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Na obálce: Jedovnická kamnárna
Titulní obrázek Mgr. Jitky Vávrové vznikl podle
staršího obrazu, který je v držení rodiny Pořízkovy
z čp. 236, jehož součástí kamnárna byla. Obraz má
rozměry 55x37,5 cm, nezachycuje detaily – ty byly
dokresleny podle historických fotografií, opět z archvivu rodiny Pořízkovy. Pokud jde o kamnárnu
jako výrobní objekt, opět začneme citací ze strojopisné práce bývalého kronikáře Aloise Roudného z roku
1978, nazvané stručně Jedovnice:
„Z dalších menších průmyslových závodů je známá jedovnická kamnárna. Vznikla dávno před
rokem 1900 a není zatím známé, kdo ji založil.
Vyráběla zboží v dřívějších dobách hledané, jako
byly kachle na kamna, bez kterých se žádná větší
domácnost neobešla. Podle vyprávění byla kolem
roku 1900 kamnárna v majetku družstva majetnějších občanů Jedovnic i obcí okolních. Výroba
ani hospodaření v kamnárně neměly v těch létech
zvláštních úspěchů. Proto ji kolem roku 1910 převzala firma Kropáček z Blanska a kamnárna po-

kračovala ve své práci. Zvyšující se strojní výroba
postupně vytlačovala menší provozovny, zařízené
převážně na ruční práci, a tak došlo i na kamnárnu v Jedovnicích, která v roce 1930 svou práci
zastavila. Je známo, že dvakrát vyhořela. Od pecí
na vypalování se vznítila střecha. Po požáru byla
vždy opravena. Z pracovníků v kamnárně je známé jméno Františka Kužela, číslo 288, který zde
mnoho roků byl mistrem.
Potom po řadu roků jedovnická kamnárna zůstala
prázdná, než se stala útočištěm nákladní dopravy
ČSAD. A jen dva komíny bývalých pecí kamnárny
ční nad obcí, jako by připomínaly její dřívější slávu. Jeden z komínů slouží tím, že na jeho vrcholu
hnízdí po mnoho roků čapí rodina. Podobně jako
v kamnárně byla základním materiálem ke zpracování hlína, jiným způsobem se zpracovávala
v cihelnách.“ Více najdete na str. 32.
Josef Plch
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Okénko starosty
Vážení spoluobčané,
17. března se sešlo zastupitelstvo městyse Jedovnice, které schválilo rozpočet na rok 2016.
Do rozpočtu byly zařazeny mandatorní výdaje,
dále finanční prostředky na údržbu obecního
majetku, na dopravní obslužnost a další nezbytné výdaje. Opět podpoříme naše školy, spolky,
farnost, kulturní a společenské organizace.
Z investičních akcí stojí za zmínku dokončení
kanalizace a výstavby ČOV. Tento měsíc bude
dokončeno zateplení a výměna zdroje tepla
na ZŠ a v měsíci dubnu rekonstrukce Olšovecké
ulice.

V rozpočtu počítáme s výstavbou zázemí pro
Sportovní klub - to by vzniklo jako přístavba
kulturního domu.
Současně probíhají přípravné práce na opravě
opěrné zdi v Jiráskově ulici, na kterou naváže
oprava hlavní komunikace a kabelizace náměstí. Toto by mělo být dokončeno v roce příštím.
Probíhají jednání a projektové práce na opravě kanalizace, vodovodu a kabelizaci v ulici
Za Kostelem.
Doufám, že se nám společně s Vaší podporou
podaří splnit všechny naplánované úkoly.
Ing. Jaroslav Šíbl, starosta

Informace z rady a zastupitelstva
Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 27 ze dne 9. 2. 2016
Na základě předložených zpráv a projednaných
záležitostí:
Rada městyse schvaluje
• smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000060
s paní L. P., Brno
• smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000255
s paní E. Š., Petrovice
Rada městyse souhlasí
• se stavbou Jedovnice – TS SPŠ, objekt SO 02
Stavební úprava VN 22kV, na pozemcích
p.č. 1616/1, p.č. 1616/11 a p.č. 1616/10, žadatel ELING CZ, s.r.o., Hrozňatova 3939/25a,
615 00 Brno
• s umístěním přípojky NN pro stávající objekt
garáže umístěné na pozemku p.č. 1609/7, žadatel Ing. B. F., Jedovnice
• se stavbou „Novostavba kavárny s bytem
správce, Jedovnice“ na pozemcích p.č. 999/2
a p.č. 1013/2 dle předložené projektové dokumentace, žadatel Ing. B. F., Jedovnice
• s výstavbou rodinného domu na pozemku
p.č. 64, žadatel M. K., Jedovnice
• se zveřejněním záměru na prodej části pozemku p.č. 249/2 o výměře cca 120 m2
• s uzavřením smluv o zřízení věcného břemene č. PV-014330033710/001 a č. PV014330033711/001 s firmou E.ON Distribuce,
a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Bu-

dějovice a doporučuje jejich schválení zastupitelstvem městyse
• s objízdnou trasou při akci XXIV. Rally Vyškov 2016 ve dnech 13. 5. a 14. 5. 2016, žadatel
Hanácký rally klub v AČR, Purkyňova 419/2c,
682 01 Vyškov
• s uzavřením smlouvy o nájmu na pozemky
p.č. 2564/2 o výměře 25 m2 a p.č. 2118/1 o výměře 12.000 m2 se společností Wakemaster,
s.r.o., Petříkovice 18, 538 21 Slatiňany
• se žádostí dopravce FTL – First Transport Lines, a.s., Letecká 8, 796 23 Prostějov,
na provozování veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní pro linku Prostějov – Drahany – Jedovnice v období od 23. 4. 2016
do 31. 12. 2017
Rada městyse nesouhlasí
• se stavbou rozšíření podia pro hudebníky
na pozemku p.č. 2105/1, protože to není v souladu s platným územním plánem městyse;
v platnosti zůstává souhlas s původní žádostí,
žadatel I. K., Jedovnice
• s provedením oplocení na pozemcích
p.č. 2535/32 a p.č. 2535/33, protože to není
v souladu s platným územním plánem městyse, žadatelé manželé P. a V. O., Jedovnice
• nesouhlasí s připojením městyse Jedovnice
k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
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Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 28 ze dne 8. 3. 2016
Na základě předložených zpráv a projednaných
záležitostí:
Rada městyse schvaluje
• Smlouvu o právu provést stavbu na ul. Jiráskova č.p. 30 se společností A.S.M. consulting,
s.r.o., Poříčí 2425/15, 678 01 Blansko
• Dodatek č. 8 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí,
jejich zařízení a vybavení, v úplném znění, ze
dne 25. 3. 2011
• Protokol o vyřazení DHM, DDNM, DDHM
a DHMO za kalendářní rok 2016 z majetku ZŠ
Jedovnice, okres Blansko, Nad Rybníkem 401,
679 06 Jedovnice, dle předloženého návrhu
• výjimku z OZV č. 5/2005 O pořádání veřejných produkcí v areálu ATC Jedovnice v období květen až září o víkendu do 01 hodin
a v pracovní dny do 23 hodin, žadatel Olšovec
s.r.o., 679 06 Jedovnice
Rada městyse souhlasí
• se změnou umístění stavby „II/373, 379 Jedovnice – Kotvrdovice – Senetářov – Podomí,
část II/ 373 Jedovnice průtah“ na pozemcích
p.č. 846, p.č. 244/1, p.č. 288/8, p.č. 1043/1,
p.č. 285, p.č. 287 a p.č. 8, žadatel Správa
a údržba silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno
• s umístěním přípojek inženýrských sítí pro
novostavbu RD na pozemku p.č 240/1, žadatel
J. S., Brno
• se stavbou Jedovnice – úprava DS dešťová
zdrž, na pozemcích p.č. 846 a p.č. 874/3, žadatel Mopre, s.r.o., Břest 79, 768 23 Břest
• se stavbou „Jedovnice – úprava DS na ZŠ Jedovnice“ na pozemku p.č. 1619, žadatel ADITIS, s.r.o., Rokytova 2667/20, 615 00 Brno
• s umístěním hlavní řady inženýrských sítí
na pozemku p.č. 2456/5 za podmínky, že
vlastník pozemku p.č. 2456/4 umístí hlavní
řady inženýrských sítí v celé délce svého pozemku včetně plánované komunikace
• se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku p.č. 288/8 o výměře cca 30 m2
• s pronájmem části pozemku p.č. 2565/1 o výměře 4 m2, dle předloženého návrhu, paní
V. D., Jedovnice
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• se zveřejněním záměru na prodej části pozemku p.č. 934 o výměře cca 20 m2
• s prodejem části pozemku p.č. 249/2 o výměře 142 m2 a doporučuje zastupitelstvu městyse
schválit prodej tohoto pozemku
• s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene č. PV-014330033144/001 se společností
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice, a doporučuje její
schválení zastupitelstvem městyse
• s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene č. 1030029544/001
s firmou E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice a doporučuje její schválení zastupitelstvem městyse
• se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku p.č. 985 o výměře cca 500 m2
• se zveřejněním záměru na pronájem části budovy č. p. 44 (klubovna) o výměře cca 30 m2
• s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného práva
stavby s firmou NAKOLO, s.r.o., Komenského 234, 664 01 Řícmanice, a doporučuje její
schválení zastupitelstvem městyse
• s pronájmem pozemku p.č. 2644/30 o výměře
787 m2 a schvaluje Smlouvu o nájmu pozemku
s firmou NAKOLO, s.r.o., Komenského 234,
664 01 Řícmanice
• s pořádáním akce Pán Prstenů – Bitva o Středozem 2016 ve dnech 20. 5. – 22. 5. 2016, žadatel Moravian LARP, o.s., Starobrněnská 289/7,
602 00 Brno
• s prominutím nevymahatelných pohledávek:
v.s. 26000010 ve výši 512 Kč, v.s. 28000010
ve výši 600 Kč, v.s. 26000080 ve výši 1.216 Kč,
v.s. 28000080 ve výši 1.200 Kč, v.s. 26000299
ve výši 1.472 Kč, v.s. 28000299 ve výši 600 Kč
• s bezplatným pronájmem kulturního domu
při příležitosti konání akce oslav 20. výročí
činnosti Bivojanky dne 7. 5. 2016, žadatel Spolek Bivoj, Legionářská 51, 679 06 Jedovnice
• s přechodnou úpravou provozu – umístěním
dopravního značení na pozemcích ve vlastnictví městyse Jedovnice při akci XXIV. Rally
Vyškov 2016 ve dnech 13. 5. a 14. 5. 2016, žadatel Hanácký rally klub v AČR, Purkyňova
419/2c, 682 01 Vyškov
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• se žádostí Olšovec, s.r.o., 679 06 Jedovnice o povolení dvou jarmarků v roce 2016
ve dnech 19. 3. 2016 a 3. 12. 2016 v kulturním
domě a prostoru před kulturním domem
a souhlasí s bezplatným pronájmem kulturního domu a prostoru před kulturním domem
na tyto akce
• s poskytnutím finančního daru ve výši
10.000 Kč pro JSDH Jedovnice a schvaluje darovací smlouvu s firmou KOPLAST,
spol. s r.o., Havlíčkovo nám. 74, 679 06 Jedovnice
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• aby se dodavatelem energií pro městys Jedovnice od 1. 4. 2016 stala společnost E.ON
Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice
Rada městyse bere na vědomí
• zápis z jednání komise stavební ze dne
17. 2. 2016
Rada městyse nereflektuje
• na předkupní právo chaty č.e. 297
Rada městyse ruší
• své usnesení č. 26/6 z 26. schůze Rady městyse
Jedovnice konané dne 19. 1. 2016

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice č. 12 ze dne 11. 2. 2016
Na základě předložených zpráv a projednaných
záležitostí Zastupitelstvo městyse Jedovnice:
1. schvaluje ověřovatele zápisu Bc. Lenku Šebelovou, DiS. a MUDr. Aleše Kleinbauera
2. schvaluje program zasedání dle předloženého a doplněného návrhu
3. schvaluje podání žádosti o dotaci na vybudování sportovních fotbalových kabin
do výzvy MŠMT s názvem Státní podpora
sportu pro rok 2016, dotační titul Podpora
materiálně technické základny sportovních
organizací, v celkové výši 1,8 mil. Kč
4. schvaluje podání žádosti o dotaci pro JSDH
Jedovnice z dotačního programu JMK
na požární techniku a věcné prostředky
k řešení mimořádných událostí JSDHO JMK
2013–2016 ve výši 500.000 Kč
5. schvaluje podání žádosti o dotaci pro JSDH
Jedovnice z dotačního programu MV v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH“
obcí pro rok 2016 – podprogram 1, ve výši
450.000 Kč
6. schvaluje Příkazní smlouvu č. 04-16-43
s firmou Energy Benefit Centre, Poděbradova 109, 612 00 Brno, na zajištění administrativních činností souvisejících s podáním
žádosti o navýšení dotace z Operačního programu ŽP 2007–2013 na zajištění projektu
„Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ
v Jedovnicích včetně výměny zdroje vytápění“ a pověřuje starostu městyse podpisem
příslušné smlouvy

7. schvaluje přijetí neinvestiční finanční podpory na financování pečovatelské služby
z rozpočtu JMK ve výši 67.758 Kč a pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy
č. 034854/16/OSV
8. souhlasí s prodejem pozemku p.č. 10/1
o výměře 563 m2 a schvaluje Kupní smlouvu s Římskokatolickou farností Jedovnice,
Kostelní 38, 679 06 Jedovnice a pověřuje starostu městyse jejím podpisem
9. schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2016, kterou se ruší Obecně závazná
vyhláška č. 11/1999 O zřízení Fondu rozvoje
bydlení v obci Jedovnice
10. schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
č. 2/2016, kterou se ruší Obecně závazná
vyhláška č. 2/2010 O místním poplatku
za provozovaný výherní hrací přístroj nebo
jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního
předpisu
11. schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo s firmou CERGOMONT, s.r.o., Sukova 1052/6,
678 01 Blansko ze dne 26. 10. 2015, na realizaci zakázky „Snížení energetické náročnosti objektu Základní školy v Jedovnicích
včetně výměny zdroje vytápění“
12. schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-014330033710/001
a Smlouvu o zřízení věcného břemene
č. PV-014330033711/001, s firmou E.ON
Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6,
5
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370 49 České Budějovice a pověřuje starostu
městyse jejich podpisem

13. bere na vědomí zápis z jednání Finančního
výboru Zastupitelstva městyse Jedovnice ze
dne 10. 2. 2016

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice č. 13 ze dne 17. 3. 2016
Na základě předložených zpráv a projednaných
záležitostí Zastupitelstvo městyse Jedovnice:
1. schvaluje ověřovatele zápisu Bc. Michala
Knechta a Ing. Josefa Plcha
2. schvaluje upravený program zasedání dle
předloženého a doplněného návrhu
3. schvaluje rozpočet městyse pro rok 2016
včetně rozpočtu sociálního fondu. Celkové
příjmy rozpočtu ve výši 52.265.300 Kč, celkové výdaje ve výši 52.265.300 Kč. Stanovuje
jako závazné limity rozpočtu celkové výdaje na jednotlivých paragrafech. Současně
ukončuje platnost rozpočtového provizoria
na rok 2016. Změny rozpočtu se řídí Směrnicí č. S/2014/01 proces schvalování rozpočtu a jeho změn Čl. 6.
4. schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse s Junákem –
českým skautem, střediskem Jedovnice, z.s.,
ve výši 60.000 Kč a pověřuje starostu městyse jejím podpisem
5. schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse s Pionýrskou skupinou Pionýr Jedovnice ve výši
83.000 Kč a pověřuje starostu městyse jejím
podpisem
6. schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse s SK Jedovnice ve výši 325.000 Kč a pověřuje starostu
městyse jejím podpisem
7. schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse se Spolkem
Bivoj, o.s. Jedovnice ve výši 50.000 Kč a pověřuje starostu městyse jejím podpisem

8. schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse s Římskokatolickou farností Jedovnice ve výši
200.000 Kč a pověřuje starostu městyse jejím podpisem
9. schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030029544/001
s firmou E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice a pověřuje starostu městyse jejím podpisem
10. schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-014330033144/001 se společností
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice a pověřuje starostu
městyse jejím podpisem
11. schvaluje Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb s městem
Blansko v celkové výši 50.000 Kč a pověřuje
starostu městyse jejím podpisem
12. schvaluje přijetí neinvestiční finanční podpory na financování pečovatelské služby
z rozpočtu JMK ve výši 273.700 Kč a pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy
č. 035466/16/OSV
13. schvaluje Smlouvu o zřízení věcného práva
stavby s firmou NAKOLO, s.r.o., Komenského 234, 664 01 Řícmanice, na pozemek
p.č. 2644/28 o výměře 990 m2 a pověřuje
starostu městyse jejím podpisem
14. schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo s firmou CERGOMONT, s.r.o., Sukova 1052/6,
678 01 Blansko ze dne 26. 10. 2015, na realizaci zakázky „Snížení energetické náročnosti objektu Základní školy v Jedovnicích
včetně výměny zdroje vytápění“

Schválený rozpočet příjmů 2016
§

6

pol.
1111 daň z příjmů fyzických osob záv. čin.
1112 daň z příjmů fyzických osob z daň. přizn.
1113 daň z příjmů fyzických osob

5 900 000
200 000
600 000
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1121
1122
1211
1334
1335
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1351
1355
1361
1511
4112
4116
4122

daň z příjmů právnických osob
daň z příjmů právnických osob (za městys)
daň z přidané hodnoty
odnětí půdy ze ZPF
odnětí pozemků plnění funkcí lesa
poplatek za likvidaci odpadu
poplatek ze psů
rekr. poplatek
popl.za užív. veř. prostranství
poplatek ze vstupného
poplatek z ubyt. kapacity
poplatek za pov. k vjezdu
odvod výtěžku z provoz. VHP, tombola
odvod z VHP
správní poplatky
daň z nemovitosti
neinvest. přijaté (dotace na výkon st. správy)
neinv. dotace úřad práce
neinv. dotace od krajů
celkem
1031
pěstební činnost
2143
cestovní ruch
3313
filmová tvorba, distribuce
3314
činnosti knihovnické
3319
ost. zál. v kultuře + sál Chaloupky
3341
rozhlas a televize
3349
zpravodaj
3392
zájmová činnost v kultuře - KD
3419
příjmy z pronájmu sport.
3612
bytové hospodářství
3613
nebytové hospodářství
3632
pohřebnictví
3639
komunální služby
3722
sběr a svoz komunálního odpadu
3725
využívání a zneškodňování odpadu
3745
péče o vzhled obce
4351
osobní asistence, pečovatelská služba
5311
bezpečnost a veřejný pořádek
6171
správa
6310
úroky
8115
zůstatek BÚ z roku 2015
Příjmy celkem:
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6 300 000
1 090 000
12 250 000
1 000
1 000
1 700 000
90 000
170 000
85 000
10 000
50 000
1 000
100 000
350 000
800 000
1 000 000
2 523 500
224 000
67 800
33 513 300
500 000
2 362 000
10 000
40 000
20 000
785 000
5 000
80 000
5 000
418 300
355 000
22 000
136 000
35 000
350 000
1 000
1 780 000
50 000
10 000
1 500
11 786 200
52 265 300
7
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Schválený rozpočet výdajů 2016
§
1031
2143
2212
2219
2221
2310
2321
2333
3111
3113
3122
3231
3313
3314
3319
3322
3330
3341
3349
3392
3399
3419
3421
3612
3631
3632
3639
3722
3725
3729
3745
4319
4351
4379
5212
5311
5399
5512
6112
6171
6223
6310
8

pěstební činnost
cestovní ruch, rekreační oblast
silnice
chodníky
provoz veř. sil. 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. zál. v kultuře + sál Chaloupky
obnova a zachování kultur. památek
činnosti registr. církví
rozhlas a televize
zpravodaj
zájm. činnost v kultuře - KD
KPOZ
ost. tělových. činnosti
využití vol. času (mládež lihovar)
bytové hospodářství
veřejné osvětlení
pohřebnictví
komunální služby
sběr a svoz komunálního odpadu
sběr a svoz tříděného odpadu
ostatní nakládání s odpady
péče o vzhled obce
ostatní výdaje - ZP a soc. zdr. komise
osobní asistence, pečov. služba
ost. služby a činnosti v oblasti soc. prevence
rezerva krizové situace
bezpečnost a veřejný pořádek
přestupková komise
požární ochrana
zastupitelstvo městyse
činnost místní správy
mezinárodní spolupráce
služby peněž. ústavům

370 000
2 536 000
5 620 000
80 000
138 200
355 000
2 265 000
200 000
2 500 000
3 330 000
20 000
30 000
349 000
588 000
283 000
70 000
200 000
1 484 000
162 000
2 841 000
110 000
1 200 000
81 000
55 000
1 191 800
193 500
163 500
2 613 000
1 230 000
30 000
2 329 500
18 000
2 610 000
70 000
5 000
1 678 000
40 000
717 000
1 907 500
6 866 500
95 000
40 000
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6320 služby peněž. ústavům
6399 ost. fin. operace - platby daní a popl.(daň za městys + DPH)
6409 ostatní neinv. činnosti (rezerva)
8124 splátky půjček
Výdaje celkem:

270 000
1 700 000
1 023 800
2 606 000
52 265 300

Ing. Jaroslav Šíbl, starosta městyse Jedovnice
Michal Prause, předseda finančního výboru

Schválené dotace
Organizace
Český svaz včelařů, o.s.
zákl. organizace Jedovnice
Junák - český skaut,
středisko Jedovnice, z.s.
Klub dobré pohody Jedovnice
Klub vodních sportů
Jedovnice
Mateřské a rodinné centrum
Dymáček, o.s. Jedovnice

Poskytnutá
Účel dotace
částka dotace
10 000 Kč Vzdělávací akce, léčba včelstev a ochranné pomůcky
a filtry
60 000 Kč Provoz 3 skautských oddílů, zajištění nákupu
táborového vybavení, potřeb pro klubovnu, údržba
klubovny
17 000 Kč Financování poznávacích zájezdů, zajištění přednášek
a setkání seniorů
20 000 Kč Úhrady nájemného ATC
21 300 Kč

Minigolf club Jedovnice

24 500 Kč

Oblastní spolek ČČK Blansko,
místní skupina Jedovnice
Pionýrská skupina Pionýr
Jedovnice

20 000 Kč

SK Jedovnice

83 000 Kč
325 000 Kč

Spolek Bivoj, o.s. Jedovnice

50 000 Kč

Staré časy, o.s. Jedovnice
Svaz tělesně postižených v ČR,
o. s., míst. org. Jedovnice
TJ Sokol Jedovnice

20 000 Kč
15 000 Kč

ZUŠ Jedovnice

30 000 Kč

SPŠ Jedovnice
Římskokatolická farnost
Jedovnice

30 000 Kč

20 000 Kč
200 000 Kč

Zajištění nákupu pomůcek pro děti + sportovní
vybavení do klubu, cen do soutěží, hraček do klubovny
a na vzdělávací akce pro děti a rodiče
Úhrada nájemného za hřiště, nákup pohárů
a ubytování hráčů při soutěži, ubytování hráčů
na mistrovství ČR, poplatky Českému minigolf. svazu
2-3 zájezdy, vycházky, hudební vystoupení,
předvánoční posezení, přednášky
Nákup materiálu pro vybavení klubovny a táborové
základny a zajištění akcí pořádaných organizací Ringo, Pohádkový les, Drakiáda, Bubušou, Kuličkiáda
Zajištění krytí činnosti všech fotbalových družstev,
nákladů na údržbu a provoz hřiště a kabin, nákup
sportovního vybavení, zimní přípravu a turnaje
35.000 Kč provoz, 15.000 Kč oslavy 20. výročí
Bivojanky
Pronájem hanáckých krojů na hody
Zajištění akcí svazu a činnosti organizace
Zajištění činnosti oddílu rodičů s dětmi, pěveckého
souboru Píseň a šachového oddílu
Organizace veřejných koncertů a vystoupení, zapojení
žáků do republikových i mezinárodních soutěží
a přehlídek, propagace školy
Propagace školy, burzy škol, sportovní vybavení
Obnova lavic v kostele

Podrobnější (položkové) znění schváleného rozpočtu najdete na obecním webu na adrese
www.jedovnice.cz/cs/urad/rozpocet.html
9
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Další důležité informace pro občany
DOTACE NA DOMÁCÍ KOMPOSTOVÁNÍ
Městys Jedovnice se jako dlouholetý člen Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras může
spolupodílet na projektu podpory kompostování, v rámci kterého by bylo možné zájemcům
uhradit část nákladů spojených se zakoupením
domácích kompostérů (pravděpodobně 50-60%

ceny, informace budou upřesněny po vypsání
dotační výzvy). Jednotlivé obce proto zjišťují
zájem (závazný) svých občanů o nákup kompostéru.
Zájemci mohou vyplněné lístky odevzdat
do 15. dubna v KNIHOVNĚ.





Mám zájem o zakoupení kompostéru v případě min. 50% dotace pořizovací ceny
Jméno a příjmení: ........................................................................................................................................
Adresa: ..........................................................................................................................................................
Počet kompostérů: .............

Objem kompostéru je 1000 l

Datum: .................................

Podpis: ..................................................




Participativní rozpočet aneb Hlasování o obecních financích
Vyhodnocení roku 2015
a informace na rok 2016
Vážení občané Jedovnic,
minulý rok proběhla v naší obci poprvé akce
s názvem „Hlasování o obecních financích“, tzv.
participativní rozpočet. Jednalo se o možnost

10

rozhodnout o investici na jednu vybranou akci.
Možnost vyjádřit svůj názor měli nejen ti, kteří
už oslavili 18. narozeniny, ale byla dána možnost i všem od 15 let. Ti z vás, kteří chodí kolem
obřadní síně, si jistě všimli nově opraveného
chodníku vedoucího od obřadní síně ke komunikaci. Uvádíme i na fotografiích níže.
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Dodavatel těchto služeb byl vybrán na základě
poptávkového řízení se snahou zajistit kvalitní,
rychlou, ale i cenově výhodnou dodávku prací.
Dodavatelem služeb se tak stala firma Dlaždičské práce Milan Budínský.
Celková investice 500.000 Kč (200.000 z výsledku hlasování + 300.000 z rozpočtu) byla použita na nákup materiálu a povrchové práce pro
rekonstrukci zmíněného chodníku, na opravy
exteriéru i úpravy interiéru obřadní síně.
Tento rok je opět připravena částka ve výši
200.000 Kč. Hlasování bude probíhat v květnu

a červnu. Nyní si vás dovolujeme požádat o podávání námětů na další tři akce, o kterých se
bude hlasovat. Z realistických námětů budou
vybrány tři návrhy. A z těchto tří pak budete
vybírat hlasováním jeden vítězný, který získá
200.000 Kč. Své náměty posílejte na mail lenka.
sebelova@jedovnice.cz, nebo vkládejte (i anonymně) do schránky na OÚ. Případně sdělte na veřejném zasedání zastupitelstva v části
diskuse během měsíce dubna.
Děkujeme za vaši spolupráci.
Lenka Šebelová

Z policejních záznamů
Zpráva o činnosti Policie městyse Jedovnice za období od 23. 1. do 22. 3. 2016
Obecní policie mimo jiné řešila v uplynulém
období následující události:
• 5x předvolání pro nepřítomného pachatele
přestupku v silničním provozu. Přestupky následně vyřešeny uložením blokových pokut.
• 3x případ rušení nočního klidu na Havlíčkově
náměstí. Přestupky proti veřejnému pořádku
vyřešeny na místě domluvou.
• 4x přestupek proti občanskému soužití. Přestupky vyřešeny domluvou.
• 1x přijato oznámení k odstavenému nákladnímu motorovému vozidlu v chatové oblasti.
Provedeným šetřením na místě nebylo zjištěno, že by byl spáchán trestný čin či přestupek.
• 3x provedeno doručení písemnosti do vlastních rukou.
• OPMJ provedla opakované kontroly klubu
mládeže v ulici Na Kopci. Kontrolní činností
byly zjištěny skutečnosti, které jsou v rozporu
s klubovým řádem tohoto zařízení. Věc projednána s odpovědnými osobami městyse,
informována Rada městyse Jedovnice.
• 5x součinnost s PČR při šetření trestné činnosti spáchané v k.ú. Jedovnic.
• 3x odchyt volně pobíhajících psů. Přestupky –
porušení OZV – vyřešeny domluvou.
• 8x vystaveno povolení ke stání, 1x vystaveno
povolení k vjezdu do chatové oblasti.
• 5x žádost PČR o prověření oznámení trestné
činnosti v k.ú. městyse.

• 2x přijato oznámení – přestupek v dopravě
– parkování na vyhrazeném parkovišti. Přestupky vyřešeny uložením blokových pokut.
• 1x přijato oznámení o vloupání do osobního
motorového vozidla. K případu byly provedeny úkony dle pokynů dozorčí služby PČR
Blansko. Věc šetří PČR Blansko.
• Asistence při havárii kamionu a zajištění místa havárie a dopravní obslužnosti na silniční
komunikaci v Chaloupkách ve směru výjezdu
na Blansko.
• 3x zaslána žádost o poskytnutí údajů z informačních systémů k zájmovým osobám.
• 1x přestupek na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi – kouření
na místech zákonem zakázaných – na zastávce autobusů na Havlíčkově náměstí. Přestupek vyřešen na místě domluvou a vykázáním
osoby z prostoru zastávky.
• 2x kontrola podomních prodejců, zjištění totožnosti a oprávnění k nabízení služeb. Přestupky proti pořádku v územní samosprávě
– porušení Tržního řádu městyse Jedovnice
byly vyřešeny na místě domluvou a vykázáním prodejců.
• 1x žádost okresního soudu o zjištění a prověření skutečností k žalované osobě.
• 11x výběr poplatků za užívání veřejného prostranství a reklamy na infokanále.
• 1x nález mobilního telefonu. Po zjištění majitele byl nalezený mobilní telefon předán.
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• Opakované kontroly rekreačních objektů
v k.ú. Jedovnic. Pátrání po pachateli vloupání
do chat.
• 1x přijato oznámení o nezaplacení účtu při
čerpání pohonných hmot a odjezdu od benzinové stanice. Provedeným šetřením bylo
zjištěno, že v dané věci se nejedná o trestný čin ani přestupek proti majetku. Úhrada
za nákup PHM byla následně řidičem vozidla
provedena.
• 1x přijato oznámení – pokousání psem v Chaloupkách. Přestupek šetří OPMJ.
• 1x přijato oznámení o poškození dřevěné
chatky v chatové oblasti. Věc šetří OPMJ.
• Společný výkon služby s Obv. odd. PČR Blansko, součinnost při šetření trestné činnosti
páchané na k.ú Jedovnic.
• Případ podnapilé osoby na Havlíčkově náměstí, která se po požití alkoholu uvedla
do stavu, kdy svým chováním budila veřejné
pohoršení. Z důvodu ochrany jejího zdraví

byla osoba převezena do místa bydliště. Věc
šetří OPMJ jako přestupek proti veřejnému
pořádku.
• V uplynulém období strážníci šetřili 58 přestupků v silničním provozu a veřejném pořádku.
• V následném období strážníci provedou 4x
kontrolní měření rychlosti na ul. Jiráskově,
Palackého, U Hrubé lípy a na Havlíčkově náměstí.
• Obecní policie Městyse Jedovnice upozorňuje
občany, že se na ni mohou obracet buď přímo
osobně v úřední hodiny každou středu v době
od 13.00 do 17.00 hodin, nebo telefonicky
na mobilní telefon 723 204 979. V případě, že
na tomto tel. čísle nebude strážník přítomen,
volejte číslo PČR 158 (zdarma) a žádejte o pomoc zde. Vzhledem k počtu strážníků OPMJ
není v našich silách zajistit nepřetržitý provoz.
Luděk Kolář – velitel Obecní
policie městyse Jedovnice

Společenská kronika
Jubilanti
Blahopřejeme všem jubilantům, kteří oslaví narozeniny v měsíci březnu a dubnu 2016.
Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a spokojenost
do dalších let života.

20. 3. Ing. Vladimír Hadrava, Palackého 280,
81 roků
21. 3. Jarmila Ševčíková, Zahradní 699, 81 roků
23. 3. Jana Štelmachová, Záměstí 101, 87 roků

Březen
1. 3. Michal Szlávik, U Hrubé lípy 536,
80 roků
4. 3. Olga Kakáčová, Jiráskova 336, 85 roků
5. 3. Marie Skácelová, Zahradní 699, 85 roků
7. 3. Růžena Trojáčková, Jiráskova 28, 80 roků
7. 3. Štefana Tomášková, Zahradní 699,
80 roků
7. 3. Robert Janíček, Jiráskova 187, 87 roků
8. 3. Marie Hemzalová, Absolonova 418,
83 roků
8. 3. Ing. Stanislav Doležal, Na Kopci 566,
96 roků
10. 3. Svatoslava Drochytková, Na Kopci 636,
89 roků
15. 3. Olga Kocmanová, Barachov 298, 86 roků
19. 3. Josef Zlatkovský, Zahradní 699, 84 roků

50 roků manželství – zlatou svatbu oslavili
dne 18. 3. 2016 manželé Marie a Antonín
Bedanovi, Za Kostelem 428.
Přejeme manželům mnoho zdraví, štěstí a pohodu do dalších společně prožitých let.
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Duben
5. 4. Květoslava Formánková, Jiráskova 465,
91 roků
11. 4. František Randula, Zahradní 699,
80 roků
14. 4. Drahomíra Kousalíková, Havlíčkovo
nám. 390, 91 roků
15. 4. Josef Kocman, Havlíčkovo nám. 130,
91 roků
16. 4. Antonie Švédová, Hybešova 516, 87 roků
17. 4. Zdeněk Kmeč, Salajna ev.č. 353, 81 roků
19. 4. Ludmila Šíblová, Legionářská 66, 81 roků
25. 4. Milada Grimová, Palackého 301, 91 roků
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50 roků manželství – zlatou svatbu oslavili
dne 2. 4. 2016 manželé Jana a František Grimovi, Podhájí 385

50 roků manželství – zlatou svatbu oslaví dne
23. 4. 2016 manželé Jiřina a Miloslav Rybářovi, Kostelní 34

50 roků manželství – zlatou svatbu oslaví dne
16. 4. 2016 manželé Marie a František Nečasovi, Wanklova 107

Přejeme manželům mnoho zdraví, štěstí a pohodu do dalších společně prožitých let

Vítáme mezi námi
V obřadní síni jsme uvítali tyto děti:
• Julii Němcovou, nar. 20. 9. 2015, Na Kopci 375
• Gabrielu Blažkovou, nar. 6. 10. 2015, Jiráskova 382
• Gustava Čopáka, nar. 9. 10. 2015, Havlíčkovo
nám. 71

• Matěje Doležela, nar. 26. 10. 2015, Za Kostelem 452
• Michala Paara, nar. 7. 11. 2015, Záměstí 315
• Angelu Farlíkovou, nar. 20. 11. 2015, U Hrubé
lípy 569
Zdeňka Nečasová, matrikářka ÚM Jedovnice

Statistika - stav obyvatel k datu 31. 12. 2015
Počáteční stav 1. 1. 2015
2738
Měsíc
Přistěhování Narození Odstěhování Úmrtí Celkem v měsíci Celkem obyvatel
Muži
2
3
-3
-2
0
Leden
2737
Ženy
1
1
-3
0
-1
Muži
0
1
0
-1
0
Únor
2731
Ženy
0
0
-1
-5
-6
Muži
2
0
-5
-1
-4
Březen
2726
Ženy
3
1
-4
-1
-1
Muži
0
0
-2
-2
-4
Duben
2720
Ženy
1
1
-2
-2
-2
Muži
5
0
-4
0
1
Květen
2718
Ženy
1
1
-4
-1
-3
Muži
2
2
-1
-1
2
Červen
2721
Ženy
3
0
-1
-1
1
Muži
1
1
-2
0
0
Červenec
2722
Ženy
0
3
-2
0
1
Muži
0
3
-2
-1
0
Srpen
2718
Ženy
0
1
-5
0
-4
Muži
1
0
-3
-1
-3
Září
2717
Ženy
0
2
0
0
2
Muži
4
3
0
-1
6
Říjen
2723
Ženy
2
1
-2
-1
0
Muži
0
1
-3
-2
-4
Listopad
2717
Ženy
0
1
0
-3
-2
Muži
3
0
-2
0
1
Prosinec
2719
Ženy
2
0
-1
0
1
33
26
-52
-26
-19
Celkem
2719

K 31. 12. 2015 žilo v Jedovnicích 2719 obyvatel (1340 mužů a 1379 žen), ve srovnání se stavem
k 31. 12. 2014 je to úbytek 19 osob (-5 mužů a -14 žen).
Zdeňka Nečasová, matrikářka ÚM Jedovnice
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Co se děje v mateřské škole
Kdy začíná jaro v mateřské škole?
Na úvod uvedu několik dat, která se pojí s obdobím probouzející se přírody, s obdobím, které je
pro mnohé tím nejkrásnějším v roce - jarem. To
astronomické začalo v letošním roce 20. března.
Jak je všeobecně známo, nastává vždy ve chvíli jarní rovnodennosti, a ta je proměnlivá. Jiný
začátek jara, ten kalendářní, je každoročně
21. března. Tento kalendářní začátek jara je podstatný pro výpočet termínu pohyblivého svátku
Velikonoc. Velikonoční neděle je ta, která nastane po prvním jarním úplňku.
My ve školce známe ještě jeden začátek jara,
jedná se také o pohyblivý termín, a to 2–3 týdny
před 21. březnem. Je to pro nás období, kdy začínáme s povídáním o jaru, s těšením se na jaro
a s velikonočním vyráběním. To proto, abychom
se něčemu novému naučili, získali dovednosti
a návyky a v neposlední řadě přivítali jaro i jeho
svátky s krásnou a originální výzdobou.
Také letos tomu nebylo jinak. Děti pod vedením
paní učitelek vyrobily různobarevné slepice, velikonoční závěsy s kuřátky nebo zajíčky ozdobené korálky, papírové ptačí budky s ptáčky, kteří
se k nám vrátili z teplých krajů. Ve všech třídách
se vyráběly ovečky, různě zdobené například
kousky stočené vlny, vatou, nebo netradičně
plastovými víčky. Postupně se vnitřní prostory
obou budov mateřské školy začaly plnit originálními dětskými výtvory a zpříjemňovat tak
prostředí pro všechny zúčastněné.
Každé dítě si zaselo do svého květináče nebo
jiné nádoby obilí a pečovalo o něj. Děti bedlivě sledovaly, zda jim semínka klíčí. Zkoumaly, proč kamarád má osení vyšší nebo naopak,

proč neroste. Malovali jsme vajíčka a zdobili je
různými technikami či způsoby. Pod rukami
dětí tak vznikala vajíčka ozdobená krajkou či
skořápkovou mozaikou nebo jen tak pokreslená
tuší.
K tomu všemu vyrábění jsme si zpívali písničky,
říkali velikonoční koledy, hráli pohybové hry,
plnili úkoly na rozvoj matematických představ,
jazykových dovedností, grafomotoriky a dalších
oblastí vzdělávání.
Na jedovnickém velikonočním jarmarku (v sobotu 19. 3. 2016) jsme z dětských prací uspořádali v prostorách kinosálu výstavu pro veřejnost. Pokud jste ji zhlédli, doufáme, že přispěla
k umocnění vašeho zážitku z jarmarku.
Bc. Jitka Kučerová

Divadelní kroužek mateřské školy Jedovnice se představuje
V rámci nadstandardních aktivit pracuje
v mateřské škole Jedovnice divadelní (dříve
dramatický) kroužek. S ustáleným počtem
dvanácti dětí se věnuje nastudování známých
i neznámých pohádek. Kroužek pracuje již osmým rokem pod vedením paní učitelky Aleny

14

Dostálové, které při vystoupeních pomáhá paní
učitelka Dana Zouharová.
Za léta působení jsme sehráli již 27 pohádek,
mezi které patří například Sněhurka a sedm
trpaslíků, Zlatovláska, Dešťová víla, O líném
Honzovi, O statečné princezně Máně, O dva-
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nácti měsíčkách, Jak to bylo s vlkem, Kouzelná
píšťalka a mnoho dalších.
Kroužkem prošlo celkem 76 dětí. Některé byly
členy jeden školní rok, některé dva i tři školní
roky.
V pondělí 21. března se divadelní kroužek představil hranou pohádkou, věnovanou velikonočním svátkům – „O kohoutkovi a slepičce“. Pohádka byla upravena na počet dětí a vystupuje
v ní kromě kohoutka a slepičky také řada neznámých postav jako je přadlena, kovář, zahradník,
pradlena, cukrářka, pekařka a mlynářka.
V hledišti bylo obsazeno, na jevišti bylo na co se
koukat a také co poslouchat. Herci totiž mluvili

dobře nahlas, měli kostýmy připravené na míru,
a co je velice důležité, hráli s chutí a radostí.
O tom všem svědčil vydatný a zasloužený potlesk.
O tom, že děti hraní pohádek baví, svědčí také
skutečnost, že druhý den po představení si
na divadlo samy hrají a režírují ho po vzoru paní
učitelky. Mají k dispozici kostýmy i rekvizity.
V tomto školním roce se divadelní kroužek
představí ještě s jednou pohádkou. Bude to
„Otesánek“ – ovšem trochu netradičně. Jak?
Uvidíte v měsíci červnu tohoto roku.
Alena Dostálová, vedoucí divadelního
kroužku MŠ Jedovnice

Velikonoční vyrábění v mateřské škole
Ve čtvrtek 17. března jsme uspořádali pro děti
a jejich rodiče velikonoční vyrábění. V obou
budovách bylo pro zájemce připraveno zdobení
výdutků mramorováním, zdobení polystyrénového vajíčka provázkem a pletení pomlázky.
Další výrobky byly rozdílné: v první budově
se tvořilo ve třídě Kačenky. Přítomní si mohli

vyrobit velikonoční přání, slepici, kohouta a kuřátko z plastových kelímků, zajíce, ptáčka a kuře
z vlnité lepenky jako zápich. Druhá budova mateřské školy Jedovnice měla připraveno vyrábění
v prostorách třídy Kapříci a vyráběl se kohoutek z polystyrénového vajíčka, pták „Andulák“
a slepice z papíru, věneček z březového a vrbo15
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vého proutí, kytky z proložek na vejce a ozdoby
ze slaného pečiva.
Výrobky byly zvoleny s různou náročností zhotovení tak, aby si každý z přítomných tvoření
užil, a rodiče spolu s dětmi si vyrobili a odnesli
výrobek, který jim bude zdobit domov a připomínat společně strávené chvíle.

03/04 2016

Vládla zde tvořivá atmosféra, radost z podařeného díla i ze vzájemného setkání všech přítomných.
Velice nás potěšil zájem ze strany rodičů o společné tvoření spolu s dětmi v prostorách mateřské školy. Děkujeme všem za příjemně prožité
odpoledne.
Za kolektiv zaměstnanců mateřské
školy Jedovnice Bc. Jitka Kučerová

Na co se mohou těšit rodiče a děti v měsíci dubnu a květnu?
Kdypak přiletí letos čápi?
V roce 2014 se na komín školky vrátil první
čáp již 24. března a druhý přiletěl za dva dny,
26. března. Vylíhla se jim dvě mláďata, obě vychovali.
V roce 2015 se na komín školky vrátili čápi až
v měsíci dubnu. První přiletěl 10. dubna a druhý 11. dubna. Vylíhla se tři mláďata. Všechna tři
mláďata čapí rodiče vychovali.
V týdnu od 4. do 8. dubna se budou vydávat
TISKOPISY K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
JEDOVNICE pro školní rok 2016/2017. Tiskopisy si můžete vyzvednout od 8.00 do 11.00 hod
přímo v ředitelně MŠ a zároveň si vybrat čas
zápisu.
14. dubna uspořádáme pro děti ze školky ve spolupráci s O. Tryhukem a L. Žaludovou Dudácký
koncert S KOZLÍKEM NA CESTÁCH. Formou
16

poutavého a zábavného vyprávění se dostaneme
do světa tradičního hudebního nástroje, kterému vždy byla připisována čarovná moc, a naše
děti ho znají snad jen z pohádek.
28. dubna do mateřské školy přijede PLANETÁRIUM. Program si vybereme podle nabídky
až v den promítání.
V měsíci dubnu nabízíme rodičům KONZULTAČNÍ HODINY V MŠ.
Rozpis pro jednotlivé třídy bude uveden na samostatném tiskopise na nástěnkách školky.
Sběr papíru
Vážení rodiče a ostatní občané, chtěli bychom
vás požádat o pomoc při SBĚRU PAPÍRU. Sběr
bude probíhat od 11 do 15. dubna 2016. Sbírat
budeme: noviny, časopisy, letáky, kancelářský
papír, knihy bez tvrdé vazby a kartonový papír.
Kontejner bude umístěn na dvoře školky.
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Na podzim 2015 byl výtěžek za sběr papíru asi
2600 Kč. Peníze jsme použili na nákup vánočních dárků. Fotografie z vánoční nadílky si můžete prohlédnout na www.msjedovnice.cz
Pokud neznáte heslo, můžete si ho zjistit ve třídě u paní učitelky (pouze pro rodiče dětí z MŠ
Jedovnice).
3. května se budou děti fotografovat. Tentokrát jsme zvolili UMĚLECKOU FOTOGRAFII.
V každém balíčku bude fotografie celé třídy. Samostatně se budou fotit předškoláci.
6. května přivítáme v mateřské škole skvělé Divadýlko Kuba a uvidíme představení, ve kterém
vystupují zvířátka z lesa pod názvem POHÁDKY Z KLUBÍČKA. Příběh vznikl propojením
známých pohádek, bajek a anekdot. Bystré děti
najdou v pointách příběhu známá přísloví a poučení, jako například „kdo jinému jámu kopá…“
nebo „když se dva perou…“ a jiná.
9. května bude v mateřské škole DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Zveme všechny spoluobčany,
zejména však děti s rodiči, kteří se chystají k zápisu do MŠ, na prohlídku obou budov mateřské
školy. Budovy budou zpřístupněny veřejnosti
v době od 8.00 do 11.00 hodin.

10. května se koná ZÁPIS DO MATEŘSKÉ
ŠKOLY JEDOVNICE pro školní rok 2016/2017.
Více informací se dozvíte na samostatném plakátku, který bude umístěn na www.msjedovnice.cz, za oknem v knihovně a na nástěnce v Jednotě. Těšíme se na nové holky a kluky!
V týdnu od 16. do 19. května uspořádáme pro
děti CESTU ZA SLADKÝM POKLADEM aneb
NA ŠIPKAŘE A STOPAŘE. Přesný termín vybereme podle počasí.
27. května pojedeme do blanenského kina
na představení Julie Jurištové DOBRODRUŽSTVÍ HASTRMANA TATRMANA. Původní
pohádkový muzikál o hastrmanovi Tatrmanovi,
který bydlí v rybníčku na kraji lesa.
V měsíci květnu uspořádá Klub rodičů při mateřské škole Jedovnice tradiční ČARODĚJNICKÉ ODPOLEDNE. Jedná se o akci pro rodiče
a děti z jedovnické mateřské školy. Všechny potřebné informace, včetně přesného data konání,
se dozvíte ze samostatného plakátku, který bude
na nástěnkách a webu MŠ.
Bc. Jitka Kučerová

Z lavic základní školy
Střípky ze života školy
Únor 2016
1. 2. Lyžařský výcvikový kurs
pro 1. stupeň, Olešnice
8. 2. Okresní kolo Olympiády
v českém jazyce (Nezvalová)
9. 2. Akce sdružení Cirsium –
porada vedení (Souček, Štěpánková)
17. 2. Okresní kolo Olympiády v anglickém
jazyce
19. 2. Preventivní program HASÍK
26. 2. Přírodovědná soutěž ŠLP Křtiny
(Souček)
Březen 2016
1. 3. Lyžařský zájezd do Alp (Šíblová H.)
11.3. Akce sdružení Cirsium – florbalový
turnaj mladší žáci 3. místo (Souček)

		 Krajské kolo Olympiády v anglickém jazyce, Hynek Čejka 5. místo (Doleželová)
16. 3. Divadelní představení 3. ročník
Okresní turnaj v sálové kopané (Buřt)
21. 3. Recitační soutěž (Nezvalová)
		 Vystoupení v DPS Jedovnice
22. 3. Okresní kolo Pythagoriády (Bartošková)
		 Technická olympiáda na SŠ TEGA
		 Akce sdružení Cirsium – plavecké závody 1. stupeň (Svobodová)
23. 3. Atletický mítink Kunštátská laťka (Buřt)
		 Akce sdružení Cirsium – pěvecká soutěž
Jedovnická kuňka (Srnec)
		 Akce sdružení Cirsium – bowlingový
turnaj zaměstnanců škol (Souček)
30. 3. Divadelní představení 1., 2. a 4. ročníky
-MS17
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Sportování v Cirsiu
Dne 22. 1. se uskutečnil tradiční florbalový turnaj sdružení Cirsium pro žáky 2. stupně ZŠ.
Letos se turnaje zúčastnilo celkem 6 škol, které
se proti sobě utkaly systémem každý s každým
v hale Střední průmyslové školy Jedovnice. Nejlepšího výsledku a celkového prvního místa
dosáhlo „domácí“ družstvo ZŠ Jedovnice. Jedovničtí chlapci měli výbornou výkonnost a týmovým pojetím vysoko přehrávali své soupeře.
Při zápase se ZŠ Sloup také prokázali bojovnost
a trpělivost, když se dlouho nemohli prosadit
a nakonec se jim podařilo vstřelit rozhodující branku až těsně v závěru zápasu. Jedovničtí
reprezentanti v turnaji ani jedinkrát nepoznali
hořkost porážky a právem si zasloužili pohár pro
vítěze. Na druhém místě se nakonec umístila
ZŠ Křtiny, bronzová příčka zbyla na ZŠ Sloup.
Turnaj se obešel bez závažnějších problémů a bez
zranění, tudíž si pochvalu zaslouží všichni zúčastnění. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravách a pomáhali s organizací turnaje.

Vítězné družstvo hrálo ve složení: Vojtěch Stupinský, Jakub Žíla, Marek Mlčoušek, Filip Štěpánek, Jakub Tovaryš, Michal Mlčoušek, Filip
Matuška, Michal Magda, Daniel Rys, Martin
Stehlík, Kryštof Vítek, Ondřej Martinásek.
11. 3. se v podobném klání utkala družstva žáků
1. stupně. Pořadatelem turnaje byla tradičně
ZŠ Sloup. Systémem každý s každým se proti
sobě postavily týmy ZŠ Sloup, ZŠ Křtiny, ZŠ Podomí, ZŠ Lipovec a ZŠ Jedovnice. Jedovnický
tým dvakrát zvítězil a dvakrát odešel z palubovky poražen, což v celkovém pořadí turnaje znamenalo 3. místo.
Jedovnický tým tvořili tito hráči: Matyáš Vítek,
Antonín Matuška, Štěpán Staněk, Pavel Ondráček, Max Dvořák, Ondřej Abrahám, Šimon Hrivík a Denis Zouhar.
Vedení školy děkuje všem za sportovní reprezentaci školy i městyse Jedovnice.
Mgr. Lukáš Buřt, Mgr. Michal Souček

Rekonstrukce se chýlí ke konci
Několika fotografiemi přibližujeme průběh investiční akce Snížení energetické náročnosti
18

na ZŠ Jedovnice. V rámci této významné akce
byla zateplena budova školy a obnovena fasáda,
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byly vyměněny tepelné zdroje - jednak za klasické plynové kotle a také za tepelná čerpadla.

Současně proběhla také výměna střešní krytiny
na celé ploše střechy.
Mgr. Bc. Michal Souček, ředitel školy

8. lyžařský výcvik 1. stupně ZŠ Jedovnice v Olešnici
Letos se již poosmé konal lyžařský kurz v Olešnici. O organizaci tohoto kurzu jste slyšeli nebo
četli už mnohokrát. I letos lyžovalo asi 140 dětí,
mnoho dětí i ze 2. stupně a mnoho rodičů. Letos jsme pro přepravu všech zájemců o lyžování
potřebovali dokonce 4 autobusy. Dnes bych ale
chtěla zmínit věci, které jsou trochu v pozadí,
bereme je jako samozřejmost a nikdo nad nimi
nepřemýšlí.
Někdy dávno vznikla myšlenka tento kurz pořádat. Sám člověk nezmůže nic. Musí pro svůj nápad nadchnout ostatní. A samotné nadšení také
nic neznamená. Oslovený člověk totiž musí navíc i něco umět a musí se chtít o svůj um podělit.
Ten, kdo někdy učil lyžovat své děti, ví, kolik sil
ho to stálo a kolik nervů ho opustilo, než jeho
dítě nějakým způsobem sjelo svah. Nemyslete si,
prosím, že nám to jde úplně samo. Také musíme zakřičet, také mnohdy nevíme, jak dál, také
nám tečou nervy, ale s hrdostí můžeme říct, že
za těch osm let pořádání tohoto kurzu se naučili
lyžovat všichni, kteří se přihlásili. Takže po absolvování našeho výcviku mohou rodiče vyjet se

svými dětmi na hory a mají jistotu, že jejich děti
s nimi budou na svahu držet krok.
Paní učitelka Magda Fajfrová má kromě práce
instruktora ještě na starosti všechny finance
týkající se tohoto kurzu. Takže několik týdnů
předem vybírá peníze, objednává permanentky,
pak provádí všechny platby, dělá vyúčtování,
vrací peníze, hlídá, aby to všechno vyšlo a klaplo… Věřte, není to nic jednoduchého. K tomu
se přidají všichni nadšenci či obětavci naší školy
nebo přátelé školy a dalo by se říct, že to v podstatě funguje vlastně všechno samo a na konci
jsou vždy spokojené děti i rodiče (i když výjimky
se najdou každý rok).
Mezi nadšence a lidi, kteří jsou „zapálení a chtějí svým nadšením zapalovat dál“ patří M. Fajfrová, Y. Kolářová, B. Svobodová, L. Fajfrová,
H. Koubková, H. Slaninová, H. Doleželová,
L. Buřt, S. Hrazdírová, R. Ušelová, D. Vymazalová, P. Stehlík.
Proto bych chtěla aspoň takto velmi moc poděkovat všem svým kolegyním či kamarádům,
kteří vždy pomohou. Hluboce se skláním před
všemi, kteří nemají to lyžování rádi tolik jako já,
19
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a přesto jedou. Jsem vděčná všem, kteří vstanou
a jdou na svah, i když ráno bolestí (čehokoliv)
skoro nemohli vylézt z postele. Jsem nadšená
z přístupu kolegyň, kterým se to často nehodí,
ale protože to slíbily... jedou a starají se o všechny na svahu.

Bez nich by to opravdu nešlo a myslím si, že naše
škola se může pyšnit lidmi, kteří umějí něco víc
než ostatní a jsou ochotní svůj um a nadšení
předávat třeba i vašim dětem nejen při vyučování, ale i ve svém volném čase.
Mgr. Hana Šíblová

Hodonínský lyžař
Vybraní žáci z 1.-5. třídy se zúčastnili lyžařského závodu v Hodoníně u Kunštátu. V konkurenci čtyř škol si vedli víc než dobře a skvěle
reprezentovali naši školu. Startovalo se celkem
v 5 kategoriích. Zde jsou výsledky:
1. třída (dívky a chlapci dohromady): 2. místo
Mia Dendisová, 7. Daniel Kostka, 11. Daniel
Králík, 13. Dominik Kostka.
2.-3. třída dívky: 1. Nikola Vachová, 4. Viktorie
Formánková, 5. Veronika Matušková, 6. Anna
Sehnalová.

2.-3. třída chlapci: 1. Tomáš Koubek, 2. Štěpán
Čech, 3. Ondřej Štěpánek, 6. Matěj Hroz.
4.-5. třída dívky: 2. Lenka Dánielová, 6. Barbora
Pakostová.
4.-5. třída chlapci: 1. Šimon Hrivík, 4. Denis
Zouhar.
Z 15 možných medailí jsme získali 7. Vítězům
blahopřejeme a všem děkujeme za výbornou reprezentaci školy.
Mgr. Hana Šíblová

Kaprun 2016
Ve dnech 28. 2. – 4. 3. se 139 lyžařů zúčastnilo
zájezdu na rakouský Kaprun. Stejně jako loni
jsme navštívili tři lyžařská střediska – Kitzsteinhorn, Maiskogel a Schmittenhöhe v Zell
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am See. Jejich nespornou výhodou je to, že se
z nich dá, s ohledem na počasí, vybrat pro každý
den to nejvhodnější. Děti, kterých bylo 46, mohly dopoledne lyžovat pod vedením zkušených
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instruktorů ve družstvech a odpoledne s rodiči.
Dospělí účastníci si svůj program vybírali sami.
K jízdám jsme využívali jak upravené sjezdovky, tak freeridy, U-rampu, snowparky, prostě
jsme se snažili využít všech nabízených možností těchto světoznámých středisek. Dva dny
se z nebe sypal sníh a jízda v čerstvém prašanu
byla pro některé z nás novou zkušeností a zážitkem. Jeden den celé středisko zahalila bílá mlha,
ale my jsme zvládli výcvik a lyžování i v těchto
podmínkách. Navíc za svou vytrvalost jsme byli

odměněni dvěma krásnými dny plnými slunce,
krásných výhledů na okolní štíty a nádhernou
přírodu. Zdejší pobyt si každoročně zpříjemňujeme v termálních lázních, kde si po několikadenním lyžování odpočineme a nabereme nové
síly.
Jak víme, všechno, co se nám líbí, rychle utíká.
A týden na Kaprunu utekl rychleji než voda. Tak
zase za rok a tentokrát třeba i s vámi. Skol!
Mgr. Hana Šíblová

Lesnická soutěž
V pátek 26. 2. 2015 se žáci 8. ročníku ZŠ Jedovnice zúčastnili místního kola mezinárodní znalostní a praktické lesnické soutěže YPEF. Toto
kolo se uskutečnilo v areálu ŠLP ve Křtinách.
Národním koordinátorem mezinárodní soutěže
YPEF (v překladu Mladí lidé v evropských lesích)
v ČR je Česká lesnická společnost, z.s., nevládní
nezisková stavovská lesnická organizace, která
sdružuje téměř dva tisíce lesníků z celé ČR.
Soutěž se skládala ze dvou částí. Tou první byl
teoretický test ze znalostí o lesích, dřevinách

a přírodě České republiky. Na tu navazovala
obtížnější praktická část, složená z 6 okruhů.
V té měly soutěžní trojice poznávat postupně
šišky, listy stromů, semena lesních dřevin, vzorky dřevin, byliny a zvířecí exponáty. Nejlépe si
z našich soutěžících vedla trojice Kryštof Vítek,
Martin Stehlík a Vojta Stehlík, která se umístila
na 2. místě.
Mgr. Michal Souček
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Preventivní program Hasík
Dne 19. 2. 2016 naši školu navštívili dobrovolní
hasiči z Jedovnic, kteří jsou zároveň profesionálními hasiči v Blansku. Akce proběhla ve třídách
2. a 6. ročníku.
Dozvěděli jsme se mnoho nových informací,
např. jak hasiči jednají při nehodách nebo jaké
jsou bezpečnostní přístroje, které se dají nainstalovat do domu, o hasicích přístrojích. Během
přednášky nám dávali různé otázky, na které
jsme odpovídali - zopakovali jsme si čísla, která
voláme při požáru či havárii, bezpečnostní zásady, čím hasíme různé druhy požárů a podobně.
Celá akce se nám moc líbila a díky ní jsme získali další užitečné rady a informace.
Těšíme se na další setkání s hasiči, až se pojedeme podívat k nim do Blanska, kam nás pozvali.
Adéla Matušková, 6. A

Naše účast v krajském kole konverzační soutěže v anglickém jazyce
V pátek 11. 3. 2016 se v Brně konalo krajské kolo
konverzační soutěže v anglickém jazyce.
Naši školu a vlastně celý okres reprezentoval žák
Hynek Čejka ze třídy 9. A. V silné konkurenci

se neztratil a obsadil 5. místo. Určitě je to cenná
zkušenost. Gratulujeme.
Mgr. Hana Doleželová

Divadelní představení
Ve středu 16. 3. se žáci 3. ročníku vypravili
do Blanska na divadelní představení „Pohádky
pod Řípem - Pověsti české“. Na scéně se objevili
dva herci - Jan Přeučil a Eva Hrušková. Příběh
se odehrával u manželů Jiráskových, kdy pan
Alois vyprávěl příběhy ze starých pověstí českých. Žáci si zopakovali pověst o Čechovi,
o Krokovi, o Libuši... S herci si zazpívali a zatančili. Dva z nich si dokonce na jevišti s nimi i zahráli. Všem se představení moc líbilo a doufáme, že budeme moci zhlédnout i další jeho
pokračování.
PaedDr. Helena Smejkalová

Rodilí mluvčí na naší škole
16. března 2016 na naši školu zavítala skupina
9 rodilých mluvčích z USA a Kanady. Pro děti
si připravili netradiční pojetí hodin angličtiny.
Děti měly možnost vyzkoušet si své znalosti přímo v konverzaci s nimi. Zahrály si různé
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komunikační hry, měly možnost položit otázky
na různá témata a dozvěděly se něco o táboře
s výukou angličtiny.
Hosté během dopoledního vyučování navštívili
všechny ročníky od 4. třídy až po 9. třídu.
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Pro děti je to ojedinělá zkušenost setkat se a komunikovat s rodilými mluvčími. Do budoucna
je to velkou motivací a důvodem učit se angličtinu.
I pozvánka na letní tábor, který se koná v Černé
Hoře u Blanska, byla důvodem návštěvy. Tento
tábor je mezinárodní, křesťanský, ale je určen
pro kohokoli, kdo chce zažít dobrodružství. Té-

matem letošního léta jsou agenti. Na táboře děti
mohou hrát různé hry, učit se angličtinu, komunikovat s rodilými mluvčími a potkat nové
přátele.
Pro děti je takové netradiční pojetí výuky velmi
zábavné, což ukázaly svou aktivitou v hodinách.
Mgr. Hana Doleželová

Vystoupení v DPS
V pondělí 21. 3. žáci 3. ročníku navštívili DPS
v Jedovnicích. V pásmu říkanek, básní, pranostik a písniček ukázali, co se již ve škole naučili.
Protože jich většina navštěvuje i Základní uměleckou školu v Jedovnicích, předvedli, co umějí
zahrát na své nástroje. Čestmír Šnoblt na trub-

ku, Veronika Veselá na kytaru, Klára Francová
na housle. Na závěr obyvatelům DPS předali
drobné dárky a přáníčka a popřáli pěkné Velikonoce.
Mgr. Blanka Svobodová,
PaedDr. Helena Smejkalová

Sběrová akce
V měsíci květnu organizuje ZŠ Jedovnice
sběr starého papíru. Sběrová akce proběhne
ve dnech 5. – 9. 5. 2016, kontejner bude přistavený za budovou školy a po celý den bude možné
do něj papír odevzdávat.

Věříme, že nás jako vždy podpoříte a společně
nasbíráme co nejvíce starého papíru.
Děkujeme za pomoc.
Vedení ZŠ Jedovnice

Novinky a zajímavosti ze ZUŠ
Nahlédnutí do tanečního oboru
S příchodem jara se blíží řada vystoupení, na kterých se představí také žáci tanečního oboru.
V posledním květnovém víkendu se naše škola
již tradičně zúčastní setkání parohatých měst,
tentokrát v Železné Rudě. S žákyněmi třetího

ročníku druhého stupně Johanou Vávrovou
a Žanetou Prausovou nacvičujeme sóla současného tance a duet s ohňovými tyčemi.
Další vystoupení, na které se můžete těšit, je
vystoupení absolventské. V tomto školním roce
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se představí Eliška Franců s tancem ve stylu
flamenca a završí tím první cyklus základního
studia na ZUŠ.
Také se postupně připravujeme na samostatný koncert tanečního oboru s názvem „Z pohádky do pohádky“, který se oproti původně
plánovanému termínu posunul až na neděli
5. června. Všichni žáci se velmi snaží a moc je
baví ztvárnit svou roli nejen po stránce taneční,

ale i herecké. Nezbytnou součástí přípravy tanečníků jsou i kostýmy a kulisy, z nichž některé
si žáci sami vyrobí.
Mladší žákyně druhého ročníku prvního stupně
čeká také premiérové vystoupení, a to na hodech
v Jedovnicích, kde zatančí lidové tance.
Přejeme vám krásné jarní dny a těšíme se na
shledanou na našich vystoupeních.
Lenka Csevárová, DiS

Hudební obor
Vystoupení na výroční
schůzi ČČK Jedovnice

Ve čtvrtek 25. února se konala v komorním sále
ZUŠ výroční schůze místní organizace Českého
červeného kříže. Na úvod programu vystoupili
žáci pěveckého, klavírního a dechového oddělení. Zpříjemnili tak odpoledne zcela zaplněnému
sálu pozorných posluchačů.

Vystoupení pro STP Jedovnice

Tradiční kulturní odpoledne pro členy místní
organizace Svazu tělesně postižených se konalo
v sále v Chaloupkách ve čtvrtek 17. března.
Na pódiu vystoupili malí zpěváci ze třídy paní
učitelky Hany Korčákové. V programu zazněly
známé melodie z dětských pohádek a filmů.
Posluchači odměnili děti velkým potleskem
a vyžádali si přídavky.
Hana Korčáková
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Vystoupení na vernisáži v Adamově

Žáci jedovnické umělecké
školy vystoupili v kulturním
programu u příležitosti slavnostní vernisáže výstavy Salon dětských adamovských
výtvarníků, která se uskutečnila v pátek 18. března
ve Společenském centru
MKS na Horce v Adamově za účasti představitelů města Adamova pana starosty Bc. Romana
Piláta, místostarosty pana Jiřího Němce, ředitelky Městského kulturního střediska paní Jitky Králíčkové, představitelů firmy Eden Europe a firmy Adavak. V pěveckém vystoupení se
publiku představili Marek Pernica a Karolína
Sehnalová, žáci ze třídy p. uč. Hany Korčákové,
kteří na pódiu účinkovali společně s herečkou
Městského divadla Brno Radkou Coufalovou.
Hana Korčáková

Úspěch jedovnických žáků
v soutěži komorních souborů

Dne 21. března 2016 se konalo v ZUŠ Ořechov
krajské kolo soutěže žáků základních uměleckých škol v komorní hře s převahou smyčcových
nástrojů. Přihlášeno bylo celkem 37 souborů,
v nichž účinkovalo 111 hráčů.
Odbornou porotu tvořili významní umělci:
MgA. Dagmar Kupčíková (profesorka Konzervatoře Ostrava), Mgr. Leoš Zavadilík (zástupce koncertního mistra Filharmonie Brno),
Mgr. Martin Šranko (profesor Konzervatoře
Brno), Bc. Jiří Květon (emeritní člen Filharmo-
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nie Brno a odborník na barokní hudbu). Předsedou komise byl Mgr. Václav Horák (profesor
Konzervatoře Brno) a tajemníkem Pavel Rosendorf.
Jedovnickou ZUŠ reprezentovalo ve druhé kategorii mladé klavírní trio ve složení Daniel
Hudec - housle, Pavel Ondráček - violoncello
a Jan Málek - klavír. Ačkoliv byli ve své kategorii
nejmladší, svým suverénním přednesem
skladeb Antonína Tučapského a Adolpha Blanca si kluci získali publikum i porotu a odnesli
si kromě krásného druhého místa i potěšení
ze zasloužených ovací. Zapůsobili natolik, že jak
pedagogové konkurenčních souborů, tak sami
porotci gratulovali klavírnímu triu a jejich umělecké vedoucí k vynikajícím výkonům a ocenili
jejich společnou usilovnou přípravu.
Na závěr si dovolím vyjádřit myšlenku, že vítěz
není jen ten, kdo vyhrává první místa na soutěžích, ale i ten, kdo hudbou žije a má z ní potěšení
a radost. To je ta správná cesta, kterou by se měli
mladí umělci nechat vést.
Adéla Stonavská DiS.

Pěvecká soutěž Karlovarský skřivánek

Vyhlašovateli dětské soutěže v sólovém zpěvu
„Karlovarský skřivánek“ jsou Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka a Základní
škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary.
Žáci z Jedovnic ovšem necestovali až do Karlových Varů, ale vystoupili v regionálním kole
soutěže, které proběhlo 16. února v Brně.
Naši školu vzorně reprezentovaly Klára Přikrylová a Gabriela Musilová (1. ročník základního
studia), obě z pěvecké třídy Kateřiny Javorské.
Ačkoliv je to jejich „poprvé“, v kategorii ZUŠ
vyzpívaly krásná 2. místa. Patří jim velká gratulace, poděkování rodičům za podporu a p. uč.
Jančíkové za korepetici. A protože se to děvčatům moc líbilo, slíbily jsme si, že příští rok pojedeme zas!
Kateřina Javorská

Pozvání na absolventské koncerty

S příchodem jara se blíží čas konání absolventských vystoupení. Na řadě koncertů otevřených
široké veřejnosti žáci umělecké školy předvedou, co se za dobu docházky do ZUŠ naučili.
První koncert se uskuteční v komorním sále
ZUŠ (budova MŠ) již ve čtvrtek 14. dubna.
25

JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ

03/04 2016

Termíny všech vystoupení budou zveřejněny na internetových stránkách školy a budou také součástí
prezentace tradičního absolventského tabla.

Tak neváhejte a přijďte si poslechnout výsledky
práce mladých muzikantů a jejich učitelů.
Mgr. Josef Škvařil

Zprávy z výtvarného oboru

Protože jsme již úspěšně dokončili obě naše
vědecké publikace, „Přenosnou encyklopedii
draků“ a „Mořský breberkopis“, věnujeme se teď
dalším, neméně náročným činnostem.
Někteří žáci již finišují na šperkovnicích, které
většinou střeží nějaký neúplatný dráček, aby se

majitel klenotů nemusel obávat ztráty svého majetku.
Část žáků se intenzivně věnuje vymýšlení scénářů a následné produkci krátkých animovaných
filmů, jiné skupinky naopak započaly s malbou
„přezvětšovaného“ rostlinstva vlastního výběru, další tvoří sošky z keramické hlíny a někteří nadále pracují na absolventských pracích.
Zvládnout všechny tyto činnosti v našem malém, skromně vybaveném ateliéru, vyžaduje dokonalou plánovací strategii.
Musíme se ale také pochválit. Dvě žákyně, Kateřina Ottová a Andrea Wernerová, které se letos připravovaly k talentovým zkouškám, nejen
že je úspěšně zvládly, ale také byly na vybranou
uměleckou školu přijaty. Blahopřejeme a doufáme, že se jim bude dařit.
Mgr. Jitka Vávrová

Děti a mládež
Příměstské tábory v ATC Olšovec
Vážení obyvatelé městyse Jedovnice a okolních
obcí, ve spolupráci se vzdělávací agenturou
ALBION, s.r.o pro letošní rok připravujeme
dva příměstské tábory pro děti ve věku od 7 do
12 let přímo v kempu Olšovec!

Příměstský tábor s hrami v přírodě
a výlety do okolí

v termínu 11. - 15. 7. 2016
• hry v kempu, v případě nepříznivého počasí
v klubovně
• výlety do okolí a poznávání přírody Moravského Krasu,
• tématické povídání o lesních zvířatech, rostlinách a stromech, o životě v přírodě, o přírodních lidech a jejich způsobu života atd...
• v ceně: dvě svačiny a oběd, tábor bude veden
zkušeným pedagogem.
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Celodenní péče o vaše děti od 7.30 do 16.00
Cena: 2 200 Kč

Příměstský tábor s angličtinou

v termínu 15. - 19. 8. 2016
• hravá, interaktivní výuka angličtiny v dopoledních hodinách
• venku nebo v klubovně, jednoduchou konverzační formou
• odpoledne hry v kempu a v lese, výlety do
okolí a další zábava.
• v ceně: dvě svačiny a oběd, tábor bude veden
zkušeným pedagogem.
Celodenní péče o vaše děti od 7.30 do 16.00
Cena: 2 400 Kč
Informace k těmto dvěma táborům a přihlášky: Hana Kantorová, tel. 775 244 888, e-mail
anglictinajedovnice@seznam.cz
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Letní příměstské nebo pobytové tábory v areálu ATC Olšovec Jedovnice
pod vedením Anety Kuklínkové, Miss aerobik
Média 2007

Tábor „Cvič s námi“

v termínu 17. 7. - 23. 7. 2016
pro holky i kluky od 6 do 17 roků
Cena pobytový tábor: 3200 Kč, příměstský
tábor (8.00-17.00): 1 den 360 Kč,
týdenní program 1650 Kč
Co nás čeká?
• bohatý program s tanečními styly - aerobic,
zumba, street dance
• soutěže, diskotéky, táboráky, večerní programy, hry, turnaje, výlety
• sportovní aktivity - volejbal, fotbal, plavání,
minigolf a další
Programy zajistí zkušení vedoucí a profesionální lektoři.

„Tak trochu jinak“ - tábor sportovní
a herecký
v termínu 21. 8. - 27. 8. 2016
pro holky i kluky od 6 do 17 roků

Cena pobytový tábor: 3200 Kč,
příměstský tábor (8.00-17.00):
1 den - 360 Kč,
týdenní program 1650 Kč
Co nás čeká?
Pod vedením zkušených vedoucích a profesionálních lektorů:
• program plný zajímavých překvapení
• dramatický kroužek
• nácvik divadelního představení
• příprava a natáčení videoklipu
• aerobic, zumba, street dance
• cvičení na trampolínkách pro děti
• spousta her, soutěží a skvělé zábavy
• koupání, večerní diskotéky, táboráky
• slečny se můžou stát na den profi modelkou
...a mnoho dalšího
Více informací k oběma táborům na telefonním čísle +420 777 897 625,
e-mailu info.cvicsnami@gmail.com, nebo
na www.cvicsnami.cz

Mateřské a rodinné centrum Dymáček
S Dymáčkem do jara

Vážení rodiče, sympatizanti a sympatizantky,
naše centrum má pro vás
pravidelný program, a protože vám možná názvy
mnoho neřeknou, uvádíme
i popis, o co vlastně jde (tzn. „vo co gou“).
Herna vedená Aničkou vždy v pondělí, 9.30 až
11.00 v Dymáčku: určeno pro rodiče/prarodiče,
kteří se chtějí potkat, sdílet své radosti a starosti.
Děti si pohrají mezi sebou a mohou k tomu využít mnoho hraček a věcí v herničce.
Cvičení pro rodiče s dětmi v kulturním domě:
pro děti ve věku od 2 do 3 let, 9.30 až 10.30, vede
paní Stejskalová a jedná se o pohybová a sportovní cvičení, kdy se děti prostě vyřádí, aby dobře spaly.
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Herna vedená Radkou vždy ve středu od 15.30
do 17.00 hodin v Dymáčku: určeno pro rodiče,
kteří se chtějí potkat, sdílet své radosti a starosti.
Děti si pohrají mezi sebou a mohou k tomu využití mnoho hraček a věcí v herničce.
A ve čtvrtek máme dokonce dvě aktivity v dopoledních hodinách:
Cvičeníčko – baveníčko v kulturním domě,
v době od 9.15 – 10.15, to je pro děti do 1,5 roku,
které se mohou sportovně rozvíjet a řádit v prostoru.
A pozor!!! Máme novou aktivitu, kterou vede
Martina Maňoušková s názvem: Aktivní cvičení maminek „s dětmi“, každý čtvrtek od 9.30
do 10.30 v Dymáčku. Zde se však nejedná o aktivní cvičení dětí, ale právě že maminky aktivně
cvičí a malé robátko se stává pasivním účastníkem. Podle mě jako laika - je to vlastně jako cvičení těhotných žen, ale dítě už není v bříšku…
Pokud tedy máte dítě, které už drží hlavičku,
můžete přijít. Dle informací na internetu je
možné díky pravidelnému cvičení zhubnout až
3 kg, a to se bude na léto jistě hodit.
Jednou za 14 dní je možné navštívit Křesťanskou etiku pod vedením pana faráře: určeno pro
děti, aby se dozvěděly něco o tom, jak to funguje
mezi lidmi a ve společnosti nebo si jen tak zazpívaly a zatancovaly v Dymáčku.
V měsíci březnu se podařilo pro Dymáček
uskutečnit školení první pomoci. Díky našim
dobrovolným hasičům jsme si mohli vyzkoušet
na figurínách dospělého i dítěte umělé dýchání,
masáž srdce a byli jsme seznámeni se základními pravidly poskytování první pomoci. Shlédli
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jsme i video o možných příčinách zástavy srdce
a jak se máme v takových případech zachovat.
Dále nám byl představen přístroj AED (automatizovaný externí defibrilátor) a jak s ním zacházet. Nastínili jsme si postup spolupráce složek
integrovaného záchranného systému. Školení
vedl pan Ondráček formou dialogu se všemi
přítomnými a opravdu srozumitelnou formou,
proto bylo školení nejen přínosné, ale také pohodové. Věříme, že toto školení nebylo poslední,
neboť je v této oblasti spousta věcí k učení. Díky
patří hlavně Kamilu Štraitovi, který školení zajistil a Pavlu Ondráčkovi za čas a ochotu nám
poskytnout informace přímo z praxe.
POZVÁNKA NA BAZÁREK: jistě už všichni
očekáváte termín naší oblíbené prodejní akce.
Uskuteční se dne 23. dubna od 9.00 do 11.30
v kulturním domě.
Pokud vám chybí některá činnost a my ji
nenabízíme, tak se ozvěte, centrum je tady pro
vás, a tak budeme rády nabízet cokoli dalšího.
Chybí vám kurzy AJ pro dospělé? Paní Kantorová plánuje otevřít kurzy a pro Dymáček nabízí
lepší cenové podmínky. Chybí vám v Jedovnicích společenská etiketa pro děti na prvním
stupni ZŠ? Zajistíme lektora/lektorku pro vás.
Máte zájem o psychologa nebo poradnu pro
partnerské vztahy? Zajistíme pana Uzla k nám
do Jedovnic. Prostě cokoli…
Váha pro maminky s novorozenci – máme k dispozici pro vás k zapůjčení, členství v Dymáčku
není podmínkou. Ozvěte se na mail: marcdmacek@gmail.com.
členky rady Dymáčku
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Junák – český skaut, středisko Jedovnice
Jak se baví skauti

V pátek 11. března se uskutečnil v jedovnickém kulturním domě již 20. skautský bál
střediska Jedovnice, tentokrát s indiánskou tématikou.
Celý ples moderovala indiánská dvojice Improvizující
medvěd a Tichá myška.
Ples byl zahájen předtančením bílých bratří a sester z jedovnické polonézy, pak se už na tanečním parketu vyskytovali
příchozí indiáni, kteří se elegantně pohybovali
na hudbu kapely Tamdem.
Návštěvníci ochutnávali delikatesy z občerstvení U teplé stopy, účastnili se indiánských her
na pozadí o drobné ceny, kupovali volenky své
drahé polovičce – náhrdelník pro dámu a lapač
snů pro pána, vyhrávali hodnotné ceny v ruličkách, a protože byli fakt cool, fotili se v indiánském fotokoutku u kůlu. O půlnoci jejich zraky
dokonce čekala scénka, kterou si nacvičili mlad-

ší roveři - o tom, kterak šli indiáni žádat prezidenta země o rezervaci. Potom se ještě dlouho
tančilo a smálo – a pokud chcete tuto atmosféru
znovu zažít, přijďte na náš příští ples, který se
uskuteční v pátek 13. ledna 2017!
Touto cestou bychom si také dovolili poděkovat
všem, kteří pomohli k hladkému průběhu plesu
a dalším asi 160 příchozím, kteří se přišli na ples
pobavit.
Gábina Plchová

Pionýrská skupina Jedovnice
Uzlařská regata

Vázání tkaničky na botě
patří ke každodenní
činnosti mnohých z nás,
ale uvázat lodní uzel,
škoťák, dračí smyčku
a další jiné uzly, a ještě k tomu na čas, to už
zvládají opravdu jen trénovaní mistři. V pionýrské klubovně tak děti
mezi sebou poměřily mrštnost a rychlost svých
prstů. Konala se zde Uzlařská regata. Soutěžilo
se ve třech kategoriích a na všechny soutěžící čekala malá odměna.

Detektivní záhada vyřešena

O jarních prázdninách se vydalo pár odvážných
jedinců vyřešit zapeklitou detektivní záhadu.
Odjeli jsme ji řešit do Lelekovic. Hned první
večer se nám však stala nemilá věc. Ztratili se
nám naši vedoucí, po kratší době jsme se je rozhodli jít hledat. Našli jsme je svázané u stromu.

Vysvobodili jsme je, popsali nám samotného
padoucha, ale hlavně nám předali od něj vzkaz.
Všimli jsme si, že nám však stále jeden z vedoucích chybí a detektivní kancelář v čele se Scooby
Doo mohla začít pátrat. Po pár dnech usilovné
práce a hledání se pátrání blížilo ke konci. My
měli dostatek informací, abychom padoucha
dopadli, pátrání bylo velmi napínavé a chvílemi
i nebezpečné. Vše nakonec dopadlo dobře. Vedoucího se nám podařilo najít a dokonce za jeho
záchranu se nám odvděčil malými dárečky.

Vítězové

Jako každý rok jsme se zúčastnili pěvecké soutěže Porty v Krhově. Na schůzkách jsme pilně trénovali a v Krhově opět zazářili. Ráno 5. 3. 2016
jsme se všichni potkali na zastávce. Autobusem
jsme odjeli do Blanska a odtud vlakem do Skalice. Do Krhova nám naštěstí jel autobus, takže
jsme nemuseli jít pěšky.
My jsme vystupovali se třemi písničkami: Teta
Sylva, Řízni, řízni a Hroší písnička. S těmito
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písničkami jsme i vyhráli. Při vyhlášení jsme
si převzali placku a doprovodné nástroje jako
výhru. Z hezkého dne jsme si odnášeli krásný
zážitek a dobrý pocit z výhry.

Miss Pionýra 2016

Po kratší odmlce se v pionýrské klubovně konal
3. ročník Miss Pionýra. Do soutěže se přihlásilo
devět děvčat, která se nám nejprve představila, prozradila, co ráda dělají, a pak následovala
módní přehlídka. Děvčata se nám prošla po klubovně jako opravdové modelky a ukázala šaty,
které si na tuto soutěž vybrala. Třetí disciplína
byla úplně volná a dívky předvedly, v čem jsou
dobré. Většina z nich si vybrala zpěv, ale mile
nás překvapil třeba i skok přes švihadlo. Poslední disciplínu stanovila porota. Pro dívky
přichystala loupání brambor v časovém limitu.

Dívky byly velmi šikovné a porota měla rozhodování opravdu těžké. Druhou vicemiss se stala
dvě děvčata – Agátka Kopanická a Valentýnka
Horáková. První vicemiss obsadila Viktorka
Formánková a nejvíce se porotě líbila Radka
Nejezchlebová. Diváci si pomocí korálků odhlasovali Miss sympatie, kterou se stala Markétka
Ognarová. Velký obdiv patří dívkám, které měly
odvahu se do soutěže přihlásit, a také maminkám za přípravu děvčat.

Připravované akce:
24.–26. 4.
16. 4.
		
11. 5.
květen

Mimoní jízda (víkendovka)
Úklid kolem Jedovnického potoka
až do Rudického propadání
Kytičkový den proti rakovině
Kuličkiáda
Pionýři

Kultura
Informace z knihovny

Počátkem února bylo ukončeno poslední 4. kolo
fotosoutěže na téma „Královna zima“, vítězkou
se tentokrát stala se svou fotografií „Cesta
do zimního království“ (obr. na následující straně) paní Jana Hloušková, které ještě jednou moc
gratulujeme. Chtěla bych tímto poděkovat všem,
kteří se do naší fotosouteže zapojili a přispívali
svými snímky, jmenovitě jsou to Břetislav a Vojta Křičkovi, Zdenka Vágnerová, Adéla Vágnerová, Alena Kvasnicová, Ivana Kučerová, Iveta
Tesařová, Josef Ševčík, Leona Živná, Marek
Pernica, Marie Doleželová, Renata Vágnerová,
30

Romana Prokešová, Silvie Matušková, Soňa Plchová, Veronika Vintrová, Zdenka Švancarová,
Josef Ševčík, Julie Přibylová, Kamil Štrait, Marcela Poláková, Martina Kocmanová, Michaela
Stafford, paní Rybářová, Pavel Kuchař, Rudolf
Keprt, Viktor Kuchař, Květoslava Ševčíková,
Natálie Gottwaldová, Šárka Trusinová, Radek
Přibyl, Tereza Gottwaldová a Zdeňka Mášová.
Všechny došlé fotografie najdete na stránkách
http://knihovnajedovnice.rajce.idnes.cz.
V týdnu od 8. do 14. února probíhal Mezinárodní týden manželství, na naši výzvu dětem,
aby nakreslily nebo vyrobily pro svou maminku
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který je však u nás možná částečně poznamenán komunistickou minulostí. Jde však o den
uznávaný v různých částech světa. Připomínat
a oslavovat tento den je velice důležité, neboť
to znamená podporovat a souhlasit s rovnými
příležitostmi pro ženy a muže v zaměstnání, politice, vzdělání, rodině a ve veřejném životě vůbec. My jsme si ho připomněli i v naší knihovně
a v tento den dostala každá žena, která navštívila
knihovnu, malou kytičku.
V pátek 8. dubna proběhne na základní škole
beseda s paní Danielou Krolupperovou, českou
spisovatelkou dětských knih a překladatelkou ze
skandinávských jazyků. Beseda bude určena pro
žáky 3. tříd.

Nová provozní doba knihovny
platná od 1. 4. 2016
a tatínka nějaké hezké zamilované přáníčko, reagovala jediná holčička, a sice Anežka Maňoušková, které tímto moc děkujeme a její přáníčko
máme vystavené na nástěnce v dětském oddělení.
Děti z MŠ ze třídy Kačenky přinesly do knihovny namalované obrázky z knihy „Knížkový pejsek“ od Jiřího Kahouna, kterou si v naší knihovně paní učitelky zapůjčily a dětem ve školce
z ní předčítaly. Všechny obrázky jsou vyvěšeny
na nástěnce v dětském oddělení a udělaly nám
velkou radost. Děkujeme!
Mezinárodní den žen, připadající každoročně
na 8. března, je mezinárodně uznávaný svátek,

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

08.30 – 11.00
08.30 – 11.00
08.30 – 11.00
08.30 – 11.00
08.30 – 11.00

13.00 – 15.00
13.00 – 16.00
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00

Navštivte naše webové stránky http://www.
jedovnice.knihovna.cz, dozvíte se zde nejen
o všech plánovaných akcích, ale i o novinkách
v knihovním fondu, změnách v provozní době
či si můžete v našem ONLINE KATALOGU
vyhledat knihu podle svého gusta.
Krásné jarní dny s úsměvem na tváři přeje
knihovnice Michaela Doleželová

Historie
Ohlédnutí do minulosti
1316 (14. května) – narodil se Karel IV., český
král a římský císař.
1416 (30. května) – Jeroným Pražský, stoupenec
a zastánce mistra Jana Husa, byl upálen v Kostnici na stejném místě jako Hus.
1516 – zemřel český a polský král Vladislav
Jagellonský (1. března 1456 Krakov – 13. března
1516 Budín), trůny převzal jeho desetiletý syn
Ludvík Jagellonský.
1816 – byla vydána papežská bula, která zakázala fyzické mučení vyslýchaných osob.

1916 (30. dubna) – v rámci habsburského soustátí byl u nás poprvé zaveden letní čas, takže
1. květen 1916 začínal o hodinu dříve.
1926 (14. února) – ve slováckých Uhřicích se narodil P. Tomáš Prnka, který byl po 40 let duchovním správcem ve Křtinách (29. března 2013).
1926 (4. dubna) – o Velikonoční neděli byla poprvé pro veřejnost otevřena jeskyně Balcarka.
1936 (17. května) – v Lesním údolí u Rudice byla
posvěcena nová kaple sv. Antonína Paduánského, postavená zásluhou rodiny Klímovy, jejichž
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syn Jiří se připravoval ke kněžství. Ten o dvacet
let později, 11. května 1956, ve věku 45 let v postavení karlovarského kooperátora doma v Rudici zemřel*).
1956 – jedovnický hřbitov přechází do správy
MNV Jedovnice. Byly pořízeny nové hřbitovní
brány. Před kostelem byl srovnán terén nave-

zením sto padesáti tun materiálu a položením
drobných žulových kostek.
1966 – byla zvětšena kaple v Kotvrdovicích
a zbourána již nepoužívaná zvonice. Také dány
nové dveře a okna. Celkový náklad 100 000 Kč.
Architekt Ivan Nosek z Teplic.
IM

*) P. Václav Trmač nám poskytl další podrobnosti: „P. Jiří Klíma v době stavby mohl být bohoslovcem, byl vysvěcen, posléze však
byl v rámci zastrašování církve vězněn v komunistickém pracovním táboře, kde nikoho nezajímaly jeho žaludeční vředy. Když
bylo zřejmé, že jeho neléčená nemoc je nevyléčitelná, a nebyl schopen pracovat, byl propuštěn domů, kde po krátké době zemřel.
Někdo mi ukazoval i fotku z pohřbu, vezli ho v průvodu z Rudice do Jedovnic, je pohřben za presbytářem našeho kostela.“

Jedovnická kamnárna
Dnes již z jedovnické kamnárny existují jen haldy
sutě a několik posledních ruin. A také nevyužité
a nedokončené kachle, které za doby provozu nebyly vypáleny a dnes na ně sedá prach. Kamnárna na dnešní Jiráskově ulici stála na hraně prudkého svahu nad Kotvrdovickým potokem – právě
tento sráz vedl PhDr. J. Doležela k myšlence, zda
někde v této lokalitě nemohla být situována jedovnická tvrz. Pravděpodobně ne – ale je faktem,
že při pohledu od potoka vzhůru působila kamnárna romantickým a impozantním dojmem –
pravé orlí hnízdo. Nebo snad čapí hnízdo?
Když jsem jako dítě jezdíval autobusem přes
Jedovnice, vždy jsem vyhlížel, zda na komíně
uvidím čápa. Dlouho jsem je vídal. Ale nakonec
zmizeli, stejně jako komíny i kamnárna samotná. Podle RNDr. Mojmíra Vlašína hnízdili čápi
na komíně kamnárny nepravidelně do r. 2002,
v r. 2003 byla kvůli bourání komínů instalována
nová podložka na dřevěném sloupu, ale tu čápi
nevyužili – a od roku 2006 hnízdí na komíně mateřské školy. V souvislosti s čápy lze vzpomenout
i úsměvný výzkum, který dr. Vlašín zmiňoval
při „čapí“ přednášce v Jedovnicích – jeden z jeho
kolegů zjišťoval, zda je pravda, že čáp nosí děti.
A vypracoval statistický přehled, z něhož plynulo, že ano – protože v místech, kde se čápi vyskytují, byla vyšší porodnost než tam, kde nehnízdí. A jako jisté vysvětlení nabízel, že tam, kde je
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méně narušená příroda, se i lidé chovají přirozeněji...
Ale zpět ke kamnárně. Pro náš Zpravodaj jsem
získal laskavý souhlas s publikováním příspěvku,
který vyšel tiskem ve Sborníku Muzea Blansko
za rok 2011. Hlavním autorem textu byl RNDr.
David Varner, Ph.D. z Kotvrdovic, který se zaobírá
nejrůznějšími zajímavostmi z novověké historie,
na vzniku článku se podílel i jedovnický Ing. Jiří
Pořízek z rodiny, jíž kamnárna patřila (a patří).
Jen malý doplněk k jejich textu – Pořízkovi se
do dnešního domu přestěhovali z Rozstání až
za II. světové války v souvislosti s nuceným vystěhováním své domovské vesnice. Obytný dům nebyl tehdy plně dokončen, v podnájmu zde bydleli
učitelé, z nichž p. Voráč byl iniciátorem pomoci
při zřízení prvního čapího hnízda v roce 1939 –
tehdy již nebyl jeden z komínů tedy v provozu.
Jako ukázku výrobků místní kamnárny můžete
vidět 4 ks bílých nenaglazovaných a nedokončených kachlů, majiteli jsou právě Pořízkovi. Kolekci doplňuje 1 ks glazovaného kachle o rozměrech
22x24,5 cm (chlapec u rybníka s kačenami), který je v držení paní Marie Šíblové z čp. 552 – podle
rodinné tradice jde o výrobek naší kamnárny.
Na zadní straně kachlu je vyryta litera K, což by
mohlo odpovídat značce jednoho z majitelů, firmě Kropáček.
Josef Plch
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Příspěvek k historii jedovnické kamnárny - stručná historie podniku
Mezi významné jedovnické podniky patřila bezesporu kamnárna u hlavní silnice na Vyškov.
Výroba zde byla zahájena již před rokem 1900.
Jméno zakladatele bohužel není známo. Mezi
výrobky kamnárny patřily především kachle
na kamna. Pamětníci si vzpomínají, že kolem
roku 1900 bylo majitelem kamnárny družstvo
občanů z Jedovnic i okolních obcí. Protože továrna příliš neprosperovala, byla kolem roku
1910 prodána firmě František Kropáček z Blanska.
Nový majitel podle všeho kamnárnu značně zvelebil a rozšířil. Z této doby se zachovala krásná
kachlová deska s textem TOVARNÍ SKLAD FIRMY JEDOVNICKÁ KAMNÁRNA FR. KROPÁČEK BLANSKO. Snad měla byt použita k označení skladu výrobků agilního podnikatele.

Na jedné z budov bývalého továrního komplexu
se dochovalo ve štítu vročení 1918. Teoreticky by
se mohlo jednat o datum výstavby této budovy
za Kropáčkovy éry. Zmíněná budova mnohem
později – v dobách socialismu – sloužila jako
kanceláře dopravního podniku ČSAD (Československá státní automobilová doprava).
Kamnárnu v roce 1934 koupila od podnikatele
Kropáčka Františka Pořízková z Rozstání. Její
manžel Karel (nar. 1898) provozoval se svými bratry Jaroslavem (nar. 1907) a Bohumilem
(nar. 1901) od roku 1926 autobusovou osobní
dopravu na lince Rozstání – Blansko. V době
okupace docházelo k omezování linkové autobusové dopravy v souvislosti s postupným
vystěhováním obcí na Drahanské vrchovině.
Po II. světové válce Jaroslav Pořízek obnovil provozování autobusové dopravy na trase Rozstání

– Blansko. Karel Pořízek v téže době začal provozovat v Jedovnicích nákladní autodopravu.
Samotný provoz kamnárny byl již ve 30. letech
značně omezen. V této době kamnárna dvakrát
vyhořela, když se od pecí na vypalování kachlů
vznítila dřevěná střecha. V obou případech byly
provozy opraveny a výroba obnovena.
Je pravděpodobné, ze z produkce kamnárny pocházejí bílé a červené cihly s označením JEDO.
Při demolici bylo nalezeno také větší množství
cihel se značkou N, která patřila cihelně Josefa
Nezvala v Jedovnicích. V práci A. Roudného se
dočítáme, že v kamnárně býval dlouhá léta mistrem pan František Kužela z čp. 288.
V letech okupace se v kamnárně vypálila jedna
poslední várka kachlů. Kachle, které byly v té
době připraveny k finální fázi výroby, byly dočasně odvezeny pod přístřešek u dnešního hotelu Riviera. Po dokončení posledního výpalu byly
pece naplněny nevypálenými kachli a produkce
definitivně skončila. Po několik následujících let
byly objekty kamnárny prázdné. Po roce 1950
byla do prostor kamnárny umístěna provozovna ČSAD. Byla zde kancelář a garáže nákladní
dopravy až do roku 1974. Po celou dobu bydlela v domě u silnice čp. 236 rodina Pořízkových.
Postupně docházelo k devastaci jednotlivých
budov a nakonec byla rodina nucena zchátralé
objekty vlastními silami asanovat. Likvidace
budov včetně komínů byla zahájena po roce
2000. V době psaní tohoto článku (léto 2011) již
byly oba komíny a dvě ze tří pecí zlikvidovány.
Popis výrobního zařízení
V kamnárně byly celkem 3 horkovzdušné pece.
Každá z nich byla tvořena kobkou o rozměrech
3 x 4 m vyzděnou ze šamotových cihel. K pecím
se sestupovalo po čtyřech schodech do snížené místnosti široké 1,2 m. Zde byly pod pecí
klenuté topné komory, kam se přikládalo palivo (používala se silná polena) a odkud horký
vzduch proudil kanály vně a zřejmě i dovnitř
vlastní pece. Celá stavba pece byla řešena jako
dvouplášťová s řízeným prouděním horkého
vzduchu kolem vyskládaných kachlů. Další pokračovaní kanálu odvádělo spaliny do komína.
V konstrukci pecí byly integrovány použité kolejnice, zřejmě výhodně nakoupené při obnově
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železničních tratí tehdejšího Rakouska–Uherska. Na mnohých z nich jsou dosud patrná
označení výrobců, například RESICZA 1886.
V poslední zachovalé peci se nacházejí dosud
nevypálené kachle s částečně nanesenou glazurou.
Kamnárna měla dva komíny (o výšce 12 a 15 m).
Jeden z nich byl postaven ze světlých tvarovek
s nápisem JEDO, druhý z neoznačených odlehčených tvarovek z pálené hlíny. Ke komínům
bývalé kamnárny se váže příběh několika generací čapí rodiny. Vše začalo v roce 1939, kdy
se na vyšším komíně tehdy ještě fungující kamnárny zastavil párek mladých čápů. Učitel Voráč
tehdy s několika pomocníky vyšplhal na komín
a umístil zde chvojím propletené přední vozové kolo, na němž si čápi později vybudovali své
hnízdo. V něm párek opakovaně přiváděl na svět
své potomky až do roku 1942, kdy čápa zastřelili
němečtí vojáci. Po několika letech se na komínu
usídlil nový párek a k radosti jedovnických občanů zde opět začal vyvádět svá mláďata.
Suroviny pro výrobu
Díky blízkým dolům na písky a hlíny neměla
zřejmě kamnárna problém s dodávkami vhodné suroviny. Zachoval se účet vystavený dne
22. října 1936 za dodávku 1000 kg (?) rudické
černé hlíny jakosti 1a za 94,40 Kč. Dodavatelem
byla továrna bratří Schützů v Olomučanech.

Jako odběratel zde figuruje paní Františka Pořízková, Šamotová továrna na kamna, Jedovnice. Zdá se tedy, že minimálně část produkce byla
vyráběna z lokálních surovin.
Technologický postup výroby kachlů
Keramické kachle se dodnes vyrábějí téměř
identickým postupem, jako tomu bylo v dobách první republiky. Na začátku je namíchaná tekutá keramická suspenze, která se ručně
lije do sádrové formy. Po určité časové prodlevě následuje rozebrání forem, vyjmutí kachlů,
první retuš a sušení. Nyní je kachel ve fázi, kdy
sice nemá potřebnou pevnost, ale již drží tvar.
Po druhé retuši, což je vyhlazení bočních hran
a nerovností v ploše kachle, jdou kachle do pece
na přežah. Výsledkem přežahu jsou kachle
vhodné k použití jako podomítkové nebo ke glazování. Glazování je proces nástřiku zvolené povrchové úpravy. Poslední fází výroby kachlů je
ostrý výpal s glazurou.
Prameny a zdroje informací:
Jedovnice – strojopis Aloise Roudného
z r. 1978; týdeník Zítřek Blanenska ze dne
15. 5. 1959; archiv rodiny Pořízkových; obecní
archiv (u Jiřího Roudného);
web: http://www.kamnarstvi-bechyne.cz
Další informace a podobné články:
www.davar.cz/badatelna
RNDr. David Varner, Ph.D., Ing. Jiří Pořízek

Duchovní sloupek
Tmoucí tma
Vyprávěl jsem dětem předškolního věku na pěti
místech pohádku o tom, jak se v kostele začala hádat vitrážová okna, oltářní obraz, zrcadlo
v zákristii a zapomenutý fotoaparát, kdo je nejkrásnější a nejšikovnější – a tudíž i nejdůležitější. Nemohly se domluvit. Okno bylo nejbarevnější, obraz nejumělečtější, zrcadlo nejrychlejší
v malování obrazů, ale obrázky ve fotoaparátu
byly zase trvanlivější... Sluníčko se je snažilo
uklidnit a přesvědčit, že je každý krásný a šikovný svým způsobem, a proto jsou všichni nenahraditelní, ale nikdo je neslyšel, hádka byla
proti jemnému slunečnímu hlásku příliš hlučná
a emotivní.
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Ve všech pěti skupinách děti ztuhly, když slyšely, jak to Sluníčko vyřešilo. Bez varování (které by stejně nikdo neslyšel nebo neposlouchal)
a bez obvyklého stmívání zhaslo. Poprvé a podruhé jsem se lekl také, nečekal jsem, že děti
tak moc vyděsím. Nic jsem však neměnil ani při
dalších reprízách a snad jsem nikomu neublížil.
Ten strach ze tmy tmoucí trval jen chviličku,
než si zmíněné věci uvědomily, že bez Sluníčka nic nedokážou, a proto poprosily Sluníčko,
aby zase svítilo, a slíbily, že už se nikdy hádat
nebudou.
Děti zvyklé na to, že vlci žerou Karkulky, že Růženky usínají na celé století kvůli jednomu trnu,
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čarodějové nechávají lidi zkamenět a na kdovíco ještě z rozličných zdrojů pohádek, na chvíli vyděsila představa náhlého zhasnutí Slunce
a následné tmy. Možná proto, že lidožravé vlky,
prokleté trny a čaroděje moc často nepotkáváme, zato sluneční světlo nás provází každým
dnem. Někdy se sotva dere přes mraky, jindy
se proti jeho nadbytku musíme chránit brýlemi
a občas můžeme žasnout nad světelnými efekty
v atmosféře, mění se, ale patří k našemu životu a litujeme ty, kdo jsou kvůli poruše zraku
o tuto skvělou vymoženost připraveni, a jsme
rádi, že se nás netýká depresívní polární noc.
Už jsme zažili noční výpadek přísunu elektřiny
a následnou tmu, ale to vyřeší baterka, svíčka
nebo všudypřítomný šikovný mobil. Ale čím
nahradit světlo Slunce? Představa, že budeme
do smrti chodit po světě s baterkou či svíčkou,
nehledě na další mnohem dramatičtější následky absence sluneční činnosti, je opravdu nepříjemná a pro človíčka s představami všemožných
nebezpečí skrytých ve tmě děsivá.
Vraťme se k té pohádce. Ten temný problém
s nedozírnými následky začal hádkou o to, kdo
je nejkrásnější a nejšikovnější a nejnenahraditelnější. To také známe v různě intenzivních
podobách z vlastní zkušenosti. Sluníčko zatím

svítí a dívá se na to. Představu, že by kvůli mé
pýše nebo agresivitě mohlo zhasnout, můžu
svižně odvrhnout jako nesmysl, nebo si ji můžu
na chvíli přece jen připustit; třeba by mi to
mohlo stejně jako tomu pohádkovému kostelnímu mobiliáři pomoci k poznání, že leccos
dokážu jen díky něčí pomoci, stejně jako ostatní, a tudíž je spolupráce s druhými praktičtější
než nadměrné zdůrazňování svých schopností
a přivlastňování si veškerých zásluh.
Onu pohádku jsem kdysi napsal jako pokus
obrazně vyjádřit, co pro věřícího křesťana znamenají Velikonoce. Ježíšovo ukřižování bylo
následkem lidské pýchy a samolibosti. Když
na kříži zemřel, nastala tma. Možná je pro
evangelisty jen symbolem, určitě nebyla tak černočerná jako v jeskyních, na tom nezáleží. Tma.
Všichni se vyděsili, Ježíšovi přátelé i nepřátelé.
Třetí den přinesl změnu. Hrůzu prvních nahradila radost ze zmrtvýchvstání, strachy druhým
zůstaly pod hroší kůží.
Může se stát, že zaviníme zatmění, ale můžeme
to také zase dát do pořádku. Přibývající doba
slunečního svitu v jarním čase může být pro
nás inspirací.
Václav Trmač, farář

Napsali jste nám
Pohlazení kytičkou
Toto „pohlazení“ v úterý 8. března zahřálo
u srdíčka ženy a dívky, které v ten den navštívily místní knihovnu. Pohlazením duše byla
kytička, se kterou čtenářky z knihovny odcházely. Malá pozornost z rukou, ale zejména z úcty
projevené vedoucí knihovny paní Doleželovou
k svátku žen. K celosvětově uznávanému svátku
usilujícího o dosažení rovnoprávného postavení
žen ve společnosti na celém světě. Úsilí dlouhodobé, 8. březnem datované od konce první světové války*). A protože naše „dnešní“ pozornost
ženám vzešla z knihovny, můžeme říci, že u nás
jako symbol boje za ženskou emancipaci můžeme připomenout činnost spisovatelky Boženy
Němcové, ale také jiných pokrokově smýšlejících žen. Vynikajících ve vědě, v umění, ve sportu a v dalších oblastech společenského života.

Z nepříliš dávné historie uvádím, že u nás neuplynulo ještě ani sto let od udělení volebního práva ženám, které jim bylo přiznáno až
po vzniku Československé republiky, v roce
1920, a že ještě ve čtyřicátých letech dvacátého
století žena neměla právo sama vychovávat
nezletilé dítě, to muselo mít kromě matky ještě
úředně hlášeného poručníka.
Úsilí o rovnoprávnost žen není u nás ještě ani
dnes u konce. Svědčí o tom v mnoha pracovních
oborech skutečnost, že odměny za práci mužů
a žen jsou v neprospěch žen rozdílné.
Za pohlazení kytičkou náleží paní Doleželové
velké poděkování. A nejen za ně, ještě více za to,
že v Jedovnicích pouze ona veřejně projevila tuto
pozornost, která by více náležela mužské ruce.
IM
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Dymáček na veřejném zasedání zastupitelstva městyse
Stalo se ve čtvrtek 17. března v zasedací místnosti úřadu městyse.
Ne, nebyly tam děti z Dymáčku, pro ně to bylo
již pozdě, ale jejich vedoucí Bc. Lenka Šebelová, DiS., jinak také členka zastupitelstva i rady.
Po náročném jednání zasedání, vždyť se schvaloval rozpočet městyse, nabídla všem přítomným chutný pozdrav od dětí z Mateřského a rodinného centra Dymáček.

Děti zhotovily bohatě a úhledně zdobené košíčky, muffiny, jako pozornost pro přítomné na zasedání. Každý si mohl vybrat. Sladké nebo slané.
Okusil jsem ten slaný. Jaký byl? Chutnal tak, že
děkuji za něj nejen tomu, kdo přímo tento košíček zhotovil, nýbrž všem dětem, které při jejich
výrobě byly. A vedoucí paní Bc. Lence za milou
pozornost a vedení dětí k prospěšné činnosti.
IM

Cestou za poznáním
Píši tyto řádky v období kolem svátku Dne učitelů, výročí narození Jana Ámose Komenského,
podle kterého posledním stupněm učení a poznávání má být cestování k ověření a rozšíření
získaných poznatků a vědomostí.
Tuto pravdu jsem si ověřil v sobotu 12. března
účastí na turistické akci „Krajem pod Kojálem“,
u které v důsledku počasí došlo ke změně trasy
okruhu. Místo skluzem na běžkách vedla schůdným terénem a také třemi obcemi pěší trasa.
Jaká poznání jsem si přinesl z tohoto výšlapu?
Přesvědčil jsem se, že má význam nesedět pouze
doma a podívat se raději po okolí.
Viděl jsem, že v Kotvrdovicích mají čistá, upravená, vydlážděná a bez decimetr vysokého najížděcího schodku přístupná parkoviště, že Kra-

sovská „náves“ úpravností a dlažbou připomíná
městské náměstí, že chůze po stezce Údolíčkem
kolem dvou pěkně upravených krasovských rybníčků je potěšením. Že v žádné z těchto tří obcí
jsem na vytyčené trase nešel po chodnících, jejichž povrch by připomínal zkamenělé mořské
vlny a že v žádné tamní místní komunikaci jsem
neviděl nežádoucí díry a nerovnosti. Nikde jsem
neuviděl ani různě rozházené kontejnery na odpad ani prorezavělé násypky na materiál k zimnímu posypu.
Z pěkné vycházky mně zůstala v mysli otázka:
Jak to v těch obcích dělají, že tam mají všechno
tak pěkné, příjemné a útulné?
IM

Sport
Fotbalové jaro začíná…
Muži A – jarní část krajské soutěže I.B
27. 3. 15.00 Pačlavice – SK Jedovnice
3. 4. 15.30 SK Jedovnice – Slavkov
10. 4. 15.30 Čebín – SK Jedovnice
17. 4. 16.00 SK Jedovnice – Rousínov
24. 4. 16.00 Rájec – SK Jedovnice
1. 5. 16.30 SK Jedovnice – Vyškov

8. 5.
14. 5.
22. 5.
29. 5.
5. 6.
12. 6.
19. 6.

16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30

Líšeň – SK Jedovnice
SK Jedovnice – Podolí
Vilémovice – SK Jedovnice
SK Jedovnice – Medlánky
SK Jedovnice – Černá Hora
Lipovec - SK Jedovnice
SK Jedovnice - Soběšice

Šachové jaro skončilo… jen jaro?
Další sezónu mají za sebou šachisté Sokola
Jedovnice. V rozmezí říjen 2015 – březen 2016
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odehráli v devítičlenném okresním přeboru celkem 8 zápasů (systém každý s každým). Obsadili
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5. místo (tedy zlatý střed), prohráli s těmi před
sebou (Rudice B 2-6, Sloup B 3,5-4,5, Adamov B
a Boskovice B 3-5), porazili ty za sebou (Lipovec D 6,5-1,5, Jevíčko a Rovečné 6-2, Lipůvku
5-3). „Písmenka“ u řady našich soupeřů svědčí
o tom, že jejich lepší družstva hrají krajské soutěže, přičemž tito „krajští“ hráči mohou v hojném počtu nastupovat i v okresním přeboru.
Cesta do vyšší soutěže je tak vlastními silami
těžko průchozí, navíc ty vlastní síly docházejí...

Letos jsme sice i s nepočetným kádrem nastoupili ve všech zápasech kompletní, ale často
za cenu přemlouvání. A to další hráči oznámili,
že s nimi nelze pro další sezónu počítat. Je otázkou, zda oddíl udržovat při životě s pomocí hostů z jiných oddílů (kteří ani nejsou k mání).
Zkoušíme tedy touto cestou vyzvat vážné zájemce o šachy, kteří by to chtěli zkusit „závodně“, aby se přihlásili – např. na e-mail j.plch@
atlas.cz.
Josef Plch

Pozvánky
Den matek

Místní organizace KDU-ČSL ve spolupráci se
ZUŠ Jedovnice pořádá v neděli 8. května v kulturním domě v Jedovnicích oslavu Dne matek.
Začátek v 15.00. Je zajištěno občerstvení i kulturní program.
Zveme maminky a babičky, ale i vás ostatní, protože oslavenkyně jistě potěší, když radostné
chvíle prožijí se svými nejbližšími.

Divadelní společnost HÁTA Praha

Březnové divadelní představení Háty Tři bratři
v nesnázích bylo z technických důvodů přesunuto na neděli 15. května v 19 hod. Původní
lístky zůstávají v platnosti. Pokud někomu tento
nový termín nevyhovuje, může lístky v knihovně vrátit.
Divadelní společnost Háta se
za změnu termínu omlouvá.

Připomenutí 765 let od 1. písemné zmínky

Sobota-neděle 21.-22. května
výstava v sále KD (dokumenty, kroniky, historické fotografie, archeologické nálezy).
Sobota 10.00 – komentovaná prohlídka zaniklé
vsi Bystřec.
Přednášky v kinosále v 17.30 (J. Plch):
Sobota: Jedovnice za vrcholného středověku
Neděle: Jedovnice v pozdním středověku
a novověku

POZVÁNKA NA OSLAVY 140. VÝROČÍ
ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ JEDOVNICE
Sbor dobrovolných
hasičů Jedovnice si
Vás dovoluje srdečně
pozvat ve dnech 17.
a 18. června 2016
na oslavy spojené
s výročím založení
SDH Jedovnice.
Oslavy budou probíhat podle následujícího programu:

Pátek 17. června
17.00 Položení květin u pomníku padlých hasičů před hasičskou zbrojnicí
18.00 Schůze pořádaná u příležitosti výročí
v kulturním domě
Sobota 18. června
8.00 Bucharův memoriál – požární útok žáků
na fotbalovém hřišti
13.30 Průvod obcí za doprovodu dechové hudby
14.00 Slavnostní zahájení oslav u kulturního
domu, proslovy hostů
14.30 – 17.00 Ukázky činnosti hasičů, výstava
techniky od historické po soudobou
Po oba dva dny bude zajištěno občerstvení, v sobotu navíc zábava pro děti a k poslechu zahraje
živá hudba.
Doufáme, že přijmete naše pozvání.
Michal Prause, velitel JSDH Jedovnice
Tomáš Dvořáček, starosta SDH Jedovnice
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Plánované víkendové akce
v ATC Olšovec duben-říjen 2016

Říjen
• 22. - 23. 10. Výlov rybníku Olšovce

Duben
• 22. 4. Singletrail Moravský kras
slavnostní otevření terénních cyklotras a nástupního místa
• 23. 4. Testfest 2016
zájemci budou mít možnost vyzkoušet si modelová kola roku 2016 od různých výrobců

Plánované akce Klubu dobré pohody

Květen
• 21. 5. Cyklotrek
cykloturistická akce pro všechny příznivce
kol a přírody, na své si přijdou rekreační
cyklisté i závodníci.
• 28. 5. Sraz majitelů vozidel Chevrolet-Daewoo
bohatý program pro všechny účastníky (majitele vozů i diváky)
Červen
• 10. - 12. 6. Víkend s výukou salsy
• 11. 6. Czech Bimmer fest 2016
• 25. 6. Delikomat Manager Triatlon 2016
populární závod firemních štafet (400 m
plavání, 15 km horská kola, 4 km běh)
Červenec
• 4. - 10. 7. SDK 2016 (Street Dance Kemp)
• 16. 7. Luštění křížovek pro velké i malé
• 22. 7. již čtvrté Jedovnické hudební setkání –
se skupinou Yantar
• 23. 7. Olšovec open – závody dračích lodí
Srpen
• 20. 8. Olšofest – pivní festival
• 20. 8. Sraz vozidel Dacia
Září
• 3. - 4. 9. Závody vodních motorových člunů
• 10. 9. Sraz majitelů vozidel Volvo
• 17. 9. Sraz majitelů bernských salaš. psů

Klub dobré pohody připravuje v následujícím
období pro širokou veřejnost tyto akce:
• 5. 5. 2016 zájezd na výstavu FLORIA do
Kroměříže
• 29. 6. 2016 zájezd do Vsetína s prohlídkou
a prodejem výrobků skleněných vánočních
ozdob. Podíváme se také na slovenské poutní
místo Turzovku
• Navštívíme dřevěný kostelík v Blansku s výkladem o jeho historii
Výbor Klubu dobré pohody

KINO E - CINEMA JEDOVNICE
DUBEN-KVĚTEN 2016

KD Na Kopci 571, 679 06 Jedovnice, tel.
704 425 319
Vždy ve středu v 18 hodin,
pokladna otevřena od 17.30.
Vstupné 60 Kč, na dětská představení 30 Kč a pro
děti do 6 let zdarma.
6. 4. Sněhurka a lovec - dobrodružný film
USA.
13. 4. Po stopách Marsupilamiho - rodinná
komedie Francie
20. 4. SpongeBob ve filmu: Houba na suchu animovaný film USA
27. 4. Ztracen 45 - dokumentární drama ČR
(o Josefu Čapkovi)
4. 5. Žraloci na s(o)uši - animovaný film
Malajsie
11. 5. Malá z rybárny - animovaný film ČR
18. 5. Drákula: Neznámá legenda – akční
fantasy film USA
25. 5. Dům kouzel- animovaný film Belgie
Podrobnější program najdete na www.jedovnice.cz - sekce kino.

Reklamy – inzerce
• Koupím rodinný dům se zahradou v Jedovnicích nebo blízkém okolí. Opravy mi nevadí,
nabídněte prosím. Tel. 721 332 622
• Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v Jedovnicích.
Tel. 728 996 814.
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• Hledám ke koupi domek v Jedovnicích nebo
v okolí. Tel. 720 597 284.
• Prodáme v Jedovnicích samostatně stojící
dům 6+kk se zahradou, kolaudace 2001. Cena
dohodou. Tel. 777 882 963
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snížená cena za přezu

tí !!!

kompletní přezutí oso
bního
automobilu 499,- Kč

pro stálé zákazníky 1

0% sleva

sezonní
uskladnění
pneu i kol

zdarma
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