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Na obálce: Jedovnické kříže

V Jedovnicích se dochovaly dva památkově chráněné kamenné kříže, které můžete vidět na kresbě 
Mgr. Jitky Vávrové. Vzhledem k velikonoční době, kdy si křesťané připomínají ukřižování Krista, 
jsou vhodným motivem pro dubnovou obálku. Zprvu se zdálo, že o nich půjde napsat jen stručný 
text, ale jejich osud je zajímavý, takže i komentář bude obšírnější. 

První z pískovcových křížů se nachází u kostela, druhý při vjezdu do Chaloupek. Jsou si velmi 
podobné – mají stejný hranolový podstavec se žlábkovanými volutovými boky zakončený vyloženou 
profi lovanou římsou, (téměř) stejný je i štíhlý pylon a nahoře pak podobné masivní kříže s tělem Krista. 
Jednodušší je popsat kříž chaloupecký. Již na mapě 1. vojenského mapování asi z roku 1765, tedy ještě 
před vznikem osady Újezd (Chaloupky), je vidět kříž poblíž křižovatky cest do Lažánek, do Křtin a do 
Jedovnic. Zdá se, že stál na stejném místě jako kříž dnešní (což by bylo i logické). V roce 1801 byl patrně 
tento starší, jistě dřevěný kříž nahrazen novým, kamenným. Podstavec na jednostupňovém soklu nese 
dnes černý (původně zlacený) majuskulní chronogram: hanC / VeneratIonI / perpetVae / eXstrVXe-
rat / DoMInICVs / IVLInek. Lze přeložit: „Toto uctívej ustavičně. Vztyčil Dominik Julínek.“ 

Chronogram udává rok zbudování – MDCCLXXVVVVVIIIIII = 1801. Nutno vysvětlit, že v latině 
litera V může znamenat jak V, tak U, a litera I jak I, tak J. Na bocích pylonu má být podle popisu památ-
kářky PhDr. Lefnerové z r. 1965 „nízký reliéf mučednických nástrojů“ (tj. těch, jimiž byl mučen Kris-
tus). Pohledově vlevo vidíme na pylonu zkřížená kopí – mohlo by jít o symbol kopí, jímž byl posmrtně 
proboden Ježíšův bok. Pohledově vpravo je zkřížená šavle a rákos – šavle by mohla být připomínkou 
toho, že jeden z Ježíšových stoupenců (snad apoštol Petr) při Kristově zatýkání tasil meč a uťal ucho 
služebníku velekněze. Rákos má pak povícerý význam – podle Matoušova evangelia dali římští vojáci 
Ježíši do pravice rákos jako královskou hůl, když se mu posmívali, podle Marka bili vojáci Ježíše rá-
kosem po hlavě, podle Matouše i Marka dávali vojáci ukřižovanému Ježíši napít octa pomocí houby 
napíchnuté na rákosu. Na čelní straně pylonu vidíme pod ozdobným šňůrovým pletencem symboly 
(nejen) poslední večeře – kalich a hostii s písmeny IHS. Zkratka IHS má různé výklady – např. Iesus 
Hominum Salvator (Ježíš spasitel lidí) nebo In Hoc Signo vinces (v tomto znamení zvítězíš).

Samotný kříž má liliovitě ukončená ramena – lilie je symbolem čistoty. Nad hlavou Krista je nápi-
sová blána s písmeny I:N:R:I:, což znamená Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum (Ježíš nazaretský, král 
židovský) – podle Janova evangelia dal tento nápis na kříž umístit Pilát, byl psán hebrejsky, latinsky 
a řecky. Nad blánou vidíme ozdobnou mušli.

Objednatel kříže Dominik Julínek je patrně totožný s mlynářem a kostelním (farním) hospodářem 
z let výstavby kostela (1783-85). Mohlo by jít o syna či vnuka mlynáře Urbana Julínka, který r. 1757 
zakoupil panský mlýn od majitelky rájeckého panství, Karolíny hraběnky z Rogendorfu – tento mlýn 
pod Dymákem je v držení rodu dosud. (Pokračování na straně 28)

Josef Plch
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Usnesení ze schůze 
Rady městyse Jedovnice č. 5 
ze dne 19. 1. 2011

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:
Rada městyse schvaluje
• bezplatný pronájem kinosálu kulturního 

domu na divadelní představení Zvláštní 
vydání na dny 28. 12. a 29. 12. 2010, nájem 
ve výši 1.000 Kč na představení 09. 01. 2011, 
16. 01. 2011, 30. 01. 2011, 13. 02. 2011, 20. 
02. 2011, žadatel Divadelní soubor Vlastimil 
Jedovnice

• prominutí poplatku ze vstupného na 
představení Divadelního souboru Vlastimil 
Jedovnice Zvláštní vydání ve dnech 28. 12. 
2010, 29. 12. 2010, 09. 01. 2011, 16. 01. 2011, 
30. 01. 2011, 13. 02. 2011, 20. 02. 2011

• Dodatek č. 1 Jednacího řádu Rady městyse 
Jedovnice dle předloženého návrhu

• nájemní smlouvu mezi městysem Jedovnice 
a P. Šebelou, Jedovnice, na pronájem 
půjčovny loděk, dle předloženého návrhu

• nájemní smlouvu mezi městysem Jedovnice 
a J. Vašíčkovou, Jedovnice, na pozemek p. č. 
1043/1, dle předloženého návrhu

• nájemní smlouvu mezi městysem Jedovnice 
a D. a L. Přikrylovými, Jedovnice, na 
pozemky p. č. 2644/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 
22, dle předloženého návrhu

• Smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby, 
žadatel V. Šimáčková, Jedovnice, dle 
předloženého návrhu

Rada městyse bere na vědomí
• vyjádření Policie ČR o zamítnutí zřízení 

obytné zóny v lokalitě Větřák
• poděkování příspěvkové organizace Paprsek 

Velké Opatovice za příspěvek na činnost
Rada městyse souhlasí
• s rozšířením Základnové stanice společnosti 

T-Mobile CZ a. s. „62039 – Blansko Vyškov 
Jedovnice 2“, která se nachází na bytovém 
domě 634 Na Kopci, dle předloženého 
návrhu

• s pořádáním sportovního projektu GT 

MULTI SPORT FESTIVAL dne 11. 06. 2011, 
žadatel GALANT BRNO, s. r. o., Brno, dle 
předloženého návrhu

Rada městyse nesouhlasí 
• s prodejem pozemku p. č. 1043/1, který je 

v majetku městyse, žadatel Z. Šlof a Mgr. 
J. Marková, Jedovnice

Rada městyse jmenuje
• na místo vedoucí ekonomického odboru 

paní Zdeňku Korčákovou, Jedovnice, 
s účinností od 01. 02. 2011

Rada městyse ruší
• usnesení č. 3/15 ze dne 15. 12. 2010
• usnesení č. 3/13 ze dne 15. 12. 2010
Rada městyse rozhodla
• ve funkci zadavatele podlimitní veřejné 

zakázky zadané dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky 
na veřejnou zakázku „Průmyslová zóna“ 
uchazeče Sdružení „Průmyslová zóna 
Jedovnice“, Brno

• přispět pořadatelům plesů pronájmem haly 
SPŠ Jedovnice ve výši 1 hodiny

• o výši poplatku za zřízení přípojky kabel. TV 
pro rok 2011, pro rodinný dům 4.500 Kč, 
pro bytový dům 3. 000 Kč, ceny jsou včetně 
DPH. Roční poplatek zůstává nezměněn

Usnesení ze schůze 
Rady městyse Jedovnice č. 6 
ze dne 26. 1. 2011

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:
Rada městyse schvaluje
• podání žádosti o investiční dotaci 

z dotačního programu JMK Prevence 
kriminality 2011 dle předloženého návrhu

Usnesení ze schůze 
Rady městyse Jedovnice č. 7 
ze dne 9. 2. 2011

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:
Rada městyse schvaluje

Informace z rady a zastupitelstva
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• nájemní smlouvu mezi městysem Jedovnice 
a Z. Šlofem a Mgr. J. Markovou, Jedovnice, na 
pozemek p. č. 1043/1 dle předloženého návrhu 

• Dodatek č. 3 – předplacení nájemného 
nájemní smlouvy ze dne 23. 04. 2009 mezi 
městysem Jedovnice a VR OZE systems s. r. 
o. Tršice

• Smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby, 
žadatel J. Ondráček, Jedovnice

Rada městyse bere na vědomí
• informaci o výtěžku Tříkrálové sbírky 

v Jedovnicích, který byl 43.217 Kč 
a poděkování DCH Brno, Oblastní charity 
Blansko, za příspěvky občanů a za pomoc 
všem, kteří se podíleli na jejím uspořádání 
v Jedovnicích

• zápis ze schůze komise životního prostředí ze 
dne 25. 01. 2011

Rada městyse souhlasí
• se stavbou rodinného domu, žadatel R. a V. 

Lebišovi, Jedovnice, dle předloženého návrhu
• s přístavbou rodinného domu a s přesahem 

požárně nebezpečného prostoru na 
pozemek p. č. 288/8, který je v majetku 
městyse, žadatel M. Dvořák, Jedovnice, dle 
předloženého návrhu

• s rekonstrukcí vodovodní přípojky, žadatel M. 
Dvořák, Jedovnice, dle předloženého návrhu

• se stavbou kanalizační přípojky, žadatel Ing. 
M. Kerndl, Brno, dle předloženého návrhu 

• s vyřazením majetku DDHM, DHM dle 
předloženého seznamu, žadatel Základní 
škola Jedovnice

Rada městyse vyslovuje
• poděkování všem koledníkům za provedení 

Tříkrálové sbírky a občanům za jejich 
příspěvky pro potřebné

Usnesení ze schůze 
Rady městyse Jedovnice č. 8 
ze dne 14. 2. 2011

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse schvaluje
• pronájem kinosálu kulturního domu na 

divadelní představení Zvláštní vydání na 

11. 03. 2011, nájem ve výši 1.000 Kč, žadatel 
Divadelní soubor Vlastimil Jedovnice

• prominutí poplatku ze vstupného na 
představení Divadelního souboru Vlastimil 
Jedovnice Zvláštní vydání dne 11. 03. 2011

• přidělení bezbarierového bytu B3 3B2 na 
Zahradní 677 K. Daňkové, Jedovnice

• příspěvek SONS (sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých ČR) Blansko ve 
výši 1.000 Kč

Rada městyse bere na vědomí
• zápis ze schůze komise životního prostředí ze 

dne 11. 02. 2011
Rada městyse nesouhlasí
• se zřízením příjezdové komunikace 

k plánované stavbě penzionu dle 
předloženého návrhu, žadatel Credit Invest 
Agency, s. r. o., divize FG reality Brno

Rada městyse jmenuje 
• komisi pro výběr nejvhodnější nabídky 

na poskytnutí úvěru na pokrytí nákladů 
spojených s vybudováním inženýrských sítí 
Pod Horkou ve složení Ing. J. Šíbl, Jedovnice 
– předseda, členové Z. Korčáková, Jedovnice, 
Ing. O. Horák, Jedovnice, Ing. I. Žižková, 
Jedovnice, Ing. M. Šebelová

• členy redakční rady Jedovnického zpravodaje 
L. Blažka, Jedovnice, Mgr. M. Šebelu, 
Jedovnice

Usnesení ze schůze 
Rady městyse Jedovnice č. 9 
ze dne 28. 2. 2011

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:
Rada městyse schvaluje
• společností Olšovec s. r. o. nájem pro rok 

2011 ve výši 800.000 Kč včetně DPH
• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-

Z-M-10-027 mezi městysem Jedovnice 
a Regionální poradenskou agenturou, s. r. o., 
Brno, dle předloženého návrhu

• bezplatný pronájem sálu kulturního domu 
na konání jarního jarmarku dne 02. 04. 2011, 
žadatel Olšovec s. r. o. Jedovnice

• výjimku z Obecně závazné vyhlášky č. 
5/2005 O pořádání veřejných produkcí – 
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prodloužení akce do 02 hodin, na soutěže se 
sníženou hladinou produkovaného hluku, 
do 06 hodin s výrazně sníženou hladinou 
produkovaného hluku na pořádání Street 
Dance Kemp 2011 v období 03. 07. – 10. 07. 
2011, žadatel TS BEAT UP Brno

• Smlouvu o vzájemné propagaci mezi městysem 
Jedovnice a KOMETA GROUP a. s. Brno

• Smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby, 
žadatel L. Palát, Jedovnice

• Dodatek č. 2 k Jednacímu řádu rady městyse 
dle předloženého návrhu

Rada městyse bere na vědomí
• informaci ministerstva kultury ve věci 

prohlášení fragmentu středověkého 
náhrobníku za kulturní památku

• konání jarního jarmarku dne 02. 04. 2011, 
pořadatel Olšovec s. r. o. Jedovnice

• stížnost občanů ulice Nad Rybníkem na stav 
komunikace

• zápis ze zasedání valné hromady Honebního 
společenstva Rudice konané dne 14. 02. 2011

• zápis ze schůze komise pro mezinárodní 
spolupráci ze dne 11. 02. 2011

• zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření 
městyse za rok 2010, při kterém nebyly 
zjištěny žádné chyby a nedostatky

Rada městyse souhlasí
• se stavbou Jedovnice – intenzifi kace ČOV 

a kanalizace Jedovnice, kterou budou 
dotčeny pozemky p. č. 2159/1, 2159/2, 
2159/3, 2160, 2161, 2162, 2163, 764, 2167/1, 
873, 833, 834/1, 288/8, 1043/1, 8, 3, 5/1 v k. 
ú. Jedovnice, které jsou v majetku městyse

• s udělením licence společnosti VYDOS BUS 
a. s. Vyškov na provozování veřejné linkové 
osobní dopravy vnitrostátní na linku Blansko 
– Jedovnice – Studnice dle předloženého 
návrhu, žadatel KÚ JMK

Rada městyse rozhodla
• přidělit technický dozor investora na stavbě 

Příjezdová komunikace a IS pro průmyslovou 
zónu fi rmě VAS a. s. Boskovice a autorský 
dozor fi rmě ABRAS s. r. o. Blansko

Rada městyse vyslovuje
• poděkování všem pracovníkům městyse, 

kteří se na výsledku přezkoumání 
hospodaření městyse za rok 2010 podíleli

Usnesení č. 4 ze zasedání 
Zastupitelstva městyse Jedovnice, 
konaného dne 10. 1. 2011 
na Úřadu městyse Jedovnice

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí Zastupitelstvo městyse Jedovnice:
1. schvaluje zapisovatelku paní Marii 

Gabrielovou, tajemnici ÚM
2. schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Oldřicha 

Horáka a Mgr. Hanu Šíblovou
3. schvaluje program zasedání dle předloženého 

návrhu
4. schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě 

o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby „Stavební úprava 
plynárenského zařízení Jedovnice, číslo 
stavby 44153“, týkající se 9 bm plynovodu 
a regulační stanice v Chaloupkách u kříže, 
mezi Městysem Jedovnice, Havlíčkovo 
náměstí 71, 679 06 Jedovnice, a fi rmou JMP 
Net, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, 
dle předloženého návrhu

5. pověřuje starostu podpisem Smlouvy 
o zřízení věcného břemene na „Stavební 
úprava plynárenského zařízení Jedovnice, 
číslo stavby 44153“ po jejím obdržení

6. schvaluje přijetí účelové investiční fi nanční 
podpory z rozpočtu JMK na dobudování 
dětského hřiště v Jedovnicích, které se 
nachází u rybníka Olšovec (u pískového 
parkoviště) ve výši 100.000 Kč

7. schvaluje odměňování členů Zastupitelstva 
městyse Jedovnice dle Nařízení vlády č. 
375/2010 Sb., O odměnách za výkon funkce 
členům zastupitelstev, s účinností od 01. 01. 
2011, dle předloženého návrhu

Usnesení č. 5 ze zasedání 
Zastupitelstva městyse Jedovnice, 
konaného dne 3. 2. 2011 
na Úřadu městyse Jedovnice

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí Zastupitelstvo městyse Jedovnice:
1. schvaluje zapisovatelku paní Marii 

Gabrielovou, tajemnici ÚM
2. schvaluje ověřovatele zápisu MUDr. Aleše 
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Kleinbauera a Michala Prauseho
3. schvaluje program zasedání dle upraveného 

návrhu
4. schvaluje podání žádosti zřizovatele JSDH 

městyse Jedovnice o dotaci z dotačního 
programu JMK „Na požární techniku a věcné 
prostředky k řešení mimořádných událostí 
JSDH měst a obcí JMK na období 2009 – 2012“

5. schvaluje podání žádosti o investiční dotaci 
z dotačního programu JMK Prevence 
kriminality 2011

5. schvaluje podání žádosti o dotaci z rozpočtu 
Ministerstva zemědělství na Bezpečnostní 
přeliv – Vrbový 

6. schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního 
programu Program rozvoje venkova (MMR) 
na hřiště pro žáky ZŠ

Usnesení č. 6 ze zasedání 
Zastupitelstva městyse Jedovnice, 
konaného dne 14. 2. 2011 
na Úřadu městyse Jedovnice

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí Zastupitelstvo městyse Jedovnice:
1. schvaluje zapisovatelku paní Marii 

Gabrielovou, tajemnici ÚM
2. schvaluje ověřovatele zápisu Leoše Blažka 

a Libora Kocmana
3. schvaluje program zasedání dle 

předloženého návrhu
4. schvaluje smlouvu o dílo číslo s fi rmou 

Sdružení fi rem „Průmyslová zóna Jedovnice, 
se sídlem VHS Brno, a. s., Brno, na 
stavbu „Příjezdová komunikace a IS pro 
průmyslovou zónu Jedovnice“. Cena díla je 
10 070 675 Kč vč. DPH. Pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

5. pověřuje radu městyse přípravou návrhu 
způsobu úhrady příspěvku za připojení na 
inženýrské sítě

6. pověřuje ředitele příspěvkových organizací 
městyse, mateřské školy a základní školy, 
k provádění všech potřebných úkonů spojených 
s podáváním žádostí o dotace, kterému 
předchází schválení v zastupitelstvu městyse, 
přijetím dotací a následným vyúčtováním dotací 
a starostu podpisem těchto materiálů

7. schvaluje podání žádosti o dotaci 
z dotačního programu Program rozvoje 
venkova (MMR) na výměnu části oken 
v nové budově mateřské školy

8. schvaluje podání žádosti o dotaci 
z dotačního programu Program rozvoje 
venkova (MMR) na zahradní prvky pro žáky 
mateřské školy

9. schvaluje podání žádosti o dotaci 
z dotačního programu Program rozvoje 
venkova (MMR) na úhradu úroků spojených 
s úvěrem městyse na odbahnění rybníka 
Olšovec

10. schvaluje podání žádosti o dotaci 
z dotačního programu JMK v oblasti kultury 
a památkové péče, vydavatelská činnost, 
vydávání Jedovnického zpravodaje

11. schvaluje podání žádosti o dotaci 
z dotačního programu JMK v oblasti 
kultury a památkové péče na Restaurování 
kamenného kříže v Chaloupkách

12. schvaluje podání žádosti o dotaci 
z dotačního programu JMK v oblasti kultury 
a památkové péče, vydavatelská činnost, na 
vydání „Brožury“

13. schvaluje podání žádosti o dotaci 
z dotačního programu Individuální dotace 
z rozpočtu JMK 2011 na opravu stěn 
pokrytých tapetami v části nové budovy 
mateřské školy

14. schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě 
o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu na pozemcích parcelní čísla 
732 a 680/1 v k. ú. Jedovnice, které jsou 
majetkem městyse, mezi Městysem 
Jedovnice a E.ON Distribuce, a.s., České 
Budějovice, dle předloženého návrhu

15. pověřuje starostu podpisem Smlouvy 
o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu na pozemcích parcelní čísla 
732 a 680/1 v k. ú. Jedovnice, které jsou 
majetkem městyse, mezi Městysem 
Jedovnice a E.ON Distribuce, a. s., České 
Budějovice, po jejím obdržení

16. schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě 
o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu na pozemcích parcelní čísla 833, 
834/1, 847, 871, 870 v k. ú. Jedovnice, které 
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jsou majetkem městyse, mezi Městysem 
Jedovnice a E. ON Distribuce, a. s., České 
Budějovice, dle předloženého návrhu

17. pověřuje starostu podpisem Smlouvy 
o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu na pozemcích parcelní čísla 833, 
834/1, 847, 871, 870 v k.ú. Jedovnice, které 
jsou majetkem městyse, mezi Městysem 
Jedovnice a E.ON Distribuce, a. s., České 
Budějovice, po jejím obdržení

Usnesení č. 7 ze zasedání 
Zastupitelstva městyse Jedovnice, 
konaného dne 10. 3. 2011 
na Úřadu městyse Jedovnice

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí Zastupitelstvo městyse Jedovnice:
1. schvaluje zapisovatelku paní Marii 

Gabrielovou, tajemnici ÚM
2. schvaluje ověřovatele zápisu Josefa Matušku 

a Jaroslava Charváta
3. schvaluje program zasedání dle 

předloženého a doplněného návrhu
4. bere na vědomí zprávu o kontrole úkolů 

předloženou starostou městyse
5. bere na vědomí Zápis z výběrového řízení – 

poskytnutí úvěru na krytí nákladů spojených 
se stavbou „Průmyslová zóna“ (výstavba 
sjezdu a inženýrských sítí) v k. ú. Jedovnice

6. schvaluje Smlouvu o úvěru na stavbu 
„Průmyslová zóna“ (výstavba sjezdu 
a inženýrských sítí) v k. ú. Jedovnice, 
předloženou Komerční bankou, a. s., se 
sídlem Praha 1, dle předloženého návrhu 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

7. schvaluje přijetí dotace na poskytování 
sociálních služeb z MPSV Praha 
poskytované prostřednictvím JMK ve výši 
278.000Kč

8. schvaluje rozdělení prostředků z odvodu 
výtěžku z provozu výherních hracích 
přístrojů za rok 2010 dle předloženého 
návrhu

9. doplnění návrhu rozpočtu pro rok 2011 
o předložené úpravy, které jsou přílohou zápisu

10. schvaluje rozpočet městyse pro rok 2011. 
Stanovuje jako závazné limity rozpočtu 

celkové výdaje na jednotlivých paragrafech. 
Současně ukončuje platnost rozpočtového 
provizoria na rok 2011

11. bere na vědomí položkové členění rozpočtu 
pro rok 2011. Zastupitelstvo stanovuje, 
že v rámci paragrafu se změna výdajů 
jednotlivých položek (kromě mzdových) 
povoluje

12. schvaluje delegování pravomocí 
zastupitelstva městyse na radu městyse: 

a. provádět rozpočtová opatření – zapojení 
dotací v plné výši

b. provádět rozpočtová opatření v součtu do 
200.000 Kč ročně v jednotlivých závazných 
ukazatelích (paragrafech)

c. v případě mimořádných situací lze provádět 
rozpočtová opatření i nad stanovenou částku 
200.000 Kč ročně

13. schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených 
zákonem o obcích poskytnutí příspěvků dle 
návrhu rozpočtu na rok 2011 v té výši a těm 
právnických osobám, které jsou uvedené 
v příloze tohoto materiálu

14. ukládá zodpovědným pracovníkům za 
jednotlivé paragrafy rozpočtu předat 
rozpis schváleného rozpočtu ředitelům 
příspěvkových organizací městyse 
a zástupcům institucí, kterým byly 
schváleny příspěvky na činnost pro rok 
2011 včetně stanovení podmínek čerpání 
a následné veřejnoprávní kontroly nakládání 
s přidělenými fi nancemi

15. ruší Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010 
o místních poplatcích ze dne 13. 12. 2010 
schválenou usnesením č. 3/13

16. schvaluje nové znění Obecně závazné 
vyhlášky č. 1/2011 městyse Jedovnice, 
o místních poplatcích, dle předloženého 
návrhu a pověřuje starostu a místostarostu 
jejím podpisem

17. schvaluje Smlouvu o výpůjčce a o budoucím 
zřízení úplatného věcného břemene mezi 
městysem Jedovnice a Svazkem vodovodů 
a kanalizací měst a obcí, Boskovice, dle 
předloženého návrhu a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

18. schvaluje prodej pozemku p. č. 1155/4 
zapsaného na LV č. 1 pro k. ú. a obec 
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Jedovnice o výměře 2 m2 – ostatní plocha 
kupujícím B. a A. Staňkovým, Jedovnice, za 
dohodnutou kupní cenu

19. schvaluje znění kupní smlouvy mezi 
městysem Jedovnice a B. a A. Staňkovými, 
Jedovnice, a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

20. schvaluje prodej pozemku p. č. 453/14 
zapsaného na LV č. 1 pro k. ú. a obec 
Jedovnice o výměře 3 m2– zastavěná plocha 
a nádvoří kupujícímu J. Královi, Jedovnice, 
za dohodnutou kupní cenu

21. schvaluje znění kupní smlouvy mezi 
městysem Jedovnice a J. Králem, Jedovnice, 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

22. schvaluje znění doplněné Smlouvy 
o nájmu nemovitosti a smlouvy 

o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi 
pronajímatelem nebo budoucím kupujícím 
městysem Jedovnice a nájemci nebo 
budoucími prodávajícími M. Keprtem, 
Jedovnice a Ing. M. Nezvalem, Jedovnice. 
Pověřuje starostu městyse podpisem 
doplněné smlouvy

23. schvaluje Oldřicha Horáka, Jedovnice, Leoše 
Blažka, Jedovnice, Radka Lebiše, Jedovnice, 
do funkce jednatelů společnosti Olšovec, s. r. 
o., Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice 
od 01. 04. 2011 

24. schvaluje výjimku z jednotného informačního 
systému městyse pro Ing. F. Julínka, 
Šošůvka, na umístění 2 ks reklamních tabulí 
umístěných na soukromém pozemku p. č. 
874/2 v k. ú. Jedovnice 

Rozpočet městyse Jedovnice na rok 2011, schválený 
zastupitelstvem 10.3. 2011

Rozpočet příjmů 2011:

0000 1111 daň z fyz. osob 3 800 000
0000 1112 daň z fyz. osob 530 000
0000 1113 daň z příjmů fyzických osob 335 000
0000 1121 daň z příjmů právnických osob 4 080 000
0000 1122 daň z příjmů právnických osob (daň za městys)  1 200 000
0000 1211 daň z přidané hodnoty 8 400 000
0000 1334 odvody za odnětí půdy 5 000
0000 1337 poplatek za likvidaci odpadu 1 450 000
0000 1341 poplatek ze psů 85 000
0000 1342 lázeňský (rekreační) poplatek 250 000
0000 1343 poplatek za užívání veřejných prostranství 100 000
0000 1344 poplatek ze vstupného 2 000
0000 1345 poplatek z ubyt. kapacity (lůžkovné) 53 020
0000 1346 poplatek za povolení k vjezdu 1 000
0000 1347 poplatek za provoz. VHP (místní) 100 000
0000 1351 odvod z výtěžku VHP (výherních hracích přístrojů) 50 000
0000 1361 správní poplatky 250 000
0000 1511 daň z nemovitostí 950 000
0000 2460 splátky půjčených prostředků (FRB) 270 000
0000 4112 neinvestiční přijaté (dotace na výkon st.správy) 3 365 900
0000 4116 neinvestiční dotace JMKÚ (pečovatelská služba + dopl. ÚP) 375 200
0000 4121 obce na ZŠ, Krasová na MŠ a byt DPS 531 000
   26 183 120
  
1031 –  pěstební činnost  200 000
2143 –  cestovní ruch 2 422 000
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3313 –  fi lmová tvorba 90 000
3314 –  činnosti knihovnické 24 000
3319 –  ostatní činnosti v kultuře (sál Chaloupky) 35 000
3341 –  rozhlas a televize 750 000
3349 – Jedovnický zpravodaj 1 000
3392 –  zájmová činnost v kultuře (kulturní dům) 75 000
3419 –  příjmy z pronájmu  10 000
3612 –  bytové hospodářství 360 000
3613 –  nebytové hospodářství 140 000
3632 –  pohřebnictví 11 000
3639 –  komunální služby 35 000
3722 –  sběr a svoz komun. odpadu 33 000
3725 –  tříděné odpady 300 000
3745 –  péče o vzhled obce a zeleň 52 500
4351 –  osobní asistence, pečovatelská služba 1 705 000
5311 –  bezpečnost a veřejný pořádek 270 000
6171 –  správa  14 000
6310 – úroky z FRB 50 000
6399 –  nadměrný odpočet DPH z 2010 44 000
6402 – fi nanční vypořádání minulých let 22 000
6409 –  ostatní činnosti 103 000
8115 – zůstatek z roku 2010 7 771 000
8123 – dokrytí úvěrem (inženýrské sítě) 8 500 000
Příjmy celkem  49 200 620

Rozpočet výdajů 2011

1031 –  pěstební činnost 523 000
2143 –  cestovní ruch 878 000
2212 –  silnice (úvěr inženýrské sítě) 8 970 000
2219 –  ostatní záležitosti (chodníky,…) 2 435 000
2221 –  provoz veřejné silniční dopravy 135 100
2310 –  pitná voda 58 000
2321 –  odvádění a čištění odp.vod 60 000
2333 –  úpravy drobných vodních toků 135 000
3311 –  MŠ (+VHP) 2 289 500
3113 –  ZŠ 3 332 000
3122 –  střední odborné školství 10 000
3231 –  zákl.umělecká škola  10 000
3313 –  fi lmová tvorba (kino) 378 000
3314 –  činnosti knihovnické 478 000
3319 –  ostatní záležitosti kultury (+příjem z VHP) 517 000
3330 –  činnosti registrovaných církví 200 000
3341 –  rozhlas a televize (+www) 1 027 000
3349 –  Jedovnický zpravodaj 120 000
3392 –  zájmová činnost v kultuře (KD) 927 000
3399 –  ostatní záležitosti (KPOZ) 75 000 
3419 –  ostatní tělovýchovná činnost (+ příjem z VHP) 455 020
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3421 –  využití volného času dětí a mládeže (+ příjem z VHP) 70 500
3612 –  bytové hospodářství 30 000
3631 –  veřejné osvětlení 520 000
3632 –  pohřebnictví 100 000
3635 –  územní plánování 500 000
3639 –  komunální služby 460 000
3721 –  sběr a svoz nebezpečného odpadu 60 000
3722 –  sběr a svoz komun.odpadu 2 418 000
3723 – sběr a svoz směsného odpadu 100 000
3725 –  tříděné odpady 600 000
3729 – ostatní nakládání s odpady 144 000
3745 –  péče o vzhled obce a zeleň (+ dopl. ÚP, letní brigády) 2 335 400
4319 –  ostat.výdaje (sociální komise+ZP) 25 000
4351 –  osobní asistence 2 539 000
5311 –  bezpečnost, policie městyse 1 399 000
5399 – ostatní neinvestiční transfery (přestupková komise) 37500
5512 –  požární ochrana (+ příjem z VHP) 865 000
6112 –  ZM 1 169 000
6171 –  činnost místní správy 7 644 000
6223 –  mezinárodní spolupráce 50 000
6310 –  obecné příjmy a výdaje 65 000
6320 –  pojištění funkčně nez. 270 000
6399 –  ostatní fi nanční operace 2 000 000
6402 –  vratka dotace na sčítání 12 600
6409/5229 – nespecifi kované příspěvky 15 000
6409 –  ostatní činnosti jinde nezařazené (rezerva) 759 000
8124 –  splátky půjček 2 000 000
Výdaje celkem 49 200 620

Důležité informace pro občany

Pořiďte si hasicí přístroj! 

Proč?
– je levný ve srovnání s majetkem, který zachráníte
– pomůže Vám zvládnout požár již v jeho začátku
– zacházení s hasicím přístrojem je jednoduché
– hasicí přístroj má velmi dlouhou životnost
Jaký hasicí přístroj si pořídit?
Nejvhodnější typ hasicího přístroje pro všestranné použití v domácnosti, ale i v garáži je práškový 
hasicí přístroj s náplní 6kg prášku, s hasební schopností 34A a zároveň 183B. Tyto informace nalez-
nete přímo na štítku hasicího přístroje.
Jeho schopnosti oceníte, když bude hořet dřevo, textil, plasty (např. koberec, křeslo nebo záclony). 
Nemusíte se bát jej použít na hašení elektrických zařízení pod napětím (např. rozvaděče, spotřebiče 
nebo zásuvky). Všeobecně se dá říci, že s práškovým hasicím přístrojem lze hasit elektrické zařízení 
pod napětím do 1000 V z minimální vzdálenosti 1 m. Vždy před použitím je ale nezbytné si tuto 
informaci ověřit a postupovat podle pokynů výrobce uvedených na štítku přístroje!
Výborně uhasí také požár hořlavých kapalin (např. tuky, benzín, naft u, barvy, ředidla atd.). 
Doporučujeme Vám si jej pořídit také do svého automobilu.
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Jak se hasicí přístroj používá?
Na každém hasicím přístroji je grafi cký návod se stručnými popisky. Jeho znění je obvykle následující:
– Odstranit bezpečnostní pojistku.
– Nasměrovat trysku nebo hadici na hořící předmět.
– Zmáčknout páku ventilu a hasit.
Před použitím je také vhodné hasicí přístroj obrátit dnem vzhůru a protřepat, aby se usazený prášek 
uvolnil.
Kam hasicí přístroj umístit?
Hasicí přístroj je vhodné mít tam, kde se manipuluje s otevřeným ohněm (vaření, vonné svíčky nebo 
aromalampy, topení v krbu, svařování atd.):
Kuchyně – obývací pokoj – dílna – chodby a haly – kotelna – garáž
Hasicí přístroj musí být vždy volně přístupný a po ruce tak, aby byl hned použitelný.
Užitečné tipy:
– Proud hasicí látky musí směřovat vždy na hořící předměty, nikoli na plameny!
– Pozor na dostatečný odstup od požáru a také, aby při hašení nedošlo k přenesení plamenů 

na další místa!
– Při hašení postupujeme vždy odspoda nahoru.
– U práškových hasicích přístrojů se doporučuje hasit přerušovaně.
– Nejsme-li v uzavřeném prostoru, vždy hasíme po větru!
Víte že… 
– Hasicí přístroj má mnohem větší 

účinnost hašení než obyčejná voda.
– Hasicí přístroj s 6 kg náplní prášku může 

mít minimální dobu účinnosti jen 12 
sekund.

– Vodou nesmíte nikdy hasit elektrická 
zařízení pod napětím nebo hořící olej 
na pánvi!

– Hasicí přístroj v automobilu nesmí svým 
umístěním ohrozit bezpečnost osob!

– I když se Vám požár podaří zvládnout, 
vždy jej hasičskému záchrannému sboru 
oznamte!

– Hasicí přístroj musí být kontrolován odbornou fi rmou nejméně jedenkrát ročně nebo vždy po 
použití!

– Cena práškového hasicího přístroje s náplní 6 kg se pohybuje v průměru kolem 1 200 Kč.
Ing. Radek Doležel, preventista SDH Jedovnice

Z policejních záznamů

Zpráva o činnosti Policie Městyse Jedovnice 
za období od 16.1. do 15.3. 2011 

– 17.01.2011 strážníci přijali oznámení 
o převráceném a poškozeném náhrobku 
hrobu na hřbitově v Jedovnicích, které 
oznámil správce hřbitova. Na základě 
tohoto oznámení bylo provedeno ve věci 
šetření. Při ohledání místa nebylo zjištěno, 

že by převrácení náhrobku spáchala určitá 
osoba. Kolem samotného hrobu nebyly 
zjištěny žádné trasologické stopy možného 
pachatele. Již v roce 2010 byla pořízena 
fotodokumentace v souvislosti s náklonem 
uvedeného hrobu. Při ohledání bylo 
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zjištěno propadání zeminy v přední části 
soklu náhrobku. Samotný pomník nebyl 
opatřen žádným základem. Vlivem oteplení 
došlo k změknutí zeminy, podmáčení 
a pravděpodobně k dalšímu propadu 
půdy a převrácení pomníku. K poškození 
okolních hrobů nedošlo. Majitel hrobu 
byl o převrácení a částečném poškození 
informován strážníkem OPMJ.

– 18.01.2011 strážníci přijali oznámení od 
zástupkyně ředitele ZŠ Jedovnice, že žákyni 
4. ročníku uvedené školy byl nabízen odvoz 
do místa bydliště v blízkosti školy neznámým 
mužem. Ve věci byla vyrozuměna PČR. 
Dále strážníci vyslechli uvedenou žákyni 
k danému případu a možnému popisu 
pachatele a jeho vozidla. Zjištěné skutečnosti 
byly předány hlídce Obv. odd. PČR Blansko, 
která si případ na místě převzala pro 
případné srovnání s nahlášenou a šetřenou 
obdobnou trestnou činností.

– 20.01.2011 strážníci přijali oznámení 
o krádeži fi nanční hotovosti ve výši 2000 
Kč na Základní škole v Jedovnicích. 
Provedeným šetřením na místě bylo 
zjištěno, že ke krádeži došlo dne 20.01.2011 
v průběhu dopoledního vyučování. Finanční 
hotovost 2000 Kč byla odcizena žákyni 9. 
třídy z peněženky, kterou měla uloženou 
ve školní tašce. Dalším šetřením byla jako 
pachatelka zjištěna mladistvá žákyně 6. třídy, 
která se ke krádeži doznala a fi nanční částka 
byla u ní zajištěna. Dále bylo zjištěno, že má 
na svědomí další drobné krádeže na této 
škole. Vzniklá škoda způsobena krádežemi 
byla poškozeným uhrazena. Věc byla zaslána 
s návrhem na odložení dle § 66/1 písm. b) 
zák. č. 200/90 Sb. ve znění pozdějších novel 
na příslušný úřad, neboť obviněná nedovršila 
v době spáchání přestupku patnáctý rok 
svého věku. 

– 24.01.2011 strážníci přijali oznámení od 
nájemnice domu s pečovatelskou službou 
na ul. Zahradní, že ji její soused delší 
dobu a opakovaně obtěžuje nebezpečnými 
výpary, které vycházejí z jeho bytu. 
Provedeným šetřením k danému oznámení 
nebylo zjištěno, že by se obvinění, která 

oznamovatelka vznesla na adresu svého 
souseda, zakládala na pravdě. Již v minulosti 
tato osoba bezdůvodně oznamovala jak 
na linku 158, tak na linku obecní policie 
podobná nepravdivá tvrzení. I v těchto 
případech nebylo zjištěno, že by došlo ke 
spáchání přestupku či trestného činu. Věc 
řeší i provozovatel zařízení Městys Jedovnice.

– 24.01.2011 strážníci přijali oznámení 
o vloupání do rekreační chaty, která se 
nachází v chatové oblasti v k.ú. Jedovnice. Po 
provedeném prověření oznámení byla věc 
předána dozorčí službě Obv. odd. PČR Blansko, 
která si věc na místě převzala k vlastnímu 
šetření. V dané věci se jedná o důvodné 
podezření ze spáchání trestného činu.

– 26.01.2011 strážníci na žádost místostarosty 
městyse Jedovnice vypracovali stanovisko 
k předloženému projektu na vybudování 
veřejného osvětlení v lokalitě mezi 
fotbalovým hřištěm a rybníkem Olšovec.

– 30.01.2011 strážníci při výkonu obchůzkové 
služby nalezli na místní komunikaci nad 
kempem svazek devíti klíčů. Nález byl 
uveřejněn na infokanále. Klíče uloženy 
k vyzvednutí na služebně OPMJ a sepsán 
úřední záznam.

– 11.02.2011 bylo ve večerních hodinách 
přijato oznámení o fyzickém napadení na 
ul. Na Kopci v Jedovnicích. Neprodleně 
po oznámení bylo provedeno pátrání 
v okolí místa napadení se zaměřením na 
zjištění pachatele útoku. Na místo byl 
vyžádán i psovod se služebním psem. Věc si 
následně převzalo k šetření Obv. odd. PČR 
Blansko. Věc je šetřena jako přestupek proti 
občanskému soužití.

– 14.02.2011 strážníci převzali nalezené klíče, 
které oznamovatel našel na ul. Záměstí. Nález 
byl uveřejněn na infokanále, klíče uloženy na 
služebně OPMJ a sepsán úřední záznam.

– 14.02.2011 byl strážníkům předán nález 
optických brýlí s plastovou obrubou 
a hnědým pouzdrem s klavírovým otvíráním. 
Pouzdro s brýlemi bylo nalezeno na zastávce 
ČAD na Havlíčkově náměstí v Jedovnicích.

– 14.02.2011 strážníci přijali oznámení, že 
v domě, kde má oznamovatel trvalé bydliště, 
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došlo k výměně vložky zámku u dveří 
a z toho důvodu se nemůže dostat do domu. 
Strážníci provedli prověření výše uvedeného 
oznámení a zjistili, že se zakládá na pravdě. 
Výměnu dle vyjádření oznamovatele provedl 
jeho otec. Vzhledem k tomu, že v dané věci 
by se mohlo jednat o podezření ze spáchání 
trestného činu bránění v užívání bytu či 
nebytových prostor, byla na místo vyžádána 
hlídka PČR Obv. odd. Blansko. Po příjezdu 
si věc na místě převzala hlídka Obv. odd. 
Blansko z důvodu podezření ze spáchání 
výše uvedeného trestného činu. K věci byl 
sepsán úřední záznam o přijatém oznámení 
a provedených úkonech.

– 17.02.2011 bylo na žádost Exekutorského 
úřadu Hodonín provedeno šetření k osobě, 
která má trvalé bydliště v k.ú. městyse 
Jedovnice. Zjištěné skutečnosti byly obratem 
odeslány žadateli.

– 21.02.2011 strážníci přijali oznámení 
o nálezu dámské peněženky na ul. Olšovecká 
v Jedovnicích. O převzetí nálezu byl 
vyhotoven úřední záznam. Následně strážníci 
zjistili majitelku nalezené peněženky a tuto 
jí předali. Záznam o předání věci uložen na 
služebně OPMJ. 

– 03.03.2011 strážníci přijali oznámení 
o krádeži 2 ks kovových úchytů ve tvaru 
kruhu z rodinného pomníku, které byly 
přišroubovány na kamenných deskách na 
hřbitově v Jedovnicích. Úchyty pachatel 
odcizil tak, že je z kameninové desky 
odborně odšrouboval. K jinému poškození 
pomníku nedošlo. Jednáním neznámého 
pachatele vznikla majiteli pomníku škoda ve 
výši cca 1000 Kč. Věc šetří PMJ pro důvodné 
podezření ze spáchání přestupku proti 
majetku. 

– 04.03.2011 strážníci převzali od vedoucího 
pošty nalezené klíče, které našel před 
provozovnou místní pošty. Nález byl 
uveřejněn na infokanále, klíče uloženy na 
služebně PMJ a sepsán úřední záznam.

– 04.03.2011 strážníci provedli na žádost 
hospodářsko-správního odboru úřadu 
městyse Jedovnice šetření ke zjištění trvalého 
pobytu.

– 04.03.2011 strážníci přijali oznámení, že na 
ulici Jiráskova leží na chodníku podnapilý 
muž. Výjezdem na místo bylo zjištěno, že 
se jedná o muže, který přijel do Jedovnic se 
svojí kamarádkou a společně večer s dalšími 
kamarády navštívili ples, který se konal 
v kulturním domě. Po nadměrném požití 
alkoholických nápojů a následné procházce 
po Jedovnicích muž zabloudil a usnul na 
ulici Jiráskova. Mezi tím ztraceného mladíka 
hledali jeho kamarádi. Ti se ovšem zaměřili 
na hledání v okolí rybníka Olšovec, následně 
požádali o pomoc při pátrání PČR. Z důvodu 
chladného počasí hrozilo mladíkovi 
podchlazení a proto byl převezen služebním 
vozem PMJ na služebnu. Po zjištění 
přechodného pobytu byl předán majiteli 
této nemovitosti, který se dále o něj postaral. 
Mladík se svým jednáním dopustil přestupku 
proti veřejnému pořádku. Tento byl vyřešen 
na místě napomenutím. 

– 07.03.2011 strážníci provedli na žádost 
Městského úřadu-odboru vnitřních věcí 
doručení písemnosti do vlastních rukou. 
Adresát si písemnost opakovaně na poště 
nepřebíral.

– 10.03.2011 strážníci provedli na žádost 
operačního důstojníka PČR Brno zajištění 
místa havárie vozidla, ke které došlo na 
silnici ve směru Křtiny-Jedovnice. Na místě 
bylo zjištěno, že v uvedeném místě byla 
vozovka namrzlá a řidič vozidla dostal 
smyk a s vozidlem sjel mimo komunikaci, 
kde havaroval. Dechová zkouška u řidiče 
byla negativní. Škoda na vozidle předběžně 
odhadnuta na cca 80 000 Kč. Ke zranění 
a škodě třetí osobě nedošlo. Jelikož řidič 
neměl vozidlo havarijně pojištěno a dechová 
zkouška na alkohol byla negativní, tak další 
šetření ze strany PČR Blansko nežádal. 
Po dobu vyprošťování a odstraňování 
havarovaného vozidla strážníci na místě řídili 
kyvadlově provoz.

–  10.03.2011 strážníci přijali oznámení od 
pracovníků fi rmy vyvážejících komunální 
odpad, že na ulici Na Kopci stojí v „Zákazu 
zastavení“ zaparkované osobní motorové 
vozidlo, které brání vyvezení komunálního 
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odpadu. Strážníci na místě provedli šetření 
a fotodokumentaci. Řidiči vozidla byla 
na vozidlo umístěna výzva pro pachatele 
přestupku. Věc je v šetření. 

– 12.03.2011 strážníci v nočních hodinách při 
obchůzkové službě zjistili rušení nočního 
klidu na Havlíčkově náměstí, kterého se 
dopustili čtyři mladíci vracející se z místní 
restaurace tím, že se chovali velmi hlučně. 
Strážníky byli vyzváni, aby své chování ztišili. 
Přestupek byl na místě vyřešen napomenutím.

– 15.03.2011 strážníci ve spolupráci s PČR 
Blansko z důvodu zvýšeného nárůstu 
vloupání do chat v okrese Blansko, 

provedli v nočních hodinách kontrolu chat 
v rekreační oblasti Jedovnice. Kontrola byla 
zaměřena na zajištění chat a na případné 
zjištění a zadržení pachatele vloupání do 
těchto rekreačních objektů. Výsledek akce 
v době uzávěrky nebyl znám. Kontroly, která 
proběhla v době od 23.30 hod. do 03.00 hod., 
se zúčastnilo celkem 12 policistů , tři psovodi 
se psy a dva strážníci PMJ. 

– V uplynulém období strážníci šetřili 
47 přestupků v silničním provozu a 11 
přestupků ve veřejném pořádku. 

Luděk Kolář, velitel PMJ

Z policejního zápisníku

Vloupal se do dvou chat 
Dvě rekreační chaty v Jedovnicích se staly cílem dosud neznámého zloděje. Jejich majitelé na to přišli 
v polovině ledna. U první chaty zloděj vypáčil dveře, dostal se do chaty, ale nic neukradl. Stejným 
způsobem vnikl i do další chaty. Odtud si odnesl DVD přehrávač a nářadí. Celkem tak zloděj způso-
bil na poškození rekreačního objektu i na odcizených věcech škodu ve výši 8 tisíc korun. 

Hodily se mu láhve s propanbutanem
Osm desetikilových lahví s propan-butanem ukradl v posledních lednových dnech dosud nezjištěný 
zloděj z kovové klece v blízkosti benzínové čerpací stanice v Jedovnicích. Z klece odstranil dva visací 
zámky. Škoda, kterou způsobil, byla vyčíslena na víc jak 11 tisíc korun. Pachatel je nyní podezřelý ze 
spáchání trestného činu krádeže. 

Usedl za volant, i když nesměl
Až do listopadu letošního roku nesměl na základě soudního rozhodnutí usednout za volant čtyřiatři-
cetiletý řidič osobního auta Škoda Favorit. Přesto jej policisté přistihli řídit auto 5. března kolem čtvrt 
na čtyři ráno v Jedovnicích. Muž je tak nyní podezřelý ze spáchání trestného činu maření výkonu 
úředního rozhodnutí a vykázání.

por. Mgr. Iva Šebková, tisková mluvčí Policie ČR Blansko

Společenská kronika

Jubilanti

Blahopřejeme všem jubilantům, kteří oslaví narozeniny v měsíci březnu a dubnu 2011.
Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a spokojenost do dalších let života.

Březen
1.3.  Michal Szlávik, U Hrubé lípy 536,   75 roků
4.3.  Olga Kakáčová, Jiráskova 336,   80 roků
4.3.  Josef Kovařík, Na Kopci 543,   70 roků
5.3 Marie Šlesingerová, Jiráskova 29  89 roků
7.3.  Robert Janíček, Jiráskova 187,   82 roků
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7.3.  Štefana Tomášková, Zahradní 699,   75 roků
7.3.  Růžena Trojáčková, Jiráskova 28,   75 roků
8.3.  Ing. Stanislav Doležal, Na Kopci 566  91 roků
10.3.  Ing. Arch. Karel Kleinbauer, Olšovecká 327   81 roků
10.3. Svatoslava Drochytková, Na Kopci 636  84 roků
12.3. Marie Lošťáková, Zahradní 699  89 roků
15.3.  Olga Kocmanová, Barachov 298,   81 roků
22.3.  Libuše Novotná, Zahradní 699,   83 roků
23.3.  Jana Štelmachová, Záměstí 101,   82 roků
28.3.  Jana Kubešová, Podhájí 495,   70 roků

Duben 
2.4.  Rudolf Nejezchleb, Habeš 599  89 roků
5.4.  Květoslava Formánková, Jiráskova 465  86 roků
8.4.  Božena Kakáčová, Podhájí 312,   70 roků
10.4. Marie Kaderková, Zahradní 699   81 roků
11.4. František Randula, Zahradní 699   75 roků
14.4. Drahomíra Kousalíková, Havlíčkovo nám. 390   86 roků
15.4. Josef Kocman, Havlíčkovo nám. 130  86 roků
16.4.  Antonie Švédová, Hybešova 516   82 roků
21.4. František Ondráček, Na Kopci 501   70 roků
25.4. Milada Grimová, Palackého 301,   86 roků
27.4.  Jaroslava Grycová, Legionářská 506,   70 roků

 
Dne 14.4.2011 oslaví 60 roků manželství – diamantovou svatbu 
manželé Milada a Rudolf Kuběnovi, Jedovnice, Kopeček 532

U příležitosti tohoto krásného jubilea manželům přejeme mnoho dalších spokojených let plných 
štěstí, zdraví a spokojenosti.

Zdeňka Nečasová, matrikářka ÚM Jedovnice 

Vítáme mezi námi

První miminko narozené v roce 2011 je holčička 
Sabina Bučková, Jedovnice, Habeš 599. 
Narodila se 18.1.2011 manželům Richardovi a Lence 
Bučkovým. Ať jim vyrůstá ve zdraví a pro radost! 

V měsící únoru jsme v obřadní síni uvítali tyto děti:
Jitku Teturovou, nar. 15.10.2010, Jiráskova 361
Lindu Havířovou, nar. 6.12.2010, Na Větřáku 578
Nikol Křížovou, nar. 16.12.2010, Za Kostelem 428
Radima Zouhara, nar. 29.12.2010, Na Větřáku 578
Agátu Krejčí, nar. 31.12.2010, Tyršova 333

Zdeňka Nečasová, matrikářka ÚM Jedovnice 
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Co se děje v mateřské škole?

Jaro v MŠ Jedovnice

Zápis do mateřské školy od školního roku 2011/2012:
Zápis do mateřské školy Jedovnice od školního roku 2011/2012 proběhne v pátek 29. dubna v budo-
vě I (stará budova, vchod od hlavní silnice) dopoledne od 8:00 do 11:00 hod. a odpoledne od 13:00 
do 15:00 hod.
Přineste s sebou prosím rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a vyplněnou při-
hlášku k zápisu a přihlášku k předškolnímu vzdělávání (ke stažení na www.msjedovnice.cz)
Maminko, tatínku, učte mě samostatnosti, abych se o sebe uměl/a/ postarat.
Dítě, které nastupuje do mateřské školy, by mělo být do určité míry samostatné. Mělo by umět splnit 
pokyn typu: „Sundej si boty a ulož je na své místo.“ Poznat si svoje oblečení, samo použít toaletu, po-
užívat kapesník, umýt si ruce a utřít je do ručníku, samo se najíst lžící, při jídle vydržet sedět u stolu, 
pít ze skleničky, zvládat chůzi po schodech. Je samozřejmé, že některé děti budou potřebovat pomoc, 
ale není možné, aby paní učitelka pomáhala všem dětem například obouvat papučky nebo umýt si 
ruce. Aby se dítěti v mateřské škole dařilo, potřebuje být zvídavé, mít chuť učit se, poznávat něco 
nového. Většinou je zvídavost u dětí přirozeným jevem, ale pokud ne, rodiče mohou v dětech tuto 
vlastnost probouzet a rozvíjet. Například na procházce kolem rybníka si spolu povídají o ptácích, 
rostlinách, prostě o tom, co zrovna mohou pozorovat. V období tří let věku dítěte není ještě třeba se 
znepokojovat, když dítě neumí vyslovit některé hlásky, ale je třeba se zaměřit na utváření bohaté slov-
ní zásoby předčítáním, vyprávěním. Děti si zvyknou naslouchat mluvenému slovu, po určitou dobu 
se soustředit a my se jich můžeme potom ptát na obsah přečteného. Protože nejen umění naslouchat 
je jedním z ukazatelů připravenosti na školku, ale důležitá je i schopnost vyjádřit myšlenku, děj. 
Rodiče, pokud dovednosti vašich dětí nejsou na dané úrovni, je ještě dostatek času vše napravit. Buďte trpěli-
ví, ale důslední, v klidu nacvičujte, co je třeba. Odměnou vám budou dosažené dovednosti vašich dětí. 

 Jitka Kučerová, ředitelka MŠ

Na jaké akce zveme děti MŠ společně s rodiči? 
• Edukativně stimulační skupinky pro předškoláky, které budou probíhat na MŠ 1x týdně do 

4. května. Jedná se o přípravu na roli školáka formou individuálního, intenzivního a zároveň 
zábavného tréninku – pod vedením speciálního pedagoga a paní učitelky ze ZŠ. 

• Milé (nejen) maminky, zveme vás na velikonoční vyrábění, které uskutečníme v úterý 19. dubna 
v budově I od 15:30 hod. Ve spolupráci s paní Sáňkovou připravíme výrobu velikonočního 
věnečku a obalu na květináč technikou pletení z novinového papíru. Líbí se vám pomlázka 
upletená z osmi prutů a nevíte jak na to? Pod vedením paní učitelky Dostálové se vám to určitě 
podaří. A aby ani vaše děti nepřišly o radost z vyrábění a odnesly si domů vlastnoručně vyrobenou 
velikonoční dekoraci, vezměte s sebou ještě jednoho dospělého člena rodiny, který bude pracovat 
v týmu s vaším dítětem. Na vaši návštěvu se těší kolektiv paní učitelek ze školky.

Na co se mohou děti těšit v měsíci dubnu a květnu?
Výlet do lesní školy Jezírko Brno – Soběšice, školní výlet do ZOO v Brně, cestu za sladkým pokladem 
vodníka Olšovečka s plněním úkolů v přírodě, fotografování dětí, veselé Velikonoce s pohádkou – 
divadlo v MŠ, hudební pohlazení – písničkový pořad pro děti. 

Na návštěvě ve třídách 
Ve třídě Kačenek se děti i paní učitelky připravovaly na příchod jara masopustním průvodem v pro-
storách budovy školky. Ozdobily se vlastnoručně vyrobenými papírovými maskami. Děti si vyzkou-
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šely zpracovat těsto a vykrajovat z něj kulaté koblížky. Paní učitelky se s dětmi vyprávěly o naší obci 
a společně vyrobily papírový model Jedovnic. Učily se o významu některých profesí a blíže se zamě-
řily na ty, které nás ochraňují – policie, hasiči, záchranná služba.
Společně si připomněly svátek MDŽ a svým maminkám nadělily „dlaně plné lásky“. 
Zahrály si na malíře a hudebníky. V průběhu března všichni společně ozdobili prostory třídy motivy 
jara. 

A. Dostálová a K. Pavlů

Ve třídě Žabiček jsme si povídali o svém domově, kde žijeme, jak to u nás vypadá, které místnosti 
máme, jak jsou zařízené, s čím si hrajeme. Potom jsme si vyrobili model bytu – z odpadového materi-
álu, papíru a látek jsme poskládali různé místnosti s bydlištěm kamarádů i s významnými budovami 
městyse.
K MDŽ děti vyráběly papírová přání pro maminky nebo babičky a odpoledne je s úsměvem předávaly. 
S přicházejícím jarem si povídáme o kytičkách. Víme, které jsou jedovaté, a které jsou naopak léčivé. 
Některé umíme i namalovat. Obrázky si vyzdobíme třídu, chodbu i šatnu. Moc se nám tu líbí. 

D. Zouharová

Ve třídě Kapříků jsme se v období předjaří za-
měřili na téma zdraví. Děti si na základě vlast-
ních zkušeností hrály na lékaře a ošetřování 
nemocných. Velká část tématu byla věnována 
ochraně zdraví, jak je důležité zapojit pohyb 
do každodenního života a zdravě se stravovat. 
Děti si s velkým nadšením samy připravily 
ovocný salát, s chutí se zapojovaly do ranních 
rozcviček a různých pohybových aktivit.
Také pomocí encyklopedie a smyslových her 
poznávaly části těla a jeho funkce. V návaz-
nosti na toto téma se seznamovaly se zařaze-
ním člověka do přírody, s tím, jak má přírodu 
chránit a jak se má v ní chovat. To vše jsme 
v praxi vyzkoušeli na vycházkách, při kterých 
jsme se učili všemi smysly vnímat příchod jara a probouzející se přírodu. Pod lupou a mikroskopem 
jsme pozorovali nejenom rostliny, ale i drobné živočichy. Své zážitky děti vyjadřovaly výtvarně a po-
hybově. Naše práce zdobí šatnu i třídu. 

 J. Petrželová a M. Křivanová
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Jarní téma výchovně vzdělávací práce ve třídě Hastrmánků
Téměř sborově „Já“ zaznělo jednoho slunečného odpoledne na otázku, zda se někdo těší do školy. 
A tak si děti téma vybraly samy: Těšíme se do školy!
A čím jiným začít, než ukázáním všem příchozím, že jsou v Hastrmáncích opravdu velcí předškoláci. 
Obkreslujeme a zdobíme svoji postavu štětcem a barvou. Pojmenovat části těla zvládneme levou 
zadní, a tak alespoň hádáme, kdopak vlastně visí nad schody. 
Dle vlastních představ si děti samy vyrábí puzzle, někdy se jim je podaří složit, jindy ne. Tak či tak jsou 
z nás skuteční malí umělci: využíváme různé netradiční techniky, například vystřihujeme po obvodu 
obdélníku různé tvary, které pak zrcadlově dolepujeme, štětce jsme vyměnili za vatové tyčinky.

Hodně nás zaujaly různé pokusy a experimenty. Nevěřili byste vlastním očím, co se stane se 
zoubkem ponořeným několik dní v coca-cole. Zážitkem byly i roztančené hrozinky v lektvaru 
z vody, octa a jedlé sody. A protože nám připomněly malé pracovité mravenečky, hned jsme si 
na ně zahráli.
S velikým nadšením jsme se vrhli na plnění úkolů ze souboru Logico Piccolo – nenásilnou 
a hravou formou tak procvičujeme geometrické tvary, množství, prostorové vnímání, logické 
uvažování, péči o své tělo, zdraví, jemnou motoriku. Další z plněných kompetencí je dodržo-
vat stanovená pravidla, vědět, které pravidlo jsem porušil já nebo kamarád a pokusit se o ná-
pravu. Všechna pravidla dobře známe, víme, že jsou moc důležitá a že to bez nich holt nejde! 
O jejich (ne)porušování, o našich (ne)úspěších a o spoustě jiných důležitých věcí diskutujeme 
v kroužku. 

Příjemné jarní dny Vám přejí děti a paní učitelky z Hastrmánků!   
V. Němcová
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Z lavic základní školy

Střípky ze života ZŠ Jedovnice

ÚNOR 2010

1.2. Školní kolo olympiády v ČJ /Nezvalová/
3.2. Florbalový turnaj sdružení Cirsium /Srnec/
 Zápis do 1. ročníku
4.2. Odborné školení pedagogického sboru – digitální technologie
11.2. Odborná exkurze dějepis 8. ročník – Vídeň
16.2. Hospitace v hodinách cizích jazyků pro kolegy z okolních ZŠ
 Odborná exkurze fyzika 9. ročník – elektrárny /Jakubková/
21.2. Odborný seminář Evropské dotace pro ZŠ /Souček, Štěpánková/
28.2. Zahájení ověřování digitálních výukových materiálů

BŘEZEN 2011

2.3. Preventivní program PPP Blansko /Šíblová J./
8.3. Atletický mítink Kunštátská laťka /Souček/
 Futsalový turnaj Adamov /Srnec/
9.3. Pracovní schůzka sdružení Cirsium v Lipovci /Souček, Štěpánková, Nečasová, Jakubková/
10.3. Krajské kolo olympiády v AJ /Doleželová/
11.3. Turnaj sdružení Cirsium v odbíjené /Hrazdírová D./
21.3. Poznávací zájezd do Anglie /Doleželová/
22.3. Návštěva výstavy Klamy a záhady /Nezvalová, Souček/
25.3. Konference Možnosti dotací z EU /Souček/

-MS-

Zápis nových prvňáčků

Zápis do nového školního roku 2011/2012 proběhl na ZŠ Jedovnice ve čtvrtek 3.2.2011.
Pro tento rok zvolily paní učitelky po předchozích zkušenostech opět hravou formu. Každého pří-
chozího dítěte se ujaly pohádkové postavičky, které představovali žáci devátého ročníku školy. 
Budoucí žáci naší školy plnili různé úkoly na stanovištích, kde se zjišťovaly jejich vědomosti a schop-
nosti v malování, počítání, v určování geometrických tvarů, barev apod. Děti také ukázaly svoje po-
hybové dovednosti. Všichni tak museli předvést, co všechno už umějí – a nebylo toho málo. Na závěr 
celého školního putování si za splněné úkoly všechny děti odnesly krásné dárky. 
K letošnímu zápisu přišlo celkem 30 dětí v doprovodu svých rodičů, z toho však 5 zažádalo o odklad 
povinné školní docházky. V praxi to znamená, že ve školním roce 2011/2012 otevře ZŠ Jedovnice 
jednu první třídu.

Mgr. Michal Souček

Ve škole o prázdninách

O pololetních prázdninách nezůstala jedovnická škola prázdná. Kompletní učitelský sbor se zúčast-
nil odborného školení v rámci evropského projektu Peníze školám.
Jednalo se o odborný počítačový seminář, zaměřený na tvorbu a použití digitálních učebních ma-
teriálů v praxi. Součástí byla jak teoretická, tak především praktická ukázka vytváření výukových 
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materiálů. Pod vedením zkušených lektorek ze ZŠ JUDr. Mareše ze Znojma si všichni účastníci mohli 
vyzkoušet veškeré možnosti, ale i úskalí, které sebou interaktivní výuka přináší. 
Závěrečnou částí semináře byla diskuse a dotazy, které nebraly konce, a tak se původně dopolední 
seminář protáhl až do odpoledních hodin. A výsledek? Již od března se do výuky jedovnických žáků 
začnou postupně začleňovat interaktivní prvky a práce na nových počítačích a interaktivních tabu-
lích, které budou také pořízeny z projektu Peníze školám.

Mgr. Michal Souček

Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém 
jazyce – vítězné tažení!

Také letos se vítězové školního kola zúčastnili kola okresního, které proběhlo 8. 2. 2011 na DDM 
v Blansku. Konkurence byla opět veliká, soutěžilo asi 15 základních škol a gymnázií z celého blanen-
ského okresu. 
Naše škola si letos vedla výborně! Vláďa Vasiljev ze 7. ročníku obsadil 6. místo, Tereza Blažková z 9. 
ročníku dokázala zvítězit!!! Gratulujeme, a protože je to soutěž postupová, v měsíci březnu se vítězka 
zúčastní krajského kola v Brně.

Turistická vycházka

Ve čtvrtek 10. února jsme se za krásného slunného počasí vydali na turistickou vycházku se skupinkou 10 
dětí do Senetářova. Po levém břehu rybníka Olšovce jsme stále po sluníčku došli za rybníky na rozcestí. 
Tam jsme se pustili lesní cestou, která už nebyla tak příjemná. Přeskakovali jsme zbylé lesní polomy a vy-
hýbali se rozježděnému blátu. Aby nám cesta lépe uběhla, hráli jsme různé hry. Měli jsme štěstí v tom, že 
jsme u Senetářova uviděli, jak traktor překládal pomocí mechanické ruky klády na lesní skládku. 
Vzali jsme si s sebou fotoaparát a všechno jsme si vyfotili. Ze Senetářova jsme potom došli do Kot-
vrdovic. To už se stmívalo a obloha byla plná červánků. V Kotvrdovicích jsme počkali na autobus, 
který nás odvezl domů. 
Pochvalu zaslouží všichni, kteří tuto trasu zdolali, zvláště pak Anežka Sedláková ze 2. třídy a Václav 
Sedlák ze 3. třídy, kteří s námi byli poprvé.
Děkuji paní Sedlákové, babičce „benjamínků“, za doprovod. 

Mgr. Milada Sotolářová

Vídeň historická i moderní

Výuku dějin novověku se nabízí doplnit a zpestřit návštěvou centra bývalé habsburské monarchie, 
císařské Vídně. V pátek 11.2.2011 se tedy vypravilo 14 žáků a 2 učitelé naší školy na cestu. 
Vlakem do Brna a autobusem Student Agency jsme pohodlně už za 2,5 hod. dojeli do Vídně. Vystou-
pili jsme na zastávce poblíž Prateru s jeho dominantou – velkým ruským kolem. S mapou v ruce jsme 
se od východu svižně pustili do městské turistiky. 
Naším prvním cílem je vyhledávaná atrakce – dům z konce 20. stol. – takzvaný Hundertwasserhaus. 
Barevné mozaiky, nepravidelné tvary, stromy na střeše a vyrůstající z nitra budovy jsou skutečně ne-
zvyklé. Škoda, že vstup do tohoto činžovního domu, původně postaveného pro slabší sociální vrstvy, 
je zakázaný. Ale i tak nám pohled zvenku nabídl zajímavou a odvážnou moderní architekturu. 
Počasí nám přeje. Silný vítr se honí po bulvárech, ale sluníčko nám svítí na cestu a přináší optimis-
mus. Pokračujeme do centra, na slavné Štěpánské náměstí. Gotická katedrála je velkolepá. Dvě věže, 
nádherná gotická výzdoba a vnitřní atmosféra jsou skutečným zážitkem. Procházíme se po náměstí, 
obdivujeme luxusní prosklený moderní obchodní dům Haas Haus, bavíme se pohledem na „živé 
sochy“ a na řady dobových fi akrů, připravených pro turisty. 
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Slavný luxusní Hotel Sacher s jeho tradiční sladkou lahůdkou, Sacherovým dortem politým čokoládou 
a uvnitř lahodnou meruňkovou marmeládou, obhlížíme jen z ulice. Nakoukneme do cukrárny a hote-
lového salonu. Mít u sebe 100 000 Kč, mohli bychom si tu objednat appartement na jeden den. 
Přicházíme do impozantního komplexu císařských habsburských staveb – Hofb urgu. Procházíme 
nádvořími komplexu a na chvíli se zastavíme v nádherném vstupním prostoru, kam přijížděli panov-
níci se svým průvodem, aby odtud pohodlně přešli do císařských pokojů. Procházíme kolem španěl-
ské jízdárny a na obrazovce sledujeme výcvik slavných koní – lipicánů. V Hofb urgu sídlí v současné 
době rakouský prezident. 
Pokračujeme dál, k nádherné městské radnici a majestátní budově rakouského parlamentu. Na okol-
ních budovách si připomínáme stavební slohy – především baroko a klasicismus. 
Brzy už stojíme na náměstí Marie Terezie. Společně dáváme dohromady naše znalosti o této slav-
né habsburské císařovně. Její socha v nadživotní velikosti, obklopená čtyřmi generály, stojí v cen-
tru nádherně upraveného parku, na jehož okrajích se vypínají dvě stejné budovy – Přírodovědné 
a Kunsthistorické muzeum. Stavby se od sebe liší jen sochami na průčelí. 
Občas poprchává a jsme už unavení. Čeká nás závěrečná prohlídka nejznámější nákupní ulice ve Vídni – 
Mariahilferstrasse. Zde si každá skupina vyrazila za občerstvením podle vlastního výběru. Posilnění a od-
počatí přecházíme večerní Vídní na zastávku metra (U-Bahnu) na Karlovo náměstí. Zde dostávají vysmátí 
kluci úkol – bezpečně najít naši trasu a správné metro, které nás odveze na zastávku Pratestern. Orientují 
se rychle a neomylně, neztratí se! Stejně jako na naší minulé dějepisné exkurzi do Prahy. 
Na závěr, před příjezdem autobusu Student Agency, odpovídáme na 10 otázek z naší výpravy: Jak je 
vysoká Jižní věž Štěpánské katedrály (137 m), kolik je kabinek na ruském kole (15), doba vlády Marie 
Terezie (1740-1780), z čeho se skládá Sacherův dort, jestli je možné se dostat z ČR do Vídni po vodě, 
a další. Odpovědi jsou příjemně správné, máme radost. Většina také správně zakreslila přibližnou 
trasu naší prohlídky (za 6 hodin jsme ušli asi 10 km). 
Cesta domů proběhla rychle a pohodově. V autobusu jsem se koukali na fi lm, popíjeli čokoládu 
a užívali si kulturního cestování. Ještě vlakem do Blanska, kde ve 21:30 čekají rodiče. Odjíždíme 
domů s jasnou představou o velikosti a moci Habsburků a také o moderním pulzujícím evropském 
velkoměstě. Tak zase někdy příště!     

Mgr. Dana Hrazdírová

Hospitace na ZŠ Jedovnice

Další z řady vydařených akcí regionálního sdružení ZŠ 
hostila ZŠ Jedovnice. Ve středu 16.2. se do ní sjeli vyu-
čující cizích jazyků ze základních škol regionu. Celkem 
15 pedagogů anglického, německého a ruského jazyka 
navštívilo hodiny od 5. do 9. ročníku. Cílem této akce 
bylo předávání vzájemných zkušeností z oblasti vzdělá-
vání cizích jazyků. V pořadí již čtvrté vzájemné násle-
chy přijdou na řadu na podzim a zúčastní se jich tento-
krát vyučující občanské, výtvarné a hudební výchovy.

-MS-

Sportovní úspěchy

Mimořádného úspěchu dosáhla výprava jedovnické základní školy na atletickém mítinku Kunštát-
ská laťka v úterý 8.3.2011. 
Vítek Pernica z 9. ročníku dosáhl v prestižní kategorii starších žáků potřetí za sebou na nejvyšší 
příčku a v novém rekordu mítinku – 182 cm – získal do trvalého držení školy Putovní pohár pro 
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absolutního vítěze. Zdatně mu sekundoval v mladších žácích Patrik Pernica, který jen vinou horších 
pokusů obsadil 4. místo. Dále se mítinku zúčastnili žáci Linda Loulová, Monika Ferbyová, Jolana 
Syrová, Denisa Šindlerová a Filip Doležel.
Jak se již stalo tradicí, město Blansko, honosící se mimo jiné i přívlastkem město sportu, vyhlašuje 
každoročně anketu Nejlepší sportovec města Blansko. Jejím organizátorem je Sportovní komise při 
MÚ Blansko. Letošní již 15. ročník vyhlášení této ankety proběhl na kuželně TJ ČKD Blansko v úterý 
1. března 2011. Jsme upřímně rádi, že mezi vyhodnocenými sportovci byli i dva žáci naší základní 
školy. Byl to Vítek Pernica z 9. ročníku v kategorii jednotlivců za ASK Blansko a Ivo Loula ze 7. roč-
níku v kategorii kolektivů v družstvu FK APOS Blansko. 
Vedení školy všem děkuje za reprezentaci školy a přeje hodně úspěchů nejen ve sportu i nadále.

-MS-

Novinky a zajímavosti ze ZUŠ

O lidech, vstupném dobrovolném, anonymech a zdravém rozumu

Kdo by v Jedovnicích neslyšel o základní umělecké škole? Popisovat místnímu čtenáři náplň její 
činnosti by se rovnalo nošení dříví do lesa. Snad každý občan v Jedovnicích a širokém okolí alespoň 
jednou v životě navštívil některý z koncertů či kulturních programů, na kterých se podíleli žáci a uči-
telé ZUŠ. Bylo by krásné, kdyby škola byla jen o učení, výchově dětí, koncertech, soutěžích apod. 
Ale škola, to je, bohužel, také nekonečná administrativa, stohy formulářů, výkazů, hlášení a mnoho 
dalších více či méně důležitých „papírů“, jejichž vyřizování zabírá dlouhé hodiny času a o jejichž exis-
tenci většinou lidé „zvenku“ ani netuší. Při tomto úřadování však někdy člověk narazí na problém, 
při kterém zdravý rozum selhává, a pak je možné se pouze smát nebo plakat. Jedno moudré úsloví 
také praví, že lidská hloupost je nekonečná. Osobně k tomu dodávám, že lidská zloba také.

Například takový anonymní dopis. V běhu lidského bytí se objevuje už od dob, kdy lidé začali 
používat písmo. Asi bychom nespočítali, kolik životů měly tzv. anonymy na svědomí v dobách válek 
a útisku a kolik lidských tragédií způsobily. V každé době se našli morálně narušení jedinci, kteří svo-
ji frustraci uvolňovali výše popsanou činností. Naštěstí nežijeme v době války či diktatury a člověk 
pracující s lidmi se za léta praxe naučí tento produkt lidské zloby brát jako věc, která prostě k životu 
patří. Někdy je však předmětem anonymní stížnosti věc vskutku bizarní a člověk přemýšlí, zda může 
být myšlena vážně. Ale když taková záležitost zaměstná tým lidí na celý den zbytečnou prací, která 
mohla být věnována něčemu smysluplnému, pak už to k pobavení není. Posuďte sami. 

Jednoho únorového dne mi v kanceláři zazvonil telefon, na jehož konci mi kompetentní úřednice 
krajského úřadu sdělila, že na jejich odbor dorazil anonymní dopis, který se rozhořčeně zabývá sku-
tečností, že na veřejných akcích pořádaných základní uměleckou školou dochází k vybírání dobro-
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volného vstupného a že by bylo vhodné prověřit, zda tyto částky neslouží k obohacování rodinných 
rozpočtů ředitele školy či pořádajících pedagogů. Dítě dotčeného rodiče-anonyma navíc neobdrželo 
po svém vystoupení ani tatranku…

Vzhledem k tomuto vážnému obvinění jsem byl vyzván, abych k uvedené záležitosti poskytl stano-
visko. Musím uznat, že jsem chvíli pochyboval, zda nejde o žert, ale po chvíli jsem pochopil, že je tato 
věc míněna skutečně vážně. Nutno podotknout, že dotyčný stěžovatel si zřejmě neuvědomil, že ZUŠ 
Jedovnice je školou zřizovanou krajem, tudíž prochází tak důkladnou několikastupňovou fi nanční 
kontrolou, že mnohé tzv. obecní školy jsou v tomto srovnání téměř bez dozoru. V uplynulém roce 
se navíc u nás vystřídalo hned několik fi nančních kontrol, včetně hloubkové, a naše škola v nich bez 
problémů obstála. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že bychom si samozřejmě nemohli dovolit nezařa-
dit i těch pár korun z dobrovolného příspěvku do účetnictví školy. Jen pro zajímavost tedy uvádím, že 
prostředky, které škola vybere z onoho talířku, který se již před desítkami let stal tradiční rekvizitou 
koncertů, slouží zásadně a pouze k úhradě věcí, které lze jen obtížně hradit z rozpočtu školy. Jde na-
příklad o květiny pro účinkující, ceny do soutěží, drobné občerstvení pro žáky apod. Snad dotyčného 
anonyma příliš nezraním sdělením, že kontrolní orgány nám právě za důslednou evidenci a účelné 
nakládání s takto získanými prostředky vyslovily pochvalu, i když jde samozřejmě o stokoruny, které 
v porovnání s milionovým rozpočtem naší školy jsou méně než kapka v moři. Navzdory výše uve-
denému jsem však považoval za potřebné reagovat i na způsob pořádání desítek kulturních akcí, na 
kterých se ZUŠ aktivně podílí, ale které sama neorganizuje.

Zasedl jsem tedy k počítači, paní účetní zaměstnal shromážděním veškerých fi nančních podkladů 
a svému zřizovateli napsal obsáhlý dopis (samozřejmě podepsaný…), z něhož uvádím následující 
výňatek. Nutno podotknout, že v úvodu dopisu nejprve fi guroval úplný seznam účetních dokladů 
a vystoupení, výčetky platidel, přesné počty zakoupených tatranek, nápojů v krabičce, květin apod. 
Tyto položky však opravdu nejsou příliš čtivým materiálem, takže přejděme rovnou k druhé části 
odpovědi na anonymní stížnost. (výňatek z mého dopisu zřizovateli – KÚ JMK)

„….kromě výše uvedených programů (pořádaných školou) však účinkovali žáci a učitelé ZUŠ na řadě 
kulturních akcí v regionu působnosti školy, jejichž pořadatelem je široké spektrum subjektů (SDH, STPO, 
ČČK, SOKOL, jednotlivé obecní úřady apod.). Četnost podobných vystoupení jde do desítek ročně. Na ně-
kterých těchto akcích je pořadateli vybíráno řádné či dobrovolné vstupné, ovšem základní umělecká škola 
s touto skutečností nemá cokoliv společného (i když je často hlavním bodem programu) a kromě drobného 
občerstvení pro účinkující (limonády, chlebíček či teplá uzenina) nemá z těchto akcí žádný příjem.

Občerstvení je zkonzumováno účinkujícími přímo na místě, takže případná anonymní spekulace, zda 
také touto formou nemůže docházet k obohacování rodinných rozpočtů ředitele školy či účinkujících pe-
dagogů, je zcela zavádějící. V konečném součtu mnoha hodin času a nákladů na dopravu je totiž zcela 
evidentní, že účast na podobných veřejných vystoupeních (často spojených s řadou zkoušek a mnohahodi-
novou přípravou) je v naprosté většině pro pedagogy či vedení školy osobně fi nančně i časově silně ztrátová. 
Navzdory výše uvedenému naši učitelé se svými žáky veřejně vystupují dobrovolně a často. Jsou si totiž plně 
vědomi, že tyto oběti k práci na venkovské umělecké škole prostě patří. Navíc, veřejná vystoupení jsou pro 
žáky zcela nenahraditelnou motivací, která stojí i za obětování volného času a nezřídka i vlastních peněz.

Myšlenku na zneužívání dobrovolného vstupného je v tomto kontextu možné chápat spíše jako uráž-
ku a degradaci práce mnoha poctivých kantorů – muzikantů, tanečníků, výtvarníků, a nakonec i vedení 
školy.

Samozřejmě, nabízí se snadné řešení – neúčastnit se žádných veřejných vystoupení a ty, které jsou 
z učebních osnov povinné, realizovat na půdě školy. Odpadne tím pro naše vyučující i vedení školy 
obrovské množství práce, dojde k úspoře osobního volného času i vlastních peněz. Řada škol se na tuto 
cestu již vydala. Řada škol ovšem také nezápasí s výrazným převisem zájmu žáků o vzdělávání nad 
jejich stanovenou kapacitu. Často spíše naopak… Lze si také položit závažnou otázku, zda umělecká 
výuka bez veřejného vystupování v terénu je ještě plnohodnotným uměleckým vzděláváním...
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Pro úplnost je třeba ještě uvést skutečnost, že řada (či spíše většina) pedagogů ZUŠ je zároveň aktiv-
ními umělci, kteří běžně vystupují na komerčních akcích, kde se v souvislosti s jejich jménem mnohdy 
zmiňuje i jméno školy. Jde o věc, kterou má vedení školy jen minimální možnost ovlivnit a která může 
vzbuzovat i reakce podobné předmětnému anonymnímu dopisu. Osobně však v tomto problému spat-
řuji spíše přínos ve formě reklamy a zviditelnění školy jako takové…“

Tolik citace z dopisu. Když nedávno jedna z kolegyň denně tvrdě cvičila před klavírní soutěží se 
svými žáky až do pozdních večerních hodin, přestože věděla, že nepřeberné množství hodin přesča-
sové práce nedostane nijak zaplaceno, jen jsem ji upozornil, že místo poděkování může na krajský 
úřad přijít anonym, který ji obviní z toho, že zůstává ve škole do večera proto, aby doma nemusela 
topit a ušetřila za svícení. On to totiž není vtip, i takové anonymy na kompetentní místa chodí…

Co dodat? Snad jen to, že my všichni v „zušce“ budeme dělat dál svoji práci, jak nejlépe umíme. 
Víme, že se zúročí nejen na dnešních dětech, ale i v dalších generacích. Na tom, naštěstí, žádný ano-
nymní dopis nic nezmění. Ostatním čtenářům nechť tyto řádky slouží jako poučení, že lidé, píšící různá 
anonymní udání, mezi námi žili, žijí a žít budou. Možná je denně potkáváte a mile se na vás usmívají...

PS: Vzhledem k mojí zálibě v konzumaci sladkostí mám v ředitelně vždy „železnou“ zásobu tatra-
nek zakoupených z vlastních zdrojů. Pokud jsme někomu ublížili, nechť se dotyčný obrátí na ředitel-
ství ZUŠ – chybějící oplatek dodáme a dluh napravíme.

Mgr. Josef Škvařil, ředitel ZUŠ Jedovnice

ZUŠ Jedovnice – 7x první místo v okresním kole soutěže 
ve hře na klavír!

Soutěže základních uměleckých škol, které jsou každoročně vyhlašovány ministerstvem školství, 
mají dlouholetou tradici. Na sklonku února proběhlo v Letovicích okresní kolo celostátní soutěže ve 
hře na klavír. Mladí klavíristé ze ZUŠ Jedovnice získali v tomto klání celkem 7 prvních míst, z toho 
čtyři s postupem do krajského kola. Jedovnická umělecká škola se tak v tomto oboru stala nejúspěš-
nější školou okresu Blansko!
Čtyřčlenná reprezentace klavíristů z Jedovnic následně hájila barvy okresu v krajském kole soutěže, 
které se uskutečnilo 10. března v Brně. V náročné konkurenci uměleckých škol z celého Jihomorav-
ského kraje se na stupních vítězů umístili naši mladí klavíristé Šárka Nejezchlebová a Jan Málek, kteří 
získali 3. místa, což je v uměleckém oboru, který je tradičně zastoupen největším počtem soutěžících, 
opravdu velký úspěch… Držme tedy našim mladým muzikantům palce, aby se i v jejich budoucích 
vystoupeních podobně zúročily stovky hodin poctivé umělecké práce nejen jich samotných, ale i je-
jich učitelů.   

Mgr. Josef Škvařil

Mladí muzikanti zahráli čle-
nům Červeného kříže 

Vystoupení žáků umělecké školy na výročních 
schůzích místní organizace ČČK v Jedovni-
cích již mají pevnou tradici. Nejinak tomu 
bylo na výroční schůzi, která se konala dne 10. 
března v sále ZUŠ. V kulturním programu za-
zněly i tóny trubky v podání Petra Košťála. 
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Co děláme ve výtvarce?

Hrajeme si na zvědavce / v minulosti bádáme / 
inspiraci hledáme. Výtvarný obor ZUŠ Jedovni-
ce se v tomto pololetí intenzivně zabývá téma-
tikou pravěku. Toto období, časově nesmírně 
obsáhlé, je doposud i pro vědce plné záhad 
a nejasností. Čím méně toho však víme, tím 
větší prostor zůstává pro naši fantazii, což jsou 
podmínky naprosto ideální pro dětskou tvorbu. 
Na svých „vědeckých expedicích“ navštěvujeme 
různá období a snažíme se zachytit život, který 
tehdy na Zemi mohl existovat. Kreslíme, ma-
lujeme, vytváříme „repliky“ zkamenělin z kera-
mické hlíny i písku, modelujeme… 
Část našich prací bude možné již tradičně 
zhlédnout na Velikonočním jarmarku, kona-
ném v KD Jedovnice v sobotu 2. 4. 2011. Pů-
jde o prostorová keramická dílka, zobrazující „poslední vědecké objevy ze sféry vyhynulých tvorů“. 
Můžete se těšit na paryby, chobotnice, prapodivné plazy, mlže, obojživelníky i jinou drobnou či větší 
havěť. Výrobky starších a již zkušenějších žáků jsou zajímavé i tím, že jsou uvnitř duté a mohou po-
sloužit jako pokladnička nebo tajná schránka. 

Mgr. Jitka Vávrová

Děti a mládež

Mateřské a rodinné centrum Dymáček 

Poslední únorové pondělí se za námi do Dymáčku přijel podívat Krteček. Pořádali jsme totiž Čteníč-
ko pro nejmenší a patřilo právě Krtečkovi. Pro děti byly připraveny nejen ukázky z knihy Krtkův den, 
ale hlavně povídání o tom, co Krteček během dne dělá. Do povídání se zapojila většina přítomných 
dětí, takže jsme se dozvěděli, jak vypadá i jejich běžný den. Dětí bylo hromadu a Krteček tak měl 
spoustu pomocníků, kteří mu pomohli rozdělit jeho denní aktivity. Děti už vědí, že i Krteček si ráno 
češe vlásky a čistí si zoubky, že pracuje na zahrádce, aby měl mrkvičku a jahůdky, po obědě si jde 
odpočinout a odpoledne sportuje. Před spaním se jde vykoupat a obléká si pyžamko. Děti se tak spo-
lečně s Krtečkem naučily jednotlivé části dne a co se dělá ráno, v poledne, odpoledne a večer. Během 
povídání byl čas i na Krtečkovu omalovánku. 
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Věříme, že i na další Čteníčko přijde taková spousta pomocníčků, aby se ani další pohádková posta-
vička nemusela bát, že bude na všechny úkoly sama.

Marcela Pernicová, MaRC DYMÁČEK Jedovnice

Rádcovský kurz 

Středisko Jedovnice pořádalo rádcovský kurz určený pro starší skautky a skauty, kteří se chtějí do 
budoucna aktivně podílet na vedení svého oddílu. 
V rámci kurzu proběhlo šest víkendů – rádci podnikli zimní přespání na Randulce, vydali se dvakrát 
do Kuřimi na lezeckou stěnu, pomáhali s přípravou Závodů vlčat a světlušek ve Vilémovicích a na 
kolech se vypravili až do Habří. 
Rádci také absolvovali řadu přednášek týkajících se především práce s dětmi, jak si připravit program 
na schůzku a přitom zaujmout, jak děti správně motivovat a přitom vše dělat bezpečně. 

Poslední běh se konal druhý březnový víkend. Účastníci měli za úkol zamyslet se nad tím, jaké 
mají další plány v roli rádců, jak by chtěli v oddílu fungovat a co jim rádcovský kurz dal. Po 
krátkém pohovoru pak každý úspěšný absolvent dostal dekret o absolvování. Pěknou tečkou za 
celým kurzem byla přednáška „Cesta po Nepálu a Himalájích“ spojená s promítáním fotek od 
M. Horníčka. 

Ivana Kučerová, Skautské středisko Jedovnice

Zprávy z kultury

„Tolik krásné hudby, tolik nádherných tónů...“

…zaznělo z úst paní učitelky Javorské v komorním sále ZUŠ v úterý 8. března v závěru klavírního 
koncertu „Na křídlech kouzelných tónů klavíru“, který již svým názvem avizoval a průběhem pak 
potvrdil výstižnost svého pojmenování.

Mladí klavírní mistři navodili v sále svými vystoupeními slavnostní atmosféru skladbami, se kte-
rými v okresním soutěžním kole před třemi týdny získali od poroty vítězná místa s postupem do 
krajského kola.

Devatenáct skladeb zaznělo v hodinovém programu z klavíru pod živými prsty šesti mladých 
umělců, kteří vystupovali v pořadí podle věku. Po úvodním vystoupení nejmladšího, Jana Málka, 
klaviaturu pak ovládaly jenom dívčí ruce – Šárky Nejezchlebové, Julie Hrivíkové a Kláry Mášové. 
Hudební pohádkou byla dvě poslední vystoupení absolventek jedovnické ZUŠ, Evy Šenkové a Ive-
ty Jančíkové, které na křídlech kouzelných tónů klavíru vzlétly do vyšší hudební sféry současným 
studiem na konzervatoři.
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„Kouzelné tóny klavíru“ vidím jako reprezentaci výsledků souznění a vzájemného porozumění 
talentu, úsilí a vůle účinkujících s metodickým vedením i osobním příkladem jejich vyučující, paní 
učitelky MgA. Radky Šperkové.          

IM

Navštívili jste v Jedovnicích a okolí také nějakou zajímavou kulturní akci? Napište nám o tom!
Redakce Jedovnického zpravodaje

Jedovnické kříže (dokončení ze str. 2)

Na mapě (asi) z roku 1765 stojí kříž na volném prostranství a poblíž se nachází jediný dům. Ještě 
na mapě stabilního katastru z r. 1826 je stále výraznou dominantou vznikajícího prostranství. Později 
ale na louce před původním č.p. 97 vyrostla dnes mohutná stavba č.p.184 a kříž pohledově zaniknul. 
Snad kolem r. 1960 zpozoroval na pylonu počínající trhlinu Antonín Sedlák z č.p. 185 (mimochodem 
starosta v letech 1919-21; †1968) a stáhnul ho dvěma železnými obručemi. V popisu dr. Lefnerové 
z r. 1965 tyto obruče nejsou ovšem zmíněny. Podle vyprávění manželů Sedlákových z č.p. 314 se 
kolem roku 1980 při opravě přilehlé části ulice Wankelovy vážně uvažovalo o odstranění tohoto 
„překážejícího“ kříže. Farář P. Vavříček tehdy hledal pro jeho záchranu nové umístění a dohodnul 
se s Alžbětou Jedličkovou z č.p. 185 (dcerou †Ant. Sedláka), že by kříž mohl být přemístěn na 
zahrádku před jejím domem. Kříž nakonec zůstal na svém místě a byl dokonce opraven. Dnešní stav 
je bohužel poněkud neutěšený – není již dominantou, neprospívá mu ani umístění těsně u cesty na 
Wankelovu ulici, hrozí totiž poškození otřesy od projíždějících vozidel. Obruče již korodují, dochází 
k oddělování neodborných cementových vysprávek. Snad díky odlehlosti od centra obce byl uchráněn 
před různými „opravami“ a zachoval se v originální podobě, i když poškozené. Národní památkový 
ústav k němu nemá vyjma evidenčních podkladů z let 1965-68 žádnou dokumentaci, mlčí o něm 
i farní kroniky. Na kříž je v současnosti zpracován restaurátorský záměr (MgA. Radka Levínská) 
a máme zažádáno o dotaci. Za úvahu stojí přemístění kříže tak, aby se opět stal dominantou a byl lépe 
chráněn – nabízí se např. náves v Chaloupkách.

Na rozdíl od chaloupeckého kříže je osud kříže u kostela daleko pestřejší. Je o rok starší, jak svědčí 
strohý zápis ve staré farní kronice z roku 1800: „Crux lapidea ad Ecclesiam sumtibus Parochianorum 
posita erat.“ (Na náklady farníků byl u kostela vztyčen kamenný kříž.) Jelikož původní hřbitov zasa-
hoval i před kostelní věž, nelze vyloučit, že byl při vztyčení situován na hřbitově. Ale není to prav-
děpodobné – místní farář píše o budování hřbitovní ohradní zdi r. 1787 a mapa z r. 1826 už ukazuje 
hřbitov posunutý na úroveň věže, tedy dnešní stav. Zvláštní je, že podle mapy stabilního katastru 
z r. 1826 byl kříž umístěn jižně od vchodu, zatímco indikační skica ze stejné doby ukazuje dnešní 
polohu severně od vchodu (aniž by nesla známky překreslení).

Čím se liší od chaloupeckého? Kříž byl ohrazen železným zábradlím ukotveným ve 4 pískovcových 
sloupcích (dnes je zábradlí jen po bocích). Je umístěn na třístupňovém soklu, kopí jsou na pylonu 
pohledově vpravo, zatímco šavle a rákos pohledově vlevo a prohozena je i pozice šavle a rákosu. Ra-
mena kříže jsou zakončena pravoúhle, ovšem ze tří stran je zdobí růže. 

Až k roku 1898 je druhá zmínka: „Roku 1898 konala se v Jedovnicích sv. missie od 4 missionářů 
z řádu redemptoristů z Červenky a sice od  1) pater superior Jos. Částek, 2) P. Václav Melichar, 3) 
P. Frant. Hradilák a 4) Pat. Karel Plešek. Začali missii v neděli po posvěcení chrámu Páně a ukončili 
v pátek druhého týhodně. Trvala 13 dnů a v tom čase přistoupilo ku stolu Páně 3016 kajícníků. Ctihodní 
otcové missionáři získali si lásku a důvěru všech a missie se potkala s velkým úspěchem. Missionární 
kříž dala opraviti paní Frant. Ševčíková tak, že vypadal jako nový.“

Historie 
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Jde o jednu z posledních zmínek o činnosti vdovy po profesoru Ševčíkovi. Až se zdá, že došlo 
k nějakému osobnímu konfl iktu, protože od r. 1899 o ní farní kronika mlčí. Řád redemptoristů se 
zaměřoval na vnitřní misie (tj. ve svých zemích), v Července u Litovle působil od r. 1860. Cílem 
misie bylo utvrzení lidí v katolické víře (dnes bychom řekli duchovní obnova), v závěru se obvykle 
vykazovaly stovky a tisíce věřících, kteří přistoupili ke zpovědi a svatému přijímání. V Jedovnicích se 
misie opakovala již r. 1899.

U příležitosti misií se často pořizoval misijní kříž – mohl být k nošení (obvykle dřevěný), ale 
i stabilní – sloužil bezpochyby na připomínku významné události i jako memento učiněných slibů 
a předsevzetí. V Jedovnicích tehdy věc vyřešili tak, že misijní kříž vzniknul „opravou“ ze starého 
kříže. V čem ona oprava spočívala, je vidět na fotografi i odvozu zvonů k roztavení za války roku 
1917 i na fotodokumentaci z r. 1968. A plyne i z popisu dr. Lefnerové z r. 1965. Při „opravě“ r. 1898 
byla do zadní části podstavce vsazena mramorová deska s vytesaným nápisem (dnes vyčerněným): 
Svatý kříž tento / LP 1898 / obnoviti dala / Františka Ševčíková / vdova professorová. Velkou změnou 
prošla přední strana - byla odtesána horní část původního chronogramu a vsazena zhruba čtvercová 
mramorová deska s vytesaným minuskulním textem: Odpustky sv. misionárního kříže / Plnomocné 
dne 3. května, 14. září a 26. / října v den zasvěcení sv. kříže aneb vždy v / neděli na to. / Neplnomocné. 
Kdo zkroušeným srdcem / se pomodlí 7 krát Zdrávas ku poctě sedmi bole- / stí Matky Boží získá vždy 7 
let a 280 dnů odpustků. / Kdo se modlí 5 krát Otčenáš, Zdrávas / a Sláva otci atd. ku poctě sv. pěti ran / 
Krista Pána získá vždy 500 dnů odpustků.

Pod touto deskou zbyla spodní část majuskulního chronogramu: nos In oMnIbVs / DV…I..tIbVs 
/ nostrIs. Zbytek chronogramu dává MDVVVIIIII, tedy 1520, do letopočtu postavení kříže r. 1800 
tedy chybí litery zničené části chronogramu.

V nové farní kronice se ke kříži vztahují už jen dva stručné záznamy. Roku 1987: Opraven kříž 
u kostela. A roku 1990: Úprava kříže u kostela (14.000 Kč). Pamětníci druhé opravy vzpomínají, že 
práci prováděli odborníci, kříž byl obestavěn lešením a jednalo se o čištění. Dnešní farář P. Václav 
Trmač mi sdělil: „Matně si vzpomínám, že jako kaplan (1989-90) jsem tu dnešní nápisovou desku vezl 
z kamenictví z Blanska. Bylo to v době, kdy farář otec Vavříček byl po první mozkové příhodě a pomaličku 
se dostával do „provozuschopného“ stavu, proto to možná nikam nezaznamenal - a kaplana tyto 
papírové záležitosti míjely.“ V r. 1990 tedy došlo k radikální proměně kříže do dnešní podoby. Čelní 
deska s textem o odpustcích byla odstraněna a s ní i zbytek chronogramu, do podstavce vsadili novou 
desku s majuskulním chronogramem: sanCta CruX / saLVa / nos In oMnIbVs / aDVersItatIbVs / 
nostrIs. (Svatý kříži, zachraň nás ve všech protivenstvích našich. Nebo volněji: Svatý kříži, ochraňuj nás 
ve všech našich obtížích.) Pod textem je „vypsán“ letopočet MDCCLXVVVVIIIII, tedy 1785. Druhá 
část chronogramu je zjevně totožná s původním, za to musíme neznámého autora pochválit, dopustil 
se ale drobného „podvodu“ - správně má být druhé slovo CrVX, to by ovšem nevyšel kýžený rok 
1785. Matoucí je i tento letopočet, protože odkazuje k roku dokončení a posvěcení nového kostela, ne 
k roku zbudování kříže. Nepřekvapí, že ani o této akci není v památkovém ústavu záznam.

Ani tento kříž není v dobrém stavu a na dobrém místě – naklání se zřejmě vinou prorůstání kořenů 
památkově chráněných lip, vlivem skapu květových šťáv porůstá řasami, které narušují kamennou 
hmotu, rizikem je pochopitelně i pád větví z vysokých stromů.

Oba kříže nepochybně pocházejí ze stejné kamenické dílny. Inspirací a předchůdcem jim ovšem 
byl kříž senetářovský, umístěný původně do r. 1971 před starou kaplí na křižovatce, dnes poněkud 
barbarsky zazděný do výklenku tarasu a do chodníku u téže křižovatky. Má stejný podstavec a velmi 
podobný pylon (jen nižší), vlastní kříž je nahrazen mladším výtvorem. Majuskulní text hlásá, 
kupodivu česky: Na Tento / Krziz Na / kladala / Obec Se / netarzow / ska Roku: / 1799. (Tento kříž 
zbudovala obec senetářovská roku 1799.) Půvabné je, jak se někdo laicky pokusil opravit litery barvou 
do dnešní spisovné podoby, bezpochyby opět bez vědomí památkářů, byť jde rovněž o kulturní 
památku. Na spodku pylonu je špatně čitelný text: Obnoven 1878, k čemuž se váže zápis ve staré farní 
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kronice z r. 1878: 20.ho září svěcena škola v Senet., v říjnu kříž před kaplí tamtéž.
Šlo zřejmě o oblíbený a napodobovaný tvar kříže – stejný podstavec můžeme vidět u kříže na návsi 

v Holštejně (z roku 1828), pod sochou J. Nepomuckého před kostelem v Rozstání (podle chronogramu 
z r. 1804). Na dovolené r. 2009 jsem padnul na kříž z r. 1797 s totožným podstavcem a téměř stejným 
pylonem napravo od cesty ze Ptení do Ptenského Dvorku a podobný pylon a liliový kříž jako náš 
chaloupecký má kříž z r. 1823 nalevo při cestě ze Ptení do Holubic. Je tedy možné, že právě z bohaté 
Hané do našich horských končin proniknul kolem r. 1800 „unifi kovaný“ typ luxusního pískovcového 
kříže, ovšem už záhy nato se prosadily kříže litinové z knížecích blanenských sléváren.

Děkuji za informace manželům Sedlákovým, za radu pak P. Trmačovi a Mgr. Češkové. Čerpal jsem 
i z podkladů Národního památkového ústavu v Brně a z nepublikované práce Aloise Roudného.

Josef Plch

Jubilejní jaro po pětapadesáti letech

Proč jubilejní? Protože letos je tomu právě jubilejních 55 let, kdy zemědělci v obcích v jedovnické 
farnosti a v dalších vesnicích na východ od Jedovnic, které byly postižené vystěhováním, mohli na jaře 
1946 opět svobodně obdělat  a osít  svá pole, tentokrát už pro svoji potřebu. Po návratu, který jim přinesl 
a umožnil konec a výsledek druhé světové války. 

Odkud se  tito lidé vraceli a proč  předtím ze svých domovů odešli? Utíkali snad ze strachu před blíží-
cí se frontou, či aby před ní uchránili své životy? Ne! S frontou a s ústupem německé armády to nemělo 
nic společného. Tito lidé se totiž nevystěhovávali dobrovolně. Ba naopak, nechtěli. Jednalo se o násilné 
vystěhování, ke kterému byli přinuceni z příkazu německé okupační moci. Vystěhovávali se natrvalo, 
ztráceli svůj domov. Říkali tomu také vyhnání. Duchovní posilou jim byla jen víra v předpokládaný 
výsledek konce války.

Tyto obce včetně části Jedovnic byly zahrnuty do německým vojskem zabíraného pásma, které mělo 
vojenský, ale také národnostní význam. 

Že to nebyla „frontová“ akce ani z německé strany, je zřejmé také z publikace Senetářov, vydané 
tamní obcí ve spolupráci s autorem panem Aloisem Zukalem Senetářovským v roce 1994. Na stránce 
84 můžeme číst: „Od roku 1940 náš kraj děsila zpráva, dokonce veřejným bubnováním ... že se v Berlíně 
rozhodli z našeho kraje severně od Vyškova vystěhovat přes 30 vesnic. Prý kvůli rozšíření vojenské střelnice 
... Mnozí tomu nevěřili, ale když přišlo nařízení, že i v Senetářově se nesmí žádný dům opravovat, stavět 
ani prodávat, domy byly vyměřovány, pozemky sepisovány a první vesnice kolem Vyškova stěhovány, ně-
jak ustrašeně jsme se chodili modlit do staré kapličky a prosili o záchranu Matku Boží a sv. Josefa. Dnešní 
děkan p. František Vavříček a tenkrát jedovnický kaplan p. Josef Zouhar ... začali při bohoslužbě číst na-
psanou žádost a slib Matce Boží a sv Josefu … Všichni věřící v přeplněné kapličce jsme opakovali slova 
obou kněží jako přísahu a slib. Stalo se, byli jsme vystěhováni i ze Senetářova ...“

Na jiném místě pan Zukal píše: „...museli zemědělci na rozkaz okupantů před vystěhováním z rodných 
pozemků tyto oset ozimy a na jaře jařinami, a to ze svého a zadarmo. Kdo by neuposlechl, byla pokuta 
5 000 K anebo 14 dní vězení. Podle vyhlášky.“ 

V části Vystěhovalci ze Senetářova a z Drahanské vrchoviny čteme, že to byly „...smutné scény, když 
rodina vystěhovalce seděla plačící na selském voze při loučení před svým rodným domem. Často hospodář 
poklekl a políbil naposledy práh rodného domu a se slzami v očích odcházel … Jako přímý účastník tohoto 
stěhování dosud vidím, jak kolem Kojálu a v celém kraji se plouží stovky povozů s naskládaným majetkem 
na voze do neznáma. Vůz často táhl jeden kůň, za vozem uvázaný dobytek, na voze plačící děcka a kolem 
pobíhal udivený pes. Do kopce museli schopní pomáhat tlačit vůz.“ 

Kdo řídil toto vystěhovávání? „...německý generál Hamerschmid, který sídlil na Kozí horce ... k ruce měl 
německé četníky a z nich nejhorší byli ze Sudet: Josef Schneider a Josef Matýsek, oba uměli česky a bydleli 
v Rozstání.“ (Jejich jména se objevují v kronikářských zápisech také dalších obcí v okolí.)
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Podobně nebo téměř stejně popisuje tyto události pan Vincenc Průcha v podmínkách Lipovce a Kot-
vrdovic, stejně též kněz p. František Müller v knize Krásensko. Ten líčí také to, do jakého zruinovaného 
stavu svých domovů se Krásenští vraceli, což dokumentuje i množstvím fotografi í, mezi kterými je 
i snímek jeho zničené pracovny v troskách rozstřílené krásenské fary. O způsobu vystěhování píše: „6. 
října 1943 zabavili Němci v Krásensku téměř polovinu všeho dobytka. Někteří malorolníci museli si nechat 
odebrat svou jedinou kravičku, celé své živobytí. „Budete se z jara stěhovat, tak to nebudete potřebovat“ – 
vysvětlovali … Zabavený dobytek musel každý odvést na své útraty do Vyškova na nádraží.“

Uváděné citace z dílčích publikací jsou jenom malým výtažkem o událostech, které občané postiže-
ných obcí museli v té době prožívat. Toto vystěhování českého obyvatelstva bylo cílevědomě připravené 
a probíhalo v navazujících termínech, bez ohledu na válečné události, od ledna 1941 až do roku 1945. 
Kdyby válka skončila jinak, Kotvrdovští, Senetářovští a všichni ostatní by se do svých rodných domovů 
již nevrátili a své pozemky by před pětapadesáti lety již neobdělávali. 

IM

Kyselka

Již před rokem 1900 byly nedaleko obce Ochoz u Konice známy prameny, které vyvěraly ve svahu 
údolí potoka Pilavky ze tří žlábků. Z jednoho žlábku tekla železito-alkalická kyselka, z druhého sirná 
voda a ze třetího voda povrchová. Kdo trpěl chudokrevností, poruchami zažívacího ústrojí, nechu-
tenstvím, ženskými potížemi, nemocemi jater či ledvin nebo měl tuberkulózu, mohl si nabrat tolik 
kyselky, kolik chtěl a unesl.

S přibývajícími roky 20. století přibývalo plánů na využití těchto darů přírody. Původní představa 
vybudování výletního místa nebo veřejných lázní dostupných všem vzala za své, když se objevil do-
statečně bohatý člověk, který pozemek koupil, aby na něm mohl postavit lázně pro podobně bohaté. 
Součástí lázní měl být i velký bazén. Hloubením jámy k tomuto účelu stavba začala – a také skončila. 
Proč se trápit ručně s rozbíjením skály, když už byl vynalezen dynamit? Stačilo několik odstřelů a jáma 
byla vyhloubena. Odstřely ovšem otřásly podložím, to se lehce posunulo – a kyselka přestala téct.

Skoro by se chtělo říct, že si počkala, až onen člověk defi nitivně opustí své plány a zapomene na 
vidinu velkých zisků za léčivou vodu, která teče sama a zadarmo. Potom se pramen zase objevil. Ne-
dostal se však až na povrch, zájemci o kyselku si ji musí napumpovat pomocí krásné litinové pumpy. 
Je to zase zadarmo a pro všechny, pokud se ovšem nenajde nějaký další podnikavec. Ale to snad 
nehrozí, pramen není dostatečně vydatný na to, aby se jeho komerční využití vyplatilo.

Kolik podobných příběhů bychom kolem sebe našli? Třeba o tom, jak se v Brně pod Petrovem 
budovaly kryty proti neexistujícímu nepříteli. Také tam byl použit dynamit. Kryty nikdy k ničemu 
nebyly, ale jejich budování narušilo základy katedrály natolik, že se štítová zeď chrámu začala poma-
lu oddělovat od ostatního zdiva a existovalo reálné nebezpečí, že se i s veškerou výzdobou jednoho 
škaredého dne zřítí do dvora biskupství. Statické zabezpečení, které bylo možné až po roce 1990, bylo 
dražší než celá ta zbytečná stavba dole.

A jak často v podstatě totéž, jen v menších rozměrech, děláme sami? Chtěli bychom mít víc pe-
něz, nechceme se zbytečně namáhat, cítíme se ohroženi a podle varování různých reklam je vlastně 
zázrak, že ještě žijeme, protože nekonzumujeme všechny doporučované léčebné prostředky, nejsme 
očkováni proti všemu možnému, nemáme uzavřeny všechny doporučované pojistky, naše auta ne-
jsou dost bezpečná a jídlo dostatečně zdravé… Tak se o sebe staráme aspoň v rámci možností a moc 
při tom nepřemýšlíme o možných následcích. A když už přemýšlíme, buď věříme, že nastane ta 
nejoptimističtější varianta následků, nebo hledáme pro své jednání omluvu, která by obstála aspoň 
před námi samotnými.

Duchovní sloupek
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Jako prevenci zhoubného bujení lidského sobectví doporučuje církev půst. Malý každý pátek, střední 
po 40 dnů před Velikonocemi a nejpřísnější na Popeleční středu a na Velký pátek. Na rozdíl od různých 
diet nejde o štíhlou linii, ale o takové soukromé otestování míry závislosti na všem možném. V lepším 
případě zjistíme, že nám nevadí, když to či ono nemáme. V horším si uvědomíme, jak moc nás to vy-
kolejí. Pokud nejsme schopni normálně fungovat, jsme závislí. A závislosti je třeba léčit, aby se nestaly 
příčinou nečekaných následků. Léčba postem chutná trochu kysele podobně jako ta minerální voda, ale 
pomáhá nám, kteří se ji snažíme praktikovat, i těm, kterým věnujeme to, co postem ušetříme.

Václav Trmač, farář

V MŠ Ostrov u Macochy a Krasová mají dětičky o nožičky postaráno

Projekt „Zdravá chodidla“ se postupně rozvíjí na obou mateřských školách pod vedením učitelek 
a specialistů. Jeho cílem je předcházet zdravotním problémům u předškolních dětí, sledovat jejich fyzic-
ký vývoj, který úzce souvisí i s jejich psychickým roz-
vojem. Děti v obou mateřských školách nosí speciální 
obuv s biomechanickou aktivní stélkou, která zajišťuje 
rovnováhu mezi kostmi a svaly, což vede ke správné-
mu postavení celého pohybového aparátu a zároveň 
přispívá ke správnému dozrávání v oblasti emoční 
a sociální. 

Otcem myšlenky dnes převratného a zcela originál-
ního výrobku, který je nositelem evropského patentu 
od roku 2006 a světového patentu od roku 2010, je 
pan Josef Hanák, který spolupracuje s Přírodovědec-
kou fakultou Masarykovy univerzity, jejíž součástí je 
Ústav antropologie. Ředitelem tohoto ústavu je Prof. 
Jaroslav Malina, DrSc. 

Z anatomického hlediska sleduje, vyhodnocuje a průběžně porovnává změny u všech dětí, které 
se zúčastňují tohoto projektu, primář oddělení rehabilitace MUDr. Otto Vlach. Jak děti dozrávají 
v oblasti grafomotoriky, řeči, percepce a pozornosti, vyhodnotí specialisté z Pedagogicko-psycholo-
gické poradny Blansko. Svými zkušenostmi obě mateřské školy i rodiče dětí zapojených do projektu 
podpořila MUDr. Jarmila Bezděková.

Optimální podmínky i organizační záležitosti pro zdárný vývoj projektu zajišťují učitelky MŠ 
v Ostrově a Krasové, které zároveň sledují individuální pokroky u každého dítěte. 

O vývoji a výsledcích projektu, který je z pohledu budoucnosti našich dětí výjimečný a ojedinělý, 
vás budeme informovat v příštích vydáních.

MUDr. Ludmila Dohnálková, členka realizačního týmu

Ohlédnutí za učitelskou dráhou pana Jindřicha Pavlíka

V pátek 11. února odpoledne početná skupina smutečních hostů doprovodila na poslední cestě 
pana Jindřicha Pavlíka. Známí, přátelé a kolegové přišli nebo přijeli k jedovnické smuteční obřadní 
síni uctít památku zesnulého a projevit mu tak svůj pozdrav na rozloučenou, což u rakve velmi pěk-
ně, výstižně a s citem vyjádřil za všechny přítomné pan PharmDr. Fránek. 

Aktuality

Napsali jste nám 
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Pan Jindřich Pavlík, jedovnický občan, prožil podstatnou část svého učitelského života na dnešní 
Základní škole TGM v Blansku. Jeho žáci a spolupracovníci rádi vzpomínají na svého pana učitele, 
který si vždy se všemi rozuměl, měl pro každého pochopení, s každým jednal s přirozenou ochotou, 
vstřícností a taktem.

Zhotovováním účelných a praktických drobných výrobků v hodinách žákovských prací v dílnách 
učil své svěřence pečlivosti, samostatné tvůrčí činnosti a praktickým dovednostem potřebným v běž-
ném životě. 

Své pedagogické zkušenosti uplatňoval také na seminářích učitelů. Jako vedoucí metodik Okres-
ního pedagogického střediska pro tento předmět svolával semináře k výměně zkušeností s ostatními 
vyučujícími. Ti se rozcházeli zpravidla s novým vzorovým výrobkem, který si na semináři „V žákov-
ských dílnách Jindřicha Pavlíka“ podle jeho návrhu zhotovili.

V zájmu odborné a pomůckové vybavenosti školních dílen sestavil účelovou metodickou skříň, 
kterou pak, díky jeho organizačním schopnostem, měla na Blanensku každá škola. Ne dodavatel-
ským způsobem, ale vlastním přičiněním. Obsahem skříní byly přehledné názorné panely, tematicky 
odpovídající požadavkům osnov. Dva nebo tři různé z nich přidělil jako vzor i s potřebným materiá-
lem jednotlivým školám. Tam podle nich pak žáci v hodinách dílenského vyučování přidělené panely 
zhotovili v počtu pro všechny školy na okrese.

V rozhovoru při návštěvě k jednomu jubilejnímu blahopřání pan učitel Pavlík pronesl také otázku: 
„Jestlipak se ty skříně na školách ještě používají?“

Vedle vyučovacího úvazku zastával ve škole úspěšně i činnost výchovného poradce. Tím vlastně 
vykonával neofi ciální náročnou funkci zástupce ředitele pro volbu povolání žáků. 

I při svém velkém pracovním vytížení si pan Pavlík uměl najít dostatek času na oblíbené sportovní 
aktivity v přírodě. Každé prázdniny organizoval a vedl dětské letní tábory v Protivanově, sám se 
věnoval organizované i individuální turistice, lyžování a cykloturistice. Bohužel, poslední vycházka, 
poslední cesta do přírody se mu stala osudnou. Dopadla nešťastně a domů se již nevrátil. Skončila 
smutečním rozloučením v obřadní síni.

Dlouhá učitelská dráha pana Jindřicha Pavlíka byla úspěšná, na ní nacházel svůj smysl života, což 
mu přinášelo radost a uspokojení Takový zůstává i ve vzpomínkách těch, kteří ho znali.

Čest jeho památce!
 Ze vzpomínek kolegyň a kolegů zesnulého

Pozvánky

Beseda o efektivním rodičovství

Mateřské a rodinné centrum Dymáček, o. s. ve spolupráci s Centrem pro rodinu a sociální péči zve 
všechny rodiče na besedu s promítáním fi lmu Cesta k pozitivnímu rodičovství.
KDY: středa 30.3. v 17:00, KDE: kinosál KD Jedovnice, vstupné: 60 Kč

Olšovec s. r. o. Jedovnice pro Vás připravuje
17. knižní jarní jarmark – velikonoční

sobota 2. dubna 2011, otevřeno od 8:00 do 16:30 hodin, sál KD Jedovnice
•  burza knih, časopisů, CD, MC, LP, hudebnin a dalších tiskovin
•  prodej knih a další nové literatury
•  prodej regionální literatury (pohlednice, mapy, turistické známky, tašky, keramika)
•  zboží budou nabízet i soukromí prodejci
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Olšovec s. r. o. Jedovnice a MAS Moravský kras pro Vás připravují
6. veletrh produktů z Moravského krasu

sobota 2. dubna 2011, otevřeno od 8:00 do 16:30 hodin, sál KD Jedovnice
Na veletrhu se bude prezentovat většina výrobců, kteří jsou držiteli značky „Moravský kras – regio-
nální produkt“.

Sbírka pro Diakonii Broumov

Místní skupina Českého červeného kříže uspořádá humanitární sbírku pro Diakonii Broumov.
Kdy: v neděli 10. dubna 2011 od 13 do 17 hodin. 
Kde: sál Chaloupky
Co se bude sbírat: jako vždycky hlavně oblečení a lůžkoviny, další bude uvedeno na letáku, který 
bude uveřejněn před konáním sbírky. 

Mateřské a rodinné centrum Dymáček

17. dubna – Velikonoční dílnička
30. dubna – Čarodějný sportovní den
Připravujeme: Beseda – Lepek a tekuté kaše, Čteníčko
Více informací na www.dymacek.webnode.cz

Jedovnická kuňka 2011

Základní škola a Základní umělecká škola Jedovnice vyhlašuje V. ročník soutěže ve zpěvu
pro žáky škol sdružených v regionálním sdružení Cirsium

I. kategorie:  1. – 3. ročník    sólový zpěv / duo / trio
II. kategorie:  4. – 6. ročník    sólový zpěv / duo / trio
III. kategorie:  7. – 9. ročník    sólový zpěv / duo / trio

Termín: čtvrtek 20. dubna 2011, zahájení v 10:00 hodin.
Koná se v kulturním domě v Jedovnicích. Srdečně zveme širokou veřejnost.

Pozvánka na pálení čarodějnic

Klub rodičů při Mateřské škole Jedovnice si dovoluje pozvat rodiče s dětmi na netradiční pálení ča-
rodějnic, které se uskuteční  v pátek 29. dubna od 16:00 hodin na zahradě mateřské školy. Strávíme 
společně netradiční odpoledne. Jako vstupenka slouží suché polínko, špekáček a brambora k opé-
kání.
Za Klub rodičů při MŠ Renata Kleinbauerová

Slavnost k Svátku matek

Místní organizace KDU-ČSL zve všechny maminky i s jejich rodinami na oslavu Svátku matek, která 
se uskuteční v neděli 8. května 2011 od 15:00 v kulturním domě v Jedovnicích. 
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Mezinárodní akce Noc kostelů

Jedovnice, kostel sv. Petra a Pavla 27.5. 2011
Rozhodli jsme se připojit k akci, která se koná ve stejném termínu v Rakousku, u nás a na Slovensku. 
Cílem je představení kostelů jako míst, kam mohou přijít a prožít tam něco hezkého i ti, kteří běžně 
do kostela nechodí. 

V jedovnickém kostele sv. Petra a Pavla připravujeme tento program:

18:00   mše svatá
18:50 – 19:00   přivítání, představení Noci kostelů a farnosti (farář V. Trmač)
19:00 – 19:45   vystoupení farních sborů (sboreček nejmenších, malý sbor, velký sbor)
19:45 – 20:15   představení kostela a jeho popis (farář V. Trmač)
20:30 – 21:30   přednáška na faře o historii kostela s vizuální projekcí (J. Plch)
20:00 – 22:00   prohlídka kostela s možností výkladu průvodce
20:00 – 22:00   prohlídka věže a zvonů s průvodcem, vstupy po 20 minutách
22:00 – 22:30  varhanní koncert
22:30 – 23:00  ticho
23:00 – 23:30  Banjoband
24:00   závěr

Mistrovství světa motorových člunů O 700 
a mistrovství Evropy R 1000 

Jedovnice 4.-5. června
Mezinárodní závod v kategoriích O 250, O 350, OSY 400 a T 850

Po uzávěrce: O dvanácti měsíčkách

V neděli 20. března sehrály děti z Jedovnic 
krátké představení, které nacvičily pod vede-
ním paní Ludmily Pleskačové podle pohádky 
B. Němcové. Kinosál kulturního domu zapl-
nili rodiče, prarodiče, sourozenci a kamarádi 
osmnácti malých herců (4-13 let). Ti přípra-
vám věnovali i část jarních prázdnin - a nyní si 
i ti nejmenší vyzkoušeli, jaké to je stát v krás-
ném kostýmu na opravdovém jevišti a překo-
nat trému před plným hledištěm. Známý pří-
běh o hodné Marušce, lenivé Holeně a nemi-
losrdné maceše tentokrát skončil smířlivě, ve 
vánici nikdo neumrzl, nevlastní matka i sestra 
zaslechly hlas svědomí a slíbily polepšení. 
Pohádku děti předvedou ještě 15. května 
v Blansku, na festivalu dětských divadelních 
souborů Blanenský slunovrat.

Soňa Plchová
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Program kina Jedovnice

Pozor, změna – začátky v 19:00 hodin – hrajeme každé úterý

Duben

5.4.2011  Jíst, meditovat, milovat 

– přemýšlíte o tom, že váš život nestojí za nic a že pokud neuděláte něco bláznivého, zapomene-
te, kým vlastně jste? Romantický fi lm USA. (Vstupné 69,– + 1,– Kč, 133´)

12.4.2011 Tron: Legacy 

– dobrodružný fi lm USA, české titulky. (Vstupné 69,– + 1,– Kč, 126´)

19.4.2011  Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka 

– kouzelný svět Narnie se vrací. Film Velké Británie, český dabing. (Vstupné 74,– + 1,-Kč, 112´)

26.4.2011  Nevinnost 

– lásky se nikdy nezbavíš. Drama ČR. (Vstupné 74,– + 1,– Kč, 102´)

Květen

3.5.2011  Černá labuť 

– co všechno byste obětovali pro sen? Psychologický thriller USA s titulky. 
Vstupné 69,– + 1,– Kč, 108´

10.5.2011 Opravdová kuráž 

– odplata si nakonec cestu najde. Western USA, české titulky. (Vstupné 69,– + 1,– Kč, 109 ´)

17.5.2011  Fimfárum – Do třetice všeho dobrého 

– animovaný loutkový fi lm ČR. Další tři pohádky podle J. Wericha. (Vstupné 64,– + 1,– Kč, 75´)

24.5.2011  Hezké vstávání 

– k vysněné práci dostala dvě noční můry. Komedie USA s titulky. (Vstupné 69, -+ 1,– Kč, 107´)

31.5.2011  Autopohádky 

– povídkový animovaný fi lm ČR s hudbou skupiny Chinaski: O princezně, která se nesmála, Účetní 
a víla, Příběh o rybáři, jeho ženě a zlaté rybce, Pan Vincent.  (Vstupné 69,– + 1,-Kč, 87´)
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