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Na obálce: Hájenka č. 174 – Wankelův „lovecký zámeček“ 
Kresba Mgr. Jitky Vávrové představuje stavbu, kterou 
asi všichni dobře znají. Budova není zakreslena ani 
na indikační skice z r. 1826, ani na jejích pozdějších 
korekturách, takže k  orientačnímu datování vzniku 
musíme použít text Jindřicha Wankela v jeho nejzná-
mějším díle Obrazy z  Moravského Švýcarska a  jeho 
minulosti: „Velký rybník o více než 73 jitrech rozkláda-
jící se přímo na jihovýchodním úpatí městečka a zva-
ný Olšovec nebo Pilšťák, stejně jako menší Budkovan 
(podle jiných Borkovan) ležící za ním, propůjčují místu 
půvab, jejž bychom sotva očekávali na takové zvlněné 
drobové náhorní rovině. K půvabu místa nadto slouží 
lovecký zámeček, položený na  vyvýšeném břehu ryb-
níka, jenž obydlen revírníkem slouží zároveň při výle-
tech panstva jako přechodný příbytek.
Z  terasy tohoto loveckého zámečku obsáhneme pohle-
dem líbeznou krajinu: před námi leží blýskavá plocha 
velkého Olšovce, vlevo přívětivé domy blízkého městeč-
ka zrcadlícího se v jezeře; vpravo je lesní údolí, jež půso-
bí nanejvýš příjemně pěknými skupinami stromů, buj-
nou zelení lučin, idylickým klidem a samotou. Ale dříve 
bylo toto údolí obydleno, neboť všude na lukách, jež se 

jím táhnou, nalézáme množství malých pahorků, které 
se při bližším zkoumání projevují jako zbytky osídlení. 
Ve většině z nich se vyskytují charakteristické střepy ná-
dob, jež patří do osmého až dvanáctého století, a stopy, 
které činím pravděpodobným to, že osada byla ve spoje-
ní s horníky a hutníky v blízkých rudických lesích.“
Wankel – jako správný moravský vlastenec své doby – 
psal ovšem německy, nicméně kniha vyšla roku 1988 
v  českém překladu. Originál Obrazů vyšel ve  Vídni 
roku 1882. Stavbu zámečku lze tedy datovat zhruba 
do let 1850-70, patrně nahradil ve funkci občasného 
útočiště pro rájeckou vrchnost Panský dům, který 
Salmové postupně dali k dispozici obci. Protože po-
vědomí o tom, že by šlo o zámeček, v Jedovnicích už 
dávno zaniklo, je možné, že ještě před koncem 19. sto-
letí byl v  této funkci nahrazen novým cihlovým zá-
mečkem v lesích. Wankelem udávaná plocha Olšovce 
73 jiter je přesně dnešních 42 hektarů, budova lovec-
kého zámečku je v originále nazvána Jagdschlösschen. 
Více najdete na str. 28.

Josef Plch
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Informace z rady a zastupitelstva

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 64 ze dne 25. 11. 2013

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse schvaluje
•	 nájemní smlouvu mezi městysem Jedovnice 

a D. a V. Friedlovými, Jevíčko, chata č. e. 111, 
dle předloženého návrhu

•	 Smlouvy o  nájmu pozemků č. 0026000280, 
0026000281, 0026000290, 0026000291, mezi 
městysem Jedovnice a Olomouckým krajem, 
zastoupeným Správou silnic Olomouckého 
kraje, Olomouc, chaty č. e. 280, 281, 290, 291, 
dle předloženého návrhu

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

•	 použití přidělených provozních prostředků 
na  mzdové náklady, žadatel Mateřská škola 
Jedovnice, dle předloženého návrhu

•	 podmínky pro plesovou sezónu 2014: nájem-
né sál KD 1.500 Kč, sál Chaloupky 900 Kč, 
(částky bez DPH), prominutí poplatku ze 

vstupného, povolení výjimky z  obecně zá-
vazné vyhlášky č. 5/2005 O  pořádání ve-
řejných produkcí – prodloužení akcí do  02 
hodin, úhrada rozbitého inventáře, úhrada 
vyčištění ubrusů dle skutečnosti

•	 rozpočtové opatření č. 5/2013 dle předlože-
ného návrhu

Rada městyse rozhodla
•	 přiznat peněžitý dar J. Šíblovi dle předlože-

ného návrhu

Rada městyse souhlasí
•	 se stavbou kabelových rozvodů NN, kterou 

budou dotčeny pozemky p.  č. 456, 463/70, 
463/71, 2456/50, které jsou v majetku městy-
se, žadatel ELING CZ, s. r. o., Brno, dle před-
loženého návrhu

Rada městyse bere na vědomí
•	 informaci o dodatcích ke  smlouvám na po-

skytnutí pečovatelské služby

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 65 ze dne 11. 12. 2013

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse schvaluje
•	 nájemní smlouvy na  pronájem nebytových 

prostor v  lihovaru mezi městysem Jedovnice 
a firmami: J. Sýkora, Jedovnice; Moyses, s. r. o., 
Blansko; GRAS CZ, s. r. o., Jedovnice; I. Kle-
inová, Jedovnice; Ing.  Z. Lebiš, Jedovnice;  
A. Kyzlink, Blansko; A. Nečas, Jedovnice

•	 Dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu nemovitos-
tí a jejich zařízení a vybavení v úplném znění 
ze dne 25. 3. 2011 mezi městysem Jedovnice 
a Olšovcem, s. r. o., Jedovnice, dle předlože-
ného návrhu

•	 bezplatný pronájem sálu Chaloupky, osvo-
bození od  poplatku ze vstupného, výjimku 
z OZV č. 5/2005 O pořádání veřejných pro-
dukcí do  24.00 hodin, žadatel Junák – svaz 

skautů a  skautek ČR, středisko Jedovnice, 
na Tříkrálový koncert 11. 1. 2014

•	 zrušení přípojky kabelové televize, žadatel  
J. Šebela, Jedovnice

•	 převod členských práv a povinností k druž-
stevnímu bytu č. B43 A1 na  Zahradní 677, 
z  M. Ševčíka, Jedovnice, na  P.  Odehnala, 
Blansko 

•	 Smlouvu o  zajištění školení strážníků mezi 
městysem Jedovnice a  Statutárním městem 
Brno – Městská policie, Brno, dle předlože-
ného návrhu

•	 inventuru nedokončených investičních akcí 
s tímto závěrem:

•	 042.0015 – rekonstrukce pod hrází – ukon-
čeno, užívá se

•	 042.0047 – štěpkovač – v investici se nebude 
pokračovat, zmařená investice

•	 042.0032 – přístavba KD – v investici se ne-
bude pokračovat, zmařená investice 
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•	 042.0031 – pozemky (převod SF) – v investici 
se nebude pokračovat, zmařená investice 

•	 042.0013 – skládka – v  investici se nebude 
pokračovat, zmařená investice 

•	 finanční příspěvek 1.000 Kč Základní škole 
Jedovnice na  nákup odměn pro účastníky 
lyžařského výcviku

Rada městyse bere na vědomí
•	 konání Tříkrálového koncertu 11. 1. 2014 po-

řádaného Junákem – svazem skautů a skau-
tek ČR, středisko Jedovnice

•	 zápis z jednání komise pro kulturu, vzdělání, 
sport a volný čas ze dne 13. 11. 2013

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 66 ze dne 31. 12. 2013

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse schvaluje
•	 Směrnici č. S/13/01 – majetek, materiál, dle 

předloženého návrhu

•	 rozpočtové opatření č. 6/2013 dle předlože-
ného návrhu

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 67 ze dne 6. 1. 2014

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse schvaluje
•	 na  základě vyhlášky č. 435/2013 Sb. výši 

stravného pro cestovní náhrady pro 5-12 ho-
din 80 Kč, 12-18 hodin 120 Kč, 18-24 hodin 
190 Kč

•	 Smlouvu o pronájmu kulturního domu v Je-
dovnicích na  pořádání hudební produkce 
mezi městysem Jedovnice a  M. Resem, Je-
dovnice, dle předloženého návrhu

•	 bezplatný pronájem kinosálu a  osvobození 
od  poplatku ze vstupného na  zábavné vy-
stoupení 9. 3. 2014, žadatel TJ Sokol Jedov-
nice

•	 Smlouvu o nájmu části pozemku p. č. 2115/1 
mezi městysem Jedovnice a  T. Ulbrichem, 
Brno, dle předloženého návrhu

•	 Vnitřní směrnici č. 1/2014 – Směrnici o tvor-
bě a použití sociálního fondu na rok 2014

•	 Dodatek č. 3 k  Příloze č. 4 Organizačního 
řádu dle předloženého návrhu

Rada městyse bere na vědomí
•	 konání Tříkrálové sbírky ve dnech 10. 1. – 12. 1. 

2014
•	 termín konání srazu parohatých měst v Jaro-

měřicích nad Rokytnou ve dnech 6. 6. – 7. 6. 
2014

Usnesení č. 28 ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice, ze dne 11. 12. 2013

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

tajemnici ÚM
2.  schvaluje ověřovatele zápisu Hanu Šíblovou 

a Josefa Matušku
3.  schvaluje program zasedání dle předlože-

ného a doplněného návrhu
4.  schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2013 dle 

předloženého návrhu

5.  deleguje pravomoc zastupitelstva městyse 
na radu městyse schválit rozpočtové opat-
ření č. 6/2013 dle skutečného stavu příjmů 
a výdajů v prosinci 2013

6.  schvaluje přijetí účelové neinvestiční fi-
nanční podpory z rozpočtu JMK na opravu 
místní komunikace dle předloženého návr-
hu a pověřuje starostu podpisem smlouvy

7.  schvaluje rozpočtové provizorium městyse 
pro rok 2014 dle předloženého návrhu
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8. ukládá radě městyse zajistit hospodaře-
ní městyse dle schváleného rozpočtového 
provizoria pro rok 2014 při nepřekročení 
celkových výdajů

9.  ukládá radě městyse a předsedovi finanční-
ho výboru připravit návrh rozpočtu městy-
se pro rok 2014 a předložit ho k projednání 
a schválení zastupitelstvu městyse

10. ukládá starostovi městyse svolat před zve-
řejněním návrhu rozpočtu do  8. 2. 2014 
jednání volebních subjektů ke  stanovení 
návrhů investičních a  neinvestičních akcí 
na  rok 2014. Pro jednání připravit jmeno-
vitý seznam investičních a  neinvestičních 
akcí projednaný při sestavování rozpočtu 
na rok 2013 doplněný o požadavky na rok 
2014

11. schvaluje smlouvu o  zřízení věcného bře-
mene vedení, údržby a oprav inženýrských 
sítí mezi oprávněným městysem Jedovni-
ce a  zavázanými: B. Nováková, Blansko, 
manželé V. Klein, I. Kleinová, Jedovnice, 
L. Kostka, Jedovnice, M. Kostka, Kotvrdo-
vice, A. Doleželová, Jedovnice, KOPLAST 
spol. s r. o., Jedovnice, a pověřuje starostu 
městyse podpisem smlouvy

12. schvaluje Smlouvu o  zřízení věcného bře-
mene č. 1007C13/57 mezi oprávněným 
městysem Jedovnice a  povinným Česká 
republika – Státní pozemkový úřad, Praha 
3, a  pověřuje starostu městyse podpisem 
smlouvy

13. schvaluje Smlouvu o  smlouvě budoucí 
1030016303/001 o zřízení práva odpovídají-
cího věcnému břemenu na parcelách č. 456, 
463/70, 463/71, 2456/50 v  k. ú. Jedovnice, 

které jsou majetkem městyse, mezi městy-
sem Jedovnice a E.ON Distribuce, a. s., dle 
předloženého návrhu, a  pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

14. pověřuje starostu podpisem Smlouvy o zří-
zení práva odpovídajícího věcnému bře-
menu na  parcelách č. 456, 463/70, 463/71, 
2456/50 v  k. ú. Jedovnice, které jsou ma-
jetkem městyse, mezi městysem Jedovnice 
a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, 
po jejím obdržení

15. schvaluje koupi automobilu Mercedes 
Sprinter SPZ M – J 2983 mezi městysem Je-
dovnice a Gemeinde Aschheim dle předlo-
ženého návrhu a pověřuje starostu městyse 
podpisem smlouvy

16. schvaluje záměr městyse odprodat budovu  
č. p.  595 – ubytovna Riviéra, pozemek pod 
ubytovnou Riviéra p. č. 2111 o výměře 586 m2 
a část okolního pozemku p. č. 2112/1 o vý-
měře cca 1100 m2, dle předloženého návrhu

17. schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o dílo mezi 
městysem Jedovnice a  J. Leitgebem, Blan-
sko, na  zrestaurování sochy K. H. Borov-
ského, dle předloženého návrhu, a pověřuje 
starostu podpisem dodatku smlouvy

18. schvaluje koupi pozemku p.  č. 702 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace, o výměře 948 m2 
v k. ú. Jedovnice, od A. a M. Dvořákových, 
Jedovnice, a  pověřuje starostu městyse 
podpisem smlouvy

19. schvaluje přijetí účelové neinvestiční fi-
nanční podpory z  rozpočtu JMK pro ZŠ 
Jedovnice na projekt „Naučme se říkat ne“ 
dle předloženého návrhu a pověřuje staros-
tu podpisem smlouvy

Další důležité informace pro občany

Vybírání poplatků za rok 2014

Od  února se budou vybírat poplatky za  rok 
2014, a to vždy v pondělí a ve středu od 08.00 
do 11.00 hodin, od 12.00 do 17.00 hodin. V úte-
rý, ve čtvrtek a v pátek se poplatky nevybírají!!!
Poplatek za psa – splatný do 31. března 2014

Poplatek za odpad – 600,- Kč na osobu a rok – 
splatný do 30. září 2014
Poplatek za KTV – 968,- Kč za  rok – splatný 
do 30. září 2014
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Platby si můžete rozložit na více splátek a vy-
hnete se tak penalizaci při nedodržení termínů! 
Při platbě převodem na  účet městyse 
927631/0100 je nutné dodržet správný varia-
bilní symbol, o který můžete napsat na e-mail 

kultura@jedovnice.cz nebo zavolat na  tel. 
516 528 213, 723 247 641.

Božena Ševčíková, v. r.
referent kultury a poplatků ÚM Jedovnice 

Nabídka pečovatelské služby pro seniory

Jako registrovaný poskytovatel sociálních slu-
žeb na  základě zákona č. 108/2006 Sb., o  so-
ciálních 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 dovážku oběda, nákupy, 
předpis a donášku 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. Nově 
zapůjčujeme i invalidní vozík na pobyt venku.
Pečovatelskou službu v Jedovnicích provozuje-
me již mnoho let ke spokojenosti všech klien-
tů. Je zajišťována pomocí 3 pečovatelek, které 
jsou připraveny na  základě Vašich požadavků 
pomáhat s chodem Vašich domácností. Rovněž 
je možno se obrátit se žádostí o  radu z oblas-

ti sociální, dávek apod. na  sociální pracovni-
ci, která sídlí v domě s pečovatelskou službou, 
schůzku si můžete dohodnout telefonicky 
na telefonu číslo 516 442 245 nebo 777 362 200, 
protože není přítomna každý den.
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 speciálně 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 nebo sociální pra-
covnici v domě s pečovatelskou službou, číslo 
telefonu 516 442 245. 
Rádi vyhovíme Vašim požadavkům, Vaše spo-
kojenost a klidné stáří bude odměnou za naši 
práci.

Konec analogového vysílání v naší KTV - 31. 1. 2014

Jak jsme Vás již informovali na JIK v srpnu 
a v tištěném Zpravodaji v říjnu, bude k 31. 1. 
2014 v KTV ukončeno analogové vysílání.

Důvody:
•	 velká poruchovost dosluhujících převod-

níků na centrále kabelové televize
•	 finanční náročnost udržovat souběžně dva 

systémy, přičemž ten analogový dnes již 
slouží mizivému počtu uživatelů

•	 nízký počet analogových programů - 13, 
zatímco digitálních je přes 40

V  celé ČR se již tři roky vůbec analogově 
nevysílá, takže naše kabelová televize tento 
jednorázový skok v pozemním vysílání roz-
prostřela do tří roků.

Za  tu dobu spousta analogových televizorů 
dosloužila a  byla nahrazena novými digi-
tálními přijímači. Nebo si uživatelé přikou-
pili set-top box při různých příležitostech 
(sportovní akce jako olympiáda nebo různá 
mistrovství, začátek digitálního vysílání TV 
Šlágr, vysílání novácké skupiny Fanda, Tel-
ka, Smíchov nebo skupiny programů TV Pri-
ma, naposled dětské ČT Déčko).
Přechodné období k  pořízení nového zaří-
zení bylo tedy dostatečně dlouhé (tři roky). 
Nyní bude digitální televize nebo set-top box 
nutností. V naší kabelové televizi používáme 
normu DVB-T, tedy stejnou jako pozemní 
vysílače (T = terestrický = pozemní).
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Pro novou digitální televizi doporučujeme
•	 vysílací normu DVB - T
•	 plné vysoké rozlišení obrazovky - tzv. Full 

HD, což je 1920 x 1080 bodů
•	 (HD programy přibývají a  budou přibý-

vat).
•	 zvážit vybavení nového televizoru normou 

DVB - T2 (dvojka na konci). 
Televizor je investice na  10 let a  za  dva tři 
roky se bude v  této nové TV normě vysí-
lat. V  současnosti není nutná!, ale v  brzké 
budoucnosti se v  ní bude vysílat, a  proto ji 
u nových televizorů doporučujeme.
Ke  staré analogové televizi tedy musíte 
od 1. února 2014 mít set-top box, a to ke ka-
ždému televizoru v domácnosti!!! Cena cca 
500 - 600 Kč. 
Požadavek na set-top box je jediný a to nor-
ma DVB - T. Vysoké rozlišení nemá smysl, 
protože ho nemá ani vaše stará televize. Zá-
roveň kupte za  50–70 Kč metrový propojo-
vací kabel mezi starý televizor a set-top box 
a to dle zdířek na televizoru a zdířek na set-
-top boxu. Nejčastěji SCART - SCART, popř. 
SCART - CINCH. Pokud nemáte u  televize 
volnou zásuvku pro napájení set-top boxu, 
kupte si i rozdvojku na 230 V.

Seznam digitálních TV stanic a jejich zařa-
zení na kanálech řady E:
* variantu HD (vysoké rozlišení) naladíte, jen 
pokud máte HD tuner!!!
E21 DVB-T: Prima Love, Prima Zoom, 
Óčko, Óčko Gold, Šlágr TV, Active
E23 DVB-T: Jedovnický infokanál, Nova 
Sport, CS film
E24 DVB-T: dětský ČT:D/ČT ART, Retro 
music TV, ČT 1 HD*, ČT 2 HD*, ČT SPORT 
HD* 
E25 DVB-T: Fanda, Smíchov, Telka, Pohoda, 
Inzert TV

E27 DVB-T: Markíza satelitní, STV 1, STV 
2, TA 3 satelitní + digit. rozhlas
E29 DVB-T: ČT 1 JM, ČT 2, ČT 4 Sport, ČT 
24 + digitální rozhlas
E31 DVB-T: RTL Austria, RTL 2 Austria, Su-
per RTL, VOX CH, EuroNews, Eurosport NJ
E33 DVB-T: zkušebně! JOJ, JOJ+, Markíza 
pozemní, Doma, TA 3 pozemní
E38 DVB-T: TV NOE
E40 DVB-T: Nova, Nova Cinema, Prima 
Cool, Prima Family, Barrandov TV
E42 DVB-T: ORF 1, ORF 2 (regionální mu-
tace W a N), ATV

Digitální rozhlas:
Proglas, Rádio Čas, Slovensko, Děvín, Rádio 
FM, Slovakia, ČRo 1 Radiožurnál, ČRo 
Dvojka, ČRo 3 Vltava, ČRo Wave, ČRo D 
dur, ČRo Radio Junior, ČRo Plus a ČRo Jazz..

Tři informace k ladění set-top 
boxů a digitálních televizorů:

1)  Některé TV stanice se Vám naladí 2x, 
protože je chytáme ze satelitu i  pozemně, 
nebo jsou šířeny pozemně ve dvou různých 
multiplexech. Doporučujeme tyto dupli-
city nemazat, ale jednu z nich přesunout 
na  konec vašeho seznamu stanic, popř. 
u  nich použít v  nastavení „přeskočit“ 
nebo „vynechat“. Často se totiž stává, že 
TV stanice v  jednom z multiplexů přesta-
ne vysílat, a pokud si ponecháte v seznamu 
jen jednu variantu, a druhou jste si fyzicky 
smazali, tak o  její příjem přijdete. Pak ne-
zbývá než zařízení znovu naladit, což u vět-
šiny zařízení znamená znovu přeskládat 
všechny programy. Pokud si ale duplicitní 
stanice necháte v  záloze výše uvedeným 
způsobem, tak tuto duplicitní stanici jen 
jednoduše přesunete na  původní pozici, 
kde Vám stanice přestala fungovat.
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2)  Mezi duplicity patří i verze šířené ve vyso-
kém rozlišení, tedy HD varianty programů. 
I u nich doporučujeme duplicity, tedy pro-
gramy v  normálním (běžném) rozlišení, 
nemazat, ale ponechat v seznamu dle bodu 
1), a  to ze stejných důvodů. U  programu 
ČT 1 HD upozorňujeme, že se vysílá z Pra-
hy, a proto na něm není Jihomoravský ve-
černík. Ten najdete pouze na ČT JM v nor-
málním rozlišení.

3)  Při ladění zařízení zvolte jako zdroj sig-
nálu „anténa“, a  nikoliv „kabel“, protože 
v  naší kabelové televizi šíříme TV stanice 
v systému DVB-T, tedy pozemním. Zaříze-
ní se vás vlastně nepřesně ptá, jestli má la-
dit v normě DVB-C nebo DVB-T. V DVB-C 
najde zařízení 0 programů, v DVB-T (volba 
„anténa“) pak 48 TV programů včetně du-
plicit. Pokud máte možnost, dejte ladit „jen 
digitální programy“, analogové by se vám 
zbytečně pletly do  seznamu naladěných 
stanic a budou stejně 1. února 2014 zrušeny.

TV stanice CS film, vysílaná od podzimu vy-
sílacím zařízením, se některým digitálním 
TV přijímačům a  set-top boxům jevila jako 
zakódovaná a nebylo ji možné sledovat. Pro-
to bylo vysílací zařízení CS filmu vyměněno. 
Tím mohlo u  některých TV přijímačů dojít 

k výpadku příjmu CS filmu a musíte ho znovu 
naladit. Najdete ho na digitálním kanále E 23.

Staré videorekordéry a DVD 
rekordéry na KTV

Pokud chcete nahrávat z  KTV od  1. úno-
ra 2014 na  svoje staré analogové video VHS 
nebo na  videorekordér DVD s  analogovým 
příjmem, musíte ho vybavit digitálním set-top 
boxem DVB-T.
Nové digitální televize a  lépe vybavené set-
-top boxy umožňují nahrávat na flash disk za-
strčený do konektoru USB. Většinou ale mají 
jen jeden tuner, tj. jen jeden ladící blok, a proto 
lze na flash disk nahrávat jen pořad, který zrov-
na sledujete na televizní obrazovce.
Vzniklé problémy programového nebo tech-
nického charakteru se snažíme řešit obratem, 
doufáme, že k Vaší spokojenosti.
Případné poruchy nebo požadavky se hlásí 
na  telefonní číslo 606  760  194 –  paní tajem-
nice Marie Gabrielová, e-mail: tajemnice@
jedovnice.cz.
Informace ke  KTV vždy aktuálně najdete 
na internetu www.jedovnice.cz – sekce Kabelo-
vá televize v pravém menu.

Ing. Josef Matuška

Tříděný odpad 

Již řadu roků se snažíme třídit odpad. Speciální 
kontejnery jsou umístěny na více stanovištích 
po Jedovnicích. Třídíme sklo, papír a plasty.
Tento vytříděný odpad je od  nás zpětně ode-
bírán. Získáváme za  něj do  rozpočtu městyse 
finanční prostředky. Firma, která ho odebírá, si 
odečítá náklady za dopravu. Proto je nutné, aby 
nebyly vyváženy poloprázdné kontejnery. 
Obracíme se na Vás s prosbou, abyste tříděný 
odpad před vhozením do  kontejneru upravili 
(sešlapáním, složením, aby zabral co nejméně 
místa. Tím budeme šetřit finanční prostředky. 
Po uložení odpadu kontejner uzavřete!
Dále Vás žádáme, abyste kolem kontejnerů 
udržovali pořádek. Pokud někomu něco upad-
ne, je slušností po sobě uklidit. 

Velmi často se setkáváme s  tím, že do kontej-
nerů jsou ukládány materiály, které tam ne-
patří. Tím se separovaný odpad znehodnocuje 
a nemá žádnou finanční hodnotu.
Není výjimkou uložení rostlinných materiálů, 
které tam rovněž nepatří.
Často bývá do  kontejnerů ukládán stavební 
materiál, který sem nepatří a  měli byste ho 
ukládat do velkokapacitního kontejneru (pro-
voz 2x týdně, středa, sobota), proto využijte 
k uložení tento způsob. Za uložení jakéhokoliv 
množství se platí 30 Kč. 
Pořádek kolem kontejnerů je naší vizitkou. 
Proto se snažme, aby podobné problémy byly 
minulostí.
Děkujeme za pochopení.
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Sběr, svoz a likvidace odpadů v Jedovnicích

Smluvním partnerem pro svoz komunálního 
odpadu, separovaného a nebezpečného odpadu 
je fa. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Svoz komunálního odpadu probíhá v  pravi-
delném čtrnáctidenním cyklu. 
Komunální odpad je svážen od každého domu  
z   nádob k  tomu určených. Především v  zim-
ním období by občané měli dbát toho, aby ná-
doby neobsahovaly žhavý popel! 
Svoz tříděného odpadu (plast, papír) probíhá 
každý týden a svoz bílého a barevného skla 1x 
za 2 měsíce. 
Městys Jedovnice má v  současné době 25 tzv. 
kontejnerových hnízd, kam je možno tento se-
parovaný odpad ukládat.
Svoz nebezpečného odpadu je dle zákona o od-
padech prováděn formou mobilního sběru, a to 
2x ročně (v květnu a v září). 
Svoz objemného odpadu byl v roce 2013 upra-
ven, nyní se kontejnery určené k  uložení ob-

jemného odpadu nacházejí v oplocence za ulicí 
Zahradní a pro uložení tohoto druhu odpadu 
občané mají možnost využít otevírací doby 2x 
týdně (středa  14.00-17.00   a   sobota   08.00-
11.00). Vzhledem k tomu, že objemný odpad  - 
jako např. stará sedací souprava, šatní skříně, 
koberce, apod. - nejsou ve smyslu zákona o od-
padech komunálním odpadem a jejich odvoz a 
likvidace je nákladnou záležitostí, zaplatí ob-
čané městysu Jedovnice za uložení tohoto dru-
hu odpadu příspěvek na likvidaci (tento však 
nepokrývá celkovou částku na likvidaci - ze 
strany Městyse Jedovnice se jedná o nadstan-
dardní službu občanům)
Svoz objemného dopadu je prováděn dle potře-
by - na zavolání  a zajišťuje ho firma SITA CZ, 
a. s.

Tomáš Kratochvíl, referent

Podívejte se, jaké množství kterého druhu odpadu bylo svezeno v Jedovnicích za rok 2013:
Druh odpadu množství Smluvní partner

Směsný komunální odpad 464 tun

AVE CZ  
odpadové hospodářství, s. r. o.

Pneumatiky 3 tuny
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice 1 tuna
Olej a tuk neuvedený 50 kg
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 20 kg
Papír a lepenka 55 tun
Skleněné obaly barevné 18 tun
Skleněné obaly bílé 24 tun
Plasty 31 tun
Objemný odpad 123 tun SITA CZ, a. s.

Z policejních záznamů

Zpráva o činnosti Policie Městyse Jedovnice za období od 19. 11. 2013 do 16. 1. 2014 

Obecní policie mimo jiné řešila v uplynulém 
období následující události:
•	 1x případ podnapilé osoby, která se poži-

tím alkoholu uvedla do  stavu, kdy svým 
chováním budila veřejné pohoršení. Věc 
šetří OPMJ jako přestupek proti veřejné-
mu pořádku.

•	 1x porušení OZV č. 1/2012 o omezení pro-
vozní doby hostinských provozoven. Pře-
stupek – překročení provozní doby - vyře-
šen uložením blokové pokuty.

•	 1x přestupek proti občanskému soužití. 
Přestupek vyřešen domluvou.

•	 1x přestupek proti majetku - krádež popel-
nice na ul. Na Kopci. Věc šetří OPMJ.

•	 1x přijato oznámení o poškození osobního 
majetku - přestupek proti majetku. Šetře-
ním na  místě bylo zjištěno, že se v  dané 
věci nejedná o  přestupkové jednání ani 
trestný čin. Ve věci sepsán úřední záznam. 

•	 1x přijato oznámení o vloupání do rekre-
ační budovy na ul. Riviéra. Po provedeném 
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ověření oznámení a  prvotním šetřením 
na  místě bylo vloupání potvrzeno. Věc 
byla na  místě předána hlídce Obv. odd. 
Blansko k dalšímu opatření. Ve věci vyho-
toven úřední záznam.

•	 1x přijata stížnost na  znečištění ovzduší 
kouřovými spalinami z  komína. Prove-
deným šetřením a opakovanou kontrolou 
místa znečištění nebylo zjištěno porušení 
zákona či vyhlášky. OPMJ bude i  nadále 
v topné sezoně místo kontrolovat. Ve věci 
sepsán úřední záznam.

•	 1x nález igelitové tašky na  autobusové 
zastávce + 1x nález skládacího deštníku. 
Nález uveřejněn na  infokanále a  uložen 
na služebně OPMJ k vyzvednutí.

•	 2x na  žádost Okresního soudu Blansko 
a  Ústí nad Orlicí bylo provedeno šetření 
k  zájmovým osobám trvale bytem v k. ú. 
Jedovnice.

•	 3x nález klíčů v k. ú. obce Jedovnice. Nálezy 
uveřejněny na infokanále.

•	 opakovaná součinnost s  PČR při šetření 
vloupání do RCH a krádeží v chatové oblasti

•	 prevence a osvěta na poli obecné krimina-
lity.

•	 opakovaná fyzická kontrola rekreačních 
chat

•	 8x zaslána žádost o poskytnutí údajů z  in-
formačních systémů k zájmovým osobám.

•	 8x předvolání pro nepřítomného pachatele 
přestupku v  silničním provozu. Přestupky 

následně vyřešeny uložením blokových po-
kut.

•	 Na základě žádosti Městského úřadu Blan-
sko bylo provedeno doručení písemnosti 
do vlastních rukou.

•	 3x oznámení dopravního přestupku 
na MěÚ Blansko oddělení dopravně-správ-
ních agend. Přestupci, kteří se dopustili pře-
stupku, s vyřízením přestupku na místě ne-
souhlasili, a proto byly případy oznámeny. 

•	 2x přijato oznámení – přestupky v dopravě – 
parkování na vyhrazeném parkovišti – pře-
stupky vyřešeny uložením blokové pokuty.

•	 Přijato oznámení o nálezu mobilního telefo-
nu. Nález uveřejněn na infokanále. O nále-
zu sepsán úřední záznam.

•	 2x případ rušení nočního klidu na Havlíč-
kově náměstí. Přestupky proti veřejnému 
pořádku vyřešeny na místě domluvou.

•	 7x porušení OZV. č. 4/2011 - používání zá-
bavné pyrotechniky v k. ú. obce Jedovnice. 
Přestupky vyřešeny na místě domluvou.

•	 1x přijato oznámení - pokousání psem 
u rybníka Olšovec. Přestupek šetří OPMJ.

•	 Žádost ekonomického odboru, ohlašovny 
úřadu městyse Jedovnice, ke  zjištění trva-
lého pobytu. Zjištěné informace zaslány 
žadateli.

•	 V uplynulém období strážníci šetřili celkem 
74 přestupků spáchaných na k. ú. Jedovnic.

Luděk Kolář – velitel Obecní 
policie městyse Jedovnice

Z policejního zápisníku

Smrtelná nehoda - řidič od ní ujel  
BLANSKO-VYŠKOV: Policisté žádají 

veřejnost o pomoc v šetření. 
Smrtí pětašedesátiletého chodce skončila do-
pravní nehoda, která se stala v  obci Lipovec 
na  Blanensku v  pondělí 20. ledna v  době 
mezi tři čtvrtě na  osm až  osm hodin večer. 
V této době šel po silnici kolem retenční nádr-
že na odpadní vodu tento pětašedesátiletý muž 
ve směru od centra obce k vysílači Kojál a sra-
zilo jej dosud neznámé vozidlo. Chodec na ná-

sledky zranění dopravní nehody zemřel. Řidič 
auta z místa nehody ujel.
Policisté v souvislosti s touto tragickou událostí 
žádají veřejnost o  pomoc ve  vyšetřování. Po-
třebujeme, aby se nám ozvali případní svědci 
nehody nebo lidé, kteří si všimli v pondělí 20. 
ledna v době kolem 19.45-20 hodin nějakého 
podezřelého, rychle jedoucího auta v obci, pří-
padně auta zastaveného někde v blízkosti mís-
ta nehody nebo v  blízkosti obce. Pomoci nám 
mohou také pracovníci opraven automobilů, 
k nimž v době od úterý někdo přivezl na opravu 
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vozidlo s  poškozenou přední částí, světlome-
tem nebo blinkrem. Vyzýváme ke  spolupráci 
také majitele autovrakovišť, aby se nám ozvali 
v případě, že by výše zmiňované náhradní díly 
v těchto dnech někomu prodávali.

V případě, že máte jakoukoliv informaci, jež by 
policistům mohla ve vyšetřování pomoci, ozvě-
te se přímo vyšetřovateli případu na  telefon 
974 631 331 nebo na tísňovou linku policie 158.

 por. Mgr. Iva Šebková

Společenská kronika

Jubilanti
Blahopřejeme všem jubilantům, kteří oslaví 
narozeniny v měsíci lednu a únoru 2014.
Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a spokojenost 
do dalších let života.
Leden
5. 1.  Marie Gottwaldová, U Hrubé lípy 618, 

82 roků
6. 1.  Marie Farlíková, Zahradní 676, 85 roků
8. 1.  Vlasta Julínková, Brněnská 93, 88 roků
12. 1. Alena Klímová, Za Kostelem 440,  

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

85 roků
12. 1. Jindřiška Knechtová, Zahradní 699,  

88 roků
18. 1. Alois Kunc, Tyršova 325, 84 roků
21. 1. Blažena Ševčíková, Zahradní 699, 80 roků
25. 1. Emilie Chalupová, Habeš 212, 82 roků
26. 1. Rudolf Vymazal, Jiráskova 371, 82 roků
27. 1. Libuše Pavléková, Havlíčkovo nám. 25, 

85 roků
29. 1. Josef Martinek, Záměstí 37, 80 roků

Únor
3. 2. Alois Tomášek, Zahradní 699, 85 roků

9. 2. Irena Málková, Za Kostelem 490,  
81 roků

10. 2. Zdeňka Fleková, K Propadání 143,  
82 roků

12. 2. Milan Jedlička, Zahradní 699, 82 roků
16. 2. Alois Kopřiva, Zahradní 699, 84 roků
20. 2. Oldřich Vančura, Nad Rybníkem 524,  

82 roků
29. 2. Marta Nezvalová, Na Kopci 636, 86 roků

Vítáme mezi námi

První narozené miminko v novém roce: 
Michaela Jedličková, nar. 1. 1. 2014, Jedovnice, 
Zahradní 676.

Zdeňka Nečasová, matrikářka ÚM Jedovnice 

Co se děje v mateřské škole

Tříkrálový průvod ze školky do jedovnického kostela 

Dne 7. ledna se děti z celé mateřské školy vydaly 
do  kostela sv. Petra a  Pavla. Na  hlavách měly 
koruny ozdobené vlastní rukou s  písmeny K, 
M, B a cestou si prozpěvovaly koledy.
V kostele nás přivítala varhanní hudba v podá-
ní paní učitelky Magdy Javorské a u oltáře čekal 

pan farář Václav Trmač. Zahrál dětem na banjo 
známé koledy, při kterých si společně s dětmi 
zazpíval. Následovala pohádka o myškách, kte-
ré nebyly hodné, protože kradly ozdoby a cuk-
roví, ale nakonec, jak už to tak v  pohádkách 
bývá, se polepšily.
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Poté se byly děti podívat na  krásný dřevěný 
betlém a  andílkovi do  košíčku přispěly drob-
ným penízkem. Zazvonily si na zvonečky před 
svatostánkem, navštívily kůr s  varhanami, 
prohlédly si píšťaly a prostory kostela z výšky. 
Po  točitých schodech potom sestupovaly opa-
trně dolů.
Od  pana faráře dostaly děti pamětní obrázek 
Tří králů s  věnováním. Děti byly plné dojmů 
a  o  návštěvě jedovnického kostela dlouhou 
dobu vyprávěly. Svoje zážitky výtvarně zpra-
covaly.

  Dana Zouharová

Činnost divadelního kroužku mateřské školy

... a tak se Maruška vydala přes sněhové závěje 
až k hoře, kde u ohně sedělo 12 bratrů - Měsíčků. 
Jistě každý poznal pohádku na motivy Boženy 
Němcové O dvanácti Měsíčkách. V čase před-
vánočním alespoň navodila atmosféru sněhové 
nadílky, která nám o  Vánocích tolik chyběla. 
O  to se zasloužili členové divadelního krouž-
ku, který pracuje pod vedením paní učitelky 
Aleny Dostálové od  roku 2008, tedy již šestý 
školní rok. Nejmenší herci za  tu dobu sehráli 
řadu známých i méně známých autorských po-
hádek ve svém osobitém pojetí. Děti se podílejí 
na přípravě rekvizit a kulis, kroužek má i svoji 
kostymérnu. 

Tímto chceme poděkovat majitelce obchodu 
s oblečením, paní V. Holubové, která nám občas 
daruje nejrůznější oděvní kousky. Paní učitel-
ka je upraví nebo přešije na kostýmy pro malé 
herce a  herečky. Na  naše představení bychom 
chtěli do MŠ pozvat nejen rodinné příslušníky 
účinkujících dětí, ale i ostatní veřejnost. Přijďte 
se na chvíli ponořit do pohádkového světa. 
Příště se sejdeme již v měsíci březnu. Uvidíte 
dvě pohádky z lesa.

 Na Vaši návštěvu se těší malí herci 
a paní učitelka Alena Dostálová
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Zápis dětí do mateřské školy Jedovnice 

Zápis do MŠ Jedovnice pro školní rok 2014/2015 
proběhne ve středu 15. dubna a ve čtvrtek 16. 
dubna 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 zce-
la vyplněné žádosti. Evidenční listy musí být 
doplněny o  vyjádření pediatra, kterého dítě 
navštěvuje. 
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! 
V  celém týdnu od  3. do  7. března si můžete 
v  dopoledních hodinách vyzvednout u  ředi-
telky MŠ (vchod od pošty) tiskopisy potřebné 
k zápisu a zvolit den a čas zápisu. 
Tyto tiskopisy a časový rozpis zápisu budou pro 
zájemce o  předškolní vzdělávání v  MŠ Jedov-
nice stále k dispozici ve třídě Kapříků, a to až 
do  samotného zápisu (15.–16. dubna). Všech-
ny informace o  zápisu najdete také na  našich 
webových stránkách: www.msjedovnice.cz
Těšíme se na nové holky a kluky! 

Na jaké aktivity zveme děti MŠ společně 
s rodiči: 
- Edukativně stimulační skupinky pro před-
školáky, které budou probíhat na MŠ 3x týdně 
od 3. února do 20. března. Jedná se o přípravu 
na  roli školáka formou individuálního, inten-
zivního a zároveň zábavného tréninku pod ve-
dením paní učitelek z MŠ. 
Aktivity připravené pro děti v měsíci únoru:
- v  jednotlivých třídách uspořádáme pro děti 
masopustní karneval se spoustou her a soutěží
- 28. února pojedeme s dětmi do divadla Ra-
dost na  divadelní představení „Zvědavé slůně 
aneb proč mají sloni dlouhé choboty“ 
Těšíme se na vás! 

Za kolektiv zaměstnanců  
Jitka Kučerová

Z lavic základní školy

Střípky ze života školy

PROSINEC 2013
3. 12.  Volba Miss ZŠ Jedovnice
9. 12. Kulturní vystoupení v ústavu pro slabo-

zraké Chrlice (Langrová, Šíblová H.)
10. 12. Návštěva Digitária Brno – 1. stupeň

11. 12.  Okresní přebor ZŠ v šachu (Souček)
12. 12.  Přednáška v rámci projektu Řekni 

drogám ne (Štěpánková)
13. 12.  Návštěva Planetária Brno
16. 12.  Anglické divadlo (Doleželová)
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 Akce sdružení CIRSIUM – závody 
v aerobiku (Hrazdírová D.)

18. 12.  Celoškolní vánoční projekt
19. 12.  Celoškolní vánoční projekt

LEDEN 2014
10. 1.  Divadelní představení 4. a 5. ročníky
13. 1.  Přehled klasifikace pro zákonné zá-

stupce žáků
16. 1.  Elektro soutěž pro 7. ročníky (Souček)

21. 1.  Pololetní pedagogická rada
 Krajské kolo florbalového turnaje 

mladší žákyně (Hrazdírová)
24. 1. Akce sdružení CIRSIUM – florbalový 

turnaj mladší žáci (Srnec)
26. 1. Školní kolo konverzační soutěže v ang-

ličtině (Doleželová, Ottová)
30. 1. Zápis do 1. ročníku školního roku 

2014/2015
-MS-

Miss ZŠ Jedovnice

Již 17. rokem ZŠ Jedovnice pořádala soutěž 
Miss, kterou má pokaždé na starosti 9. ročník. 
Letos připadla řada na nás. Rádi jsme se pus-
tili do příprav, které jsme zahájili už na začát-
ku školního roku. Čas utekl jako voda a nastal  
3. prosinec, kdy se soutěž uskutečnila. V 16 ho-

din jsme se sešli v KD a začali první disciplínou 
– představováním. Zde se dívky představily di-
vákům a  měly tak možnost zapůsobit. Násle-
dovala disciplína druhá – otázky. Dívek jsme 
se my, moderátoři, ptali na  otázky z  osobního 
života. Pokračovali jsme třetí disciplínou – im-
provizací. Zde soutěžící měly pantomimicky 
předvádět námi vyprávěný příběh. V  dalších 
disciplínách soutěžily v  loupání brambor nebo 
v pojídání „maršmelounů“. Druhá část soutěže 
byla spíše taková oddychová. Dívky se publiku 
předvedly v plavkách a také v šatech navržených 
módní návrhářkou, paní Ivanou Kolmačkovou. 
Během večera nám zahrála hudební skupina 
Snaha byla s mladými, velice talentovanými čle-
ny. Také vystoupili kluci z Pulse Family, což je 
tým parkuristů. Zatančily dívky z tanečního od-
dělení ZUŠ, Johana Vávrová a Žaneta Prausová, 
a také minulá Miss Anna Kuncová s Romanem 
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Hrazdírou. Zazpívala žákyně naší školy Julie 
Hrivíková. 
Diváci během přestávky mohli hlasovat pro 
Miss sympatie, ale o prvních třech místech roz-
hodovala porota. Po  skončení všech disciplín 
nastalo vyhlašování vítězek. Miss sympatie 
se stala Martina Kalinová. 2. vicemiss se stala 
Jolana Kučerová, 1. vicemiss Helena Streitová 
a celkovou vítězkou byla Barbora Šíblová. 

Touto cestou bychom rádi poděkovali spon-
zorům, bez kterých by se tato soutěž nemohla 
uskutečnit, zejména paní kadeřnici Kláře Ne-
jezchlebové a  panu Zelinkovi. Také děkujeme 
publiku za podporu soutěžících. Vítězkám gra-
tulujeme! 

Bára Pernicová, žákyně třídy 9. B

Předvánoční zpívání

 
Dne 9. 12. 2013 navštívili letošní čtvrťáci Ústav 
sociální péče pro zrakově postižené v  Brně – 
Chrlicích. Svým pásmem koled jsme se snažili 
zpříjemnit tento předvánoční čas všem lidem, 
kteří si nás přišli do koncertního sálu poslech-
nout. Udělalo nám velkou radost, že si koledy 
s námi všichni zazpívali. 
Koledy jsme předvedli i  těm, kteří nemohou 
opustit své pokoje, protože jsou upoutáni 
na  lůžko. Pro všechny jsme měli malý dárek, 
který vyrobily paní učitelky naší školy se svými 
žáky. 

Prohlédli jsme si dílny, ve  kterých nevidomí 
vyrábí nádherné výrobky z keramiky, látek či 
vlny. 
Nakonec jsme si na vlastní kůži zkusili, jaké to 
je být nevidomým. V malé kuchyňce, za úplné 
tmy, jsme se pokoušeli uhodnout předměty, 
které byly rozestavěny kolem nás. Nebylo to nic 
jednoduchého. 
Jsme moc rádi, že jsme mohli svým vystoupe-
ním někomu udělat radost. 

Mgr. Hana Šíblová

Malí školáci pod hvězdami 

Brněnská Hvězdárna a planetárium M. Koper-
níka otevřela v  polovině listopadu opravený 
velký sál. 

Mají v něm nový přístroj – digitárium. Je po-
dobný planetáriu, ale má jednu ohromnou 
výhodu. Veškeré promítání dokonale kopíruje 
polokolouli v sále. 
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Prvňáčci a druháci nejdříve zhlédli hvězdnou 
oblohu, poznávali planety a souhvězdí. Ve dru-
hé části byl pro ně připraven animovaný film 
Korálový útes. Seznámili se s  jeho obyvateli, 
ale viděli i příběh o záchraně útesu. Největším 
zážitkem byl žralok, který se snažil rozbít sklo 
v  pomyslném akváriu - a  všichni měli pocit, 
že se na ně určitě vylije voda z moře. Všechno 
dobře dopadlo a my se těšíme na další pořady. 
Dne 10. 12. navštívili Hvězdárnu a  planetári-
um v Brně také žáci 3.–5. ročníku. 
Zde pro ně byl připravený program v  novém 
digitáriu. Sál digitária je vybaven originálně 
řešenými sedačkami, které se dají polohovat, 
měli jsme tedy maximální pohodlí. 

Celý program byl rozdělen na dvě části. 
V té první jsme se seznámili s noční oblohou, 
poznávali jsme známé planety, hvězdy a  celá 
souhvězdí. 
Ve  druhé části byl promítán film Astronaut. 
Zjistili jsme, jak náročná je příprava astronautů 
na pobyt ve vesmíru, co se děje s lidským tělem 
při startu rakety a ve stavu beztíže a spoustu ji-
ných velmi zajímavých informací. 
Promítání v digitáriu bylo pro všechny velkým 
zážitkem, obraz i zvuk nás obklopoval ze všech 
stran… na  chvíli jsme se opravdu stali astro-
nauty. 

Mgr. Soňa Hrazdírová, Mgr. Yvona Kolářová 

Anglické divadlo 

Opět jako každý rok jsme navštívili představe-
ní anglického divadla. Tentokrát se žáci osmé-
ho ročníku vypravili do  Brna na  představení 
„King Henry and Six Wives“ (Král Jindřich 
a jeho šest žen). Předlohou hry je anglická his-
torie a  příběh jednoho z  největších panovní-
ků. Život krále Jindřicha byl velmi rozmanitý. 
Zpracování celého příběhu je netradiční. Ode-
hrává se v muzeu voskových figurín „Madame 

Tussaud“ v  Londýně. Mladá uklízečka roze-
hrává celý příběh ve své fantazii pomocí soch, 
o které v muzeu pečuje. 
Herci nebyli žákům věkově dalecí, a  tak byla 
celá akce i motivací, na jakou úroveň angličti-
ny se lze dostat. Tentokrát celá akce proběhla 
v brněnském divadle „Buranteatr“ a hráli herci 
z divadelní společnosti „The Domino Theatre“. 

Mgr. Hana Doleželová 
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Celoškolní vánoční projekt na ZŠ Jedovnice

1.–4. ročník:  „Vánoční tradice a výrobky 
nejen české, ale i zahraniční“
Žáci 1.–4. ročníku absolvovali ve  dnech 18. 
a 19. prosince vánoční řemeslné dílny ve stře-
disku Švýcárna. Během dopoledního programu 
se vystřídali ve třech dílničkách, vedenými od-
bornými lektory.
První dílna byla zaměřena na vlnu – na výrobu 
plstěných andělů, druhá dílna na dřevo – výro-
bu vánočních ozdob a třetí dílna byla zaměře-
na na kov – výrobu svícnů a spontánní volnou 
tvorbu dětí.
Na Švýcárně jsme s dětmi byli podruhé, popr-
vé to bylo na velikonočním projektu. Činnosti 
a  aktivity na  Švýcárně můžeme všem jen do-
poručit.

5.–9. ročník:  „Naučme se říkat NE – drogám, 
alkoholu, kouření; naučme se říkat ANO – 
zdravému životnímu stylu“
Žáci 5.–9. ročníku absolvovali projekt „Nauč-
me se říkat NE“, který proběhl ve dnech 12., 18. 
a 19. prosince.
Na  náš třídenní projekt jsme získali finanč-
ní dotaci z  rozpočtu Jihomoravského kraje. 
Hlavní důvod, proč jsme se rozhodli projekt 
uskutečnit, byl ten, že se stále více mladých lidí 
setkává s  problematikou rizikového chování, 
v běžné výuce není dostatek času těmto téma-
tům se věnovat a v neposlední řadě je nedosta-
tek kvalitních, ucelených a dlouhodobě využi-
telných materiálů pro potřeby základních škol.
Žáci 5.–9. ročníku absolvovali 12. prosince pro-
fesionální program „S hudbou proti drogám“, 
který představil sedm významných hudebních 
osobností, jejich život a  fatální následky ne-
správného životního stylu a  užívání různých 
návykových látek. Autoři programu zahráli 
ukázky jejich tvorby, například od těchto auto-
rů: Janis Joplin, Doors, Nirvana, Queen, Whit-
ney Houston, Amy Winehouse a další.
Ve  dnech 18. a  19. prosince pokračoval náš 
projekt tím, že po oba dny pracovali žáci 5.–9. 
ročníku ve  věkově nesourodých skupinkách 
a  získávali od  vyučujících konkrétní poznat-
ky o návykových látkách a  zdravém životním 
stylu.

Pracovali s  pomocí digitálních učebních ma-
teriálů – na  interaktivních tabulích. Všechny 
materiály si pro ně vyrobili vyučující, protože 
všichni naši pedagogové umějí vytvářet mate-
riály pro interaktivní tabule v programu Smart 
Board. Součástí materiálů byla i videa pořízená 
např. v pálenici v Rudici. Prostřednictvím zís-
kaných faktů a poznatků žáci diskutovali o da-
ných tématech, hodnotili jednotlivé poznatky 
a shrnovali vše podstatné v portfoliích.
Celý projekt vyvrcholil zaslouženým obědem, 
který byl podáván formou „švédských stolů“ 
a  který byl velkým zážitkem pro všechny zú-
častněné. Školní jídelna přivítala žáky slav-
nostně vyzdobena, s  tóny vánočních koled 
a s všude se linoucí vůní dobrého jídla.
Na závěr několik informací, které žáky nejvíce 
zaujaly:
- v tabulce škodlivosti drog figuruje na 5. místě 
z 20 – kouření (u žáků nejvíce rozšířeno)
- průměrný kuřák vykouří za 1 den 1 krabičku 
cigaret, to znamená, že ho roční kouření stojí 
asi 26 880 Kč
- za 10 let návyku kouření utratí 268 800 Kč – 
co všechno může za tyto peníze mít, pokud se 
kouření vyvaruje? (za 10 let – nové auto, za 20 
let – nový dům, za 30 let – cestu kolem světa, 
za 50 let – nájemní dům…)
Věříme, že na  základě faktů, které jsme dě-
tem předložili, jsme alespoň částečně přispěli 
k  tomu, že si naši žáci uvědomili nebezpečí 
návykových látek, přiměli jsme je k přemýšlení 
a k tomu, že budou zodpovědněji a zdravěji při-
stupovat ke svému životu.



JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 01/02 2014

18

Celý předvánoční týden jsme uzavřeli v pátek 
celoškolní vánoční besídkou, která proběhla 
v tělocvičně naší školy. Jednotlivé třídy si pod 
vedením svých třídních učitelů připravily zají-
mavé scénky, vánoční koledy, hru na hudební 
nástroje atd. Na úplný závěr naší besídky jsme 
si všichni společně (330 žáků a učitelů) zazpí-

vali nejznámější české koledy, které se staly 
poslední „třešničkou“ na  našem celoškolním 
vánočním projektu. 
S přáním krásně prožitých vánočních prázdnin 
jsme se rozešli do svých domovů.

Vedení ZŠ Jedovnice

Perspektiva technického vzdělávání

Po  měsíční pauze pokračovala v  lednu účast 
žáků jedovnické základní školy v projektu Per-
spektiva technického vzdělávání ve spolupráci 
se střední školou TEGA Blansko.

Lednovou aktivitou byla účast žáků 7. ročníku 
v motivační soutěži, zaměřené do oblasti elek-
trotechniky. Úkolem určeným pro soutěžní 
dvojice žáků bylo z elektrické stavebnice Mer-
kur vytvořit zapojení dle zadaného schématu. 
Zadání bylo tentokráte poněkud složitější, a tak 
se podařilo v časovém limitu pouze třem dvo-
jicím z 22 sestavit kompletní a funkční obvod.
Jednou z těchto dvojic byli žáci naší školy Hy-
nek Čejka a Filip Zukal, kteří obsadili výbor-
né třetí místo, druhá dvojice ve  složení Matěj 
Kubík a Martin Šebela se umístila zhruba v po-
lovině tabulky. Našim reprezentantům gratu-
lujeme a  přejeme hodně úspěchů i  v  dalších 
aktivitách.

Mgr. Michal Souček
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Novinky a zajímavosti ze ZUŠ

Výtvarný obor

Vernisáž výstavy
Prezentace umění žáků výtvarného oboru ZUŠ 
jsme v Jedovnicích tradičně zvyklí vídat u pří-
ležitosti vánočního a  závěrečného koncertu 
nebo jako součást některých kulturních akcí. 
Samostatná průřezová výstava výtvarného 
oboru, na které bylo možno zhlédnout širokou 
škálu různých druhů výtvarného umění, měla 
ovšem na  sklonku loňského roku svoji pre-
miéru. Její slavnostní vernisáž se  uskutečnila 
v prostoru kina v sobotu 7. prosince 2013.

Výstava nesla název „velké MALIČKOSTI“, 
což symbolicky odkazovalo na výtvarné práce 
žáků. Diváci zde mohli spatřit autoportréty, 
asambláže, kresby pastelem, ilustrace tuší, ko-
láže, animace nebo futuristickou architekturu, 
kterou žáci modelovali z keramické hlíny.
Kvalita prací byla na vysoké úrovni a zasahova-
la do mnoha výtvarných oblastí. 
Děkujeme návštěvníkům za účast, která potě-
šila všechny vystavující, a  věříme, že se tento 
způsob prezentace talentu žáků ZUŠ Jedovnice 
stane v budoucnu novou tradicí.

Hudební obor

Vánoční koncert pro tělesně postižené
Spolupráce základní umělecké školy Jedovnice 
s  místní pobočkou organizace Svazu tělesně 
postižených v  ČR má již dlouholetou tradici. 
V pátek 13. prosince tak opět po roce vystoupili 
naši žáci na vánočním koncertě pro STP v sále 
v Chaloupkách. 
Na  úvod zahrál dechový orchestr pod vede-
ním p.  uč. Josefa Formánka. Poté předvedli 
svůj program zpěváci pod vedením p. uč. Hany 
Korčákové. Na závěr pak žáci společně zahráli 
a zazpívali pásmo koled a vánočních písní. 
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Letos vystoupilo celkem 33 účinkujících. Pro-
gram se všem líbil a publikum odměnilo děti 
velkým potleskem.

Adventní turné tanečního orchestru
Taneční orchestr ZUŠ Jedovnice zahájil letošní 
sérii vánočních koncertů vystoupením v  Ne-
sovicích u  Vyškova v  první adventní neděli  
1. prosince.
V  16 hodin ožil rozlehlý sál tamního kultur-
ního domu vánočním pásmem žáků místní 
základní a  mateřské školy pod rozsvíceným 
stromečkem. Po  kulturním vystoupení dětí 
převzal štafetu jedovnický taneční orchestr, 
který se před zaplněným hledištěm představil 
s premiérovým koncertním programem.
Svižně pojatý devadesátiminutový blok koled, 
vánočních písní, evergreenů, koncertních skla-
deb i klasické dechovky vytvořil 
příjemnou sváteční atmosféru 
a  publikum ocenilo výkon or-
chestru jak bouřlivým potles-
kem, tak i četnými slovy uznání.
Začátek vánoční koncertní „šňůry“ orches-
tru dopadl na  výbornou. Tak rychle odnosit 
a  uklidit desítky kilogramů vybavení, naložit 
a vyložit autobus a za pět dní vyrážíme na další 
vystoupení do Doubravice nad Svitavou!
V  Doubravici byl již tradiční koncert zahájen 
v 17 hodin v sále kina. Program byl tentokrát 
obohacen o  sólové pěvecké výstupy dvou čle-
nek orchestru – Terezy Vančurové a Beáty Do-
leželové, které odložily saxofon a trubku, a za-
tímco kapela odpočívala, dívky posluchačům 
v sále ukázaly, že ovládají také sólový zpěv.

Překvapením však nebyl konec. Od mixážního 
pultu v hledišti vstal pan učitel Josef Formánek, 
chopil se tuby a na pódiu za doprovodu orches-
tru bravurně zahrál známý Ragtime Scotta 
Joplina, za  což byl odměněn spontánním po-
tleskem.
Jeden a  půl hodinový program opět putoval 
napříč hudebními žánry a podobně jako v Ne-
sovicích, sklidil u  publika zasloužený ohlas 
a uznání.
Na  nástrojích mladých hudebníků se během 
týdne nestačil usadit prach, neboť již 15. pro-
since čekalo orchestr další vystoupení. Tento-
krát v Černé Hoře.
Koncert v  krásných prostorách Sloupového 
sálu Centra Sladovna v Černé Hoře byl v pořadí 
třetím předvánočním vystoupením tanečního 
orchestru. Oblouky nízkého klenutého stropu 
a  dláždění zrekonstruovaných historických 
prostor vytvořily pro soubor uvyklý spíše roz-
lehlým sálům kulturních domů poněkud netra-
diční, ale vlídné koncertní prostředí. Kilowatty 
hudebního výkonu zesilovačů a  reproduktorů 
tentokrát zůstaly téměř nevyužité a  orchestr 
použil jen nejnutnější ozvučení. Vystoupení 
tak bylo ukázkou flexibility hudebního těle-
sa, které se bez větších potíží umí přizpůsobit 
diametrálně odlišným podmínkám jak z  hle-
diska prostoru, tak i  akustiky. Ve  Sloupovém 
sále tedy mohl zaznít letošní vánoční program 
v plné podobě, včetně sólových pěveckých vy-
stoupení členek orchestru. I tentokrát se před-
vedený program setkal s přízní publika, které 
v tomto komorním prostředí i v menším počtu 
vytvořilo příjemnou atmosféru, takže došlo 
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i na přídavky. Po rozloučení s publikem v Čer-
né Hoře čekalo na hudebníky již za pět dní po-
slední z předvánočních vystoupení.
Koncertní série vyvrcholila v pátek 20. prosince 
tradičním koncertem pro Střední průmyslovou 
školu Jedovnice, který se uskutečnil na  „do-
movském“ pódiu v  kinosále jedovnického 
kulturního domu. Vánoční program tentokrát 
orchestr pozměnil a  přizpůsobil omezeným 
časovým možnostem výchovného koncertu 
a  samozřejmě také mladému publiku. Mezi 
tradičními vánočními melodiemi tentokrát 
chyběl repertoár klasické dechovky, který byl 

nahrazen filmovými melodiemi či slavnými 
hity skupin Beatles či Europe. Jednotlivé vstu-
py orchestru střídalo mluvené slovo, ve kterém 
se posluchači dověděli řadu zajímavostí spo-
jených nejen s  hudbou, ale i  s  tradicí Vánoc. 
Mladé pozorné publikum společně s výbornou 
akustikou vytvořily prostředí, ve  kterém se 
muzikantům hrálo opravdu příjemně. Celková 
úroveň koncertu byla po všech stránkách pro-
fesionální a byla důstojnou tečkou za letošním 
vánočním programem tanečního orchestru 
ZUŠ.

Hudební a taneční obor

Vánoční koncert v Jedovnicích
Období Adventu bylo termínově zcela naplně-
no různými formami vystoupení žáků umělec-
ké školy. Koncerty a besídky probíhaly na všech 
pracovištích školy. Jejich vrcholem byl vánoční 
koncert, který se konal v  pátek 20. prosince 
v kulturním domě v Jedovnicích, na kterém se 
představily všechny tři obory ZUŠ.
Program tradičně zahájilo vystoupení decho-
vého orchestru mladších žáků, společně s žáky 
pěveckého oddělení. Mladí muzikanti ve  ves-
tibulu kulturního domu navodili tu správnou 
vánoční atmosféru sérií koled. V  přestávkách 
mezi jednotlivými skladbami mohlo obecen-
stvo zhlédnout videoprezentaci výtvarného 

oboru, který měl letos samostatnou výstavu již 
začátkem prosince.
Po  skončení vystoupení dechového orchest-
ru se publikum přesunulo do sálu, kde přesně 
v 16.30 začal hlavní program. V jeho průběhu 
se posluchačům představil flétnový soubor, pě-
vecký sbor, smyčcový soubor, kytarový soubor, 
ale samozřejmě nechyběla ani vystoupení sólis-
tů či nápadité choreografie tanečního oddělení, 
to vše proloženo svátečním průvodním slovem.
Díky pestré skladbě programu uplynula hodina 
a půl s lehkostí a elegancí podpořenou potles-
kem pozorného publika. Po  doznění posled-
ních tónů už na žáky čekalo 14 dní vánočních 
prázdnin, během kterých všichni načerpali síly 
do další práce v roce 2014.



JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 01/02 2014

22

Vystoupení v Domově pro 
seniory Holásecká v Brně

Navzdory skutečnosti, že kalendář ukazoval da-
tum 8. ledna, doznívající atmosféra Vánoc pro-
voněla charitativní vystoupení, které žáci a uči-
telé ZUŠ Jedovnice připravili pro seniory trávící 
podzim svého života v domově Holásecká v Brně.
Bezmála hodinový program byl směsicí só-
lových i  komorních výstupů žáků hudebního 
oboru, ale nechyběla ani prezentace taneční-
ho umění. Vzhledem k  omezenému množství 
účinkujících bylo některé možné zhlédnout 
hned v  několika rolích. Dechové nástroje tak 
střídal sólový zpěv, tóny čtyřručního klavíru 
či taneční choreografie. To vše proloženo prů-
vodním slovem a potleskem publika.
Žáci a učitelé ZUŠ Jedovnice tak začátkem no-
vého roku dali skromný dárek ve  formě pří-
jemně prožitého odpoledne lidem, kteří jsou již 
z  velké části závislí na  pomoci svých bližních 
a zájem mladší generace si určitě zaslouží nejen 
v období Vánoc.

Texty připravili J. Škvařil,  
J. Zouharová a H. Korčáková

Děti a mládež

Mateřské a rodinné centrum Dymáček

Co nového v centru v novém roce… 
Milé babičky, prababičky, dědečci a pradědeč-
ci, od  února budete mít možnost navštěvovat 
mateřské a rodinné centrum Dymáček i vy a to 
každý čtvrtek v  době od  9.00 do  11.00 hodin 
v  prostorách našeho centra (nad prodejnou 
květin pana Zelinky). Vítána jsou s vámi pře-
devším vaše vnoučátka a pravnoučátka, avšak 
můžete přijít i bez nich a využít tak tuto dobu 
na „popovídání si“ se svými vrstevníky.

 Těší se na Vás Jana Formánková

Pro Vaši lepší orientaci uvádíme níže provozní 
dobu Dymáčku.
Pondělí 15.30–17.00 herna
Úterý 9.00–11.00 herna
Středa 9.00–12.00 hlídání dětí s programem - 

je vhodné se předem domluvit s Hankou 
Kubešovou (606 633 303)

Čtvrtek 9.00–11.00 herna (prarodiče s vnoučaty)
15.30–17.00 herna

Pátek 9.00–11.00 herna
Nezapomeňte na  naše další pravidelné akce: 
cvičení pro děti od  1 do  2,5 roku, výtvarnou 
dílnu a hlídání dětí v úřední den – to je středu, 
kdy si můžete oběhnout úřady a další instituce. 
Zveme na jarní Bazárek: 7. března bude výběr 
zboží a 8. března bude prodej. 
www.marcdymacek.cz, email: marcdymacek@
gmail.com, telefon: 723 709 963

Lenka Šebelová - předsedkyně



JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ01/02 2014

23

Pionýrská skupina Jedovnice

Deskové hry
V  období Vánoc jsme se 
sešli v klubovně a společně 
jsme si zahráli deskové hry. 
Na výběr jich nebylo málo, 
a  proto mezi klasickými 
Aktivitami, Carcassonne 
a  dalšími se objevily hry 
nové, které jsme našli v klubovně pod společ-
ným vánočním stromečkem. Někteří se přišli 
pochlubit s  hrami, které dostali k  Vánocům, 
a ostatní kamarády tak novou hru naučili. Spo-
lečně jsme strávili krásné a hravé odpoledne.

Kovbojské odpoledne
Letošní zimní prázdniny byly opravdu dlouhé, 
ale tím lépe pro nás. Sníh nám bohužel na sáň-
kování nenapadl, a tak jsme si aspoň společně 
užili kovbojské odpoledne. Sešli jsme se 2. led-
na před naší pionýrskou klubovnou. Rozdělili 
jsme se do  družstev, dostali jsme plánky di-
vokého západu a  začalo plnění nespoutaných 
úkolů. Po  cestě jsme krotili býka, přenášeli 
whisky a další jiné úkoly, za které jsme získávali 
peníze. Čím více peněz jste totiž nasbírali, tím 
více jste mohli utratit v salónu. Na závěr jsme 
se tedy sešli všichni v salónu a pořádně si „dali 
do nosu“. Jedli se bizoni a whisky tekla prou-
dem, tak snad zase někdy na Divokém západě 
- AHOJ.

Pavlína Héčová

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Jedovnice

Betlémské světlo
Slavnostní předání Betlémského 
světla proběhlo opět v kostele sv. 
Petra a Pavla v  Jedovnicích, kam 
každoročně přijedou skauti z  ce-
lého střediska Jedovnice. 

Dále se pak skupinka osmi světlušek a  skau-
tek do Domu s pečovatelskou službou. Děvča-
ta rozdávala vánoční přáníčka, která vyrobila 
na jedné ze schůzek a v  lucerničkách přináše-
la plamínek Betlémského světla. Každý, kdo 
chtěl, si tak mohl odpálit. 
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A co vlastně Betlémské světlo symbolizuje a jak 
tato tradice začala? 
Myšlenka předávání Betlémského světla vznik-
la v  Rakousku jako součást charitativní akce. 
Předávání křehkého plaménku se díky skaut-
ským organizacím odtud rozšířilo do  dalších 
zemí. Poprvé plamínek přicestoval v roce 1986 
letadlem z Betléma, místa narození Ježíše Kris-
ta, do rakouského Lince. K nám se Betlémské 
světlo dostalo hned po  pádu čtyřicetileté ko-
munistické vlády a v rukou českých skautů žijí-
cích v exilu k nám poprvé připutovalo v prosin-
ci 1989 až pod sochu sv. Václava v Praze. V roce 
1990 se s  myšlenkou Betlémského světla se-
známili brněnští skauti na vídeňském meziná-
rodním setkání skautů a skautek z celého světa 
a  již na podzim téhož roku začali připravovat 
českou verzi. Nosnou myšlenkou bylo (a  stále 
je) ukázat, že o Vánocích nejde ani tak o kupu 
dárků a cukroví, ale o to prožít Vánoce v klidu 
a pohodě s těmi, které máme rádi a oni nás. 

Tříkrálová sbírka 
Dobročinnou akci Tříkrálová sbírka pořádala 
Charita Česká republika v celostátním měřítku 

již čtrnáctým rokem. Skupinky skautů a skau-
tek koledovaly postupně po celých Jedovnicích. 
Na  dveře malí koledníci psali zkratku latin-
ského Christus mansionem benedicat: Kristus 
požehnej tomuto domu. Do kasiček jsme díky 
Vám vybrali částku 50 286,- Kč, což je o 6 000,- 
Kč více, než v  roce minulém. Letošní výtěžek 
Tříkrálové sbírky v Oblastní charitě Blansko je 
1 580 948 Kč, což je o 78 124 Kč více, jak v roce 
2013.
Výtěžek sbírky je tradičně určen na  pomoc 
nemocným, handicapovaným, seniorům, mat-
kám s dětmi v tísni a dalším potřebným přede-
vším v regionech, kde se sbírka koná. Část vý-
nosu sbírky je určena na  humanitární pomoc 
do zahraničí. 
Děkujeme všem lidem za jejich štědrost a soli-
daritu. Za zdárný průběh akce patří také velký 
dík všem organizátorům a koledníkům.

Ivana Kučerová

Více informací můžete najít na  webových 
stránkách sbírky: http://www.trikralovasbirka.
cz/ a také na webových stránkách charity Blan-
sko: http://blansko.charita.cz/trikralovasbirka/

Kultura

Jedovnické výtvarné setkání 2013

Kulturní komise ve dnech 27.-29. prosince 2013 
uspořádala první výtvarné setkání pro (nejen) 
amatérské umělce v  Jedovnicích. K  tomu byl 
využit prostor sálu kulturního domu. 
Hlavním motivem bylo představit naše šikov-
né spoluobčany, kteří svou tvorbou obohacují 
většinou zatím pouze své rodinné příslušníky, 
ale ostatní v obci o nich ani nevědí. Přehlídka 
ukázala různé obory techniky výtvarné tvorby 
– k  vidění zde byla kresba, malba, fotografie, 
sochařství, ale také jeden dosti specifický obor, 
a to heraldika. 
Výtvarné setkání bylo zahájeno v pátek 27. pro-
since vernisáží za  účasti většiny vystavujících 
umělců. Zájem a ochotu vystavit svá díla proje-
vilo celkem deset autorů.

Nejpočetnější byli fotografové - Marek Audy, 
Radek Doležel, Jan Formánek, Lucie Vanču-
rová a P. Václav Trmač. Malbou se představily 
čtyři dámy - Martina Ottová, Dominika Perni-
cová, Regina Veselá a  Jitka Vávrová. Desátým 
vystavujícím pak byl jedovnický historik a he-
raldik Josef Plch.
Marek Audy je v  oboru profesionálem, jeho 
hlavní specializací jsou snímky z  jeskyní, a to 
nejen našeho Moravského krasu, ale i ze vzdá-
lených zemí. Na výstavě návštěvníci kromě fas-
cinujících záběrů podzemních krás našli i po-
zvánku na promítání jeho 3D dokumentárního 
filmu z jeskynních systémů ve Venezuele. (Tato 
akce se s velkým úspěchem uskutečnila 22. led-
na v jedovnickém kinosále – více najdete níže 
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v článku Podzemní mystéria - 3D show Marka 
Audyho.)
Radek Doležel se představil především jako 
pohotový reportážní fotograf a  pochlubil se 
velmi pěknými záběry např. z motocyklových 
závodů anebo z ostravského leteckého dne. Do-
káže nejen zachytit rychlost a rozhodující oka-
mžik, ale dává si záležet i na kompozici sním-
ku, takže výsledkem není jen dokument z akce, 
ale i výtvarně působivé obrázky.
Jan Formánek, který se věnuje hlavně kraji-
nářské fotografii, ukázal také několik svých 
„soukromých“ kalendářů s vlastními fotkami. 
Krásné snímky z přírody pořídil převážně v Je-
dovnicích a  okolí. Vážná konkurence pro náš 
tradiční „obecní“ jedovnický kalendář!
Lucie Vančurová se zajímá (možná typicky 
na  rozdíl od  fotografů-mužů) nejvíce o  lidi 
a jejich tváře. Kromě portrétní tvorby, v níž vy-
užívá zajímavé softwarové úpravy s barevnými 
detaily v  černobílém snímku (např. dívenka 
s červenými jahodami), vystavila také působivé 
krajinářské snímky. V těch se zaměřuje přede-
vším na světlo – ať už romantický západ slunce 
anebo noční záběry; velice zaujala velkoformá-
tovým panoramatem nočních Jedovnic.

Jedovnický farář P.  Václav Trmač se jako fo-
tograf u nás už představil řadou samostatných 
výstav, jeho snímky jsme mohli vidět mimo 
jiné v  budově obecního úřadu. Přináší často 
neobvyklé pohledy na  krásy světa, přírody, 
krajiny i  architektury, které zachytil na  svých 
cestách po blízkých i vzdálených zemích. Otví-
rá nám tak oči pro věci, které v běžném shonu 
života mnohdy přehlédneme.
Dominika Pernicová nám prozradila, že pra-
cuje jako učitelka ve školce, ale nejraději by byla 
jen malířkou. V  kresbě i  malbě se zaměřuje 
hlavně na pestrý a bohémský svět muzikantů, 
herců a klaunů. Předlohou k portrétům oblíbe-
ných umělců jí jsou často fotografie.
Jako malířka se představila také Martina Otto-
vá. Pro mnohé bylo určitě překvapením, že ta 
přísně se tvářící paní učitelka angličtiny si 
ve volném čase ráda „vystřihne“ romantickou 
krajinku s majákem či tajemným hradem.
U  Jitky Vávrové, učitelky výtvarného oboru 
na jedovnické „zušce“, se naopak o překvapení 
rozhodně nejednalo. Své mnohostranné umění 
předvedla už mnohokrát v  rámci žákovských 
výstav ZUŠ, tentokrát jsme ale asi poprvé měli 
možnost seznámit se s  její tvorbou ve  větším 
rozsahu. Kromě malby vystavila také keramic-
ké plastiky, především ale zaujala kreativitou, 
s  níž dovede jako podklad pod malbu využít 
třeba dveří od staré skříně. 
Podle abecedního pořadí poslední malířkou, 
která se výtvarného setkání zúčastnila, byla 
Regina Veselá. Také ona měla ve své expozici 
sochy, a to postavy vytvořené z kovových drátů 
a  textilu, které tvořily podivuhodnou jednotu 
s  jejími obrazy inspirovanými africkými mo-
tivy. Tato dosud nám neznámá umělkyně má 
svůj osobitý styl a mnohý návštěvník by určitě 
neváhal umístit si některé její plátno ve  svém 
obývacím pokoji.
Znalcem zásad heraldiky a  místním historic-
kým badatelem je desátý vystavující, Josef Plch, 
který je „v  civilu“ konstruktérem. Na  výstavě 
představil nejen řadu svých realizovaných i ne-
realizovaných návrhů obecních znaků a vlajek, 
ale také je doprovodil texty s vysvětlením, proč 
vypadají právě tak a z jakých historických pod-
kladů při jejich tvorbě vycházel. 
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První Jedovnické výtvarné setkání se konalo 
v příhodné době „mezi svátky“, kdy je více času 
na návštěvu kulturních akcí než během uspě-
chaných pracovních dnů. Pořadatelé byli velmi 
potěšeni velkým zájmem občanů, kteří během 
tří dnů výstavu navštívili opravdu v  hojném 
počtu. Doufáme, že v dalším roce se bude tato 
akce opakovat a že se do budoucna stane každo-
roční tradicí. Velice rádi uvítáme i další (nejen) 

amatérské umělce, kteří budou ochotni spolu-
občanům ukázat svá díla. 
Snad se jednou podaří vytvořit v  Jedovnicích 
stálou výstavní prostoru, kde by bylo možno 
zajistit lepší podmínky, především osvětlení, 
které v  kulturním domě není pro tento účel 
příliš vyhovující.

Za kulturní komisi Lenka 
Šebelová a Soňa Plchová

Tříkrálový koncert

V  sobotu 11. ledna se v  sále v  Chaloupkách 
uskutečnil koncert tří jedovnických hudebních 
uskupení – jako poděkování koledníkům i dár-
cům Tříkrálové sbírky pro blanenskou Charitu. 
Jako první vystoupila Jedovnická schola – sbor 
ze zdejšího kostela pod vedením Petra Málka, 
neboli „kůrovci“, které běžně není vidět, pro-
tože obvykle pějí a muzicírují skryti na kostel-
ním kůru. Následoval Jedovnický banjoband, 
hudební partička pánů v  nejlepších letech, 
včetně pana faráře a pana lékárníka, a nakonec 
pořádající skupina Třetí podání s kapelníkem 

Vladimírem Dánielem, který je sice atomo-
vým vědcem, jak prozradil moderující Stani-
slav Fránek, ale „válí“ také na kytaru a saxofon 
i jako sólový zpěvák. Proč se na koncertě sešly 
tyto tři skupiny, to jsme se také dověděli: jsou 
to všechna uskupení, v  nichž hraje (na basu) 
právě zmíněný pan lékárník. Nálada byla vý-
borná, účast posluchačů hojná, muzikanty to 
evidentně bavilo - a kdo chtěl, mohl ještě při-
spět do kasičky s nálepkou Charity. Velmi pěk-
ný a příjemně strávený večer!

Soňa Plchová

Podzemní mystéria - 3D show Marka Audyho

22. ledna jsme v kinosále jedovnického kultur-
ního domu měli možnost shlédnout unikátní 
podívanou. Marek Audy, který je nejen světo-
vě proslulým speleofotografem, jeskyňářem 
a cestovatelem, ale také občanem Jedovnic, zde 
představil svůj nejnovější počin: první český 
dokumentární 3D film, který společně s kole-
gou Richardem Boudou natočili v křemencové 
jeskyni ve Venezuele, kterou jako speleologové 
také objevili a prozkoumali. 
Kromě toho mohli diváci, „ozbrojení“ zapůj-
čenými 3D brýlemi, kteří kompletně zaplnili 
kinosál, obdivovat také 3D fotografie z  nej-
krásnějších jeskyní světa. Mezinárodní tým 
podzemních fotografů z  18 zemí světa vybral 
své nejlepší fotografie a sestavil z nich tři cykly: 
Továrna na  krystaly, Ledová katedrála a  Pod-
zemní krajina. Fantastické záběry zázraků 
přírody, nejen krápníky, jaké známe i  z  naše-
ho Moravského krasu, ale také různobarevné 

krystaly anebo neuvěřitelné útvary z průzrač-
ného ledu. Vlastně ty naše přístupné jeskyně 
jsou jen slaboučkým odvarem! Do  Venezuely 
či Íránu se z nás podívá asi málokdo, návštěva 
ledové jeskyně v Rakousku je už reálnější. Vi-
dět to všechno v pohodlí křesla v jedovnickém 
kině, to je ovšem úžasná příležitost i pro starší, 
méně pohyblivé nebo méně odvážné! 
Že ale trojrozměrné zobrazení není vynálezem 
až naší digitální doby, o  tom jsme se mohli 
přesvědčit při promítání souboru ručně kolo-
rovaných stereofotografií Dobývání Punkvy, 
které byly zachráněny Moravským zemským 
muzeem. Jak říká Marek Audy: „Nestor světové 
speleologie prof. Karel Absolon zaznamenal ob-
jevování Macochy již před 100 lety technologií, 
kterou dnes nazýváme 3D!“ 
Po  promítání filmu, který byl zlatým hřebem 
tohoto podivuhodného večera, následoval 
spontánní dlouhotrvající potlesk. Marek Audy 
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a  Richard Bouda poté odpovídali na  dotazy 
zvídavých diváků a vyprávěli o průběhu natá-
čení dokumentu. 
Pokud jste se na tuhle úžasnou 3D show nevy-
pravili a nyní litujete, máte skutečně čeho, ale 
nezoufejte! Promítat se bude ještě na řadě míst, 
přehled promítání najdete na webových strán-
kách Marka Audyho http://audy.speleo.cz, 
z nichž si dovolím citovat samotného autora:

„Domino - hra v podkroví Ztraceného světa 
(2013, 18 min)
Dokument zachycuje dřinu spojenou s  výzku-
mem a dokumentací nejodlehlejších částí
jeskynního systému Brewer. Tato nejdelší kře-
mencová jeskyně světa leží ve Venezuele na sto-
lové hoře Churí tepui v  málo probádané části 
Guayánské vysočiny.
3D film není v  dnešní době nijak vzácným ty-
pem média. Vznikají stereoskopické záznamy 
koncertů, přírodopisné dokumenty nebo i  nej-
různější žánry hraných filmů, třeba i s využitím 
nejmodernějších digitálních animací.
Je ale možné pořídit 3D cestovatelský dokument, 
tak jej známe v jeho prapůvodní podobě? Bez fil-

mového štábu? Bez drahé a těžké techniky? Bez 
režiséra, kameramana, osvětlovače, zvukaře, 
stereomejkra, produkce?
Nezměnili jsme jeskyňářskou expedici na  Ho-
llywood. Zůstali jsme jeskyňáři a při tvorbě 3D 
filmu zachovali prapůvodní smysl slova doku-
mentární. Během šesti dnů jsme s  Richardem 
zastali celý filmový štáb. Postavili 3 bivaky, sami 
si vařili. Vystrojili, slanili a zase vylezli několik 
propastí. Prosekali se džunglí na  dně propasti. 
Veškerý materiál si v těžkém terénu museli sami 
odnést. Zaměřili jsme 2,5 kilometrů dosud ne-
zmapovaných jeskynních chodeb. Natáčeli jsme 
z letadel, vrtulníku, v džungli, na laně i v pod-
zemí.
Natáčeli jsme v místech, kde mimo nás dvou ješ-
tě nikdy nikdo nebyl. Tomu říkáme dokument... 
možná trochu surový, ale dokument.“
Máme skutečně štěstí, že mezi námi v Jedovni-
cích žije takový pozoruhodný člověk!

Soňa Plchová
Rozhovor s Markem Audym najdete: http://www.
hedvabnastezka.cz/5-smyslu/4757-marek-audy/

Historie

Historie poněkud staršího data – nález zkamenělin

Díky pozornosti pana Michala Daňka se poda-
řilo na  jaře r. 2013 zachránit krásný exemplář 
pravěkých zkamenělin. Povšiml si zajímavých 

útvarů na  kameni, který se odlomil ze skály 
mezi domy č.p. 134 a  176 (v  Podhájí). Poznal 
v  nich zkamenělé pravěké rostliny. K  zaslané 
fotografii se díky prostřednictví Ing. Domini-
ka France a RNDr. Ivana Baláka vyjádřil expert 
z  České geologické služby v  Brně, RNDr.  Jiří 
Otava: „Jsou to moc pěkné kousky Asterocala-
mitů. Není to sice nic nového - Pek a Zapletal to 
od Jedovnic z rozstáňského souvrství popsali již 
pradávno v minulém století - ale tyto jsou ještě 
hezčí - s dovolením a citováním autora to mohu 
dát do  vysvětlivek evidenčního listu Jedovnice. 
Kousek proti proudu potoka jsou v  korytě ver-
tikální rytmity břidlic a prachovců, ale po obou 
stranách potoka jsou jemnozrnné droby a v nich 
lomy. Za  domem 134 jsme zatím nic nedoku-
mentovali.“ 
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Z chytrých webů jsem dále vyčetl, že Asteroca-
lamites je vyhynulá přesličkovitá rostlina stro-
movitého vzrůstu, význačná pro spodnokar-
bonské uloženiny téměř všech částí světa. Rýhy 
v nodech (stoncích) jsou průběžné. Karbon, pro 
nějž jsou typické, bylo období prvohor, klade-
né zhruba do období před 354 až 298 miliony 
let, spodní karbon je starší část této éry. Ob-
dobí bylo typické ústupem moře a vytvořením 
velkých močálů na  pevninách, název karbon 
vznikl podle černého uhlí, jež je typickým po-
zůstatkem této doby. Je to éra obřích plavuní, 

přesliček a kapradin, ale objevují se i první jeh-
ličnany. Na souši již žijí štíři, pavouci, stonožky, 
vážky, jepice či chrostíci… Z této doby by měly 
pocházet nejen zmíněné rozstáňské břidlice, 
ale i nedaleké račické slepence. Jistě by toho šlo 
napsat i  více, ale pohybuji se na  tenkém ledě, 
takže jen shrňme, že se podařilo najít opravdu 
krásný doklad prastarého života v  lokalitě Je-
dovnic a že pozornému nálezci paří poděková-
ní.

Josef Plch

Hájenka č. 174 – Wankelův „lovecký zámeček“

Pokud se ještě vrátíme k textu slovutného Jin-
dřicha Wankela, pak zaujme text o  pahorcích 
se střepy a železnými artefakty. Jelikož plocha 
zaniklé vsi Budkovany byla – stejně jako dnes 
– většinou přeměněna na  pole, zdá se být té-
měř jisté, že Wankel znal lokalitu zaniklého 
Bystřece, i když neznal jméno této zaniklé vsi. 
Jeho zmínka je vůbec nejasná – na jedné straně 
mluví o  (jediné) osadě, na  druhé straně píše, 
že se tyto pahorky (ruiny usedlostí) nacházejí 
„všude na  lukách“ Rakoveckého údolí. Podle 
místní, už zapomenuté tradice, někde v  údolí 
měly existovat další vsi – tradice jim dala jmé-
na Kamenná a  Rakovec (Rakovany). Písemné 
prameny je ovšem neznají. Jen pro pořádek do-
plním, že se Wankel mýlil v  datování nálezů, 
tedy v době existence osady.
Pokud jde o  budovu č.p. 174, jíž je věnován 
tento článek především, zachoval se její plán 
a stručný popis v knize č. 377 ve fondu C14 (od-
hady moravských panství) v Moravském zem-
ském archivu, dokumenty jsou z  roku 1904. 
Kurentní zápis v němčině přečetl pan M. Ku-
běna ze Sloupu, překlad je mým dílem:
Objekt č. 26 – Lesovna č. 174 na stavebních par-
celách 190, 191, Jedovnice. 
Lesovna, ležící v blízkosti hospodářského dvora, 
sestává z:
a) 1 obytné budovy
b) 1 hospodářské budovy 
(obě budovy leží na stavební parcele 190)
c) 2 kůlen na stavební parcele 191

Ad a) obytná jednopatrová budova, zbudova-
ná ze stavebního kamene, krytá břidlicovou 
střechou, má na přední straně krytou dřevěnou 
verandu přes obě podlaží, s  jedním přístupem 
po kamenných schodech. V přízemí se nachází 
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jeden byt s předsíní, ložnicí, kanceláří a komo-
rou a  v  zadní přístavbě s  lepenkovou střechou 
kuchyň a pokoj. Z kuchyně vede dřevěné schodi-
ště do otevřeného níže položeného dvora. V prv-
ním patře se nachází chodba, 1 pokoj, 2 komory 
a záchod. Koupelna má cihlovou dlažbu. Pokoje 
v prvním poschodí mají deskové podlahy, chod-
ba betonovou podlahu. Ostatní místnosti mají 
měkké podlahy (hliněné?!). Pod budovou se na-
chází malý sklep.
Ad b) hospodářská budova je krytá šindelovou 
střechou, obsahuje místnost s  chlebovou pecí, 
chlév a  stodolu. Ve  dvoře se navíc nachází po-
mocný dřevěný objekt.
Ad c) dvě celodřevěné kůlny kryté šindelem, situ-
ované bokem (hlavních objektů), každá rozděle-
ná na 2 prostory.
Vodovod, odbočka z potrubí do vrchnostenské-
ho hospodářského dvora, je přiveden na  dvůr, 
kde se nachází výtok (uzávěr). Stavby objekty se 
nacházejí v dobrém stavu. Stroje žádné.
Náklady na údržbu činily 16.50 korun. Inventář: 
Okna obytné budovy jsou dvojitá. Dveře obytné 
budovy s  litým kováním a  obložením. Ostatní 
dveře jsou dřevěné, přiměřeně jednoduché.
Na  přiloženém plánku (3 cm = 10 m ve  sku-
tečnosti) vidíme popis jednotlivých prostor. 
Přízemí obytné budovy při obcházení ve smě-
ru hodinových ručiček tvořila předsíň, pokoj 
s  litinovými kamny, další pokoj s  litinovými 
kamny, kuchyň vybavená kachlovým sporá-
kem se dvěma troubami, kancelář a  komora 
s  litinovými kamny. Všechny místnosti měly 
měkkou podlahu a  deskový strop. Uprostřed 
hospodářské budovy byl mlat s cihlovou dlaž-
bou a v rohu s chlebovou pecí, blíže k obytné 
budově byl chlév s prkennou podlahou a z rohu 
dvora se vcházelo do stodoly. Celá budova měla 
trámový strop. Větší z  obou bokem stojících 
kůlem měla jednu prostoru krytou šindelem, 
u druhé je poznamenáno „otevřená střecha“ – 
možná šlo spíše o přístřešek. Poznámka, že bu-
dovy jsou stavebně v dobrém stavu, svědčí pro 
to, že lesovna byla relativně mladou stavbou.
V  Jedovnicích byly v  r. 1904 kromě lesovny 
(Forsthaus) i dvě hájenky (Hegerhaus) – na č.p. 
124 (v dnešní Legionářské) a na č.p. 205 (u Pro-
padání), všechno vrchnostenské nemovitosti.

Pokud jde o obyvatele lesovny, pomohou sčíta-
cí operáty uložené v  blanenském archivu. Při 
sčítání lidu r. 1890 je u č.p. 174 arch nevyplněný 
s poznámkou „Prázdné“. Roku 1900 je zde za-
psáno 5 osob: majitel Karel Hübner, narozený 
1846 ve  Žďáru, lesní správce, jeho manželka 
Matylda, narozená 1857 v  Klepačově, v  do-
mácnosti, svobodný syn Karel, narozený 1880 
v  Olešné, dělník-zámečník (trvalý pobyt měl 
zřejmě v Blansku), svobodný syn Arnošt, naro-
zený 1884 v Olešné, student, a  svobodná dce-
ra Vilemína, narozená 1882 rovněž v  Olešné, 
v  domácnosti. Národnost mají všichni zapsa-
nou českou a  vyznání římskokatolické. Další 
syn Hugo byl v  té době vojínem. Ze zvířectva 
je zapsána 1 jalovice, 2 krávy, 3 podsvinčata,  
1 svině, 7 včelích úlů, 20 slepic, 2 husy, 5 kachen 
a  12 ks „jiné drůbeže“. V  porovnání s  jinými 
formuláři se zdá, že Hübnerovi patřili k zámož-
nějším lidem. Karel Hübner pochopitelně nebyl 
majitelem budovy (ta byla vrchnostenská), spíše 
správcem či hospodářem. Není jasné, k jakému 
účelu sloužily další místnosti v budově – možná 
přece jen rezerva pro přespání úředníků vrch-
nosti z Rájce či vrchnosti samé?
Krásnou stavbu lesovny, kterou Wankel nazval 
zámečkem, postihl podobný osud, jako řadu ji-
ných budov (a nejen v Jedovnicích) – původně 
šlo o izolovaně stojící stavbu, která byla nepře-
hlédnutelnou dominantou. S  postupem let ji 
obklopila okolní zástavba a  poněkud ji skryla 
lidským očím, takže dnes je poměrně snadno 
přehlédnutelná.
V  dnešní době je bývalá lesovna v  majetku 
Školního lesního podniku Křtiny, je vedena 
jako hájenka a jsou v ní umístěny dva služební 
byty – jeden v přízemí, druhý v prvním patře.
Možná je dobře, že se na  Wankelovo roman-
tické nazvání lesovny zámečkem zapomnělo. 
Z Jedovnicka totiž před časem zmizel barokní 
zámeček – Panský dům, nedávno ho následo-
val salmovský lovecký zámeček v lesích. Takže 
spojení budovy s  názvem zámeček by mohlo 
věštit její brzký konec. A to by byla škoda.

Josef Plch 
Prosíme pamětníky nebo jejich potomky, kte-
ří mají doma staré fotografie z Jedovnic, aby 
nám je zapůjčili k oskenování.
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Duchovní sloupek

Štěstí

Kolega vyprávěl o  člověku, kterého by asi 
málokdo považoval za  mimořádnou osob-
nost. Barva jeho pleti nenechala nikoho 
na pochybách o tom, k jaké národnosti patří. 
Nad jeho vzděláním by se asi leckdo ušklíbl. 
Ani zaměstnání ho neřadilo na vyšší příčky 
společenského žebříčku. Pracoval jako me-
tař. Jenže on to bral jako životní úkol. Nešlo 
mu jen o to, aby si vydělal nějaké peníze, pří-
padně aby vylepšil pohled veřejnosti na svůj 
národ. Opravdu mu záleželo na  tom, aby 
město bylo čisté. A záleží mu na tom dodnes. 
I když je v důchodu, uklízí dál. I když za to 
nedostává ani symbolickou odměnu, pořád 
chodí po  ulicích se svým kbelíkem, smetá-
kem a  lopatou, a  rozhlíží se po  odpadcích, 
které je třeba přemístit tam, kam patří. Když 
ho pan farář na začátku nového roku potkal, 
postěžoval si, že je to špatné, protože se větši-
na lidí naučila používat odpadkové koše a jen 
výjimečně někdo něco odhodí na zem, tak-
že není co uklízet. Ti slušňáci ho připravují 
o práci, která se mu stala zábavou. Ale pak se 
ten pán rozzářil: „Ale ráno na Nový rok, to 
jsem si užil! Po silvestrovské noci byl všude 
takový svinčík, že jsem měl co dělat od svítá-
ní až do večera.“
Ten dobrý muž je šťastný, že může uklízet 
nepořádek způsobený jinými. Penězi neoplý-
vá, ale ani ho nenapadne, že by mohl za svou 
činnost žádat od  města aspoň symbolickou 
odměnu. Nikdo mu netleská, nikdo ho neob-
divuje, nikdo mu neděkuje, ale on se tím ne-
trápí. Je to blázen? Nebo je naopak normální 
na rozdíl od všech, kteří se pořád za něčím 
ženou v  bláhové naději, že budou šťastní, 
až to získají, ale nakonec se jen přesvědčí 
o pravdivosti slov velmi bohatého pana Roc-
kefellera o tom, že člověk ke štěstí potřebuje 
vždy o trochu víc, než má?

Nemyslím si, že se staneme šťastnými, když 
popadneme kbelíky a  lopatky a  vyrazíme 
každý den za svítání uklízet ulice. Možná by 
stačilo jen trochu víc přemýšlet nad tím, co 
skutečně potřebujeme, vzpomenout si, kdy 
a proč jsme byli naposledy v dobré pohodě, 
co nás potěšilo, s kým nám bylo dobře. Vě-
řím tomu, že skutečně šťastnými nás obvykle 
činí věci, které jsou zadarmo, a proto je nena-
jdeme v žádném supermarketu. Třeba slun-
ce, vzduch a láska, jak říkala Lotrandova ma-
minka paní Madla ve známé pohádce. Nebo 
něco jiného - dobré slovo, úsměv, ptačí zpěv, 
hvězdná obloha, zimní sedmikrásky, humor, 
omluva, odpuštění, pochvala, setkání s dáv-
ným spolužákem, vzpomínky... Takové věci 
nenajdeme v žádném akčně slevovém letáku 
a snad i proto na ně zapomínáme a nevnímá-
me je. Naštěstí nám občas nějaký obyčejný 
metař nebo někdo podobný připomene, že 
můžeme být šťastní nebo aspoň spokojení, 
když budeme rádi dělat obyčejné věci. Všim-
něme si, že když vědci zkoumají teoretické 
možnosti života na  jiných vesmírných těle-
sech, nezajímá je zlato nebo diamanty, ale 
voda.
Úkolem proroků nebylo a není předpovídat 
budoucnost, měli především učit rozumné-
mu způsobu života a předcházení zbytečným 
nepříjemnostem a  zklamáním. Troufám 
si prohlásit, že ten výše zmíněný metař je 
prorokem. Bibličtí proroci byli ovšem často 
vystaveni útlaku a pronásledování, v  lepším 
případě nepochopeni a  v  horším kameno-
váni. Kéž zmíněného nic takového nepotká, 
kéž mu jeho přístup k životu zůstane a je i ji-
ným inspirací.

Václav Trmač, farář
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Napsali jste nám

Alej roku 2013

Rekordních 7 086 lidí rozhodlo v interneto-
vém hlasování, plném dramatických zvratů 
a překvapení, o letošním pořadí přihlášených 
stromořadí, v  anketě „ALEJ ROKU 2013“. 
Soutěž pořádaná ekologickým sdružením 
Arnika má za cíl upozornit na problematiku 
alejí, ve  kterých za  poslední roky ubylo víc 
jak sto tisíc stromů.
Z celkového počtu 61 stromořadí z  celé ČR 
si palmu vítězství odnesla Jedovnická alej 
z Moravského krasu. Ještě v polovině soutěže 
by na vítězství této málo známé aleje z Mo-
ravského krasu vsadil jen skutečný hazar-
dér. Rozdíl téměř 900 hlasů na  průběžnou 
první příčku nedával zpočátku Jedovnické 
aleji nejmenší šanci na dobré umístění. Žáci 
ze základní školy v  Jedovnicích, studenti ze 
Střední průmyslové školy společně se svými 
nadšenými učiteli Mgr. Vávrou a Ing. Vybí-
halem na to ale měli jiný názor. Za podpory 
ředitelů obou škol kontaktovali velké množ-
ství lidí, kteří svým hlasem podpořili snahu 
dětí a studentů o obnovu této památné aleje. 
Jejich iniciativa nezůstala bez podpory. Sprá-
va a údržba silnic v Blansku nechala ve spo-
lupráci s odborem životního prostředí Měst-
ského úřadu v  Blansku a  Správou CHKO 
Moravský kras vypracovat projekt obnovy 
Jedovnické aleje. Současně požádala o  po-
skytnutí finančních prostředků z operačního 
programu Životní prostředí. O  poskytnutí 
finančních prostředků na  obnovu aleje by 
mělo být rozhodnuto do konce února 2014.
Na zahájení slavnostního vyhlášení zazpíva-
ly děti ze základní školy pod vedením paní 
učitelky Šíblové několik pěkných písniček.
Nejprve byly vyhlášeny výsledky fotogra-
fické soutěže „Nejkrásnější strom“. Do  sou-
těže přihlásili žáci základní školy a  studen-
ti střední průmyslové školy 18 soutěžních 
snímků. Palmu vítězství si za  mimořádně 
zdařilý snímek odnesl žák 9. třídy základní 

školy Vojtěch Křička z  Jedovnic, který sou-
časně získal i druhé místo. Na třetím místě se 
umístil Libor Kocman ze střední průmyslové 
školy. Vítězné snímky budou prezentovány 
v prostorách úřadu Městyse Jedovnice.
Poté následovalo vlastní vyhlášení výsledků 
ankety ALEJ ROKU 2013. Za sdružení AR-
NIKA předala diplomy zástupcům Jedovnic-
ké aleje RNDr. Marcela Klemensová z Arni-
ky. Hlavní cenu, kterou je let horkovzdušným 
balónem věnovaný firmou HaBalon, si mezi 
sebou rozdělí nejaktivnější žáci a  studenti. 
Bez jejich výrazné podpory by toto senzační 
umístění nebylo možné. 
Slavnostního vyhlášení se zúčastnil vedou-
cí odboru životního prostředí Městského 
úřadu v  Blansku Ing.  Konečný a  pracovník 
odboru životního prostředí pověřený péči 
o památné stromy PhDr. Konečný. Za Sprá-
vu CHKO Moravský kras pak Ing. Dominik 
Franc. Zástupci odborné veřejnosti obdrže-
li velké fotografie Jedovnické aleje, aby si je 
mohli pověsit ve své kanceláři a nezapomněli 
na alej po celou dobu její obnovy.

Jiří Židů, Brno
Stromořadí mezi Jedovnicemi a  Lažánka-
mi v  Moravském krasu je Alejí roku 2013! 
Ve  čtvrtek 12. prosince přímo v  Jedovni-
cích proběhlo slavnostní udělení titulu. Alej 
do soutěže nominoval Jiří Židů a svůj hlas jí 
následně poslalo 1493 lidí. Celkově do soutěže 
přišlo 7086 hlasů. Na  druhém místě ankety 
skončila Priessnitzova lázeňská kolonáda 
v Jeseníku, místo třetí obsadila Alej Na valech 
v Poličce.
Pan Židů se vzdal výher včetně letu balónem 
ve prospěch žáků ZŠ a SPŠ Jedovnice.
Více informací a fotogalerii najdete na strán-
kách sdružení Arnika:
http://arnika.org/alej-roku-2013-spojuje 
-jedovnice-s-lazankami-v-moravskem-krasu
http://arnika.org/vyhlaseni-aleje-roku-2013
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Pozvánky

MAŠKARYMPIÁDA
(dětský maškarní bál) se koná v  kulturním 
domě v Jedovnicích
v neděli 9. února 2014 od 15 hodin
Srdečně zvou katecheté.

Divadelní soubor Vlastimil Jedovnice
si dovoluje Vás pozvat na dvě akce:
neděle 2. března 2014 - premiéra zbrusu nové 
pohádky 

O líné Pepině 
Začátek v  kinosále je v  17 hodin. Předprodej 
vstupenek bude zahájen v  prodejně „Květiny 
Jaroslav Zelinka“ od 15. února 2014.

neděle 20. dubna 2014

Zájezd do „velikonoční“ Prahy 
s návštěvou muzikálu Adam a Eva
Nová hudební komedie o stvoření světa se při-
pravuje v divadle Broadway.
Hudba: Bohouš JOSEF, texty písní: 
Boris PRALOVSZKÝ, scénář: Halina 
PAWLOWSKÁ, režie: Zdeněk ZELENKA
V muzikálu účinkují pražští herci a zpěváci.
Cena vstupenky 700,- Kč a doprava 400,- Kč 
(vstupenky máme do 2., 3. a 4. řady).
Přihlášky co nejdříve v informačním středisku 
na náměstí, tel. 516 442 284. 
Nástup možný i v Blansku (hotel Macocha)!

Reklamy – inzerce
•	 Koupím pěkný byt nebo dům v Jedovnicích. 

Ne RK. Tel. 604 522 898
•	 Koupím rodinný dům se zahradou v Jedov-

nicích nebo v blízkém okolí. Tel. 720 358 722

•	 Hledáme seriózní spolupracovníky do  ob-
chodně poradenské společnosti HČ, VČ. 
Bližší informace na tel. 603 734 250.

TJ SOKOL JEDOVNICE 

CVIČENÍ S RADKOU A MONIKOU
Kulturní dům Jedovnice, vždy 19 - 20 hod

PO AEROBIK MIX
ÚT ZUMBA
ČT  BODY AND MIND – ANEB OČISTA 
 DUCHA A ZELENÁ ŠTÍHLÝM SVALŮM

(Hodina zahrnuje kombinace cviků z jógy, Pilates a Chi-toningu, Body balance. 
Slouží ke zvýšení vytrvalosti, síly, zlepšení držení těla, psychické a fyzické 

rovnováhy, koncentrace a doplnění energie.)

Nabízím možnost individuálních cvičebních lekcí  
u vás doma. Mohu poradit i s jídelníčkem.

Kontakt: uselova.r@seznam.cz, tel. 777 182 227


