du 24. 6. 2015 na již 2. ročníku této regionální
ekologické konference. Byli to deváťáci Tere-

za Haasová, Barbora Plchová, Adéla Štrajtová
a Michal Nesrovnal.
Mgr. Blanka Nečasová

Putování 1. A za pokladem kouzelné truhly
Dne 25. 6. skončilo naše celoroční putování za pokladem kouzelné truhly. A putování
to nebylo vůbec lehké. Děti sbíraly pochvaly
za pečlivou práci, za splněné dobrovolné úkoly,
za pomoc kamarádovi, za překonávání různých
překážek, prostě za spoustu úkolů, které nás
provázely celou první třídou. Jen pro představu,
jak to putování bylo těžké – děti musely získat
deset pochval, za deset pochval dostaly jedno
razítko a za deset razítek získaly diamant, který
je posunul k další metě na cestě za pokladem.
Nejlepší výkon podala Gábinka Musilová, kte-

rá získala přes 400 pochval a z kouzelné truhly
si vybírala dárek jako první. Ale výkony všech
byly obdivuhodné. Každý žák naší třídy získal
víc než 200 pochval! A za tu obrovskou snahu
na každého čekaly v kouzelné truhle dva dárky. Děti byly z putování nadšené a už teď se těší
na další putování ve druhé třídě. Chtěla bych
tímto poděkovat všem rodičům, kteří nám zajistili dárky do truhly a umožnili nám dojít až
k pokladu.
Mgr. Hana Šíblová, třídní učitelka 1. ročníku

Závěr školního roku
Na výletišti Barachov u rybníka Olšovce proběhlo za nádherného počasí v pátek 26. 6. 2015
slavnostní zakončení školního roku 2014/2015.
Nejprve předala drobné ceny malým čtenářům
z 1. ročníku vedoucí knihovny paní Doleželová

společně s paní Ševčíkovou, která zastupovala
našeho zřizovatele – městys Jedovnice. Poté byly
vyhlášeny tradiční ankety o nejlepšího pedagoga, žáka a sportovce školy.

17
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Nejoblíbenějším pedagogem byla žáky zvolena
podruhé za sebou Jitka Langrová, DiS., nejlepším žákem I. stupně byla zvolena Jana Stehlíková
z 5. ročníku, nejlepším žákem II. stupně Tereza
Haasová z 9. ročníku. Nejlepšími sportovci školy
byli zvoleni Julie Hrivíková a Filip Štěpánek, oba
ze 7. ročníku. Poté následovala sportovní ukázka blanenské skupiny parkourového skákání.
Následovalo předání pochval ředitele školy, a to
především za reprezentaci školy. 40 žákům z 4.
až 8. ročníku, kteří byli vybráni svými třídní-

mi učiteli, byly poté předány poukazy na jazykový pobyt ve Velké Británii. Ten se uskuteční
na podzim roku 2015 a je zcela financován ze
schváleného dotačního titulu tzv. Výzvy 56.
Na závěr se se všemi pedagogy, žáky a přítomnými rozloučili letošní absolventi – žáci devátého ročníku. A mohli jsme se rozejít vstříc dvěma
letním měsícům plným zážitků.
Michal Souček, ředitel školy
(autor všech fotografií - Libor Šenk)

Celkové hodnocení a klasifikace žáků za 2. pololetí školního roku 2014/2015
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
Celkem za I. stupeň
6.
7.
8.
9.
Celkem za II. stupeň
Celkem za školu

Počet žáků
40
37
36
29
29
171
49
48
52
32
181
352

Prospěl s vyznamenáním
40
35
32
23
21
151
27
23
20
13
83
234

Prospěl

Neprospěl

Opakují

0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
3
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
2
4
6
8
20
22
25
29
19
95
115

Novinky a zajímavosti ze ZUŠ
Koncert pro přátele z Aschheimu
Na pátek 12. června připravila základní umělecká škola koncert pro skupinu seniorů z partnerského města Aschheim, kteří v té době byli v Jedovnicích na poznávacím zájezdě.
Vystoupení se uskutečnilo v kulturním domě
a bylo otevřené pro širokou veřejnost. V programu vystoupil taneční orchestr ZUŠ Jedovnice,
který ve svém podání publiku představil evergreeny světových autorů, muzikálové melodie,
skladby z oblasti populární hudby a samozřejmě
také klasickou českou a moravskou dechovku.
O tom, že se volba repertoáru trefila do vkusu publika, svědčil nejen nadšený potlesk posluchačů,
ale i četná poděkování z řad německých hostů.
18

Hudební večer s tanečním orchestrem ZUŠ tak
byl jedním z příspěvků ke vzájemné spolupráci
mezi oběma partnerskými městy.
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Závěrečný koncert a výstava výtvarného oboru
Poslední dny měsíce
června jsou v základní
umělecké škole spojeny
s dlouhou řadou vystoupení, přehrávek, besídek
a koncertů. Na všech pobočkách školy jsou pak
závěrečné koncerty žáků
důstojným završením celoroční práce.

V Jedovnicích se tradiční závěrečný koncert
uskutečnil ve čtvrtek 25. června. Na prostranství před kulturním domem vítaly návštěvníky tóny dechového orchestru mladších žáků.
Ve vestibulu se pak příchozím otevřel pohled

19
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na instalaci výstavy prací žáků výtvarného oboru, doplněnou o videoprezentaci.
Vystoupení v sále pak publiku nabídlo průřez
výsledky práce hudebního a tanečního oboru.
Ve více než hodinovém programu se představil
pěvecký sbor, kytarový soubor, žesťový kvintet a samozřejmě nechyběli ani instrumentální
a vokální sólisté.
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Hudební výstupy byly střídány tanečními choreografiemi a došlo i na předávání absolventských vysvědčení žákům nehudebních oborů.
Po doznění posledních tónů programu pak už
na žáky základní umělecké školy čekaly dlouho
očekávané prázdniny.

Letní vystoupení tanečního orchestru
K základní umělecké škole neodmyslitelně patří
koncerty a veřejná vystoupení, k létu zase venkovní posezení. Obojí se propojilo na červnových koncertech Tanečního orchestru základní
umělecké školy Jedovnice.

20

Série venkovních programů orchestru započala již v neděli 31. května v Ostrově u Macochy,
kde bylo vystoupení jedovnických muzikantů
součástí doprovodného programu 4. ročníku
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běžeckého sportovního odpoledne s názvem Šamalíkova míle 2015.
Počasí bylo horké a slunečné, publikum početné, hudební i běžecké výkony kvalitní a celá
akce se nesla ve znamení letní pohody.
Atmosféru velkého hudebního festivalu okusil
soubor 19. června v Brně na náměstí Svobody.
Vystoupení Tanečního orchestru ZUŠ Jedovnice
bylo zařazeno do programu 6. ročníku prestižní
festivalové přehlídky s názvem Mozartovy děti,
v rámci které je prezentováno to nejlepší z oblasti základních uměleckých škol z celého Jihomoravského kraje. Výkon orchestru byl podpořen
vynikajícím profesionálním ozvučením, proměnlivé počasí při našem vystoupení ukázalo
svoji vlídnou tvář a během hodinového programu se rozlehlý prostor náměstí zaplnil pozornými posluchači. Koncert na velkém a kvalitně
vybaveném pódiu v samém centru Brna si tak
mladí muzikanti nejen užili, ale byl pro ně i motivací a hudebním svátkem.
Kdo se domníval, že po brněnském festivalovém
programu si orchestr vybere oddechový čas, ten
se mýlil. Již v neděli 21. června soubor vystoupil
na domácí půdě barachovského výletiště. Ma-

lebné prostředí rybníka Olšovce, občerstvení,
a především kvalitní hudba několika žánrů, to
vše přilákalo početné publikum. Někteří pozorně sledovali celý program, jiní se jen zastavili
uprostřed svého turistického putování. Výsledkem bylo krásné hudební odpoledne prosycené
vůní nastávajícího léta a blížících se prázdnin.
Tečkou za červnovými programy pak bylo tradiční vystoupení v rámci cyklu letních promenádních koncertů na náměstí Svobody v Blansku. Počasí až do poslední chvíle nechávalo
účinkující i diváky v nejistotě, zda se koncert
uskuteční, protože déšť by vystoupení znemožnil. S prvními tóny koncertu se však nízké mraky začaly protrhávat a orchestr předvedl hodinu
a půl trvající program v paprscích dopoledního sluníčka a za potlesku spokojeného publika
všech věkových kategorií.
Promenádním koncertem v Blansku však série
venkovních vystoupení tanečního orchestru ještě neskončila. Po prázdninové přestávce se mladí hudebníci představí na venkovním pódiu již
19. září u příležitosti „Dne Křtin“. Tak na shledanou na některém z příštích vystoupení!
Mgr. Josef Škvařil

Zprávy z průmyslovky
Červen
Maturita
K uzavření jarního maturitního období zbývalo
v červnu předat maturitní vysvědčení a výsled-

kové protokoly jednotlivým maturantům. Poděkování patří ZUŠ Jedovnice a jejím žákům, kteří
se postarali o kulturní stránku tohoto slavnostního aktu. Tím jsme se definitivně rozloučili
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s letošními absolventy jedovnické průmyslovky.
Přejeme jim úspěšné studium na vysokých školách, či pracovní úspěchy v nových zaměstnáních.
Turistický kurz
Týden, na který se všichni těší a na který se dlouho
vzpomíná. Tradiční lokalita, tradiční náplň – cykloturistika a vodácký výcvik.
Oblíbenou lokalitu jsme ani
letos neměnili. Řeky Nežárka
a Lužnice v úseku Suchdol nad Lužnicí – Majdalena – Jemčina – Veselí nad Lužnicí měly tehdy
ještě dostatek vody, a tak nic nebránilo účastníkům (2. ročník STR i ITE) prožít báječný týden
v krásné přírodě.
Fotky z kurzu i další aktuality si můžete prohlédnout na www.spsjedovnice.cz
Ukončení školního roku
30. červen byl posledním dnem školního roku
2014/2015 a úspěšní žáci obdrželi vysvědčení.
Těch neúspěšných bylo letos v porovnání s loňským rokem méně. V posledním srpnovém týdnu se k opravným zkouškám nebo ke zkouškám
v náhradním termínu dostaví 9 (doufám, že připravených) žáků.

Červenec – srpen
Co se děje ve škole o prázdninách?
Žáci i pedagogové školu na pár týdnů opustili.
Vystřídali je tanečníci SDK Europe, rekreanti
a účastníci různých sportovních soustředění.
Mezi nimi se od počátku července pohybují
i pracovníci různých firem a řemeslníci provádějící plánované akce. Z těch největších je v plném proudu stavební úprava 3. NP budovy B
pro účely ZUŠ Jedovnice, která se od 1. 9. 2015
stěhuje do prostor naší školy.
Zahájeny jsou také práce na avizovaném kompletním oplocení areálu školy. Naplní se tak
záměr vedení školy zvýšit bezpečnost školy
ve vztahu k pohybu neoprávněných osob. Věřím, že jedovnická veřejnost tento krok chápe
a nebude tím nijak omezována. Individuální
požadavky či dotazy směřujte prosím na ředitele školy.
Rekonstrukcí projde dále kotelna budovy elektrodílen a postupně se kmenové učebny zaplňují
novým školním nábytkem.
Na počátku nového školního roku tak žáky nejen nastupujícího 1. ročníku přivítá modernější
a bezpečnější průmyslovka.
Mgr. Miloš Šebela, ředitel SPŠ Jedovnice

Děti a mládež
Oslava Dne dětí v Jedovnicích
Na základě spolupráce jednotlivých spolků
v Jedovnicích, které jsou sdruženy v komisi pro
spolkovou činnost, došlo ke vzájemné domluvě
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a uspořádání oslavy Dne dětí v termínu 6. června.
Jen pro upřesnění dodávám, že komise je složena
ze zástupců všech spolků, které se v obci věnují
kulturním, sportovním a dalším činnostem, zaměřeným na všechny občany bez rozdílu věku.
A jak se zapojily jednotlivé organizace? TJ Sokol
Jedovnice zapůjčil na oslavu své hřiště na kopci. Pionýrská organizace si vzala pod patronaci
občerstvení, skládající se z chlazených nápojů,
sladkostí a jiných drobností. Oblíbená skupina
Bivojanka zajistila apaturu pro pouštění hudby k poslechu, ale i k tanci malých dětí. Skauti nachystali pro děti 3 stanoviště, zaměřující se na fyzickou zdatnost a logické myšlení.
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Po správném splnění úkolu dostaly děti malou
odměnu. Na akci samozřejmě nemohli chybět
naši hasiči a jejich technika. Dojeli se dvěma
auty a plnými nádržemi. Děti si mohly zkusit
stříkat na cíl, nebo zatloukat hřebíky do dřeva.
Vzhledem k velmi teplému počasí došlo k vytvoření tzv. dešťové clony, která měla za cíl příjemně pokropit a zchladit malé účastníky. Hasiči
ještě před svým odjezdem vytvořili pro děti „pěnovou koupel“. Samozřejmě nemohl chybět ani

Dymáček, který zajistil skákací hrad, malování
na obličej a ceny do soutěží.
Jako další akci připravujeme oslavu Dne seniorů, která se uskuteční během října tohoto roku
a bude se konat ve spolupráci s MO SZP. O programu Vás budeme informovat prostřednictvím
plakátů a textžurnálu.
Za komisi pro spolkovou
činnost Lenka Šebelová

Mateřské a rodinné centrum Dymáček
DYMÁČEK PŘED LÉTEM A PO LÉTĚ
V sobotu 20. 6. 2015 pořádal MaRC Dymáček pro
své členy autobusový zájezd
do ZOO Zlín Lešná.
Zájezdu se účastnilo celkem 28 dětí a 22 dospělých.
Věkové rozpětí dětí bylo
od půl roku do 13 let. Děti
na zájezd doprovázeli maminky, tatínci a také
dvě šikovné babičky. Na cestu jsme kromě batůžků se svačinami a pláštěnkou, která nebyla
nakonec potřeba, protože nám celou dobu svítilo sluníčko, přibalili také 8 kočárků a 3 nosítka.
Nejmladšímu účastníkovi bylo totiž pouhého
půl roku a mnozí další ještě ani nenavštěvují

mateřskou školku. Ráno jsme se shromáždili
na náměstí a vyrazili jsme autobusem směr Zlín.
Cesta utekla rychle, na místo jsme dorazili chvíli po otevření bran zlínské zoologické zahrady
a patřili jsme tak mezi první návštěvníky toho
dne.
Zoologická zahrada je rozčleněna na několik
částí, zvířata v ní jsou zařazena podle světadílů, ve kterých žijí. Děti i jejich dospělý doprovod
byly nadšeny expozicí lvů, slonů, žiraf, tygrů,
nosorožců, tučňáků, lachtanů a také průchozími voliérami papoušků a dalšího ptactva. Mnoho exotických zvířat většina dětí viděla „naživo“
vůbec poprvé v životě. V nové expozici v zátoce
rejnoků měly děti jedinečnou možnost na rejnoky nejen sáhnout, ale také je samy nakrmit
23
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zakoupenou dávkou složenou z krevet a kousků
ryb.
Vycházka touto zoologickou zahradou byla
velmi příjemná, protože stezka určující směr
prohlídky je protkána mnoha možnostmi posezení, občerstvení a také herních prvků pro děti.
Ze zoologické zahrady jsme odjížděli spokojení
a plní nových zážitků.

POZVÁNKA NA ODRÁŽEDLA V SRPNU
Vždy na konci srpna pořádáme akci pro malé
závodníky a i tento rok budeme opět závodit.
Napište si do kalendáře, že se sejdeme v sobotu
29. srpna od 16:00 hodin na sokolském
hřišti. Připraveny budou soutěže a ceny pro
všechny. Snad nám vyjde počasí.

CVIČENÍ RODIČŮ A DĚTÍ
Již několik let pořádá Dymáček cvičení rodičů
s dětmi. Rádi bychom Vás informovali, že cvičení má velký úspěch a je vyhledáváno rodiči nejen z Jedovnic, ale i blízkého (Rudice. Lažánky)
či vzdálenějšího okolí (Lipovec, Sloup). V posledním roce jsme se scházeli vždy v úterý dopoledne (9.30-10.30 h) v kulturním domě. Věková struktura dětí se pohybovala od 1,5 roku
do 2,5 let. Věnujeme se tedy především dětem,
které ještě nenavštěvují MŠ. Hravou formou se
učíme básničky, prohlubujeme spolupráci rodiče
s dítětem, zvykáme děti na první větší kolektiv
vrstevníků, ale i jiných dospělých osob. Básničky propojujeme s pohybem, ale největší úspěch
má vždy „opičí dráha“ (překážky). V rámci možností se snažíme cvičení zpestřit i hudebním do24

provodem, hraním pohádek a nákupem nových
cvičebních pomůcek.
Od září budeme opět ve cvičení pokračovat, a to
ve stejný den a čas (alespoň do listopadu 2015).
Veškeré další informace o akcích i cvičení naleznete na www.marcdymacek.cz
Také bychom rádi rozšířili náš kolektiv o nové
cvičitele/cvičitelky. Pokud má někdo zkušenosti s vedením cvičení a rád by se zapojil, kontaktujte nás na tel. 778 144 505.
Přes léto je naše centrum uzavřené, ale během
září se opět rozjede pravidelný provoz a mimo
jiné se můžete těšit třeba na oblíbený bazárek
dětského oblečení, který se bude konat v sobotu
10. října. Harmonogram heren a cvičení bude
ještě upřesněn.
Jsme rády, že našemu centru přislíbil spolupráci
i po prázdninách pan farář a bude tedy pokračovat s křesťanskou etikou.
Přejeme příjemné dny
a v září se těšíme na viděnou
členky Rady Dymáčku
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Skauti Jedovnice
KRAJSKÉ KOLO SVOJSÍKOVA ZÁVODU,
ANEB KDO NÁS VRÁTÍ DO ROKU 2015?
O prvním červnovém víkendu
(5. - 7. 6. 2015) se westernové městečko v Boskovicích vrátilo v čase
až do r. 1898! Proháněli se zde kovbojové a indiáni, ti bystřejší mohli
objevit i zlato!
Že nevěříte? Ale ano, přesně tak
to bylo! Konalo se zde krajské kolo Svojsíkova
závodu, kterého se zúčastnilo přes 200 skautů! A Jedovnice tu zastupovaly hned 2 klučičí
a 1 holčičí družina.
Ještě před samotným závodem nás kontaktovala společnost CERN s tím, že jsme byli vybráni
na přesun do minulosti, tento jsme měli zdokumentovat (ostatně o tom jsme informovali
v minulém čísle) – za tento počin už jsme mohli
získat první body. Na závod jsme měli přijet již
v dobovém oblečení, abychom nebudili zbytečný rozruch.
Páteční večeři, stejně jako sobotní snídani, jsme
si vařili sami a hodnotila nám je odborná porota.
Páteční večer nás navíc čekalo slavnostní zahájení v letním kině v Boskovicích i s promítáním
všech snímků zachycujících časový přesun. Byla
nám zde sdělena legenda a přiblížen program
závodu. V minulosti uvízli naši kolegové ze společnosti CERN, proto jsme sem koneckonců byli
vysláni my, abychom je vrátili zpět. Našli jsme

Nikolu Teslu, který nám prozradil, že do stroje
času nám chybí poslední, ale o to důležitější díl
– zlatá báň. Proto bude naším úkolem získat dostatek zlata za jednotlivá stanoviště, které by se
dalo poté přetavit. Teď ale půjdeme načerpat síly
do našich stanů.
V sobotu nás vzbudily sluneční paprsky, které
urputně dopadaly na naše tělo celý den, a tak
nebylo těžké se i přes vrstvu opalovacího krému
spálit. Vyrazili jsme na závod, kde jsme zdolávali nesčetné zkoušky, ať už naší fyzické, či psychické zdatnosti. Jako nejzajímavější stanoviště
hodnotíme Schopnost řešit krizové situace,
kdy jsme byly zavřené ve sklepních prostorách
10 minut. Všude jen tma, křik a zvuk sirén.
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Za 10 minut to tu bouchne! Rychle, musíme přijít na deaktivační kód, ten je ukryt v rozličných
šifrách kolem nás. Jen se nenechat „rozhodit“…
Po asi 9 hodinách strávených na trase nás čekal zasloužený oběd ve westernovém městečku.
Po něm jsme měli chvíli volna na odpočinek
a sbližování s ostatními, ale hlavně čas hodit
se do gala. Večer totiž patří ve westernu tancovačkám a my díky získanému zlatu jsme se jich
mohli zúčastnit!
V neděli ráno čekala věřící skauty polní mše
a po ní už pro všechny v amfiteátru sehráli herci divadlo z Divokého západu. Rychlý přesun
na louku, kde jsme byli ubytovaní, aby mohlo
proběhnout vyhlášení vítězů, mimoto nás ale
čekalo ještě jedno překvapení. Všichni lehnout,
čas vrátit se domů! Nad námi přeletělo párkrát
letadlo a pořídilo snímky nás všech. A najednou
jsme byli zpět v roce 2015!
Celí nedočkaví jsme poslouchali výsledky.
Do celostátního kola postupuje vždy jen nejlepší
z obou kategorií a konkurence je vysoká – obě
kategorie mají kolem dvaceti hlídek! Tleskáme
třetímu i druhému místu… a najednou se to
stalo! „A vítězem se stávají… Pocem a zvopakuj
to! z Jedovnic!“ Nemůžeme uvěřit svým uším,
jásáme a pištíme radostí! Dostáváme všemožné

ceny a mj. i krásné nášivky na kroj jako památku
na naše vítezství.
Kluci sice nepostupují, ale i tak se nemají za co
stydět, předvedli úžasné výkony! No a my? My
už se připravujeme na celostátní kolo, které nás
čeká o prodlouženém víkendu v září, držte nám
palce!
Gábina Plchová
Pozn. redakce: Už samotný postup do celostátního kola Svojsíkova závodu je úžasný - jde
o mimořádný úspěch, jakého jedovničtí skauti
dosud nikdy nedosáhli.
Členkami vítězné a postupující hlídky „Pocem
a zvopakuj to!” jsou Zdena Klinkovská, Bára
Málková, Jana Stehlíková, Veronika Kotoučková a Míša Francová (foto). Hodně štěstí v září!

Sport
15. světová Gymnaestráda Helsinky 2015
Finské hlavní město Helsinky
se letos 12. - 18. července stalo
dějištěm 15. světové Gymnaestrády.
Přes 20 000 sportovců a sportovních nadšenců z celého
světa zde předvedlo své výkony. Mezi nimi bylo i 7 členů TJ Sokol Jedovnice.
Zahajovací ceremoniál proběhl na Olympijském
stadioně. Pestrobarevný průvod účastníků ze
40 zemí světa demonstroval obrovské nadšení
a sounáležitost. Při defilé vlajek zúčastněných
zemí jsme se hrdě dívali na naši státní vlajku.
My jsme cvičili ve skladbě „Generation together“ neboli „Společně v pohybu“. Byla to
26
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skladba určená pro 3 generace, cvičilo ji 360 cvičenců z celé ČR. S touto skladbou jsme se předvedli celkem 3x na stadionu Sonera. Kromě naší
skladby Českou republiku reprezentovala ještě
skladba ČASPV „Wonderful world“ a dvě pódiové skladby: sokolská „Winter dream“ a „Vivat
academica“ od ČAUS.
Měli jsme možnost zhlédnout vystoupení jiných
delegací nejen na stadionu, ale také pódiové
skladby na helsinském výstavišti Messukeskus.
Kromě cvičení jsme stihli prohlídku tohoto
krásného přístavního města s tržištěm a jeho
památkami. Viděli jsme budovu parlamentu,

Senátní náměstí s katedrálou, skalní kostel, pevnost Sveaborg, která je zapsaná na seznamu památek UNESCO, sportovní stadiony a mnoho
dalšího.
Týden uběhl jako voda. Závěrečný ceremoniál
proběhl opět na Olympijském stadionu.
Příští, 16. světová Gymnaestráda, se uskuteční
za 4 roky v rakouském městě Dornbirn.
Děkujeme touto cestou všem sponzorům, kteří
přispěli na náš pobyt.
Sportu zdar!
Mgr. Jaroslav Vávra

Fotbal: Muži „A” - rozlosování podzimní části I. B
2. kolo

NE 16. 8.

16:30

SK Jedovnice - Pačlavice-Dětkovice

3. kolo

SO 22. 8.

16:30

Slavkov u Brna – SK Jedovnice

4. kolo

NE 30. 8.

16:30

SK Jedovnice - Čebín

5. kolo

SO 5. 9.

16:30

Rousínov – SK Jedovnice

6. kolo

NE 13. 9.

16:00

SK Jedovnice - Rájec-Jestřebí

7. kolo

NE 20. 9.

16:00

Vyškov „B“ - SK Jedovnice

8. kolo

NE 27. 9.

16:00

SK Jedovnice - Líšeň „C“

9. kolo

SO 3. 10.

15:30

Podolí u Brna - SK Jedovnice

10. kolo

NE 11. 10.

15:00

SK Jedovnice - Vilémovice

11. kolo

SO 17. 10.

15:00

Medlánky - SK Jedovnice

12. kolo

NE 25. 10.

14:30

Černá Hora - SK Jedovnice

13. kolo

NE 1. 11.

14:00

SK Jedovnice - Lipovec

dohrávka 1. kolo

SO 7. 11.

14:00

Soběšice - SK Jedovnice
Připravila Jitka Koutná
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Kultura
Informace z knihovny a turistického a informačního centra Jedovnice
Jelikož je čas prázdnin a dovolených, dovolte mi
věnovat pár vět především turistickému a informačnímu centru, které je v tuto dobu víc než kdy
jindy denně navštěvováno turisty s nejrůznějšími
dotazy a požadavky, které se snažíme maximálně
uspokojit. Turisty většinou zajímají informace
ohledně dopravního spojení, ubytování či stravování, zájem je o nejrůznější tipy na výlety ať už
pěšky nebo na kolech a „na dračku“ jdou i nabízené informační prospekty, mapy, pohledy, turistické známky a vizitky. Setkáváme se zde i s těmi
nejmenšími, kteří si chodí pro razítko do cestovního pasu v rámci projektu „Pohádkové království šneka Krasíka“. Samozřejmostí je připojení
k wifi či využití internetu zdarma. Nejeden turista již využil i možnosti jednorázové výpůjčky
a zpříjemnil si tak dovolenou s hezkou knihou,
kterou si u nás půjčil, byť není registrovaným čtenářem. Možnost navštívit turistické a informační
centrum se naskýtá během sezony i o víkendech
a státních svátcích, kdy se zde střídají moc šikovné slečny Veronika Žižková a Tereza Opletalová.
Dále bych ráda připomněla, že probíhá již druhé
kolo fotosoutěže tentokrát na téma „Hurá, prázdniny“, více informací ohledně fotosoutěže níže.
V prvním kole na téma „Moje nejoblíbenější místo v Jedovnicích“ byla porotou vybrána fotka s názvem „Molo s loďkou“ od pana Břetislava Křičky,
kterému touto cestou
ještě jednou moc
gratulujeme!
V našem okolí se
pohybuje stále více
lidí, kteří rádi fotografují a rádi své fotografie také sdílejí
s ostatními. Proto
se naše knihovna
rozhodla tyto amatérské
fotografy
podpořit a vyhlásit
fotosoutěž.
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Soutěž má 4 kola, každé kolo má jiné téma:
• 1. května – 30. června 2015 – Moje nejoblíbenější místo v Jedovnicích – již ukončeno!
• 1. července – 31. srpna 2015 – Hurá, prázdniny! (Vyhraje nejvtipnější foto)
• 1. září – 31. října 2015 – Máme rádi zvířata
• 1. listopadu – 31. prosince 2015 – Královna
zima
(po dohodě lze termín prodloužit)
Na konci každého kola vybere porota 1 vítěze,
který získá knihu dle vlastního výběru v hodnotě do 300 Kč a možnost vystavit dvě svoje
fotografie v místní knihovně. Porota nebude
při výběru výherní fotografie seznámena s jejím
autorem.
Pravidla:
• zúčastnit se mohou všichni amatérští fotografové, kromě pracovníků městyse Jedovnice,
• soutěž je rozdělena do 4 kol, pro každé kolo je
vyhlášeno jiné téma a každé kolo trvá 2 měsíce,
• každý soutěžící může poslat max. 2 fotografie
na dané téma na e-mail: knihovna@jedovnice.cz; při odeslání fotografií napište své jméno
a příjmení, adresu a název fotografie.
• parametry fotografie: velikost max. 1 MB,
rozlišení max. 1200 x 800 pixelů, formát
JPEG,
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• odesláním fotografií se automaticky stáváte
soutěžícím a souhlasíte s pravidly a podmínkami této fotosoutěže,
• soutěžící prohlašuje, že je autorem zaslaných
fotografií a že má udělen souhlas s užitím fotografií od osob, které jsou případně zachyceny na fotografiích,
• soutěžící souhlasí s publikováním zaslaných
fotografií v elektronické i tiskové podobě,
v rámci soutěže, ale i po jejím ukončení bez
nároků na honorář a poskytuje pořadateli nevýhradní licenci k užití fotografií k propagaci
pořadatele soutěže a soutěže samotné,
• soutěžící uděluje pořadateli souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely
organizace soutěže v souladu se zákonem. č.
101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů,
• pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky soutěže, nebo ji zcela zrušit,

• na výhru v soutěži není právní nárok,
• pořadatel může rozhodnout o případném
vyřazení soutěžícího ze soutěže, především
jedná-li se o fotografie pohoršující, neetické či
jinak odporující dobrým mravům nebo pravidlům soutěže.
Veškeré aktuální a potřebné informace z knihovny a turistického a informačního centra naleznete na http://www.jedovnice.knihovna.cz/,
případně i na Facebooku, kde nás najdete pod
názvem „Knihovna a Turistické informační
centrum Jedovnice“. Na webových stránkách
je v pravém menu odkaz na „on-line katalog“,
v kterém si každý z vás může ověřit dostupnost
daného dokumentu.
Krásný letní čas všem čtenářům
Jedovnického zpravodaje přeje
knihovnice Michaela Doleželová

Bodaj by vás, vy mládenci, čerti vzali...
…to jsem si při vystoupení krojovaných tanečníků Slovenské besedy před kulturním domem
alespoň pološeptem prozpěvoval jako osobní
doprovod k celé směsi písní - od „Janíka premileného“ až po dnes zapomínanou někdejší nepsanou moravskoslovenskou či československou
lidovou hymnu „Tancuj, tancuj“, kterou v současné době uslyšet hrát či zpívat je úplný zázrak.
Vystoupení tanečníků bylo pro mne hudebním návratem do mých prvních pěti ročníků

tehdejší obecné školy, protože téměř všechny
ty i slovenské písně jsme se „ve zpěvu“ při housličkách pana učitele naučili - a nejen ve škole,
ale i na výletech a volných neorganizovaných
setkáních, při vycházkách nebo u táboráku jsme
je rádi bez kytary a bez jakéhokoliv doprovodu
zpívali. Nanejvýš někdo klepáním dvěma špalíky udával rytmus, který při společné vycházce
udržovaly volné kroky naší skupiny. V Sokole
a v tělocviku to byl pochod se zpěvem.
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Vystoupení tanečníků před kulturním domem
jsem vnímal jako vyvrcholení slavnostního veselení na jedovnických hodech. Dokázali, že lidová píseň žije.
Lidové písně jsem od dětství rád zpíval, podle
změn místa působiště jsem je o další místní rozšiřoval a ve svém povolání učitele dále předával.

Starý slovenský hudebník Mrienka, milující národní lidové písně, napsal, že s jejich zánikem
zaniká i národ. A to přece nechceme. Proto tanečníkům všech tří besed i jejich organizátorům
patří uznání a poděkování.
IM

Historie
Jedovnický (horní) mlýn čp. 93 za časů vrchnostenských, velký a malý rybník
První mlýn, zmiňovaný v souvislosti s Jedovnicemi, je „molendinum in Ponykwa“, tedy mlýn
v Ponikvi (či na Punkvě), jehož prodej je zapsán
19. ledna 1376 v brněnských zemských deskách.
Prodávajícím byl Šebor z Rájce, kupujícími Henzlín z Brna a Šteflín z Jedovnic. Protože staročeské sloveso ponikat znamená mizet, ztrácet se,
byl odvozený název Ponikva užíván pro vody
mizející v podzemí (nejen pro dnešní říčku
Punkvu, ale třeba i pro holštejnskou Bílou vodu
propadající se v Nové Rasovně). Nabízelo se tedy
řešení, že by mohlo jít o mlýn na Jedovnickém
potoce, „ponikajícím“ v propadání mezi Rudicí
a Jedovnicemi. V minulých letech jsem ovšem
našel v zemských deskách ze 16. století na první pohled nenápadný zápis, který ukazuje, že
dotyčný mlýn ležel opravdu na Punkvě, pod
Lažánkami v prostoru Starohraběcí huti. O jedovnický mlýn tedy nešlo.
První zmínka o jedovnickém mlýnu najdeme
v zemských deskách z r. 1415, když Jiří, nejmladší syn Voka (III.) Staršího z Holštejna zapisuje
věno své manželce Elišce ze Zástřizl na (celém)
svém panství, tedy na jedovnické tvrzi, polovině
městečka Jedovnic, ostrovském a jedovnickém
dvoře, starém jedovnickém rybníce a na polovině mlýna v Jedovnicích. Vok Starší zjevně chtěl,
aby celé Jedovnice, které rozdělil mezi své syny,
měly přístup k mlýnu – proto rozdělil na poloviny i vlastnictví mlýna. Originální znění latinského zápisu „super molendino medio“ sice
může gramaticky znamenat nejen „na polovině
mlýna“, ale i „na prostředním mlýně“, ale zatímco dělení mlýna na poloviny dává v kontextu
smysl, existenci tří (!) mlýnů v Jedovnicích nic
nenasvědčuje.
30

Oříškem je historie dvou rybníků, které s mlýnem souvisejí – Malého (Dymáku) a Velkého
(zaniklý Podvorský rybník na polích pod Harbechem). Který z nich je výše uvedený „starý rybník“? Mohou to být oba, náhon k mlýnu mohl
přijít nejen od Dymáku, ale delším kanálem či
vantroky i od vzdálenějšího Podvorského rybníka. Je však možné, že už existovaly oba. Kdyby
existoval jediný rybník, bylo by asi zapsán bez
přívlastku. Ale zápis „starý rybník“ snad naznačuje, že už čerstvě (?!) existoval i neuvedený
„nový rybník“, který ale jako ne příliš cenný nebyl ve vkladu uveden. Tam se totiž z podrobných
smluv zapisovaly jen rozhodující nemovitosti.
Jediný rybník – starý – je uveden dvakrát
i ve vkladech z roku 1437, jimiž se věno ovdovělé Elišky – spolu s podílem na polovině mlýna - dostalo do rukou spřízněného Jana Tunkla
z Drahanovic. Zjevně se jen opisoval text vkladu
z r. 1415. Ovšem ještě před svou smrtí Jiří přijal
na spoluvlastnictví právě Jana Tunkla – a zde
se v nově koncipovaném textu kromě poloviny
mlýna atd. už neobjevuje starý rybník, ale (poprvé) velký a malý rybník.
Velkým rybníkem nemůže být míněn dnešní
Olšovec (vznikl zřejmě až kolem r. 1490, tehdy
se jmenoval Dolní budkovanský rybník a patřil
ke kotvrdovickému panství).
Jan Tunkl prodal r. 1447 svůj díl Jedovnic Heníkovi z Valdštejna a Židlochovic. Při tomto prodeji je místo mlýna zmíněno jen „půl pozemku
mlýna aneb mlýniště“. Jelikož tehdy nebylo možné prodat pozemek pod stavbou, lze dedukovat,
že mlýn dočasně zanikl. Součástí prodeje byl
i „velký rybník pod městečkem“. Malý rybník buď
byl (opět?!) opomenut, nebo také dočasně zanikl

07/08 2015

– lze si představit, že např. protržení jeho hráze
způsobilo i zničení mlýna.
Heník už od r. 1437 vlastnil i druhou polovinu
Jedovnic (a tedy jistě i druhý díl mlýna), získal
ji od svého zetě Voka (V.) z Holštejna. Tím se
Jedovnice (i mlýn) r. 1447 opět spojily majetkově v jeden celek. Pak následovalo období sporů
v letech 1459-1466, kdy se Vok po Heníkově
smrti domáhal své poloviny zpět, pře ukončila
až Vokova smrt. Tehdy už ovšem celé Jedovnice
držel Matěj ze Želetavy. O všem výše uvedeném
jsem podrobněji psal ve zpravodajích 9-10/2012,
07-08/2014, 1-2/2015 a 3-4/2015.
Při prodeji Jedovnic Matějovi, k němuž zřejmě
došlo v období 1459-1463, je mj. uvedeno, že
Heníkův syn Hynek prodává Matějovi Jedovnice mj. „… i s tím rybníkem, kterýž jest nebožtík
Heník, otec muoj, od nebožtíka Tunkla kúpil…
mlýn a pilu pod rybníkem Tunklovským…“.
Z textu se tedy dozvídáme, že mlýn byl obnoven a (nově?) vybaven pilou. „Tím rybníkem“ je
bezpochyby Velký rybník, otázkou je, který rybník se skrývá pod názvem Tunklovský. Nabízí se
sice, že jde o Malý rybník (mlýn leží pod ním),
ale pak je nelogické, že by sloužil jen k určení
polohy mlýna a nebyl uveden ve výčtu nemovitostí. Spíše tedy Malý rybník (opět) není uveden
a Tunklovský rybník je ojedinělý název pro Starý
– Velký – Podvorský rybník. Tunkl ho nenechal
zřídit, jak mylně uváděla některá vlastivědná literatura - i když především jeho synové budovali rybníky kolem Zábřeha.
Roku 1569 prodal Matějův pravnuk Vilím Jedovnický ze Želetavy svou polovinu jedovnického panstvíčka Bernartovi Drnovskému z Drnovic a Rájce, ve výčtu je mj. uvedeno „s břehy půl
rybníka Velkýho jedovnickýho“. Vklad je do desk
zapsán až r. 1573, stejně jako druhé poloviny
Velkého rybníka, který Bernartovi prodal Vilímův bratr Jan. Zde je výčet konkrétnější: „půl
rybníka Velkýho jedovnickýho s tou vší spravedlností, kterúž k tomu rybníku já po předcích svejch
sem měl, s volnejm toho rybníka topením a spouštěním, s půl potrubím pod týmž rybníkem i s tím
malejm rybníčkem, kterejž pod týmž rybníkem
jest, do kteréhož se ryby z téhož rybníka k lovení
spouští, i s těmi všemi robotami na lidech mejch
jedovnickejch k tomu rybníku od starodávna příslušejícími a náležitejmi.“
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Velký rybník tehdy zjevně neměl řádné loviště,
ryby byly vypuštěny spolu s vodou dřevěným
potrubím do Malého rybníka (Dymáku) a odtud vyloveny.
A konečně roku 1575 je zapsán vklad smlouvy
z r. 1573, jíž Jan prodal Bernartovi svůj zbývající jedovnický majetek – mj. „puol městečka
Jedovnice s mlejnem jedovnickým a kostelním
podacím…“ Je otázkou, zda mlýn patřil jen Janovi, nebo zda jde o nepřesnost jako u kostelního patronátu – Jan ho sice podle textu prodává
celý, ale patřil mu jen z poloviny – druhou už
Bernartovi prodal Vilím. Kdo ví – zchudlý Jan
Jedovnický se po odchodu uchytil na mlýně
v Mostkovicích…
Další zmínka o jedovnické mlýně je z r. 1625,
kdy je do desk zapsáno „vzetí na spolek“, kterým
dědička rájeckého panství Kateřina Drnovská
z Drnovic nedlouho před svou smrtí vzala roku
1621 do spoluvlastnictví svého manžela Jana
Zdislava z Heissenštejna, mj. „… na městečko Jedovnice s kostelním podacím, s domem a dvorem
poplužným, s mlejnem a pilou…“
Další v řadě je už (až) minule publikovaná kupní
a prodejní smlouva, kterou 1. ledna 1750 prodala
rájecká hraběnka Karolína z Rogendorfu do dědičného vlastnictví svému poddanému, mlynářskému mistru Urbanu Julínkovi, vrchnostenský
jedovnický mlýn s pilou. Z textu je zřejmé, že
mlýn měl tehdy 1 složení, pila patrně byla součástí areálu mlýna. Tehdejší situaci zachycuje
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nepřesná mapa 1. vojenského mapování (asi
r. 1765), vidíme Olšovec, Dymák i Podvorský
rybník, mlýn je označen vodním kolem.
Je zajímavé, že v textu je mlýn pojmenován jako
„ten takzvaný bývalý jedovnický mlýn s pilou“.
I v pozemkové knize č. 14907 je uveden jen jako
Jedownitzer Mühl, v mladší knize č. 14908 již
jako Ober Jedownitzer Mühle. Dolní mlýn čp. 95
je vždy uveden jako Unter Jedownitzer Mühle.
Patrně se v pojmenování odráží fakt, že původně byl v Jedovnicích jen jeden jedovnický mlýn,
pak vznikl nový - dolní mlýn (čp. 95), až s odstupem let začal být starší mlýn označován jako
horní mlýn.
K osobě Urbana Julínka našel možnou stopu
pan Miloslav Kuběna ze Sloupu - v roce 1731
byl doubravickým mlynářem Karel Julínek. On
a jeho žena Maryna by tedy mohli být rodiči
„našeho“ Urbana.
Publikovaná smlouva obsahovala ustanovení,
jež na první pohled mohou působit podivně.
Například, že mlýn je za konečnou a hotově složenou sumu prodán do dědičného vlastnictví –
a hned následují ustanovení o placení pravidelné

roční činže, o poplatku při prodeje mlýna „cizímu člověku“ a o povinnosti uhradit 50 % této
částky, pokud mlýn přechází dědictvím na člena
rodiny.
Nuže – po zrušení vrchnostenské správy v roce
1848 převzal všechny tyto poplatky ve formě
daní stát. A tak platíme pravidelné roční daně
z nemovitostí, jež jsou (zdánlivě) v našem osobním dědičném vlastnictví. Při prodeji „cizímu
člověku“ platíme daň z převodu nemovitostí
- a při dědictví (donedávna) dědickou daň, jež
byla oproti dani z převodu nižší. Z tohoto pohledu je moderní stát obdobou dávno vymizelých
vrchností.
Ze smlouvy plynula i jiná věc – jakési přesvědčení o trvalé stabilitě a neměnnosti pořádků –
a tedy např. žádné „inflační doložky“. Můžeme
se nad tím pousmát, když s odstupem čtvrttisíciletí víme, jaké nečekané zvraty nabral běh
dějin – ale zároveň by nás to mělo varovat, abychom nebrali zcela vážně ani předpovědi, jež ze
současného stavu vyvozují, jak bude svět vypadat za 10, 20 či 100 let.
Josef Plch

Duchovní sloupek
Farní zahradní slavnost
První letní odpoledne přineslo velký ruch kolem
fary. Na zahradě zkoušeli malí střelci zasáhnout
ze vzduchovky desítku uprostřed terče nebo se
trefit aspoň do terče. Ještě menší střelci likvidovali své palebné cíle z bezpečnějšího a lehčího
nerfu (dětské pistole). Jiní naopak budovali co
nejvyšší věže. Největší atrakcí na zahradě bylo
bublinárium neboli maxibublifuk. Po chvíli
cvičení a testování spolupráce s větrem se některým podařilo vytvořit bubliny opravdu obdivuhodných rozměrů.
Prostoru pod lipami dominovalo dočasné lanové centrum a mölkky (finská hra s dřevěnými
kolíky). Turnaj smíšených dvojic dospělý-dítě
zkrátil frontu dětí čekajících na pohoupání v sedačce z houpací sítě, provazochodecké pokusy
zkrátily čas čekání mölkkařům, kteří právě nehráli.

32

Mezi těmito dvěma kolbišti, na farním dvoře,
bylo centrum péče o dodržování pitného režimu, centrum kultury a také komunikační centrum, neboli každý dostal napít dle libosti, mohl
se zaposlouchat do hudby schol z Ochozu a ze
Šošůvky, a při tom si ještě povídat s lidmi, které
obvykle jen vídá.
Po vyhlášení výsledků celoroční dětské soutěže a opečení buřtíků a dalších potravin využili
zbylí vytrvalci na závěr Zahradní slavnosti výjimečné možnosti zazpívat si společně s naším
Banjobandem, kterému se tento způsob vystupování na veřejnosti zalíbil a rád si ho někdy
zopakuje.
Děkujeme skvělému realizačnímu týmu i všem,
kteří nedopustili, aby úsilí věnované přípravám
přišlo nazmar, a těšíme se na další podobná setkání.
Václav Trmač
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Jean Pierre a ti druzí
Donedávna byl pro mne Verdun jen slovem
nejasně spojeným s válkou. Když jsem tam
(přesněji v nedalekém Douaumontu) strávil
několik hodin, zanechalo to ve mně hlubokou
stopu, podobně jako třeba Osvětim. Široko daleko, na loukách i v lese, je země samý dolík, jeden vedle druhého. Není to dílo přírody, jsou to
stopy po granátech a dělostřelecké palbě. V památníku je kostnice s ostatky obětí nekonečné
zákopové války. Těch mrtvých byl skoro milion.
15 000 identifikovaných je pohřbeno před památníkem.
Ta obrovská plocha pokrytá přesně vyrovnanými řadami křížů (v židovském sektoru deskami,
jaké známe ze židovských hřbitovů) je ohromující. Vytáhl jsem fotoaparát a hledal, odkud
a jak zachytit tuto velkolepou záležitost. Do objektivu se mi nedařilo dostat tak velký prostor,
k tomu bych potřeboval být aspoň 10 metrů nad
zemí. Pořád to nebylo podle mých představ, tak
jsem to zkusil obráceně. Otevřel jsem clonu, aby
pozadí bylo rozmazané, a zaostřil na jediný náhodně vybraný kříž s tabulkou obsahující jméno, označení vojenské jednotky a datum smrti.
Když jsem prohlížel výsledek, byl jsem spokojen, podařilo se.
A jak jsem se tak díval na výsledek svého snažení, najednou jsem si uvědomil, že to všechno

kolem sebe beru jako příležitost pořídit zajímavou fotografii, ale vůbec mi nedochází, že to
není jen „jako“, že to není dílo zahradního architekta, ale připomenutí něčeho úděsného. To
konkrétní jméno patřilo konkrétnímu člověku,
který dlouhé měsíce mrznul, moknul, potil se
a taky třásl strachem v zákopech, viděl umírat
své kamarády, které nebylo možné bez nasazení
vlastního života odnést na ošetřovnu, díky čemuž by mnozí mohli přežít, které nebylo možné
ze stejného důvodu pohřbít. Tento Jean Pierre
Rouch měl rodiče, sourozence, možná i manželku a děti. Nechápal, proč se vede tahle válka, proč má střílet na jiné syny, bratry, manžele,
otce. Ten vedle taky. A stejně všichni ti ostatní
na stokilometrové frontě. Milion chlapů. Jako
by zmizeli všichni obyvatelé našeho hlavního
města.
Najednou jsem to fotografování vnímal jako
zneuctění toho místa, jako urážku všech těch
mrtvých. Jako farář bych měl dělat něco jiného. A tak jsem schoval fotoaparát a modlil jsem
se. O dva dny později, nedaleko Pointe du Hoc,
na hřbitově amerických vojáků padlých po vylodění na osmikilometrové pláži nazvané Omaha, jsem už nefotil hroby, a nikoli proto, že ten
hřbitov byl stejný jako u Verdunu. Chodil jsem
po pláži, kterou ti kluci museli přeběhnout bez
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ochrany pod palbou německých kulometů ze
stráně nad pláží. Těch 200 metrů přeběhl jeden
z deseti. I tak to stačilo k tomu, aby mohla být
otevřena druhá fronta, která donutila fašistické
Německo rozdělit síly a způsobila obrat ve druhé, ale vlastně jediné, pouze na 20 let přerušené,
světové válce. Chodil jsem po pláži, byl jsem rád,
že se tam nikdo nesluní a nekoupe, a vzpomínal
jsem na svá vojenská léta. Byl jsem u „pěšáků“,
taky jsme se plazili po zemi, vleže kopali zákopy
a potom v nich tři dny mrzli v desetistupňovém
mrazu, taky jsme se prakticky učili, co máme
dělat, když zazní: „Na zteč - vpřed!“ Brali jsme
to jako hraní na vojáky. Věděli jsme, že na nás
nikdo odnikud nevystřelí, že nepřiletí granát,
že nebude žádná dělostřelecká příprava. Nebrali
jsme vážně sdělení, že se u nás po opuštění obrněného transportéru počítá s průměrnou dobou
přežití kratší než 10 minut. Vždyť jsme měli
přesně spočítané, kdy to všechno skončí a my
půjdeme do civilu. Na Omaha Beach to bylo
doopravdy, ale stejně doopravdy jsme to mohli
zakusit i my. Bez všech těch jistot a s jedinou nekončící nejistotou. Nebylo mi dobře.
Následující den jsme měli na programu horu
svatého Michaela, Mont Saint Michel. Trochu
mě děsilo, že je ve Francii po Paříži na druhém
místě v počtu návštěvníků, ale přece jen ten ostrov o ploše 1 km2, na který se dá při odlivu dojít
po mořském dně, jehož podstatnou část zabírá
z dvacetikilometrové vzdálenosti viditelný kostel a benediktinský klášter, měl být zklidněním
po osobním setkání s válečnými hrůzami, které
vůbec nejsou tak daleko, jak si myslíme, když
na ně nemyslíme. Nebyl. Napřed to vypadalo,
že se tam vůbec nedostaneme kvůli stávce zemědělců, kteří zablokovali všechny přístupové cesty. Naštěstí to šlo pěšky po cyklostezce,
i když to znamenalo několik kilometrů navíc.
Brali jsme to jako pouť a díky tomu, že jsme cíl
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od začátku cesty viděli, uběhlo to docela rychle.
Jakmile jsme však prošli branou, změnili jsme
se z poutníků směřujících za tichem, zamyšlením a modlitbou, v obyčejné turisty, protože
nám nic jiného nezbylo. Relativně klidné místo
bylo možné na pár minut najít v nějakém zákoutí na hradbách, ale i tam se brzy objevil hlučný
hlouček turistů. A tam, kde by člověk automaticky hledal ticho a klid, v kostele a v klášteře,
najde dnes cosi jako strašidelný zámek nebo
satanistické doupě. Draci, děsivé postavičky
strašidelných bytostí, červená blikající světla,
a do toho ty nejděsivější zvuky, jaké lze v přírodě zaslechnout. Jenže tohle nebyl prales, tohle
bylo místo, kde se kdysi řeholníci v tichu modlili za odvrácení všeho zlého, co člověka děsí
a ohrožuje. Moc nechybělo, abychom se přidali
k plačícím dětem, které sem rodiče přivedli netušíce, co je tu čeká. Převelice jsme Francouzům
přáli, aby se i oni dočkali navrácení státem zabaveného majetku a mohli mu vrátit původní
smysl; a velebili jsme naše památkáře, kteří by
určitě nedopustili, aby se takto využívala památka starší než 1000 let, které by ani nenapadlo
odstranit z katolického kostela důsledně všechny sochy svatých a všechny kříže, nenechat tam
ani jediný.
Tak za tohle položil život Jean Pierre Rouch
a všichni další u Verdunu i jinde?
Jenže člověk by neměl jen kritizovat. Když jsem
tak přemýšlel o tom, že by bylo lepší, kdyby
v tom zabaveném klášteře bylo tak jako před
padesáti lety i nadále vězení, které přece jen má
cosi společného s nápravou mravů, zatímco ten
současný zdroj zábavy a zisku je od ní na míle
vzdálen, vzpomněl jsem si na to svoje fotografování vojenských hrobů, na to, že jsem i já
v Douaumontu dělal vlastně totéž, dělal jsem, co
mě bavilo – a to podstatné mi unikalo. Nikdo
nejsme imunní proti věcem, které mají svou přitažlivost, leckdy i opodstatněnou, kterou však
mohou překrýt něco ještě lepšího a mnohem
důležitějšího.
Ty fotky mazat nebudu, snad je v nich přece jen
obsaženo sdělení, že život není jen zábava. Ale
až zase někdy budu zpívat „dědictví otců zachovej nám, Pane“, nebudu při tom myslet jenom
na svatého Cyrila a Metoděje.
Václav Trmač, farář
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Napsali jste nám
Pozdrav do Jedovnic
Od poloviny šedesátých let jsou při jedovnické základní škole organizovány prázdninové
základny Exod, což jsou poznávací pobyty pro
zaměstnance škol a jejich rodiny z celé ČR i SR.
Vznikly zásluhou aktivity pana Františka Štycha, „zakladatele“ těchto základen v Jedovnicích. Když začínal, obtížně sháněl noclehy pro
přihlášené zájemce o poznání Jedovnic a Moravského krasu. Díky pochopení několika občanů,
kteří před lety vyšli panu Štychovi vstříc tím, že
přijali do svých domovů nocležníky „exoďáky“,
mohly se tyto základny uskutečnit, a to ke spokojenosti všech účastníků, kterých postupně
přibývalo – i poté, kdy pan ředitel Štych předal
vedení těchto základen své dceři.
Nezůstalo však pouze u základny Jedovnice.
Přibyly „jedovnické“ základny Podbrdsko, Malá
Haná, Zámky v okolí Hořovic a další.
Jedna ze základen byla letos již čtrnáctým rokem v Luhačovicích. Na tu letošní přijela jedna
účastnice až ze slovenských Rajeckých Teplic.
Kromě osobního vybavení přivezla také dopisní obálku a pozdrav od dvou paní, které když
v Teplicích uslyšely, že jede na základnu pořá-

danou Jedovnicemi, zazářily a ihned dotyčnou
pověřily vyřízením a předáním pozdravů do Jedovnic.
Byla to paní Sedláková, manželka MUDr. Richarda Sedláka a jejich dcera, paní Jana.
Na vysvětlenou pro mladší generaci. Pan doktor Sedlák byl synem manželské učitelské dvojice na jedovnické základní škole. Jeho rodiče
se jmenovali Karel a Julia Sedlákovi. Bydleli
ve vlastním domku v ulici Na Kopci.
Z pozdravu Jedovnicím od obou paní uvádím:
„Úvodem Vás srdečne pozdravujem z nášho
kúpeľného mestečka, z Rajeckých Teplíc. Potešila nas správa od pani Stanky, a aj pripomenula
časy, ktoré boli pre nás tie radostné. Kedy sme
navštevovali Vašu krásnu Moravu – Jedovnice,
Blansko. Spomíname na rodinu Setničkových,
Kroupových, Sedlákových, Kubových a ďalších...
Budeme veľmi radi, ak nám opätujete pár informacií o Vašom mestečku a hlavne o tých, ktorí
nás ešte poznajú. Ak budete mať niekedy cestu
do Raj. Teplíc, radi Vás spoznáme“. - Podpis obou
paní.
Pozdrav postoupil IM

Pionýrské léto s ohlédnutím za paní Evou Kovaříkovou
Děvčata a chlapci právě prožívají období školních prázdnin a oblíbených dětských letních
táborů.
Jejich účastníky i organizátory bývají také jedovničtí pionýři. Letos jim však radostné přípravy na léto zakalil smutkem odchod jejich
vedoucí, paní Evy Kovaříkové, zakladatelky Pionýrské skupiny Jedovnice.
Eva během své více jak pětadvacetileté činnosti
s dětmi dosáhla svojí snahou toho, že do Obchodního rejstříku byla zapsána organizační
jednotka - sdružení Pionýr Jedovnice.
Pod vedením paní Evy vznikla v místní pionýrské skupině nejen pevná organizační, ale také
materiální základna. Jedovničtí pionýři svou
činností a úspěšnou účastí v mnoha soutěžích

získali dobré jméno i pevné místo ve struktuře
pionýrských organizací Jihomoravského kraje
i celé republiky. Za to Evě náleží velké poděkování.
Odchod každého člověka bývá pro nejbližší
vždy tou nejsmutnější událostí. Protože něco nenávratně končí. Ale člověk, který vytvořil něco
živého, žije svým duchem dál.
Za Evou zůstává radost a spokojenost desítek
dětí, jejich instruktorů i vedoucích, kteří v započaté a rozvinuté činnosti své zakladatelky
pokračují.
V tom je nesmrtelný odkaz Evy Kovaříkové,
který stojí za ohlédnutí, uznání i poděkování.
Čest její památce!
IM
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Pozvánky
Koncert Bivojanky pod dožínkovým
věncem aneb Škola volá

Poslední prázdninovou neděli, tedy 30. srpna, bude Bivojanka vyhrávat pod dožínkovým
věncem. Letošním přespolním hostem je opět
Holóbkova mozeka z Protivanova, kterou již
znáte z předchozích let.
Odpoledne plné svižné dechovky začne v 15 hod.
na výletišti Barachov u rybníka Olšovce.
Vstupné dobrovolné. Za každoroční podporu
děkujeme firmě Agris Jedovnice a městysu
Jedovnice. V případě nepříznivého počasí bude
akce přesunuta na náhradní termín.
TJ Sokol Jedovnice pořádá turistický zájezd

za krásami „Železných hor“

v sobotu 5. září 2015
odjezd v 6.00 hod z Jedovnic (náměstí)

- směr Ždár nad Sázavou, Chotěboř (prohlídka) – pak pěší trasa asi 7 km nebo 4 km údolím
Doubravky
- odjezd rozhledna Bára II – pěšky 3,5 km do
Slatiňan, prohlídka zámku (točil se zde seriál
Dobrá voda), Švýcárna Slatiňany
Cena zájezdu 300 Kč
Přihlášky ihned s úhradou zájezdu.
Kontakt: paní Kvasnicová - tel. 776 313 665
nebo paní Kotoučková - tel. 725 825 091
Divadelní soubor Vlastimil Jedovnice
uvádí reprízu autorského představení

Ve škole je bomba!

v neděli 8. listopadu 2015
v neděli 22. listopadu 2015
začátky v 17 hodin, kinosál KD Jedovnice
Předprodej vstupenek bude zahájen od září
2015 v prodejně „Květiny Jaroslav Zelinka“.

Reklamy – inzerce
• Hledám ke koupi rodinný dům se zahradou
v Jedovnicích nebo blízkém okolí. Opravy mi
nevadí, nabídněte prosím. Tel. 774 193 566.

• Koupím rodinný
Tel. 720 597 284.

dům

v

Jedovnicích.

Hledáte celodenní, půldenní či občasné hlídání pro vaše děti?
Chcete, aby se vaše děti cítily jako doma a přitom mohly trávit den se svými kamarády?
Jestliže vaše odpověď na tyto otázky zní ANO, tak jsme právě těmi, které hledáte

JESLE A MINIŠKOLKA

POHÁDKA
pečujeme o děti od 6 měsíců do 4 let ● zakládáme si na individuálním přístupu ke každému
dítěti ● jesle a miniškolka se nacházejí v nově rekonstruovaných prostorách se zahradou,
v klidném prostředí ● o děti se stará zkušený a kvalifikovaný personál
Těšíme se na vaše ratolesti.
Kontakt: Jaroslava Řezáčová, tel. +420 721 748 594, +420 728 366 996
e-mail: rezacovabrno@seznam.cz • www.brno-jesle.cz
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