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Na obálce: Zámeček

Na obálce můžete vidět jednak ukázku textu obsahujícího snad nejstarší písemnou zmínku o Je-
dovnicích, od níž letos uplynulo 760 let, jednak kresbu loveckého zámečku od Mgr. Jitky Vávrové. 
Zámeček v průběhu dubna letošního roku zmizel po dlouhé agónii z povrchu zemského. První pí-

semné zmínce je věnován jiný text, na tomto místě můžeme 
připomenout alespoň stručně osudy čerstvě zmizelé památky. 
Předesílám, že podrobné informace by jistě šlo vypátrat v do-
kumentech v Moravském zemském archivu. Pokud by měl ně-
kdo ze studentů zájem o zpracování historie této stavby, byla by 
k nalezení přinejmenším ve fondech C14 (odhady moravských 
panství), F86 (panství Rájec) a F107 (ředitelství školního lesní-
ho statku VŠZ Brno z let 1921-1959).
Zámeček jsem nenašel ani na indikační skice (mapě) asi z po-
loviny 19. století, ani v knize č. 378b z fondu C14 z roku 1855. 
Domníval jsem se, že se zámečku týká odstavec z knihy Jindři-
cha Wankela Obrazy z Moravského Švýcarska a jeho minulosti, 
jež vyšla ve Vídni roku 1882: „K půvabu místa přispívá nadto 
ještě lovecký zámeček (Jagdschlösschen), položený na vyvýšeném 
břehu rybníka, jenž obydlen revírníkem slouží zároveň při výle-
tech panstva jako přechodný příbytek. Z terasy tohoto loveckého 
zámečku obsáhneme pohledem líbeznou krajinu; před námi leží 

blýskavá plocha velkého Olšovce, vlevo přívětivé domy blízkého městečka zrcadlící se v jezeře, vpravo je 
(rakovecké) lesní údolí…“
Ing. Jiří Truhlář, který se dlouhodobě zabýval historií ŠLP Křtiny, mne ovšem upozornil, že Wankel 
patrně mluví o myslivně č.p. 174. Musím mu dát za pravdu – popis opravdu přesně „sedí“ na kamennou 

myslivnu (dobové foto). První stopou je tak až plá-
nek a popis z roku 1904 (MZA, fond C14, kniha 
377), kdy už je myslivna myslivnou (Forsthaus) 
a jako lovecký zámeček (Jagdhaus) je veden „náš“ 
objekt. Byl tedy patrně vybudován až koncem 19. 
století, iniciátorem stavby byl zřejmě majitel rájec-
kého panství Hugo Leopold kníže Salm-Reiff ers-
cheidt (1863-1903), nadšený lovec, který na svém 
panství organizoval velkolepé hony. Za něj byl pa-
trně zámeček opravdu využíván.                                 

 Josef Plch
(Pokračování na str. 24)                                                                              
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Usnesení ze schůze Rady městyse 

Jedovnice č. 10 ze dne 23. 03. 2011

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:
Rada městyse schvaluje
•   pronájem půjčovny loděk Šíbrnka společnosti 

Olšovec s. r. o., Jedovnice
•   Dodatek č. 20 k nájemní smlouvě ze dne 

22. 01. 1999 mezi městysem a společností 
Olšovec, s. r. o., Jedovnice, dle předloženého 
návrhu

•   Smlouvu o nájmu pozemku mezi městysem 
a M. Tiokovou, Jedovnice, na pozemek 
p. č. 1165 v k. ú. Jedovnice dle předloženého 
návrhu

•   Mateřské škole Jedovnice výsledek hospoda-
ření za rok 2010 a jeho rozdělení do fondů dle 
předloženého návrhu

•   předloženou kalkulaci věcně usměrňované 
ceny pro služby hřbitovní spojené s nájmem 
hrobového místa pro rok 2011, dle předlože-
ného návrhu

•   nájem ve výši 1.000 Kč za pronájem kinosálu 
kulturního domu na divadelní představení 
Zvláštní vydání dne 25. 03. 2011, žadatel Di-
vadelní soubor Vlastimil Jedovnice

•   prominutí poplatku ze vstupného na předsta-
vení Divadelního souboru Vlastimil Jedovnice 
Zvláštní vydání dne 25. 03. 2011

•   rozpočtové opatření č. 1/2011 dle předložené-
ho návrhu

•   Smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby, 
žadatel V. Hadrava, Jedovnice

Rada městyse bere na vědomí
•   sdělení Základní školy Jedovnice o ředitel-

ském volnu 30. 03. 2011 z důvodu školení
Rada městyse souhlasí
•   s pronájmem hladiny rybníka Olšovec na 

pořádání závodu vodních skútrů ve dnech 
17. 06. – 19. 06. 2011, žadatel Klub vodních 
sportů Jedovnice

•   se stavbou vodovodní a kanalizační přípojky 
na parcele č. 206, která je v majetku městyse, 
žadatel M. a P. Doleželovi, Jedovnice, dle 
předloženého návrhu

•   se zastřešením terasy chaty č. e. 293, žadatel R. 
Prus, Kobylnice, dle předloženého návrhu

•   s nástavbou rodinného domu, žadatel A. Ne-
čas, Jedovnice, dle předloženého návrhu

•   s vybudováním odstavného místa na parková-
ní na pozemku p. č. 1043/1, žadatel P. Wágner, 
Jedovnice, dle předloženého návrhu

•   s vyřazením majetku DDHM, DHM dle před-
loženého seznamu, žadatel Mateřská škola 
Jedovnice

Rada městyse nesouhlasí
•   s vybudováním nové branky ve hřbitovní zdi 

v části od benzinky, žadatel R. Starý, Vilémo-
vice

Rada městyse ve funkci valné hromady 
•   odvolává k 01. 04. 2011 stávající jednatele 

společnosti Olšovec s. r. o., Jedovnice, Ing. P. 
Gabriela, Jedovnice, Ing. G. Magulu, Jedovni-
ce, Ing. J. Hlouškovou, Jedovnice, M. Dietlo-
vou, Jedovnice

•   vyslovuje odstupujícím jednatelům poděko-
vání za odvedenou práci ve prospěch kempu 
Olšovec i ve prospěch městyse

•   jmenuje s účinností od 01. 04. 2011 jednatele 
společnosti Olšovec s. r. o., Jedovnice, Ing. 
O. Horáka, Jedovnice, Ing. R. Lebiše, Ph. D., 
Jedovnice

•   potvrzuje jednatele společnosti Olšovce s. r. o. 
L. Blažka, Jedovnice

Rada městyse stanovuje 
•   Olšovci s. r. o., Jedovnice odvod nájemného 

městysi za pronájem hladiny rybníka Olšovec, 
minigolf a půjčovnu loděk Šíbrnka za rok 
2011 do 31. 10. 2011

Usnesení ze schůze Rady městyse 

Jedovnice č. 11 ze dne 13. 04. 2011

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:
Rada městyse schvaluje
•   Základní škole Jedovnice výsledek hospodaře-

ní za rok 2010 dle předloženého návrhu
•   odpisový plán dlouhodobého majetku na rok 

2011 dle předloženého návrhu, žadatel Mateř-
ská škola Jedovnice

Informace z rady a zastupitelstva
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•   Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí 
o převodu vlastnictví k bytové jednotce uza-
vřené dne 12. 06. 2001 mezi Veselcem, b. d., 
Jedovnice, městysem Jedovnice a Z. Hamšíko-
vou, Jedovnice, dle předloženého návrhu

•   Smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby, 
žadatelé M. a F. Šindlerovi, Jedovnice

•   rozpočtové opatření č. 2/2011 dle předložené-
ho návrhu

Rada městyse bere na vědomí
•   informaci Hasičského záchranného sboru 

JMK Blansko o přípravě taktického cvičení 
složek požární ochrany v Jedovnicích na ryb-
níce Olšovec

•   poděkování ZO Českého svazu včelařů Je-
dovnice za příspěvek na činnost poskytnutý 
z rozpočtu městyse na rok 2011

•   oznámení Jachetního klubu Olšovec Adamov 
o konání akcí v roce 2011 na hladině rybníka 
Olšovec

•   oznámení správní rady Nadace ČEZ o ne-
poskytnutí dotace na hřiště v MŠ Jedovnice 
z programu Oranžové hřiště

•   oznámení Ing. D. France, Jedovnice, o ukon-
čení členství v komisi ŽP

Rada městyse souhlasí
•   s vybudováním chodníku na p. č. 1408/1 

v k. ú. Jedovnice, žadatel V. Cimbálník, Jedov-
nice, dle předloženého návrhu

•   s udělením výjimky z vyhlášky č. 501/2006 
Sb. na stavbu bazénu, žadatel M. Nejezchleb, 
Brno, dle předloženého návrhu

•   s přístavbou zádveří, žadatel A. Hrivík, Jedov-
nice, dle předloženého návrhu

•   s vybudováním zahradního přístřešku, žadatel 
R. Crhonek, Křtiny, dle předloženého návrhu

•   s pořádáním Motosrazu Jawa 16. 07. 2011, ža-
datelky M. Pernicová, Jedovnice, K. Grimová, 
Jedovnice, dle předloženého návrhu

•   s objízdnou trasou při pořádání závodů Spor-
tovního Klubu Kociánka Brno, žadatel TRA-
SING s. r. o. Vyškov, ve dnech 
21. 05. – 22. 05. 2011, dle předloženého návrhu

Rada městyse nesouhlasí
•   s umístěním reklamy, žadatel M. Srnec, Brno, 

dle předloženého návrhu

Rada městyse 
•   ruší výjimku snížení nájmu o 200 Kč měsíčně 

ve vybraných bytech na DPS Jedovnice postiže-
ných častým nadměrným zatékáním, které byly 
již opraveny, s účinností od 01. 05. 2011 pro 
J. Gromešovou, J. Kunce, J. Buriana a J. Růžič-
kovou, Jedovnice

Usnesení ze schůze Rady městyse 

Jedovnice č. 12 ze dne 20. 04. 2011

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:
Rada městyse schvaluje
•   přidělení bezbariérového bytu B3 3B2 na 

Zahradní 677 M. a B. Blahovým, Marianín
Rada městyse bere na vědomí
•   zápis z jednání komise sociálně zdravotní ze 

dne 18. 04. 2011

Usnesení ze schůze Rady městyse 

Jedovnice č. 13 ze dne 27. 04. 2011

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:
Rada městyse schvaluje
•   podání žádosti o dotaci na Obnovu kamenné-

ho kříže v Jedovnicích – Chaloupkách, první 
etapa

•   smlouvu o dílo mezi městysem Jedovnice 
a MgA. R. Levinskou, Brno, na Obnovu ka-
menného kříže v Jedovnicích – Chaloupkách, 
první etapa, dle předloženého návrhu

Usnesení ze schůze Rady městyse 

Jedovnice č. 14 ze dne 04. 05. 2011

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:
Rada městyse schvaluje
•   přidělení bezbariérového bytu B3 3B2 na Za-

hradní 677 J. a V. Mlčouškovým, Jedovnice
•   Smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby, 

žadatel B. Skoupá, Jedovnice
•   Smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby, 

žadatel F. Galita, Jedovnice
•   snížení nájmu v bytě p. Ailerové na DPS Je-

dovnice z důvodu zatékání do doby provedení 
opravy dle předloženého návrhu
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•   Nájemní smlouvu mezi městysem Jedovnice 
a R. Šenkem, Kotvrdovice, na pronájem po-
zemku p. č. 336 dle předloženého návrhu

•   Smlouvu o nájmu bytu mezi městysem Jedov-
nice a Š. a A. Tomáškovými, Jedovnice, dle 
předloženého návrhu

•   Smlouvu o nájmu bytu mezi městysem Je-
dovnice a M. Lošťákovou, dle předloženého 
návrhu

•   Smlouvu o nájmu bytu mezi městysem Jedov-
nice a J. Poláčkovou, Jedovnice, dle předlože-
ného návrhu

•   Smlouvu o nájmu bytu mezi městysem Jedov-
nice a L. Milkem, Jedovnice, dle předloženého 
návrhu

•   návrh příspěvků do kroniky městyse za rok 
2010

Rada městyse bere na vědomí
•   oznámení MěÚ Vyškov o úplné uzavírce 

komunikace mezi Podomím a Drnovicemi 
z důvodu opravy povrchu vozovky v termínu 
od 05. 05. 2011 do 06. 09. 2011

•   informaci ZŠ Jedovnice o zapojení do celostát-
ního projektu Nejlepší česká škola

•   zápis ze schůzky komise pro občanské záleži-
tosti ze dne 14. 04. 2011

•   zápis ze schůzky komise pro mezinárodní spo-
lupráci ze dne 18. 04. 2011

Rada městyse souhlasí
•   s vybudováním parkovacího stání u chaty č. e. 

166, žadatelé J. a J. Hrdličkovi, Brno, dle před-
loženého návrhu

•   s oplocením pozemků p. č. 2528/236 a 2528/235, 
se stavbou pergoly a boudy na nářadí na pozem-
ku p. č. 2528/236, žadatelé M. a V. Fialovi, Jedov-
nice, dle předloženého návrhu

•   se stavbou komína u chaty č. e. 155, žadatel 
M. Muzikář a H. Dráblíková, Dolní Loučky 
262, dle předloženého návrhu

•   s přístavbou chaty č. e. 110, žadatel Z. Štrajt, 
Kostelec na Hané, dle předloženého návrhu

•   se stavebními úpravami rodinného domu, ža-
datel V. Vasiljev, Jedovnice, dle předloženého 
návrhu a stanovených podmínek

•   s pořádáním akce Pán Prstenů – bitva o Stře-
dozem ve dnech 23. 06. 2011 – 26. 06. 2011 
dle předloženého návrhu, žadatel Moravian 
LARP Brno

•   s podáním žádosti o dotaci na projekt Kolik 
řečí znáš, tolikrát jsi člověkem, žadatel ZŠ 
Jedovnice

•   s podáním žádosti o dotaci na projekt Napole-
onská bitva, žadatel ZŠ Jedovnice

Rada městyse nesouhlasí
•   s provedením ověřovacího vrtu a následné 

vrtané studny, žadatel M. Skoumalová, Brno
Rada městyse vyslovuje poděkování 
•   J. Roudnému za příkladné vedení kroniky 

městyse
Rada městyse ruší
•   usnesení 12/1 ze dne 20. 04. 2011

Usnesení č. 8 ze zasedání Zastupitelstva 

městyse Jedovnice ze dne 13. 04. 2011

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

vou, tajemnici ÚM
2.  schvaluje ověřovatele zápisu Josefa Vágnera 

a Radka Lebiše
3.  schvaluje program zasedání dle předloženého 

a doplněného návrhu
4.  bere na vědomí informaci o prodeji p. č. 992 

v k. ú. Jedovnice v rozporu se zákonem
5.  souhlasí se zrušením kupní smlouvy mezi 

městysem Jedovnice (tehdy obcí Jedovnice) 
a Společenstvím vlastníků jednotek Na Kop-
ci 543 Jedovnice s tím, že v budoucnu bude 
předložena zastupitelstvu městyse nová kupní 
smlouva dle platných předpisů

6.  ruší usnesení č. A/11, 12, 13 týkající se prodeje 
pozemků ze dne 20. 09. 2010

7.  schvaluje prodej nemovitosti p. č. 249/3 o vý-
měře 71m2 – zahrada – zapsané na LV č. 1 pro 
k.ú. a obec Jedovnice kupujícím Z. a M. Ur-
bánkovým, Jedovnice, za dohodnutou kupní 
cenu 3.168 Kč

8.  schvaluje prodej nemovitosti p. č. 249/4 o vý-
měře 38m2 – zahrada – zapsané na LV č. 1 pro 
k.ú. a obec Jedovnice kupujícím V. Málkovi, 
Jedovnice, a D. Grmelové, Blansko, za dohod-
nutou kupní cenu 1.614 Kč

9.  schvaluje znění kupních smluv městys Jedovni-
ce – M. a Z. Urbánkovi, Jedovnice a městys Je-
dovnice – V. Málek, Jedovnice, a D. Grmelová, 
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Blansko. Pověřuje starostu podpisem smluv 
10.  obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011, kterou 

se mění obecně závazná vyhláška městyse Je-
dovnice č. 1/2011, o místních poplatcích, dle 
předloženého návrhu

11.  schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2011 dle 
předloženého návrhu

12.  schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2011 dle 
předloženého návrhu

13.  schvaluje Smlouvu o účasti městyse Jedovnice 
spolu se Svazkem vodovodů a kanalizací měst 
a obcí Boskovice na investiční akci a fi nanco-
vání díla. „Jedovnice – průmyslová zóna – vo-
dovod a splašková kanalizace“

14.  pověřuje starostu městyse podpisem Smlouvy 

o účasti městyse Jedovnice spolu se Svazkem 
vodovodů a kanalizací měst a obcí Boskovice 
na investiční akci a fi nancování díla „Jedov-
nice – průmyslová zóna – vodovod a splaško-
vá kanalizace“

15.  pověřuje starostu městyse podpisem dodatku 
Smlouvy o dílo č. 0213 „Průmyslová zóna“ 
o přistoupení dalšího účastníka objednatele 
Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí 
Boskovice

16.  pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 1 
k úvěrové smlouvě č. 99000506877 s KB 
Blansko na spolufi nancování (investiční pří-
spěvek) Svazkem vodovodů a kanalizací měst 
a obcí Boskovice

Důležité informace pro občany

K žádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR 
k prvnímu cestovnímu dokladu

Při vydávání prvního cestovního dokladu je občan povinen prokázat státní občanství ČR. Jedním 
z dokladů, kterými lze státní občanství ČR prokázat, je kromě občanského průkazu, který nezletilí 
mladší 15 let ještě nevlastní, osvědčení o státním občanství ČR. O vydání tohoto dokladu požá-
dá jeden ze zákonných zástupců nezletilého (zpravidla jeden z rodičů), prostřednictvím matričního 
úřadu podle místa trvalého pobytu nezletilého.

K vydání osvědčení o státním občanství ČR je pro občany, kteří jsou hlášení k trvalému pobytu 
v okrese Blansko, příslušný Krajský úřad Jihomoravského kraje v Brně.

Žádost o vydání osvědčení o státním občanství ČR lze podat prostřednictvím matričního úřadu 
podle místa trvalého pobytu nezletilého.

Zákonný zástupce vyplní žádost o vydání tohoto dokladu, předloží svůj občanský průkaz a uhradí 
správní poplatek ve výši 100,– Kč.

Žádost o vydání osvědčení o státním občanství ČR je krajskému úřadu postoupena a tento má na 
zpracování žádosti o vydání dokladu lhůty dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozděj-
ších předpisů.

K rychlejšímu vyřízení žádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR přispěje, když k žádosti 
o vydání tohoto dokladu je přiložen nejen rodný list nezletilého, ale také oddací list rodičů dítěte 
a jejich rodné listy. Jestliže rodiče předkládají oddací list vydaný po 30. 6. 2001 (formát A4), je třeba 
doložit rodné listy prarodičů dítěte.

Rodné listy prarodičů dítěte je třeba také doložit v případě, pokud se tito narodili po 1. 1. 1954. 
Krajský úřad zašle osvědčení o státním občanství ČR do vlastních rukou žadatele na adresu, která 
je v žádosti uvedena. Teprve po obdržení tohoto dokladu může zákonný zástupce požádat o vydání 
cestovního dokladu pro nezletilého. Výrobní lhůta je ze zákona 30 dnů.

Zdeňka Nečasová, matrikářka ÚM Jedovnice 



7

•   Dne 20.03.2011 strážníci přijali oznámení 
o spáchání dopravního přestupku, ke kterému 
došlo na ulici Tyršova. Řidič zde se svým vo-
zidlem zaparkoval na vyhrazeném parkovišti. 
Následně zjištěný řidič vozidla byl předvolán 
na služebnu OPMJ k podání vysvětlení. Poté 
byl spis odeslán k dalšímu opatření na Městský 
úřad Blansko.

•   Dne 22.03.2011 strážníci přijali oznámení, že 
na Havlíčkově náměstí volně pobíhá pes rasy 
výmarský ohař. Na základě tohoto oznámení 
byl proveden odchyt tohoto psa a umístnění 
do záchytného kotce, který se nachází na úřadu 
městyse. Následně byl zjištěn majitel psa, který 
byl o věci vyrozuměn. Přestupek byl vyřešen 
napomenutím. Spisový materiál uložen na slu-
žebně OPMJ. 

•   Dne 24.03.2011 strážníci přijali oznámení o krá-
deži kosmetiky z lékárny a prodejny drogérie na 
Havlíčkově náměstí. Krádež provedly dvě ženy 
romské národnosti, které na provozovnách 
předstíraly zájem o koupi zboží a přitom zcela 
nepozorovaně a bez násilí odcizily zboží, s kte-
rým z prodejny odešly. Zaměstnanci provozo-
ven tuto krádež zjistili až později. Před těmito 
zákazníky je potřeba být na pozoru a raději při 
výskytu těchto osob přivolat naši policii. Návště-
vy těchto zákazníků se nepravidelně po určité 
době opakují. Zejména obchodníci by měli být 
na pozoru a takovýmto zákazníkům se náležitě 
v mezích slušnosti věnovat.

•   Dne 25.03.2011 strážníci přijali oznámení, že 
v lesní lokalitě Na Větřáku došlo při pálení 
klestí k požáru. Výjezdem na místo bylo zjiště-
no, že při pálení klestí, které zde prováděl na-
jatý pracovník lesní fi rmy, došlo vlivem změny 
směru větru k zahoření suchého jehličí, od 
kterého došlo k ohoření 3 ks vzrostlých smrků. 
Začínající požár částečně uhasil oznamovatel 
a obyvatelé přilehlých domů. Na místo byl při-
volán zástupce místních požárníků, který na 
místě následně provedl další opatření a případ 
si na místě převzal k vyřešení. Spisový materiál 
uložen na služebně OPMJ. 

•   Dne 29.03.2011 strážníci při obchůzkové služ-
bě použili technický prostředek k zabránění 
odjezdu vozidla na osobní motorové vozidlo, 
které bylo zaparkováno na vyhrazeném parko-
višti určeném pro sanitní vozy před zdravot-
ním střediskem. Jelikož řidič vozidla s vyřeše-
ním přestupku nesouhlasil, byl spisový materiál 
zaslán na Odd. dopravně-správních agend MÚ 
Blansko s oznámením o podezření ze spáchání 
přestupku. Kopie spisového materiálu uložena 
na služebně OPMJ.

•   Dne 30.03.2011 strážníci přijali oznámení 
o verbálním napadení na ulici Zahradní. Pře-
stupek byl na místě vyřešen uložením blokové 
pokuty. Spisový materiál uložen na služebně 
OPMJ.

•   Dne 30.03.2011 strážníci přijali oznámení o ná-
lezu mobilního telefonu značky NOKIA, který 
byl nalezen na Havlíčkově náměstí. Nález byl 
neprodleně zveřejněn na infokanále. Nalezený 
mobilní telefon uložen na služebně k vyzved-
nutí. O nálezu byl sepsán úřední záznam.

•   Dne 02.04.2011 strážníci přijali oznámení, že 
z jednoho pozemku v chatové oblasti uniká 
z jímky znečištěná voda do rybníka Olšovec. 
Na místě bylo provedeno ohledání místa a fo-
todokumentace. O úniku byl ihned vyrozuměn 
majitel rekreačního zařízení, který neprodleně 
učinil opatření k nápravě. Šetřením na místě 
bylo zjištěno, že došlo k závadě na čerpadle, 
které zajišťuje přečerpávání odpadních vod 
do čističky. Vlivem tohoto došlo k nepatrné-
mu úniku odpadní vody do rybníka. Věc šetří 
OPMJ. 

•   Dne 03.04.2011 strážníci při výkonu obchůz-
kové služby nalezli na Havlíčkově náměstí klíče 
od vozidla Škoda. Nález byl uveřejněn na in-
fokanále. Klíč uložen na služebně OPMJ k vy-
zvednutí. O nálezu byl sepsán úřední záznam. 

•   Dne 04.05.2011 strážníci na základě oznáme-
ní provedli odchyt volně pobíhajícího psa rasy 
labrador. Pes byl následně umístněn do záchyt-
ného kotce na úřadě. Odchyt byl uveřejněn na 
infokanále. Na základě této výzvy byl pes ná-

Z policejních záznamů

Zpráva o činnosti Policie Městyse Jedovnice za období od 15.03.2011 – 17.05.2011
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sledně předán majitelce. Spisový materiál ulo-
žen na služebně OPMJ. 

•   Dne 05.04.2011 strážníci provedli ve dvou 
případech na žádost ekonomického odboru – 
ohlašovny úřadu městyse Jedovnice šetření ke 
zjištění trvalého pobytu.

•   Dne 10.04.2011 strážníci přijali oznámení 
o poškození vstupních dveří – rozbití části 
skleněné výplně na Základní škole v Jedovni-
cích. Dále došlo k znečištění těchto dveří a při-
lehlého okolí. Na zařízení školy byla způsobena 
škoda ve výši cca 3000,– Kč. Věc je šetřena jako 
přestupek proti majetku.

•   Dne 11.04.2011strážníci přijali oznámení o ná-
lezu pánské peněženky s doklady, které byly 
nalezeny na Havlíčkově náměstí. O nálezu 
byl neprodleně vyrozuměn majitel peněženky 
a dokladů, který si věci převzal na služebně 
OPMJ. K věci byl sepsán úřední záznam.

•   Dne 12.04.2011 strážníci přijali oznámení o ná-
lezu mobilního telefonu značky SAMSUNG, 
který nalezla oznamovatelka na místní komu-
nikaci vedoucí na Větřák. Následně byl zjištěn 
majitel telefonu, který si jej převzal na služebně 
OPMJ. O nálezu sepsán úřední záznam.

•   Dne 12.04.2011 se uskutečnilo jednání vyvola-
né Obecní policií městyse Jedovnice, týkající se 
dopravní situace  průtahu městysem. Na tomto 
jednání byla opětovně řešena úprava křižova-
tek v městysi, a to v Chaloupkách a při výjezdu 
z městyse směrem na obce Vilémovice a Kot-
vrdovice (Za Kostelem). Jednání se zúčastnili 
zástupci městyse, Obecní PMJ, Policie ČR, 
MÚ – odd. silničního hospodářství. Z jednání 
se omluvil zástupce SÚS Blansko a autorizova-
ný technik pro dopravní stavby. Z jednání byly 
navrženy způsoby řešení uspořádání křižova-
tek, které bude starosta městyse nárokovat na 
Správě a údržbě silnic Blansko, aby byla tato 
věc, která je dlouhodobého charakteru, v blíz-
ké budoucnosti vyřešena.

•   Dne 13.04.2011 strážníci přijali oznámení 
o poškození skříňky s náhradními klíči a odci-
zení 3 ks klíčů z kulturního domu. Do budovy 
kulturního domu vešel pachatel hlavním vcho-
dem, který bývá v době pořádaného cvičení 
otevřen – neuzamčen . Tímto jednáním pacha-
tel způsobil městysi škodu ve výši cca 800,-Kč.

•   Dne 13.04.2011 strážníci přijali oznámení o ná-
lezu kabelky a osobních věcí, které byly nalezeny 
v příkopu na ul. Brněnská. Na místě byla pro-
vedena fotodokumentace a ohledání místa ná-
lezu. Dalším šetřením bylo zjištěno, že uvedené 
věci pocházejí z trestné činnosti, ke které došlo 
předešlý den v Blansku na náměstí Míru. Spiso-
vý materiál byl předán PČR Blansko a přiložen 
do trestního spisu. Občanský a řidičský průkaz 
poškozené OPMJ zaslala na příslušný odbor, 
který doklady vystavil, neboť majitelka měla již 
zažádáno o vydání nových dokladů. Osobní věci 
zajištěné na místě nálezu byly předány oproti 
protokolu jejich majitelce. Kopie spisového ma-
teriálu uložena na služebně OPMJ.

•   Dne 14.04.2011 strážníci přijali oznámení od 
nájemníka domu s pečovatelskou službou na 
ulici Zahradní, že ho jeho sousedka dlouho-
době verbálně napadá. Po provedeném šetření 
byl spisový materiál zaslán na MÚ Blansko – 
Právní oddělení s návrhem na oznámení o po-
dezření ze spáchání přestupku. Kopie spisové-
ho materiálu uložena na služebně OPMJ.

•   Dne 14.04.2011 strážníci přijali oznámení 
o nálezu klíče před hotelem Rado. Nález byl 
uveřejněn na infokanále. Klíč uložen na slu-
žebně OPMJ k vyzvednutí.

•   Dne 20.04.2011 strážníci přijali oznámení 
o vloupání do příručního skladu rekreační 
chaty v chatové oblasti Jedovnice nad Riviérou. 
Výjezdem na místo a provedeným šetřením 
bylo zjištěno vloupání neznámým pachatelem 
do výše uvedeného místa. Neznámý pachatel 
vloupání provedl tím způsobem, že nezjiště-
ným předmětem vypáčil v oblasti zámku dve-
ře, kterými vnikl dovnitř objektu. Ze skladu 
pachatel nic neodcizil. Poškozením zámku 
a dveří způsobil majiteli chaty celkovou škodu 
ve výši 1.200 Kč. Věc byla na místě předána dle 
příslušnosti k dalšímu šetření P ČR Blansko. 

•   Dne 20.04.2011 strážníci přijali telefonické ozná-
mení o vloupání do osobního morového vozidla 
zaparkovaného u jedné z chat v rekreační oblas-
ti Jedovnice. Neznámý pachatel do vozidla vnikl 
bez použití násilí. Ze zavazadlového prostoru 
následně odcizil sportovní vybavení v celkové 
hodnotě cca 7.000 Kč. Majitel s vozidlem odjel 
do místa bydliště a poté věc, jak shora uvedeno, 
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oznámil. Poškozený byl poučen, aby oznámení 
provedl na nejbližší policejní služebně v místě 
svého bydliště, neboť v dané věci se jedná o dů-
vodné podezření ze spáchání trestného činu. 
K oznámení byl sepsán úřední záznam, který je 
uložen na služebně OPMJ.

•   Dne 20.04.2011 strážníci přijali oznámení 
o krádeži kosmetických přípravků z chodby 
bytového domu na ulici Zahradní. Neznámý 
pachatel uvedené zboží odcizil bez požití ná-
silí. Přípravky byly uloženy v tašce, která byla 
zavěšena na klice dveří jednoho z bytů. Tím-
to svým jednáním způsobil pachatel škodu ve 
výši 500 Kč. Věc šetří OPMJ jako přestupek 
proti majetku dle § 50/1a) zák. č. 200/90 Sb. ve 
znění pozdějších novel.

•   Dne 26.04.2011 strážníci přijali oznámení od 
oznamovatelky, která uvedla, že její sousedka, 
o kterou částečně pečuje, je uzamčena ve svém 
rodinném domě, volá o pomoc a nemůže se 
pohybovat a odemknout. Po příjezdu na mís-
to bylo zjištěno, že rodinný dům je uzamčen 
a jeho majitelka nereaguje na pokyn strážníka, 
aby otevřela. Přes dveře bylo pouze slyšet volá-
ní o pomoc. Jelikož zde byla důvodná obava, že 
je ohrožen život a zdraví osoby, která se nachá-
zela v uzamčeném domě, rozhodl se strážník 
k otevření bytu dle § 16 zákona o obecní poli-
ci č. 553/91 Sb. Tomuto úkonu byla přítomna 
nezúčastněná osoba. Strážník proto odstra-
nil u vchodových dveří dřevěné lišty, vyjmul 
skleněnou výplň a vzniklým otvorem odemkl 
vchodové dveře klíčem, který byl zasunut 
v dozickém zámku v poloze pootočené. Poté 
vstoupil za přítomnosti nezúčastněné osoby 
do domu, kde v kuchyni nalezl ležící majitel-
ku domu, která se nemohla pohybovat a sama 
vstát. Se strážníkem komunikovala a stěžovala 
si na bolest nohou a ruky. Na místo byla při-
volána obvodní lékařka se zdravotní sestrou, 
která zajistila ošetření a následný převoz do 
nemocnice v Blansku k vyšetření. Následně 
byla vyrozuměna dcera majitelky. Při vniknutí 
do domu nebylo nic poškozeno, dveře násled-
ně po otevření byly dány do původního stavu. 
V dané věci nedošlo ke spáchání trestného činu 
ani přestupku. Úřední záznam k věci je uložen 
na služebně OPMJ.

•   Dne 27.04.2011 strážníci přijali oznámení 
o poškození pozemku v místní části na ul. 
Palackého. Na místě bylo zjištěno, že při vý-
kopových pracích došlo k poškození další plo-
chy pozemku, který dle schválené projektové 
dokumentace neměl být zmíněnou činností 
zasažen. Na místě byla provedena fotodoku-
mentace poškození a o věci vyrozuměna ve-
doucí stavebního úřadu městyse Jedovnice. 
V průběhu doby šetření OPMJ bylo ze strany 
investora, resp. dodavatele přistoupeno k pro-
vedení opatření sloužících k nápravě kolizního 
stavu, a to pažením stěn výkopu. Ve věci byl 
vyhotoven úřední záznam pro potřeby případ-
ného dalšího využití. 

•   Dne 28.04.2011 strážníci přijali oznámení 
o třech případech krádeží cukrovinek v prodej-
ně potravin na Havlíčkově náměstí. Dle ozna-
movatelky pachatel postupně v provozní době 
z prodejny odcizil celkem 227 ks 10 dkg čoko-
lád značky Milka. Tímto jednáním pachatel 
způsobil celkovou škodu ve výši cca 6323 Kč. 
Dle vyjádření zaměstnanců prodejny ke krá-
dežím dochází vždy v odpoledních hodinách, 
kdy pachatel z prodejního regálu, který se na-
chází v místě určeném pro zákazníky, uvedený 
prostor vystavených čokolád vybere zcela – na 
místě neponechá ani jeden vystavený kus. Věc 
šetří OPMJ jako přestupky proti majetku.

•   Dne 01.05.2011 strážníci přijali oznámení 
o spáchání dopravního přestupku, kterého se 
dopustil zatím neznámý řidič motorového vo-
zidla na ulici Tyršova, kde s vozidlem parkoval 
na vyhrazeném parkovišti. Věc šetří OPMJ.

•   Dne 02.05.2011 strážníci provedli na žádost 
ekonomického odboru – ohlašovny úřadu 
městyse Jedovnice šetření ke zjištění trvalého 
pobytu.

•   Dne 03.05.2011 strážníci přijali oznámení 
o opětovné krádeži cukrovinek v prodejně po-
travin na Havlíčkově náměstí. V tomto případě 
zde doposud nezjištěný pachatel odcizil celkem 
13 ks čokolád značky Milka v celkové hodnotě 
284,70 Kč. Věc šetřena OPMJ jako přestupek 
proti majetku.

•   Dne 05.05.2011 strážníci ve spolupráci s P ČR 
Blansko objasnili sérii vloupání do rekreačních 
chat a dalších objektů, ke kterým došlo na  k.ú. 
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městyse Jedovnice. Bohužel zadržení pachatelé 
byli po provedených procesních úkonech pro-
puštěni na svobodu.

•   Dne 06.5.2011 strážníci při výkonu noční služ-
by řešili přestupek rušení nočního klidu, ke 
kterému došlo v ATC Jedovnice. Přestupek byl 
na místě vyřešen napomenutím.

•   Dne 09.05.2011strážníci přijali oznámení o ná-
lezu peněženky na ul. Zahradní v Jedovnicích. 
Nález byl uveřejněn na infokanále. O nálezu 
byl sepsán úřední záznam. Peněženka uložena 
na služebně k vyzvednutí.

•   Dne 10.05.2011 strážníci přijali oznámení 
o vloupání do dodávkového vozidla na ulici Na 
Kopci. Neznámý pachatel provedl vloupání do 
vozidla tím způsobem, že nezjištěným před-
mětem v oblasti pod zámkem zadních dveří 
u nákladového prostoru způsobil otvor o ve-
likosti 11x5 cm a tímto vyháčkoval a odemkl 
dveře. Z nákladového prostoru poté odcizil 
různé druhy nářadí. Výše škody v době ozná-
mení nebyla upřesněna. Z důvodu podezření 
ze spáchání trestného činu byla na místo přivo-
lána hlídka Obv. odd. PČR Blansko, která si věc 
na místě převzala. Na místě provedeno ohledá-
ní místa a fotodokumentace. Spisový materiál 
uložen na služebně OPMJ.

•   Dne 12.05.2011 strážníci přijali oznámení 
o vloupání do garáže na ulici Za Kostelem. 
V tomto případě rovněž doposud neznámý 
pachatel nezjištěným předmětem vypáčil 
dvoukřídlová plechová garážová vrata osazená 
v kovové zárubni, kdy pravé křídlo vrat v ob-
lasti zámku poškodil vyhnutím krycího plechu 
a rovněž tak poškodil samotný zámek. K odci-
zení věcí z garáže nedošlo. Poškozením vrat dle 
vyjádření majitele pachatel způsobil škodu ve 
výši cca 500 Kč. Na základě zjištěných skuteč-
ností došlo ke spáchání trestného činu, a proto 
byla na místo přivolána hlídka Obv. odd. PČR 
Blansko, která si věc převzala k dalšímu šetře-
ní. Na místě provedeno ohledání místa a fo-
todokumentace. Spisový materiál uložen na 
služebně OPMJ.

•   Dne 12.05.2011 strážníci při výkonu obchůzko-
vé služby kontrolovali osobu, která odpovídala 
popisu osoby v pátrání. Jelikož osoba nemoh-
la věrohodným způsobem prokázat na místě 

svoji totožnost, bylo přikročeno k předvedení 
osoby na služebnu OPMJ. Zde bylo po prove-
dených úkonech zjištěno, že zadržená osoba je 
v celostátním pátrání hledaných osob. O této 
skutečnosti byl vyrozuměn dozorčí Obv. odd. 
PČR Blansko, který na služebnu strážníků vy-
slal hlídku. V 18:30 hodin strážníci hledanou 
osobu předali hlídce Obv. odd. PČR Blansko.

•   Dne 12.05.2011 strážníci přijali oznámení 
o krádeži jízdního kola ze společných garáží 
bytového domu na ulici Zahradní. V tomto 
případě zloděj bez použití zjevného násilí vnikl 
do prostoru garáží, kde odstranil zámek s oce-
lovým okem, kterým bylo kolo uzamčeno ke 
kovovému podpěrnému sloupu. Poté pravdě-
podobně z garáže odešel neuzamčenými dveř-
mi – přístupovou cestou. Na základě zjištěných 
skutečností byla věc telefonicky předána hlídce 
Obv. odd. P ČR Blansko, neboť se v dané věci 
jedná o důvodné podezření ze spáchání trest-
ného činu krádeže.

•   Dne 13.05.2011 strážníci během výkonu noční 
služby řešili dva případy rušení nočního kli-
du, kterého se dopustili návštěvníci rekreační 
oblasti. Oba přestupky byly na místě vyřešeny 
napomenutím. 

•   Dne 17.05.2011 strážníci přijali oznámení 
o volném pobíhání ovce na ulici Palackého. 
Uvedené zvíře svým pohybem zde ohrožovalo 
bezpečnost a plynulost silničního provozu na 
pozemní komunikaci č. 379. O tomto byl vy-
rozuměn majitel zvířete, který si ovci odchytil 
a zajistil. Věc šetří OPMJ.

•   V uplynulém období strážníci šetřili celkem 68 
přestupků spáchaných na k.ú. městyse.

•   Upozorňujeme řidiče motorových vozidel, 
aby svá auta neparkovali na chodnících před 
svými domy. Toto zařízení je určeno převážně 
pro chodce, kteří poté musí vstupovat na po-
zemní komunikaci, kde projíždějí motorová 
vozidla, čímž ohrožují své zdraví. Jedná se ze-
jména o místa na ulici Jiráskova a Palackého. 
Při následném zjištění či oznámení těchto pře-
stupků budou tyto řešeny blokově, nebo zaslá-
ním oznámení na příslušný odbor dopravy. 

Luděk Kolář – velitel Obecní policie 
městyse Jedovnice
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Z policejního zápisníku

Kradl v rekreační chatce 
Na to, že pořádně neuzavřeli okno, doplatili koncem měsíce dubna obyvatelé rekreační chatky 

v areálu kempu v Jedovnicích. Neznámý pachatel se oknem dostal dovnitř a odnesl si odtud no-
tebook, peněženku s doklady a další věci včetně léků. Zloděj tak způsobil škodu za téměř 50 tisíc 
korun. 

Přestože nemá řidičák, jezdí dál
Laxní přístup některých řidičů je zarážející. Potvrdila to policejní kontrola 2. května v Jedovni-

cích. Policisté tam zastavili šestatřicetiletého řidiče vozu Volvo a vyzvali jej, aby se podrobil dechové 
zkoušce. Ta sice neprokázala, že by řidič před jízdou pil alkohol, policisté však zjistili, že řidič má 
platnou blokaci řidičského oprávnění, protože už v minulosti dosáhl dvanácti trestných bodů. Kromě 
toho se ukázalo, že to nebylo poprvé, co řidič bez řidičského oprávnění vyjel na silnice. Policisté mu 
tedy zakázali další jízdu a věc dále šetří pro podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu 
úředního rozhodnutí a vykázání. Za tento trestný čin hrozí pachateli trest odnětí svobody až na tři 
roky.           por. Mgr. Iva Šebková, tisková mluvčí Policie ČR Blansko

Společenská kronika

Jubilanti

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

Květen
3.5. Marie Šebelová, Zahradní 699   86 roků
6.5.  Helena Formánková, Za Kostelem 455  81 roků
7.5.  Pavol Naď, Na Kopci 634   70 roků
14.5. Olga Dvořáčková, K Propadání 228  85 roků
17.5. Danuše Charvátová, Podhájí 211   81 roků
18.5.  Marie Kovářová, Podhájí 399   82 roků
19.5.  Drahoslava Nejezchlebová, Tyršova 317   82 roků
20.5. Zdeněk Štreit, Záměstí 9   81 roků
20.5.  Boris Staněk, Podhájí 162   85 roků
20.5.  Jan Rumíšek, U Hrubé lípy 549  75 roků
24.5.  Ing. Jan Galusek, Na Kopci 582  75 roků
26.5. Antonie Streitová, Havlíčkovo nám.135   75 roků
29.5. Jiřina Ševčíková, Za Kostelem 439  88 roků

Červen
2.6. František Kaderka, Zahradní 699  89 roků
9.6. Jaroslav Kunovský Habeš 340   83 roků
10.6.  Miloslav Rybář, Kostelní 34   70 roků
16.6. Vlasta Ševčíková, K Propadání 405  87 roků
23.6. Milada Kuběnová, Kopeček 532    83 roků
25.6.  Jana Opletalová, Legionářská 469   75 roků
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Dne 16.4.2011 oslavili v obřadní síni 60 roků manželství – 
diamantovou svatbu manželé Milada a Rudolf Kuběnovi, 
Jedovnice, Kopeček 532

Dne 3.6.2011 oslaví 50 roků manželství – zlatou svatbu 
manželé Marie a Juraj Špakovi, Jedovnice, 
Jiráskova 240

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

Vítáme mezi námi

V měsící dubnu jsme v obřadní síni uvítali tyto děti:
Nikolase Kose, nar. 3.12.2010, Na Kopci 543
Sabinu Bučkovou, nar. 18.1.2011, Habeš 599
Alžbětu Ondráčkovou, nar. 26.1.2011, Habeš 731
Ondřeje Nečase, nar. 23.1.2011, Na Větřáku 575
Terezu Doleželovou, nar. 23.2.2011, Na Kopci 83

Zdeňka Nečasová, matrikářka ÚM Jedovnice 

Co se děje v mateřské škole?

Učíme děti ekologii a lásce k přírodě formou prožitkového učení

V rámci projektu Kamarádi Moravského 
krasu jsme podnikli výlet do lesní školky 
Jezírko v Soběšicích. Postýlky jsme vymě-
nili za sedadla v autobuse a hned po obědě 
se rozjeli směr Soběšice. S dobrou náladou 
a chutnou svačinkou v batůžku jsme za ne-
celou hodinu stanuli před branami lesní 
školky „Jezírko“. 

Přivítal nás posmutnělý vodník Jezerníček. 
Vrátil se z dovolené a našel svoje obydlí plné 
odpadků! Bez zaváhání jsme mu podali po-
mocnou ruku: ovšem nebylo to jen tak! Aby 
naše pomoc byla účinná a správná, museli 
jsme se o životě ve vodní říši nejdříve něco 
dozvědět. Plni elánu jsme prošli po dřevěných 
ostrůvcích bažinou, na jejímž konci nám byly 

odměnou barevné stužky. Děti se tak hravou formou rozdělily do tří skupin, a u dalších úkolů se 
střídaly.

Pozorně naslouchaly vyprávění o životě pod vodou na hladině i na břehu. Lovily rybky a správně 
je pojmenovaly. A aby si vše dobře zapamatovaly, nové vědomosti výtvarně zpracovaly. Každé dítě 
vytvořilo svůj vlastní rybník vystřižením a nalepením vodních rostlin i živočichů na místo jejich 
výskytu.  
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Nesmíme opomenout pravou vodnickou 
hostinu – ochutnali jsme vodu slanou, hořkou, 
sladkou i obyčejnou. Posilněni jsme si oblékli 
pláštěnky a hurá ven. Déšť nám vůbec nevadil, 
jsme přece Kapříci a Hastrmánci, kamarádi 
vodní říše.

Zbývalo už jen roztřídit odpadky, což nebyl 
žádný problém: papír, plast, kov, každý na ji-
nou hromádku. A je hotovo. S příjemnými po-
city jsme se vraceli domů. 

Hned po Velikonocích se do lesní školky vy-
daly děti ze Žabek a Kačenek. Počáteční obavy, 
jak vydrží bez odpoledního odpočinku, se na-
štěstí nepotvrdily. Také nás přivítal smutný vodníček a i my mu přislíbili pomoc. Po překonání bažiny 
jsme se svezli na velké vodní klouzačce, prohlédli si kapry v akváriu, velkou želvu a párek morčat. 
Venku v jezírku jsme zkoumali pulce, čolky a vodní šneky. Úkoly jsme splnili stejně dobře jako před-
chozí skupina. Při cestě domů na některé děti padla únava a v autobuse usnuly. Asi nám odpolední 
odpočinek přece jen chyběl. Už se těšíme na příští návštěvu.

Cesta za pokladem

Druhé květnové úterý se děti z celé školky 
vydaly na cestu za sladkým pokladem. Jedna-
lo se o hru „šipkovaná“ s plněním úkolů v pří-
rodě, zvládáním znalostí pravidel chování v  
národní přírodní památce, zvládáním chůze se 
zátěží, s orientací v prostoru a překonáváním 
přírodních překážek. Děti byly rozděleny na 
dvě skupiny. V té první byly Kapříci a Hastr-
mánci, kteří cestu značili šipkami a barevný-
mi fáborky. Předem připravené úkoly nejdříve 
sami splnili, a potom je ukryli na vhodné místo. 
Druhou skupinu tvořily Žabky a Kačenky, kte-
ré byly první skupině stále v patách a připrave-
né úkoly se zaujetím hledaly a lehce plnily. Po-
znávaly květiny a učily se je chránit, jmenovaly 
lesní zvířata, určovaly význam některých značek, které chrání národní přírodní památku Rudické 
propadání. Pro radost jsme si zazpívali jarní písničku. Cesta rychle ubíhala. Došli jsme do Rudického 
propadání, kde jsme se dozvěděli, že se jedná o nejmohutnější propadání Moravského krasu a že od 
rohu 1992 je tato oblast Národní přírodní památkou. Jedovnický potok se zde propadá do skalní 
stěny a na povrchu se objevuje až u Býčí skály v Josefovském údolí. Voda říčky mizí do hloubky 86 
m. A nás zde čekal poslední úkol. Pro každou skupinku jiný. První skupinka se schovávala, druhá ji 
hledala. Podařilo se! Ale co sladký poklad? Tvářil se jako kámen v trávě a vůbec nebyl k poznání. Nás 
však neoklamal! Společně jsme si pochutnali na višňové fi dorce a pak se vydali na zpáteční cestu. Byl 
to náročný výlet, ale všichni, i ti nejmenší, jej zvládli. Máme ve školce šikovné děti! 

Za děti z mateřské školy V. Němcová a D. Zouharová
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V měsíci červnu se mohou děti a rodiče těšit na tyto akce: 
•   karneval ke Dni dětí spojený s pasováním předškoláků – na téma „Jedeme na prázdniny“
•   vystoupení divadelního kroužku MŠ, jehož členové pod vedením paní učitelek si pro vás připra-

vili představení na motivy známé pohádky od Josefa Lady „O statečné princezně Máně“
•   výchovně vzdělávací program pod názvem „Život se psem není pod psa“ – děti se zábavnou 

formou seznámí s tím, jak se chovat ke psům, aby předcházely zraněním, jak se mají chovat v pří-
padě útoku apod. Budou zde speciálně vycvičení canisterapeutičtí psi, na kterých budou simulo-
vány různé situace. Dětem to pomůže lépe chápat a uvědomit si vážnost problému

•   besedu se zástupci městyse, ZŠ a rodiči nastávajících prvňáčků 
•   sportovní dopoledne na zahradě MŠ na téma „Piráti“
•   pohádku v podání členek divadelní společnosti L. Frištenské: Perníková chaloupka II.

Zápis dětí do MŠ Jedovnice od školního roku 2011/2012
Poslední dubnový pátek se v osm hodin otevřely dveře školky novým zájemcům o předškolní vzdě-

lávání a jejich zákonným zástupcům. Konal se zápis do mateřské školy od školního roku 2011/2012. 
Děti si mohly pohrát a zapojit se do probíhajících aktivit ve dvou třídách I. budovy. Ty odvážnější 
se představily, případně přednesly nějakou básničku. Za odměnu si mohly vybrat papírové zvířátko, 
které pro ně vyrobily nejstarší děti z Hastrmánků.

Rodiče odevzdali vyplněné přihlášky a dohodli se s ředitelkou na způsobu docházky svých dětí do 
MŠ. Zápis trval do 16:00 hodin a celkem se dostavilo 35 dětí se svými rodiči. Do mateřské školy ne-
mohli být z  kapacitních důvodů přijati všichni zájemci o předškolní vzdělávání. Přijati byli všichni, 
kteří by měli od školního roku 2012/2013 nastoupit povinnou školní docházku, dále děti, které k 1.9. 
2011 dovrší čtyři roky věku a děti, které k 10.9.2011 dovrší tři roky svého věku. Do mateřské školy 
Jedovnice bylo k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2011/2012 přijato celkem 21 nových 
dětí.

Vstup do MŠ je pro děti určitým mezníkem v jejich životě. Děti se ocitnou samy bez maminky 
v cizím prostředí a o přízeň paní učitelky se musí podělit s ostatními kamarády ve třídě. Velmi záleží 
na tom, jaký postoj k mateřské škole zaujímají jejich nejbližší, tedy vy rodiče. Proto je naším přáním, 
aby pro vás mateřská škola byla místem vzájemného setkávání a aby spolupráce mezi naší školkou 
a vámi rodiči byla založena na vzájemné důvěře, komunikaci a respektu.

Závěrem bych chtěla pozvat všechny, kteří by si chtěli mateřskou školu prohlédnout, na den ote-
vřených dveří. Bude se konat poslední týden v měsíci srpnu. Konkrétní termín včas upřesníme. 

 Jitka Kučerová
 
Přejeme všem kouzelné prázdniny provoněné dálkami, sluníčkem, letním vánkem a hlavně bez 

nehod a úrazů!         Zaměstnanci mateřské školy

Z lavic základní školy

Střípky ze života školy

DUBEN 2011
5.4. Lyžařský výcvikový kurz v Alpách / H. Šíblová/
13.4. Bowlingový přebor školy /Hrazdírová, Srnec/
14.4. Beseda na téma Volba povolání /J. Šíblová/
19.4. Odborná exkurze z dějepisu Brno /J. Šíblová /
20.4. Pěvecká soutěž Jedovnická kuňka /Králová/
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20.4. Okrskové kolo fotbalové soutěže McDonald’s /Souček/
28.4. Projekt První pomoc /Štěpánková/

KVĚTEN 2011
4.5. Pracovní porada sdružení CIRSIUM /Souček, Štěpánková/
5.5. Prezentace školy na UK Praha /Souček, Štěpánková/
5.5. Odborná exkurze ze zeměpisu Bratislava /Hrazdírová, Srnec/
6.5. Fotografování třídních kolektivů
10.5. Atletický mítink O pohár rozhlasu /Srnec/
12.5. Terénní vyučování 1. stupeň /Fajfrová/
13.5. Turnaj v přehazované sdružení CIRSIUM /Hrazdírová/
17.5. Okresní kolo fotbalové soutěže McDonald’s /Souček/
18.5. Znalostní soutěže sdružení CIRSIUM – matematika, čeština /Nečasová/
19.5.  Znalostní soutěže sdružení CIRSIUM – angličtina, informatika /Ottová/
20.5.  Znalostní soutěže sdružení CIRSIUM – dyslexiáda /Smejkalová/
23.5. Vodácký výcvikový kurz /Hrazdírová, Srnec/
24.5. Odborná exkurze z dějepisu Praha /Šíblová, Štěpánková/
26.5.  Kontrola Pedagogicko-psychologické poradny Blansko /Šíblová J./

Budky

Jedovnická základní škola má se ŠLP Křtiny dlouholeté a velmi dobré vztahy.
V hodinách pracovních činností vyrábíme budky pro ptáčky, které pak pod odborným dohledem 

rozmísťujeme.
Nejinak tomu bylo i letos. Vyrobili jsme 12 budek, které jsme s pracovníkem ŠLP Křtiny, panem 

Karlem Černým, dne 24. 3. 2011 rozvěšovali v prostoru nad „Hastrmanem“ a směrem do kempu.
Ptačí námluvy už byly v plném proudu, a proto se musely budky rychle rozmístit, aby mohli ptáčci 

zahnízdit.
Se skupinkou ochotných chlapců z páté třídy – Vojtěchem Sotolářem, Markem Nezvalem, Marti-

nem Kuběnou a Davidem Randulou, s velmi důležitou osobou – panem Černým a s panem školní-
kem Liborem Šenkem jsme se vydali do lesa. Doprovázel nás také pes pana Černého – Body, kterého 
jsme si všichni oblíbili. Pan Černý dětem vyprávěl o lese, o loňské kalamitě, o jednotlivých stromech, 
o výsadbě a těžbě lesa a také o svém psovi. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého.

Po tříhodinovém putování po lese 
jsme si opekli špekáčky. Moc nám chut-
naly nejenom z toho důvodu, že jsme 
byli pořádně vyhládlí, ale také proto, že 
jsme byli za vyrobené budky pochvá-
leni. Domů jsme se vraceli plni dojmů 
a s pocitem dobře vykonané práce. Bylo 
to velmi příjemné odpoledne.

Děkuji jmenovaným chlapcům a také 
panu školníkovi za vydatnou pomoc. 

Mgr. Milada Sotolářová
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Včas a správně poskytnutá první pomoc zachraňuje lidské životy

To je název celoškolního projektu, který proběhl na ZŠ Jedovnice ve dnech 28. – 29. dubna 2011, 
ve spolupráci s učiteli a studenty 3. ročníku Střední zdravotnické školy Blansko.

Žáci 3. – 9. ročníku pracovali po oba dny ve věkově nesourodých skupinách, čímž se učili týmové 
spolupráci, ale především získali základní teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti posky-
tování první pomoci. 

Ve čtvrtek každá skupina žáků absolvovala pět stanovišť, vedených žáky střední zdravotnické ško-
ly: „voláme o pomoc“, „resuscitujeme“, „stavíme krvácení“, „ošetřujeme zlomeninu“ a „ošetřujeme 
rány a popáleniny“. Jednotlivá stanoviště se zaměřila především na praktické ověření všeho, co se 
žáci během dne naučili.

V pátek projekt vyvrcholil soutěží jed-
notlivých skupin v poskytování první 
pomoci – na pozadí simulovaných situací 
a příhod běžného života. Reálnost byla 
podtržena velmi kvalitním a věrohod-
ným maskováním, protože jsme chtěli 
naše žáky připravit na poskytnutí první 
pomoci i ve stresových situacích.

První stanoviště simulovalo následují-
cí běžnou situaci: v lese došlo k nehodě 
dvou cyklistů, první cyklista dostal smyk 
ve vysoké rychlosti a druhý cyklista hava-
roval za ním. Děti musely ošetřit otevře-
nou zlomeninu bérce, podvrknutí, tržné 
rány apod. 

Druhé stanoviště se zaměřilo na pořádání táboráku u příležitosti oslavy narozenin – došlo ke zra-
nění mnoha dospívajících dětí vlivem vypitého alkoholu, nepozornosti a nedbalosti.

Naši žáci museli ošetřit zevní krvácení, popáleniny 2. stupně, cizí těleso v těle a šok.
Na třetím stanovišti probíhaly míčové hry dětí, při kterých byl jeden hráč udeřen kopacím míčem 

do hlavy, spadl, upadl do bezvědomí a ostatní hráči šokem popadali na zem a způsobili si četná pora-
nění. Naše družstva musela ošetřit odřeniny, úrazy hlavy a především resuscitovat.

Na všech stanovištích museli žáci prokázat řadu dovedností – zhodnocení situace, domluvení se 
na postupech ošetření, rozdělení si ošetření a v neposlední řadě zavolání sanitky.

Za obrovské pozitivum považujeme to, že na každém stanovišti dostali žáci okamžitou zpětnou 
vazbu – tj. co udělali správně, co ošetřili špatně a proč, co bylo ještě třeba udělat apod.

Především díky téměř „profesionálnímu“ sehrání jednotlivých situací a namaskování zraněných 
byli naši žáci zcela vtaženi do reálných situací a mohli si vyzkoušet, jak by reagovali i ve stresových 
situacích.

Asi málokdo si dokáže představit, jak náročná byla příprava a realizace tohoto projektu, protože 
jsme po oba dny chtěli smysluplně zaměstnat 147 žáků naší školy.

Velký dík patří p.učitelkám Střední zdravotnické školy Blansko – jmenovitě p. uč. Zemanové, Staň-
kové a Tiché, díky kterým byli žáci jejich školy skvěle připraveni na jednotlivá stanoviště a perfektně 
zvládli páteční simulace reálných situací.

Chtěli bychom jako vedení ZŠ Jedovnice poděkovat všem, kteří se na projektu jakýmkoliv způso-
bem podíleli, a věříme, že naši žáci ocení zkušenosti, získané díky našemu projektu v oblasti první 
pomoci, v budoucím životě. Věříme, že budou schopni – když to bude situace vyžadovat – správně se 
zachovat a třeba i zachránit lidský život.                                                                     Vedení ZŠ Jedovnice
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Poznávací zájezd do Anglie

Ve dnech 22.-27. 4. 2011 se 18 žáků naší školy 
vydalo na krátký pobyt do jižní Anglie. Cestovní 
kancelář „Kristof “ nám poskytla autobus a vyni-
kající slečnu průvodkyni, která se po celou dobu 
pobytu starala, abychom se dozvěděli co nejvíce 
o různých památkách a místech, které jsme navští-
vili. Naší první zastávkou bylo francouzské město 
Calais, kde jsme nastoupili na trajekt směrem do 
anglického přístavu Dover. Asi po hodině jsme 
v dálce zahlédli bílé útesy, a to znamenalo, že je 
Anglie už blízko. Celý den jsme strávili v městě 
Porthmouth a navečer jsme dorazili do svých hos-
titelských rodin. Malé obavy z toho, jak se domlu-
víme, se brzy ztratily, protože přijetí bylo velmi přátelské. 

Druhý den jsme navštívili město Hastings s muzeem pašeráků a pak následovala trocha turistiky 
po jižním pobřeží z města Eastbourne. 

Třetí den jsme se vydali do městečka Hever, kde je starobylý hrad obklopený italskými a francouz-
skými zahradami. Vše už kolem kvetlo a počasí nám podtrhlo nádherný zážitek. 

Čtvrtý den jsme se rozloučili se svými rodinami, předali malé dárečky a vydali se na celý den do 
hlavního města Londýna. Tam jsme se projeli na „London Eye“, což je veliké kolo, z něhož je vidět 
na celý Londýn. Projeli jsme se metrem i dvoupatrovým autobusem (Double Decker). Prošli jsme 
kolem budov parlamentu, kolem známé katedrály Westminster Abbey, pak přes Piccadily Circus 
(náměstí) až na Covent Garden (velká tržnice), kde samozřejmě proběhly nákupy čajů a suvenýrů. 
K večeru jsme nastoupili na vyhlídkovou loď, která nás dovezla do části Greenwich, kudy prochází 
nultý poledník. No a zde na nás čekal náš autobus a my se vydali směrem domů! 

Zážitků a dojmů je mnoho a jsou pro nás další inspirací, proč se stále v angličtině zdokonalovat. 
Mgr. Hana Doleželová 

Tabule za sběr

Ve dnech 9.-20.5. proběhla na ZŠ Jedovnice sběrová 
akce, jejíž cílem bylo nasbírat tolik starého papíru, aby 
za takto získané fi nanční prostředky bylo možné pořídit 
další interaktivní tabuli. Jak je vidět z fotografi í, bylo na-
sbíráno několik kontejnerů sběru.

Vedení školy děkuje tímto všem žákům a rodičům za 
aktivní přístup k této akci a o výsledku budeme veřejnost 
informovat.

Není výlet jako výlet

Ve čtvrtek 5. 5. 2011 se v rámci dějepisno-zeměpisné exkurze vypravili žáci naší školy za doprovodu 
dvou učitelů do hlavního města Slovenska a v této době také do hlavního města hokeje – Bratislavy. 

Už samotná cesta do Bratislavy byla zajímavá, pro některé se určitě stala nejdobrodružnějším zá-
žitkem železnice. Jeli jsme vlakem do Brna a tam jsme nastoupili do hezkého nového vagonu vlaku 
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Euro City. Cestovali jsme v klidu a pohodě, po cestě jsme vyplňovali úkoly z pracovního listu, ale 
když zbývalo asi půl hodiny cesty do Bratislavy, začaly v našem vagonu pískat a blikat kontrolky. 
Vlak se pomalu začal plnit kouřem a cítili jsme podivný zápach. Za pár minut přišel zaměstnanec 
drah a řekl nám, že máme vystoupit z vlaku, protože začíná hořet. Vlak zastavil na začátku nějaké vsi 
a celý náš vagon vystoupil do trávy u kolejí. Ze spodní části našeho vagonu vycházel kouř, ale ostatní 
vozy byly v pořádku, takže jsme za několik minut nastoupili do jiného vagonu a pokračovali v cestě 
do Bratislavy. 

První bratislavská zajímavost, ke které jsme se přiblížili, byl Letní arcibiskupský palác. Naproti 
jsme mohli zahlédnout park před Slovenskou technickou univerzitou a jeho zajímavé dekorace. 

O několik set metrů dál jsme vstoupili do parku před krásným Prezidentským palácem. Někteří se 
šli podívat na místní sochy, jiní procházeli prezidentskou alej, kde byly stromy, které vysadili prezi-
denti nebo králové různých zemí. Z České republiky tam měl svůj strom Václav Havel. 

Až jsme se všichni sešli uprostřed parku a společně se vyfotili, vrátili jsme se zpět do bratislavských 
ulic a ještě se po cestě podívali na vchod do Prezidentského paláce, kde zrovna probíhalo střídání 

stráží. A tam jsme také poprvé uviděli hokejo-
vou sochu, kterých byla Bratislava plná. Každá 
země měla někde v ulicích Bratislavy sochu své-
ho vlastního hokejisty v národních barvách. 

Prošli jsme pak historickým centrem, kde 
jsme měli rozchod na „hlavním hokejovém ná-
městí“. Mohli jsme si tu také koupit suvenýry, ale 
pouze u stánků, protože kamenné obchody byly 
pro naše kapesné trochu drahé. 

Další naše cesta vedla okolo několika pohyb-
livých soch a Národního divadla až ke katedrále 
sv. Martina, kterou jsme bohužel kvůli opravě 
neviděli celou. Přišli jsme pod Bratislavský hrad, 

ale kvůli nedostatku času jsme nešli přímo k této památce a vydali se po slunném nábřeží rovnou na 
plavbu po Dunaji. 

Ta byla dalším zajímavým zážitkem, protože jsme se začali bavit s fi nskými hokejovými fanoušky 
rukama, nohama a částečně také anglicky. Takže jsme si vyfotili nádherný výhled z paluby výletní 
lodi (pluli jsme okolo Bratislavského hradu, obchodních center, sídla TV JOJ a dalších zajímavých 
budov) a ještě jsme si procvičili angličtinu. 

Cesta zpět do Blanska proběhla v klidu a bez „akčních“ zážitků, takže jsme si všichni mohli odpo-
činout a vyplnit zbývající část pracovních listů. Jsem ráda, že jsem se výletu mohla zúčastnit. Den byl 
slunečný, viděli jsme plno hezkých míst a odvezli jsme si mnoho zajímavých vzpomínek. 

Lucie Čejková, žákyně ZŠ Jedovnice 

Sportovní reprezentace školy

V uplynulém období se žáci naší školy zúčastnili několika významných sportovních akcí. Tou 
první byl tradiční atletický mítink o pohár rozhlasu, kterého se pod vedením pana učitele Srnce zú-
častnili starší žáci a žákyně školy. Především chlapci i přes zdravotní indispozici Vítka Pernici podali 
velice hodnotné výkony a umístili se na špici pořadí škol.

Starší i mladší žákyně se v pátek 13.5. zúčastnily míčového turnaje sdružení CIRSIUM v Ostrově. Pod 
vedením paní učitelky Hrazdírové obětavě bojovaly a výsledkem bylo 3. místo v kategorii starších dívek. 

Naši mladí fotbalisté se zúčastnili v obou kategoriích, tedy 2.-3. a 4.-5. třída, okresního fi nále fot-
balového turnaje McDonald´s Cup v Blansku. Jako jediná škola na okrese jsme měli zástupce v obou 
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kategoriích, bohužel oba týmy obsadily „bramboro-
vou“ 4. příčku.

Poděkování za reprezentaci si nicméně zaslouží 
všichni, především však druháci a třeťáci, kterým 
jen malinko chybělo ke 3. místu. Chtěl bych také 
poděkovat všem obětavým rodičům, kteří se turnaje 
jako doprovod zúčastnili. 

Ještě jednou díky všem za sportovní reprezentaci 
školy i městyse a co nejvíce úspěchů po celý rok.  

Mgr. Michal Souček

Škola ve fi niši

Co nás ještě čeká do konce školního roku 2010/2011? Není toho málo, i když do konce nám zbývá 
už opravdu pár dní. 

Osmáci navštíví v rámci výuky Úřad práce v Blansku. V měsíci červnu čeká žáky 8. a 9. ročníku 
tradiční přírodovědné praktikum v terénu, jehož výstupy budou žáci prezentovat před svými spolu-
žáky. Přivítáme na naší škole delegaci z partnerského Aschheimu. No a na pedagogické radě se roz-
hodne, jak to vlastně všechno dopadne, závěr školního roku bude tradičně poslední den dopoledne 
na výletišti Barachov. Budou vyhlášeny ankety nejlepší žák 1. a 2. stupně, nejoblíbenější pedagog 
a nejlepší sportovci školy.

A o prázdninách? Díky dotaci z programu Obnova venkova vznikne za školou dětské hřiště pro 
školní družinu a 1. stupeň. Budeme pokračovat v rekonstrukci elektroinstalace v 1. patře. Na toto 
naváže malování dotčených prostor. Do přízemí budou na všechny radiátory nainstalovány termo-
statické ventily, aby se zlepšily podmínky pro vytápění školní budovy.

A na závěr jedna z akcí, kterými zahájíme nový školní rok – v pátek 9. září se zúčastníme rekon-
strukce napoleonské bitvy, která se bude konat ve Sloupu.

Přeji všem příznivcům školy, rodičům i žákům úspěšný konec školního roku a pohodové a vyda-
řené prázdniny.                                       Mgr. Michal Souček

Novinky a zajímavosti ze ZUŠ

Taneční orchestr v Senetářově

Po sérii koncertů ke Dni matek vystoupili žáci ZUŠ Jedovnice v sobotu 
14.  května na slavnostním otevření rekonstruovaného muzea v Senetářově, které 
bylo spojeno s bohatým doprovodným programem. 

Taneční orchestr ZUŠ účinkoval ve dvou půlhodinových blocích. V úvodní 
části programu před budovou muzea se orchestr představil melodiemi klasické 
české a moravské dechovky. Během hlavního kulturního bloku, který odstartoval 
v rozlehlé zahradě muzea, pak hudebníci vyměnili nástroje a dechovka se proměnila v Big Band, 
který svižnými swingovými melodiemi rozproudil početné publikum, které výkony jedovnických 
muzikantů ocenilo dlouhotrvajícím potleskem. 
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Pod širým nebem si vystoupení Tanečního or-
chestru ZUŠ Jedovnice můžete přijít poslechnout 
také v neděli 10. července, kdy od 10 do 11 hodin 
mladí hudebníci vystoupí na tradičním promenád-
ním koncertě v Blansku na náměstí Svobody. 

Mgr. Josef Škvařil

Moje veličenstvo kniha 2011

V pátek 15. 4. 2011 se skupinka žáků ZUŠ Jedov-
nice zúčastnila slavnostního vyhlášení výsledků 
7. ročníku soutěže Moje veličenstvo kniha, pořá-
daného EkoCentrem Brno. Akce probíhala letos 
poprvé v Babicích nad Svitavou a byla ozvláštně-
na výtvarnými dílničkami, v nichž si děti mohly 
vyzkoušet zajímavé techniky a vyrobit si maňáska, 
záložku do knížky, šperk nebo stromeček z korálků 
a drátků, čehož všichni s patřičnou vervou, i přes 
nepřízeň počasí, využili. Během celé akce byly v bu-
dově všechny zúčastněné autorské knížky vystaveny, 
aby si je mohli zájemci prohlédnout.

Nutno přiznat, že mnohé byly velice originálně řešeny a ani jedné nechyběl nějaký zajímavý ná-
pad. My jsme na našich knížkách pracovali usilovně celý rok a přesto, že jsme do soutěže neposlali 
všechny, zdařil se nám letos husarský kousek. V kategorii jednotlivci 7 – 12 let získala 1. místo svojí 
knížkou Střípky ze světa kouzelných bytostí Johana Vávrová z Jedovnic.

Všem se akce líbila a doufám, že i ti, kteří letos nevyhráli, získali pro příště zajímavou inspiraci a že 
radost z vlastního tvoření jim vydrží i nadále.                                                           

Mgr. Jitka Vávrová

Z vody na souš

Během měsíce května a června fi nišují jedovničtí 
výtvarníci na své expedici do pravěku. Opustili již 
moře a stejně jako život během svého vývoje přešli 
na souš. Živočišný i rostlinný svět byl v minulosti 
natolik rozmanitý a pestrý, že není v našich silách 
obsáhnout vše, co se kdy po Zemi plazilo, lezlo, bě-
halo i poletovalo vzduchem. Jak se nám naše tvor-
ba vydařila, můžete posoudit na výstavě, která již 
tradičně proběhne v předsálí KD Jedovnice před 
začátkem závěrečného koncertu jedovnické ZUŠ 
28. 6. 2011. Jak je již zažité, žáci si po výstavě svá 
dílka odnesou domů. 

Mgr. Jitka Vávrová



21

Tanečníci ve fi nále

Stejně jako loňský rok, tak i letos vystoupili žáci 
tanečního oddělení na koncertě ke Dni matek v Je-
dovnicích. Žáci 2. a 3. ročníku zatančili lidový tanec 
Plácavá. Spolu s 5. ročníkem pak předvedli tanec in-
spirovaný Orientem – Láska v housce. 

Orientální tance jsou v současné době oblíbenou 
pohybovou aktivitou a letos také obohacují naši výu-
ku, ve které se děti věnují folklóru, klasickému tanci, 
současnému tanci a stepu. Pokud máte doma šikov-
nou tanečnici nebo tanečníka, přijďte se podívat na 
závěrečný koncert ZUŠ Jedovnice, který se bude ko-
nat v úterý 28. června a kde zatančí všichni žáci ta-
nečního oboru. Pokud se vám bude vystoupení líbit, 
můžete se k nám v příštím roce přidat.

Iva Králová

Děti a mládež

Mateřské a rodinné centrum Dymáček, o. s.

Naše centrum se zapojilo do projektu Ambasadorky, jehož cílem je formou be-
sed seznámit především maminky s tématy týkajícími se hlavně správné výživy 
kojenců a malých dětí. Besedy jsou pořádány jednou měsíčně a z každé besedy si 
maminky odnáší drobný dáreček.

Další z novinek, která se již začlenila do pravidelného programu centra, je „Čte-
níčko“. Děti zde mají možnost kromě poslechu pohádky se také něco naučit. „Čte-
níčko“ je jednou měsíčně, a to druhé pondělí v měsíci.

V květnu se mohli členové a přátelé našeho centra zapojit do fotosoutěže na téma Kamarádi. 
O přízeň se ucházelo 8 krásných fotek a v hlasování o vítěze se sešlo neuvěřitelných skoro tisíc hlasů. 
Vítězem se stala Jitka Petrželová, na 2. místě o pouhé 3 hlasy se umístila Eva Horáková a na krásném 
3. místě Šárka Pospíšilová. Výherkyně od nás obdržely dřevěné hračky a kosmetiku.
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V červnu bychom Vás rády pozvaly na:
•   5. 6. Přírodovědnou procházku k Rudickému propadání
•   13. 6. Čteníčko
•   20. 6. Besedu na téma pitný režim kojenců a malých dětí
•   Bazárek
V červenci a srpnu nebude probíhat pravidelný program jako 
je cvičení, besedy a čteníčko, ale máme pro Vás připraveno:
•  Pískový hrad
•  Závody odrážedel
•  Piknikové odpoledne
•  Lesní školku

Podrobnosti k jednotlivým akcím se dozvíte na na-
šich webových stránkách www.marcdymacek.cz V přípa-
dě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat na mailu: 
marcdymacek@gmail.com

Eva Hinštová

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Jedovnice

Sv. Jiří a úklidová vycházka kolem rybníka Olšovec 
V dubnu se vydala skupina 26 skautů a skautek na úklidovou vycházku kolem rybníka Olšovec. 

Příležitosti, proč zorganizovat tuto vycházku, byly hned dvě – Den země a oslava svátku patrona skau-
tů celého světa sv. Jiří. Hned na začátku jsme se roz-
dělili do pracovních skupin. Někteří z nás sbírali jen 
papír, druzí zase plast, ostatní se zaměřili na směsný 
odpad a starší rádkyně měly za úkol sbírat sklo. Díky 
opravdu hojné účasti se naše odpadkové pytle plnily 
s rychlostí, a tak když jsme došli do kempu, museli 
jsme obsah pytlů vytřídit. Náladu nám však halda 
odpadků nezkazila. Naopak nám ji vylepšilo krásné 
počasí a různé hry po cestě. Osvěžili jsme si také le-
gendu o sv. Jiří. Ta praví, že na úsvitu třetího století 
terorizovala obyvatelstvo libyjského Silene obluda, 
která se usadila na pramenu studánky, měla kříd-
la, dlouhý zakroucený ocas, zelenou krokodýlí kůži 
a svým jedovatým dechem oslepovala všechno živé. 
Obyvatelé museli každý den na chvíli vypudit draka 

z hnízda kvůli vodě. Aby tak mohli učinit, nabízeli drakovi lidskou oběť, kterou určil los. Netrvalo 
dlouho a los padl i na krásnou královskou dceru Alkyonu. Jiří, který na svých cestách jel právě kolem, 
se postavil drakovi a princeznu osvobodil. Drak pro něj ztělesňoval všechno zlo, proti kterému Jiří 
přísahal Bohu bojovat. Šťastní obyvatelé Silene se nato z vděčnosti nechali pokřtít a přijali křesťan-
ství. Sv. Jiří se mj. stal patronem několika zemí, také horníků, sedlářů, kovářů, bednářů a rolníků. Již 
od středověku je patronem rytířských řádů. 

Doufáme, že vycházka splnila svůj účel – alespoň trochu ulehčit unavené přírodě. 
Ivana Kučerová
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Celostátní setkání R&R ObRok11 
Největší celostátní setkání roverů a rangers 

(tedy skautů nad 15 let) se letos konalo v městské 
části Blanska – Češkovicích. Dohromady se sem 
sjelo téměř 1000 skautů z celé ČR! Užší příprav-
ný tým této akce byl převážně z Blanska, ale i z 
Jedovnic. Účastnickou skupinku vytvořili také 
jedovničtí roveři, kteří se poprvé zúčastnili akce 
tohoto typu. Program byl každý den nabitý. Tvo-
řily ho 3 velké bloky – Inspiro aneb inspirace pro 
ostatní kmeny ve formě tradičních her jednotli-
vých kmenů, Regiony – ve formě velkého výsadku do Moravského krasu, poznání okolí a nových lidí 
a Pomoc – podle roverského hesla „sloužím“ pomoc R&R na různých místech (Kaprálův mlýn, Lesy 
ČR, Charita Blansko…). Večery patřily zpívání u ohně, skákání na koncertech, tančení v Tančírně, 
sledování ObRok TV v Krčmě či divadlu. O ObRoku jste si mohli přečíst v MF Dnes, v Blanenském 
deníku, v Metru, na novinky.cz či na idnes.cz. V televizi jste nás mohli vidět v Událostech z regionu. 

Více na www.obrok11.cz .              Ivana Kučerová

Jednodenní výprava 3. chlapeckého oddílu
Dne 17. dubna jsme se my, skauti 3. oddílu, vydali na jednodenní výpravu. Naším cílem bylo projít 

část Mariánského údolí, které je známé svou krásnou přírodou.
Nejdříve jsme se svezli autobusem do Ochoze u Brna, kde začínala naše cesta „po svých“. Hned na 

konci Ochoze na nás čekali klidně se pasoucí koně. Tohle překvapení jsme opravdu nečekali. Děti 
zkoušely krmit tahle krásná zvířata a my vedoucí jsme byli rádi, že se nám koně tematicky hodí do 
programu. Po dvou kilometrech jsme dorazili do jeskyně Pekárna. Tam byla ukryta šifra indiánského 
náčelníka. Úkolem bylo pomocí buzoly a svých dovedností najít další šifru, která dětem prozradila, 
jak asi bude vypadat letošní letní tábor. Bude v indiánském duchu.

Před námi se objevil Hádek, respektive občerstvení Pod Hádkem, kde je pěkné místo pro hraní 
nejrůznějších her. Toho jsme samozřejmě využili. Navíc si každý vytáhl svačinu z batůžku, a kdo 
chtěl, mohl si koupit „něco na zub“.

Dále už nás čekala cesta do Křtin. Ovšem najednou, v lese, se nám ztratil vedoucí! Jediné, co jsme 
slyšeli, bylo šumění z vysílačky a tiché prosby o pomoc. Rychle jsme se vydali našeho vůdce smečky 
hledat. „Kde je? Kam říkal, že to jde?“ Nevěděli jsme. Naštěstí byl chytrý a vyznačil nám na cestě 
kříž, kde sešel z cesty. Teď už to byla jen otázka času, než ho nalezneme. A povedlo se! Celí šťastní, že 
vše dobře dopadlo, jsme dorazili do Křtin. Jelikož byly děti unavené a tížil nás čas, rozhodli jsme se 
dojet domů autobusem. Při čekání jsme navštívili křtinský kostel. Spokojení jsme usedli do autobusu 
a vraceli se domů. Výprava se náramně povedla.

          Za 3. chlapecký oddíl Ondřej Stejskal 
  

CO CHYSTÁME?
LJT – Letní junácký tábor 

Skautský rok pomyslně vrcholí letním táborem. Na dva týdny se děti a vedoucí přesunou do pod-
sadových stanů či tee-pee, učí se samostatnosti, spolupráci a v neposlední řadě si zahrají spoustu her, 
které se nesou v duchu jedné „červené linky“ aneb celotáborové hry. 

Skautky z 6. oddílu Jedovnice, skauti z 3. oddílu Jedovnice a skauti z 8. oddílu Ostrov jezdí již tra-
dičně dohromady. První dva červencové týdny stráví na tábořišti v Újezdu u Černé Hory.

Skauti ze 4. oddílu Jedovnice se vydají na přelomu července a srpna na tábořiště Norbertka u Vy-
sočan.
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Zprávy z kultury

Senetářovská Frčkárna

Nebo také knofl íkárna. Tak se před lety říkalo továrničce, která v osmdesátých letech předminulé-
ho století začala vyrábět knofl íky z perleťových lastur. I když původní provoz již zanikl, Senetářovští 
dokázali obnovit a zachovat si pěknou památku na práci, která po dobu více než jednoho století 
dávala zaměstnání a obživu mnoha místním i okolním občanům. 

 Je pravda, že s postupem doby se suroviny i technologie výroby, včetně provozních dílen, měnily. 
O to významnější je, že slavnostním otevřením muzejního domku a celého areálu za ním se v Sene-
tářově podařilo zachovat historickou skutečnost, která nejen současným návštěvníkům, ale zejména 
těm budoucím umožňuje a nabízí komplexní poznání podmínek života venkovského lidu na Dra-
hanské vrchovině v minulosti.

 A otevření muzea v sobotu 14. května bylo opravdu slavnostní událostí. Perfektně zajištěná orga-
nizace a předvedený kulturní program byl pro návštěvníky skutečně svátečním zážitkem.

 I když s odpoledními dešťovými kapkami přišlo i ochlazení, zahřátí a rozproudění krve přines-
lo všem, divákům a zejména všem účinkujícím, temperamentní stepování studenta Martina Burdy 
z Kotvrdovic, vynikající rytmus a melodie tanečního orchestru jedovnické ZUŠ pod taktovkou jejího 
ředitele p. Mgr. Škvařila a nakonec tanečnice se svými partnery z Drahanu, jejichž vystoupení s čar-
dášovým závěrem, za zvuků cimbálovky a zpěvu primáše Jiřího Daniela, bylo skutečným vyvrchole-
ním celého odpoledního programu.

 Velmi vydařené odpoledne bylo velkým poděkováním, uznáním a odměnou Senetářovským za 
jejich úsilí a snahu.                  IM

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

Historie

Zámeček (dokončení ze str.2)

Zámeček byl jednopatrovou 
cihelnou stavbou na zvýšené 
kamenné terase, z čelní stra-
ny jej zdobily dřevěné verandy 
v přízemí i v patře, zastřešen byl 
nízkou sedlovou střechou. Pů-
dorys měl maximální rozměry 
asi 19x8 metrů, výška budovy 
dosáhla asi 12 m. Patra byla pro-
pojena vřetenovým dřevěným 
schodištěm v levé části budovy. 
Podle plánku z roku 1904 byla 
v přízemí vlevo od schodiště ko-
mora a WC, napravo kuchyně se 
sporákem a dva pokoje, průchod 
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byl jak vnitřkem budovy, tak i přes verandu. První patro mělo bezpochyby stejnou dispozici. Podlahy 
byly dřevěné, stejně jako stropy – ty byly navíc podbité rákosem a omítnuté. Místnosti byly vytápěny 
kamny na tuhá paliva, voda musela být přinášena ručně ze studny, která se nacházela níže u příjezdo-
vé cesty. Cesta byla zřejmě při stavbě zámečku vyštětěna (tj. vydlážděna drobným kamením)

V roce 1918 se sem z Husovic nastěhovali manželé Musilovi (oba původem z Jedovnic), jimž lékař 
pro časté nemoci jejich dcery Františky doporučil bydlení na venkově. Začali pracovat pro Salmy 
jako dřevorubci, přivydělávali si prodejem nasbíraných hub, jahod apod. na Zelném trhu v Brně. 
Rodina obývala přízemí, ve sklípku v tělese terasy chovala prase a kozu. Horní patro bylo vyhrazeno 
Salmům, zde se po případných honech konaly poslední leče, péče o panstvo ale nebyla povinností 
Musilových. Malá Františka chodívala do školy přímo k hrázi Budkovanu a v zimě dále zkratkou přes 
zamrzlý Olšovec až do roku 1928, kdy se rodina 
nastěhovala do svého nově postaveného domu č. 
292 v Jedovnicích, který stavěli od r. 1923. Roku 
1930 převzal salmovské lesy jedovnického revíru 
včetně budov stát (zřejmě za fi nanční náhradu). 
Téhož roku na podzim byly tyto lesy propůjčeny 
k užívání Vysoké škole zemědělské v Brně, staly 
se součástí adamovského lesního statku. Roku 
1966 byl zámeček prodán za 20.159 Kčs Kraj-
skému výboru Československého svazu mládeže 
a sloužil jako školicí středisko. Do zámečku byla 
přivedena elektřina a byl zřízen vodovod, z nové 
studny vykopané poblíž původní.

Jako správce se sem nastěhoval mladý Jan 
Pařízek z Adamova i s manželkou. On pracoval 
jako strážce v Moravském krasu, ona v kantýně 
v Adastu Adamov. Pamětníci vzpomínají, jak 
jezdil na koni v kovbojském klobouku, pod-
le nejistých vzpomínek v zimě tahal kůň člun 
namísto saní při nákupních cestách do Jedov-
nic. Pan Pařízek totiž umožňoval na zámečku 
i konání oslav a čepoval tam pivo, takže podle 
pamětníků provozoval „něco jako hospodu“.. 
Pařízkovi odešli za revoluční doby, asi v roce 
1968, kdy se ČSM rozpadl. Od těch časů už nebyl zámeček obydlen, nicméně sloužil dál jako ško-
licí středisko, tentokrát Krajského výboru Socialistického svazu mládeže, roku 1970 snad prošel 
obnovou. Patrně za vlastnictví ČSM – SSM došlo i k probourání příčky mezi levou a střední míst-
ností v přízemí, čímž vznikla velká, asi společenská místnost či jídelna. A naopak došlo k zazdění 
v nitřního průchodu do pravé místnosti v patře, ta byla dále přístupná jen z verandy. Z komory 
v přízemí byl zřízen trojzáchod, z komory v prvním patře umývárna, byla zřízena odpadní jímka. 
Do sklepa byl umístěn bojler a patrně domácí vodárna. Tehdejší vnější podobu, shodnou s původ-
ním stavem, můžete vidět na obrázku. Za „mládežnické“ éry byla vedle zámečku postavena i nová 
rekreační chata typu Nataša.

Zřejmě r. 1977 koupil zámeček za 153.000 Kčs Školní lesní podnik Křtiny. Zámeček byl obehnán 
drátěným plotem s bránou, objekt ale zřejmě nebyl využíván, ovšem chata sloužila k rekreaci zaměst-
nancům ŠLP. Asi kolem r. 1990 byla provedena zásadní rekonstrukce – byly pořízen nový krov i střešní 
krytina, okapy a svody, dřevěné verandy byly rovněž zcela nové. Při tom došlo k drobné změně – v zá-
bradlí spodní verandy byly původní ondřejské kříže nahrazeny bezpečnějšími příčkami. 
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Další investice byly zastaveny patrně z dů-
vodu hypoteticky možné restituce (i když nešlo 
o znárodnění po r. 1948). A především vzhle-
dem k celkově změně společenské situace ŠLP 
neměl pro zámeček využití (na rozdíl od chaty). 
V letech 1992-94 kontaktoval tehdejší starostu 
Jedovnic dr. Fránka zájemce o výstavbu golfové-
ho hřiště v Rakovském údolí, zámeček měl být 
administrativní budovou hřiště. 

Roku 1997 se zde točily scény tragikomické 
epizody Vykání psovi ze seriálu Detektiv Martin 
Tomsa, zanedbané interiéry se staly sídlem sek-
ty s despotickou guru (hrála ji Simona Stašová). 
Místnosti tehdy byly obíleny vápnem.

V červnu 1999 se v areálu konala dvojsvatba manželů Petra a Jarmily Stehlíkových a Davida a Kvě-
ty Holubových, k dispozici ovšem byla jen chata, do zámečku byl vstup zakázán. 

Pak již následovalo rychlé chátrání – plot byl poškozen, zámeček se stal volně přístupným. Bylo 
zdemolováno vnitřní vybavení, vytlučena okna…

V roce 2007 byl podána žádost o demolici, kterou náš stavební úřad schválil. Udaným důvodem 
byl havarijní stav a z něj plynoucí nebezpečí pro veřejnost. Autor přiložené technické zprávy mylně 
uvedl, že: „Objekt byl vybudován mezi I. a II. světovou válkou jako rekreační zařízení pro mládežnické 
organizace.“

Na žádost naší obce byla demolice odložena, ale nastala patová situace – zájem o objekt projevila 
– neprojevila organizace Junák, našli se soukromí zájemci o koupi, ale to nebylo řešení přijatelné pro 
ŠLP. Do budovy v pouhém pronájmu by ovšem těžko kdo investoval potřebné miliony na obnovu. 
Volně přístupný zámeček se stal cílem vycházek jedovnických občanů, bohužel i cílem vandalů, kteří 

dál demolovali zařízení. 
Ještě 21.6.2008 se pod hlavičkou Klubu vodních spor-

tů Jedovnice konala akce Výprava do minulosti, poda-
řená akce pro děti i dospělé, která účastníky přivedla 
i k zámečku (foto nahoře). 

Potom však následovala další degradace, svědčící 
o tom, že pro některé lidi je ničení zdrojem uspokojení. 

Pro osud zámečku bylo rozhodující, že pro ŠLP šlo 
o nadbytečnou a problémovou budovu – nebylo jí třeba 
ani pro ubytování, ani pro rekreaci, ani pro reprezentaci 
(tuto funkci plní zámek ve Křtinách), takže z tohoto úhlu 
pohledu byla demolice nejlepším řešením. Na druhou 
stranu je smutné, že z okolí Jedovnic mizí pozoruhodná 
stavba s historickou hodnotou, i když nešlo o objekt pa-
mátkově chráněný (kresba Jitka Vávrová).

Děkuji všem, kdo mi pomohli svými informacemi 
– Jarmile Stehlíkové, Jaroslavu Němcovi, Ing. Jarosla-
vu Sotolářovi, Emílii Nezvalové, Pharm.Dr. Stanislavu 
Fránkovi, PhDr. Aleně Mikovcové a za cenné faktické 
informace především Ing. Jiřímu Truhlářovi, CSc.

 Josef Plch
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760 let od první písemné zmínky?!

Otázce první písemné zmínky o Jedovnicích jsem věnoval obsáhlý, ale ne vyčerpávající článek 
v Informacích OÚ Jedovnice z února 2005 (k přečtení např. na www.plch.info). Proto na tomto místě 
zkusím jen shrnutí dříve uvedených faktů.

V archivu premonstrátského kláštera Hradisko (Klášterní Hradisko) u Olomouce se dochovala 
i listina, kterou 19. května 1251 ve Znojmě vydal moravský markrabě Přemysl (od r. 1253 český král 
Přemysl II. Otakar).

Klášter byl za císaře Josefa II. r. 1784 zrušen. Klášterní archiv byl převezen do Brna, při následné 
inventarizaci se zjistilo, že některé dokumenty zmizely. To platí i pro originál „naší“ listiny. Její text se 
naštěstí zachoval ve dvou opisech. Jednak je v tzv. „Černé schránce“ (Cistae Nigrae) pořízené kolem r. 
1415 – jde o knihu (kopiář) obsahující soupis listin, jež se nacházely v klášteře Hradisko, významné 
jsou navíc opsány. Kopiář daroval hradišťský opat ještě před zrušením kláštera spřátelenému opatu 
do Uher, pak dlouho nebyl k nalezení, byl objeven v 50. létech 20. století v Národním muzeu 
v Budapešti, kdy z něho byly pořízeny fotokopie (dostupné v Moravském zemském archívu). Druhý 
opis listiny byl pořízen tamním vzdělaným premonstrátem Michaelem Siebenaicherem před r. 1680. 
Na obálce tohoto Zpravodaje můžete vidět část fotokopie z Cistae Nigrae se zvýrazněným letopočtem 
1251 (MCCLI) a jménem Bohuše z Jedovic (Bohussa de Jedowich). Pozorný čtenář postřehne o řádek 
níže i Topolany či kastelánii olomouckou.

Listina se skládá ze dvou částí – v té první (obvyklé) moravský markrabě Přemysl dává klášteru 
Hradisko město Hranice se všemi právy, jako mají královská města, a povoluje konat ve městě výroč-
ní trh. Následuje výčet 12 svědků – mj. olomoucký kastelán Bohuš, syn Crhův (Bohussa fi lius Chergo-
nis castellanus Olomucensis) … Blud, kastelán přerovský (Bludo castellanus Preroviensis) … atd. Pak 
datum (19. května 1251) – ale dále ne obvyklý závěr s místem vystavení a jménem vystavovatele, leč 
překvapivě následuje nový odstavec s tímto textem:

Dále v tom čase a dni Bohuš z Jedovnic (Bohussa de Iedovicz), přistoupiv k naší výsosti, zemi 
komorníků v Topolanech, dříve ke kastelánii olomoucké patřící, kterou později Crha, jeho otec blahé 
paměti, za službu své mnohonásobné oddanosti, když on žil, on a jeho dědici zasloužil si do vlastnictví, 
on pro spásu duše svého otce a svoji a svých veškerých předků na upomínku ji kostelu hradišťskému 
a užitku bratří zde prodlévajících dal před námi a před barony dole sepsanými k věčnému užívání. Což 
my uznávajíce potvrzujeme a rozhodli jsme, že má být vloženo do tohoto listu, přidávajíce také, ať se 
nikdo z hradských úředníků nebo benefi ciářů nebo jakýchkoli lidí v dílech řeky Moravy náležejících 
k hradišťskému kostelu neodváží rybařit bez povolení opata řečeného kostela nebo jeho správce; to pevně 
stanovujeme, aby kteříkoli rušitelé tohoto našeho postoupení by byli, ať vědí, že se platí do naší komory 
deset hřiven stříbra. Dáno ve Znojmě skrze ruce našeho notáře mistra Viléma. (Překlad PhDr. Zbyněk 
Sviták podle Siebenaichera)

Kastelán byl správcem zeměpanského hradu. Barony dole sepsanými jsou míněni výše uvedení 
svědkové z řad elitní šlechty. Benefi ciář byl úředník (zde asi zeměpanský), který odměnou za funkci 
držel nějaký statek. Kostelem je míněn klášter. Hřivna je stará váhová jednotka (280 gramů). Bohuš 
byl synem Crha z Ceblovic, s bratrem Hartmanem má zřejmě rozhodující podíl na vzniku a kolo-
nizaci jedovnicko-holštejnského panství, r. 1287 je naposled doložen jako svědek, r. 1288 zmiňován 
mrtvý. Crh zastával na sklonku života v letech 1250 a 1251 úřad kastelána olomouckého hradu, na-
posledy je zmiňován v březnu 1251. Zajímavostí je rozdíl v opisu – Siebenaicher asi přesně opsal 
„de Iedovicz“, zatímco v Cistae Nigrae je jedna z verzí tehdy neustáleného českého pravopisu „de 
Jedowich“ (ze stejné doby pochází např. i zápis „k otchu“ = k otci). Obě verze mimochodem dokazují, 
že tehdejší (původní?!) název byl „ty Jedovice“.

Podle listiny Bohuš z Jedovnic tehdy před markrabětem a uvedenými svědky prohlásil, že dává 
klášteru blíže nespecifi kovanou půdu v Topolanech, která dříve patřila jako odměna kastelánu olo-
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mouckého hradu, pak ji jeho otec Crha získal za zásluhy do osobního a dědičného vlastnictví. Smys-
lem daru je přispět ke spáse duše zemřelého Crhy i duše samého Bohuše i duší všech předků.

Listinu za „dosti neobratný padělek“ označil velikán naší diplomatiky (vědy mj. o starých listinách) 
J. Šebánek, jeho názor je stále přejímán. Šebánkovy argumenty nebudu vypisovat, některé jsou zpo-
chybnitelné – viz můj text z r. 2005. J. Paclík datoval vznik falza do první poloviny r. 1282, kdy se po 
smrti Přemysla Otakara II. i olomouckého biskupa Bruna na Moravě vzmáhá bezpráví. Od roku 1280 
vedl klášter spor o Hranice, ten byl rozhodnut r. 1282 ve prospěch kláštera. Podle Paclíka tedy listina 
byla vyrobena jako podpůrný argument především pro tento spor, ale zaštiťovala klášter i proti dalším 
tehdy aktuálním sporům (o Topolany a rybolov na řece Moravě). Po seznámení se s celým problémem 
mi připadá pravděpodobné, že „naše“ listina je opravdu padělkem, ale s jistotou bych to netvrdil.

Situaci komplikuje fakt, že v klášterním archivu byla i další listina z r. 1267, označená za padělek, 
která nárokovala 2 lány v Topolanech, patřící původně olomouckému měšťanu Otovi, a pak další 
(nedatovaný) „malý list“, podle něhož moravský markrabě potvrdil darování 1 lánu v Topolanech 
pánem Bohušem za spásu duše jeho otce Oty (tady může jít o chybné čtení jména otce?!). I tato listi-
na je ztracená a považovaná za falsum, dochovaná je jen rešerše z ní (bez uvedení úřadu a predikátu 
onoho Bohuše).

Lze předpokládat, že onoho 19. května 1251 pán Bohuš z Jedov(n)ic opravdu před markrabětem 
a svědky učinil ústní darování klášteru ohledně Topolan, klášter si o tom jen pořídil zápis (tzv. akt). 
Až v době sporů si nejprve vyrobil onu markraběcí „malou listinu“ a následně pak r. 1282 vložil 
obsah daru do markraběcí listiny týkající se především Hranic (ale již v obecnější podobě, což by 
mohlo signalizovat rozšíření klášterních nároků). Ať už to bylo jakkoli, vzhledem k archeologickým 
nálezům můžeme s jistotou tvrdit, že Jedovnice existovaly již dlouho před r. 1251. A v době, kdy 
patrně Crh za své zásluhy získal od panovníka rozlehlé území na Drahanské vrchovině, se zřejmě 
staly přirozeným dočasným sídlem mladého Bohuše, který odtud řídil budování panství, neboť jeho 
stárnoucí otec byl vytížen prací v olomouckém úřadu, jenž mu „na stará kolena“ mimochodem skýtal 
i zasloužený komfort.                         Josef Plch

Co vědí žáci jedovnické základní školy o holokaustu?

Zřejmě by mne nikdy nenapadlo položit si tuto otázku. Avšak odpověď na tuto nevyslovenou 
a nepoloženou otázku mně přineslo večerní prohlížení Blanenského deníku – Týdne u nás ve středu 
11. května večer, kdy pod téměř celostránkovým článkem mne zaujalo jméno jeho autora. 

David Stehlík, 9. ročník.
David Stehlík? Jaká to shoda jmen! Tak se přece jmenuje také náš „deváťák“ a úspěšný divadelník! 
Přešel jsem proto k nadpisu článku „Příběhy českých židovských rodin ve II. světové válce“.
Jasnou odpověď jsem našel ve druhém odstavečku článku, ve kterém jsem četl: „Ve dvou hodinách 

jsme s paní učitelkou Mgr. Světlanou Štěpánkovou zhlédli dva dokumentární fi lmy, popisující pří-
běhy židovských rodin za 2. světové války. První se nazýval...“ – a dále následují tři dlouhé odstavce 
o poznání kruté historické skutečnosti z fi lmů O ZLÉM SNU a SEDM SVĚTEL.

To vědí žáci jedovnické základní školy o holokaustu z hodin dějepisu.                                           IM

Za náletů na faře

U příležitosti výročí konce druhé světové války přinášíme zajímavý dokument. Tato vzpomínka byla 
otištěna v „Pozdravu jedovnickým farníkům“, který v září 1945 vydal farní úřad Jedovnice. Fará-
řem v té době byl P. František Vodák, kaplanem P. Josef Zouhar. Oba za války prosluli neohrožeností, 
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s níž pomáhali farníkům a povzbuzovali je, jak je doloženo ve farní kronice. V některém z dalších čísel 
Jedovnického zpravodaje se plánujeme právě k zápisům z farní kroniky, která je nesmírně zajímavým 
dobovým dokumentem, ještě vrátit v  samostatném článku. 

Nepodepsaný autor (s největší pravděpodobností jím byl tehdejší kaplan P. Josef Zouhar) v níže 
uvedeném článku vypráví, že zdejší fara za války fungovala jako improvizovaná nemocnice a útočiště 
až 120 lidí, kteří se zde skrývali v době náletů. 

„Pozdrav jedovnickým farníkům“ byl farním věstníkem, jehož první číslo vyšlo v červenci 1945. To 
však nemáme k dispozici. Zářijové číslo, z něhož je tato ukázka, bylo druhé. 

Pokud by snad někdo z  jedovnických občanů měl doma ono nejstarší číslo farního věstníku z čer-
vence 1945, prosíme, aby ho zapůjčil Josefu Plchovi k oskenování (poté ihned vrátíme).

Soňa Plchová

Jistě nezapomenutelnými zůstanou pro nás všechny chvíle těch posledních 14 dnů války strávených 
ve sklepích a v protileteckých úkrytech. Tím více tyto dny zůstanou vryty v paměť nám, kteří jsme byli 
skryti na faře, proměněné v nemocnici a slyšeli nářek raněných, vzdechy umírajících i pláč pozůsta-
lých. Bylo tam tehdy skryto na 120 lidí, z nichž bylo asi 20 raněných a tolikéž starých a neduživých. 
6 raněných tam svému zranění podlehlo. Dojalo jistě každého až k slzám, jak přímo hrdinně se loučil 
se svými drahými umírající pan Povolný, jak trpělivě snášeli svoje bolesti i ostatní zranění, či jak obě-
tavě je jejich příbuzní obsluhovali. Zažili jsme tam však i veselé chvilky, kdy dobíral si jeden druhého, 
kdy odvážnější si dělali smích z bázlivců atd. Pobavit nás dovedli i Maďaři s protiletadlovým dělem 
u kostela pod lipami usazení, kteří nám už předem za krapku truňku svatosvatě slíbili, že nevystřelí 
a také nevystřelili. Že už byli unaveni vojnou, bylo vidět také z toho, že by byli snad všechno prodali či 
vyměnili, jen aby mohli prázdní utéct domů. Napřed jim stačil za úkryt kraj kostela, později, když je 
tam v blízkosti našlo několik bomb a jednoho z nich těžce zranilo, skrývali se aspoň na chodbu fary. 
Jest-li pak si ještě někdo pamatuje na několik maďarských slov, která jsme se tam naučili? Slovo „viďas“, 
kterým nám vždy svědomitě ohlašovali blížící se nálet, jistě nezapomeneme. Méně veselé bylo, když 
jsme jednou odpoledne při pohřbu (ostatní pohřby jsme už z opatrnosti konali večer) s jedním 50letým 
ministrantem z Jedovnic utíkali ze hřbitova a sotva jsme zapadli do fary, dvě mohutné rány jí otřásly až 
do základů. To dvě bomby padly téměř na místo našeho pohřbu na hřbitově. Tehdy jsme však dovedli 
ocenit důkladnost, s jakou byla před 160ti léty fara postavena. Mohli jsme se docela volně pohybovat 
v přízemí se zazděnými okny beze strachu, že se nám něco stane.

Duchovní sloupek

Nevěry

Letos jsem se dopustil nevěry na rakoveckých bledulích. V minulých letech jsem šel do Rakovce 
i opakovaně, abych je zastihl v největším rozkvětu, tentokrát jsem je úplně vynechal. Dal jsem před-
nost údolí Chlébského potoka. Nebylo to prvoplánové rozhodnutí, měl jsem co činit nedaleko, a tak 
jsem toho využil.

Bylo to velkolepé. Hned na konci vesnice, hned za poměrně velkým parkovištěm s prodejnou 
občerstvení, mě vítal „lán“ bledulí v plném květu veliký asi jako polovina plochy, kterou obsadily 
tyto květiny v Rakovci. Pak chvíli nic, jen pár kopečků kolem potoka a blátivá cesta, ale také cca 
dvě desítky turistů v protisměru, kteří evidentně přijeli ze stejných důvodů jako já a skýtali tedy 
naději, že za zatáčkou ještě něco uvidím. A skutečně jsem viděl, až oči přecházely. Ten úvodní 
„lán“ bledulí byl jen reklamní ukázkou, a nebyla to reklama klamavá. Přede mnou se objevovaly 
další a další ještě větší, občas vystřídané jenom úzkou bledulovou stužkou na březích potoka. 
Více než lesní údolí to připomínalo velikou zahradu. Všechny ty kytičky tu vyrostly samy, ni-
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kdo je sem nevysadil, nikdo je neopečovává a kupodivu také nikdo neničí. Opravdu velkolepá 
záležitost.

Ušel jsem víc než kilometr a pořád jen bledule, bledule, bledule. Už mě to přestávalo bavit. Když 
je něčeho moc, přestává to být zajímavé. Když jsem před pár lety po cestě z Řícmanic do Babic neče-
kaně potkal jediný kopeček sněženek, byl to malý svátek. Strávil jsem u nich půl hodiny. Dal jsem si 
záležet na fotografování, pak jsem se jen díval, snědl jsem v této milé společnosti svačinu, nakonec 
jsem ještě pořídil foto na rozloučenou, které se pak několik týdnů skvělo jako tapeta na monitoru 
mého počítače a dostalo se i do jedovnické kabelové televize. U Chlébského bylo těch bledulí nějak 
moc, takže jsem byl nakonec docela rád, když se cesta zvedla od potoka vzhůru do kopce. Žádné 
pokušení porušit zásady pro pohyb v chráněném území a pokračovat dál mimo cestu kolem potoka, 
i když „lány“ bledulí ještě nekončily.

Je rozdíl mezi supermarketem a malým vesnickým obchůdkem. Je něco jiného, když si můžu kdy-
koli v jakémkoli množství napustit vodu z kohoutku, a když v parném létě už nemám co pít a teprve 
po dvou hodinách cesty najdu studánku, která ještě nevyschla. A kdoví, proč zájmem veřejnosti 
o kolektivní sporty neotřesou ani opakované neúspěchy, podvody a jiné prohřešky sportovců i funk-
cionářů, zatímco těm, kdo se věnují sportům individuálním, se věnuje trvalejší pozornost až tehdy, 
když uspějí na mistrovství republiky.

Je nám dobře, když máme něčeho hodně. Když je při oslavě na stole mnohem více jídla a pití, 
než jsme schopni zkonzumovat. Když máme ve skříni bohatý výběr oblečení pro každou příležitost, 
a když nám televize nabízí ještě bohatší výběr programů, který navíc můžeme dále rozšiřovat pomocí 
dalších moderních vymožeností. Když máme fotoaparát s rozlišením 12 MP, ačkoliv je kvalita a veli-
kost objektivu neumožňuje využít. Atd. atd.

Náš život pomalu a nenápadně ztrácí lidské rozměry. A my se divíme, proč jsme tak uhonění, proč 
pořád nemáme čas. Dovolená je příležitostí vrátit se k tomu, co opravdu potřebujeme, k prostým 
základním věcem. Příležitostí vyzkoušet, jak chutná suchý krajíc chleba, když máme opravdu hlad 
a ne jen chuť na jídlo. Jak dobrá je čistá voda. Jak na člověka působí ticho. Vyměnit monitor či obra-
zovku za pozorování mraků na obloze, vody v potoce nebo plamenů ohně. Vypnout rádio a zazpívat 
si s dobrými lidmi nebo s nimi vzpomínat na dobré události.

Možná při tom objevíme, že značná část toho, co nás trápí a honí a nenechá v klidu, je důsledkem 
naší nevěry jednoduchým základním lidským potřebám a paradoxně také naší lenosti něco změnit, 
opustit vyjeté koleje, vybočit z řady. A s tím se dá něco dělat. Je to lepší, než nadávat na to nezměni-
telné.                        Václav Trmač, farář

Pozvánky

Olšovec s.r.o., Jedovnice připravuje

Mistrovství světa motorových člunů O 700 a mistrovství Evropy R 1000 

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

Pozvání na Den s Policií České republiky

Ukázky z výcviku policejních, psů, koní, výstroje a výzbroje Policie České republiky a jejích jednot-
livých složek, přistání a prohlídku vrtulníku a další atraktivní program pro děti a dospělé připravují 
blanenští policisté na již tradiční Den s Policií České republiky. Akce se uskuteční ve středu 22. 
června 2011 v areálu ASK v Blansku ve spolupráci s Městem Blansko, Městskou policií v Blansku, 
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Zdravotnickou záchrannou službou Jihomoravského kraje, Hasičským záchranným sborem, Besi-
pem a dalšími subjekty.

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

Hasičské oslavy

Dovolujeme si Vás pozvat na oslavy 135 let založení Sboru dobrovolných hasičů Jedovnice.
Oslavy se budou konat v sobotu 25. června 2011 v prostoru u kulturního domu.
 
Program :

09:00 hodin - soutěž mladých hasičů v požárním útoku
13:30 hodin - slavnostní průvod městysem
14:00 hodin - ukázky zásahů a techniky v doprovodu dechovky
15:00 hodin - soutěže pro děti
20:00 hodin - taneční zábava se skupinou Meduim Blansko
 
Bohatý program a občerstvení bude zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé SDH Jedovnice

Oslavy 760 let od první písemné zmínky o Jedovnicích

Je to k nevíře, ale již opravdu uplynulo 10 let od chvíle, kdy jsem velkolepě slavili 750 let od první 
písemné zmínky o Jedovnicích.

Pro letošní výročí jsme připravili skromnější program, na který si Vás dovolujeme pozvat. Proběhne 
v neděli 26. června v návaznosti na oslavy 135 let založení SDH Jedovnice. 
V neděli budou od 9:00 v sále kulturního domu vystaveny obecní kroniky, staré fotografi e a zajíma-
vé dokumenty z historie obce, prezentovat se budou i jednotlivé organizace, působící v obci.

Odpoledne připravujeme kulturní program, který v případě příznivého počasí proběhne před 
KD, při nepříznivém počasí v kinosále.

13:30 - historie Jedovnic (přednáška v kinosále)
14:30 - pěvecký sbor Píseň
15:00 - ZUŠ Jedovnice
16:00 - Olšověnka

Pozvánka na koncerty

Závěrečný koncert žáků ZUŠ Jedovnice se uskuteční v úterý 28.6. 2011 v 16:30 
v sále kulturního domu. V pestrém programu vystoupí sólisté na hudební nástro-
je, pěvecký sbor, komorní tělesa, dechový orchestr mladších žáků, žáci tanečního 
oddělení a nebude chybět ani prezentace prací žáků výtvarného oboru, kterou si 
bude možné prohlédnout již od 16 hodin ve vestibulu kulturního domu.

Promenádní koncert tanečního orchestru ZUŠ se uskuteční v neděli 10. července v 10.00 hod. 
na náměstí Svobody v Blansku. Přijďte strávit nedělní dopoledne s melodiemi všech žánrů 
v podání mladých muzikantů z Jedovnic!
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Soutěž Rozkvetlé Jedovnice 2011

Kulturní komise vyhlašuje soutěž Rozkvetlé Jedovnice. 
Jsou opět stanoveny tři kategorie – nejhezčí okno, balkon/lodžie a předzahrádka. 

Zájemci se mohou přihlásit na úřadu městyse u paní Ševčíkové (tel. 516 528 213) 
do 25. července 2011. 

Vyhodnoceni ale mohou být i nepřihlášení. Hodnotit se bude na základě fotografi í, pořízených 
v červenci z veřejně přístupných míst, výsledky budou vyhodnoceny a vyhlášeny v průběhu srpna, 
nejlepší z jednotlivých kategorií budou odměněni. 
Další informace budou zveřejněny v Textžurnále a na obecním webu www.jedovnice.cz

Pozvánka na výlet

Místní skupina Českého červeného kříže a Klub dobré pohody připravují ve druhé polovině 
měsíce července (termín bude upřesněn) nenáročnou vycházku na Malinou u Ruprechtova.
Klub dobré pohody a místní skupina Českého červeného kříže pořádají 30. srpna zájezd na Hodo-
nínsko. Bližší informace budou zveřejněny v Jedovnickém zpravodaji červenec/srpen.

Těšíme se, že společně strávíme příjemné chvilky

Program kina Jedovnice

Adresa: Na Kopci 571, 679 06 Jedovnice, tel. 516 442 624

Červen – začátky představení vždy v 19:00 hodin

7. 6. úterý / RANGO   (107´  / Vstupné 69,– + 1,– Kč / MP)
Animovaný fi lm USA, český dabing. Akční i legrační příběh o nejnepravděpodobnějším hrdinovi, jakého kdy Di-
voký západ poznal, natočil režisér Pirátů z Karibiku Gore Verbinski. Než si vybájil spoustu mýtů o svých hrdin-
ských kouscích, obýval chameleon Rango prostorné terárium. Nešťastnou náhodou se náhle ocitne uprostřed 
vyprahlé pouště a poté ve městě jménem Prach, v němž visí obyvatelům kolty proklatě nízko…

14. 6 úterý / SPRÁVCI OSUDU  (106´ / Vstupné 69,– + 1,– Kč / MN 12)
Romantický sci-fi  thriller USA, s titulky. Režie G. Nolfi , v hlavní roli zamilovaného politika M. Damon. Věříte 
na náhodu? Nebo na osud? A co když je to všechno úplně jinak? Co když naše kroky řídí někdo, kdo s námi 
má konkrétní plány? A co se stane, když mu je, byť nevědomky, překazíme? Film Správci osudu naznačuje, 
že svět může být místem, kde pro náhodu není místo a s osudy lidí si pohrávají pánové v klobouku.

21. 6. úterý / HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI – 1.část (146´ / Vstupné 59,-+1,– Kč / MP)
Fantasy fi lm V. Británie / USA, český dabing. Režie D. Yates. Harry, Ron a Hermiona se snaží najít a zničit 
tajemství Voldemortovy nesmrtelnosti – viteály. Spoléhat musí jen sami na sebe, Brumbál je mrtev a profe-
soři jim už nepomohou. Voldemortovi smrtijedi ovládají ministerstvo kouzel i Bradavice… 

28. 6. úterý / DILEMA   (111´ / Vstupné 69,– + 1,– Kč / MN 12)
Komedie USA, s titulky. Režie R. Howard. Ronny a Nick jsou už od „vejšky“ nejlepší kamarádi. Společně 
vedou úspěšnou fi rmu vyvíjející automobilové motory, přičemž Nick je technologickým géniem, zatímco 
Ronny obchodním talentem. Jenže pak se všechno strašidelně pokazí, když Ronny přistihne Nickovu ženu 
při nevěře. Má říct Nickovi pravdu a brutálně tak ranit nejlepšího kamaráda? Nebo má předstírat, že nikde 
nebyl a nic neviděl a v Nickovi dál udržovat iluzi dokonalého manželství? 
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Červenec – začátky představení vždy v 19:30 hodin. Hrací profi l úterý a čtvrtek

5. 7. úterý / VARIETÉ   (116´ / Vstupné 74,– + 1,– Kč / MP)
Romantický muzikál USA s titulky. The Burlesque Lounge má dny své slávy za sebou. Tess, tanečnice v dů-
chodu a majitelka tohoto místa, bojuje, aby udržela chátrající divadlo při životě, čelí všem druhům fi nančních 
i uměleckých výzev… V tu dobu se dramaticky změní život Ali, děvčete z malého města v Iowě. Tess ji najme 
do Lounge jako servírku a Ali se rychle zamiluje do umění varieté. Podpořena novými přáteli, které najde 
mezi členy divadla, si začíná plnit své sny, že bude stát sama na jevišti. Ale události naberou rychlý spád, 
když silný hlas Ali způsobí, že se z ní stane hlavní atrakce revue. 

7. 7. čtvrtek / ODCHÁZENÍ  (94´ / Vstupné 69,– + 1,– Kč  / MP)
Český fi lm. Světově uznávaný dramatik a politik Václav Havel se poprvé stal režisérem, aby převedl na fi lmo-
vé plátno hru, kterou s úspěchem uvedly domácí i zahraniční scény. Setkání Václava Havla s fi lmovou režií, 
řečeno jeho slovy – v závěru jeho veřejné kariéry – je poněkud symbolické. Jeho rodina, především v osobě 
jeho strýce Miloše Havla, je úzce spojena s rozvojem československého fi lmu a vybudováním domácího 
fi lmového průmyslu v období první republiky, sám autor odmalička toužil stát se fi lmovým režisérem, dobové 
poměry mu však zmařily jak studium, tak naplnění této dlouholeté touhy.

12. 7. úterý / CIZINEC  (105´ / Vstupné 74,– + 1,– Kč / MP)
Drama USA s titulky. Johnny Depp hraje amerického turistu, jehož hravé laškování s cizinkou vede k celé 
řadě intrik, romantických hrátek a nebezpečí. Během nepřipravovaného výletu do Evropy, aby si zahojil 
zlomené srdce, se Frank (Johnny Depp) nečekaně ocitne v záletném vztahu s Elisou (Angelina Jolie), mimo-
řádně výjimečnou ženou, která mu schválně vstoupí do cesty. Romantická smršť se rychle odvíjí na dech 
beroucím pozadí Paříže a Benátek a oba hrdinové se rychle ocitnou náhodně vrženi do smrtelné hry na 
kočku a myš. 

14. 7. čtvrtek / SVĚTOVÁ INVAZE  (112´ / Vstupné 74,– + 1,– Kč / MN 12)
Sci-fi  USA s titulky. Po mnoho let byly zaznamenány případy pozorování UFO po celém světě, ale v roce 
2011 se to, co kdysi bylo jen pozorováními, stane hroznou realitou, když je země napadena neznámými 
silami. Jak lidé všude na světě přihlížejí tomu, že jsou dobývána největší města, tak se Los Angeles stane 
poslední výspou lidstva v bitvě, kterou nikdo nečekal. 

19. 7. úterý / ČERTOVA NEVĚSTA  (101´ / Vstupné 69 + 1,– Kč / MP)
Nová pohádka Zdeňka Trošky. V království, kde král jezdí jen na lovy, prosí netrpělivá královna svatou Kryš-
pínu o miminko. Když jí dojde trpělivost, obrátí se na čerta, žijícího nedaleko ve starém rozpadlém mlýně 
a královně se zakrátko narodí holčička. Malá princezna vyrůstá po boku Štěpána, který je synem královniny 
komorné a časem se do sebe zamilují. Když vyjde najevo, že královna podepsala smlouvu s čertem a prin-
cezna se má stát v den svých osmnáctých narozenin Luciperovou nevěstou, uspořádá král ples, kde se má 
Štěpánka zasnoubit s princem z jiné země a tak uniknout svému osudu…

21. 7. čtvrtek / NICKYHO RODINA   (102´ / Vstupné 69,– + 1,– Kč / MP)
Dokumentární drama Česko – Slovensko. Nový fi lm Mateje Mináče vypráví dosud neznámé osudy „Win-
tonových dětí“. Film o Nicholasi Wintonovi a jeho pozitivním poselství, které se šíří světem, přináší dosud 
nezveřejněná fakta, svědectví a osudy nově objevených „Wintonových dětí“. 

26. 7. úterý / MEDVÍDEK PÚ   (70´ / Vstupné 74,– + 1,– Kč / MP)
Animovaná komedie USA. Společnost Walt Disney Animation Studios se ve fi lmu Medvídek Pú vrací do 
Stokorcového lesa. Tento nový snímek, který oživuje nadčasové kouzlo, vtip a žertovnou atmosféru původních 
krátkých fi lmů, divákům znovu nabízí možnost bavit se ve společnosti „přihlouplého Medvěda“ a jeho přátel 
Tygra, Králíčka, Prasátka, Sovy, Klokanice, Klokánka... a pochopitelně také Ijáčka, který ztratil ocásek. 
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28. 7. čtvrtek / 127 HODIN   (93´ / Vstupné 69,-+ 1,– Kč /  MN 12)
Thriller USA s titulky. V dubnu 2003 se 26letý Aron Ralston vydal do Utahu, aby zde strávil víkend lezením 
po odlehlých skalách národního parku Canyonlands. O šest dnů později se znenadání zjevil v civilizaci, 
bohatší o neuvěřitelný příběh a chudší o pravou ruku. Ralston (James Franco) přežil 127 trýznivých hodin 
v divočině s rukou přiskřípnutou ohromným kamenem, s malým množstvím jídla a jen několika kapkami vody. 
Bojoval s přírodou i vlastními démony a vyhrál. Dokázal, že má potřebnou sílu na to, aby se vyprostil z 20 
metrů hluboké propasti a zraněný ušel více než 10 kilometrů, než konečně najde záchranu. Jen díky neuvě-
řitelné statečnosti unikl jisté smrti! 

Na měsíc SRPEN připravujeme:

úterý 2. srpna – Czech Made Man / čtvrtek 4. srpna – Láska a jiné závislosti / úterý 9. srpna – Útěk ze 
Sibiře / čtvrtek 11. srpna – Zkus mě rozesmát / úterý 16. srpna – Piráti z Karibiku 4 / čtvrtek 18. srpna – 
Máma mezi marťany / úterý 23. srpna – Rio / čtvrtek 25. srpna – Voda pro slony / úterý 30. srpna – Rychle 
a zběsile 5

REKLAMY - INZERCE

PRODEJNA S DĚTSKÝM ZBOŽÍM 

* BAMBINO *

Všechny srdečně zve k letním nákupům pro Vaše děti a miminka

V nabídce: 

dětská a kojenecká oblečení

OUTLET Anglie

Second hand

obuv, papuče, holínky

hračky a mnoho dalšího…

Jsme tu pro vás po-pá 8.30-12.00 / 14.00-16.00 hodin 

Jedovnice, Legionářská 47 (bývalá Švadlenka)
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AUTO-MOTO, ANTIK A SBĚRATELSKÁ BURZA
LETIŠTĚ TCHOŘOVICE U BLATNÉ

Všeobecná burza pořádaná na letišti Tchořovice u Blatné. 

Zpevněná plocha o rozloze 30.000 m se nachází cca 85 km jižně od Prahy.
Termíny v roce 2011:

28.5. Burza a sraz příznivců značky MERCEDES.
25.6. Burza a sraz příznivců sovětských automobilů (LADA SRAZ)

27.8., 15.10. a 12.11.
Přijďte prodat, co vám doma přebývá, nebo koupit, co ještě nemáte.

Zváni jsou též numismatici, fi latelisté, sběratelé odznaků, pohlednic a jiní...
Prodejci mohou přijet již v pátek!
Občerstvení a toalety zajištěny.

Srdečně zvou pořadatelé!
Více na: www.burzatchorovice.cz

tel. 602 132 238, mail burzatchorovice@centrum.cz

NOVĚ VÝUKA ANGLIČTINY V JEDOVNICÍCH

VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012!

JAZYKOVÁ ŠKOLA DETAIL – VÝUKA ANGLIČTINY MGR. ELLEN MÁLKOVÁ

ROZŠIŘUJE KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA DO JEDOVNIC!

- Pro dospělé:  začátečníci
   mírně pokročílí
   pokročilí
   angličtina třetího věku

- Pro děti:  předškolní angličtina
   angličtina pro žáky zš

- Pro studenty středních škol: příprava nejen k maturitě

- Firemní výuka

CENA OD 85,– KČ ZA 1 VYUČOVACÍ HODINU (VČETNĚ 20% DPH)!
PŘI PLATBĚ DO 30.6.2011 NA CELÝ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 – 10% SLEVA!

MOŽNOST PLATBY TAKÉ MĚSÍČNĚ!

STAČÍ POSLAT SMS NA TEL.ČÍSLO 773 66 75 76 – jméno, příjmení, o jaký druh kurzu 
máte zájem A MY VÁS BUDEME KONTAKTOVAT V TÝDNU OD 10. ČERVNA.




