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Na obálce: „Ruský“ tank u lékárny

Obrázek Mgr. Jitky Vávrové je překreslením zná-
mé fotografie, jež má zachycovat ruský tank v Je-
dovnicích, někdy navíc s  přívlastkem „první“. 
Měla by být pořízena 9. května 1945. Při zkoumání 
této fotografie se ovšem ukázala poněkud překva-
pivá věc – na snímku je střední tank německé vý-
roby, typ PzKpfw IV. Identifikaci provedl Mgr. Ja-
roslav Vávra, plně ji potvrdil i expert na historické 
tanky, plukovník Mgr. Michal Burian z Vojenské-
ho historického ústavu v Praze. Je zatím otázkou, 

zda jde o kořistní tank Rudé armády, nebo zda by 
mohlo jít o  tank rumunské armády – podle naší 
kroniky Rumuni ve směru od Kotvrdovic dorazili 
do Jedovnic 10. května, jako bývalí spojenci Něm-
ců měli tyto tanky ve své výzbroji. Budova lékárny 
byla nově vystavěna r. 1929, prvním lékárníkem 
byl František Pešera. Na obrázku je pochopitelně 
ještě bez boční přístavby a s původní plochou stře-
chou. A vidět lze i starý transformátor.

Josef Plch
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Informace z rady a zastupitelstva

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 29 ze dne 25. 1. 2012

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse schvaluje
•	 smlouvu na  tisk Jedovnického zpravodaje 

od 2012 mezi městysem Jedovnice a firmou 
Grafex, spol. s r. o., Brno, pobočka Adamov

•	 dodatek č. 3 Jednacího řádu Rady městyse 
Jedovnice dle předloženého návrhu

•	 pronájem kulturního domu na 21. 06. – 22. 
06. 2012, žadatel Galant Brno, dle předlože-
ných podmínek

Rada městyse souhlasí
•	 s vybudováním rozšíření vodovodu a tlako-

vé kanalizace na p. č. 2068 a 1747/1, žadatel  
J. Vágner, Jedovnice, na  základě plné moci, 
dle předloženého návrhu

•	 s opravou části krovu nad rampou u lihova-
ru, žadatel GRAS, CZ s. r. o., Jedovnice, dle 
předloženého návrhu

•	 s vybudováním plynovodní přípojky na p. č. 
593, žadatelka A. Suchá, Brno, dle předlože-
ného návrhu

•	 s vybudováním vodovodní přípojky na p. č. 
288/8, žadatel A. Formánek, Jedovnice, dle 
předloženého a doplněného návrhu

•	 s opravou vodovodní přípojky na p. č. 288/8, 
žadatel J. Vágner, Jedovnice, na základě plné 
moci, dle předloženého návrhu

Rada městyse bere na vědomí
•	 informaci o ukončení inventur 2011
•	 informaci o výtěžku Tříkrálové sbírky v Je-

dovnicích, který byl 43.005 Kč, a poděkování 
DCH Brno, Oblastní charity Blansko, za pří-
spěvky občanů a za pomoc všem, kteří se po-
díleli na jejím uspořádání v Jedovnicích

•	 oznámení MMR o  ukončení závěrečného 
vyhodnocení akce Obnova zařízení pro vol-
nočasové aktivity jedovnických dětí, evid. č. 
2171158269

•	 zápis ze schůzky komise pro občanské záleži-
tosti ze dne 03. 01. 2012

•	 zápis z jednání komise sociálně zdravotní ze 
dne 16. 01. 2012

•	 zápis z komise životního prostředí ze dne 23. 
01. 2012

Rada městyse vyslovuje poděkování
•	 všem koledníkům za  provedení Tříkrálové 

sbírky a  občanům za  jejich příspěvky pro 
potřebné

Rada městyse ruší
•	 usnesení č. 20/28 ze dne 04. 01. 2012 týkající 

se schválení podání žádosti o  dotaci z  pro-
gramu JMK Prevence kriminality

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 30 ze dne 15. 2. 2012

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse schvaluje
•	 zrušení přípojky kabelové TV, žadatelka 

MVDr. K. Kulhavá, Jedovnice
•	 zrušení přípojky kabelové TV, žadatel M. Ne-

jezchleb, Jedovnice
•	 bezplatný pronájem sálu kulturního domu 

na  konání Velikonočního jarmarku dne 31. 
03. 2012, žadatel Olšovec, s. r. o. Jedovnice

•	 kalkulaci věcně usměrňované ceny pro služ-
by hřbitovní spojené s  nájmem hrobového 

místa pro rok 2012 – hřbitov Jedovnice, dle 
předloženého návrhu

•	 smlouvu o  nájmu pozemku mezi městy-
sem Jedovnice a A. Formánkem, Jedovnice, 
na  pronájem části pozemku p.  č. 288/8, dle 
předloženého návrhu

Rada městyse souhlasí
•	 se stavbou kabelového vedení NN, žadatel 

ENERGY PROJECT, s. r. o. Prostějov, dle 
předloženého návrhu
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•	 s  vybudováním přípojky NN, žadatel 
P. Chodníček, Brno, dle předloženého návr-
hu

•	 s vybudováním dřevěné konstrukce pro ve-
dení popínavých rostlin u restaurace Hastr-
man na p. č. 928, která je v majetku městyse, 
žadatel M. Keprt, Jedovnice, dle předložené-
ho návrhu

•	 s  pořádáním sportovního projektu GT 
MULTISPORT FESTIVAL 23. 06. 2012, ža-
datel GALANT BRNO, s. r. o., Brno, dle 
předloženého návrhu

•	 s  umístěním webového odkazu VAS a. s. 
Brno, na našich www stránkách

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

Rada městyse bere na vědomí
•	 konání Velikonočního jarmarku dne 31. 03. 

2012
•	 žádost o finanční podporu, žadatelka E. Hin-

štová, Jedovnice
•	 oznámení Jachetního klubu Olšovec, o. s., 

Adamov, o konání akcí a závodů v roce 2012
•	 informaci o  výběrovém řízení na  pozici 

strážník policie městyse

Rada městyse nevyhovuje 
•	 žádosti o zproštění poplatku za odpad, pro-

tože jí to zákon neumožňuje, žadatel A. Ma-
gula, Jedovnice

Rada městyse rozhodla
•	 na základě zákona č. 472/2011 Sb., kterým se 

mění zákon č. 561/2004 Sb., nevypisovat vý-
běrové řízení na pozici ředitel ZŠ Jedovnice

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 31 ze dne 7. 3. 2012

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse schvaluje
•	 dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí 

o převodu vlastnictví k bytové jednotce mezi 
městysem Jedovnice, Veselcem b. d. Jedovni-
ce a  J. Jandourkem, Jičín, dle předloženého 
návrhu

•	 zrušení přípojky kabelové TV, žadatel B. For-
mánek, Jedovnice

•	 bezplatný pronájem kinosálu kulturního 
domu na divadelní vystoupení LMD Kunštát 
15. 4. 2012

Rada městyse souhlasí
•	 s umístěním přípojky NN pro chatu č. e. 64 

na pozemku p. č. 1747/1, který je v majetku 
městyse, žadatel R. a O. Hejčovi, Vysočany, 
dle předloženého návrhu

•	 se zřízením kabelové přípojky NN na  po-
zemcích p.  č. 1375/26, 1375/27, 2528/251 
a 2528/16, které jsou v majetku městyse, ža-
datel MOPRE s. r. o., Břest, dle předloženého 
návrhu

•	 se stavbou „Jedovnice – rozšíření DS, Klein“ 
na  pozemcích p.  č. 2551/2, 2551/4, 2547/9 
a  p.  č. 2068, které jsou v  majetku investo-

ra, žadatel ENERGETIKA Boskovice, spol. 
s r.o., Boskovice, dle předloženého návrhu

•	 se zřízením kabelové přípojky NN na  po-
zemku p. č. 1733, který je v majetku městyse, 
žadatel MOPRE s. r. o., Břest, dle předlože-
ného návrhu

•	 se stavbou lapáku tuků pro restauraci Cha-
loupky na pozemku p. č. 841/1, který je v ma-
jetku městyse, žadatel J.  Vágner, VAS a. s. 
Boskovice, dle předloženého návrhu

•	 se stavbou oplocení na pozemcích p. č. 1728 
a 1617/4, žadatel D. Ušel, Šebrov – Kateřina, 
dle předloženého návrhu

•	 se stavbou vodovodní a kanalizační přípojky, 
kterou budou dotčeny pozemky p. č. 1747/1, 
1641 a  1620, které jsou v  majetku městyse, 
žadatel E. Kovaříková, Jedovnice, dle před-
loženého návrhu

•	 s  umístěním přípojkových skříní a  kabelu 
NN v  ulici K  Propadání a  Podhájí, žadatel 
ENERGETIKA Boskovice, dle předloženého 
návrhu

•	 s hostováním B. Voksové, Spešov, na písko-
vém parkovišti s atrakcemi dle předloženého 
návrhu
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Rada městyse bere na vědomí
•	 zápis z jednání komise pro mezinárodní spo-

lupráci ze dne 02. 03. 2012
•	 zápis z  jednání komise pro kulturu, vzdělá-

vání, sport a volný čas ze dne 28. 02. 2012

•	 konání zápisu do mateřské školy ve dnech 17. 
04. 2012 – 18. 04. 2012.

 Ing. Jaroslav Šíbl, v. r. starosta městyse 
Ing. Josef Plch, v. r., místostarosta městyse

Další důležité informace pro občany

Vybírání poplatků za rok 2012

Poplatky se vybírají od 5. března, vždy v pon-
dělí a  ve  středu od  08.00 do  11.00 hodin 
a od 12.00 do 17.00 hodin. 
V úterý, ve čtvrtek a v pátek se poplatky ne-
vybírají!!!
•	 Poplatek za odpad 500,- Kč /osoba a  rok – 

splatnost 31. 5. 2012
•	 Poplatek za KTV – 960,- Kč /rok – splatnost 

30. 9. 2012

•	 Poplatek za psa 200, 400, 1000 Kč/rok (dle 
příslušné sazby) – splatnost do 31. 3. 2012 

Prosím o  dodržování termínů splatnosti. Při 
nedodržení bude uplatněn úrok z  prodlení. 
Platby si můžete rozložit na  více splátek. Při 
platbě převodem je nutné dodržet správný va-
riabilní symbol, o který si můžete napsat na e-
-mail kultura@jedovnice.cz

Božena Ševčíková

Informace o činnosti stavebního úřadu Jedovnice v roce 2011

V rámci své působnosti, která zahrnuje činnost 
pro obce Jedovnice, Rudice, Senetářov, Kra-
sová, Kotvrdovice, Vilémovice, Křtiny, Buko-
vina, Bukovinka, Březina a  Habrůvka, vydal 

stavební úřad v Jedovnicích rozhodnutí a opat-
ření podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a  stavebním řádu (stavební zákon) 
v následujícím rozsahu: 

Počet podání 1 –12/2011
Počet vydaných rozhodnutí včetně 
usnesení (stavební povolení, územní 
rozhodnutí, kolaudační rozhodnutí 
apod.):

272

Počet ostatních opatření - nejsou 
rozhodnutím (změny užívání, územní 
souhlasy, ohlášení staveb, reálná dělení):

816 

Počet ostatních vyřízených písemností 
(korespondence, potvrzení, změny 
termínů apod.):

459

Za rok 2010 bylo povoleno:
Rodinné domy: 54 (z toho 4 v Jedovnicích) 
Stavební úpravy: 17 (z toho 7 v Jedovnicích) 
Garáže, kolny, 
přípojky atd.: 

156 (z toho 3 v Jedovnicích)

Za rok 2009 bylo zkolaudováno:
Rodinné domy 62 (z toho 5 v Jedovnicích)
Přístavby, stavební 
úpravy RD 

15 (z toho 5 v Jedovnicích)

Ostatní (garáže, 
kolny, přípojky 
apod.) 

40 (z toho 5 v Jedovnicích)

Jitka Koutná, referent SÚ

Z policejních záznamů

Zpráva o činnosti Policie Městyse Jedovnice za období od 15. 1. 2012 do 15. 3. 2012

•	 Dne 23. 1. 2012 strážníci přijali oznámení 
o  opakovaném vniknutí psa na  oplocený 

soukromý pozemek a  poškození oplocení 
pozemku. Věc šetří OPMJ.
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•	 Dne 24. 1. 2012 strážníci řešili přestupek ři-
diče, který své osobní havarované motoro-
vé vozidlo odstavil v  blízkosti zásobovacího 
prostoru prodejny smíšeného zboží na  ulici 
Za  Kostelem, čímž znesnadnil zásobování 
této provozovny. Strážníci na základě tohoto 
oznámení zažádali o  lustraci v evidenci mo-
torových vozidel a  zjištění majitele vozidla. 
Následně byl majitel tohoto vozidla strážníky 
vyzván, aby toto vozidlo z uvedeného prosto-
ru odstranil. Přestupek byl vyřešen napome-
nutím. 

•	 Dne 25. 1. 2012 strážníci přijali oznámení 
o  nálezu mobilního telefonu na  Havlíčkově 
náměstí. Následným šetřením byla zjiště-
na majitelka telefonu a  ten jí byl na  základě 
protokolu předán. Spisový materiál uložen 
na služebně OPMJ.

•	 Dne 25. 1. 2012 strážníci přijali oznámení 
o nálezu klíčů na Havlíčkově náměstí. Nález 
byl uveřejněn na  infokanále. Nalezené klíče 
uloženy s  úředním záznamem na  služebně 
OPMJ k vyzvednutí.

•	 Dne 26. 1. 2012 strážníci přijali oznámení 
o  výbuchu kamen na  ulici Olšovecká. Vý-
jezdem a šetřením na místě bylo zjištěno, že 
v  rekreačním domku na ul. Olšovecká došlo 
k  zahoření elektrického vysavače. Vlivem 
z plodin ze zahoření došlo k následnému za-
dušení muže. Na místo byla přivolána rychlá 
záchranná služba, hasiči Blansko a vyšetřova-
tel PČR Blansko. Cizí zavinění bylo na místě 
vyloučeno. Tělo zemřelého bylo převezeno 
do Ústavu soudního lékařství Brno k prove-
dení pitvy. Věc nadále šetří PČR Obvodní od-
dělení Blansko.

•	 Dne 30. 1. 2012 strážníci přijali oznámení 
o  nálezu fotoaparátu a  pouzdra na  fotoapa-
rát. V prvním případě majitel fotoaparát za-
pomněl v prostorách České pošty a v druhém 
případě pouzdro zapomněla majitelka v kul-
turním domě. Oba nálezy byly následně pře-
dány na základě předávacího protokolu. 

•	 Dne 1. 2. 2012 strážníci přijali oznámení 
o  krádeži palivového dřeva na  ulici Olšo-
vecká. Palivové dřevo bylo odcizeno ze sou-
kromého pozemku. Pachatel krádeže využil 
situace, kdy dřevo bylo narovnáno v  těsné 

blízkosti oplocení, přes které provedl krádež 
několika metrových naštípaných polen. Způ-
sobená škoda nepřesáhla hodnotu 1000 Kč. 
Věc šetří OPMJ jako přestupek proti majetku 
dle § 50/1 písm. a) zák. č. 200/1990 Sb. ve zně-
ní pozdějších novel.

•	 Dne 7. 2. 2012 strážníci přijali oznámení, že 
na  ulici Na  Kopci je zaparkované otevřené 
a nezajištěné osobní motorové vozidlo. Šetře-
ním na místě bylo zjištěno, že pravděpodobně 
vlivem nízkých teplot došlo k závadě, zatuh-
nutí zavíracího mechanismu u předních dveří 
u řidiče. Ve věci byl vyrozuměn majitel vozi-
dla. V daném případě nejde o trestný čin ani 
přestupek.

•	 Dne 7. 2. 2012 strážníci přijali oznámení 
od  operačního střediska tísňového volání, 
že na ulici Legionářská se v  jednom z domů 
pohybuje neznámý ozbrojený muž, který ná-
sledně z domu odešel i ze zbraní v ruce na au-
tobusovou zastávku. Strážníci po tomto ozná-
mení provedli ihned šetření a prvotní úkony 
jak na autobusové zastávce, tak v okolí domu 
na  ul. Legionářská. Ještě před příjezdem zá-
sahové jednotky PČR bylo strážníky zjištěno, 
že oznámení provedla nezletilá osoba bydlící 
v těsné blízkosti údajného místa zločinu. 

•	 Dne 8. 2. 2012 strážníci přijali oznámení o ná-
lezu náramkových hodinek. Nález byl uveřej-
něn na  infokanále. Nalezené hodinky si ná-
sledně vyzvedl jejich majitel. Úřední záznam 
o nálezu hodinek uložen na služebně OPMJ.

•	 Dne 15. 2. 2012 strážníci přijali oznámení, 
že na  Havlíčkově náměstí se skupina pod-
napilých mladíků svým jednáním dopouští 
přestupku proti veřejnému pořádku dle § 47  
odst. 1, písm. b, d) zákona č. 200/1990 Sb. 
ve  znění pozdějších novel. Mimo jiné ke  své 
kratochvíli přenesli dřevěnou lavičku z  blíz-
kého parku a postavili ji na průjezdovou hlav-
ní komunikaci č. 379. Za  jejich protiprávní 
přestupkové jednání jim byla uložena bloková 
pokuta.

•	 Dne 16. 2. 2012 strážníci společně s pracovní-
kem PČR Blansko provedli v sále v Chaloup-
kách besedu pro seniory na téma „Majetková 
kriminalita páchaná na seniorech“, jejímž cí-
lem bylo dostatečně informovat seniory o ná-
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strahách podvodníků a o preventivních opat-
řeních, jimiž lze nepříjemnostem předcházet.

•	 Dne 16. 2. 2012 strážníci přijali oznámení 
o  nálezu mobilního telefonu na  Havlíčkově 
náměstí. Dle kontaktů uložených v  tomto 
mobilu byl zjištěn jeho majitel, který si nález 
osobně vyzvedl na služebně OPMJ. K věci se-
psán úřední záznam.

•	 Dne 20. 2. 2012 strážníci přijali oznámení 
o nálezu náušnice na Havlíčkově náměstí. Ná-
lez byl následně uveřejněn na infokanále. Na-
lezená věc je uložena na služebně OPMJ k vy-
zvednutí. K věci byl sepsán úřední záznam.

•	 Dne 21. 2. 2012 strážníci přijali oznámení 
o podvodné útratě, ke které došlo na naší ben-
zinové čerpací stanici. Ve věci bylo zahájeno 
šetření, zejména ke  zjištění totožnosti pa-
chatele. Během těchto úkonů řidič opětovně 
přijel na  čerpací stanici a  po  upozornění, že 
v dopoledních hodinách nezaplatil za pohon-
né hmoty, dlužnou částku uhradil. Tímto věc 
byla uzavřena.

•	 Dne 23. 2. 2012 strážníci převzali nalezené 
klíče, které byly nalezeny na  Havlíčkově ná-
městí. Po uveřejnění v relaci na infokanále se 
na služebnu dostavil majitel klíčů, který si je 
převzal.

•	 Dne 24. 2. 2012 strážníci přijali oznámení, že 
na  silnici ve  směru na  obec Kotvrdovice leží 
neznámý mladík. Výjezdem na místo bylo zjiš-
těno, že na levé straně silnice č. 379 v pravém 
jízdním pruhu ve směru od obce Kotvrdovice 
ve vzdálenosti 250 m od označníku konce obce 
Jedovnice leží muž ve věku asi 22 roků. Po pří-
jezdu hlídky na místo bylo zjištěno, že se jedná 
o  mladíka trvale bytem v  Jedovnicích, který 
v  době příjezdu hlídky ležel na  silnici v  pra-
vém jízdním pruhu ve  směru Kotvrdovice – 
Jedovnice a tím bránil průjezdu vozidel v tom-
to jízdním pruhu. Při komunikaci s mladíkem 
bylo zjevné, že tento je v  podnapilém stavu 
a  není schopen samostatné chůze. Vlivem 
podnapilosti upadl na vozovku a zůstal zde le-
žet. K jeho zranění nedošlo. Vzhledem k tomu, 
že jmenovaný nebyl schopen samostatné chů-
ze, nebyl zjevně zraněn, byl na místo přivolán 
jeho bratr, který si ho převzal. Svým jednáním 
je mladík důvodně podezřelý ze spáchání pře-

stupku dle § 47/1 písm. c) zák. č. 200/90 Sb. 
ve  znění pozdějších novel. Věc šetří Obecní 
policie městyse Jedovnice jako přestupek proti 
veřejnému pořádku.

•	 Dne	24.	2.	2012 strážníci	provedli	na	žádost	
ekonomického	odboru,	ohlašovny	úřadu	měs-
tyse	 Jedovnice,	 šetření	 ke	 zjištění	 trvalého	
pobytu. 

•	 Dne 27. 2. 2012 strážníci přijali oznámení 
o nálezu peněženky s osobními doklady a fi-
nančním obnosem. K věci byl následně před-
volán majitel, který si nález na služebně OPMJ 
oproti podpisu převzal. K věci byl vyhotoven 
úřední záznam. 

•	 Dne 1. 3. 2012 strážníci přijali oznámení o po-
škození kovových dvoukřídlých vrat a zámku 
na  nákladové rampě nákupního střediska 
Jednoty Boskovice. Pachatel zde nezjištěným 
předmětem poškodil vrata a  zadlabávací zá-
mek, kde vyhnul západku a  dále odcizil vi-
sací zámek. Tímto jednáním majiteli objektu 
způsobil škodu v  celkové výši 700 Kč. Svým 
jednáním je doposud nezjištěný pachatel po-
dezřelý ze spáchání přestupku proti majetku 
dle ustanovení § 50 odst. 1, písm. a) zákona  
č. 200/1990 Sb. ve znění novel. Věc nadále še-
tří OPMJ.

•	 Dne 1. 3. 2012 strážníci přijali oznámení, že 
na  ulici Hybešova v  době svozu komunální-
ho odpadu parkuje osobní motorové vozi-
dlo, které brání průjezdu popelářského vozu. 
Na  místě bylo strážníky provedeno šetření 
a zjištění majitele vozidla bránícího průjezdu. 
Přestupek v  dopravě byl s  majitelem vozidla 
vyřešen napomenutím. 

•	 Dne 5. 3. 2012 strážníci při výkonu obchůz-
kové služby v  chatové oblasti zadrželi pa-
chatele přestupkového jednání, který bez 
povolení ořezával a  krátil motorovou pilou 
vzrostlé stromy. Tímto způsobem znehodno-
til nejméně 10 ks stromů. Pachateli přestupku 
byla na místě uložena bloková pokuta. Z dů-
vodu, že tato osoba je bez stálých finančních 
příjmů a  přestupkové jednání se opakovalo, 
bylo strážníky přikročeno k odnětí věci – mo-
torové pily. Přestupek proti majetku dle § 50 
odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb. ve znění poz-
dějších novel šetří OPMJ.
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•	 Dne 5. 3  2012 strážníci přijali oznámení 
o nálezu pánské kožené peněženky s osobní-
mi doklady. Následně byl majitel peněženky 
a dokladů vyrozuměn a nalezené věci si osob-
ně převzal na  služebně OPMJ. K  nálezu byl 
vyhotoven úřední záznam.

•	 Dne 7. 3. 2012 strážníci přijali oznámení, že 
v  prodejně masa-uzenin došlo k  verbální-
mu napadení vedoucí prodejny nakupujícím 
zákazníkem. Po  příjezdu na  místo strážníci 
z vypovědí poškozené a svědků napadení zjis-
tili, že při placení nákupu došlo ke slovnímu 
napadení vedoucí prodejny, která odmítla 
od  zákazníka převzít poškozenou bankovku 
v  nominální hodnotě 1000 Kč. Poté došlo ze 
strany zákazníka k  nevybíravému slovnímu 
ataku, kdy na adresu prodavačky zazněly vel-
mi sprosté výrazy a urážky. Tímto jednáním 
se zákazník dopustil přestupku proti občan-
skému soužití. Za  toto jednání mu byla ulo-
žena bloková pokuta. Spisový materiál uložen 
na služebně OPMJ. 

•	 Dne 7. 3. 2012 strážníci provedli na  žádost 
ekonomického odboru, ohlašovny úřadu 
městyse Jedovnice, šetření ke zjištění trvalého 
pobytu.

•	 Dne 10. 3. 2012 strážníci v noční době během 
výkonu obchůzkové služby zjistili skupinu 
šesti mladíků, kteří na  Havlíčkově náměstí 
svým hlučným chováním rušili noční klid. 
Strážníci tyto mladíky vyzvali, aby se ztiši-
li a  zanechali svého přestupkového jedná-
ní. Přestupek proti veřejnému pořádku dle 
§ 47 odst. 1, písm. b) zákona č. 200/1990 Sb. 
ve znění pozdějších novel byl na místě vyře-
šen napomenutím. 

•	 Dne 12. 3. 2012 strážníci při obchůzkové čin-
nosti v  chatové oblasti zjistili pachatele pře-
stupku, který si v okolí chaty svévolně vykácel 
dva vzrostlé stromy a dřevo odcizil pro svoji 
potřebu. Na  místě byla provedena fotodo-
kumentace a  ztotožnění pachatele přestup-
kového jednání. Na  naší žádost se na  místo 
přestupku dostavil správce lesa, který vyčís-
lil obecnou škodu, která vznikla vykácením 
stromů a dále vyměřil cenu materiální - pa-
livového dřeva, kterou musí pachatel správ-
ci uhradit. Jelikož pachatel přestupku proti 
majetku na místě strážníkům odmítl zaplatit 
uloženou blokovou pokutu, bude věc oznáme-
na k projednání na Městský úřad v Blansku. 

•	 V  uvedeném období strážníci dále šetřili 46 
přestupků v dopravě. 

OPMJ upozorňuje a  varuje občany, zejména 
seniory, před podvodníky, kteří pod různými 
záminkami, např. vrácení přeplatků, nabídek 
zboží a  podobně nenásilně vniknou do  bytu, 
kde lidem tvrdí, že jim přišli vrátit přeplatky 
za  energie nebo nabízí zboží za  výhodné ceny. 
Při těchto transakcích vždy požadují rozměnit 
bankovku vyšší nominální hodnoty a  tím jim 
lidé dobrovolně nechtěně prozradí, kde mají 
uloženy úspory. Jeden z pachatelů následně na-
příklad požádá o pití či kávu a druhý Vás lehce 
okrade. Vždy se jedná o slušně vyhlížející a vy-
stupující osoby. V žádném případě nepouštějte 
tyto neznámé osoby do svého příbytku. O si-
tuaci raději informujte Policii ČR na  telefon 
158 nebo Obecní policii městyse Jedovnice 
na telefon 723 204 979.

Luděk Kolář – velitel Obecní 
policie městyse Jedovnice

Z policejního zápisníku

Kabelka v autě nezůstala
Kabelka ležící ve  vozidle zřejmě působila jako 
červený hadr na  býka na  dosud neznámého 
zloděje. Ten se v  pondělí 20. února odpoledne 
vloupal do osobního auta značky Citroën Xsa-
ra zaparkovaného v  Jedovnicích. U  auta rozbil 
okénko a odnesl si odtud dámskou kabelku s do-
klady, mobilním telefonem, platebními kartami 

a  dalšími věcmi. Na  autě a  odcizených věcech 
vznikla majitelce škoda za téměř 18 tisíc korun.

Nákupy na internetu se ne vždy vyplatí
Policisté na Blanensku se stále častěji setkávají 
s lidmi, kteří chtěli nakoupit výhodně zboží přes 
internet, ale místo toho se stali obětí podvod-
níků. Tyto případy začínají většinou velmi po-
dobně. Lidé si vyberou nějaké zboží na internetu 
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za výhodnou cenu, často jde o mobilní telefony, 
ale také o  jinou elektroniku, nábytek, oblečení 
nebo jiné věci. Aby cena byla co nejnižší, za-
platí prodejci předem na účet a pak čekají, kdy 
jim pošta doručí jimi vysněné a vybrané zboží. 
Čekají týden, dva, měsíc a  když se nic neděje, 
pokoušejí se znovu kontaktovat prodávajícího 
a následně potom také policii.
Škody, které podvedeným nakupujícím na inter-
netu vznikají, nejsou malé. O téměř dvanáct tisíc 
přišla žena z Blanenska, která zatoužila po mo-
bilním telefonu značky Apple iPod 4. Prodejce jí 
nejprve objednávku potvrdil elektronickou poš-
tou, poté mu zaslala peníze. Když zboží nepři-
šlo, znovu chtěla kontaktovat prodejce, zjistila 
však, že jeho internetové stránky jsou zrušeny. 
O  moc lépe nedopadl ani muž, který si chtěl 
koupit značková trička Ferrari a Puma. I on za-
slal prodávajícímu peníze, ale zboží se nedočkal. 

Na  policii se obrátil také muž, jenž chtěl nový 
televizor Samsung. Objednal si ho na internetu, 
do současné doby však neobdržel ani zakoupe-
né zboží, ani zaslané peníze zpět a  prodávající 
na další e-maily a urgence neodpovídá a uvede-
ný telefonní kontakt je nedostupný. Chybí mu 
tak téměř deset tisíc korun. 
Většina těchto případů je policisty následně še-
třena pro podezření ze spáchání trestného činu 
podvodu. Přestože se podařilo v několika přípa-
dech pachatele odhalit, je především na  naku-
pujících, aby zvažovali, zda je pro ně výhodné 
riskovat a  platit dopředu za  věci, které ani ne-
viděli. Pokud si chcete zboží přes internet ob-
jednat, je nejbezpečnější nechat si zboží poslat 
takzvaně na  dobírku nebo se s  prodávajícím 
dohodnout na osobním převzetí.

 por. Mgr. Iva Šebková, tisková 
mluvčí Policie ČR v Blansku

Společenská kronika

Jubilanti

Blahopřejeme všem jubilantům, kteří oslaví 
narozeniny v měsíci březnu a dubnu 2012.
Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a spokojenost 
do dalších let života.

Březen
4. 3. Olga Kakáčová, Jiráskova 336   

81 roků
5. 3. Marie Šlesingerová, Jiráskova 29  

90 roků
7. 3. Robert Janíček, Jiráskova 187  

83 roků
8. 3. Ing. Stanislav Doležal, Na Kopci 566 

92 roků
10. 3. Ing. Karel Kleinbauer, Olšovecká 327 

82 roků
10. 3.  Svatoslava Drochytková, Na Kopci 636 

85 roků
12. 3.  Marie Lošťáková, Zahradní 699  

90 roků
15. 3.  Olga Kocmanová, Barachov 298  

82 roků
16. 3.  Václav Brtevník, Na Kopci 501  

70 roků

19. 3.  Josef Zlatkovský, Zahradní 699  
80 roků

22. 3.  Novotná Libuše, Zahradní 699  
84 roků

23. 3.  Jana Štelmachová, Záměstí 101  
83 roků

Duben 
2. 4. Rudolf Nejezchleb, Habeš 599  

90 roků
 5. 4. Květoslava Formánková, Jiráskova 465 

87 roků
10. 4. Marie Kaderková, Zahradní 699  

 82 roků
14. 4. Drahomíra Kousalíková, Havlíčkovo 

náměstí 390 - 87 roků
15. 4. Josef Kocman, Havlíčkovo náměstí 130 

87 roků
16. 4. Antonie Švédová, Hybešova 516  

83 roků
25. 4. Milada Grimová, Palackého 301  

87 roků
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Vítáme mezi námi

V obřadní síni jsme uvítali  
tyto narozené děti:

26. 2. 2011 Klára Šafránková, Podhájí 496 

18. 9. 2011 Jan Sedlák, Palackého 314

30. 9. 2011 Michaela Osouchová, Absolonova 413

20. 10. 2011 Stella Šůstková, Zahradní 676

14. 11. 2011 Jan Rohovský, Hybešova 520

30. 11. 2011 Adam Kuchař, Na Větřáku 717

První miminko narozené v roce 2012  
je chlapeček Jan Petržela, Jedovnice,  

Podhájí 241. Narodil se dne 16. 1. 2012  
manželům Lence a Radkovi Petrželovým.  

Ať jim vyrůstá ve zdraví a pro radost!

Zdeňka Nečasová,  
matrikářka ÚM Jedovnice



JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ03/04 2012

11

Úřad městyse Jedovnice - evidence obyvatel (přehled k 31. 12. 2011)

Počet občanů k 31. 12. 2011 ...........2705
z toho mužů .....................................1335
z toho žen .........................................1370

Narozeno ..................................................26
z toho chlapců  ....................................15
z toho děvčat ........................................11

Přihlášeno ................................................54
Odhlášeno ................................................50
Počet úmrtí ..............................................25

z toho mužů .........................................18
z toho žen ..............................................  7 

V roce 2011 bylo uzavřeno manželství v na-
šem matričním obvodě
Jedovnice ....................................................9
- Rudice .......................................................7
- Senetářov  ................................................1
Celkem za matriční obvod .................17

K datu 31.12.2011 nejstarší občanky
Anna Martinásková, Jedovnice, Kostelní 36 - 
97 roků
Marie Ošlejšková, Jedovnice, Tyršova 332 -  
97 roků

Zdeňka Nečasová, matrikářka ÚM Jedovnice

Co se děje v mateřské škole

Zápis dětí do mateřské školy Jedovnice

Zápis do MŠ Jedovnice pro školní rok 2012/2013 
proběhne v úterý 17. dubna a ve středu 18. dub-
na v I. budově školky. 

Dítě se do mateřské školy přijímá na základě:
•	 žádosti rodičů
•	 evidenčního listu dítěte 
Na  základě těchto dokumentů může ředitelka 
školy vydat rozhodnutí.
Do přijímacího řízení budou zařazeny jen zcela 
vyplněné žádosti. Evidenční listy musí být do-
plněny o  vyjádření pediatra, kterého dítě na-
vštěvuje. 
Přijímány budou děti zdravé a řádně očkované. 

Další dokumenty, které potřebujete k zápisu: 
Rodný list dítěte, občanský průkaz zákonné-
ho zástupce s  trvalým pobytem v  Jedovnicích, 
popřípadě další dokumenty mající vliv na roz-
hodnutí o přijetí (viz kritéria). K zápisu přijdou 
rodiče s dítětem, které chtějí do MŠ umístit 
Koncem února proběhlo v MŠ vydávání tiskopi-
sů potřebných k zápisu. Při vydávání tiskopisů 
si rodiče mohli zvolit čas zápisu. Tyto tiskopisy 
a časový rozpis zápisu jsou pro zájemce o před-
školní vzdělávání v MŠ Jedovnice stále k dispo-
zici ve třídě Kapříků. Více informací naleznete 
na našich stránkách www.msjedovnice.cz

Těšíme se na nové holky a kluky!

Akce, na které zveme děti MŠ společně s rodiči: 
Edukativně stimulační skupinky pro před-
školáky, které budou probíhat na MŠ 2x týdně 
od 28. března do 9. května. Jedná se o přípravu 
na  roli školáka formou individuálního, inten-
zivního a  zároveň zábavného tréninku, pod 
vedením speciálního pedagoga a paní učitelek 
z MŠ a ze ZŠ. 
Milí rodiče, zveme vás na  pálení čarodějnic, 
které se uskuteční ve spolupráci s Klubem ro-
dičů při MŠ Jedovnice na  zahradě školky 27. 
dubna od  15.30 hodin. Vstupné bude jedno 
polínko na  přiložení do  ohně, případně něco 
dobrého na  zub. Děti nám zatancují čaroděj-
nický tanec a po splnění různých úkolů se mo-
hou stát čarodějnickými učni. Pozvání přijala 
dokonce i  vážená čarodějnice a  světoznámý 
čaroděj. O zábavu nebude nouze. 

Na co se mohou děti těšit v měsíci dubnu 
a květnu?
Výchovně vzdělávací pořad s  ekologickým ob-
sahem O  špinavém hastrmánkovi; velikonoční 
vyrábění – tentokrát bez rodičů; cestu za slad-
kým pokladem vodníka Olšovečka s  orientací 
a  plněním úkolů v  přírodě; fotografování dětí; 
hudební radovánky – písničkový pořad pro děti. 
Těšíme se na vás! 

Za kolektiv zaměstnanců Jitka Kučerová
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Kouzelný karneval v mateřské škole

Ve  čtvrtek 23. února se naše školička promě-
nila v pohádkovou zemi. Pestře vyzdobená tě-
locvična v přízemí staré budovy i veselé hlavy 
papírových klaunů v budově druhé zvěstovaly, 
že se něco bude dít. A také, že dělo. Místo paní 
učitelky byl k  akci připraven urostlý hasič, ze 
školy se k nám zatoulala culíkatá školačka. Bez 
košíku, ale s úsměvem na rtech, přikráčela Čer-
vená karkulka po boku rozchechtaného šaška. 
Až z dalekého Hollywoodu dorazil pravý agent 
007 - a kdo jiný mu mohl padnout do oka než 
překrásná motýlí víla. Ruku v ruce bylo mož-
no pozorovat draka se spanilou princeznou, 
o  jejíž ruku se ucházelo hned několik stateč-
ných mužů. Za  zmínku stojí např. šlechetný 

mušketýr, udatný rytíř, odvážný želví ninja 
nebo náčelník Apačů a  věřte nevěřte, nechy-
běl ani Netvor ze známé pohádky, opravdový 
Batman a  zástupci z  řad lidí - pan průvodčí 
a  mlsný kuchtík. Povím vám, s  výběrem to 
holka skutečně neměla jednoduché. Ještěže ji 
jako oko v hlavě střežil tatíček pan král a šlo-li 
do  tuhého, povolal svoje mocné známé z  ma-
gického podsvětí. A  tak se zde objevili i kost-
livci, čertice, z dálek dálkovatých připluli piráti 
a  návštěvou toto veselé rejdění poctila mocná 
čarodějka. Zaneprázdnění trpaslíci vyslali ale-
spoň Sněhurku, jejíž sympatie si ihned získala 
rozkošná kočička, velký huňatý medvěd a další 
roztomilá zvířátka, jež kromě tradičních kožíš-
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ků měla na čumáčcích vlastnoručně vyrobené 
škrabošky. 
Netradiční a velmi okouzlující sešlost byla oko-
řeněna spoustou smíchu, vlněním do  rytmu 
melodií ze známých pohádek, množstvím zá-
bavných her (no zkuste mít kamenný výraz při 
podlézání stále se snižující tyče nebo při plížení 

pod nohama ostatních kamarádů!) a spoustou 
dobrůtek od skutečných kouzelnic – šikovných 
maminek!
Za  všechny pohádkové bytosti velmi děkuje 
a sluníčkové jarní dny přeje 

klaun Veronika 

Výlet do divadla

16. března se školka vydala na výlet do divadla 
Radost v Brně. Vyjížděli jsme již v časných ran-
ních hodinách. Pravda, nějaké opozdilce jsme 
nabírali ještě cestou, ale nakonec jsme neujeli 
nikomu. Již samotná jízda autobusem byla pro 
děti určitým dobrodružstvím či zpestřením. 
Z okna jsme pozorovali vlak jedoucí do tunelu, 
jaké světlo zrovna svítí na semaforu, policisty, 
vůz záchranné služby. Děti o všem diskutovaly. 
Ve vestibulu divadla nás přivítaly velké figurí-
ny – pták a osel s lidským tělem, dáma v nád-
herné květinové róbě, kašpárek s rolničkami.
Hlediště se postupně plnilo dětským štěbetá-
ním a smíchem. Když už byla místa obsazená 
a  opona se stále nezvedala, nedočkaví diváci 
začali tleskat. Podařilo se: opona šla nahoru. 
Malým divákům se otevřela barevná scéna: 
hrad, trubači, pan král a jeho syn. A hned prý 
do věže, vybrat nevěstu z obrazů. Princ vystou-
pal asi 200 schodů a všem bylo hned jasné, že 
jeho „fyzička“ je slabá. Jakmile však spatřil 
princeznu na  obraze, obličej se mu rozzářil. 
Zamiloval se do ní a vypravil se ji hledat. Zlý 
čaroděj krásnou princeznu vězní na svém zám-
ku. Cestou potkává princ zajímavé chlapíky: 

Dlouhého, Širokého a třetímu říkali Bystrozra-
ký. Dál již jistě nemusím vyprávět. Každému je 
hned jasné, jakou pohádku jsme v brněnském 
divadle zhlédli. Tak jen pro pořádek: princ 
s pomocí svých přátel splnil tři nelehké úkoly 
od  čaroděje, princeznu ze zakletí vysvobodil 
a byla svatba. Celý čarodějův zámek se propadá 
do země, čarodějova moc je zlomena a on sám 
se promění v havrana. V pohádce nebyla nouze 
o humorné situace, světelné efekty, veselé pís-
ničky. Kostýmy byly barevné a šité s nápadem. 
Všichni herci byli odměněni zaslouženým po-
tleskem a obdivným voláním z řad starších di-
váků. Dobro zase zvítězilo nad zlem. Tak to má 
být a nejenom v pohádce.

Za spokojené diváky Jitka Kučerová
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Z lavic základní školy

Školní rok v polovině

Několik čísel a statistik z prvního pololetí škol-
ního roku 2011/2012 na ZŠ Jedovnice. Žákům 
bylo rozdáno celkem 292 pololetních vysvěd-
čení, 156 chlapcům, 136 děvčatům. Celkem 

s  vyznamenáním prospělo 189 žáků, z  toho 
na prvním stupni 153, na druhém 36. Následu-
jící tabulka uvádí přehled za jednotlivé třídy.

Třída Počet žáků Počet vyznamenání Průměrná známka Průměrný počet omluvených hodin
1. 26 26 1,00 54,08

2. A 15 15 1,07 37,07
2. B 16 16 1,04 60,25
3. A 18 18 1,08 44,11
3. B 20 20 1,10 34,10
4. A 19 16 1,22 48,63

4. B 21 20 1,11 42,71
5. A 17 10 1,49 38,76
5. B 18 12 1,44 49,11
6. 34 13 1,56 42,44

7. A 16 3 1,76 55,38
7. B 19 6 1,63 49,16
8. 24 8 1,83 49,63
9. 29 6 2,08 76,69

Vedení školy

Střípky ze života školy

ÚNOR 2012
1. 2.  Školní kolo olympiády v ČJ (Nezvalová)
2. 2. Divadelní představení pro 1. stupeň 

(Teturová)
 Zápis do 1. ročníku školního roku 

2012/2013
13. 2.  Zahájení lyžařského výcvikového kurzu 

pro 1. stupeň v Olešnici (Šíblová H.)
15. 2.  Krajské finále ve florbale starších žáků – 

5. místo (Souček, Srnec)
 Schůzka sdružení CIRSIUM – vedení 

škol + výchovy (Souček, Štěpánková, 
Krbečková)

21. 2. Okresní kolo soutěže v anglickém jazyce 
(Doleželová, Ottová)

BŘEZEN 2012
1. 3.  Lyžařský výcvikový kurz pro 2. stupeň 

(Hrazdírová, Srnec)
9. 3.  Florbalový turnaj sdružení CIRSIUM 

(Srnec)
13. 3.  Preventivní program PPP Blansko v 5. 

ročníku (Šíblová J.)
 Futsalový turnaj Adamov (Srnec)
20. 3.  Okresní kolo olympiády v ČJ
23. 3. Ministerský pohár ve florbale, okrskové 

kolo (Srnec)
28. 3.  Filmová projekce: film Nicholas Winton 

– síla lidskosti
-MS-
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Akordeonový koncert

Na  závěr 1. pololetí školního roku 2011/2012 
jsme pro žáky ZŠ Jedovnice připravili akordeo-
nový koncert s názvem „Hudba napříč staletí-
mi“. Tento koncert proběhl 31. ledna v kinosále 
jedovnického kulturního domu, v  rámci kul-
turního týdne na ZŠ Jedovnice. 
Hned v úvodu mělo téměř 300 žáků ZŠ Jedov-
nice možnost slyšet v  podání osmnáctičlen-

ného akordeonového orchestru jak lidovou, 
tak i populární píseň. Stejně jako úvodní číslo 
- tedy od dávné historie po 21. století - byl kon-
cipován celý koncert. 
Žáci ZŠ se během něj dozvěděli něco o historii 
akordeonu, ale také měli možnost nahlédnout 
do  dějin hudby. V  programu zazněly skladby 
barokních mistrů G. F. Händla a  J. S. Bacha, 
z romantismu jsme slyšeli B. Smetanu a J. Brah-
mse. 
Vzhledem k  tomu, že původní skladby pro 
akordeon vznikají až od  šedesátých let 20. 
století, druhá polovina koncertu patřila právě 
jim. Zejména stylizace tanců - především tanga 
a valčíku - si získaly u publika sympatie. 
To nejlepší přišlo ovšem v  samotném závěru 
- v  podání akordeonového tria SWIST zně-
ly sálem populární Tequilla a  Mamma mia 
a za bouřlivého aplausu publika jsme se rozešli.
Doufám, že jsme tímto koncertem připravi-
li kolegům a  především žákům ze ZŠ krásný 
umělecký zážitek. 

Jitka Langrová 

Informace o zápisu do 1. ročníku

Ve čtvrtek 2. 2. 2012 se na základní škole ko-
nal zápis dětí do  první třídy školního roku 

2012/2013. I  s  náhradním termínem se ho 
celkem zúčastnilo 37 budoucích prvňáčků. 
Všichni byli šikovní, museli splnit spoustu 
úkolů - počítání, porovnávání předmětů, do-
kreslování obrázků, určování barev, geome-
trických tvarů atd. Nejvíce je zaujala práce 
na  interaktivní tabuli. U  vchodu na  ně čekali 
žáci 2. stupně - pohádkové postavičky, které 
jim pomáhaly hledat třídy s jednotlivými úkoly 
a hlavně se nebát v cizím prostředí. 
O  odklad povinné školní docházky požádali 
dva zákonní zástupci žáků. V příštím školním 
roce budou otevřeny na ZŠ Jedovnice dvě první 
třídy.

Vedení ZŠ Jedovnice
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Lyžování v Olešnici 2012

V týdnu od 13. 2. do 17. 2. 2012 se žáci 1. stup-
ně ZŠ Jedovnice zúčastnili lyžařského výcviku. 
Protože proběhl již 4. ročník, téměř všechny 
informace o této akci jsou Vám již známy. Pro-
to jsme se rozhodly Vám pro zajímavost před-
ložit několik čísel. 
Každý den odjížděly z Jedovnic dva plné auto-
busy lyžařů. 

V pondělí bylo celkem 114 cestujících – z toho 
11 instruktorů a 16 úplných začátečníků, kteří 
lyžovali na cvičné louce. 
V úterý jede 113 lidí – z  toho 12 instruktorů. 
Na cvičné louce lyžuje 5 dětí, ostatní už jezdí 
na „velkém“ svahu. 
Ve středu cestuje celkem 110 lidí – z toho 11 in-
struktorů. Přes velmi špatné počasí a hluboký 
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sníh žádný lyžař nevzdal sjíždění svahu a děti 
s úsměvem lyžují až do poslední možné minu-
ty. Na cvičné louce jezdí 1 lyžař s instruktorem. 
Ve čtvrtek odjíždí z Jedovnic 109 lidí – z toho 
13 instruktorů. V  tento den proběhly závody. 
Všichni lyžují na „velkém“ svahu. 
V pátek se na děti jelo podívat několik rodičů 
a tak nás z náměstí odjíždí 125 – z toho 12 in-
struktorů. Odpoledne jsou rozdány medaile 
a odměny pro všechny zúčastněné. 
Za  permanentky jsme za  celý týden zaplatili 
70 058,- Kč. 

Každý den (i  ve  sněhových kalamitách) nás 
bezpečně odvezli a  dovezli řidiči p.  Kučera 
a  p.  Kubín (firma Pernica Kotvrdovice), kteří 
s námi najeli asi 550 km. 
Velký dík patří všem učitelům, rodičům i na-
šim kamarádům, kteří byli ochotni zcela ne-
zištně pomoci Vašim dětem při výuce lyžování. 
Vedení školy patří dík za  možnost tuto akci 
uskutečnit. 
Příští rok zase SKOL!!! 

Mgr. Magda Fajfrová a Mgr. Hana Šíblová

Lyžaři a snowboarďáci ze 2. stupně ZŠ Jedovnice v Alpách

Ve 22.30 jsme měli sraz na městečku v Jedovni-
cích, ale jelikož měl autobus, který pro nás jel 
z Hradce Králové, menší zpoždění, vyzvedl nás 
až ve 23 hod. Společně s  rodiči jsme čas čekání 
na  pozvání našich učitelů – instruktorů (Dana 
Hrazdírová a  Emil Srnec) příjemně strávili 
v místní restauraci. Když autobus dorazil, uložili 
jsme si tašky a  lyže nebo snowboardy do kufru, 
rozloučili se s rodiči, okoukli Hradečáky, našli si 
místečko a mohli jsme vyrazit směr Goldeck - ly-
žařské středisko v jižním Rakousku. 
Při nočním přejezdu jsme měli tři zastávky 
na  benzínkách. Do  městečka Spittal jsme přije-
li něco málo po  7. hodině ranní. Byli jsme dost 
unavení, ale když jsme uviděli to luxusní uby-
tování, energie se nám rázem vrátila. Plazmov-
ky, ledničky a  trezory na  pokojích byly skvělé. 
Vybalili jsme si věci, převlékli se do  oblečení 
na svah a mohli jsme vyrazit. Společně se školou 
z Hradce Králové jsme vyjeli lanovkami do stře-
diska do nadmořské výšky 2 100 m a rozdělili se 
do skupin. Lyžaři byli téměř všichni zdatní, zato 
pro pár snowboarďáků byly začátky dost obtížné. 
Po  několika počátečních rozjezdových pádech, 
ale s krásným pocitem ze širokých a nádherných 
sjezdovek, jsme si s přestávkami v tom krásném 
slunečném počasí jezdili až do 16 hodin. 
Do večera jsme měli vlastní volno, někteří si sko-
čili pro drobné nákupy naproti do obchodu, jiní 
odpočívali po náročné noci v autobuse. Po vyni-
kající večeři v hotelové restauraci s bohatým bu-
fetem jsme se rozprchli do pokojů a osprchovali 
se, protože ve 21.30 byla večerka. 

Po ranním probuzení v 7 hodin jako služba urče-
ná učiteli obíháme pokoje všech spolužáků a bu-
díme je. Někteří vstávali dost těžko... Nabídka 
snídaně nás velmi mile překvapila. Neomezeně 
jsme si vybírali a  servírovali džus, teplou čoko-
ládu, různé druhy čajů, kávu, mléko, tvrdé sýry, 
uzeniny, několik druhů marmelád, med, Nutelu, 
müsli, cornflakes, jogurt, pečivo... Po  snídani 
opět vyrážíme na svah. Slunce září na jasné mod-
ré obloze a my si užíváme jízdy obklopeni vrchol-
ky Alp. 
Třetí den jsme byli po lepších a lepších výkonech 
na snowboardu rozděleni do skupin po dvou ly-
žařích a  jednom snowboarďákovi. Musíme říct, 
že takové party se nám velmi zamlouvaly. Ten 
den jsme skončili s výcvikem dříve než obvykle, 
jelikož jsme měli naplánovaný aquapark. Ve vy-
mezeném čase jsme nevěděli, jestli si dát pár 
délek ve  velkém bazénu, sjíždět tobogán, šplhat 
na lanech s pádem do vody, nechat se masírovat 
v bublinkách nebo proudy vody pod vodopádem 
anebo jen tak relaxovat v  lehátkách s výhledem 
na vrcholky hor. Unavení jsme se vrátili autobu-
sem na hotel, dali si skvělou večeři a po večerce 
usnuli. 
Čtvrtý den jsme si všichni mysleli, že si posled-
ní den plně užijeme na  svahu, ale počasí nám 
moc nepřálo. Sníh byl skvělý, ale mlha byla jako 
mléko a po předcházejících radostných a sluneč-
ných jízdách to už nebyla taková zábava. Proto se 
náš plán změnil a učitelé zorganizovali dopravu 
městským autobusem do  centra města Spittal. 
Často nás upozorňovali, abychom zdravili, jako 
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to dělají všichni Rakušáci. Před odjezdem naše 
škola opět navštívila aquapark zdejšího města. 
Po náročném dni naše cesta směřovala do hotelu, 
kde jsme nabalili věci do autobusu, dokoupili si 
jídlo na cestu, někdo i dárky, a vyrazili jsme směr 
domov. Naše zpáteční cesta se trošku pozměni-
la, jelikož jsme sdíleli autobus se základní školou 
v  Hradci Králové. Domů jsme se vraceli jinou 
trasou přes České Budějovice, ve 3 hodiny ráno 
jsme zamávali Hradečákům. Ještě jsme znovu 
usnuli a v 7 hodin ráno jsme, podle plánu, dora-

zili do Jedovnic. Unavení jsme vystoupili z auto-
busu na městečku, kde už na nás čekali rodiče. 
Za celou školu musíme konstatovat, že tyhle hory 
se velmi povedly a  neměly žádnou chybu. Veli-
kým úspěchem bylo taky to, že se nikdo nezranil. 
Mladším spolužákům doporučujeme, ať další 
školní roky vůbec neváhají a s našimi učiteli na-
vštíví Alpy! 

Nella Vavrčíková a Michaela 
Matušková, 9. ročník

Další projekt z prostředků EU

Vedení ZŠ Jedovnice se podařilo uspět s  dal-
ší svou projektovou žádostí o  finanční dotace 
z prostředků EU. Tentokrát se jedná o projekt 
„Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem“, zaměře-
ný na cizí jazyky.
Cílem projektu je pomoci žákům se specific-
kými poruchami učení rozvíjet jejich jazykové 
dovednosti. Hlavní aktivitou projektu je tvorba 
multimediálních výukových materiálů pro vý-
uku anglického, německého a  ruského jazyka 
a jejich využití v hodinách. Využití moderních 
informačních technologií ve  výuce pomůže 

odstraňovat informační a komunikační deficit 
žáků se specifickými poruchami učení, kterých 
bohužel stále přibývá.
Celkové náklady projektu činí 1  561  000 Kč. 
Tyto finanční prostředky jsou určeny na nákup 
další nové techniky pro výuku – hlasovacího 
zařízení a interaktivní tabule, proškolení týmu 
pedagogů, kteří budou tvořit výukové materiá-
ly, a na samotnou tvorbu výukových materiálů 
pro výuku cizích jazyků.

Mgr. Michal Souček

Novinky a zajímavosti ze ZUŠ

Musica Nova v Rakousku
V neděli 29. ledna 2012 vyjel komorní orchestr 
Musica Nova ke  třináctému provedení Hayd-
nova díla Sedm slov Vykupitelových. Tentokrát 
jsme koncertovali v kostele sv. Pavla v rakous-
kém městě Krems. Sakrální prostor měl dob-
rou akustiku a přilehlé prostory tvořily luxus-
ní multifunkční centrum. Početné publikum 

vyslechlo provedení Velkopátečního oratoria 
s kultivovanou pozorností. Přínosem koncertu 
bylo průvodní slovo Dr. Eduarda Severy k jed-
notlivým větám Haydnova díla. 
Odměnou za  podaný výkon byl dlouhotrvají-
cí potlesk i osobní poděkování od duchovního 
správce a mnoha dalších posluchačů. Příjemnou 
tečkou za koncertem bylo pozvání od pořadate-
lů na společnou večeři, kde došlo k předání pa-
mětního listu všem hudebníkům orchestru.
Další, již čtrnácté provedení nastudované-
ho díla se uskutečnilo na  první postní neděli  
26. února v Křenovicích u Slavkova. 
Premiéra uvedené skladby v  našem nastudo-
vání se uskutečnila dne 16. 3. 2008. Ve  větši-
ně případů byly koncerty obohaceny meditací 
Radovana Lukavského z  CD, což dílu dodává 
nový rozměr a zpřístupňuje posluchačům jinak 
dosti náročnou hudbu. 
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Potěšujícím je fakt, že postupně roste kvalita 
naší interpretace tak obtížné skladby, kterou 
neprofesionální orchestry většinou nehrají, a ze 
zkušenosti dobře vím, že i  pro profesionální 
hudební tělesa se jedná o obtížné dílo.

Jaroslav Martinásek

ZUŠ Jedovnice mezi nejlepšími v republice!
Dne 23. 2. 2012 se v prostorách základní umě-
lecké školy v Blansku konalo okresní kolo ná-
rodní soutěže v  sólovém a  komorním zpěvu. 
Soutěž vyhlašuje každé tři roky Ministerstvo 
školství, mládeže a  tělovýchovy. Pravidelně se 
do  ní zapojují i  žáci Základní umělecké školy 
Jedovnice. Letos se okresního kola zúčastnilo 
celkem pět škol (ZUŠ Blansko, SZUŠ Blansko, 
ZUŠ Jedovnice, ZUŠ Boskovice a ZUŠ Letovi-
ce). Konkurence byla silná. Soutěžilo celkem 
62 zpěváků. Naši školu reprezentovalo dvacet 
žáků pod vedením čtyř hlasových pedagogů. 
Porota, ve které zasedly renomované osobnos-
ti (doc. Mgr. Karel Hegner – vedoucí kabinetu 
hlasové a hudební výchovy na Divadelní fakul-
tě JAMU, doc. Mgr. Vladimír Richtr – prodě-
kan Pedagogické fakulty MU, vedoucí katedry 
hudební výchovy, Mgr.  Petr Julíček – vedou-
cí oddělení sólového zpěvu na  Konzervatoři 
Brno), měla nelehkou úlohu – vybrat ty nejlepší 
zpěváky. Žáci ZUŠ Jedovnice si vedli více než 
skvěle, neboť získali celkem 6 prvních míst 
s postupem do krajského kola! 
Krajské kolo soutěže se konalo 14. března v Ky-
jově. Základní uměleckou školu Jedovnice re-
prezentovali čtyři sólisté a  dvě komorní dua. 
Celkem zde soutěžilo 104 zpěváků z  celého 
Jihomoravského kraje. Předvedené pěvecké vý-
kony posuzovaly tři poroty složené z předních 
pěveckých odborníků. Naši žáci nezklamali 
a v  těžké konkurenci získali dvě 1. místa, dvě  
2. místa a dvě 3. místa!
Velkou radost nám udělala Ludmila Dohnál-
ková, která se skvělým pěveckým výkonem 
probojovala do celostátního kola soutěže, které 
se uskuteční 27.- 29. dubna v Turnově. Budeme 
jí držet palce, aby obhájila zlato, které v minu-
lém ročníku soutěže před třemi lety pro naši 
školu získalo pěvecké kvarteto JAKO.

Velký dík patří všem pedagogům za přípravu 
jejich žáků a v neposlední řadě také klavírním 
korepetitorům.

Umístění žáků v okresním kole soutěže –  
1. místa s postupem
Sólový zpěv
0. kategorie: Alexandr Pavel Bartes (pedagog - 
Eva Šenková)
I. kategorie: Terezie Wawraczová (pedagog - 
Mgr. Jiřina Hloušková)
VIII. kategorie: Ludmila Dohnálková (pedagog 
- Hana Korčáková)
IX. kategorie: Karolína Svobodová (pedagog - 
Hana Korčáková)
Komorní zpěv 
I. kategorie: Duo - Lea Kocmanová a  Johana 
Vávrová (pedagog - Hana Korčáková)
II. kategorie: Duo - Ludmila Dohnálková a Ve-
ronika Sekaninová (pedagog - Hana Korčáko-
vá) – viz foto

Umístění žáků v krajském kole soutěže
Sólový zpěv
0. kategorie: Alexandr Pavel Bartes - 3.místo 
(pedagog - Eva Šenková)
I. kategorie: Terezie Wawraczová - 1. místo (pe-
dagog - Mgr. Jiřina Hloušková)
VIII. kategorie: Ludmila Dohnálková - 1. místo 
– postup do celostátního kola (pedagog - Hana 
Korčáková)
IX. kategorie: Karolína Svobodová - 3. místo 
(pedagog - Hana Korčáková)
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Komorní zpěv
I. kategorie: Lea Kocmanová, Johana Vávrová 
2. místo (pedagog - Hana Korčáková)
II. kategorie: Ludmila Dohnálková, Veronika 
Sekaninová 2. místo (pedagog - Hana Korčá-
ková)

Mgr. Josef Škvařil

Keramika à la antika

Když už se tak letos pohybujeme v oblasti Egej-
ského moře a  řešíme spletitosti bájí a  legend, 
bylo by škoda nevyzkoušet si také něco v duchu 
umění dávných keramiků. Snad nejtypičtější 
nádobou té doby byla amfora, ale dekorování 
engobami lze vyzkoušet i na talířích, číších, po-
hárech nebo vázách. Kdybychom se tak mohli 
přenést v čase a nakouknout pod ruce tehdej-
ších mistrů, to by teprve bylo něco... 

Mgr. Jitka Vávrová

Nebojte se trpaslíků  aneb pozvánka na výstavu

Dne 31. 3. 2012 proběhne již tradičně v  KD 
Jedovnice Velikonoční jarmark a  již neméně 
tradičně si tam dopřejí malou výstavu i  žáci 
výtvarného oboru jedovnické ZUŠ. A protože 
jaro je pomyslnou startovací čarou pro zahrád-
káře a děti mají rády zahrádky veselé - a  řek-
něme si na  rovinu, co je taková zahrádka bez 
pořádného trpaslíka... Zkrátka a  dobře, letos 
jsme se tak trošku odvázali a snad nám to i vý-
tvarný kritik promine, dovolili jsme si povýšit 
takzvaný kýč na umění.
P.S. V  16 hod si tvůrci své výrobky v  KD vy-
zvednou a odnesou domů. 

Mgr. Jitka Vávrová

Děti a mládež

Mateřské a rodinné centrum Dymáček

Od začátku roku za sebou máme nejen pravi-
delné akce, ale také masopust. Velice děkujeme 
všem, kteří se zapojili, velké díky patří paní 
Věře Přibylové, která domluvila většinu masek 
a  tím dodala masopustu takovou tvář, jakou 
má mít. Masek bylo opravdu nepočítaně, prů-
vod začal tentokráte v části Chaloupky a odtud 
pokračoval po již známé trase přes celé Jedov-
nice. Nesmíme zapomínat ani na  doprovod 
Olšověnky a pana Maříka s povozem, kterým 
touto cestou také ještě jednou děkujeme.
V současnosti začínáme s Rodičovskou skupi-
nou – vede ji lektorka Efektivního rodičovství. 
V rámci rodičovské skupiny budou rodiče se-
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znamováni se základními principy efektivního 
rodičovství – tedy výchovy, která stojí na vzá-
jemném respektu a úctě, demokratickém poje-
tí výchovy. Součástí skupinového dění budou 
ukázky relaxačních technik, přehrávky pro-
blémových situací všedního dne, tématy setká-
ní jsou také rodičovské kompetence, zvládání 
emocí nebo komunikace v konfliktech a téma-
ta, s  nimiž do  skupiny přijdou rodiče. Témat 
bude celkem 15, takže se toho jistě hodně do-
zvědí a naučí.

Od  měsíce dubna bude rozšířena nabídka na-
šich aktivit, proto sledujte náš web a najděte si 

to, co právě Vám bude vyhovovat, či si řekněte, 
o co máte zájem.
V našem centru můžete v současné době pravi-
delně navštěvovat tyto aktivity:

Pondělí
Čteníčko pro nejmenší, od 9.30 hod v MC (kaž-
dé druhé pondělí v měsíci) 
Cvičení dětí od 6 měsíců, 10.00-11.00 hod v KD
Herna, 16.00-18.00 hod v MC

Úterý
Výtvarka pro děti, 16.00-17.30 hod v MC

Středa
Cvičení pro děti 12 až 24 měsíců,  
9.00-10.00 hod v KD
Cvičení pro děti od 24 měsíců,  
10.30-11.30 hod v KD

Čtvrtek
Rodičovská skupina, od 17.30 v MC 

Pátek
Herna, 9.00-11.00 hod v MC

O  dalších akcích informujeme na  nástěnce, 
na FB a na našem webu www.marcdymacek.cz

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Jedovnice

Den zamyšlení, Den sesterství
„Přátelství je jediný tmel, který dokáže udržet 

svět pohromadě.“ W. Wilson

Den sesterství (anglicky Thinking day) - dnes 
již užíváme přesnější název „Den zamyšlení“, je 
mezinárodní svátek přátelství, který slaví skau-

ti celého světa 22. února. Toho dne skauti pře-
mýšlejí o sobě, o skautech a skautkách na celém 
světě. Také dělají dobré skutky, vzájemně si 
přejí, dávají dárky, organizují různé hry nebo se 
setkávají u ohňů. Svátek má skautům připomí-
nat, že je jich na celém světě hodně a že všichni 
jsou si bratry a  sestrami bez ohledu na barvu 
kůže, národnost či věk. 
Vyhlášení Dne sesterství předcházelo v květnu 
1926 setkání zástupkyní 39 organizací skautek 
s manžely Baden Powellovými na mezinárod-
ní konferenci v USA. Francouzská zástupkyně 
navrhla, aby byl určen jeden den v roce, kdy bu-
dou všechny skautky na sebe vzpomínat. Volba 
padla na 22. únor.
Právě v  tento den se narodil roku 1857 lord 
Robert Baden Powell – zakladatel skautingu 
a světový náčelník. V ten samý den roku 1889 
se narodila jeho žena lady Olave – zakladatel-
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ka dívčího skautingu a  jediná světová náčelní 
skautek.
Tématem Dne zamyšlení bylo pro rok 2012 
„Chraňme naši planetu.“ Na  schůzce jsme 
si proto s  dívkami vyrobily ekologické tašky 
z  obyčejného novinového papíru. Vyluštily 
jsme si krátkou křížovku a  na  závěr schůzky 
jsme si kroje ozdobily novými oddílovými šát-
ky s logem Amazonek. 

Tělocvična

V zimních měsících, kdy nám počasí či brzké 
stmívání nedovolilo chodit ven, se jednotlivé 
skautské oddíly střídaly v  tělocvičně ZŠ. Na-
místo programu v klubovně jsme si v čase ob-
vyklé schůzky chodili sem tam zařádit a pro-
táhnout se do školy. 

Co plánujeme?
Dívčí oddíl Amazonky chystá již tradiční ve-
likonoční přespání v klubovně, kde si mj. za-
vzpomínáme u promítání fotek a videí, ozdobí-
me si kraslice a vše doplníme hrami.

První květnový víkend se konají Závody vlčat 
a světlušek aneb závod pro nejmladší členy Ju-
náku (6-11 let), ve kterém děti prokazují doved-
nosti, znalosti a týmovou spolupráci. Na schůz-
kách se proto snažíme děti naučit všemu pro 
závod potřebnému – znalost první pomoci, 
znalost dopravních značek, schopnost orien-
tace, vyhledávání informaci či kuchařskou do-
vednost aj. 

Ivana Kučerová

Modrý štít
Na konci února odehráli jedovničtí skauti ve-
černí hru Modrý štít. Skauti se vrátili časem 
do  50. let 20. století, kdy u  moci byla komu-
nistická strana, která v  zemi nastolila tvrdý 
totalitní režim. Hráči byli seznámeni s  tím, 
že jejich organizace Skaut spolu s  dalšími or-
ganizacemi (jako například Sokol) byla za-
kázána. Úkolem skautů bylo pomocí mapy 
a doplňujících šifer nalézt osm schránek. Tajné 
zprávy ukryté v  těchto mrtvých schránkách 
dohromady vytvořily leták. Ten informoval 
o  zločinech komunistického režimu a  o  lžích, 
pomocí kterých tento režim manipuloval s ob-
čany. Protože bylo jakékoliv pátrání po pravdě 
a  její šíření pro režim nežádoucí, byli tito lidé 
obviňováni z vyzvědačství a velezrady. S tímto 
rizikem hráči vyráželi do tmavých ulic Jedov-
nic, ve kterých se pohybovali agenti StB, uda-
vači a jiní posluhovači režimu, kteří jim v této 
činnosti bránili. Skautům se nakonec podařilo 
seskládat celý leták, ze kterého získali důležité 
informace a poučení o podstatě fungování to-
talitního komunistického režimu a dověděli se 
něco více o neslavné čtyřicet let trvající kapito-
le v historii naší země.

Jan Fránek

Pionýrská skupina Jedovnice

Doba ledová 
Poslední víkend v lednu (27.-29. 1. 2012) se náš 
oddíl vypravil na víkendovou akci do Blanska. 
Výpravy se zúčastnilo 20 dětí. Celý víkend 
jsme plnili úkoly a soutěže, za které jsme dostá-
vali oříšky, které patřily veverce z doby ledové. 

V  každém oříšku se ukrývala malá nápověda 
pro nás. Veverka se schovávala někde v  okolí 
a naším úkolem bylo ji vystopovat podle indi-
cií. Celý víkend jsme tedy měli napilno, hráli 
jsme hry, vybojovávali oříšky, navštívili lední 
stadion a plavecký bazén.
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Vedoucí i děti si víkend náramně užili, nikdo 
v době ledové neumrzl a všichni jsme se vrátili 
zpět domů. Už teď se těšíme na další společné 
akce, kterých zajisté nebude málo! 

Za PS Jedovnice Petra Ševčíková

Porta 2012
Dne 3. 3. 2012 se pionýři z Jedovnic vydali na již 
XXV. ročník Dětské Porty, která se tento rok 
konala v Krhově u Skalice nad Svitavou. Dětská 

Porta je pěvecká soutěž amatérských dětských 
skupin a  zúčastnit se jí může opravdu každý. 
Tento rok se jí zúčastnilo celkem 15 skupin. 
Za  Pionýr Jedovnice vystupovaly dva oddíly: 
mladší - Kuňky a  starší - Žabky. Prožili jsme 
krásný slunečný výlet a  každý si odvezl pa-
máteční camrátko. Ačkoliv příprava na soutěž 
byla veliká, bohužel jsme se neumístili na žád-
ném místě. Ale to nás neodradí a na příští rok 
se Porty opět zúčastníme! 

 PS Jedovnice

Z činnosti mladých hasičů SDH Jedovnice

Od září roku 2009 byl u SDH v Jedovnicích ob-
noven spolek mladých hasičů. Od tohoto data 
se každou středu scházejí děti v prostorách ha-
sičské zbrojnice, kde se pod dohledem svých 
vedoucích učí různým dovednostem a znalos-
tem potřebným k „hasičině“ a závodění, jako je 

zdravověda, uzlování, znalost topografických 
značek, hasebních prostředků a jejich případné 
použití. Součástí je i nácvik požárního útoku, 
různých druhů štafet a branného závodu, kde 
využijí veškeré své nabyté znalosti. Každý rok 
navštěvujeme společně s členy SDH různé akce, 
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jako je Hasičská pouť ve Křtinách, lampiónový 
průvod, oslavy výročí jiných sborů, dětský kar-
neval a oslavu Dne dětí v Ostrově u Macochy. 
Během těchto tří roků jsme se pravidelně zú-
častňovali okresní hry Plamen, Kojálové ligy 
a ligy Blanenska. Z těchto závodů jsme přiváže-
li velmi pěkná umístění. Abychom pravidelně 
dosahovali i na místa nejvyšší, rozhodl se vý-
bor SDH Jedovnice, že z  vlastních finančních 
prostředků, které si SDH vydělalo pořádáním 
různých akcí, a  za  přispění sponzorů nechá 
opravit požární stříkačku PS 12 na  soutěžní 
stroj PS 16.

Na letošní rok připravujeme u příležitosti svát-
ku sv. Floriana odpoledne plné ukázek na so-
kolském hřišti. V červenci se uskuteční 2. roč-
ník „Bucharova memoriálu“. Koncem roku nás 
již tradičně navštíví Mikuláš a Ježíšek s malými 
dárky. Během roku se budeme opět zúčastňo-
vat závodů a různých akcí, abychom ukázali, že 
o budoucnost hasičů v Jedovnicích je postará-
no.
V  případě zájmu naleznete kontakty a  více 
o nás na www.hasicijedovnice.cz

SDH Jedovnice

Mládežnický klub

Mládežnický klub v  objektu bývalého lihova-
ru chytil díky generační obměně druhý dech. 
Ve středu bude otevřen pravidelně od 15 do 22 
hodin, v ostatní dny nepravidelně, po dohodě 
s vedoucími. Pokud je vám od 13 do 25 let a chce-
te si zahrát ping-pong, stolní fotbal, deskové 
hry nebo se jen přijít podívat, můžete mimo 

pravidelné hodiny zkusit mailový kontakt:  
zdnek.klub@seznam.cz.
Současně děkujeme panu Aleši Nečasovi a jeho 
firmě Podlahy Nečas za bezplatné položení no-
vého lina v těchto prostorách.

Josef Plch

Zprávy ze sportu

Rozlosování fotbalu 2012 – SK Jedovnice

OKRESNÍ PŘEBOR MUŽŮ II. TŘÍDY
Kolo Datum Den Čas Domácí Hosté
15. 1.4. NE 15:30 Drnovice Jedovnice
16. 8.4. NE 15:30 Jedovnice Olešnice
17. 15.4. NE 16:00 Vysočany Jedovnice
18. 21.4. SO 16:00 Jedovnice Blansko B
19. 29.4. NE 16:00 Šošůvka Jedovnice
20. 6.5. NE 16:30 Jedovnice Sloup
21. 13.5. NE 16:30 Letovice Jedovnice
22. 20.5. NE 16:30 Jedovnice Skalice
23. 26.5. SO 16:30 Rudice Jedovnice
24. 3.6. NE 16:30 Jedovnice Doubravice
25. 10.6. NE 13:45 Olomučany Jedovnice
26. 16.6. SO 16:30 Jedovnice Boskovice B
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OKRESNÍ PŘEBOR MUŽŮ IV. TŘÍDY SKUPINA A
Kolo Datum Den Čas Domácí Hosté
15. 1.4. NE 15:30 Rozstání Jedovnice B
16. 7.4. SO 15:30 Jedovnice B Vilémovice B
17. 15.4. NE 16:00 Bukovina Jedovnice B
18. 22.4. NE 16:00 Jedovnice B Olomučany B
19. 29.4. NE 16:00 Lažánky Jedovnice B
27. 1.5. UT 16:00 Adamov Jedovnice B
20. 5.5. SO 16:30 Jedovnice B Adamov
28. 8.5. UT 16:30 Jedovnice B Lažany
21. 13.5. NE 16:30 Lažany Jedovnice B
22. 19.5. SO 16:30 Jedovnice B Rozstání
23. 26.5. SO 17:00 Vilémovice B Jedovnice B
24. 2.6. SO 16:30 Jedovnice B Bukovina
25. 10.6. NE 16:30 Olomučany B Jedovnice B
26. 17.6. NE 16:30 Jedovnice B Lažánky

OKRESNÍ PŘEBOR DOROSTU SKUPINA A 
Kolo Datum Den Čas Domácí Hosté
15. 1.4. NE 12:45 Sloup Jedovnice
16. 8.4. NE 13:15 Jedovnice Skalice
17. 14.4. SO 13:00 Ráječko Jedovnice
18. 22.4. NE 13:45 Jedovnice Kotvrdovice
19. 29.4. NE 13:15 Černá Hora Jedovnice
27. 1.5. UT 13:15 Adamov Jedovnice
20. 6.5. NE 14:15 Jedovnice Adamov
28. 8.5. UT 14:15 Jedovnice Lipůvka
21. 12.5. SO 13:45 Lipůvka Jedovnice
22. 20.5. NE 14:15 Jedovnice Sloup
23. 25.5. PA 17:00 Skalice Jedovnice
24. 3.6. NE 14:15 Jedovnice Ráječko
25. 10.6. NE 13:45 Kotvrdovice Jedovnice
26. 17.6. NE 14:15 Jedovnice Černá Hora

O. P. MLADŠÍCH ŽÁKŮ 7+1 SKUPINA A
Kolo Datum Den Čas Domácí Hosté
10. 7.4. SO 13:15 Svitávka Jedovnice
11. 14.4. SO 13:30 Jedovnice Olomučany
12. 21.4. SO 12:15 Kunštát Jedovnice
13. 28.4. SO 14:00 Jedovnice Blansko B
14. 5.5. SO 13:45 Velké Opatovice Jedovnice
15. 12.5. SO 14:30 Jedovnice Černá Hora
16. 19.5. SO 10:00 Knínice Jedovnice
17. 27.5. NE 13:30 Boskovice B Jedovnice
18. 2.6. SO 14:30 Jedovnice Olešnice

O. P. STARŠÍCH PŘÍPRAVEK 5+1 SKUPINA A
Kolo Datum Den Čas Domácí Hosté
11. 4.4. ST 16:30 Jedovnice Vavřinec
12. 12.4. CT 16:30 Vysočany Jedovnice
13. 18.4. ST 16:30 Jedovnice volno
14. 29.4. NE 11:15 Adamov Jedovnice
15. 2.5. ST 17:00 Jedovnice Lipovec
16. 9.5. ST 17:00 Ráječko Jedovnice
17. 16.5. ST 17:00 Jedovnice Blansko
18. 23.5. ST 17:00 Lipůvka Jedovnice
10. 31.5. CT 17:00 Rudice Jedovnice
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O. P. MLADŠÍCH PŘÍPRAVEK 4+1 
Kolo Datum Den Čas Domácí Hosté
22. 5.4. CT 16:00 Jedovnice Černá Hora
12. 12.4. CT 17:00 Knínice Jedovnice
13. 19.4. CT 15:15 Jedovnice volno
14. 25.4. ST 16:30 Blansko B Jedovnice
21. 1.5. UT 16:00 Kunštát Jedovnice
15. 3.5. CT 16:30 Jedovnice Rájec-Jestřebí
16. 13.5. NE 10:00 Adamov Jedovnice
17. 17.5. CT 16:30 Jedovnice Boskovice 
18. 24.5. CT 15:45 Boskovice B Jedovnice
19. 31.5. CT 16:30 Jedovnice Blansko
20. 7.6. CT 16:00 volno Jedovnice

Šachová sezóna 2011-12… aneb Přežít!

Pro vysvětlení současného stavu šachového od-
dílu Sokola Jedovnice je třeba se krátce ohléd-
nout zpět. Po roce 2000 se zdálo, že náš oddíl 
bude růst a  vzkvétat počtem členů i  kvalitou. 
Mladší dorost hrál 1. ligu družstev, vyrůsta-
li nám talentovaní hráči, oddíl měl i  přes 30 
členů, stavěli jsme 3 družstva dospělých, hrál 
se pravidelně oddílový přebor, do  šachového 
kroužku chodila spousta dětí. Pak pramen no-
vých dětí vyschl – příčinou byl asi objektivní 
fakt, že rozšířením dostupnosti počítačů se ob-
jevily atraktivnější hry, přičemž některé z nich 
vyžadují zvládnutí náročné strategie stejně 
jako šachy, přitom jsou svou formou přitažli-

vější. Zájemců z  řad dětí ubylo – a  mezi těmi 
novými byl radikálně jiný přístup – nechtěli 
jezdit na turnaje, nechtěli hrát soutěže, neměli 
příliš zájem se něco naučit – přišli se pobavit 
a popovídat si. Nakonec kroužek dočasně zce-
la zanikl. U zbývajících členů nastal přirozený 
úbytek – přechod na střední školu, první velké 
lásky, přechod na vysokou školu, zakládání ro-
din, s odchodem synů odcházeli i  jejich otco-
vé… nic nového pro ty, kdo s mládeží dlouho-
době pracují. 
V sezóně 2010-11 jsme stavěli jen jedno druž-
stvo do osmičlenného okresního přeboru, z 12 
registrovaných členů jich 8 hrálo dosti pra-

Naši hráči při zápase s Rovečným
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videlně, další čtveřice měla času velmi málo. 
I  přes úzký kádr jsme v  posledním kole hráli 
o třetí místo, prohráli jsme ovšem vysoko s Bo-
skovicemi B 2,5-5,5 a skončili čtvrtí.
Před letošní sezónou bylo víceméně jasné, že 
o postup hrát nemůžeme, otázkou bylo, zda vů-
bec složíme družstvo. Ubyli další dva členové, 
naštěstí se podařilo získat na hostování našeho 
spoluobčana Jiřího Rimplera z Garde Lipovec. 
I tak jsme začínali soutěž bez ambicí – protože 
ti, kdo je měli, kromě hraní za  Jedovnice na-
víc hostovali i  v  družstvech hrajících o  třídu 
výše, tedy krajskou soutěž. Jan Matuška v Ru-
dici, Alois Kunc, Jaroslav Keprt a Josef Plch st. 
v Lipovci. Možná právě proto, že se hrálo bez 
nervů a  bez povinnosti stavět jen nejsilnější 
sestavu, se družstvu vcelku dařilo, po výhrách 
nad silnými družstvy Lipůvky a Sloupu v 6. a 7. 
kole svitla šance na 2. místo, nakonec i celková 
bronzová příčka nám dává šanci, že dostane-
me šanci postupu do krajské soutěže. Výrazně 
se dařilo Aloisu Kuncovi (6 bodů z  9 partií), 
mladšímu Stanislavu Fránkovi (6,5/7) a oběma 
hostům - Jiřímu Rimplerovi z  Garde Lipovec 

(5,5/8) a Lukáši Sloukovi z ASK Blansko (3,5/4). 
I když jsme měli k dispozici jen 11 hráčů, ani 
jednou jsme nenastoupili nekompletní. 
Malá rekapitulace výsledků jednotlivých zápa-
sů (bráno z našeho pohledu): 1. Rudice B 3-5, 
2. Adamov C 5,5-2,5, 3. Kunštát 5-3, 4. Lipo-
vec E 6,5-1,5, 5. Lipovec D 3-5, 6. Lipůvka 6-2,  
7. Sloup 5-3, 8. Boskovice B 3-5, 9. Roveč-
né A 6,5-1,5.
A  konečné pořadí (při rovnosti bodů rozho-
duje skóre): 1. Rudice B 24, 2. Boskovice B 22,  
3. Jedovnice 18, 4. Sloup B 18, 5. Lipovec D 17, 
6. Lipůvka 10, 7. Kunštát 7, 8. Adamov C 6,  
9. Lipovec E 6, 10. Rovečné A 4.
Otázkou je, co dál – zda uvažovat o  možném 
postupu, který by vzhledem k  očekávatelným 
prohrám mohl oddíl rozvrátit, když navíc hro-
zí, že nás čekají další úbytky stavu. Pokud by 
se našel někdo, kdo šachy hraje a  chtěl by to 
zkusit v soutěžích, ozvěte se prosím na e-mail  
j.plch@atlas.cz nebo na telefon 720 484 223. Po-
kud by měly o šachy zájem děti, je možné kon-
taktovat ZŠ, při níž působí šachový kroužek.

Josef Plch

Zprávy z kultury

Návštěvnost kina Jedovnice v roce 2011
1. Šmoulové (13. září) ..................... 243 diváků
2. Muži v naději (20. září) ...............214 diváků
3. Na vlásku (29. března)  ................. 93 diváků
4. Auta 2 (6. září) .............................. 82 diváků
5. Čertova nevěsta (19. července) ... 67 diváků
6. Kung Fu Panda 2 (4. října) .......... 42 diváků
7. Medvídek Pú (26. července) .........41 diváků
8. Harry Potter: Relikvie smrti  

(21. června) .................................... 29 diváků
9. Rio (23. srpna) ............................... 29 diváků
10. Občanský průkaz (8. března) ..... 27 diváků
11. Autopohádky (31. května ) .......... 25 diváků
12. Megamysl (15. března) ................. 24 diváků
13. Piráti z Karibiku (16. srpna) ....... 22 diváků
U  ostatních 26 představení byla návštěvnost 
pod 20 diváků - 6x2, 1x3, 4x4, 1x5, 1x6, 1x8, 
2x9, 1x10, 1x11, 3x13, 1x15, 1x16, 2x17, 1x19 
diváků. 

Dalších 11 představení s  0 návštěvností - ne-
hráno.
Celková návštěvnost 50 představení v roce 2011 
je 1120 diváků, v průměru 22 diváků na jedno 
představení. 

Božena Ševčíková, referentka 
kultury ÚM Jedovnice

Soumrak jedovnického kina
V rámci škrtů všech možných výdajů při doci-
lování vyrovnaného rozpočtu obce na rok 2012 
byly výrazně omezeny i prostředky na provoz 
kina. Jednou částí jsou (především) nákla-
dy na  vytápění – z  toho vyplynul požadavek 
na  omezení provozu kinosálu v  topné sezóně 
a  temperování ve  dnech, kdy zde nejsou žád-
né akce. Nutno říct, že „čisté“ náklady na vy-
tápění kinosálu nejsou známé, protože pod 
položku kino je zahrnuto i vytápění vestibulu, 
sociálního zařízení, kuchyňky… Bez diskuse je 
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ovšem ztrátovost samotných filmových projek-
cí – na uhrazení přímých výloh (za  zapůjčení 
filmu, jeho dopravu…) by při jedovnických ce-
nách vstupného bylo třeba alespoň 50 návštěv-
níků na filmové představení. Jak plyne z výše 
uvedeného přehledu, takové návštěvy nechodí 
– a  promítání je tedy i  bez ohledu na  režijní 
náklady obcí dotováno. Samotná ztrátovost by 
nemusela vadit, protože obec není výdělečnou 
firmou, hospodaří s obecními financemi (tedy 
určenými de facto občanům), ale problémem 
je, že návštěvnost je velmi malá. Důvod je zřej-
mý – filmy přicházejí do Jedovnic se značným 
zpožděním, kdy je mnozí filmoví fanoušci už 
shlédli v brněnských multikinech či v okolních 
okresních městech. Kopie navíc přicházejí vli-
vem opotřebení už v horší kvalitě. Řešením by 
snad mohla být digitalizace – při té „velké“ je 
výhodou, že filmy jsou uvolněny do všech kin 

ve  stejný okamžik, aneb promítání by u  nás 
mohlo začít ve  stejnou dobu, jako v  Praze či 
v Brně. Problémem je nutná počáteční investi-
ce ve výši asi 3 miliony Kč – tato varianta pro 
nás není dostupná. Druhou možností je „malá“ 
digitalizace, vyžadující investici „jen“ asi 
300.000 Kč – problémem je, že filmy na speci-
álních DVD jsou do kin uvolňovány opět s jis-
tým zpožděním, navíc ne všechny – tím by se 
patrně neodstranila příčina nízké návštěvnos-
ti. Takže ani touto cestou jsme se letos nevydali 
(v budoucnu – snad). Kino by tedy v roce 2012 
mělo být v  provozu především mimo topnou 
sezónu, není cílem hrát pravidelně každý tý-
den, ale pořádat představení tehdy, když se po-
daří získat film, u kterého je předpoklad, že by 
mohl přitáhnout několik desítek diváků.

Josef Plch

Historie

Z historie a současnosti Sokola
Sokol je tělovýchovná organizace s velmi dlou-
hou historií. Letos si připomínáme její 150. vý-
ročí založení. Dne 16. února 1862 vznikla první 
sokolská jednota s názvem „Tělocvičná jednota 
pražská“, měla tehdy 75 členů. U vzniku Sokola 
byli významní představitelé české měšťanské 
společnosti - dr.  Miroslav Tyrš, který se stal 
prvním náčelníkem, a  Jindřich Fügner, který 
byl zvolen prvním starostou. Po vzoru pražské 
jednoty se rychle rozrůstal počet jednot po ce-
lých Čechách. Český národ pocítil v  Sokole 
oporu ve svém národně osvobozeneckém úsilí. 
Velký význam pro rozvoj sokolstva měla Tyr-
šova programová stať „Náš úkol, směr a  cíl“, 
jejíž myšlenky mají v hlavních rysech platnost 
dodnes. 
Druhým významným výročím, které si v tom-
to roce připomínáme, je 105. výročí založení 
Sokola v Jedovnicích. Naši tělocvičnou jedno-
tu založila skupina jedovnických občanů dne 
25. srpna 1907. Prvním starostou se stal zná-
mý a oblíbený lékař MUDr. František Polčák. 
Antonín Formánek byl tehdy zvolen prvním 
náčelníkem. První veřejné cvičení se v  Jedov-

nicích uskutečnilo dne 28. června 1908. V ob-
dobí do  1. světové války zahrnovala činnost 
jednoty pravidelná veřejná cvičení, vzdělávací 
přednášky, tělocvičné akademie a  nastudová-
ní a  předvedení divadelních her. Nacvičovalo 
se také na slety. V roce 1912 se Všesokolského 
sletu v  Praze zúčastnilo z  Jedovnic 27 mužů 
a 7 žen. V roce 1920 na VII. všesokolském sle-
tu vystoupilo 55 jedovnických sokolů. XI. slet 
v roce 1948, na který odjelo 65 našich cvičenců, 
byl sletem posledním před tím, než byl Sokol 
sloučen s ostatními sportovními organizacemi 
do  sjednocené tělovýchovy ČSTV. Období let 
1954 - 1990 bylo obdobím spartakiád, kterých 
se naši sokolové pravidelně zúčastňovali. 
Činnost jedovnického Sokola, jako součásti 
České obce sokolské, byla obnovena v roce 1991 
a pod vedením starosty Jaroslava Daňka navá-
zala na tradici sokolského hnutí, včetně sletů. 
Za  několik měsíců se uskuteční XV. všeso-
kolský slet v  Praze, který bude vyvrcholením 
oslav 150. výročí. Naše TJ nacvičuje na slet dvě 
skladby - muži skladbu „Chlapáci III“ a  ženy 
„Kontrasty“. Sletový týden bude zahájen v ne-
děli 1. července slavnostním průvodem Prahou 
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a  ukončen bude dvěma veřejnými předvede-
ními hromadných skladeb ve čtvrtek a v pátek 
v pražském Edenu. V doprovodném kulturním 
programu vystoupí i pěvecký sbor Píseň.
Všem účastníkům sletu držíme palce a přejeme 
jim hodně zdaru.

Ing. Kateřina Klimešová, starostka TJ
Mgr. Milada Sotolářová, jednatelka TJ

Nezvěstné paměti Antonína Ševčíka
Místní práce, vzniklé v letech 1970 až 1980, ci-
tují z pamětí Antonína Ševčíka, které byly se-
psány patrně v roce 1848. Bohužel – přestože je 
zřejmě ještě v roce 1978 měl v rukou kronikář 
Alois Roudný, dnes jsou nezvěstné. Nic o nich 
nevědí ani v okresním archivu v Blansku. Pro-
sím o jakoukoli informaci, která by mohla vést 
ke znovunalezení toho cenného pramene k po-
znání historie naší obce.

Josef Plch

K 28. březnu 2012 - o podílu ředitelů základních škol v Jedovnicích na rozvoji místní kultury

Píši tyto řádky k 28. březnu, u příležitosti 420. 
výročí narození Učitele národů Jana Ámose 
Komenského (28. 3. 1592), k aktualizaci toho, 
jak a čím v průběhu dvacátého století ředitelé 
jedovnických základních škol přispěli svou 
činností mimo školu k  rozvoji místního kul-
turního života - v  oblasti kronikářství, diva-
delnictví a umění, především hudebního.
Komenský jako Učitel národů nám zůstává 
svým životem trvalým příkladem nejen peda-
gogickými spisy a stanovením zásad vyučová-

ní, ale také tím, že při své pedagogické a vědec-
ké práci nezůstával uzavřený stranou od života 
společnosti. Ta ho naopak burcovala k mnoho-
stranné aktivitě a veřejné činnosti. 
V  historii českého školství se školy ve  všech 
obcích na  rozvoji místního kulturního života 
podílely vždycky. Nácvikem dětských divadel, 
besídkami, výstupy při významných církev-
ních svátcích a událostech, zdravicemi na shro-
mážděních různých organizací a podobně. Tak 
tomu bylo i  v  Jedovnicích. Tato vystupování 
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školních dětí připravovaná a nacvičovaná uči-
teli byla vždy brána jako samozřejmost. Proto 
zřejmě nebývala považována za  nic význam-
ného či mimořádného a upadala časem v zapo-
mnění. 
V Jedovnicích můžeme říci, že v průběhu dva-
cátého století někteří ředitelé škol udělali více, 
než jim přikazovala služební povinnost. Podí-
leli se na rozvoji místní kultury. Podle Komen-
ského se stali „směrníky“, kteří se zasloužili 
o vytvoření trvalých hodnot kulturního dědic-
tví městyse.
 Do  tohoto kulturního dědictví patří i  zápi-
sy na  stránkách uložených v  tvrdých deskách 
s nápisem Pamětní kniha obce Jedovnic. Prv-
ní oficiálně jmenovaný kronikář František 
Meluzín, odborný učitel, později ředitel míst-
ní měšťanské školy, začal psát kroniku v  roce 
1934. Ne však na první, ale až na čtyřicáté páté 
stránce. Ve  svém úvodním zápisu píše: „Pa-
mětní kniha byla založena již před více než 
deseti lety“. Ten první, v kronice nejmenovaný 
ani nepodepsaný kronikář, starobylým kraso-
pisem zaznamenal na  čtyřiačtyřiceti stranách 
rozsáhlý retrospektivní pohled do  minulosti 
Jedovnic. 

 Současný kronikář pan Jiří Roudný mně nabídl 
k nahlédnutí ještě jinou, starší kroniku. Osobní 
- soukromou kroniku Vincence Tomáška, na-
dučitele místní obecné školy. Porovnání písma 
a stylizace vět z obou kronik nasvědčují tomu, 
že nadučitel Tomášek je autorem také těch čty-
řiačtyřiceti stránek úvodního zápisu v  obec-
ní kronice, které napsal z  vlastní iniciativy, 
ve snaze předat budoucím generacím to, co se 
mu podařilo z historie Jedovnic sehnat. 
Na počátku padesátých let jedovnická kronika 
opět neměla svého kronikáře. Od  roku 1953 
se této činnosti ujal ředitel obecné školy Jaro-
slav Řezníček, v povědomí občanů známý jako 
„pan učitel Řezníček“, který rozepsanou kroni-
ku předal v polovině šedesátých let panu Aloisi 
Roudnému. 
Všichni tito kronikáři „zachováváním minu-
losti“ svými zápisy přispěli k  rozšíření kul-
turního života, protože kronika tento život 
dokumentuje a současně svojí aktivní existencí 
rozvíjí. Například i tím, že je pramenem doku-
mentů pro některé články o minulosti Jedovnic 
ve  zpravodaji a  pro programy některých dra-
maticko-hudebních vystoupení žáků ZŠ a ZUŠ 
na schůzích Svazu zdravotně postižených. 
Dalším takovým kulturním „směrníkem“ je 
pan František Štych, ředitel jedovnické zá-
kladní školy v letech 1974 až 1990.
I při náročné práci řízení školy až s dvaadvaceti 
třídami a téměř pětistovkou žáků nacházel čas 
i  na  veřejnou kulturní činnost. Ve  funkci ve-
doucího místní Osvětové besedy se mu podaři-
lo přesvědčit a získat několik „ochotníků“ k ná-
cviku divadla, se kterými tak obnovil činnost 
původně čtenářsko-zpěváckého spolku Vlasti-
mil, u jehož zrodu v roce 1863 stál i  jedovnic-
ko-vídeňský profesor František Bedřich Ševčík, 
kterému ke  Dni učitelů patří také zasloužená 
vzpomínka za  jeho významnou pedagogickou 
činnost a za působnost v Jedovnicích. 
Když pan František Štych po dosažení důcho-
dového věku z  Jedovnic odešel, jím obnovený 
soubor Vlastimil nezanikl. Stmelený již herec-
ký kolektiv dodnes úspěšně pokračuje ve  své 
činnosti a rozvinul své působení tak, že je nej-
větším, nejznámějším a  nejnavštěvovanějším 
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ochotnickým souborem na  blanenské části 
Drahanské vrchoviny, o jehož představení bývá 
každoročně velký zájem. 
Takový je výsledek a podíl ředitele jedovnické 
základní školy Františka Štycha na rozvoji kul-
turního života v Jedovnicích. 
A pokračuji dále.
V jednom z článků v dřívějším Zpravodaji jsem 
psal, že v roce 1967 přijel autobusem z Blanska 
do  Jedovnic mladý učitel s  malou aktovečkou 
a trumpetou pod paží, s posláním založit v Je-
dovnicích hudební oddělení, pobočku LŠU 
Blansko, a získat zájemce o hru na dechové ná-
stroje. Mladý absolvent konzervatoře, pan Jiří 
Gundacker. 
Takový byl začátek vzniku a  vývojové cesty 
dnešní Základní umělecké školy v Jedovnicích, 
která se na Drahanské vrchovině stala hudeb-
ně-školním kolosem, působícím v šesti obcích. 
Kromě Jedovnic to jsou Křtiny, Lipovec, Ost-
rov, Rudice a Ochoz u Brna. Není bez zajíma-
vosti výpis z historie školy: „Od roku 1975, kdy 
pobočku navštěvovalo již 25 žáků ...“. 
K velké a zásadní změně došlo v roce 1979, kdy 
dosavadní vedoucí pobočky byl jmenován ře-
ditelem samostatné LŠU Jedovnice s 278 žáky 

a  8 učiteli. Dnes zde působí 31 učitelů a  žáků 
je 460!
O  významu kulturního života v  Jedovnicích 
a  v  širokém okolí, kterým místní ZUŠ na  ve-
řejnosti působí, psát nebudu. Škola píše o sobě 
sama. Svými vystoupeními, výstavami, úspě-
chy na  soutěžích a  postupujícími absolventy 
do vyšších hudebních škol.
Existence umělecké školy je výsledkem práce 
a  úsilí pana Jiřího Gundackera. Kdyby před 
lety plnil jen svůj povinný vyučovací úvazek, 
což byla velmi často jen malá část při jeho další 
mimoškolní organizátorské a pedagogicko-hu-
dební činnosti, tak dnešní ZUŠ by v  Jedovni-
cích nebyla.
Co říci na závěr? Považuji za vhodné připome-
nout k  28. březnu, že všechny tyto tři směry 
kultury, které se dnes vzájemným využíváním 
ovlivňují i doplňují, a  tak se společně podílejí 
na  kulturním životě městyse, vzešly z  mimo-
školní činnosti pěti ředitelů základních škol 
v  Jedovnicích, kteří tak činili v  duchu plnění 
odkazu Jana Ámose Komenského. Tato malá 
připomínka u příležitosti narození Učitele ná-
rodů jim zaslouženě patří.

IM, odstavec „kronikáři“ ve spolupráci 
s panem Jiřím Roudným

Nálety na Jedovnice v dubnu 1945

Na  obálce minulého čísla Jedovnického zpra-
vodaje byla i kresba jedovnické kopie křtinské 
Madony, kterou místní pořídili „k  věčné úctě 
a oslavení Bohorodičky… z vděčnosti za Její po-
moc a ochranu v době hrozných válečných udá-
lostí v dubnu 1945“. Tyto události zaznamenal 
v první obecní kronice na str. 135 až 139 kroni-
kář Josef Skoták:
„Zemědělci pospíchali s polními pracemi, takže 
v 1. polovici dubna bylo z valné části zaseto i za-
sázeny brambory. Lidé se zásobili pro všechny 
případy, kuřivo se dávalo měsíc dopředu pro ne-
bezpečí přepadení trafik partyzány.
Tehdy již Rudá armáda postupuje k Brnu. V to-
várnách se přestalo pracovat. 22. dubna vyhlá-
šen výjimečný stav. Policejní hodina od půl 21. 
do  5. hodiny ranní. Jedovnicemi projíždějí pr-
chající silné německé oddíly směrem na západ. 

Brno obsazeno Rudou armádou, je slyšet dunění 
děl a střelbu, v noci je vidět záře od požárů, při-
cházejí první ranění a létadla manévrují ruská 
nad krajem, roste stísněnost. Je vidět také, jak 
Němci honí stáda nakradeného hovězího dobyt-
ka.
Dne 25. dubna byly Jedovnice napadeny letec-
tvem Rudé armády. Kolem 10. hodiny byly sho-
zeny první tříštivé bomby. Účinek byl strašný. 
Lidí se zmocnila zmatenost a hromadně opouš-
těli svoje obydlí. Vzal každý s sebou jen to nejpo-
třebnější. Utíkali do Veselce, lesů, polí a do skal-
ních jeskyň v Propadání, ano, i do Punkevních 
a ostrovských, většina se ukrývala v domovních 
sklepích. Nálety trvaly několik dní po sobě, a sice 
25., 26., 28. a 29. dubna. Starší ženy se ve skle-
pích a úkrytech modlily, prosíce Boha o záchra-
nu. Byli mrtví a ranění, hmotné škody velké. Při 
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náletech padli: Josef Němec z č. 120 (*1930) 25. 
dubna; Eduard Kučera z č. 74 (*1940) 25. dub-
na; Antonín Doležel z č. 357 (*1888) 25. dubna; 
Františka Němcová z č. 171 (*1857) 25. dubna; 
Emilie Pavlonová z  č. 230 (*1866) 25. dubna; 
Metoděj Musil z č. 347 (*1889) 28. dubna; Fran-
tišek Povolný z č. 27 (*1902) 28. dubna; Anežka 
Peňázová z č. 230 (*1883) těžce raněna 25. dub-
na a zemřela 29. dubna; Eduard Zouhar z č. 14 
(*1902) raněn těžce 25. dubna, zemřel 1. června; 
František Ševčík z  Bukoviny č. 60 (*1916) padl 
5. května. Ranění byli: Ivo Zavřel z č. 80 (*1919) 
25. dubna; Jan Kučera z č. 68 (*1882) 25. dubna; 
Anna Musilová z č. 115 (*1885) 25. dubna; Bože-
na Šebelová z č. 312 (*1911) 25. dubna; Anežka 
Peřinová z č. 312 (*1899) 25. dubna; Marie Pe-
ňázová z č. 290 (*1916) 25. dubna; Draha Sedlá-
ková z č. 78 (*1924) 25. dubna; Ludvík Peňáz z č. 
290 (*1885) 25. dubna; Karla Musilová z č. 347 
(*1922) 28. dubna.
Jakmile se vyskytli ranění, byl okamžitě zřízen 
na  faře ve  sklepě civilní lazaret, dobrovolně 
obsluhu raněným poskytli tam Josef Kotouček 
z  č.  37 a  porodní asistentka Anna Šebelová 
z č. 239. Lékařskou službou pověřen obvodní lé-
kař MUDr. Josef Vašíček.
Leteckých bomb bylo svrženo na Jedovnice a ka-
tastr obce nejméně 100. Noci byly celkem klidné, 
avšak opuštěné a celkom nehlídané domky byly 
vystaveny drancování německých vojáků, takže 
muži se na noc vraceli z úkrytů domů. 
Právě ve dnech náletů nařídila německá vojen-
ská správa 15. pěší divise kopání zákopů. Naří-
zení se vztahovalo na všechny osoby mužského 
pohlaví od 16 do 60 let. V pádu nedostatečného 
počtu mužů budou na tyto práce povolány ženy. 
Každým dnem jich bylo čím dál méně, neboť ka-
ždý z nás již očekával blížící se konec.
Němci ustupují až k Proseči – Březina, ve kte-
rémžto úseku se udrželi skoro 3 týdny. Rudá ar-
máda velmi tvrdě bije do týla německých oddílů, 
především letectvem. Tím si vysvětlujeme bom-
bardování v naší obci, jelikož tyto prchající vo-
jenské jednotky Jedovnicemi projíždějí. Nejen, 
že byly vrhány tříštivé bomby, ale také zápalné, 
čímž vznikly velké hmotné škody na budovách. 
Tak 25. dubna zasažen dům Pavla Dvořáka 
č. 357, kde pobořen byl štít ze strany východ-

ní a  zničeno uvnitř bytové zařízení. Na  tomto 
místě padli Antonín Doležel a Josef Němec. 26. 
dubna zasaženo obydlí Vojtěch Klímy č. 225 
a Eduarda Nejezchleba č. 228. Vojtěchu Klímovi 
zničeno úplně všechno, poněvadž zásah byl pří-
mý, Eduardu Nejezchlebovi z polovice. V týž den 
bylo poškozeno ještě stavení Boženy Pokorné 
č. 3, vyhořelo č. 43 Rudolfa Starýho, hospodář-
ské budovy a  stroje č. 45 Jindřicha Jandourka, 
hospodářské budovy č. 98 Josef Vrtílka a obytný 
domek č. 113 Jana Musila shořel úplně do zákla-
dů následkem shozených zápalných bomb; mno-
ho domů poškozeno. 
V  tyto dny k  nám dorazily sanitní oddíly jako 
předvoj blízké fronty a  postavily svůj stan 
na Převážce. Tam také pod Harbechem na poli 
Rudolfa Hrbotického jest pochováno 15 němec-
kých vojáků a 2 byli pohřbeni na místním hřbi-
tově. 
Poslední týden v dubnu se rozděloval cukr, a to 
15 kg na  osobu z  důvodu vyprázdnění skladů; 
a vůbec obchody dávaly zboží dopředu z obavy 
z  požárů, bombardování, drancování atd. Lid 
se zásoboval hlavně chlebem. Zboží se vydávalo 
hlavně večer, kdy byl klid. Telefon již nefungo-
val, neboť okupanti již měli obsazen poštovní 
úřad. 
1. května se rychle roznesla zpráva, že Hitler 
nežije. Lid přijal tuto zprávu s  velkou radostí, 
neboť věděl, že on jest hlavním původcem naše-
ho utrpení. Mezi vojskem nastala rázem veliká 
skleslost.“
Upřesňující informace sdělil Ing.  Felix Kuba  
z  č. 270, kterému tehdy bylo necelých 10 let: 
„Němci uvažovali vyhodit most přes přeliv Dy-
máku, proto kolem něj vykopali jámy pro uložení 
náloží. Nakonec tuto myšlenku opustili a vydali 
pokyn jámy zaházet – dělali to především lidé 
ze mlýna, byl jsem tam také. Během zahazování 
nečekaně přiletěla od  lesa od  Olšovce sovětská 
letadla a  zahájila po  nás střelbu. To byl první 
kontakt, začátek prvního náletu. Všichni se utí-
kali schovat, já také – ale zapomněl jsme tam 
lopatu a nerozumně jsem se pro ni vrátil. Teh-
dy byla kolem silnice svodidla z I-profilů, jeden 
z nich byl palubním kanónem prostřelen. Před 
střelbou se snažil schovat u zdi domku Dvořáků 
č. 357 mladý Josef Němec, tak tam po něm hodili 
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bombu. Letci házeli bomby a  stříleli po  všem, 
co se hnulo, i když museli vidět, že to jsou civi-
listé – tak byl třeba zraněn Ivík Zavřel, který si 
četl na zahradě. Proto také první den bylo nejvíc 
mrtvých a  raněných, protože to nikdo nečekal 
a Sověti stříleli po všech bez rozdílu. V dalších 
dnech už byli lidé poučenější a ihned se schová-
vali do sklepů, také letci se zaměřovali už spíše 
na vojenské cíle. Třeba u studny na dvoře Julín-
kova mlýna byl zabit bombou německý voják, 
snad si tam umýval ešus, a  s  ním i  drůbež, co 
byla na dvoře.“
Ing.  Ivo Leitgeb upřesnil, že hospodářské bu-
dovy č. 45 zasáhly dvě bomby, jedna naštěstí 
nevybuchla, druhá ovšem způsobila požár. 
Kronikář Alois Roudný zaznamenal, že důvo-
dem bombardování bylo umístění německého 
velení v  Jedovnicích, že první nálet přišel 25. 
dubna v 10 hodin a další nálet téhož dne odpo-
ledne, kdy vyhořel dům č. 20 Jaroslava Chalupy 
a výše zmiňovaná č. 98 a 113. Dále uvádí: „Příští 
den byl zasažen při náletu dům Vojtěcha Klímy 
č. 225 a úplně zničen, dům Eduarda Nejezchleba 
byl zničen částečně. Odpoledne vyhořely domy 
Rudolfa Kučery č. 43, hospodářská stavení Jin-
dřicha Jandourka č. 45 a dům Rudolfa Starého 
č. 48. Nálety pokračovaly v pátek a v sobotu, kdy 

dopoledne byl poškozen dům Metoděje Musila č. 
347. V dalších dnech, i když byl klid, občané přes 
den nevycházeli, ale mnozí i se svými rodinami 
hledali úkryt před bombardováním ve sklepích, 
jeskyním v Propadání i u Macochy a mnozí byli 
schováni v lese.“ 
Stojí za povšimnutí, že Roudného informace je 
přesnější, rozpor je v  datování náletů – podle 
Skotáka ve dnech 25., 26., 28. a 29. dubna, podle 
Roudného 25. až 28. dubna.
Dobovou vzpomínku Za  náletů na  faře jsme 
přinesli v Jedovnickém zpravodaji 3/2011, z ní 
jen připomeňme, že se na faře ukrývalo na 120 
lidí, z asi 20 ošetřovaných raněných jich 6 zra-
nění podlehlo, že pod lipami u  kostela bylo 
umístěno protiletadlové dělo s maďarskou ob-
sluhou, jež dodržela Jedovnickým daný slib, že 
na bombardující letadla nevystřelí. A že se oku-
panti Maďaři schovávali na faře svorně s míst-
ními před nálety osvobozujících Sovětů. Život 
přináší paradoxy. 
Je jistě velkým štěstím, že naše končiny jsou 
podobných událostí už desetiletí uchráněny. 
Důsledkem je ovšem i lehkost, s níž dnes mno-
zí schvalují letecké bombardování tu i  onde 
ve světě…

Josef Plch

Duchovní sloupek

Návštěvníci
Domluvil jsem s  jedním známým, že může 
s  několika svými kamarády přenocovat u  mě 
na  faře. Nic nenasvědčovalo tomu, že jsem si 
tím na  sebe upletl nepříjemný bič. Dostavili 
se s  dvouhodinovým zpožděním, onen zná-
mý s nimi nebyl, zato každý z  jeho kamarádů 
vzal s sebou aspoň jednoho dalšího. Potřeboval 
jsem už rychle odjet, tak jsem jim jen ukázal, 
kam se můžou uložit, svěřil jim klíče a spěšně 
vyrazil za  svými povinnostmi. Když jsem se 
pak vrátil, fara zářila do noci a hřměla tisíce-
rými hlasy naživo i z reprodukčních zařízení. 
Hostů bylo nejméně desetkrát více, než před 
mým odjezdem. Byli všude. Nejen v sále a po-
kojích pro hosty. V kuchyni nebylo k hnutí, de-
sítky lidí se tu oddávaly jakémusi tanci na vel-

mi hlučnou muziku, takže snaha o komunikaci 
s cílem zjistit, co se to děje, byla marná. Také 
v kanceláři bylo živo. Usadili se tam techničtí 
nadšenci a  komunikovali mezi sebou pomocí 
všemožných komunikátorů včetně mého slu-
žebního počítače. I tady byla marná snaha do-
mluvit se nebo se aspoň dostat k přečtení elek-
tronické pošty. Vzdal jsem to a odhodlán nějak 
přežít do rána jsem se odebral do svého pokoje. 
I tam bylo obsazeno. Kdosi už spal v mé posteli, 
ani si nevyzul boty. Několik dalších se rozložilo 
na zemi. Když jsem se dožadoval aspoň kousku 
místa k přenocování, chovali se, jako bych byl 
vzduch. Absolutně nulová reakce. V  zoufal-
ství jsem se rozhodl přenocovat v autě. Nějak 
to přežiju, i když se můj spací pytel už někomu 
hodil a  nikde nezůstala ani volná deka. Jenže 
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za tu chvíli, co jsem procházel faru, se i v mém 
vozidle stihli ubytovat dva lidé.
Moje zděšení dosáhlo vrcholu a  způsobilo, že 
jsem se probudil. S velikou úlevou jsem konsta-
toval, že to byl jen sen, že ležím ve své posteli, 
všude kolem je klid a liduprázdno. Ani trochu 
jsem nelitoval toho, že nevím, čeho všeho bych 
se ještě dočkal v tom děsivém snu, a raději jsem 
se nepokoušel domyslet si to. Hlavně, že to byl 
jen sen, a já můžu klidně dospat zbytek noci.
Obvykle ráno nevím, co se mi zdálo, ale tento-
krát to bylo natolik drsné, že jsem to nezaspal. 
Když se mi to pak ještě během dne honilo hla-
vou, stále více mi to připadalo jako podobenství 
o světě, ve kterém žijeme. Když srovnáme délku 
trvání Vesmíru od jeho vzniku s délkou výsky-
tu lidstva na této planetě, můžeme příslušníky 
druhu homo sapiens považovat za hosty. Podle 
toho bychom se měli chovat. Jako na návštěvě, 
slušně a  ohleduplně, s  úctou a  vděčností vůči 
hostiteli. Jenže kdo takhle přemýšlí? Spíše jsme 
svědky sobeckého užívání a zneužívání všeho, 
přírodou počínaje a lidmi konče, o věcech ani 
nemluvě. 
Jako farář to nevnímám jen z pohledu ekologie 
a  trvale udržitelného rozvoje, ale také pohle-
dem člověka, který je přesvědčen, že za  vším 

tím viditelným světem okolo je skrytý jeho 
Stvořitel. Pozval nás, abychom strávili pár desí-
tek let na této krásné planetě, a my se chováme, 
jako bychom tu byli neomezenými pány. Když 
se tu objevil Boží Syn, Ježíš, nebyl příliš vítán. 
V Betlémě nebylo místo pro jeho důstojné na-
rození, během svého veřejného působení často 
neměl, kam by hlavu složil, a nakonec ho nejen 
nepřátelé, ale také ti, kteří rychle zapomněli, co 
pro ně udělal, dostali na kříž. Naštěstí pak při-
šlo také zmrtvýchvstání, což je zdrojem naděje 
ve světě, který někdy působí dost beznadějně. 
Škoda, že Velikonoce na  rozdíl od  Vánoc ne-
jsou všeobecně slaveny s  vědomím toho, co 
vlastně slavíme. Nejde jen o svátky jara, údajně 
omlazovací tradice a příležitost nekontrolova-
ně popíjet alkohol za  cizí peníze s  vědomím, 
že to jaksi patří k Červenému pondělí a opilost 
se toleruje. To hlavní, co slavíme od Zeleného 
čtvrtku do  neděle, je totiž zdrojem naděje, že 
každý „zlý sen“ bude mít své šťastné probuzení, 
pokud se tu budeme chovat jako slušní hosté 
a nikoli jako ti, kteří před Pilátovým palácem 
v  Jeruzalémě v  33. roce našeho letopočtu kři-
čeli: „Ukřižuj!“

Václav Trmač, farář

Napsali jste nám

Estetika lesa na polesí Habrůvka
Lesní porosty Školního lesního podniku Masa-
rykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně 
se rozprostírají severně od  Brna po  Blansko. 
Jejich návštěvníci si jistě všimli, že je zde znač-
ná pozornost věnována rekreační a  estetické 
funkci lesa, což dokládá síť lesních palouků, 
studánek a  památníků. S  budováním těchto 
objektů se začalo již v roce 1929 a největší zá-
sluhu na vzniku a realizaci této myšlenky měli 
profesoři tehdejší Vysoké školy zemědělské 
v Brně Rudolf Haša, Josef Konšel a Josef Ople-
tal. Soubor pomníků a  studánek volně roz-
místěných po celém území podniku má i svůj 
název – Lesnický Slavín a v současné době čítá 
na osmdesát staveb. Asi jedna třetina z nich se 
nachází na polesí Habrůvka. 

Objekty Lesnického Slavína vyžadují pravi-
delnou údržbu i opravy, což pro rozpočet ŠLP 
představuje vysoké náklady. Velmi pozitivní 
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je, že v  posledních třech letech se daří získá-
vat i evropské dotace přes Místní akční skupi-
nu Moravský kras. Na polesí Habrůvka se tak 
opravilo šest studánek a sedm památníků, a to 
za  téměř půl milionu korun. V  průběhu po-
sledních čtyř let se zde staví také objekty nové. 
Lze uvést například Boží muka nad Křtinami, 
Žabí studánku oproti Arboretu Křtiny či v loň-
ském roce u lesní cesty Šíbrnka na Jedovnicku 
odhalený památník lesníka a  vědce profesora 
Bohumila Doležala u  příležitosti 100. výročí 
jeho narození. Pro návštěvníky lesa byl také 
při lesní cestě Schindlerova postaven netypický 
přístřešek, který jistě vítají pěší turisté a cyklis-
té při náhlé nepřízni počasí. Náklady na zbudo-
vání těchto staveb činily bezmála jeden milion 
korun. Také v letošním roce se plánují opravy 
dalších objektů, budou to tři studánky a  dva 
památníky. V  jarním období bude slavnostně 
otevřena nová netradiční dřevěná studánka 
U Sasanky, zbudovaná na prameni pod Dlou-
hým vrchem u Olomučan.
Snad návštěvníci lesů Školního lesního podni-
ku Masarykův Křtiny MENDELU ocení snahu 
jeho zaměstnanců o  zvelebování přírodního 
prostředí a při svých návštěvách budou vybu-
dované objekty nejen užívat a  obdivovat, ale 
také nepoškozovat a chránit.
Ing. Jaromír Halámka, vedoucí polesí Habrůvka 

ŠLP ML Křtiny MENDELU, www.slpkrtiny.cz

Velikonoce L.P. 2012
Jak je prožíváte vy? Jak by jste je mohli prožít 
úplně jinak? Chcete malinko jinak uchopit, co 
se děje každý rok? Zkuste si přečíst a promyslet 
těchto pár řádků. Píši je jako svoji osobní zku-
šenost, kterou sám prožívám s druhými lidmi 
kolem sebe.
Jména dnů jsme slyšeli tolikrát. Co se při nich 
děje v  dřevěném kostele v  Blansku, tak jako 
v  dalších chrámech na  celém světě? Zelený 
čtvrtek a  Velký pátek přinesou ticho, tmu 
a smutek. Všechno jako by se zastavilo. A v so-
botu tohle ticho přetrhnou zvony a  varhany. 
Najednou přichází obrovská energie a  síla. 
Christos voskrese, říkají naši východní bratři 
a sestry. Prožijeme o svátečních dnech - všech-

no ožívá a nedá se zastavit. Je to energie, která 
člověka nabije.
Psal mi kamarád - podnikatel. Zlobí ho, že se 
jeho manažeři takto vyjadřují: „Přece my se 
nechceme srovnávat s  těmi největšími anebo 
budeme nejlepší z druhých, první nikdy nebu-
deme.“ Chybí jim energie a  jeho to zlobí. Kde 
jsou ty zdroje, které nám dobíjejí baterky a pa-
livo? Slovo resource prý pochází ze slova re-
surgere, t. j. znovu povstat - vzkřísit. Máme ve  
Velikonocích dny, z kterých se dá doplnit pa-
livo.
Black out anebo burn out - to jsou stavy, kte-
ré ohrožují náš život, člověka. Black out prý 
v  budoucnosti postihne Evropu. Odborníci 
modelují následky výpadku energie - nemocni-
ce s vybitými náhradními zdroji, banky se za-
bezpečovacími systémy „bez proudu“, bezradní 
lidé ve tmě bez elektrické energie, zloději a ra-
bování... Burn out je něco podobného - totálně 
vyčerpaný člověk, který často odevzdal svou 
energii druhým a nemá svůj zdroj. Aaron An-
tonovsky se zabývá tzv. salutogenezí, tj. učením 
o tom, jak vzniká zdraví.
Pro vznik zdraví je prý rozhodující pocit sou-
držnosti - důvěra a zakotvení ve smysluplném 
a pochopitelném světě. Mezi vším existuje sou-
držnost - všechno, co objevíme kolem sebe, 
má svůj smysl a nárok na existenci. Slovo sou-
držnost se popisuje i slovy srozumitelnost (náš 
pohled na  svět a  jeho zákony), zvládnutelnost 
(naše talenty a  zdroje) a  smysluplnost (naše 
výzvy a poslání). Jsou lidé, kteří vnímají život 
jako křehký, nemají pevnou půdu pod noha-
ma, nemají energii na pořádek ve svém životě. 
Někdy dokonce berou energii druhým lidem 
kolem sebe, jsou slabí a chybí jim soudržnost.
Nikdo z nás není odkázaný na black out anebo 
burn out. Velikonoce nám říkají: „Bůh, který 
nám dává sílu, je věčný a dostupný.“
Prameny, které nás osvěžují čistou vodou, jsou 
někdy velmi hluboko. Podobně jako dostup-
né zdroje energie okolo nás. Anselm Grün 
říká: „Můžeme být vděční za  prameny, které 
máme. Jsou Božím darem, který jsme dostali 
při narození. Jsou to prameny našeho talentu, 
našich rodičů a  lidí, které jsme měli možnost 
potkat, ale někdy musíme kopat velmi hluboko  
- ke spodním vodám, kde je pramen pocházející 
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od slova spiritus.“ Síla od Hospodina. Budím se 
ráno s optimismem o krásném dnu, který nás 
čeká, o  slunci, ptáčcích a nádheře. Jen si toho 
chtít všimnout a nenechat se převálcovat nega-
tivismem. Nikdo z nás není odkázaný na black 
out anebo burn out. Bůh, od  něhož můžeme 
čerpat, je věčný. Jestliže nám chybí, tak je pro-
blém v přenosové soustavě anebo v nás.
Buďte u nás vítáni! Ať jste věřící, hledající či ne-
věřící. Stojím o to, aby všichni lidé cítili: Ote-
víráte dveře do  našeho společenství a  my Vás 
upřímně zveme dovnitř. Byl a  jsem jiný, než 
svět kolem. Neškatulkuji, ale rád se setkávám 
se všemi lidmi.
Ptal jsem se sám sebe, jak odpovědět na otázku: 
Co vám chceme, chci nabídnout? Odpovídám: 

Jsme otevřeným společenstvím svobodných, 
zodpovědných a  tolerantních lidí, kteří chtějí 
mít dobré vztahy k  Bohu i  lidem kolem sebe. 
Snažíme se přes svoji nedokonalost a nedostat-
ky vytvářet dobré zázemí pro všechny, kdo stojí 
o hodnoty víry, naděje a lásky. Pravidla našeho 
jednání k  Bohu i  lidem: být svobodný a  zod-
povědný, mít úctu k druhým, jednat pravdivě 
a otevřeně, zkrátka být v životě v pohodě. Zve-
me Vás k  návštěvě o  Velikonocích i  kdykoliv 
jindy u nás, neváhejte a pojďte dál.

Martin Kopecký, farář církve 
československé husitské 

Naše stránky: www.drevenykostelik.cz

Pozvánky

Olšovec, s. r. o. Jedovnice připravuje 

19. knižní jarní jarmark 
Velikonoční sobota 31. března 2012, otevře-
no od 8.00 do 16.30 hodin, sál KD Jedovnice
•	 burza knih, časopisů, CD, MC, LP, hudebnin 

a dalších tiskovin
•	 prodej knih a další nové literatury
•	 prodej regionální literatury (pohlednice, 

mapy, turistické známky, tašky, keramika)
•	 zboží budou nabízet i  soukromí prodejci 

(speciální mýdla, levné knihy, dárkové zboží 
a další prodejci)

•	 prezentace regionálních novin „Zrcadlo Bla-
nenska a Boskovicka“

•	 prezentace řemesel – kartáčnictví, drátenic-
tví, perníkářství a další

•	 ochutnávka výrobků z Pivovaru Nová Paka 
a jejich prodej

•	 ochutnávka výrobků z  Moravského krasu 
(med, medovina, sýr Niva, tvarohové poma-
zánky)

•	 ukázka zdobení vajíček, možnost zakoupení 
velikonočního zboží

•	 další doprovodný program

Olšovec, s.  r. o. Jedovnice a  MAS Moravský 
kras připravují 

8. jarní veletrh produktů  
z Moravského krasu
sobota 31. března 2012, otevřeno od 8.00 
do 16.30 hodin, sál KD Jedovnice
Na veletrhu se bude prezentovat většina výrob-
ců, kteří jsou držiteli značky „Moravský kras - 
regionální produkt“.
•	 Kopie historických drátenických výrobků 

a  drátované šperky s  přírodními kameny, 
Emilie Šťávová

•	 Vitráže, obrázky malované na  sklo, šperky, 
lampy, Ivo Toncer, Čebín

•	 Malba na  hedvábí, Studio Talisman, 
Mgr. Daniela Koplová, Lažánky 

•	 Malované kameny, Soňa Čermáková, Březina
•	 Umělé květiny z  přírodních materiálů, 

Moraviaflor s. r. o.
•	 Sklo a šperky, Erika Jonicová, Malhostovice
•	 Originální umělecká litina z  Rudice, Pavel 

Zouhar Zástěry a  výrobky firmy Yvonne, 
krejčovská firma Iva Unčovská, Chrudichro-
my

•	 Dřevěné hračky a hry, Life Blansko
•	 Tvaroslovné pečivo, Světlana Tioková, 

Ruprechtov
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•	 Dekorativní perník, Zdeňka Zachovalová, 
Blansko

•	 Mýdla a svíčky, včelí produkty, Lažánky 
•	 Med a medové produkty, Radek Mrva, Blan-

sko 
•	 Med a medové produkty, Eva a Jiří Zigalovi
•	 Ovčí produkty, Vladislav Vítek, Kunštát 

na Moravě
•	 Ovčí sýry, Zoltán Korenek, Hluboké Dvory 
•	 Kozí sýr, Kozí farma Šošůvka – Eva Sedláko-

vá 
•	 Sýr Niva, Mlékárna Otinoves
•	 Pštrosí produkty z Moravského krasu, Pštro-

sí farma Doubravice, s. r. o. 
•	 Pivo a limonády, Pivovar Černá Hora, a. s.
•	 Boskovický mošt, Palírna Boskovice 
•	 Pekárenské výrobky, Zemspol a. s., Sloup
•	 Pekárenské výrobky, Jiří Horák, Rudice
•	 Jedovnický kapr, Olšovec, s. r. o. Jedovnice

Dramatický soubor ZUŠ Blansko sehraje po-
hádku pro větší a velké děti i pro dospělé s ná-
zvem

S+7
Účinkuje středoškolská skupina s  vlastní své-
ráznou úpravou sněhurkovského příběhu. Za-
čátek v kinosále KD v sobotu 31. března v 18 
hodin.
Vstupné 50 Kč, mládež do 15 let 30 Kč.
Zveme nejen diváky, ale i zájemce o dramatický 
obor.

Pionýrská skupina Jedovnice Vás zve do diva-
dla Radost na veřejnou generálku divadelního 
představení

Kytice
(doporučeno pro 3. až 9. ročník ZŠ, mládež 
i dospělé)
Představení se uskuteční v  pátek 13. dubna 
2012 od 18.00 hodin.
Odjezd autobusu z Jedovnic - náměstí od Ka-
káčovy drogerie v 16.45 hodin.
Cena je 120,- Kč. V  ceně je zahrnuto vstupné 
i doprava.
Vstupenky si můžete zamluvit na  tel. 
603  710  305 Eva Kofča Kovaříková nebo 
731 042 385 Dagmar Mrož Vymazalová.

Faust
Romantická tragédie se zpěvy na námět J. W. 
Goetha v inscenaci souboru LMD Kunštát,
který k nám zavítá již potřetí - tentokrát v ne-
děli 15. dubna. Začátek v kinosále KD v 17.30, 
vstupné 50 Kč, mládež do 15 let 25 Kč.

TJ Sokol Jedovnice zve všechny příznivce sbo-
rového zpěvu na koncert 

pěveckých sborů Píseň  
a K-vocal z Klobouk u Brna 
v neděli 29. 4. 2012 v 16.00 v kostele v Jedov-
nicích.
Koncert se koná u  příležitosti 150. výročí za-
ložení Sokola a 105. výročí ustanovení Sokola 
v Jedovnicích.

Divadlo Pavla Trávníčka Praha pro Vás při-
pravuje v  kinosále KD Jedovnice divadelní 
představení

Pozvání na večírek
pátek 5. října 2012 
začátek v 19.00 hodin, kinosál KD Jedovnice
Předprodej vstupenek již byl zahájen v  Infor-
mačním středisku na náměstí (knihovna), tel. 
516 442 284.
Autor: Neil Simon, režie: Pavel Trávníček, 
V představení hrají: 
Pavel Trávníček, Jana Švandová, Světlana Ná-
lepková, Ladislav Frej, Kateřina Janečková, Ra-
dim Jíra a další
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Reklamy – inzerce
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Provozovna: Jedovnice, Na Kopci 83 (bývalé stavebniny) 
Tel.: +420 777 321 654, e-mail: ales.necas@centrum.cz

Pracovní doba: 
Po – Pá 8.00 – 12.00,13.00 – 17.00

So 10.00 – 12.00

NEJVĚTŠÍ VÝBĚR PODLAH!!!

 DVEŘE A OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ  
TOPDOORS, SAPELI

Ke všem materiálům nabízíme odbornou montáž

Přijďte k nám na kávu a pro dobrou radu

Těší se na Vás kolektiv PN

•	 koberce
•	 PVC, linolea, marmoleum
•	 laminátové plovoucí podlahy
•	 dřevěné plovoucí podlahy
•	 masivní dřevěné podlahy, 

venkovní rošty

•	 vinylové podlahy
•	 korek
•	 stavební chemie
•	 lepidla, tmely, PU pěny
•	 přípravky na čištění a údržbu 

podlah



34 cm 51 cm51 cm

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY !
BRNO

Brno, Strážní 7, vchod z ul. Heršpická • Po – Pá 700 – 2100, So – Ne 800 – 2100 • www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí do vyprodání zásob, nejdéle však do 30. 4. 2012 (včetně). Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

Trávníkové hnojivo 
EXPERT PLUS 10 kg
10 kg ≈ 330 m2, obsahuje 
železo a hořčík, na všechny 
druhy trávníků, použití 
po celé vegetační období

Pivní souprava
stůl šířky 50 cm a 2 lavice, 
délka 180 cm

TT áá ííkk éé hh jiji

1.590,-
9.990,-

9.990,-

2.390,-

Elektrická sekačka
HE 34, výkon 1300 W, šířka záběru 
34 cm, 5 poloh výšky střihu, centrální, 
sběrný koš 37 l

Benzinová sekačka
GBW 51 RS, výkon 2,4 kW/ 3,2 PS, šířka 
záběru 51 cm, centrální nastavení výšky 
střihu v 6-ti polohách, šasi z ocelového 
plechu, sběrný koš 60 l

1. Vjet dovnitř
Vjedete dovnitř se svým osobním 
automobilem včetně přívěsného 
vozíku nebo malou dodávkou 
do zastřešené haly.

NAKUPUJTE  POHODLNĚ A  VÝHODNĚ

2. Naložit
Nakupujete přímo do vozu. S výběrem 
a nakládáním, také pomocí vysokozdvižné-
ho vozíku, vám rádi pomůžeme. Odpadá 
tím vícenásobná manipulace.

Dřevěný nábytek Diana
křeslo, bez polstru 998,-
stůl 140 x 80 cm 2.390,-

3. Odjet
U výjezdu namarkuje pokladní 
nákup přímo z vašeho automobilu 
a vy můžete pohodlně odjet.

Dřevěný zahradní 
domek Mikka
ze severských dřevin, 
rozměr soklu 1,8 x 2 m, 
vnější rozměr 2,28 x 
2,38 m, výška 2,22 m, 
bez povrchové úpravy

198,-
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