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Uzávěrka příštího čísla (BŘEZEN – DUBEN)  ve čtvrtek 15. 3. 2012

Na obálce:  Jedovnické Madony

Na obálce jsou tentokrát dvě Madony z jedov-
nického kostela, opět ve ztvárnění Mgr. Jitky 
Vávrové. Nalevo je starší z  nich, kulturní pa-
mátka se zajímavou a ne zcela jasnou historií. 

Druhá byla pořízena po II. světové válce. Po-
drobnější informace k  oběma sochám najdete 
v příspěvku na str. 23.
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Informace z rady a zastupitelstva

Změna tiskárny Jedovnického zpravodaje

Ve  výběrovém řízení na  grafické zpracování 
a  tisk Jedovnického zpravodaje na  rok 2012 
(a  třeba i další) byla jako nejlepší vyhodnoce-
na nabídka firmy Grafex. Doufáme, že naše 
spolupráce bude kvalitní a úspěšná a současně 

děkujeme firmě Finaltisk Olomučany, která 
zajišťovala ročník 2011, za  dobrou spolupráci 
a úspěšné zvládnutí všech čísel.

Josef Plch

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 25 ze dne 09. 11. 2011

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse schvaluje
•	 Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu mezi měs-

tysem Jedovnice a J. Zelinkou, Jedovnice, dle 
předloženého návrhu

•	 zrušení přípojky kabel. TV, žadatelka M. Je-
lenová, Břeclav

•	 bezplatný pronájem kulturního domu a pro-
stor před kulturním domem dne 03. 12. 2011 
na konání Mikulášského knižního jarmarku 
a  Veletrhu produktů označených Moravský 
kras - regionální produkt

•	 prezentaci akce Mikulášský knižní jarmark 
a  Veletrh produktů označených Moravský 
kras - regionální produkt při vjezdech do Je-
dovnic pomocí reklamních panelů

•	 převod členských práv a povinností k druž-
stevnímu bytu č. B1 2C na  Zahradní 676,  
z I. Farlíkové, Brno na Ing. J. Jandourka, Jičín

•	 postup využívání prádelny na DPS Jedovni-
ce PS městyse Jedovnice a OCH Blansko, dle 
předloženého návrhu

•	 doplnění komise životního prostředí o  Ing.   
J. Halámku, Jedovnice

•	 rozpočtové opatření č. 8/2011 dle předlože-
ného návrhu

Rada městyse souhlasí
•	 s investičním záměrem rekonstrukce a nové-

ho využití objektu bývalé restaurace Riviera, 
žadatel M. Hroch, Brno, dle předloženého 
návrhu

•	 s provedením geologického průzkumu, žada-
tel M. Hroch, Brno, dle předloženého návrhu

•	 s  pronájmem ploch a  výstavbou lyžařského 
vleku pro vodní lyžování za  podmínek da-

ných stavební komisí, žadatel Water Snow 
Ski Club, s. r. o. Brno

•	 s  vybudováním plynovodní přípojky dle 
předloženého návrhu, žadatel L. Grim, Je-
dovnice

•	 s  udělením licence na  provozování veřejné 
linkové osobní dopravy vnitrostátní pro do-
pravce VYDOS BUS a. s., Vyškov, pro linku 
Blansko – Jedovnice – Senetářov – Ruprech-
tov - Vyškov

•	 s  udělením licence na  provozování veřej-
né linkové osobní dopravy vnitrostátní pro 
dopravce SEBUS s. r. o. Viničné Šumice pro 
linku Vyškov, autobus. nádraží - Blansko, 
autobus. nádraží

Rada městyse neschvaluje
•	 snížení nájmu pro rok 2011, žadatelé J. Štafa, 

J. Sedlák, Jedovnice, dle předloženého návrhu

Rada městyse rozhodla
•	 přidělit zakázku Oprava CAS 24L 101 JSDH 

Jedovnice firmě Požární technika KOMET  
s. r. o., Pečky, která nejlépe vyhověla požado-
vaným záměrům městyse

Rada městyse bere na vědomí
•	 informaci o  pokračování prací na  opravě 

úseku cyklotrasy
•	 stavbu fotovoltaické elektrárny na střeše RD, 

žadatel K. Jurek, Ostrava
•	 výpověď nájemní smlouvy na garážové stání 

uzavřené mezi městysem Jedovnice a  VAS  
a. s. Boskovice

•	 konání Mikulášského knižního jarmarku 
a  Veletrhu produktů označených Moravský 
kras-regionální produkt dne 03. 12. 2011, ža-
datel Olšovec s. r. o. Jedovnice
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•	 protokol o  provedené kontrole výkonu pře-
nesené působnosti svěřené orgánům obcí 
na  výkon agendy vidimace a  legalizace ze 
dne 08. 11. 2011 předložený KÚ JMK Brno

•	 uzavření smlouvy o  poskytování pečovatel-
ské služby, žadatelka M. Kuběnová, Jedovnice

•	 uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o posky-
tování pečovatelské služby, žadatelka S. Jur-
ková, Jedovnice

•	 zápis ze schůze stavební komise ze dne  
03. 11. 2011

•	 zápis z jednání komise životního prostředí ze 
dne 17. 10. 2011

Rada městyse ruší
•	 výjimku snížení nájmu v  bytě na  DPS Je-

dovnice postiženém zatékáním s  účinností 
od 01. 12. 2011 pro N. Ailerovou, Jedovnice

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 26 ze dne 30. 11. 2011

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse schvaluje
•	 nájemní smlouvu na  objekt hotelu Riviera 

mezi městysem Jedovnice a J. Štafou, Jedov-
nice, a  J. Sedlákem, Brno, dle předloženého 
návrhu

•	 uzavření pojistné smlouvy na  pojištění lesů 
v  majetku městyse s  Generali Pojišťovnou,  
a. s., Praha, dle předloženého návrhu

•	 pořádání 4 zábav v  roce 2012 v  Kulturním 
domě Jedovnice, žadatel M. Res, Jedovnice

•	 podmínky pro plesovou sezónu 2012: nájem-
né sál KD 1.800 Kč, sál Chaloupky 1.080 Kč, 
(částky s  20% DPH), prominutí poplatku 
ze vstupného, povolení výjimky z  obecně 
závazné vyhlášky č. 5/2005 O  pořádání ve-
řejných produkcí – prodloužení akcí do  02 
hodin, úhradu rozbitého inventáře, úhrada 
vyčištění ubrusů dle skutečnosti, příspěvek 
na výzdobu sálu 300 Kč, při podání žádosti 
na tombolu správní poplatek 200 Kč

•	 odměnu ředitelce MŠ Jedovnice J. Kučerové 
dle předloženého návrhu

•	 odměnu řediteli ZŠ Jedovnice Mgr. M. Souč-
kovi dle předloženého návrhu

•	 rozpočtové opatření č. 9/2011 dle předlože-
ného návrhu

Rada městyse souhlasí
•	 s vybudováním dřevěného přístřešku, žada-

tel P. Burda, Kotvrdovice, dle předloženého 
a doplněného návrhu

•	 s  optickým propojením dle předloženého 
a  doplněného návrhu, žadatel INTAR a. s. 
Brno

Rada městyse rozhodla
•	 přiznat peněžitý dar starostovi městyse 

Ing. J. Šíblovi dle předloženého návrhu

Rada městyse neschvaluje
•	 prominutí poplatku za odpad, žadatel M. Fi-

ala, Brno

Rada městyse bere na vědomí
•	 informaci o dokončení stavby Oprava úseku 

cyklotrasy poškozeného přívalovými dešti
•	 informaci ze slavnostního otevření prostor 

Dymáčku na č. p. 44
•	 zápis ze schůze sociálně zdravotní komise ze 

dne 28. 11. 2011

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 27 ze dne 19. 12. 2011

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse schvaluje
•	 Smlouvu o nájmu části pozemků p. č. 2563/3 

a  2563/1 v  k. ú. Jedovnice mezi městysem 

Jedovnice a  J. Chodníčkem, Řícmanice, dle 
předloženého a doplněného návrhu

•	 Smlouvu o nájmu pozemků mezi městysem 
Jedovnice a  P.  Doleželem a  V. Kuncem, Je-
dovnice, dle předloženého návrhu
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•	 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 
20. 06. 2011 mezi městysem Jedovnice, V. a J. 
Mlčouškovými, Jedovnice a Veselcem, b. d., 
Jedovnice, dle předloženého návrhu

•	 přidělení bytu 2C1 G3 obce Kotvrdovice 
v Domě s pečovatelskou službou na Zahrad-
ní 699 A. Ševčíkové, Kotvrdovice

•	 zrušení přípojky kabel. TV, žadatel M. Su-
chánek, Jedovnice

•	 podmínky výběrového řízení na dodavatele 
tisku Jedovnického zpravodaje dle předlože-
ného návrhu

•	 Vnitřní směrnici č. 1-2012 Směrnice o tvorbě 
a použití sociálního fondu včetně rozpočtu

•	 Odpisový plán dle předloženého návrhu
•	 rozpočtové opatření č. 10/2011 dle předlože-

ného návrhu

Rada městyse souhlasí
•	 se zřízením vodovodní a kanalizační přípoj-

ky na pozemku p. č. 1733, který je v majetku 
městyse, dle předloženého návrhu, žadatel 
D. Ušel, Šebrov-Kateřina

Rada městyse nesouhlasí 
•	 s prodejem části pozemku p. č. 265/5, žadatel 

A. Formánek, Jedovnice

Rada městyse bere na vědomí
•	 informaci o konání Tříkrálové sbírky v led-

nu 2012
•	 uzavření smlouvy o poskytování pečovatel-

ské služby, žadatelka M. Farlíková, Jedovnice
•	 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o posky-

tování pečovatelské služby, žadatelka D. Ne-
jezchlebová, Jedovnice

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 28 ze dne 4. 1. 2012

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse schvaluje
•	 na základě vyhlášky č. 429/2011 Sb. výši strav-

ného pro cestovní náhrady pro 5-11 hodin 
75 Kč, 12-17 hodin 110 Kč, 18-24 hodin 180 Kč

•	 na  základě Nařízení vlády č. 448/2011 Sb. 
platový výměr řediteli ZŠ M. Součkovi 
s účinností od 01. 01. 2012

•	 na  základě Nařízení vlády č. 448/2011 Sb. 
platový výměr ředitelce MŠ J. Kučerové 
s účinností od 01. 01. 20120

•	 podání žádosti o  investiční dotaci z  dotač-
ního programu JMK Prevence kriminality 
2012 dle předloženého návrhu

•	 záměr přihlásit Jedovnice do soutěže Vesnice 
roku

Rada městyse souhlasí
•	 s přístavbou terasy u chaty dle předloženého 

návrhu, žadatel P. Ševčík, Petrovice
•	 s umístěním RD na p. č. 2528/12 a 2528/291 

včetně přípojek na  IS, žadatel Ing.  E. Volf, 
Blansko, dle předloženého návrhu doplněné-
ho o podmínky stavební komise

Rada městyse bere na vědomí
•	 zápis z jednání komise stavební ze dne 15. 12. 

2011

Rada městyse rozhodla
•	 přidělit zakázku Tisk Jedovnického zpravo-

daje od roku 2012 firmě Grafex, s. r. o.,  která 
nejlépe vyhověla požadovaným záměrům 
městyse

Usnesení č. 12 ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice, konaného dne 7. 12. 2011

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

vou, tajemnici ÚM
•	 schvaluje ověřovatele zápisu Michala 

Prauseho a Leoše Blažka
•	 schvaluje program zasedání dle předložené-

ho a doplněného návrhu

•	 schvaluje zprávu starosty městyse o kontrole 
úkolů

•	 schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2011, 
8/2011 a 9/2011 dle předloženého návrhu

•	 deleguje na radu městyse pravomoc zastupi-
telstva městyse schválit rozpočtové opatření 
č.10/2011 dle skutečného stavu příjmů a vý-
dajů v prosinci 2011
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•	 schvaluje rozpočtové provizorium městyse 
pro rok 2012 dle předloženého návrhu

•	 ukládá radě městyse zajistit hospodaření 
městyse dle schváleného rozpočtového pro-
vizoria pro rok 2012 při nepřekročení celko-
vých výdajů

•	 ukládá radě městyse a předsedovi finanční-
ho výboru připravit návrh rozpočtu městy-
se pro rok 2012 a předložit ho k projednání 
a schválení zastupitelstvu městyse

•	 ukládá starostovi městyse svolat před zve-
řejněním návrhu rozpočtu do  11. 02. 2012 
jednání volebních subjektů ke  stanovení 
návrhů investičních a  neinvestičních akcí 
na rok 2012. Pro jednání připravit jmenovi-
tý seznam investičních a neinvestičních akcí 
projednaný při sestavování rozpočtu na rok 
2011 doplněný o požadavky na rok 2012

•	 schvaluje podání žádosti poskytovatele soc. 
služeb městyse Jedovnice o dotaci ze státního 
rozpočtu pro rok 2012 dle metodiky MPSV

•	 schvaluje podání žádosti o  dotaci z  Česko-
-německého fondu budoucnosti, Praha, pro 
rok 2012

•	 schvaluje podání žádosti o dotaci z rozpočtu 
JMK na hospodaření v lesích

•	 schvaluje přijetí dotace z  rozpočtu JMK 
na  hospodaření v  lesích ve  výši 118.410 Kč. 
Pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy

•	 přijetí podpory ze SFŽP Praha na  zřízení 
sběrného dvora ve výši 9,172.283 Kč. Pověřu-
je starostu městyse podpisem smlouvy

•	 schvaluje přijetí dotace z  rozpočtu Jihomo-
ravského kraje na výdaje na zabezpečení 

•	 akceschopnosti jednotky SDH na  rok 2011 
ve výši 24.257 Kč. Pověřuje starostu městyse 
podpisem smlouvy

•	 schvaluje Smlouvu o dílo č. 0014 / 2011 mezi 
městysem Jedovnice a  Požární technikou 
KOMET s. r. o., Pečky, a  pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

•	 schvaluje Smlouvu o dílo mezi městysem Je-
dovnice a MgA. R. Levinskou, akad. sochař-
kou, odbornou restaurátorkou, Brno, a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy

•	 schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 
S12-033-0052 „Oprava úseku cyklotrasy po-
škozeného přívalovými dešti“ s f. SWIETEL-

SKY stavební s. r. o., Brno, a pověřuje staros-
tu jeho podpisem

•	 schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovída-
jícího věcnému břemenu na pozemku parcel-
ní číslo 1261/2 v k. ú. Jedovnice, který je ma-
jetkem městyse, mezi městysem Jedovnice 
a E. ON Distribuce, a. s., České Budějovice, 
dle předloženého návrhu, a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

•	 schvaluje mandátní smlouvu na  výkon od-
borného dozoru při realizaci stavby Oprava 
úseku cyklotrasy poškozeného přívalový-
mi dešti mezi městysem Jedovnice a  Ing.   
L. Kratochvílem, Strhaře, dle předloženého 
návrhu. Pověřuje starostu městyse podpisem 
smlouvy

•	 schvaluje mandátní smlouvu na  zajiště-
ní Odborného dozoru při opravě střešního 
pláště na  objektu DPS v  Jedovnicích, ulice 
Zahradní, mezi městysem Jedovnice a  Ing.   
L. Kratochvílem, Strhaře, dle předloženého 
návrhu. Pověřuje starostu městyse podpisem 
smlouvy

•	 schvaluje zástupce zřizovatele ZŠ Jedovnice, 
okres Blansko, do  rady školy při ZŠ Jedov-
nice A. Bayerovou, Jedovnice, O. Horáka, 
Jedovnice, J. Matušku, Jedovnice

•	 schvaluje Smlouvu o výpůjčce a o budoucím 
zřízení úplatného věcného břemene mezi 
městysem Jedovnice a  Svazkem vodovodů 
a kanalizací měst a obcí Boskovice, dle před-
loženého návrhu doplněného o  vybudová-
ní cca 100m gravitační kanalizace v  úseku 
od napojení na stávající kanalizaci. Pověřuje 
starostu městyse podpisem smlouvy

•	 schvaluje zveřejnění Petice Ústavu sociální 
péče pro slabozraké a nevidomé Chrlice

•	 vyjadřuje podporu zachování Ústavu soci-
ální péče pro slabozraké a nevidomé Chrlice

•	 pověřuje starostu městyse odesláním dopisu 
na MPSV s podporou městyse Jedovnice za-
chování Ústavu sociální péče pro slabozraké 
a nevidomé Chrlice

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



JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ01/02 2012

7

Další důležité informace pro občany

Ordinační doba - MUDr. Helena Grimová

od ledna 2012 dochází k některým změnám:
pondělí 7.00-11.00 
 11.00-13.00 (pouze objednaní)
úterý 7.00-11.00
 11.00-13.00 (pouze objednaní)
 od 14.00 návštěvní služba
středa 7.00-11.00 
 11.00-12.00 (pouze objednaní)
 od 13.00 návštěvní služba

čtvrtek 7.00-11.00 
 11.00-13.00 (pouze objednaní)
 14.00-15.00
 15.00-18.00 (pouze objednaní)
pátek 7.00-11.00 
 od 12.00 návštěvní služba

Laboratorní odběry denně od 7.00 do 8.00

Nabídka pečovatelské služby pro seniory

Jako registrovaný poskytovatel sociálních slu-
žeb na základě zákona č. 108/2006 Sb, o soci-
álních službách, v  platném znění, poskytuje 
městys Jedovnice pečovatelskou službu pro 
naše občany. Pečovatelskou službu poskytuje-
me nejen v domě s pečovatelskou službou, ale 
i v terénu, to znamená u Vás doma.
Jedná se o  různou drobnou výpomoc, pro 
představu uvádíme dovážka oběda, nákupy, 
předpis a donáška léků, různé pochůzky, malý 
a velký úklid, praní, žehlení, doprovod k lékaři, 
doprovod na úřady či na vycházku, pomoc při 
podání jídla, pomoc s osobní hygienou, popří-
padě další úkony dle požadavků klienta.
Pečovatelskou službu v Jedovnicích provozuje-
me již mnoho let ke spokojenosti všech klientů. 
Je zajišťována pomocí 3 pečovatelek, které jsou 

připraveny na  základě Vašich požadavků po-
máhat s chodem Vašich domácností.
Jednotlivé úkony jsou hrazeny dle platné vy-
hlášky. Jedná se o  malé částky, které nezatíží 
Vaše rozpočty.
Nabízíme obědy, kde je možnost výběru ze 4 jí-
del. Jsou připravovány specielně pro důchodce.
V  případě, že byste měli zájem seznámit se 
podrobněji s nabízenými službami, můžete se 
obrátit na úřad městyse, kancelář č.24, na paní 
Gabrielovou, telefon 516 528 211, 606 760 194, 
nebo přímo na pečovatelky v Domě s pečova-
telskou službou, číslo telefonu 516 442 245. 
Rádi vyhovíme Vašim požadavkům, Vaše spo-
kojenost a klidné stáří bude odměnou za naši 
práci. 

Marie Gabrielová

Doporučení a výzva všem občanům městyse

Vážení spoluobčané,
Rada městyse Jedovnice na  svých jednáních 
v měsících listopadu a prosinci minulého roku 
projednávala možnost schválení Obecně zá-
vazné vyhlášky upravující regulaci hlučných 
činností o nedělích a státem uznaných dnech 
pracovního klidu.
S ohledem na případné budoucí negativní do-
pady na výrazné omezení těchto činností a nut-
né následné sankce Rada městyse Jedovnice 

prozatím od  přijetí takovéto obecně závazné 
vyhlášky ustoupila.
Nicméně vyzýváme tímto spoluobčany k  ma-
ximální možné ohleduplnosti a omezení veš-
kerých prací spojených s  užíváním zařízení 
a  přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček 
na trávu, cirkulárek, křovinořezů, motorových 
pil apod.., ve dnech pracovního klidu (neděle) 
a státem uznaných svátcích.
Věříme, že se tato výzva setká s  pochopením 
občanů a v budoucnu nebude nutno přikročit 
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k  zákonnému omezení obecně závaznou vy-
hláškou, která by zcela jistě zbytečně zkompli-

kovala občanské soužití v našem městysi. Dě-
kujeme za pochopení a Vaši vstřícnost.

Za Radu městyse Jedovnice:  
Ing. Jaroslav Šíbl, starosta

Z policejních záznamů

Zpráva o činnosti Policie Městyse Jedovnice za období od 15. 11. 2011 do 15. 1. 2012

•	 Dne 24. 11. 2011 strážníci přijali oznámení 
o  náhlém úmrtí, ke  kterému došlo na  ulici 
Barachov v  Jedovnicích. Provedeným spo-
lečným šetřením s  PČR OO Blansko bylo 
zjištěno, že dne 24. 11. 2011 v době od 10.45 
hod. do  11.40 hod. došlo k  náhlému úmrtí 
staršího muže. Šetřením a ohledáním místa 
nebylo zjištěno cizí zavinění. Tělo zemřelého 
bylo převezeno do  Ústavu soudního lékař-
ství Brno k  provedení pitvy. Rodinný dům 
zemřelého muže byl zapečetěn z důvodu po-
zůstalostního řízení. Věc nadále šetří PČR 
Obvodní oddělení Blansko.

•	 Dne 25. 11. 2011 strážníci provedli asistenci 
při dopravní nehodě dvou osobních motoro-
vých vozidel, ke které došlo na ulici Na Kop-
ci. Při nehodě nedošlo ke  zranění osob. 
Účastníci se na místě dohodli, takže nebylo 
nutné volat k prošetření dopravní policii. 

•	 Dne 28. 11. 2011 strážníci provedli na žádost 
ekonomického odboru, ohlašovny úřadu 
městyse Jedovnice, šetření ke zjištění trvalé-
ho pobytu. 

•	 Dne 06. 12. 2011 strážníci přijali oznámení 
o volně pobíhajícím psovi rasy briard. Pes byl 
následně odchycen a zajištěn strážníky v kot-
ci na úřadě městyse. Následně bylo provede-
no šetření se zaměřením na zjištění majitele. 
Přestupek byl vyřešen napomenutím, s  tím, 
že v případě opakování bude přestupek po-
stoupen správnímu orgánu, kde majiteli hro-
zí nemalý postih.

•	 Dne 08. 12. 2011 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 10. 12. 2011 strážníci přijali oznáme-
ní o  fyzickém napadení, ke  kterému došlo 
na Havlíčkově náměstí. Po příjezdu na mís-
to bylo zjištěno, že zde došlo k  fyzickému 
napadení a  zranění dvou mladých žen pa-
chatelem, který po  incidentu odjel z  místa 
vozidlem taxislužby. Obě poškozené byly 
převezeny k lékařskému ošetření do nemoc-
nice v Blansku. Věc je šetřena jako přestupek 
proti občanskému soužití.

•	 Dne 19. 12. 2011 strážníci přijali oznámení 
o  nálezu přední registrační značky, která 
byla nalezena na ul. Zahradní v Jedovnicích. 
Následným šetřením byl zjištěn majitel re-
gistrační značky, který si nalezenou věc bez-
prostředně poté na služebně OPMJ převzal.

•	 Dne 24. 12. 2011 strážníci v noční době řešili 
na Havlíčkově náměstí rušení nočního klidu. 
Mládež, která svým chováním rušila noční 
klid, byla vyzvána, aby svého jednání zane-
chala. Přestupek proti veřejnému pořádku 
byl vyřešen na místě domluvou.

•	 Dne 27. 12. 2011 strážníci řešili případ po-
rušení OZV. č. 4/2011 - regulace v  užívání 
zábavné pyrotechniky, kdy dva nezletilí hoši 
na  ul. Barachov odpalovali zábavnou pyro-
techniku. Přestupek byl na  místě vyřešen 
domluvou s  upozorněním na  platnost dané 
vyhlášky.

•	 Dne 29. 12. 2011 strážníci přijali oznámení 
o  nálezu zatoulaného psa rasy zlatý retrí-
vr, který se pohyboval na ulici Na Větřáku. 
Pes byl umístněn v kotci na úřadě městyse. 
Po zjištění majitele psa došlo k jeho předání. 
Věc byla vyřízena napomenutím.

•	 Dne 29. 12. 2011 strážníci opět řešili použi-
tí zábavné pyrotechniky v  místech zvaných 
Na  Chochole. Zde skupina mladíků odpa-
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lovala zábavní pyrotechniku – dělobuchy. 
Přestupek byl na  místě vyřešen domluvou 
a zákazem používání zábavné pyrotechniky.

•	 Dne 02. 01. 2012 strážníci přijali oznámení 
o nálezu nákupní tašky, kterou oznamovatel 
nalezl na  zastávce v  k.ú. obce Vilémovice. 
O  nálezu byl sepsán úřední záznam. Nález 
uveřejněn na infokanále. Nalezená věc je ulo-
žena na služebně OPMJ k vyzvednutí.

•	 Dne 02. 01. 2012 strážníci přijali oznámení, 
že u smuteční síně mládež používá zábavnou 
pyrotechniku.

•	 Dne 03. 01. 2012 strážníci přijali oznáme-
ní o požívání zábavné pyrotechniky v okolí 
školy. Na základě těchto oznámení strážníci 
přijali opatření k zamezení porušování OZV. 
Těmto místům byla věnována zvýšená po-
zornost při obchůzkových službách.

•	 Dne 04. 01. 2012 strážníci provedli na žádost 
Městského úřadu Blansko, Odboru vnitřních 
věcí, doručení doporučeného dopisu osobě, 
která si písemnost na poště nevyzvedávala.

•	 Dne 04. 01. 2012 strážníci přijali oznámení, 
že v místech zv. Veselec v k.ú. městyse Jedov-
nice pobíhají dva koně, kteří utekli z nedale-
ké ohrady. Na základě tohoto zjištění a ově-
ření oznámení byl ihned vyrozuměn majitel 
zvířat, který si koně následně odchytl, ustájil 
a zabezpečil v ohradníku. K ohrožení zdraví, 
života a ke škodě na majetku nedošlo.

•	 Dne 05. 01. 2012 strážníci přijali oznámení, 
že na  soukromém pozemku v  k.ú. městyse 

Jedovnice parkuje delší dobu osobní moto-
rové vozidlo. Provedenou lustrací v  eviden-
ci odcizených motorových vozidel nebylo 
zjištěno, že by se jednalo o odcizené vozidlo. 
Majitel vozidla byl písemně vyzván, aby vo-
zidlo přeparkoval a kontaktoval OPM Jedov-
nice. Věc šetří OPMJ.

•	 Dne 09. 01. 2012 strážníci na žádost Okres-
ního soudu Blansko provedli šetření k firmě, 
která má své sídlo na k.ú. městyse. Zjištěné 
skutečnosti byly zaslány žadateli.

•	 Dne 13. 01. 2012 strážníci přijali oznámení, 
že v  bytových domech na  ul. Na  Kopci ob-
cházejí byty čtyři osoby vydávající se za pra-
covníky firmy E.ON. Dotazem na této firmě 
bylo zjištěno, že se žádné kontroly elektro-
měrů v  Jedovnicích neprovádějí. Na  místo 
byla přivolána hlídka Obv. odd. PČR Blan-
sko, která si ve  věci provedla další šetření. 
Údajní pracovníci firmy E.ON po podaném 
oznámení rychle z Jedovnic odjeli.

•	 Dne 13. 01. 2012 strážníci v  ranních hodi-
nách na  Havlíčkově náměstí šetřili rušení 
nočního klidu, kterého se dopustili dva mla-
díci, vracející se z nedalekého restauračního 
zařízení. Po zjednání klidu byla věc na místě 
vyřešena napomenutím.

•	 V  uvedeném období strážníci řešili 41 pře-
stupků v dopravě.

Luděk Kolář – velitel Obecní 
policie městyse Jedovnice

Z policejního zápisníku

Nedostal ani televizi, ani peníze zpět
Měla to být báječná koupě, nakonec se z ní vy-
klubal podvod. Tak se dá charakterizovat pří-
pad, který v těchto dnech šetří blanenští poli-
cisté. Muž z Jedovnic si přes internet objednal 
na dobírku ke koupi televizor značky Samsung. 
Poté však začal s  prodávajícím komunikovat 
elektronicky a prodávající v e-mailu muže vy-
zval, aby peníze poslat na  účet a  poté že mu 
zboží doručí. Přestože se vše stalo už koncem 
listopadu, do dnešního dne muž nemá ani te-
levizor, ani 10 tisíc, které zaplatil. Proto vše 

oznámil na policii, která věc šetří pro podezře-
ní ze spáchání trestného činu podvodu.

Přišel si pro maso
Do  rekreačního zařízení nedaleko rybníka 
Olšovec v  Jedovnicích se vydal v  posledních 
dnech roku 2011 krást dosud neznámý pacha-
tel. Po vypáčení zajištěných dveří prohledal ob-
jekt, odnesl si drobné mince v celkové hodnotě 
asi 100 korun a ještě pak asi tři kila zmražené-
ho masa. Celková škoda se ale vinou poškození 
dveří vyšplhala na víc jak 6 tisíc korun.



JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 01/02 2012

10

Vloupal se do domu, nic si ale neodnesl
Do jednoho z rodinných domů v Jedovnicích se 
v  přesně nezjištěné době do  10. ledna vloupal 
dosud nezjištěný pachatel. Dovnitř se dostal 
po  vypáčení zadních dveří. V  domě pak ještě 

poškodil další dveře, ale z domu odešel, aniž by 
cokoliv odcizil. Přesto poničil dveře v hodnotě 
asi 7 tisíc korun.

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

Společenská kronika

Jubilanti

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

Leden
5. 1.  Marie Gottwaldová, U Hrubé lípy 618 

80 roků
8. 1.  Vlasta Julínková, Brněnská 93 

86 roků
9. 1.  Emilie Kovaříková, Jiráskova 510 

70 roků
12. 1.  Alena Klímová, Za Kostelem 440 

82 roků
12. 1.  Milada Zouharová, Za Kostelem 448 

83 roků
12. 1. Jindřiška Knechtová, Tyršova 323 

86 roků
13. 1.  Petr Bílek, Tyršova 740 

87 roků
18. 1.  Alois Kunc, Tyršova 325 

82 roků
25. 1.  Emile Chalupová, Habeš 212 

80 roků
26. 1.  Josef Petr, Na Kopci 751 

75 roků

26. 1.  Rudolf Vymazal, Jiráskova 371 
80 roků

27. 1.  Jindřich Král, Jedovnice 543 
70 roků

27. 1.  Libuše Pavléková, Havlíčkovo nám.25 
83 roků

Únor
3. 2.  Alois Tomášek, Zahradní 699 

83 roků
3. 2.  Drahomíra Němcová, Zahradní 699  

90 roků
7. 2.  Jiřina Machátová, Podhájí 235 

83 roků
10. 2.  Zděna Fleková, K Propadání 143 

80 roků
12. 2.  Milan Jedlička, Zahradní 699 

80 roků
16. 2.  Alois Kopřiva, Zahradní 699 

82 roků
17. 2.  Anna Pořízková, Jiráskova 236 

70 roků
20. 2. Oldřich Vančura, Nad Rybníkem 524  

80 roků
29. 2.  Marta Nezvalová, Na Kopci 636 

84 roků
Zdeňka Nečasová, matrikářka ÚM Jedovnice 

Co se děje v mateřské škole

Jak probíhaly vánoční besídky 2011 v mateřské škole

Od září ušly děti z mateřské školy (obrazně ře-
čeno) velký kus cesty. Našly si nové kamarády, 
vytvořily si pravidla chování v kolektivu, nau-
čily se spoustu nového.

Zastavme se nejdříve ve  třídě Hastrmánků – 
zde jsme pomocí kouzelných hodin putovali 
časem. Jejich podzimní část nás seznámila 
s dopoledními činnostmi ve školce - od ranní-
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ho přivítání po oběd. Po dvanácté hodině jsme 
putovali zimním obdobím.
Děti ze třídy Kapříků na vánoční besídce před-
vedly pásmo básní a říkadel, které začínalo v ba-
revném podzimu. S drakem se postupně dostaly 
až k paní Zimě, která všechny přítomné zavála 
do hlubokého lesa, kde zvířátka hledala svůj do-
mov. Na závěr pro navození vánoční atmosféry 
děti recitovaly básně o Vánocích.
Děti z Žabek přivítaly přítomné písničkou, kde 
slibují, že dnes zlobit nebudou. Potom si zahrály 
na zvířátka a zazpívaly vánoční koledy. Na závěr 
si všichni v malé vánoční dílničce společně s ro-
diči vyrobili svícen z jablíček a sušeného ovoce.

Ve třídě Kačenek jsme se přenesli do kouzelné 
doby Josefa Lady. Zasněžené chaloupky, svátek 
svatého Martina, mikulášská nadílka, spraved-
livý čert, Vánoce a kouzelné zvonění zvonečků.
Po  závěrečném potlesku, který byl ve  všech 
třídách opravdu zasloužený, čekaly na děti vá-
noční dárky. Děvčata dostala panenku, chlapci 
model motorky. Dárečky zakoupily maminky 
z Klubu rodičů. Děti si je odnesly domů.
A jaká byla odměna pro paní učitelky? Pohled 
do rozzářených očí dětí.

Jitka Kučerová, ředitelka MŠ

Rozbalování vánočních dárků ve třídě Kapříků

Martínek a ostatní děti ze třídy Žabek na vánoční besídce v MŠ
Šimonek postavil z nové stavebnice 

Morphun „Čertíka“
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Divadelní vystoupení dětí z mateřské školy

Hej hou, hej hou, trpaslíci jdou… známá pí-
snička nás uvedla do  pohádky „Sněhurka 
a sedm trpaslíků“. Své první představení v le-
tošním školním roce sehrály děti z divadelní-
ho kroužku ve čtvrtek 15. prosince 2011 pod 
režijním vedením paní učitelky Aleny Dostá-
lové a  Dany Zouharové. Všechny děti zvládly 
své role na  jedničku, a protože pohádku hráli 

naši nejmenší, nebyla nouze o humorné situa-
ce. Všichni sklidili za své výkony velký potlesk 
z řad diváků.
V roce 2012 v naší práci pokračujeme a připra-
víme pro rodiče, ale i ostatní příznivce našich 
malých divadelníků ještě dvě pohádky. Jaké? 
To Vám zatím neprozradím. Přijďte se podívat! 

Alena Dostálová

Tříkrálový průvod z mateřské školy – 5. 1. 2012

,,Jééé, tady je králíčků!” rozhlédla jsem se 
s  úsměvem po  vznešeně se tvářících obliče-
jích. Avšak okamžitě mě z  omylu vyvedl dů-
ležitě znějící hlásek: „Ne-é, my jsme králové!” 
Na moje vysvětlování, že král je dospělák, a tak 
oni musí být tedy králíčci, děti už nečekaly 
a s jiskřičkami v očích se chlubily svými koru-
nami. A že bylo opravdu čím! Někdo si ji ozdo-
bil hvězdičkami, jiný pastelkami, všichni byli 
pyšní na symbolické písmeno uprostřed - K, M 
nebo B. Tříkrálový průvod mohl začít.
Chodníky sice klouzaly, vyjít kopec nám dalo 
pěkně zabrat, ale přece jsme plni nadšení 
umocněného bohatou sněhovou nadílkou sta-
nuli 5. 1. 2012 ve  čtvrt na  jedenáct před bra-
nami jedovnického kostela. Vybraní zástupci 
z každé třídy dostali na hlavy již zmíněné ko-
runy a slavnostně jsme prošli uličkou až k ol-
táři, kde na nás čekal pan děkan Václav Trmač. 
Zazpíval si s  námi koledy, pověděl zajímavý 
příběh k zamyšlení a každého obdaroval pěk-
nou tematickou vymalovánkou. Ale ani my 
jsme nepřišli, jako správní králové, s prázdnou! 
Každý z  nás Ježíškovi vhodil do  pokladničky 

pár korunek. Odměnou nám bylo potěšit se 
pohledem na krásný dřevěný Betlém a zazvonit 
na zvonec.
Děti z Hastrmánků a Kapříků pak ještě s pu-
sinkami dokořán obdivovaly monumentálnost 
varhan, s kterými nás ochotně blíže seznámila 
pí uč. Javorská. 

Za příjemně strávené chvíle za celou 
MŠ děkuje pí uč. Veronika Němcová

Na co se mohou rodiče a děti těšit v měsíci lednu a únoru?

•	 Děti uvidí dvě pohádky: „O  třech prasát-
kách“ a „O Popelce“ hranou marionetami.

•	 S  předškoláky navštívíme naše kamarády 
v 1. třídě ZŠ Jedovnice, prvňáčci nám ukáží, 
co se od září naučili a prohlédneme si pro-
story školy.

•	 Vypravíme se do  divadla Radost v  Brně 
na nějakou zaručeně pěknou pohádku. 

•	 Uspořádáme přednášku spojenou s besedou 
pro rodiče nejen předškolních dětí: Škol-
ní zralost a  školní úspěšnost, pořádanou 
ve  spolupráci s  oblastní pedagogicko - psy-



JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ01/02 2012

13

chologickou poradnou Vyškov, pracoviště 
Blansko

•	 Kamarádi Moravského krasu nás pozvou 
na Sněhohrátky, jedná se o zábavné odpole-
dne strávené na zahradě MŠ, kde se jednotli-

vé rodinné týmy zúčastní soutěže o nejpoda-
řenější stavbu ze sněhu. A  nezapomeňte, že 
ve školce jsou nakonec vítězové všichni!

Na společná setkání se těší kolektiv 
zaměstnanců z mateřské školy.

Z lavic základní školy

Střípky ze života školy

Prosinec 2011
1.12. Hospitace přírodovědné předměty 

v rámci sdružení CIRSIUM na ZŠ 
Sloup (Nečasová, Souček, Vávra)

13.12. Okresní šachový přebor ZŠ (Kříčková)
15.12. Volba MISS školy (Králová)
19.12. Soutěž v aerobiku sdružení CIRSIUM 

ve Křtinách (Králová)
21.12. Celoškolní vánoční projekt
22.12.  Celoškolní vánoční projekt + zpívání 

vánočních koled
22.12. Filmové představení pro 1. stupeň

Leden 2012
5.1. Okresní finále starších žáků ve florbale 

– 1. místo a postup do krajského kola 
(Srnec)

9.1. Informace o klasifikaci zákonným 
zástupcům

23.1. Kontrola PPP Blansko
24.1. Pololetní pedagogická rada 

Ustavující zasedání nově zvolené Škol-
ské rady

27.1. Florbalový turnaj mladších žáků sdru-
žení CIRSIUM

31.1. Koncert ZUŠ Blansko 
Předání pololetního vysvědčení

Za českými „nej“ aneb Výlet do Pardubic

Dne 27. listopadu jsme navštívili město v Po-
labské nížině - Pardubice. Leží na soutoku Labe 
a Chrudimky ve východních Čechách. 
V sedm ráno jsme vycestovali vlakem z Blanska 
do Pardubic s doprovodem pana učitele Srnce 
a  paní učitelky Hrazdírové. Cesta ve  společ-
nosti mých kamarádek uběhla celkem rychle. 
Za chvíli jsme se objevili na hlavním pardubic-
kém nádraží. Je to budova, která je velice prak-
ticky zařízená a kterou by si neměl žádný český 
občan nechat ujít, protože patří k významným 
stavbám poválečného funkcionalismu. 
Od nádraží se celá skupina vydala k závodišti, 
kde se koná tradiční dostih Velká pardubická 
a  které se pyšní mnoha „nej“. Milý průvodce 
nám ukázal Taxisův příkop, přes který koně 
„letí“ vzduchem více než 5 metrů. Prohlídka 
trvala téměř dvě hodiny, a  tak na  jejím konci 
někteří sledovali spíš malé letadýlko létající nad 
jejich hlavami. Po hlavním bodu naší exkurze 
jsme se vydali do centra podívat se k velice za-

jímavým památkám. Mezi tyto památky patří 
Zelená brána a  dům U  Jonáše na  nádherném 
náměstí. Po prohlídce jsme se rozdělili do sku-
pin, dostali lístky s  otázkami, na  které máme 
najít odpověď, ale také se konala soutěž o nej-
větší pardubický perník. Každý z  nás dostal 
50 korun a mohli jsme se složit a koupit veliký 
perník. 
Naše skupina šla najít odpověď na otázky. Na-
vštívili jsme jeden malý obchod s perníky, kde 
skupina našla odpovědi na otázky, ale nenašla 
ten největší perník. 
Po chvíli cesty po ulici byl další obchod s perní-
kem, kterého jsem si všimla už předtím. Právě 
tam jsme koupili ten velký perník, který jsme 
zamýšleli dát našim učitelům. Potom následo-
valo občerstvení v  KFC, kde se občerstvovala 
i další skupina. 
Po půl hodině jsme se vydali na zpáteční cestu 
k hlavnímu nádraží. Po cestě skupina navštívi-
la drogerii, knihkupectví i obchod s oblečením. 
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Když jsme dorazili na hlavní nádraží, začaly se 
tu scházet i ostatní skupiny. 
Po  příchodu učitelů se začaly měřit perníky. 
Náš měřil třicet centimetrů, ale vítězný čtyřicet 
osm. Před cestou jsme darovali perník a všich-
ni odevzdali lístky. 

Ve  vlaku do  Blanska museli všichni členové 
exkurze stát, ale jak se začal vlak vyprazdňo-
vat, všichni už seděli ve svém kupé. Po výstupu 
z vlaku měli všichni rozchod. Celá exkurze se 
vydařila a já jsem si odnesla mnoho zajímavých 
informací a zážitků.

Barbora Vágnerová, 8. ročník

Již devátým rokem ZŠ Jedovnice finančně podporuje adoptivního chlapce v Indii

Díky aktivitě žáků 9. ročníku, kteří zorganizo-
vali už 15. Miss ZŠ Jedovnice pro školní rok 
2011-2012, mohla ZŠ Jedovnice i  v  letošním 
roce zaslat finanční pomoc našemu adoptivní-
mu chlapci do Indie.
Organizační tým žáků přistoupil k zajišťování 
všech aktivit velmi zodpovědně. Začalo to již 
výběrem dívek, které se do soutěže se přihlásí. 
Není totiž vůbec jednoduché předstoupit před 
plný kulturní dům a  ukázat svoje schopnosti 
v oblasti vědomostí, zručnosti, tance a mnoha 
dalších. Ale dívky, především právě 9. roční-
ku, si uvědomily, že pro dobrou věc je potře-
ba se občas i  „obětovat“, a  tak, když nemohly 
přemluvit dívky z  nižších ročníků , přihlásily 
se do  soutěže samy - velký dík patří i  jediné 
dívce ze 7.B, která také pomohla a šla soutěžit. 
Vždyť výtěžek z této akce je již devátým rokem 
věnován adoptivnímu chlapci ZŠ Jedovnice – 
Johnnimu Laxmanovi z Itgy v Indii. Jen díky 
penězům, které mu naše škola každý rok za-
sílá, si může dovolit navštěvovat školu, koupit 
si školní uniformu, batoh, školní materiály, 
účastnit se školních výletů a financovat si další 
aktivity, spojené s výukou. Velmi nás všechny 
těší, že mu tak můžeme splnit jeho sen, připra-
vit se na své budoucí vysněné povolání – chtěl 
by se stát policistou.
Z  dopisů, které nám každoročně zasílá, je vi-
dět, že si naší pomoci velmi váží a ve škole se 
to odráží velmi dobrým prospěchem – ze všech 
předmětů má na vysvědčení hodnocení A nebo 

B. Takže ani příští školní rok si díky našim de-
váťákům nemusí dělat vrásky s financemi.
Do  soutěže Miss se nakonec zapojilo 7 dívek, 
které porotu a všechny diváky po celý podve-
čer přesvědčovaly, že „umějí“. Porota neměla 
vůbec jednoduchý úkol vybrat ty „tři nejlepší“, 
protože výkony všech byly velmi vyrovnané. 
Po  sečtení všech bodů bylo jasno: titul Miss 
Sympatie získala Anna Kuncová, II. vicemiss se 
stala Barbora Pernicová, I. vicemiss vybojovala 
Michaela Matušková a titul Miss ZŠ Jedovnice 
pro letošní rok získala Anna Kuncová.

Vedení školy velmi potěšilo, že i v době finanč-
ní krize se našlo mnoho sponzorů, kteří velmi 
oceňují aktivity naší školy, přispívají nám na ně 
a  soutěž Miss podpořili velmi cennými dary. 
Vedení ZŠ Jedovnice by chtělo poděkovat všem 
sponzorům za jejich podporu a všem dospělým 
i  žákům, kteří se aktivně zapojili, za  výborně 
zvládnutou akci.

Vedení ZŠ Jedovnice 

Předvánoční čas - čas splněných přání

To je název dvoudenního celoškolního projek-
tu, který proběhl na ZŠ Jedovnice poslední dva 
dny školního vyučování v roce 2011.

Ve středu 21. prosince pracovali žáci celé školy 
ve  věkově nesourodých skupinách v  jednotli-
vých dílnách - zpívali netradiční vánoční ko-
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ledy, seznamovali se s tím, jak by měl vypadat 
vánoční stůl, hráli deskové hry, zjišťovali, jak 
se slaví Vánoce ve  světě i  s  ochutnávkou ně-
kterých vánočních nápojů, dramaticky zpra-
covávali vánoční koledy, malovali, sportovali 
a v neposlední řadě vyráběli netradiční vánoč-
ní ozdoby a výrobky. Za celý den se jednotlivé 
skupiny vystřídaly ve čtyřech dílnách.
Celý náš vánoční den vyvrcholil obědem, který 
probíhal ve zcela netradičním duchu - byl po-
dáván formou švédského stolu. Pozvání přijal 
profesionální kuchař z  prestižního luhačovic-
kého hotelu, který pro žáky připravil krátkou 
přednášku o  správném stolování, prostírání, 
chování u  svátečního stolu a  také se podílel 
na přípravě a distribuci švédských stolů. Asi si 
málokdo dokáže představit, co to je připravit 
švédský stůl pro 300 strávníků, ale nám se to 
podařilo. Každé dítě mohlo mít smažený vep-
řový řízek, smažený kuřecí řízek, smažený sýr, 
hamburger, pizzu, špagety, jako přílohy hra-
nolky, bramborový salát, pečivo, zeleninu a ne-
chyběly ani čtyři druhy zákusků a studená ku-
chyně - jednohubky, chlebíčky, obložené mísy.
Chtěli bychom poděkovat nejen paním ku-
chařkám, ale i  paním uklizečkám a  paním 
učitelkám, kteří se do přípravy švédských stolů 
zapojili, protože každá z nich místo toho, aby 

doma finišovala s  předvánočními přípravami, 
věnovala svůj čas dětem naší školy.
Čtvrteční den začal krásnou vánoční atmo-
sférou – již od  brzkých ranních hodin dýchla 
na  příchozí žáky i  rodiče, díky rozsvíceným 
svíčkám po  celém schodišti, předvánoční at-
mosféra, mohli si chvilku odpočinout od kaž-
dodenních starostí a zaposlouchat se, případně 
si zazpívat u školního vánočního stromku vá-
noční koledy společně s učiteli, žáky a našimi 
hudebnicemi - akordeonistkou Jitkou Lan-
grovou a kytaristkou Hanou Šíblovou. Během 
půl hodinky byl prostor u stromku zcela zapl-
něn všemi spontánně zpívajícími žáky, učiteli 
a ostatními návštěvníky školy.
Od 8 hodin pokračoval program dle představ 
žáků:
První stupeň měl vánoční besídky a  poté se 
odebral do  kulturního domu, kde děti shléd-
ly film Šmoulové. Žáci druhého stupně si den 
připravili podle sebe, takže některé třídy odjely 
do Brna, jiné na bowling do Blanska atd.
Celý vánoční projekt se nám díky aktivnímu 
zapojení všech pracovníků školy velmi vydařil 
a odměnou nám všem byly spokojené děti, od-
cházející na vánoční prázdniny.

Mgr. Světlana Štěpánková

Úspěch našich florbalistů

Vynikajícího úspěchu dosáhli starší žáci 
na  okresním turnaji ZŠ ve  florbalu. Po  vítěz-
ství v okrskovém kole nenašli přemožitele ani 
na  okresním kole, které se konalo v  hale SPŠ 
Jedovnice ve  čtvrtek 5. 1. 2012. Ve  finálovém 

utkání porazili poměrem 1 : 0 družstvo Bosko-
vic a postupují tak do krajského kola, které se 
uskuteční v únoru ve Slavkově u Brna. 

Mgr. Michal Souček
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Novinky a zajímavosti ze ZUŠ

Vánoční koncerty tanečního orchestru ZUŠ

V  sobotu 3. prosince vy-
razil taneční orchestr 
ZUŠ do  Nesovic u  Vyš-
kova, aby tam na pozvání 
obecního úřadu realizo-
val koncert u  příležitosti 
vánoční výstavy a  slav-
nostního rozsvěcování vánočního stromu. 
Koncert se uskutečnil v rozsáhlých prostorách 
velkoryse pojatého kulturního domu, za který 
by se nemuselo stydět ani velké okresní město. 
Akustika rozlehlého sálu však byla velmi dob-
rá a  orchestr předvedl posluchačům program 
sestavený z  melodií napříč hudebními žánry. 
Vzhledem k adventnímu času však pochopitel-
ně převažovaly koledy a  vánoční taneční me-
lodie známých interpretů. Příjemné publikum 
ocenilo výkon orchestru srdečným potleskem 
a  pan starosta Reška zároveň s  poděkováním 

vyzval mladé hudebníky k  rezervaci termínu 
vystoupení na příští kalendářní rok. 
Další zastávkou předvánočního putování ta-
nečního orchestru byl již tradiční koncert 
v Doubravici nad Svitavou 9. prosince. Do po-
sledního místa obsazený sál místního kina 
hudebníky vítal bouřlivým potleskem, který 
neutichal ani během více než hodinu a půl tr-
vajícího vystoupení. 
Sérii vánočních koncertů orchestr završil Tří-
královým vystoupením v neděli 8. ledna v Bo-
řitově. I  zde hudebníci hráli před zcela zapl-
něným sálem kulturního domu, do kterého se 
sjelo publikum z širokého okolí. 
Tóny vánočních melodií jsou dnes již minulostí 
a orchestr se pustil do nové práce spojené s pří-
pravou dalších vystoupení. Těšíme se na někte-
rém z našich koncertů s Vámi na shledanou! 

Mgr. Josef Škvařil, ředitel ZUŠ

Napsali o nás…

Nastal čas předvánočního spěchu, nákupů, 
úklidu … je tedy na místě se zastavit, na všech-
ny starosti zapomenout a zaposlouchat se třeba 

do  krásných vánočních koled, muzikálových 
melodií a  také do  dechovkových skladeb. To 
vše určitě měli na mysli členové výboru Klubu 
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důchodců v Doubravici nad Svitavou, když po-
zvali na  koncertní vystoupení Velký orchestr 
ZUŠ Jedovnice se svými sólisty. A každý, kdo 
9. prosince 2011 přišel do doubravického kina, 
určitě nelitoval. Plný sál s  chutí tleskal výko-
nům skvělých hudebníků a  také vynikajících 
zpěváků. Dirigent orchestru Mgr. Josef Škvařil 

může být na svoje svěřence pyšný. Při závěreč-
ném zaslouženém potlesku se určitě nenašel 
nikdo, kdo by návštěvy tohoto překrásného 
koncertu litoval.

Eva Sáňková, kronikářka  
Doubravice nad Svitavou

Musica Nova v Hlinsku

Komorní orchestr Musica Nova vycestoval  
9. prosince do vzdáleného města Hlinsko. Pro-
gram adventního koncertu byl sestaven z  děl 
P.  J. Vejvanovského, J. Myslivečka, J. Haydna, 
A. Dvořáka, J. Pachelbela, J. J. Ryby, K. Steckera 
a G. F. Händela. 

Je reálná naděje, že na tento první koncert bu-
dou navazovat další vystoupení, pravděpodob-
ně v  nově zbudovaném moderním městském 
multifunkčním centru.

Milada Andrášiová

Výtvarné toulky antikou

Letošní školní rok ve  výtvarném oboru je-
dovnické ZUŠky probíhá v  duchu odkazu 
antické kultury. Seznamujeme se tak nená-
silnou formou s  dějinami umění. Polehoučku 
vnikáme do  intrik řeckých bohů, zabýváme 
se osudy dávných hrdinů a  snažíme se kouk-
nout na zoubky dávným mýtickým bytostem. 
Svět legend, bájí a  mýtů je pro nás zdrojem 
nekonečné inspirace. Vznikající kresby, malby 
i prostorové práce nám pomáhají lépe vnímat 
a pochopit tuto sice pradávnou, ale jinak velice 

vyspělou civilizaci a kulturu, z jejíhož odkazu 
čerpáme poučení i v současnosti.
Už víme, kdo to byl Zeus, a tak, když mluvíme 
o Diovi, máme na mysli téhož božského vládce 
Olympu. Hefaista si spojíme s  činnými sop-
kami, známe intriky Héry, Afrodity i  Athény 
a  trojská válka, Gorgona Medusa nebo Pegas 
také získali pevné obrysy, stejně jako proslulé 
sloupoví chrámů athénské Akropole. 
Ti starší si vyzkoušeli i techniku mozaiky, kte-
rou ozvláštnili prostory kolem našich umy-
vadel. Se svou antickou mapou získal Michal 
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Vondál 1. místo ve  výtvarné soutěži na  téma 
dobrodružství, pořádané pro žáky 8. a 9. roční-
ku výtvarným ateliérem SPŠ a VOŠ technické 

v Brně, což mu možná také pomohlo k úspěš-
nému přijetí na střední uměleckou školu.

Mgr. Jitka Vávrová

Co nás těší a trápí v tanečním oboru ZUŠ

V  letošním školním roce navštěvuje taneční 
obor asi 25 žáků. Není to mnoho, ale těší mě, že 
v době velké konkurence, kdy každá dívka ob-
divuje módní a vysněné trendy jako je zumba 
nebo street dance, můžeme rozvíjet přirozené 
pohybové dovednosti u  nejmladších tanečnic. 
Učíme se správné držení těla, správné pohybo-
vé návyky, akrobacii. U starších žáků přechá-
zíme od spontánní k řízené činnosti, rozvíjíme 
různé taneční techniky, současný tanec, zákla-
dy klasického tance, základy stepu.
Pěstujeme u  žáků vztah k  lidové slovesnosti 
a lidovému tanci, jakožto kulturnímu dědictví. 
Učíme žáky respektovat práci vlastní i  práci 
druhých, vedeme je k  pocitu zodpovědnosti, 
kdy je nutné poctivě trénovat v hodinách. Spo-
lečnými silami vytváříme krátké choreografie, 
se kterými umožníme žákům vystoupit na ve-
řejných akcích, tak jako tomu bylo například 
na  konci roku při rozsvěcování vánočního 

stromu, na mikulášské besídce, Miss ZŠ Jedov-
nice, vánočním koncertě ZUŠ či divadelním 
představení Kluci z Domažlic. 
Je škoda, že žáci našeho tanečního oddělení si 
zatím mohou nechat o tanečním sále jen zdát. 
Velká tělocvična ZŠ není pro nás zrovna ide-
ální. Není vybavena tyčemi ani odpovídajícím 
povrchem, je zbytečně veliká, ale především 
nemá zrcadla, která jsou dnes již samozřej-
mostí a jsou nezbytná pro kontrolu správného 
provedení pohybu. Přesto věřím, že z  našich 
žáků vychováme lidi, kteří se dokáží oriento-
vat v  jednotlivých stylech tance, budou znát 
správné zákonitosti pohybu, budou se zajímat 
o  umělecká díla, budou je chápat a  rozeznají 
jejich kvalitu. Přeji Vám všem hodně protan-
čených a radostných dnů v letošním roce i v ži-
votě. 

Iva Králová



JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ01/02 2012

19

Děti a mládež

Mateřské a rodinné centrum Dymáček

MaRC Dymáček o.s. 
se pro Vás v roce 2012 
bude snažit zabezpe-
čit takový program, 
aby si vybral každý. 
Chceme naplno vy-
užít toho, že od  lis-
topadu máme krásné vlastní prostory v  domě  
č. 44 na Havlíčkově náměstí (viz foto), ve kterých 
jste srdečně vítáni. V  případě, že něco budete 
postrádat či budete mít jakýkoliv dotaz či při-
pomínku, neváhejte nás kontaktovat! Veškeré 
potřebné informace naleznete na  našem webu 
www.marcdymacek.cz

Co připravujeme či co právě probíhá?
•	 Cvičení pro děti od půl roku do cca 4 let

•	 Herna s  programem (zatím výtvarný krou-
žek)

•	 Volná herna (možnost pohrát si, „poplkat“…)
•	 Kurz efektivního rodičovství 
•	 Pravidelné besedy na  téma BIO produkty 

(možno je také zakoupit) 
•	 Velikonoční dílna pro děti i rodiče
•	 Přednášky, hlídání dětí, baby masáže
O dalších akcích budeme informovat prostřed-
nictvím našeho webu a JIK. Zde také naleznete 
rozpis pravidelně konaných akcí, možnost při-
hlášení a další potřebné údaje. 
Všem děkujeme za účast na našich akcích v mi-
nulosti a  těšíme se, že v  budoucnu jich bude 
mnohem více! 

Za MaRC Dymáček o.s. 
předsedkyně Eva Hinštová



JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 01/02 2012

20

Junák - Svaz skautů a skautek ČR, středisko Jedovnice

 

Tříkrálová sbírka
Dobročinnou akci Tří-
králová sbírka pořádá 
Charita Česká republika 
v  celostátním měřítku již 
podvanácté. Dvanáct skupinek skautů a skau-
tek koledovalo postupně po celých Jedovnicích. 
Na  dveře malí koledníci psali C+M+B+2012: 
zkratku latinského Christus mansionem bene-
dicat (Kristus požehnej tomuto domu), doplně-
né třemi křížky mezi písmeny, které neoznačují 

plus, ale symbolizují Svatou trojici – Otce, Syna 
a Ducha svatého.
Do  kasiček jsme díky Vám vybrali částku 
43  005 Kč. Výtěžek sbírky je tradičně určen 
na  pomoc nemocným, handicapovaným, se-
niorům, matkám s dětmi v tísni a dalším po-
třebným především v regionech, kde se sbírka 
koná. Část výnosu sbírky je určena na humani-
tární pomoc do zahraničí. 
Více informací můžete najít na  webových 
stránkách: http://www.trikralovasbirka.cz/
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Děkujeme všem lidem za jejich štědrost a soli-
daritu. Za zdárný průběh akce patří také velký 
dík všem organizátorům a koledníkům.

Co plánujeme
V  měsíci lednu plánujeme společné lyžování 
na Paprsku. V únoru se můžeme těšit na skaut-

ský vzdělávací seminář v  Brně, na  tradiční 
skautský ples v  Jedovnicích a  na  noční hru 
po Jedovnicích s názvem Modrý štít.

Ivana Kučerová

Zprávy z kultury

Místní knihovna informuje

Něco ze statistiky za rok 2011:
Registrovaní čtenáři ..................................... 254
Počet návštěvníků ....................................... 1769
Výpůjčky celkem ......................................... 6632
z toho: 
naučná literatura ......................................... 1326
krásná literatura  ......................................... 4565
naučná literatura dětem  .............................. 136
krásná literatura dětem  ............................... 556 

Něco z prosincových knižních novinek:
Od českých autorů: 
Josef Formánek – Umřel jsem v sobotu

Magda Váňová – Pavouk v síti
Zdeněk Svěrák – Nové povídky
Halina Pawlowská – Velká žena z Východu 

Detektivky a thrillery: 
Simon Toyne – Sanctus
Jeffery Deaver – Lovec
Michael Palmer – Druhý názor
Collen Mac Cullough – Vražedná hra

Pro ženy: 
Táňa Kelleová-Vasilková - Lži

Marie Grimová, knihovnice

Tříkrálové povídání o pejskovi a kočičce na jevišti kinosálu

„Povídáním“ se členové žákovského divadel-
ního kroužku Školního klubu naší základní 
školy rozloučili s uplynulým rokem, s Vánoce-
mi, a příchodem Tří králů přivítali v předvečer 
jejich svátku první dny nového roku - předsta-
vení se konalo ve čtvrtek 5. ledna odpoledne. 
Ve  zdramatizované povídce malíře a  spisova-
tele Josefa Čapka předvedlo její děj celkem pět 

osob. Jako šitá na míru padla role kočičky Ad-
rianě Mašové ze třetí B třídy, podobně tak pře-
svědčivě uvedl Petr Nezval ze sedmé A postavu 
pana Čapka. Stejně věrně úlohy sedly i zbývají-
cím třem, žákům páté B třídy, kteří vystupovali 
– ve psím kožíšku se představila Kamila Vyma-
zalová, Maruška Hloušková celé představení 
průběžně velmi výstižně uváděla a  k  oživení 
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děje přispěly i  zvučné tóny z  trubky Šimona 
Přibyla a z pejskova „štěbence“ (klarinetu).
Děvčata za  kulisami velmi dobře a  rychle sa-
mostatně zvládla přestrojení za  tři krále, aby 
tito neočekávaným příchodem na  jeviště pře-
kvapili nejenom pana Čapka.
Začátek představení uvedli vtipným tanečním 
vystoupením žáci druhých tříd základní školy. 
Předvedli „pouze“ to, co se pod vedením paní 
učitelky magistry Hany Šíblové a  paní Věry 
Kříčkové naučili v hodinách hudební výchovy.
Taneční výstup v závěru představení připravila 
paní učitelka Iva Králová s děvčaty svého oddě-
lení v ZUŠ. Navíc nám vypomohla zapůjčením 
kostýmů pro divadelní tři krále.
Nevím, jak se divákům naše divadlo líbilo. Já 
jsem však viděl velmi dobré a  pěkné výkony 
herců, kteří nejenom že dokonale zvládli ná-
ročné texty bez nápovědy, ale dokázali jejich 
obsah výstižně vyjádřit i pohybově a správnou 
intonací. V  mnoha výstupech jako by slovo 
a pohyb splynuly v jeden celek. Za to vystupují-

cím vyslovuji i prostřednictvím tohoto článku 
velké uznání a poděkování.
Dále děkuji všem výše jmenovaným, protože 
svým podílem přispěli k úspěchu našeho diva-
délka, podobně za pomoc panu školníkovi Šen-
kovi, za ochotu paní Drozdové a rodičům herců 
za pochopení i spolupráci, kterou poskytli svým 
dětem úpravou kostýmů a  zajištěním doplň-
ků, potřebných k  vystoupení. Kameramanovi 
Jakubu Dobrovolnému za  „natočení“ a  Vítku 
Pernicovi za zpracování výstupů z představení 
do videožurnálu. Nelze nepřipomenout, že scé-
na by nebyla taková, kdybychom na její úpravu 
nepoužili něco ze zákulisí souboru Vlastimil.
Přítomným divákům patří velké poděkování 
za potlesk v průběhu i v závěru hry, který byl 
pro herce, z nichž většina stála na „divadelních 
prknech“ poprvé, nejen odměnou a oceněním 
výkonu, ale též povzbuzením. Byl bych rád, 
kdyby se rčení „Na Tři krále o skok dále“ pro-
jevilo i v další herecké chuti členů divadelního 
kroužku.

IM
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Historie

Jedovnické Madony

V jedovnickém kostele sv. Petra a Pavla si vpře-
du na pravé straně můžeme povšimnout dřevě-
né sochy Panny Marie, umístěné na stupňovi-
tém podstavci na zdi.
Na evidenčním listu památky, založeném r. 1964 
a revidovaném r. 1976 se můžeme dočíst: Socha 
Madony v presbytáři. Polychromované, částeč-
ně zlacené dřevo, výška 110 cm, zadní strana 
rovná. Na měsíci stojící štíhlá postava Madony 
ve zlatém plášti s  lámanými záhyby v místech 
pravé nohy, který si pravicí přidržuje u  levého 
boku, na kterém drží nahé sedící děcko, dívající 
se směrem od matky. Oba mají na hlavách zlaté 
barokní korunky. Začátek 16. století. Kvalitní 
práce pozdně gotického řezbáře, po opravě. Ko-
lem r. 1681 přenesena ze zřícené kaple v Hous-
ku, pak uložena ve věži a od r. 1805 na svato-
stánku.
Nejprve vysvětlení některých pojmů: Mado-
na je odvozeno z  italského „Mia Donna“, což 
znamená „má paní“, nazývá se tak ztvárnění 
Panny Marie v náručí s Ježíškem. Presbytář čili 
kněžiště je prostor u oltáře v kostelech a kap-
lích, kde se pohybuje kněz (presbyter), slovo je 
odvozen od  latinského presbys (starý); pochá-
zí z  doby, kdy kněží byli „staršími“ (předsta-
venými) – obdobou je známá kmenová „rada 
starších“. Pojem „polychromovaná socha“ 
znamená, že socha je natřena barvami. „Nahé 
sedící děcko“ je pochopitelně malý Ježíš. Socha 
je vzadu plochá, aby mohla stát těsně u stěny, 
kovový kroužek v horní části sloužil k zajištění 
stability.
Ztvárnění, kdy Panna Maria stojí na (půl)mě-
síci, se nazývá obvykle Assumpta (Nanebevza-
tá). Nanebevzetí Panny Marie není v  rozporu 
s  její smrtí. Svátek Nanebevzetí je zmiňován 
asi od 6. století. Nanebevzetí je často ztvárně-
no tak, že andělé nesou Mariino tělo do oblak, 
nebo že Maria už je na nebesích a shlíží z ob-
laků. Podle některých slovníků je „ta pravá“ 
Assumpta jen Maria nesená vzhůru anděly, ale 
výtvarné umění používá velmi nejednotnou 

terminologii. Pokud stojí na  měsíci, je podle 
triviální logiky nutně na nebesích.
Podoba s  Marií stojící na  půlměsíci vychází 
z Apokalypsy, aneb Zjevení sv. Jana: „A ukáza-
lo se veliké znamení na nebi: Žena oděná slun-
cem, s měsícem pod nohama a s korunou dva-
nácti hvězd kolem hlavy. Ta žena byla těhotná 
a křičela v bolestech, neboť přišla její hodina. Tu 
se ukázalo na  nebi jiné znamení: Veliký ohni-
vý drak s deseti rohy a sedmi hlavami, na každé 
třetí měl královskou korunu... A drak se postavil 
před ženu, aby pohltil její dítě, jakmile se naro-
dí.“ Často je Maria podle tohoto textu ztvárně-
na nejen na půlměsíci, ale i  se zlatou září, jež 
vychází za její postavou, někdy v náručí s dítě-
tem.
Tento obraz z poslední knihy Bible souvisí s ji-
ným, popsaným v úvodní knize Genesis o pr-
votním hříchu: „I  řekl Hospodin Bůh hadovi: 
Protože jsi to učinil, buď proklet, vyvržen ode 
všech zvířat a ode vší polní zvěře. Polezeš po bři-
še, po všechny dny svého života žrát budeš prach. 
Mezi tebe a  ženu položím nepřátelství, i  mezi 
sémě tvé a  sémě její. Ono ti rozdrtí hlavu a  ty 
jemu rozdrtíš patu.“ 
Had i  drak jsou považováni za  symboly ďáb-
la, svůdce ke  hříchu. Existuje další typické 
ztvárnění Marie, Immaculata (Neposkvrněná). 
Symbolicky vyjadřuje, že Maria byla svými 
rodiči počata, aniž by byla poskvrněna dědič-
ným prvotním hříchem. Immaculata se zob-
razuje častěji bez dítěte než s ním, Maria stojí 
na (země)kouli obtočené hadem – jako symbol 
biblického pošlapání hadovy hlavy, symbol ví-
tězství nad hříchem. Někdy ovšem je u Imma-
culaty navíc půlměsíc, někdy dokonce jen onen 
půlměsíc (protože jde o odkaz na Apokalypsu 
a  tedy i  číhajícího draka). Aneb – zobrazení 
Marie stojící na  půlměsíci, je někdy nazvané 
Assumpta, někdy Immaculata.
Královské korunky, jež se přidávaly madonám 
často v baroku, vycházejí z toho, že Kristus je 
označován jako král, pochází z  rodu králov-
ského (Davidova), tudíž i jeho matka je někdy 
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zobrazována jako královna, nejčastěji jako 
Královna nebes.
Úvod byl poněkud složitý, ale pojďme k naší 
jedovnické soše. Zmiňuje se o ní jedovnický 
farář Jan Nepomuk Gilg ve farní pamětní kni-
ze v kapitole Pozoruhodnosti z dějin Jedovnic:
„Roku 1805 jsme na základě ustavičné žádosti 
farníků umístili nad svatostánkem hlavního 
oltáře kostela dřevěnou sochu Panny Marie, 
která byla více jak 120 let uložena v místnosti 
ve věži, avšak na náklady farníků byla ozdo-
bena. Tato socha byla přinesena z Molenburku 
neboli vesnice Housko, vesnice v kopcích rájec-
kého panství, z tamního pobořeného kostelíka, 
a umístěna ve věži, zbudované roku 1681.
Téhož roku, 20. května, skočila Anna Hrej-
semnou, pomatená, 80 let stará vdova a  ob-
čanka Jedovnic, do  většího rybníka a  utopila 
se. 2. června měla katolický pohřeb na farním 
hřbitově. 
Od  roku 1791 nepřetržitá válka, vedená ra-
kouským římským císařem Františkem II. pro-
ti Francouzům, kteří se vysmívali svému králi 

a všemu dobrému řádu a morálce. Kvůli osu-
du, který nepřál rakouským zbraním, byly kra-
je naší monarchie velmi zpustošeny, některé 
z nich byly po různých zastaveních palby a pří-
slibech míru ztraceny. Trvalo až do  té doby, 
kdy za nového francouzského císaře Napoleo-
na francouzské vojsko, které přešlo přes polo-
vinu Moravy, zaplavilo v  listopadu 1805 celé 
Rakousko a zvítězilo v kruté bitvě u Slavkova 
a  rakouského císaře a  ruského cara donutilo 
ke škodě rakouské monarchie k uzavření míru. 
Tento mír však dlouho netrval…“
Další informaci o  původu sochy najdeme 
ve druhé farní knize, jde o poznámku neor-
ganicky dopsanou do  nesouvisejícího textu 
z r. 1959: „Roku 1493 vyhořela vesnice Housko 
i kostel P. Marie a soška P. Marie se přemístila 
do Jedovnic.“
A  na  dnešním farním webu se můžeme do-
číst: „Gotická Madona od  neznámého mis-
tra pochází z  poutního kostela v  nedalekém 
Housku, který byl zničen za husitských válek. 
Její nynější umístění dokazuje, že staré a nové 
umění může vytvořit obdivuhodný soulad.“
Středověká ves Husí ležela severně od dnešní-
ho Houska v údolí potoka Běličky, na katastru 
vsi Molenburku. Sloučením vesnic Housko 
a Molenburk vznily v r. 1964 dnešní Vysoča-
ny. Vesnice Husí se poprvé zřejmě zmiňuje r. 
1349 pod jménem Hertwigslog (Hartwigova 
Seč), patřil k  ní les Thenwald. Název vsi na-
povídá, že ves byla založena dolnorakouský-
mi kolonisty vedenými lokátorem Hartwigem 
na  místě vymýceného původního pralesa. 
Pod slovanským názvem se zmiňuje poprvé 
r. 1371 (Hussy) a pak r. 1385 (Husschie). Dal-
ší záznam je až z r. 1437 (ves Husie s  lesem), 
kdy je navíc zmíněn i  kostelní patronát, což 
je doklad, že v  Husí existoval farní kostel. 
Založení vsi i  vznik kostela ovšem můžeme 
předpokládat již někdy po r. 1250. Z mlhavé 
historie konkrétně vystupuje kněz Matěj, bý-
valý farář ve vsi Hussy, který se dal na loupení 
a byl r. 1407 v Praze zatčen a odsouzen jako 
„svatokrádežník, lotr a vrah dvou osob“. Exi-
stence vsi v r. 1437 je ovšem nejasná, protože 
ve  stejném zápise se zmiňuje jako osídlený 

Půdorys zaniklého kostela a hřbitova v pustém 
Housku na mapě z r. 1826.
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i  Bystřec, který podle archeologického prů-
zkumu zanikl kolem r. 1400. Opatrně lze říci, 
že Husí zaniklo pravděpodobně v první polo-
vině 15. století. Problémem je, že kunshistori-
ci se shodují v datování vzniku „naší“ sochy 
kolem r. 1500. Provázel jsem sice kdysi v kos-
tele řezbáře z jižní Moravy, který tvrdil, že by 
socha mohla pocházet i z doby (před)husitské 
a dodal: „Já už sem tých gotických madon pár 
viděl,“ ale další experti opět potvrdili dato-
vání k r. 1500. Pak by jí nejspíše odpovídalo 
i označení Assumpta (Nanebevzatá), ztvárně-
ní Panny Marie na  měsíci se u  nás objevuje 
od 15. století, zatímco Immaculata je mladší. 
Pak jsou ale jen dvě možnosti – buď kostel 
v Husí nezanikl společně s vesnicí, nebo socha 
z něj nepochází. Kloním se k první možnosti.
V r. 1511 je zapsán v zemských deskách prodej 
zbytku holštejnského panství, zmiňuje se mj. 
pustá ves Hustí, již bez kostelního patronátu. 
Podle E. Černého ovšem k  prodeji došlo již  
r. 1493, kdy je uveden název vsi Húsko. Nut-
no dodat, že přípona –sko signalizuje ve sta-
ré češtině zaniklou lokalitu, což dokládají 
např. názvy nedalekých vsí: Holštejn – pus-
té Holštejnsko, Neradice – pusté Neradsko, 
Loučka – pusté Loučsko a tedy i Husí – pusté 
Housko. I když vesnic zaniklo v blízkém oko-
lí mnoho, Husí je jedinou zaniklou vsí s far-
ním kostelem. Některé věci ovšem nasvědčují 
tomu, že kostel mohl přetrvat a  být užíván 
i dále – kolem se totiž nacházel hřbitov, kte-
rý mohl okolním vsím sloužit i  nadále, kos-
tel mohl přežívat jako pohřební kaple. Svědčí 
pro to živé povědomí místních lidí z Vysočan 
o existenci i situování kostela, traduje se i jeho 
zasvěcení Panně Marii, náš farář Gilg píše  
k r. 1805 o „pobořeném kostelíku“ a mapy sta-
bilního katastru z r. 1826 zachycuji zcela přes-
ně polohu obvodových zdí kostela i  ohradní 
hřbitovní zdi. I kdyby snad dočasně zaniknul, 
za držení holštejnského panství vladyky Dub-
čanskými ze Zdenína došlo k  obnovení ně-
kterých vsí, dříve uváděných jako pusté (Ku-
lířov, Hamlíkov – a Housko). Roku 1550 jsou 
při zápisu koupě tyto vsi uvedeny jako pusté, 
při zápisu prodeje Bernartovi Drnovskému 

z Drnovic r. 1567 jsou vedeny jako osídlené. 
Lze si jistě představit i  to, že s  obnovou vsi 
mohlo dojít i k obnovení zaniklého kostela, že 
do  něj mohla být odněkud přivezena socha. 
Někdy poté (nejspíše za  stavovského povstá-
ní či za  třicetileté války) Housko definitivně 
zaniká. Otázkou je, co kostel a  hřbitov. Až 
po  r. 1700 zakládají Rogendorfové poblíž 
zaniklého Houska sklářskou huť, r. 1724 no-
vou ves Molenburk, kolem r. 1760 kolem huti 
vzniká nové Housko.
Roku 1567 se tedy znovuosídlené Housko 
stává součástí rájeckého panství, v  letech 
1569-73 koupil Bernart Drnovský i Jedovnice. 
O starém jedovnickém kostele víme z Gilgova 
popisu z  r. 1778, že byl malý, někdy později 
k němu byla přistavěna kaple, zasvěcená Pan-
ně Marii Nanebevzaté, nad vchodem do ní byl 
vytesán nápis „Obnoveno 1590“. Není jasné, 
zda výstavba, obnova či zasvěcení kaple ně-
jak souvisí s „naší“ sochou. Podle Gilga byla 
v r. 1805 „více jak 120 let uložena v místnosti 
ve  věži“, což ale asi souvisí s  datováním vý-
stavby věže (nápisová deska hlásá: „Tato věž 
je z gruntu vystavěna anno 1681“). Ani to však 
není zcela jasné, podle J. Sadílka se podle ce-
lokamenné konstrukce dá řadit spíše do  15. 
století, v roce 1681 možná prošla jen opravou 
či úpravou. Navíc Gilgův zápis neříká, kdy se 
socha do  Jedovnic dostala. Zvláštní je, že až 
do r. 1805 nenašla uplatnění např. ve zmiňo-
vané kapli P. Marie Nanebevzaté. A proč zrov-
na v r. 1805 byla „na ustavičné žádosti farní-
ků“ přemístěna na  nejčestnější místo, nad 
svatostánek hlavního oltáře sv. Petra a Pavla? 
Gilg to nevysvětluje, osobně se domnívám, že 
důvodem byla víra farníků v ochranu Panny 
Marie před valícími se vojsky „tří císařů“. 
Existovalo totiž povědomí o  její legendární 
pomoci při švédském obléhání Brna r. 1645 
a  především při tureckém obléhání Vídně  
r. 1683.
Nový jedovnický kostel, vystavěný v  letech 
1783-85, měl hlavní oltář zasvěcený patro-
nům sv. Petru a Pavlovi, nad jeho svatostán-
kem od  r. 1805 byla umístěna gotická socha 
Panny Marie, dále na levé (evangelijní - sever-
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ní) straně boční oltář sv. Jana Nepomuckého 
a na pravé (epištolní - jižní) boční oltář Panny 
Marie Nanebevzaté. 
Roku 1867 zapsal jedovnický farář Emanuel 
Mělnický: „Již 90 let se v novém jedovnickém 
kostele nacházel dřevěný tabernáklový ná-
stavec oltáře, pocházející ze starého kostela. 
Za tuto dobu byl vícekrát restaurován; v sou-
časné době je však natolik prožrán červy, že se 
po kusech rozpadá - a hrozí nebezpečí, že zraní 
kněze u oltáře. 
Aby vytvořil důstojné a zároveň trvalé obydlí 
pro nejsvětějšího Boha, objednal místní farář 
Emanuel Mělnický ve  Vídni u  uměleckého 
mramoráře, pana Ignáce Heinze, tabernák-
lový nástavec oltáře ze sádrového mramoru, 
společně s prodloužením oltářního soklu a dvě-
ma konsolami pro tabernákl, a to za cenu 525 
zlatých, k tomu dále nechal restaurovat a po-
zlatit nástavec z dřívějšího starého oltáře, který 
byl umístěn nad tabernáklem, a sochu Panny 
Marie se dvěma cherubíny po stranách oltáře. 
Bylo také zhotoveno štafírování sochy Panny 
Marie s dítětem včetně pozlacení koruny a čtyř 
pozlacených svícnů, které obstaral vídeňský 
dekoratér a pozlacovač, pan Friedrich Pichler, 
za cenu 89 zlatých. K vyplnění prázdných pro-
storů po  stranách sochy Panny Marie s  dítě-
tem byly rovněž ve Vídni, u sochaře Antonína 
Emlera, objednány ještě dvě dřevěné sochy, to-
tiž sv. Josefa Pěstouna a sv. Jáchyma, a to včet-
ně štafírování za cenu 84 zlatých.“
Nepřímo se tak dozvídáme, co obnášelo ono 
vyzdobení sochy na náklady farníků v r. 1805 
- Maria i dítě dostaly typické barokní králov-
ské korunky, součástí výzdoby asi byli i  oni 
dva cherubíni (okřídlení andělé), kteří snad 
měli zvýraznit symboliku nanebevzetí – je-
jich klečící sošky jsou dnes v depozitáři.
Roku 1873 proběhla důkladná oprava kostela, 
poškozeného požárem r. 1822. Součástí byla 
i renovace hlavního oltáře. V rámci této akce 
byla zřejmě gotická socha z  interiéru kostela 
odstraněna a  uložena (opět) do  depozitáře. 
A když ne r. 1873, tak se tak stalo při další re-
konstrukci oltáře r. 1893. Dokladem je však až 

fotografie z r. 1935, kdy sochu na oltáři ani ni-
kde v interiéru není vidět. Dokonce i po první 
„moderní“ úpravě v 60. létech 20. st. na místě, 
kde dnes gotická Madona stojí, se nacházela 
jiná mariánská socha, v  bílém plášti a  nato-
čená čelem k  oltáři. Až při úpravě presbytáře  
v r. 1976 došlo k odsunutí této sochy do depozi-
táře – a k návratu „naší“ sochy do interiéru, kde 
od té doby stojí dodnes.
Smutný osud postihl lokalitu kostela v Hous-
ku – přestože poloha byla dobře známa, byla 
plocha v  posledních desetiletích opakovaně 
rozorána, takže došlo k  poškození zachova-
lých základů i  k  vyorávání ztrouchnivělých 
kostí z bývalého hřbitova. Místo by si zaslou-
žilo větší pietu a ochranu.
Druhá socha Madony, vysoká asi 60 cm, rov-
něž stojící na půlměsíci, se nachází v kostel-
ní věži. Jde o poměrně věrnou kopii křtinské 
Madony. Nápis na  podstavci sochy hlásá: 
K  věčné úctě a  oslavení Bohorodičky věnu-
jí nížejmenovaní z  vděčnosti za  Její pomoc 
a ochranu v době hrozných válečných událostí 
v dubnu 1945: Adlerová Marie, Brno; Burian 
Josef; Doležalová; Dvořáková Františka; For-
mánek František; Formánek Josef; Formánek 
R.; Formánková B.; Kadlec Theodor; Kupka 
Dobroslav; Kyzlinkovi, Blansko; Sedláková 
Drahomíra; Nezvalová Anna; Opletalovi E. 
a M., Brno, Otevřelová Rosálie; Randulovi R. 
a St.; Sedláková Marie, Brno; Šlesingerovi; Va-
šíčková R.
K hrozným válečným událostem dubna 1945 
se vrátíme v  příštím čísle, k  samotné soše 
nepřinášejí farní kroniky žádnou informaci 
a pamětníky, kteří by něco věděli o pořízení 
sošky, jsem nenašel. Půlměsíc pod nohama 
předlohy, křtinské Panny Marie, má možná 
ještě jeden symbolický význam – podle sděle-
ní P. Tomáše Prnky původně socha půlměsíc 
neměla (podle starých rytin). Byl přidán až 
po výše zmiňované úspěšné obraně Vídně r. 
1683 – a mohl by tak symbolizovat i vítězství 
nad islámskými Turky na  přímluvu Panny 
Marie.

Josef Plch
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Duchovní sloupek

A co vy, pane faráři?

Chtěl jsem dětem, které se připravují na  prv-
ní svaté přijímání, názorně přiblížit, že jsme 
součástí dějin lidstva. Vyrobil jsem něco jako 
domino, ale místo teček tam byla jména růz-
ných biblických osobností a svatých, kteří nás 
mohou svým životem inspirovat. Z rozdaných 
kartiček jsme pak skládali dlouhou ‚cestu‘ 
od Adama až po Benedikta XVI. Ke každému 
jménu jsme si něco řekli, trvalo to skoro hodi-
nu, a  i  když šlo jen o  výběr zajímavých osob, 
byla z toho ‚šňůra‘ přes celý farní sál tam a ješ-
tě nazpátek. Na závěr jsem dětem řekl, že dál 
bychom mohli dát kartičky s  nápisem Jarek, 
Ondra, Adélka, Kristýnka, atd., tedy s  jejich 
jmény, když se budou snažit dělat něco dobrého 
pro jiné lidi. Jedno smělé dítko mi na to řeklo: 
„A co vy, pane faráři?“
Správná poznámka. Bez váhání jsem se posta-
vil vedle cedulky se jménem současného pape-
že a prohlásil, že se snažím ve všem, co dělám, 
stát na tomto místě. A děti se spontánně zvedly 
ze židlí a stouply si do řady vedle mě, takže se ta 
řada historických osobností rázem prodloužila 
potřetí přes celý sál. Nevím, jak by to dopad-
lo, kdybych měl tento závěr naplánovaný, ka-
ždopádně mě to takhle potěšilo mnohem víc. 
Snad to odhodlání k  nesobeckému životu dě-
tem vydrží. Poznání, že nejsem jenom divákem 
a  kritikem dění kolem sebe, je meta, ke  které 

nedospěje každý a  mnozí z  těch, kteří dospě-
li, na ně zase zapomněli. Je dobře, když se děti 
ptají: „A co vy, pane faráři (pane X, paní Y, ty, 
tati, mami)?“ A když se začnou ptát: „A co já?“
Ta galerie osobností mi připomněla Novodvor-
skou alej, která vloni zvítězila v  soutěži „Alej 
roku“ pořádané občanským sdružením Arni-
ka. Je krásná i  v  teplejších ročních obdobích, 
ale v zimě je vidět něco, co je jindy skryto pod 
listím. Stromy obvykle zachovávají tvar ko-
runy, i  když při tom musí překonat nějakou 
překážku. Hezkou ukázkou této schopnosti je 
jedovnická Hrubá lípa, které se podařilo do-
konalým tvarem koruny před mnohými utajit 
skutečnost, že jsou to lípy dvě. V aleji u Nových 
Dvorů je kupodivu každá lípa jiná. Co strom, 
to originál. Nejen, že některé jsou lípy srdčité 
a jiné velkolisté, každá má z nějakých důvodů, 
které neumím vysvětlit, jiný tvar, jinak rostlé 
a  jinak silné větve, jiný kmen, jinou velikost. 
Podobně jsou i  lidé stejní a současně originál-
ní. V dobrém i nedobrém. A jako ty lípy v aleji 
nejsme cílem dějin, jen lemujeme cestu, která 
vede dál. Chráníme ji a také ty, kdo po ní jdou. 
Budeme-li přes svou odlišnost držet pohroma-
dě, budeme jako ta alej ukazovat i zdálky, kudy 
vede cesta, aby ji snáze našli ti, kdo ji hledají. 
A budeme si také prospěšní navzájem. Kdyby ty 
lípy z aleje byly rozptýleny jednotlivě po okol-
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ních lesích, nedočkaly by se péče, která jim snad 
po tom loňském vítězství bude poskytnuta jako 
celku. Musely by se o sebe postarat samy. 
Mezery vzniklé v  aleji se postupně dosazují 
klony památných lip vypěstovaných v  den-
drologické zahradě Výzkumného ústavu Silva 
Taroucy pro krajinu a  okrasné zahradnictví 
v  Průhonicích. S  historickými osobnostmi 

hodnými zapamatování, které by doplnily 
mezery v naší dobročinnosti a užitečnosti, nic 
podobného podniknout nelze. Je tedy na  nás, 
abychom množství těchto mezer omezovali 
na minimum. Každá z nich totiž ohrožuje ce-
lou alej, celé společenství lidí, do něhož patří-
me.

Václav Trmač, farář 

Různé – Napsali jste nám

Tříkrálová sbírka – poděkování

Děkujeme všem, 
kdo se jakýmko-
liv způsobem za-
pojili do  letošní 
Tříkrálové sbírky 
– koledníkům, or-
ganizátorům, dár-
cům… zkrátka všem.
Koledníci na  okrese Blansko vybrali celkem 
1.400.018 Kč, z  toho v  Jedovnicích 43.005 Kč. 
Mottem letošní sbírky byla slova Sogjala Rin-
počhe : „Vše, co musíme udělat, aby se nám do-
stalo pomoci, je o ni požádat.“

Z Vašich darů máme v plánu v roce 2012 pod-
pořit tyto projekty:
•	 sociální rehabilitace – řešení aktuálních po-

třeb uživatelů
•	 podpora volnočasových aktivit pro děti 

a mládež ohrožené sociálním vyloučením
•	 pomoc nemocným v Domácí hospicové péči
•	 pomoc lidem v nouzi bez rozdílu
•	 podpora výjezdního krizového týmu
Ještě jednou děkujeme a těšíme se na další spo-
lupráci.

Marie Sedláková, koordinátorka Tříkrálové 
sbírky, Oblastní Charita Blansko

Prosba Muzea Blansko: Zachovejte historické dědictví!

Vážení přátelé,
dovolujeme se obrátit na Vás s následující vý-
zvou:
Muzeum Blansko, které sídlí v budově blanen-
ského zámku a jehož zřizovatelem je město, se 
po dlouhá léta zaměřuje na shromažďování, 
třídění a odborné zpracovávání hmotného do-
kladového materiálu a utváří z něj svou muzej-
ní sbírku, zaměřenou na dějiny a současnou do-
kumentaci Blanska a Blanenska, pravěké a raně 
středověké hutnictví železa, historii železářství 
s důrazem na tzv. Blanenskou uměleckou liti-
nu, na dějiny výzkumu Moravského krasu a na 
historii vývoje a výroby měřicí techniky.
Přes veškerou snahu o popularizaci naší práce 
se bohužel stále setkáváme s neblahým jevem, 
při němž nenávratně mizejí předměty, které 

dokumentují život minulých generací a potom 
končí na skládkách, ve starém železe, v kontej-
nerech apod.
Dovolujeme si proto obrátit se na Vás s pros-
bou o spolupráci při jejich získávání do naší 
muzejní sbírky, v níž by zůstaly zachovány 
pro příští generace. Zejména si dovolujeme 
požádat, zda byste nás mohli informovat o si-
tuacích, při nichž se bourá či přestavuje nějaký 
dům, popřípadě se vyklízí obydlí zesnulé osoby 
apod. Máme zkušenosti s tím, že zejména v ta-
kovýchto případech jsou překotně a ve spěchu 
vyváženy na smetiště mnohé věci, které sice 
nemají valnou tržní hodnotu a jsou prakticky 
nezpeněžitelné, ale pro naše muzeum mohou 
mít velkou hodnotu dokumentační.
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Máme zájem o různé staré výrobky z užitko-
vé nebo dekorativní litiny (i poškozené či ne-
úplné), např. váhy, hmoždíře, žehličky, části 
zábradlí, různé litinové nádobí, kamna apod., 
dále zemědělské či řemeslnické nářadí všeho 
druhu, různé staré předměty denní potřeby, 
náboženské předměty, starý nábytek, jakéko-
li předměty typicky blanenské provenience, a 
také dokumenty, fotografie, různá vyobrazení, 
tištěné letáky, pozvánky, případně i staré šat-
stvo, to vše se vztahem k Blansku a jeho regi-
onu.
Uvítáme jakoukoli informaci o těchto předmě-
tech a kontakty na jejich majitele. Jsme ochotni 
přijet, pomoci případně i s vyklízením a daro-
vané předměty si odvézt. Některé věci můžeme 
od Vás i za symbolickou cenu odkoupit.

Budeme Vám velmi vděčni, jestliže svým zá-
jmem a svojí ochotou přispějete k rozšíření a 
obohacení naší sbírky a pomůžete zabránit zni-
čení dokladů o minulosti. Uchování historické 
paměti ocení jednou naši potomci.
Předem Vám děkuji za spolupráci.

Kontaktní adresy:
Lubomír Janeček - mob.: 721570973
průvodci Muzea Blansko, tel.: 516417221,  
muzeum@blansko.cz
Mgr. Eva Nečasová, Muzeum Blansko
Zámek 1, 678 26 Blansko
tel.: 516 418 780, mob.: 602 584 107
e-mail: enecasova@blansko.cz

S přátelským pozdravem
Mgr. Eva Nečasová, ředitelka Muzea Blansko

Děti z Jedovnic potěšily klienty ohroženého ústavu v Chrlicích

Ve čtvrtek 8. prosince 2011 se vydali zástupci 
Komise sociální a zdravotní a paní učitelky ze 
základní školy s  vybranými dětmi - malými 
zpěváky z 2.-5. tříd ZŠ do Chrlic. 

Proč do Chrlic?
Městys Jedovnice již třetím rokem spolupracu-
je s Ústavem sociálně péče pro zrakově postiže-
né v Brně – Chrlicích. Letos poprvé se vydaly 
do tohoto zařízení i děti ze základní školy. 
Ústav sociálně péče pro zrakově postižené 
v Brně – Chrlicích je jediným ústavem svého 
druhu v  naší republice, kde žije více než 100 
dospělých klientů nejen se zrakovým postiže-
ným, ale také s  různými kombinovanými va-
dami, např. s hluchoslepostí. Zařízení funguje 
jako středisko sociální péče již od r. 1921, kdy 
byl v bývalém arcibiskupském zámečku zřízen 
Ústav pro slepé. Od r. 1948 se zde starali o se-
niory a po roce 1990 byl areál opraven a slouží 
opět potřebám nevidomých.

Dopoledne v Chrlicích
Po  příjezdu se děti seznámily s  prostředím, 
dozvěděly se několik informací o  zařízení, 
do  kterého přijely, o  klientech, kteří v  ústavu 
žijí, o  využití jejich volného času, o  způsobu 
komunikace s nevidomými. 

Děti zazpívaly „místním“ několik koled a pře-
daly drobné dárky, které děti z  1. stupně ZŠ 
samy vyrobily a které publikum velice potěši-
ly. Protože se vystoupení našich dětí klientům 
ústavu líbilo, děti byly požádány o  přídavek. 
Děti zazpívaly ještě několik písniček a sklidily 
velký potlesk. 
Dopolední program pokrčoval exkurzí. Pro-
hlédli jsme si dílnu keramickou a košíkářskou 
dílnu i dílnu rukodělných prací a sál muziko-
terapie. Tam děti pod vedením lektorky bub-
novaly, tančily, vydávaly „negativní emoce“, ale 
také při jemných, uklidňujících tónech hudby 
odpočívaly, relaxovaly. Program jsme zakončili 
prohlídkou venkovního areálu. 

Aktuální situace v Chrlicích
V současné době se v Chrlicích obávají změn, 
které mohou velmi negativně zasáhnout do ži-
vota lidí v  ústavu. Klienti Ústavu sociálně 
péče pro zrakově postižené v Brně – Chrlicích 
mohou přijít o svůj domov. V důsledku trans-
formačních změn, které chystá Ministerstvo 
práce a  sociálních věcí ČR, může dojít k  roz-
bití velmi propracovaného místního systému 
sociální péče a  k  zániku ústavu. Cílem změn 
je totiž přemístit většinu chrlických handica-
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povaných do  „přirozeného prostředí“. A  lidé 
v  Chrlicích si kladou otázky: Proč máme mít 
ještě více starostí a komplikací, když sám život 
nám nachystal nemalé problémy, které musíme 
překonávat? 
Nabízejí se tedy otázky: Jedná se o rozhodová-
ní nekvalifikovaných ministerských úředníků 
od zeleného stolu? K čemu a pro koho taková 

transformace může být dobrá? Každý, kdo zná 
trošku blíže život lidí v ústavu, tak ví, že většina 
klientů zařízení nemůže (popř. může, ale s vel-
kými problémy) žít v přirozeném prostředí.
Můžeme snad doufat, že zvítězí zdravý selský 
rozum nad ekonomickými problémy státu 
a zařízení zůstane zachováno. 

Anna Bayerová

Pozvánky

Pozvánka na besedu
Sociálně zdravotní komise při Radě městyse 
Jedovnice ve spolupráci s Místní skupinou Čes-
kého červeného kříže si Vás dovoluje pozvat 
na besedu s JUDr. Marií Cackovou, radní Ji-
homoravského kraje, která má v  kompetenci 
záležitosti týkající se rodinné politiky a legisla-
tivy. Ráda zodpoví i dotazy z oblasti sociální, 
rodinných pasů a senior pasů (slevové výhody 
pro seniory). Určeno pro všechny věkové kate-
gorie.
Beseda se koná ve čtvrtek 16. února 2012 
od 17.30 hodin v kinosále kulturního domu.

Sbírka pro Diakonii Broumov
Místní skupina Českého červeného kříže uspo-
řádá humanitární sbírku pro Diakonii Brou-
mov v neděli 26. února 2012 od 13 do 17 ho-
din v sále Chaloupky.

Co se bude sbírat: jako vždycky - oblečení pán-
ské, dámské i dětské, lůžkoviny, prostěradla, 
ručníky, utěrky, záclony, látky, peří, péřové 
a vatované přikrývky, polštáře, deky. 
Věci musí být zabalené do igelitových pytlů 
nebo v krabicích.

Pozvánka na vystoupení
Městys Jedovnice ve spolupráci s Místní skupi-
nou Českého červeného kříže si Vás dovoluje 
pozvat na  Dostaveníčko s  Jožou Golonkou, 
které se koná v sobotu 10. března od 16 hodin 
v  kinosále kulturního domu. Vstupné 70 Kč. 
Po  dostaveníčku můžete posedět při hudbě 
různého žánru určené všem věkovým katego-
riím. Předprodej vstupenek v knihovně na Ha-
vlíčkově náměstí.
Těšíme se, že se s námi přijdete pobavit a  za-
vzpomínat si na časy minulé s legendou česko-
slovenského a  světového hokeje, kterou Jozef 
Golonka bezpochyby je.

Divadelní společnost HÁTA Praha

pro Vás připravuje v kinosále KD Jedovnice divadelní představení 

Jakeovy ženy
neděle – 25. března 2012 

začátek v 18.00 hodin, kinosál KD Jedovnice
Předprodej vstupenek již byl zahájen v Informačním středisku  

na náměstí (knihovna), tel. 516 442 284.
autor: Neil Simon, režie: Lumír Olšovský

V představení hrají: Libor Hruška, Zbyšek Pantůček, Adéla Gondíková
Ivana Andrlová, Veronika Jeníková, Jana Birgusová, Hana Kusnjerová

Marcela Nohýnková, Vlasta Žehrová, Olga Želenská, Pavla Vojáčková, Jana Zenáhlíková
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Olšovec s. r. o. Jedovnice pro Vás připravuje

19. JARNÍ KNIŽNÍ JARMARK
sobota 31. března 2012 - otevřeno od 8.00 
do 16.30 hodin - sál KD Jedovnice
•	 burza knih, časopisů, CD, MC, LP, hudebnin 

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

mapy, turistické známky, tašky, keramika)
•	 prezentace regionálních novin „Zrcadlo Bla-

nenska a Boskovicka“
•	 prezentace – řemeslo kartáčnictví a prezen-

tace dalších řemesel 
•	 zboží budou nabízet i  soukromí prodejci 

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

•	 ochutnávka výrobků z Pivovaru Nová Paka 
a jejich prodej

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

•	 další doprovodný program 

a ve spolupráci s MAS Moravský kras  
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 
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•	 malba na hedvábí, Studio Talisman, Mgr. Da-
niela Koplová, Lažánky 

•	 umělé květiny z přírodních materiálů, Mora-
viaflor s. r. o. 

•	 sklo a  šperky, Erika Jonicová, Malhostovice 
malované kameny, Soňa Čermáková, Březi-
na

•	 originální umělecká litina z  Rudice, Pavel 
Zouhar 

•	 zástěry a výrobky firmy Yvonne, krejčovská 
firma Iva Unčovská, Chrudichromy

•	 dřevěné hračky a hry, LIFE Blansko 
•	 ovčí produkty, Vladislav Vítek, Kunštát 

na Moravě
•	 ovčí sýry, Zoltán Korenek, Hluboké Dvory 
•	 kozí sýr, Kozí farma Šošůvka, Eva Sedláková
•	 sýr Niva, Mlékárna Otinoves 

•	 tvaroslovné pečivo, Světlana Tioková, 
Ruprechtov 

•	 dekorativní perník, Zdeňka Zachovalová, 
Blansko 

•	 mýdla a  svíčky, včelí produkty, Ing.  Václav 
Parák, Lažánky 

•	 med a medové produkty, Radek Mrva, Blan-
sko

•	 med a medové produkty, Eva a Jiří Zigalovi
•	 pštrosí produkty z Moravského krasu, Pštro-

sí farma Doubravice s. r. o. 
•	 pivo, limonády a stolní vody, Pivovar Černá 

Hora, a. s.
•	 Boskovický mošt, Palírna Boskovice 
•	 pekárenské výroky, ZEMSPOL a. s., Sloup 
•	 pekárenské výrobky, Jiří Horák, Rudice 
•	 Jedovnický kapr, Olšovec s. r. o. 

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

DO 1. 3. 2012 DOVOLENÁ - NEHRAJEME!

Inzerce

VetKa

Veterinární lékařka MVDr. Kateřina Kulhavá
MVDr. Kateřina Kulhavá, K Propadání 87, 679 06 Jedovnice, tel.: 534 008 307  

pohotovost: 603 380 480 (pondělí 6.00 – sobota 18.00)

Pracovní doba: 
Po  9-12 14-17.30
Út 9-12 14-17.30
St  15-19
Čt 9-12 14-17.30
Pá  9-12 14-17.30
So 9-11
Začínám 1. února v 15 hodin!
Těším se na Vaši návštěvu.

www.vetka.cz




