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Na obálce: Nerealizovaný návrh oltáře pro jedovnický kostel
Při pátrání po zajímavých dokumentech, týkají-
cích se jedovnické historie, mne napadlo v březnu 
2011 navštívit i archiv Národního památkového 
ústavu v Brně. A tady jsem v archivním odděle-
ní starých spisů objevil něco, o čem jsem nikdy 
neslyšel (a určitě nejen já). Karton s  označením 
Návrh na hl. oltář farního kostela v  Jedovnicích 
z  roku 1953. A na něm barevně v měřítku 1:100 
nárys, půdorys a bokorys navrhovaného řešení. 
Kresba Mgr. Jitky Vávrové přináší právě zmíněný 
nárys. 
Oltář je pochopitelně navržen podle tehdejších 
předpisů – presbytář je od prostoru pro lid oddě-
len zábradlím, kněz by sloužil mši zády k  lidem. 
Pokud jde o samotné řešení – na vrcholu vidíme 
symboly Nejsvětější Trojice (Otec, Syn, Duch sva-
tý), po stranách doprovázené dvěma sochami po-

loležících andělů. V rozích nad oltářním obrazem 
měly být okřídlené hlavičky cherubínů, oltář měl 
být dále vybaven šesti sochami svatých, další dvě 
sochy by byly umístěny po stranách, u zdi. Neče-
kaně jsem teď, v listopadu 2013, potkal pamětní-
ka této nerealizované akce, dnes devadesátiletého 
profesora PhDr. Miloše Stehlíka. Podle jeho vzpo-
mínek je autorem návrhu architekt Klaudius Ma-
dlmayr, sochy měly být dílem bratrů Kotrbových. 
Protože se ale prof. Stehlíkovi zdály tyto návrhy 
příliš konzervativní, přičinil se o odložení výmě-
ny ztrouchnivělého jedovnického oltáře a o něko-
lik let později, v  roce 1962, doporučil (či spolu-
prosadil) Jana Koblasu a Mikuláše Medka, s nimž 
„přišli“ do Jedovnic i další, tehdy nepříliš známí, 
dnes však slavní umělci. Více se dočtete na str. 28.

Josef Plch
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Informace z rady a zastupitelstva

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 61 ze dne30. 9. 2013

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse schvaluje
•	 čerpání rezervního fondu, žadatel Mateřská 

škola Jedovnice, dle předloženého návrhu
•	 bezplatný pronájem prostor KD na 

15.  11.  2013 a  bezplatný pronájem kinosálu 
3. 12. 2013 a  12. 12. 2013, žadatel Základní 
škola Jedovnice

•	 výjimku z Obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 
O  pořádání veřejných produkcí – 8. Vinný 
bál dne 15. 11. 2013 do 02 hodin, žadatel Zá-
kladní škola Jedovnice

•	 osvobození od poplatku ze vstupného, žada-
tel Základní škola Jedovnice

•	 Ceník pečovatelské služby dle předloženého 
návrhu s účinností od 1. 10. 2013

Rada městyse souhlasí
•	 v souladu s čl. 6 A odst. 4 písm. j) Zřizova-

cí listiny Mateřské školy Jedovnice ze dne 
14. 10. 2009 s  uzavřením nájemních smluv 
s  Jazykovou přípravkou, spol. s  r. o., Brno,  
A. Hrivíkem, Jedovnice, J.  Pořízkovou, Je-
dovnice a  K. Doleželovou, Jedovnice, Sou-
kromou klinikou LOGO, s. r. o., Brno, Sdru-
žením Jóga v  denním životě, Blansko, dle 
předloženého návrhu

•	 s pronájmem bytu v budově ZŠ dle předlože-
ného návrhu

Rada městyse bere na vědomí
•	 výsledky soutěže Rozkvetlé Jedovnice 2013
•	 zápis z jednání komise životního prostředí ze 

dne 23. 9. 2013
•	 zápis ze schůzky komise pro občanské záleži-

tosti ze dne 25. 9. 2013

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 62 ze dne 24. 10. 2013

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse schvaluje
•	 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 8. 12. 

2011 mezi městysem Jedovnice a P. Hebkou, 
Brno, dle předloženého návrhu

•	 smlouvu o nájmu pozemku mezi městysem 
Jedovnice a J. Černým, Blansko, dle předlo-
ženého návrhu

•	 dohodu o užití digitálních dat plynárenských 
sítí a zajištění důvěryhodnosti poskytnutých 
informací mezi městysem Jedovnice a  JMP 
Net, s. r. o., Brno, dle předloženého návrhu

•	 Příkaz starosty městyse Jedovnice č. 1/2013 
Inventarizace 2013, dle předloženého návrhu

•	 Plán inventur pro rok 2013 dle předloženého 
návrhu

•	 pronájem sálu Chaloupky 13. 12. 2013 a vý-
jimku z OZV č. 5/2005 O pořádání veřejných 
produkcí do 01 hodin, žadatel f. r. VJEK Je-
dovnice, dle předloženého návrhu 

•	 Protokoly o vyřazení DDHM za kalendářní 
rok 2013, předkladatel Základní škola Jedov-
nice, dle předloženého návrhu

•	 zrušení přípojky kabel. TV, žadatel P.  Kol-
mačka, Jedovnice

•	 rozpočtové opatření č. 4/2013 dle předlože-
ného návrhu

•	 přidělení bytu 1+1 ve 2.NP v DPS D. Bébaro-
vé, Moutnice

•	 bezplatný pronájem sálu kulturního domu 
na šachový turnaj, žadatel Šachový oddíl TJ 
Sokol Jedovnice, dle předloženého návrhu

Vedení obce přeje všem občanům pokojné prožití Vánoc a do nového  
roku 2014 spokojenost a úspěchy v osobním i pracovním životě  

– ať je rokem, na který budeme rádi vzpomínat.
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Rada městyse souhlasí
•	 s  poskytnutím souhlasu SVAK Boskovice 

s realizací a následnou údržbou po dobu ži-
votnosti stavby, nejméně však na dobu 10 let 
po dokončení (kolaudaci) projektu Jedovnic-
ko – intenzifikace ČOV a  kanalizace v  ob-
cích Jedovnice, Krasová, Rudice a Senetářov 
na dotčených pozemcích p. č. 2159/1, 2159/2, 
2159/3, 2160, 2161, 2162, 2163, 764, které jsou 
ve vlastnictví městyse

•	 s  poskytnutím čestného prohlášení MaRC 
Dymáček, o. s., Jedovnice, dle předloženého 
návrhu

•	 s uznáním nákladů vynaložených na opravy 
ubytovny Riviéra, žadatel J. Štafa, Jedovnice, 

dle nájemní smlouvy a na základě předlože-
ných dokladů

Rada městyse bere na vědomí
•	 závěr z  dílčího přezkoumání hospodaření 

Městyse Jedovnice za období 1. 1.–31. 7. 2013 
provedeném JMKÚ 

•	 Inspekční zprávu z inspekční činnosti prove-
dené v  MŠ Jedovnice ve  dnech 12. 9.–13. 9. 
2013

•	 zápis z jednání komise sociálně zdravotní ze 
dne 15. 10. 2013

Rada městyse jmenuje
•	 na  místo vedoucí ekonomického odboru 

paní Bc. V. Průchovou, Kotvrdovice, s účin-
ností od 1. 2. 2014

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 63 ze dne 12. 11. 2013

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse schvaluje
•	 bezplatný pronájem kulturního domu a pro-

stor před kulturním domem dne 7. 12. 2013 
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 Jedovnic pomocí reklamních panelů tak, 
aby nezakrývaly dopravní značení

•	 Smlouvu o nájmu pozemků mezi městysem 
Jedovnice a AT Graphic, s. r. o. Praha (chata 
č. e. 146), dle předloženého návrhu

•	 Dodatek č. 2 k Vnitřní směrnici č. 5/2010 Or-
ganizační řád Úřadu městyse Jedovnice dle 
předloženého návrhu

Rada městyse souhlasí
•	 se stavbou přístřešku v  kempu Olšovec, ža-

datel MGC Jedovnice, dle předloženého ná-

vrhu za předpokladu, že bude souhlasit vlast-
ník pozemku

•	 s poskytnutím složení zastupitelstva městyse 
do knihy Velká encyklopedie měst a obcí ČR

Rada městyse bere na vědomí
•	 konání Mikulášského knižního jarmarku 

a  Veletrhu produktů označených Moravský 
kras - regionální produkt dne 7. 12. 2013, ža-
datel Olšovec, s. r. o. Jedovnice

•	 výsledek kontroly na vedení matričních knih 
a  sbírek listin provedené MěÚ Blansko dne 
31. 10. 2013

Rada městyse nesouhlasí
•	 se zřízením věcného břemene na pozemcích 

p. č. 1620 a 1747/1 z důvodu stavby sdružené 
vodovodní a  kanalizační přípojky, žadatel  
J. Mareš, Brno

•	 s prominutím částky z tržeb z provozu teni-
sových kurtů, žadatel GRAS CZ, s. r. o. Je-
dovnice, dle předloženého návrhu

Usnesení č. 27 ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice, konaného dne 12. 11. 2013

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí Zastupitelstvo městyse Jedovnice:

1. schvaluje zapisovatelku Marii Gabrielovou, 
tajemnici ÚM
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2. schvaluje ověřovatele zápisu Oldřicha Ho-
ráka a Josefa Vágnera

3. schvaluje program zasedání dle předlože-
ného a doplněného návrhu

4. schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2013 dle 
předloženého návrhu

5. schvaluje podání žádosti poskytovatele soc. 
služeb městyse Jedovnice o  dotaci ze stát-
ního rozpočtu pro rok 2014 dle metodiky 
MPSV

6. schvaluje přijetí účelové neinvestiční fi-
nanční podpory z rozpočtu JMK na výstroj 
a výzbroj ve výši 50.000 Kč a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy

7. schvaluje přijetí účelové neinvestiční fi-
nanční podpory z rozpočtu JMK na výstroj 
a výzbroj ve výši 70.000 Kč a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy

8. schvaluje přijetí účelové neinvestiční fi-
nanční podpory z rozpočtu JMK na akce-
schopnost pro JSDH ve výši 22.043 Kč a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy

9. schvaluje přijetí účelové neinvestiční fi-
nanční podpory ve výši 79.000 Kč na věc-
né vybavení a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

10. souhlasí s přijetím dotace ROP Jihovýchod 
na  projekt Učebna výpočetní techniky 
a  technické výchovy 21. století ZŠ Jedov-
nice a  souhlasí s  jejím předfinancováním 
formou úvěru. Pověřuje starostu městyse 
podpisem smlouvy

11. schvaluje Smlouvu č. 11087214 o  poskyt-
nutí podpory ze SFŽP ČR v  rámci Ope-
račního programu Životního prostředí 

mezi SFŽP ČR, Praha, a  městysem Jedov-
nice, na Zkvalitnění nakládání s odpady – 
na akci Sběrný dvůr odpadu Jedovnice, dle 
předloženého návrhu, a  pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

12. schvaluje Smlouvu č. 11102023 o  poskyt-
nutí podpory ze SFŽP ČR v rámci Operač-
ního programu Životního prostředí mezi 
SFŽP ČR, Praha, a  městysem Jedovnice, 
na Úspory energie a využití OZE v objektu 
ATC Olšovec Jedovnice, dle předložené-
ho návrhu, a  pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

13. schvaluje mandátní smlouvu mezi měs-
tysem Jedovnice a  Ing.  L. Kratochvílem, 
Strhaře, na  technický dozor investora při 
realizaci stavby Oprava místní komunikace 
v  ul. Legionářská, dle předloženého návr-
hu, a pověřuje starostu podpisem smlouvy 

14. schvaluje Smlouvu o  výpůjčce a  o  budou-
cím zřízení úplatného věcného břemene 
mezi městysem Jedovnice a  Svazkem vo-
dovodů a kanalizací měst a obcí Boskovice, 
dle předloženého návrhu, a  pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy

15. bere na vědomí Urbanistickou studii – lo-
kalita Zahradní – I. etapa dle předloženého 
návrhu. Šířka veřejného prostranství bude 
12 m

16. schvaluje provedení terénní úpravy na části 
parcely č. 979 v k. ú. Jedovnice dle předlo-
ženého návrhu 

17. bere na  vědomí změnu textace schválené 
Změny ÚP dne 29. 4. 2013 dle předložené-
ho návrhu

Další důležité informace pro občany

Úklid na hřbitově po Dušičkách
V rámci úklidu hrobů po Dušičkách a před Vá-
nocemi bude velký kontejner přistaven u hřbi-
tova v týdnu od 9. prosince do 15. prosince. Vy-
užijte této mimořádné akce.

Tomáš Kratochvíl, referent ÚM 

Provoz úřadu městyse koncem roku
Pokladna pro platby v hotovosti bude otevřena 
do čtvrtka 19. prosince do 15.30 hodin.
Pondělí  23. 12. 2013 dovolená
Pátek  27. 12. 2013 7-11
Pondělí  30. 12. 2013 7-11, 12-16 
Stavební úřad bude od 23. 12. 2013 do 5. 1. 2014 
uzavřen.
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Knihovna bude od  23. 12. 2013 do  5. 1. 2014 
uzavřena.
Policie městyse, když bude sloužit, bude k do-
sažení na mobilním telefonu, v ostatních přípa-
dech volejte Policii ČR - linku 158!!!

Zaměstnanci městyse přejí všem 
občanům krásné vánoční svátky, 

do nového roku zdraví, štěstí, pohodu. 

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 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.

Žáci ZŠ a návštěva Chrlic

Stalo se již tra-
dicí, že během 
prosincového 
týdne, kdy 
slaví svátek 
všechny Lucie, 
se vypraví zá-
stupkyně ko-
mise sociálně 
zdravotní a jedovničtí žáci s paními učitelkami 
do Chrlic. Proč právě v tomto období? Důvody 
jsou hned dva. Prvním je samozřejmě adventní 
čas – tedy období, kdy více než během celého 
roku myslíme na  ostatní a  chceme jim udělat 
radost. Žáci ZŠ Jedovnice tak svým hudebním 

vystoupením a vlastnoručně vyrobenými dárky 
potěší klienty Ústavu sociální péče pro zrakově 
postižené v Brně-Chrlicích. Druhým důvodem 
návštěvy je svátek Lucie (13. prosinec). Jméno 
Lucie je totiž odvozeno z  latinského slova lux 
(světlo). Svatá Lucie je uctívána především jako 
patronka světla, ochranitelka lidí s očními cho-
robami a nevidomých. Přestože většina klientů 
ústavu (buď nevidomých, nebo majících pouze 
zbytky zraku) naše světlo přinášené symbolic-
ky v  lucerničkách neuvidí, zpříjemníme jim 
dětským vystoupením den. A možná i děti bu-
dou mít den více prozářený.

 Anna Bayerová



JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ11/12 2013

7

Analogové vysílání v naší KTV končí již 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 převodníků 

na centrále kabelové televize
•	 finanční náročnost udržovat souběžně dva 

systémy, přičemž ten analogový dnes již 
slouží mizivému počtu uživatelů

•	 nízký počet analogových programů - 13, za-
tímco digitálních je přes 40.

V celé ČR se již tři roky vůbec analogově nevy-
sílá, takže naše kabelová televize tento jedno-
rázový skok v pozemním vysílání rozprostřela 
do tří roků.
Za tu dobu spousta analogových televizorů do-
sloužila a  byla nahrazena novými digitálními 
přijímači. Nebo si uživatelé přikoupili set-top 
box při různých příležitostech (sportovní akce 
jako olympiáda nebo různá mistrovství, začá-
tek digitálního vysílání TV Šlágr, vysílání „no-
vácké“ skupiny Fanda, Telka, Smíchov nebo 
skupiny programů TV Prima, naposled dětské 
ČT Déčko).
Přechodné období k pořízení nového zařízení 
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 vy-
sílače (T = terestrický = pozemní).

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 přibývat).

•	 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 vysílat.
V  současnosti není nutná (!), ale v  brzké bu-
doucnosti se v ní bude vysílat, a proto ji u no-
vých televizorů doporučujeme.
Ke  staré analogové televizi tedy musíte od  
1. února 2014 mít set-top box, a  to ke  kaž-
dému televizoru v domácnosti. Cena asi 500 
–600 Kč.
Požadavek na set-top box je jediný, a to norma 
DVB-T. Vysoké rozlišení nemá smysl, protože 
ho nemá ani vaše stará televize. Zároveň kupte 
metrový propojovací kabel mezi starý televi-
zor 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 i rozdvojku na 230 V.
Pokud chcete nahrávat z  KTV od  1. února 
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 zasunutý 
do  konektoru USB. Většinou ale mají jen je-
den tuner, tj. jen jeden ladící blok, a proto lze 
na flash disk nahrávat jen pořad, který zrovna 
sledujete na televizní obrazovce.

Marie Gabrielová, KTV
Ing. Josef Matuška, JIK

Z policejních záznamů

Zpráva o činnosti Policie Městyse Jedovnice za období od 19. 9. 2013 do 19. 11. 2013

Obecní policie mimo jiné řešila v  uplynulém 
období následující události:

•	 2x nález peněženky s  finanční hotovostí 
a osobními doklady. Sepsán úřední záznam 
- vráceno majiteli.
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•	 3x rušení nočního klidu na Havlíčkově ná-
městí ze strany návštěvníků taneční zábavy. 
Po zjednání nápravy byl přestupek na místě 
vyřešen napomenutím. 

•	 Rušení nočního klidu hlasitou hudbou 
v  chatové oblasti Jedovnice. Přestupek byl 
na místě vyřešen po vzájemné dohodě obou 
stran domluvou.

•	 3x nález klíčů. Informace o nálezu uveřej-
něna na infokanále.

•	 Krádež kovového roštu z  kanálu v  Cha-
loupkách. OPMJ věc šetří jako přestupek 
proti majetku.

•	 Zajištění dopravní obslužnosti u  pošty 
z  důvodu vykládání stavebního materiálu 
a na ul. Podhájí při čerpání betonu. 

•	 8x předvolání pro nepřítomného pachatele 
přestupku v  silničním provozu. Přestupky 
následně vyřešeny uložením blokových po-
kut.

•	 Přijato oznámení o kácení vzrostlých stro-
mů v  chatové oblasti Jedovnice. Šetřením 
na  místě bylo zjištěno pokácení 2 ks nále-
tové dřeviny habru o průměru 15 cm. Oso-
ba, která stromy kácela, uvedla, že to má 
povoleno od  správce lesa. Po  telefonickém 
ověření bylo toto potvrzeno. V dané věci se 
nejedná o TČ ani PŘ.

•	 Zajištění akce rybolov - dohled nad silnič-
ním provozem a veřejným pořádkem.

•	 Provedeno šetření na  žádost Stavební-
ho úřadu Jedovnice. Zjištěné skutečnosti 
k dané věci byly předány SU.

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

•	 2x případ nedovoleného pálení rostlinného 
odpadu. Porušení OZV - po uhašení vyře-
šeno na místě domluvou.

•	 Šetření a zajištění místa havárie nákladního 
vozidla na  ulici Záměstí v  Jedovnicích. 
Do  příjezdu dopravní policie hlídka 
strážníků řídila dopravu.

•	 Přijato oznámení o  nálezu náušnice z  bí-
lého kovu na  ul. Podhájí. Nález uveřejněn 
na infokanále a uložen na služebně OPMJ.

•	 4x odchyt volně pobíhajícího psa. Porušení 
OZV, přestupky vyřešeny blokovou poku-
tou. 

•	 OPMJ na základě stížností občanů provedla 
opakovaně kontrolu klubu mládeže na ulici 
Na  Kopci. Kontrolou byly zjištěny skuteč-
nosti, které se rozcházejí s klubovým řádem 
tohoto zařízení. Věc projednána s  odpo-
vědnými osobami klubu mládeže, informo-
vána Rada městyse Jedovnice. 

•	 Nález občanského průkazu na hrázi rybní-
ka Olšovec. OP zaslán přípisem dle místa 
vydání.

•	 Poškození kovového kříže na ul. Na Větřá-
ku. Na  místě provedeno ohledání místa, 
fotodokumentace. Cizí zavinění na  místě 
nebylo zjištěno. Pravděpodobnou příčinou 
pádu kříže byly povětrnostní podmínky 
a koroze nosné tyče kříže.

•	 Zajištění dopravní obslužnosti při po-
řádání sportovní akce - 17. ročník Běhu 
za jedovnickým kaprem.

•	 Nález přední registrační značky, nalezené 
na k. ú. Jedovnic. Po zjištění majitele regist-
rační značky byla tato předána.

•	 2x oznámení dopravního přestupku 
na MěÚ Blansko, oddělení dopravně-správ-
ních agend. Přestupci, kteří se dopustili 
přestupku, s vyřízením přestupku na místě 
nesouhlasili, a proto byly případy oznáme-
ny. 

•	 Na základě žádosti odboru majetku OPMJ 
provedla ověření dat pokutových bloků 
za účelem podání návrhu na exekuci dluž-
níků, kteří v  dané lhůtě nezaplatili bloko-
vou pokutu.

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

•	 V  následném období strážníci provedou 
minimálně 3x kontrolní měření rychlos-
ti na  ul. Jiráskova, Palackého, Brněnská 
a na Havlíčkově náměstí.

Luděk Kolář – velitel Obecní 
policie městyse Jedovnice
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Z policejního zápisníku

Vloupal se do garáže
Osm kusů zimních pneumatik, některé včetně 
disků, ale také chladící zařízení na  čepová-
ní piva a další věci si odnesl dosud nezjištěný 
pachatel z garáže v Jedovnicích. Dovnitř se do-
stal v polovině října a majiteli způsobil škodu 
za více jak 16 tisíc korun. 

Opilá skončila na záchytce
K bosé ženě, která se 25. října kolem osmé ho-
diny večerní motala a křičela nesmysly na jed-

né z místních komunikací, přivolali lidé poli-
cejní hlídku. Policisté na místě zjistili, že žena 
poškodila dřevěný prodejní stánek a způsobila 
škodu asi za  4 tisíce korun. Dechová zkouška 
u ženy byla pozitivní, v dechu měla 2,66 promi-
le alkoholu. Proto ji policisté následně převezli 
na protialkoholní záchytnou stanici. 

por. Mgr. Iva Šebková,  
tisková mluvčí Policie ČR

Společenská kronika

Jubilanti

Blahopřejeme všem jubilantům, kteří oslaví 
narozeniny v měsíci listopadu a prosinci 2013.
Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a spokojenost 
do dalších let života.

Listopad
1. 11.  Růžena Trnková, Legionářská 468  

86 roků
2. 11. Anna Matušková, Habeš 378  

83 roků

Prosinec
2. 12.  Jiřina Pokladníková, K Propadání 85 

85 roků
8. 12.  František Kubeš, Podhájí 495 

81 roků

10. 12. Ing. Jaroslav Sotolář, Kopeček 583  
83 roků

19. 12. Vilém Sedlák, Absolonova 471  
81 roků

20. 12. Drahomíra Sedláková, Havlíčkovo n. 78  
84 roků

22. 12. Zdenka Doleželová, Palackého 295  
80 roků

Dne 23. 12. 2013 oslaví manželé Emilie a Milo-
slav Lapkovi, Tyršova 498  50 roků společného 
manželského života - zlatou svatbu.
Přejeme manželům pevné zdraví a  pohodu 
do dalších společných let.

Zdeňka Nečasová, matrikářka ÚM Jedovnice 

Co se děje v mateřské škole

Podzim v mateřské škole

V září jsme ve třídách přivítali hodně malých 
kamarádů.
Přes prvotní nesmělé seznamování a  drobné 
slzičky se kolektivy dobře sžily, děti rychle zjis-
tily, že ve školce je docela zábava. 
Nejdříve jsme poznávali prostředí školky a po-
mocí pravidel jsme se učili, co se smí a  co se 
nesmí. Dobrými průvodci a  pomocníky byly 
starší děti. Jakmile jsme si osvojili tolik důleži-

tá pravidla, pustili jsme se do práce. Učili jsme 
se znát stromy a jejich plody. Počasí nám přálo, 
a  tak jsme nosili z  dlouhých vycházek všech-
ny možné dary podzimu. Mimo jiného se nám 
podařilo shromáždit sbírku šišek. Z  kaštanů, 
žaludů a jeřabin jsme společně navlékali korále 
a vyrobili závěsy nejen do oken. Šípky sušíme 
na čaj. 
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Děti pomocí lupy zkoumaly strukturu listu, 
různé plody a rostliny, jak vypadá šípek uvnitř 
a spoustu dalších zajímavostí.
Kdo se nezúčastnil školkového „Dýňování“ 
a chtěl mít také svůj výrobek, mohl si dýni vy-
robit z  tvrdého papíru jako masku na  obličej 
nebo pomocí krepového papíru, lepidla a zava-
řovací sklenice. 
Podzimních výrobků postupně přibývalo. 
Na  chodbách i  ve  třídách jsme mohli spatřit 
např. veselé draky, jablíčkový strom, podzimní 
dub a lípu, bramborové ježky, dlouhou stonož-
kou z listí, houby aj.
„Zavařovali“ jsme papírové ovoce a  sušili to 
opravdové – švestky a jablka ze školní zahrady. 
Ovoce i  zeleninu jsme poznávali se zavázaný-
ma očima, pomocí vůně a chutě. 
Celer s mrkví lezly z hlíny, vymýšlely skopičiny, 
potom zase hlávka zelí hádala se s petrželí. 
Víte, jak to bylo dál? Zahradník je potrestal.
Sklidil všechno ze záhonů a odnesl dětem domů. 
A to byla příležitost vyrobit si vlastní zelenino-
vý či ovocný salát. Chutnal výtečně. 
Děti se o podzimu naučily spoustu dalších bás-
niček a písní. 

S  Kamarády Moravského krasu jsme se vy-
dali na  dopolední pěší vycházku hledat skřít-
ka Podzimníčka a  jeho ukryté úkoly. V  pří-
rodě jsme se orientovali pomocí mapy. Šli 
jsme po  kamíncích přes bažinu, vyhledávali 
obrázky ukryté v trávě, určovali, která zvířátka 
patří k  rybníku, do  lesa a  na  louku, stavěli 
jsme skřítkovi domeček z  přírodnin a  dávali 
si hádanky o  věcech kolem nás. Podzimníčka 
jsme našli sedícího na stromě a s ním sladkou 
odměnu. 
Rybolov nás motivoval k  vytvoření živočichů 
žijících v rybníce a u rybníka, ale také k výrobě 
adventního kalendáře v podobě kapříka Šupin-
ky. Na výrobu jsme použili odpadový materiál.
V dušičkovém období jsme zabrousili i do světa 
pohádek. Vyrobili jsme strašidelný hrad, papí-
rové duchy, zahráli si známé pohádky a připo-
mněli si dušičkový svátek. 
Tak takový byl podzim ve školce, velice pestrý 
a hodně veselý. 
Nyní se již všichni těšíme a připravujeme na to 
nejkrásnější období roku – čas vánoční.

Paní učitelky  
z mateřské školy Jedovnice
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Zahradní slavnost v mateřské škole – 3. října 2013

Letošní zahradní slavnost byla v  pořadí již 
pátou zahradní slavností, takže měla takové 
malé půlkulaté výročí. Jedná se o společenskou 
událost, kterou pořádají rodiče ve  spolupráci 
s mateřskou školou. S nápadem na konání této 
akce přišly v roce 2009 maminky, aktivní člen-
ky Klubu rodičů. Výtěžek z akce je každoročně 
použit na nákup didaktických pomůcek a hra-
ček pro děti. 
Hned v  úvodu vystoupily děti ze školky pod 
vedením paní učitelky Lucie Klimešové s  ve-
selým tanečkem o  opičce. V  programu dále 
zazpívaly děti společně s paní učitelkou Hanou 
Korčákovou ze ZUŠ Jedovnice. Vystoupení 

rozveselilo hned několik malých dětí, které se 
daly do  spontánního tance a přispěly k dobré 
náladě nás všech.
I přes poměrně chladné, avšak slunečné počasí, 
se všechny děti s  radostí rozutekly plnit úko-
ly. Skákaly v  pytli, házely balonky na  cíl, po-
sunovaly míč slalomem mezi kužely, chodily 
na  chůdách, hrály dětský kroket, doplňovaly 
barvy do obrázků. 
Stanoviště připravily a na správnost plnění úko-
lů dohlíželi maminky a jeden tatínek. Komu se 
podařilo splnit všechny úkoly, tedy projít stano-
viště a  splnit zadané úkoly, čekala ho odměna 
v podobě věcného dárečku a medaile. 
Pro dospělé hosty zde byl připraven burčák, 
pro děti čaj a pro všechny dobroty od rodičů. 
Slavnost si užili dospělí i děti. Každému, kdo se 
na akci podílel, patří poděkování za příjemně 
prožité odpoledne. 

Jitka Kučerová

Na co se mohou těšit děti a rodiče v měsíci prosinci

Podrobnější plán práce, název a rozpis tematic-
ké části najdete na našich webových stránkách 
pod jednotlivými třídami.
5. 12. Mikulášská nadílka v MŠ
12.–16. 12. Postupné zdobení stromečků 
ve třídách
17. 12. Návštěva našich spoluobčanů v DPS 
s přáním příjemně prožitých vánočních svátků 
18. 12. Vánoční besídky ve třídách
19. 12. Vánoční pohádka a nadílka dárků pod 
stromečkem

„Co vám přeju? Zlatý klíček, co otvírá krásné snění, 
pohádkový pantoflíček, vzpomínky i zapomnění,

závěj sněhu, teplo, něhu, zvonky Vánoc z českých básní;
a nakonec přislíbení, že svět zkrásní, Láskou zkrásní!“

Přeji všem pěkné prožití vánočních svátků 
a  do  nového roku 2014 lásku, štěstí, zdraví 
a vzájemné porozumění.

Za kolektiv zaměstnanců  
MŠ Jedovnice   Jitka Kučerová
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Z lavic základní školy

Střípky ze života školy

Říjen 2013
3. 10. Výměnný pobyt v německém Aschhei-

mu (Štěpánková)
10. 10. Akce CIRSIUM – Prosaď se, soutěž pro 

4. a 5. ročníky – 1. místo (Souček)
15. 10. Beseda se spisovatelem a ilustrátorem 

Adolfem Dudkem
12. 10. Odborná exkurze SŠ TEGA Blansko – 

9. ročník (Langrová, Šíblová J.)
21. 10. Zahájení sběru starého papíru
22. 10. Okrskové kolo Coca-Cola Cup  

– 1. místo (Srnec)
24. 10. Fyzikální soutěž v rámci projektu 

Podpora technických oborů 9. ročník 
(Souček)

25. 10. Návštěva ÚP Blansko – 9. ročníky  
(Šíblová J.)

Listopad 2013
5. 11. Schůzka rodičů se zástupci SŠ regionu
 Třídní schůzky

6. 11. Výuka žáků na SŠ TEGA Blansko  
– 8. ročníky (Srnec)

 Divadelní představení – 1. až 3. ročníky
13. 11. Výuka žáků na SŠ TEGA Blansko  

– 8. ročníky (Srnec)
 Akce CIRSIUM – porada vedení škol 

a vedoucích školního stravování
15. 11. Projekt Jeden svět na školách  

– 9. ročníky (Štěpánková)
 Florbalový ORION CUP – mladší žáci 

(Srnec)
 8. školní Vinný bál
18. 11. Projekt ve spolupráci s PPP Brno  

– poruchy žáků se SPU
19. 11. Florbalový ORION CUP – starší žáci 

(Srnec)
 Pedagogická rada
26. 11. Den otevřených dveří pro rodičovskou 

veřejnost
28. 11. Zeměpisná projekce Madagaskar

-MS-
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Bavorský Aschheim přivítal jedovnické žáky

Je nepsaným pravidlem, že žáci ZŠ Jedovnice 
vždy v  říjnu navštěvují naši družební školu 
v německém Aschheimu. Stejně tak tomu bylo 
i v letošním roce.
Ve dnech 3.–6. října prožilo 42 žáků především 
6. ročníku a  s  nimi 7 pedagogů ZŠ Jedovnice 
krásný prodloužený víkend v zahraničí.
Ve čtvrtek jsme po obědě vyrazili plní očekává-
ní do Německa. Cesta nám trvala 8 hodin, ale 
rychle uběhla, neboť jsme se již těšili na  naše 
„hostitelské rodiny“. Po večeři si rodiče němec-
kých dětí vyzvedli 30 našich žáků, ostatní žáci 
přespávali a stravovali se v Gasthausu.
Komunikace v  rodinách byla velmi veselá 
a  zajímavá, protože jsme k  ní používali ne-

jen německá, anglická a  česká slovíčka, ale 
i  ruce a  ostatní části těla. Řada hostitelských 
rodin na  nás byla ale velmi dobře připravena 
a  ve  dvou rodinách jsme se dokonce setkali 
s maminkami, které mluvily česky.
V  pátek jsme aschheimským dětem ve  škole 
předvedly náš program, složený nejen z němec-
kých a českých písniček, ale i ze hry na různé 
hudební nástroje a  v  neposlední řadě ze ste-
pování a dalších tanců. Pro velký úspěch jsme 
program opakovali dvakrát.
Dopoledne jsme ještě stihli sehrát přátelské 
utkání ve  florbalu (s  celkovým výsledkem 2:0 
pro nás) a  krátké fotbalové utkání, ve  kterém 
jsme také zvítězili. Po  velmi chutném obědě 
v restauraci jsme vyrazili do Erdingu – největ-
šího toboganového světa v Evropě. I když jsme 
zde strávili 2 hodiny, nechtělo se nám vůbec 
opouštět nejdelší tobogán v Evropě a celkových 
16 skluzavek, na kterých je možné najet celkem 
1.400 metrů.
Celý den byl zakončen společnou večeří s hos-
titelskými rodinami a  jejich dětmi a  s  učitel-
ským sborem aschheimské školy. Všechno jíd-
lo - švédský stůl - nám vlastnoručně připravili 
učitelé a rodiče.
Na sobotní den byl naplánován celodenní vý-
let do zábavného parku Legoland. Vše záleže-
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lo na  počasí, které nám ale bohužel nepřálo. 
Hned od  rána pršelo, a  tak museli naši hosti-
telé vymyslet náhradní program. Tím se stala 
návštěva solného dolu v  alpském městě Bad 
Reichenhall. Toto město, ležící na úpatí alpské 
vysokohorské krajiny, získalo věhlas díky alp-
ské soli – „bílému zlatu“. 
V dole jsme absolvovali „solnou cestu“ - z mi-
nulosti do budoucnosti, v tradičním hornickém 
oblečení, nejdříve vláčkem, poté po  skluzav-
kách a nakonec po hladině solného jezera.

Velmi neradi jsme se v  neděli loučili s  hosti-
telskými rodinami a  jejich dětmi, ale velkou 
radost nám udělalo to, že všechny hostitelské 
rodiny nás k nim domů pozvaly i na příští rok 
- takže se máme na co těšit už teď.
Poděkování patří Fondu česko-německé bu-
doucnosti, který nám finančně vypomáhá s na-
šimi výměnnými pobyty během celého roku.

Mgr. Světlana Štěpánková, 
koordinátorka projektu

Prosaď se

Prosaď se – to je název akce pro žáky 4. a 5. roč-
níků, které se zúčastnili ve čtvrtek 10. 10. 2013 
žáci ZŠ Jedovnice. Jedná se o soutěž družstev, 
která má několik částí. Jsou jimi ústní vědo-
mostní kvíz z matematiky, českého a anglické-
ho jazyka. Dále sportovní soutěže, úkoly zamě-
řené na týmovou spolupráci a obdoba televizní 
soutěže Kufr. 
Žáci se musí sami rozhodnout, kdo se jaké dis-
ciplíny zúčastní a pro svůj tým získá co největ-
ší počet bodů. Několika disciplín se zúčastnili 
také pedagogové a mohli tak svému školnímu 
týmu přidat do bodového konta.

Po  náročném několikahodinovém soutěžení 
přišlo na  řadu vyhlášení vítězů. Po  loňském 
druhém místě se letos jedovnickým reprezen-
tantům podařilo nastřádat nejvíce bodů a s ná-
skokem 10 bodů obsadili první místo. Vítězný 
tým tvořili následující žáci: Jana Stehlíková, 
Michaela Francová, David Zukal, David Kuče-
ra, Filip Králík a kapitánka Adriana Mašová.
Vedení školy všem zúčastněným gratuluje a dě-
kuje za vzornou reprezentaci školy.

Michal Souček, ředitel školy

Naše posvícení

Ve  středu 16. října 2013 se Základní škola Je-
dovnice zapojila v  rámci mezinárodní kam-
paně Food Right Now – Postavme se hladu, 
do  projektu „Naše posvícení“, vyhlášeného 
v rámci Světového dne výživy.
Během dopoledne se děti dozvěděly mnoho 
nových informací - například to, že hlavní pří-
činou hladu není nedostatek potravin, ale chu-
doba, že podle statistik dosáhl v roce 2012 po-
čet hladovějících lidí na světě 870 milionů, což 
znamená, že zhruba jeden z  osmi lidí na  svě-
tě trpí hladem a  většina těchto osob pochází 
z Asie a Afriky.
Děti úplně šokoval fakt, že každý Evropan vy-
hodí za rok průměrně 95 až 115 kilo potravin. 
Ve světovém měřítku se toto číslo vyšplhá na 2 
miliardy vyhozených potravin za rok.

Snažili jsme se vzbudit u dětí zájem o  lokální 
– místní potraviny, které jsou čerstvější, výživ-
nější a  zdravější, protože se nemusí převážet 
přes půl světa, nemusí být dlouhodobě sklado-
vány a například ovoce nedozrává cestou v lod-
ních boxech a kamionech.
Dětem se tato tematika velmi líbila, zpracovaly 
různé druhy plakátů, s pomocí rodičů a rodin-
ných příslušníků ochutnaly místní produkty 
– především sýry, ovoce, zeleninu, med, čaje 
a před blížícím se výlovem jedovnického ryb-
níka (od  26. do  28. října) si vyměnily recepty 
na přípravu kaprů.
Na  závěr našeho projektu si děti pochutnaly 
na školním obědě, který byl uvařený z místních 
potravin – poobědvali jsme bramborovou po-
lévku a chutnou žemlovku.
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Doufáme, že si děti z projektu odnesly i znalos-
ti o tom, jak s potravinami neplýtvat. To zna-
mená nákupy dobře plánovat, sledovat datum 
minimální trvanlivosti a nakupovat jen to, co 
se stihne spotřebovat, využívat zásoby beze 
zbytku a  v  neposlední řadě jíst menší porce 
a raději si přidat.

Na  projektu jsme spolupracovali s  organizací 
Člověk v tísni, která nám dodala řadu zajíma-
vých materiálů.

Mgr. Světlana Štěpánková, 
koordinátorka projektu

Příběhy bezpráví na ZŠ Jedovnice

Letos proběhl na ZŠ Jedovnice v rámci výuky 
dějepisu 9. ročník celorepublikového projektu 
společnosti Člověk v  tísni – PŘÍBĚHY BEZ-
PRÁVÍ.
Tentokrát jsme se dívali na  film „Postavení 
mimo hru“.
„Jmenuji se Augustin Bubník a  jsem jeden 
z  těch posledních žijících hráčů roku 1947, 
1948, 1949. Připravovali jsme se na další mist-
rovství světa v roce 1950 do Londýna. Bohužel, 
tam jsme už neodletěli, byli jsme všichni zatče-
ni, odsouzeni a  postaveni mimo hru.“ Těmito 
slovy uvádí dokument Augustin Bubník, který 
společně s  dalšími bývalými hráči vzpomíná 
na temno dřívější doby.

Když bylo týmu oznámeno, že se do Londýna 
nepodívají, všichni se sešli v pražské hospůdce, 
kde společně dumali nad tím, proč... Hráči byli 
vyprovokováni a  s  množstvím alkoholu krvi 
pořvávali „smrt komunistům“ a jiná, jim v ne-
prospěch volená slova. Ani neodbilo několik 
hodin na orloji a hráči se ocitli ve vazbě. Byli 
odsouzeni v rozmezí 8 měsíců až 15 let. Nejvyš-
ší trest dostal hokejista Modrý.
Jméno František Pergl patří muži, jenž je od-
povědný za fyzické i psychické týráni naší eli-
ty národa v tzv. Domečku. Zde hráči prožívali 
chvíle plné násilí a zla, na které musí být těž-
ké vzpomínat. Chůze po  místnosti 10 hodin, 
stovky kliků, celodenní výslechy, kde měli od-
povídat na  otázky bez odpovědí. Bubník tápá 
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ve své paměti, stojí u vchodu do díry a vypráví, 
jak s ním Pergl zacházel. Domečku vládl hlad 
a  obrovská bída. Až tak velká, že vězni lákali 
vrabce ke svým oknům, a kdyby se jim to po-
dařilo, snědli by je.
Hokejisté byli převezeni na Pankrác, kde pro-
běhl soudní proces. Z  oken na  dvůr viděli 
na  „provazáře“, muže, kteří byli odsouzeni 
k  smrti. „A  po  tom soudu, to člověk bral, že 
to je nějaká legrace, ono to nebolelo, až teprv 
když nás odvezli na ty Bory a svlékli nás z toho 
civilního oděvu, oholili nás, ostříhali dohola, 
oblékli jsme si takový ty starý mundůry krimi-
nálnický, pak teprv, teda aspoň na mě, přichá-
zela potom taková jako… neříkám strach, ale 
že taková ta legrace se stává skutečností a že si 
asi budeme muset na těch 10 let zvykat…“ po-
pisuje svoje pocity Vladimír Kobranov, další 
z hokejistů.
Ve věznici Bory drali peří, za což dostávali jíd-
lo. Každá neděle patřila vždy jednomu vězni, 
který ostatním vykládal svůj životní příběh.
Později byli odvezeni do uranových dolů. Tady 
se setkali s vrahy a zločinci, kteří si na vězních 
z Borů vylévali zlost. V táboru Nikolaj se muži 
stali loutkami, se kterými si pověření hráli. 

Chtěli je zbavit lidskosti, ponižovali je, zne-
možňovali.
Hokejisté se po propuštění snažili navrátit zpět 
do  běžného života. Bubník dostával žádosti 
o  trénování týmů v cizích zemích. Byl vyuče-
ný řezník, pracoval v  masně. Až jednoho dne 
pro něj přijela „Škodovka“, která si ho odvezla 
do Plzně, kde začal trénovat 1. ligu.
Roky strávené ve stínech hokejisté nazvali jako 
„univerzitu života“. Ta jim více vzala, než dala. 
Jejich rány už jsou zahojené, ale stále bolí. 
Smekám klobouk před těmito reprezentanty, 
ač ho nemám...
Měla bych být hrdá za  to, že jsem Češka, oby-
vatelka území, na kterém žili a ještě žijí takoví 
velikáni. Ale nejsem hrdá. Stydím se za to, jak 
režim zacházel s našimi reprezentanty. Stydím 
se za to, jak zacházeli se všemi ostatními nevin-
nými lidmi. Ke studu mě přivádejí nynější vo-
lební výsledky. Pevně doufám, že možnost vidět 
hrůzu komunistického režimu v podobě filmů 
a dokumentů povede moji generaci k tomu, že 
změní výsledky voleb. Doufám v to, že nedáme 
možnost vládnout lidem, kteří jsou teoretický-
mi následníky těch, co toto všechno způsobili.

Bára Pernicová, žákyně 9. ročníku 
– účastnice projektu

Strašidla se učila 

Ve čtvrtek 31. října se všichni druháci promě-
nili na  strašidla, víly, čaroděje, čarodějnice, 
loupežníky a jiné pohádkové postavy. 

Hned ráno vládla v obou třídách „strašidelná“ 
nálada. Všechny úkoly, které děti během dne 
plnily, byly začarované v  obálkách. Každý si 
vyrobil svůj strašidelný deník, do  kterého si 
postupně všechny splněné úkoly nalepil. Úko-
ly nebyly jednoduché – děti vymýšlely příběh 
o  čarodějnicích, počítaly dýňová semínka, 
kreslily podle návodu, vyráběly strašidla a hle-
daly netopýra v  bludišti. Celé dopoledne ubí-
halo velice rychle a postupně se všechny deníky 
zaplnily. Za splněné úkoly dostávaly děti speci-
ální razítka a sladkosti. 
Děkujeme maminkám, paní Kleinbauerové 
a Vašíčkové, za sladkosti a ovoce, které dětem 
moc chutnalo. Všem se strašidelný den velice 
líbil. 

Mgr. Magda Fajfrová, Mgr. Jitka Teturová
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8. školní Vinný bál

Již 8. ročník jedovnického Vinného bálu, po-
řádaného pracovníky Základní školy, se konal 
v  KD v  Jedovnicích. V  pátek 15. listopadu se 
od 20 hodin v kulturním domě v  Jedovnicích 
sešli všichni milovníci hudby a tance, dobrého 
vína a příznivci základní školy. 
Po přípravách, které začínají již v letních měsí-
cích a končí slavnostní výzdobou všech prostor 
KD, mohl být vinný bál zahájen.
V  předtančení se představili mladí tanečníci 
z  Rudice se svými tanečními vystoupeními, 
byly to jednak klasické tance, jednak moder-
ní rokenrol. V hlavním sále poté zahájila svou 
produkci kapela Tom Sawyer Band. Tu na půl-
noční přestávku vystřídala skupina Vinařští 
romantici v čele s populárním brněnským her-
cem Zdeňkem Junákem a  tentokráte také se 
zpěvákem Jiřím Helánem. V kinosále probíhal 
tradiční vinný košt, k němuž hrála blanenská 
cimbálová kapela Majerán. 

Večer velmi rychle ubíhal, protože při dob-
rém pití a jídle a s příjemnými lidmi čas utíká 
dvojnásobně rychle, a tak jsme se ani nenadáli 
a  přehoupla se půlnoc a  následovalo losování 
hlavních cen tomboly. Mezi nimi byla LED 
televize, tiskárna nebo poukaz na  let roga-
lem, takže pět šťastných majitelů vstupenek si 
odnášelo hodnotné ceny.
Vedení ZŠ Jedovnice by chtělo touto cestou ješ-
tě jednou poděkovat všem sponzorům, míst-
ním i  přespolním firmám, příznivcům školy 
a  rodičům za  jejich podporu, věnování cen 
do tomboly a všem těm, kteří na bál přišli.
Výtěžek bálu bude věnován na  nákup pomů-
cek pro vyučování, částečně také na  pokrytí 
nákladů, spojených s  celoškolním vánočním 
projektem.

Vedení ZŠ Jedovnice

Poděkování

Děkujeme všem rodičům a  příznivcům ško-
ly, kteří se aktivně zapojili do  sběrové akce 
ve  dnech 21.–25. 10. 2013. Celkem bylo ode-
vzdáno necelých 16 tun starého papíru. Nejlep-

ší třídy a  individuální sběrači budou oceněni 
na akci v závěru školního roku 2013/2014.

Vedení ZŠ Jedovnice

Novinky a zajímavosti ze ZUŠ

Hudební obor

ZUŠ zpívala s Vlastimilem
Základní umělecká škola se podílela také 
na  oslavách 150. výročí založení divadelního 
spolku Vlastimil v Jedovnicích.
V programu, který se konal v kulturním domě 
v  sobotu 5. října, vystoupili zpěváci Ludmi-
la Dohnálková a  Jiří Daniel. Opět se  spolu 
sešli na  pódiu při  koncertním vystoupení, 
ve kterém zazněly písně z českých i světových 
muzikálů. Slovem provázela p.  uč Hana 
Korčáková, o  výborný zvuk se  postaral p.  uč. 
Josef Formánek.

Hana Korčáková
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Výroční koncert komorního 
orchestru Musica Nova a smyčcového 

souboru mladších žáků
V neděli 10. listopadu 2013 
se  ve  farním kostele sv. Petra 
a Pavla v Jedovnicích u příleži-
tosti výročního koncertu shro-
máždilo 25 hráčů na smyčcové 
nástroje, kteří jsou současnými 
nebo bývalými žáky ZUŠ Jedovnice. Koncertní 
program měl celkem tři části. 
Ve skladbách W. A. Mozarta vystoupili přede-
vším mladší žáci za podpory starších kamará-
dů. Poté následoval blok komorního orchestru 
Musica Nova. Půlhodina vyspělejší interpre-
tace byla určena především mladým poslu-
chačům koncertu, ale potěšila celé publikum. 
Ve  třetí části programu zazněly čtyři skladby, 
které předneslo společně všech 25 hudebníků. 
Hlavním cílem vystoupení bylo nadchnout 
a  povzbudit mladé hudebníky k  dalšímu po-
ctivému studiu. Současně se  podařilo přinést 
hodnotný umělecký zážitek všem poslucha-
čům.

Milada Andrášiová

Charitativní koncert v Brně-Žebětíně
Dne 9. listopadu 2013 se konal v  Katolickém 
domě v  Brně-Žebětíně druhý ročník charita-
tivního koncertu věnovaného dvouleté holčič-
ce Ellince Onodi. 
Záhy po narození byla Ellinka podrobena těžké 
zkoušce. Narodila se s rozštěpem páteře. Násle-

dovala operace. A  aby nebylo té smůly málo, 
tak byla u holčičky zjištěna vada sluchu. Jelikož 
náklady  spojené s  léčbou  sluchové vady  jsou 
vysoké, vyzvala Eva Onodi, maminka malé 
Ellinky, kytaristu, učitele (ZUŠ Jedovnice) 
a malíře v  jedné osobě Romana Smělíka, kte-
rý je strýcem holčičky, ku pomoci. Vznikl tak 
nápad na uspořádání koncertu, jehož výtěžek 
bude věnován na léčbu Ellinčiny sluchové vady. 
Po  domluvě se starostou  brněnské části Že-
bětín byl poskytnut sál. Pan učitel zase vyzval 
přátele umělce a  žáky, kteří ochotně přispěli 
svými výkony. 
V  pestrém programu vystoupil sólově Roman 
Smělík s  pásmem latinskoamerické kytarové 
hudby, dále pak ve spolupráci s žákem Radkem 
Doležalem (zpívající kytarista, houslista) a při-
dal i několik známých filmových melodií v duu 
s  pěvkyní Kateřinou Šujanovou. Na  pódiu se 
představil také talentovaný flétnista Martin 
Hamřík. 
O kvalitní rockovou hudbu se postarala žákov-
ská kapela ZUŠ Jedovnice Black Snow. 
Reakce publika byly neobyčejně vřelé a nešet-
řilo se ovacemi. Diváci měli také možnost se 
formou výstavy seznámit s malířskou tvorbou 
Romana Smělíka a se šperky paní Evy Onodi. 
Umělcům se tak podařilo uskutečnit kulturní 
akci, která v sobě spojila tři druhy umění a při-
tom podpořila dobrou věc. Koncert podobného 
zaměření chystají opět v příštím roce. Takže je 
na co se těšit!

BcA. Roman Smělík
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Výtvarný obor

Vezměte si…
Vezměte si tolik lásky, kolik chcete a  tohle si 
utrhněte, štěstí do  domu, ať Vám slunce svítí 
každý den, utrhněte si štěstí, vezměte si barvu, 
jaká se Vám líbí – to jsou hesla, která se určitou 
dobu vyskytovala na  dveřích do  ateliéru vý-
tvarného oboru ZUŠ Jedovnice. Formou bylo 
toto sdělení podobné inzerátům, které jako útr-
žek nabízejí telefonní číslo pro více informací.
Někteří z  žáků vyvěsili své přání také v okolí 
Jedovnic. A tak si kolemjdoucí mohli utrhnout 
takovou velkou MALIČKOST.

Autoportrét trochu jinak
V  doslovném slova smyslu je autoportrét vý-
tvarné dílo, na němž tvůrce zachytí svou vlast-
ní podobu. Když však zajdeme hlouběji, tak ne-
musí jít čistě jen o autorův realistický portrét, 
neboť v dnešním umění nezná identita v auto-
portrétu hranic. 
Žáci VO ZUŠ Jedovnice si vyzkoušeli nejprve 
nakreslit svůj portrét se skutečnými proporce-
mi. Následně jsme autoportrét zobrazili méně 
popisně, a  to formou asambláže, což je koláž, 
která vystupuje do prostoru. Využili jsme při-

tom obrazové rámy, které nám daroval Úřad 
městyse Jedovnice. Žáci si přinesli předměty, 
které vystihují jejich osobnost a  vlepovali je 
do předem připravených rámů. V těchto asam-
blážích pak může divák hledat osobnost tvůrce 
a dozvědět se o něm více, než z realistické stu-
die portrétu.

Pozvánka na výstavu
Srdečně Vás zveme na  vernisáž výstavy žáků 
VO ZUŠ Jedovnice s  názvem „velké MALIČ-
KOSTI“, která se bude konat v sobotu 7. pro-
since v 14.30 hodin v prostoru kina Jedovnice. 
Na  výstavě budete moci zhlédnout tvorbu 
žáků, na  které souvisle pracují od  září tohoto 
školního roku. Součástí vernisáže bude také 
hudební a taneční doprovod. 

Mgr. Jana Zouharová

Kalendář akcí – Vánoce 2013

30. 11. Slavnostní rozsvícení vánočního stromku Jedovnice 15.30
30. 11. Slavnostní rozsvícení vánočního stromku Habrůvka 16.00
1. 12. Vánoční koncert tanečního orchestru Nesovice u Vyškova (KD) 17.00 
6. 12. Vánoční koncert tanečního orchestru Doubravice nad Svitavou (kino) 17.00
7. 12. Výstava prací žáků VO „velké MALIČKOSTI“ Jedovnice (KD – kino) 14.30
8. 12. Adventní koncert žáků ZUŠ Ochoz u Brna (kostel sv. Václava) 15.00
8. 12. Slavnostní rozsvícení vánočního stromku Ostrov u Macochy 15.30

12. 12. Adventní koncert žáků ZUŠ Křtiny (zámek) 17.00 
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12. 12. Vánoční koncert pro seniory Rudice (Dělnický dům) 15.00 
13. 12. Vánoční koncert dech. orchestru pro STP Jedovnice (sál Chaloupky) 15.00
14. 12. Vánoční koncert žáků ZUŠ Ostrov u Macochy 15.00
15. 12. Vánoční koncert žáků ZUŠ Lipovec (ZŠ) 15.00 
15. 12. Vánoční koncert tanečního orchestru Černá Hora (centrum Sladovna) 16.00 
20. 12. Vánoční koncert pro SPŠ Jedovnice Jedovnice (KD - kino) 10.30
20. 12. Vánoční koncert žáků ZUŠ Jedovnice (KD) 16.00
22. 12. Vánoční koncert orchestru Musica Nova Ostrov u M. (kostel sv. M. Magdaleny) 16.00

5. 1. Tříkrálový koncert žáků ZUŠ Rudice (kaple sv. Barbory) 15.00
Poznámka: průběžně aktualizovaný kalendář akcí naleznete na www.zusjedovnice.eu

Děti a mládež

Pionýr Jedovnice

Drakiáda
Pokud jste se vydali v  sobotu 19. října kolem 
třetí hodiny na  procházku, mohli jste na-
razit na  papírové dráčky, kteří vás přivedli 
na drakiádu. 
Počasí nám přálo a louka na Harbechu se brzy 
zaplnila lidmi. Každý příchozí soutěžící se tak 
zaregistroval do soutěží a už jen čekal na vhod-
ný vítr. Vlastní kategorii měli draci doma vyrá-
bění, kterých nebylo mnoho a zasloužili si náš 
obdiv. V soutěžích a závěrečném hodnocení se 
nezapomnělo ani na draky úplné lenochy, kteří 
si také zasloužili malou cenu za snahu.
Pouštění draků a krásnou podzimní atmosfé-
ru nám dokreslovalo pečení brambor v  ohni, 
na  kterých si mohli příchozí pochutnat. Děti 
tak objevily novou dobrotu a  dospělí zavzpo-
mínali na mládí. 

Bubušou
Po lampionovém průvodu 25. října následova-
la před kulturním domem Bubušou. Po krátké 
odmlce jsme ji pro občany Jedovnic připravili 
my - pionýři. 
Pro všechny, kteří přišli, byl připravený oheň 
k  opékání špekáčků, strašidelné občerstvení 
s dýňovými specialitami, ale hlavně celý večer 
patřil malým strašidlům, čarodějnicím a  du-
chům. 
Děti, které přišly ve strašidelných oblecích, byly 
odměněny a mezi nimi byly vybrány nejstraši-
delnější příšery. Hodnotily se také vydlabané 
dýně, kterých letos nebylo velké množství. 

Strašidelný večer se nesl v  duchu soutěží pro 
děti. Za splněné disciplíny si děti vybíraly za-
sloužené odměny.
Velký úspěch u malých i velkých mělo žonglér-
ské představení se svítícími kuželkami a míčky. 
Díky hbitým prstům pana žongléra tak vznika-
ly ve tmě kouzelné světelné obrazce. Těšíme se 
na strašidelnou viděnou příští rok.

Cesta pohádkovým lesem
Již tradičně jsme pro širokou veřejnost pořádali 
cestu pohádkovým lesem. V nedělní podvečer 
6. října měli tak všechny děti a  jejich rodiče 
možnost navštívit pohádkový les. Pohádko-
vých milovníků se letos sešlo přesně 250.
Na začátku každý obdržel startovní lístek, do kte-
rého na  všech pohádkových zastaveních sbíral 
razítka. Po cestě pohádkovým lesem potkali malí 
i velcí celkem 11 pohádkových stanovišť.
Navštívili tak motýla Emanuela s  Makovou 
panenkou, zacvičili si s Bobem a Bobkem, po-
dívali se na  nešiky Mata a  Pata a  cestou přes 
Krakonošovo potkali čerta s Káčou na zádech. 
Došli do  Šmoulí vesničky, kde kousek od  ní 
zrovna vařili povidla Křemílek a  Vochomůr-
ka. To vše je jen malý seznam postaviček, které 
mohly děti v lese potkat. 
Kdo to zvládl a  pohádkovou trasu došel až 
do konce, získal pamětní list a mohl se po vy-
čerpávající cestě občerstvit a  opéci špekáčky. 
Děkujeme všem, kteří na pohádky nezanevřeli 
a stále věří, že dobro zvítězí nad zlem.

Pavlína Héčová
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Lesní lidé 2013
V sobotu 2. 11. se uskutečnila celodenní skaut-
ská hra Lesní lidé. Letošního 19. ročníku se 
zúčastnilo přes sto padesát skautů a  skautek 
z Jedovnic a okolí. 
Hra Lesní lidé se zakládá na  legendě o zanik-
lé vesnici Bystřec. Podle vymyšleného příbě-
hu do  této vesnice přitáhla na  začátku zimy  
15. století skupina vojáků, před kterými byli 
osadníci nuceni utéct do  okolních lesů. Mezi 
sebou si začali říkat „lesní lidé“.
Své nové útočiště si osadníci ohraničili pomocí 
pěti vlajek. Postavili přístřešek a na ohni uva-
řili tři teplá jídla. Úkolem lesních lidí bylo najít 
ostatní vesničky rozprchlých osadníků, zapsat 
jejich vlajky a domluvit se na postupu při zpět-
ném dobývání vesnice. Dále pak měli posbírat 
co nejvíce pokladů nacházejících se v  jámách 
na louce, které představovaly zásoby schované 
před rabujícími vojáky. To ovšem nebylo jen tak. 
V lese a na louce se pohybovali vojáci ozbrojení 

papírovými koulemi, kteří osadníkům ztěžo-
vali život. Osadníci však měli stejné možnosti, 
a tak docházelo k častým nelítostným přestřel-
kám. Drobné souboje vyvrcholily závěrečnou 
bitvou. V té sice útok lesních lidí vojáci odrazi-
li, ale ztráta vojenské vlajky a obranných pozic 
přiměly vojáky k ústupu. Lesní lidé tak získali 
zpět svoji ztracenou vesnici.
Na  prvním místě se letos umístili skauti ze  
3. jedovnického oddílu. Druzí skončili skauti 
a  skautky ze Senetářova. Třetí místo obsadili 
skauti z Lipovce a Vilémovic. Čtvrté místo pa-
třilo skautům ze 4. jedovnického oddílu. Dále 
pak skončili skauti a  skautky z  Kotvrdovic 
a z jedovnického 6. oddílu. 
Vítězem byl však každý, kdo se hry zúčastnil 
a vydržel až do konce.
Kdo by měl zájem prožívat s námi tato i jiná dob-
rodružství, ať se přijde podívat na naše schůzky.

www.jedovnice.cz/skauti/
Jan Fránek

Mateřské a rodinné centrum Dymáček

Zimní Dymáček se představuje
Vážené čtenářky a vážení čtenáři, 
dovolujeme si Vás infor-
movat o  tom, co stalo: 
Pravidelnou podzimní 
akcí Dymáčku je každo-
ročně Drakiáda - jedná se 
o volnou zábavu při pouštění draků, jak název 
napovídá. Již minulý rok se nám osvědčil sraz 
v  příjemném prostředí na  konci Legionářské 

ulice, kde jsou nejen volné prostory k pouštění 
draků, ale v místě i herní prvky pro naše děti. 
Počasí jsme si objednali předem, a tak nás ani 
nepřekvapilo, že bylo nádherně a moc moc vě-
trno - ideální pro naše záměry. Celkem se sešlo 
kolem 40 draků – malých, velkých, barevných, 
a také dva ručně vyrobené. Ocenit snahu všech 
účastníku bylo naši milou povinností, a  tak 
dostal ocenění ten nejhezčí, největší, nejmenší, 
domácky dělaný a  nejdéle letící drak. Na  zá-
věr jsme si dali podzimní buřty s hořčicí a pár-

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Jedovnice
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kem nad ohýnkem. Atmosféru u  ohně Vám 
zprostředkujeme na fotografii. 
Další akcí byl tradiční Bazárek: Kdo neslyšel 
o  našem bazárku v  Jedovnicích, jako by ne-
byl… Touto větou si dovolujeme shrnout zájem 
prodávajících a kupujících o tuto akci. Bazárek 
jsme opět uskutečnili v  podzimním čase, kdy 
bylo možné nakoupit oblečení právě na  tuto 
sezonu. Velikosti byly spíše do  3 let věku, ale 
šlo najít i věci nad touto věkovou hranicí a také 
pod ní. Nedílnou součástí se staly i  věci jako 
hračky, ohrádky a  kočárky a  odrážedla. Cel-
kem se sešlo kolem 70 prodávajících. Nakupu-
jící jsme bohužel nestihli spočítat, ale byl jich 
opět hojný počet. Další bazárky plánujeme 
na březen a podzim 2014. Snažíme se co nejvíce 
informovat na webových stránkách Dymáčku, 
ale i na plakátcích v Jedovnicích a také v okol-
ních vesnicích, kterým jsme snad dobrým pří-
kladem profesionální práce na obecní úrovni. 
Děkujeme za  poskytnutí sálu městysi Jedov-

nice a  dále pak všem organizátorkám za  po-
moc při konání této akce. Opět jsme to zvládli 
na jedničku. 
Dalšími akcemi, které se nám povedly, byla vý-
tvarná dílna a také herna ve čtvrtek. 

Čeká nás, aneb napište si 
do diáře/kalendáře:

Vánoční stromeček – 15. prosince od  15.30 
hodin v  kulturním domě, kde se pobavíme 
v maskách. Zahrajeme si soutěže a třeba přijde 
i  Ježíšek. Určitě ozdobíme stromeček dobro-
tami pro zvířátka. Máme zajištěno i malování 
na obličej pro děti zdarma. 
Právní poradna: nabídka právních konzultací 
stále trvá. Je bezplatná, a tak se na ni stále obra-
cejte. Viz webové stránky. 
Dotazy na  finanční oblast rodin: možnost 
konzultací jsme rozšířili i na tuto oblast, nevá-
hejte ji využít, podrobnosti na webu. 
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. 
Další informace, které se nám do článku neveš-
ly, jsou uvedeny na webových stránkách. Nebo 
se nás zeptejte, když někoho z Rady potkáte tře-
ba v obchodě, jsme tu totiž pro Vás.
Přejeme všem příjemné Vánoce a mnoho úspě-
chů do roku 2014. 
za členky Rady - Lenka Šebelová (předsedkyně)

www.marcdymacek.cz , email:  
marcdymacek@gmail.com, tel.: 723 709 963

Sport

Podzimní část fotbalové soutěže OP v číslech

SK Jedovnice – mužstvo A 
Odehráno 13 zápasů (+ předehrávka jara 
s Olešnicí). 
7x jsme zvítězili (Rudice, Kotvrdovice, Sloup, 
Drnovice, Kořenec, Olomučany, Vilémovice)
3x remizovali (Černá Hora, Šošůvka,Vysočany)
3x byli poraženi (Olešnice, Lipůvka,Vavřinec)
V předehrávce jara jsme porazili Olešnici 3 : 2.
Tabulka:
4. místo - SK Jedovnice 27 bodů, skóre 38 : 18 
(vč. předehrávky)

Kanonýři týmu (vč. předehrávky):
1. Viktor Pernica 15 branek
2.  Kamil Vintr 6
  Martin Tajnai 6
3.  Víťa Borek 5
4.  Jan Gromský 2
  Michal Tajnai 2
5.  Jan Sedláček 1
  Jan Galita  1
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Týmy, které vstřelily nejvíc branek:
1.  Vilémovice 54
2.  Lipůvka 47
3.  SK Jedovnice 38 
Týmy s nejméně obdrženými brankami:
1.  Černá Hora 12

2.  SK Jedovnice 18
3.  Šošůvka  20
Návštěvnost zápasů  SK Jedovnice v  domácím 
prostředí - v soutěži patrně nejvyšší - průměr-
ně kolem 200 diváků (včetně neplatících).

Jitka Koutná

Kultura

Patnácté výročí infokanálu

V listopadu uplynulo 15 let od chvíle, kdy si ob-
čané Jedovnic poprvé naladili místní vysílání, 
a  to pod názvem Jedovnický infokanál. Televiz-
ní technologie byla v roce 1998 natolik drahá, že 
jsme neměli svůj vlastní vysílací kanál, ale pře-
rušovalo se vysílání STV 2. Vlastní kanál jsme 
obdrželi později, a  tak se každodenní vysílání 
textžurnálu rozšířilo na  18–24 hod. s  dopoled-
ní reprízou od 10 do 12 hodin. Každý měsíc byl 
připravován Jedovnický videožurnál, v  zimních 
měsících jsme navíc přebírali pořady okolních 
měst a obcí, nebo vysílali staré archivní záběry, 
každý rok jsme připravovali sestřih všech video-
žurnálů. Z velkých akcí, mezi něž patří i výročí 
jedovnických škol, spolků nebo organizací, jsme 
připravovali speciály. Do  vysílání jsme začali 
pravidelně přebírat Blanenský videožurnál, ne-
pravidelně různé pořady okolních měst a  obcí. 
A to vše děláme až dodnes, tedy již 15 let.
Kabelový rozvod byl zbudován nejen z  důvodu 
špatné dostupnosti TV signálu (Jedovnice leží 
v  kotlině), možnosti přidat cizí programy, ale 
i  z  důvodu zavedení místního vysílání. Všichni 
jsme totiž do minuty informování o dění v naší 
republice, v Evropě nebo ve světě. Dokonce může-
me na zpravodajských stanicích typu CNN sledo-
vat války v přímém přenosu. Ale mnohdy nevíme, 
co se děje v  naší vlastní obci. Úkolem místní-
ho vysílání je tuto velkou mezeru zaplňovat. 
Od  začátku bylo zřejmé, že občany musíme in-
formovat denně o  aktualitách v  obci a  pozván-
kách na různé akce.
Zvolili jsme formu obvyklou i  v  okolních měs-
tech, tedy nekonečnou smyčku podbarvenou 
hudbou. Vysílání probíhalo dlouhá léta z  počí-
tače, na kterém ve dne pracoval vedoucí odboru 
hospodářsko-správního. Chtěli jsme občanům 
přiblížit akce i  formou videozáznamu, svoji ka-

meru a video nejprve zapůjčil Luboš Formánek. 
Kameru půjčoval i  František Zouhar, který na-
táčel zejména akce SPOZ. Na  jaře roku 1999 
jsme koupili kameru vlastní, a to SONY TR 350 
na kazety Digital 8. Jako videorekordér jsme zvo-
lili Panasonic ve  formátu Super VHS, které má 
dvojnásobné rozlišení proti domácímu VHS. Vi-
deokazety nahrané na  infokanále si tedy doma 
nepustíte. Zanedlouho bylo pořízeno i druhé vi-
deo (stejné), aby se dalo kopírovat z kazety na ka-
zetu, protože výroba videožurnálu spočívala 
v ostrém střihu z kamery nebo zdrojového videa 
na cílové video. Hudba a komentář se mixovaly 
ručně, hodně jsme se u toho zapotili a výsledky 
nebyly ani zdaleka takové jako dnes, kdy si vše 
můžeme v  počítači měnit a  dokolečka vylep-
šovat a nahrazovat v komentáři třeba jen jednu 
špatnou větu. Titulky se nahrávaly z grafického 
programu převodníkem PC/TV a  nemohly být 
posazeny na  záběry z  kamery, ale jen na  pevné 
barevné pozadí. O  přechodových efektech jsme 
si mohli nechat jen zdát. Když vidíme tehdejší 
příspěvky, zdají se nám dnes hodně nedokonalé 
a kostrbaté. Mimochodem, tehdejší doba byla tak 
hektická, že v archivu máme věci až od jara 1999. 
První záběry z  podzimu a  zimy nám chybějí. 
Redakce začala pracovat ve složení Ing. Josef Ma-
tuška, Luboš Formánek, František Zouhar a Leoš 
Blažek. Jak přibývalo práce, přidali se i  tehdejší 
studenti průmyslovky (dnes inženýři) Ondřej 
Šíbl a  Michal Dvořák. Postupně jsme začali to-
čit všechny plesy, koncerty, každý měsíc jeden 
fotbalový zápas, škola informovala prostřednic-
tvím školního okénka. Dnes se o slovo hlásí také 
mateřská nebo základní umělecká škola i průmy-
slovka. Začali jsme přebírat Blanenský videožur-
nál a dělat přídavky z oslav škol, kapel nebo spol-
ků (ZŠ, ZUŠ, Píseň, Sokol, Olšověnka, Bivojanka, 
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hasiči, fotbalisté...). K Vánocům nebo Velikono-
cům patří duchovní zamyšlení. Každý měsíc vy-
rábíme „starostovo okénko“. Práce jsme si sami 
přidali vytvářením celoročních sestřihů, které 
pak ve  dvou hodinách stručně shrnují celý rok. 
Ty dvě hodiny stříháme a připravujeme třeba 40 
hodin (slovy čtyřicet hodin)! Věříme však, že je 
to nejen pěkná procházka ukončeným rokem, ale 
i výborná stručná videokronika našeho městyse 
a  že bude jednou jako příloha oficiální kroniky 
městyse vítaným materiálem pro historiky.
Původně se tedy vysílalo přímo z  počíta-
če (a  kanceláře) vedoucího HSO a  video se 
stříhalo na  jednom stolečku u  okna. Techni-
ky přibývalo, a  tak se využila volná místnost 
u  ústředny obecního rozhlasu, kde redakce 
infokanálu sídlí dodnes. Najdete nás na  úřadě 
městyse v přízemí vlevo vedle policie městyse. Tr-
vale není nikdo přítomen. Všichni pracují exter-
ně a přes den zde nikoho nenajdete. Proto můžete 
svoje zprávy posílat mailem, přenechat u zaměst-
nanců úřadu nebo vložit do „kramlíku“ na dve-
řích redakce. Za  15 let se odsud nic neztratilo. 
Postupně přibylo na infokanále techniky, zpraco-
vávaných témat a tím i pomocníků. Celou dobu 
je totiž infokanál provozován partou nadšenců, 
kteří po svém zaměstnání nebo studiu společně 
věnují měsíčně i 250 hodin k tomu, abyste mohli 
každý měsíc vidět videožurnál a každý den text-
žurnál. Každý, kdo si někdy stříhal svoje video, 
ví, že příspěvek se musí natočit, sestříhat, oko-
mentovat, podbarvit, otitulkovat, zkontrolovat, 
a  občas něco vyměnit. Pětiminutovka, kterou 
pak vidíte ve vysílání, nám tak zabere průměrně 
6-10 hodin. Příspěvků míváme třeba i  20 nebo 
25, někdy jsou i  dva běžné videožurnály v  jed-
nom měsíci. Za případné chyby nebo překlepy se 

omlouváme, ale nemáme na to zaměstnaneckých 
8 hodin denně, ale jen desítky odpolední, večerů, 
často i nocí a víkendů.
Není v okolí žádná jiná obec nebo město o velikos-
ti 2 500 obyvatel, která by si toto vysílání mohla 
dovolit. Bez výše uvedené party brigádníků-nad-
šenců, pro něž není výše odměny hlavním cílem, 
by si to nemohly finančně dovolit ani Jedovnice. 
Poděkování patří i městysu Jedovnice za materi-
ální a finanční podporu tohoto místního vysílání. 
Vždy nás potěší pochvala z vedlejší obce za profe-
sionální videopříspěvek, ve kterém na  internetu 
viděli vystoupení jedovnické kapely na jejich ho-
dech nebo oslavách jejich hasičů. Častokrát si ho 
vyžádají na disku DVD do jejich obecní kroniky. 
Že je místní vysílání takového rozsahu vzhle-
dem k  velikosti obce velkou raritou minimálně 
krajského, ne-li republikového rozsahu, nám 
Jedovnickým po patnácti letech už ani nepřijde. 
Největší pochvalou pro nás je, když se dozví-
me, že nedělní odpolední návštěva se nevrhne 
na kávu a bábovku, ale pídí se po tom, jestli se tu 
neděli nevysílá videožurnál. A pokud ano, nesta-
čí se návštěva divit. Jednak tomu, co vše se v Je-
dovnicích děje (nám domácím to často ani nepři-
jde), a taky tomu, že to nedělá tým reportérů, ale 
jen parta nadšenců amatérů se dvěma kamerami 
a dvěma počítači (to si často jako domácí taky ne-
uvědomujeme :-). 
Děkujeme všem, kteří nám při tom pomáhají. Vi-
deožurnál i textžurnál bude totiž takový, jaký si 
ho společně my všichni vytvoříme.
Příště se dozvíte, jak se vyrábí videožurnál 
a textžurnál dnes.
 Ing. Josef Matuška, vedoucí redakce infokanálu

a poslední aktivní zakládající člen redakce :-)

Obecní kalendáře na rok 2014

Již tradičně jsme pro vás připravili obecní ka-
lendář s rozpisem akcí plánovaných na rok 2014 
(ten ovšem můžete najít i v  tomto zpravodaji). 
Budou formátu A4 naležato, s možností posta-
vit na stůl i zavěsit na zeď. Měsíční kalendář ten-
tokrát představuje historii obce, přináší celkem 
15 méně známých fotografií či kreseb zhruba 
z období let 1850–1950. Nad každým obrázkem 
najdete krátkou informaci o daném místě.

Děkuji tímto všem, kdo v minulých letech po-
skytli podklady ze svých sbírek – J. Dvořákovi, 
Ing.  F. Kubovi, Fr. Ondráčkovi, pavilonu An-
thropos v Brně – i všem, kdo svým dílem při-
spěli ke vzniku tohoto kalendáře.
Za  velmi dotovanou cenu 20 Kč si ho můžete 
zakoupit v místní knihovně či na Mikulášském 
jarmarku v kulturním domě. 

Josef Plch
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Výtvarné setkání 2013

Pod záštitou kulturní komise proběhne v kul-
turním domě od pátku 27. do neděle 29. pro-
since výstava jedovnických výtvarníků. Naším 
cílem je seznámit jedovnickou veřejnost s těmi, 
kdo v  Jedovnicích žijí a  tvoří díla, spadající 
do oblasti výtvarného umění – obrazy, grafiku, 
fotografie, sochy…
Tímto vás všechny nejen na výstavu zveme, ale 
i vyzýváme, abyste nám doporučili, koho oslo-

vit – protože ne o všech patrně víme. Přihlásit 
se můžete pochopitelně i sami, pokud výtvar-
ná díla tvoříte a měli byste zájem je představit 
spoluobčanům. Kontaktujte prosím kulturní 
pracovnici městyse paní Ševčíkovou, případně 
Lenku Šebelovou, tel. 723 709 963.
Otevřeno bude v pátek 17–20 hodin, v sobotu 
a v neděli 15–18 hodin.

Lenka Šebelová, Josef Plch

Kalendář akcí aneb Zveme vás v roce 2014

Aktualizovaný přehled všech akcí najdete 
na www.jedovnice.cz
Leden:
•	 Tříkrálová koleda Bivojanky
•	 Tříkrálová sbírka pro Charitu (10.-11. 1.) – 

Junák
•	 Tříkrálový benefiční koncert (11. 1.)
•	 Lidový ples (10. 1.) – sál KD
•	 Ples Bivojanky + HC Barachov (17. 1.) – sál 

KD
•	 Den otevřených dveří SPŠ (21. a 23. 1.)
•	 Volejbál – ples (25. 1.) – sál KD
•	 Ženáčský ples (31. 1.) – sál Chaloupky
•	 Dětský karneval v KD (farnost)
•	 Zápis do 1. ročníku ZŠ (30. 1.)
Únor:
•	 Lyžařský kurz ZŠ v Olešnici (3.-7. 2.)
•	 Skautský bál (7. 2.) – sál KD
•	 Ples SK Jedovnice (14. 2.) – sál KD
•	 Večerní hra Modrý štít (28. 2.) – Junák
•	 Maturitní ples SPŠ (28. 2.) – sál KD
•	 O  líné Pepině a  sedmi raraších – divadelní 

představení Vlastimilu
•	 Výroční členská schůze STP
•	 Návštěva aquaparku – komise sociálně zdra-

votní
Březen: 
•	 Ostatková zábava (1. 3.) – KD
•	 Lyžařský kurz ZŠ v Alpách (9.-13. 3.)
•	 Vztahy na  úrovni – divadelní představení 

(14. 3.) – Háta 
•	 12. Divadelní bál (22. 3.) – KD
•	 Jarní koncert Písně v KD

•	 Divadelní představení MŠ pro veřejnost
•	 Bazárek v KD – MaRC Dymáček
•	 Jarní posezení STP s hudbou
•	 Valná hromada MS ČČK s přednáškou a kul-

turním programem
•	 Sbírka ČČK pro Diakonii Broumov
Duben:
•	 Zahájení fotbalových soutěží
•	 Šachový turnaj Chalópky Open (5. 4.)
•	 Den zdraví – komise sociálně zdravotní
•	 Předvelikonoční jarmark a veletrh regionál-

ních produktů v KD (12. 4.)
•	 Velikonoční dílnička – MaRC Dymáček
•	 Velikonoční bohoslužby
•	 Den Země – Pionýr, Junák
•	 Skautská pouť ke sv. Jiří
•	 Zápis dětí do MŠ
•	 Zájezd do jarní Prahy s návštěvou divadla
•	 Změny v sociální oblasti – přednáška STP
•	 Jarní vycházka KDP do přírody
•	 Absolventské koncerty ZUŠ v sále MŠ
•	 Poslední zvonění maturantům SPŠ
•	 Jarní přelov rybníka Budkovanu
Květen:
•	 Oslava 1. máje u KD (1. 5.) – KSČM
•	 Pouť mužů s  dětmi do  Senetářova (1. 5.) – 

farnost
•	 Mše za hasiče + požehnání restaurované so-

chy sv. Floriána (2. 5.)
•	 Odpoledne s hasiči + májová vatra na sokol-

ském hřišti (3. 5.)
•	 Pouť dětí a mládeže (8. 5.) – farnost
•	 Svátek matek (11. 5.) – STP, KDU-ČSL, ZUŠ
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•	 Absolventské koncerty ZUŠ v sále MŠ
•	 Kuličkiáda – Pionýr
•	 Závody vlčat a světlušek – Junák
•	 Pouť farnosti do Císařské jeskyně (17. 5.)
•	 Rybářské závody mládeže (bez povolenky) – 

Moravský rybářský svaz
•	 Čínská medicína – přednáška KDP
•	 Vycházka ČČK
•	 Májová veselice – komise soc. zdravotní
•	 Společný koncert – Olšověnka, Bivojanka, 

Aschheimský orchestr
Červen: 
•	 Memoriál Jaroslava Daňka – lehkoatletické 

závody žactva, hřiště Na Kopci – TJ Sokol
•	 Promenádní koncert tanečního orchestru 

ZUŠ, výletiště Barachov
•	 Zájezd STP
•	 Mezinárodní závody motorových člunů
•	 Závěrečný koncert ZUŠ v KD
•	 Zahradní slavnost – farnost (22. 6.)
•	 Divadelní představení MŠ pro veřejnost
•	 Pohádková cesta za pokladem – MaRC Dy-

máček
•	 Vycházka KDP k pomníku císaře Františka 

Josefa
•	 Jedovnické hody
Červenec:
•	 Street dance kemp (29. 6.–6. 7.)
•	 Letní skautské tábory – Junák
•	 Zájezd KDP na Česnekový festival do Buch-

lovic
Srpen: 
•	 Výměnný pobyt žáků ZŠ v Aschheimu
•	 Oddílový turnaj MGC Jedovnice (16. 8.)
•	 Mezinárodní setkání pitbulteriérů
•	 Open MGC Jedovnice + soutěž II. ligy druž-

stev (24. 8.)
•	 Tenisový turnaj dvojic
•	 Zájezd ČČK (27. 8.)
•	 Koncert pod dožínkovým věncem – Bivojan-

ka a Holóbkova mozeka
•	 Moravia Tour MGC Jedovnice + soutěž  

I. ligy družstev (31. 8.)
Září: 
•	 Socializační pobyt – 1. ročníky ZŠ
•	 Turistický zájezd Sokola do Poličky
•	 Turnaj v ringu – Pionýr
•	 Tenisový turnaj jednotlivců

•	 Víkend na faře pro děti
•	 Podzimní posezení STP
•	 Bazárek v KD – MaRC Dymáček
•	 Zahájení pravidelného programu MaRC Dy-

máček (herna, cvičení s dětmi, hravé hlídání, 
výtvarka atd.)

•	 Zájezd KDP na  výstavu Rozkvetlá zahrada 
Kroměříž

•	 Vycházka ČČK
Říjen: 
•	 Pouť farnosti do Sloupa (4. 10.)
•	 Výměnný pobyt žáků ZŠ v Aschheimu
•	 Pohádkový les – Pionýr
•	 Bubušou – Pionýr
•	 Drakiáda – Pionýr, MaRC Dymáček
•	 Slavnostní průvod ke vzniku ČSR
•	 Přednáška STP na zdravotní téma
•	 Setkání seniorů – KDP
•	 Sbírka ČČK pro Diakonii Broumov
•	 Den seniorů – komise sociálně zdravotní
•	 Jedovnický rybolov – výlov Olšovce
Listopad: 
•	 Celodenní hra Lesní lidé – Junák
•	 Nácvik polonézy – spolek Bivoj
•	 Běh za jedovnickým kaprem – memoriál Jiří-

ho Kovaříka (8. 11.)
•	 9. školní Vinný bál (14. 11.)
•	 Koncert k 35. výročí vzniku ZUŠ v KD
•	 Posezení STP s hudbou
•	 Florbalové turnaje SPŠ
•	 Beseda ČČK s kulturním programem
•	 Rozsvěcení vánočního stromu (29. 11.)  

– městys, ZUŠ
Prosinec: 
•	 Mikulášský turnaj ve vybíjené – Junák
•	 Mikulášský jarmark a  veletrh regionálních 

produktů v KD (6. 12.)
•	 Mikuláš v kostele
•	 Den otevřených dveří SPŠ
•	 Volba Miss ZŠ
•	 Okresní kolo Přeboru škol v šachu – KD
•	 Divadelní představení MŠ pro veřejnost
•	 Zájezd KDP – Globus Brno
•	 Vánoční dílnička – MaRC Dymáček
•	 Výroba dárečků na faře
•	 Betlémské světlo – Junák
•	 Vánoční koledy Bivojanky
•	 Vánoční koncert žáků ZUŠ v KD
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•	 Vánoční koncert pro SPŠ
•	 Stromeček pro zvířátka – MaRC Dymáček
•	 Vánoční bohoslužby
•	 Vánoční koncert Písně v kostele
•	 Karneval – MaRC Dymáček

•	 Zájezd do Prahy a návštěva divadla – Vlas-
timil

•	 Silvestrovská kopaná
•	 Silvestrovská vyjížďka na kole od KD

Historie

Vděčná vzpomínka

Milí spoluobčané, dovolte mi připomenout 
dvě výročí, která jsme oslavili děkovnou boho-
službou poslední říjnovou neděli. Navštívil nás 
a  bohoslužbu vedl jeden z  bývalých jedovnic-
kých kaplanů, současný generální vikář naší 
diecéze otec Jiří Mikulášek, koncelebroval dal-
ší bývalý kaplan a rodák ze Senetářova, hodo-
nínský děkan a president diecézní Charity, otec 
Josef Zouhar. 
Před padesáti lety, 21. října 1963, bylo možné 
poprvé vidět oltářní obraz od Mikuláše Med-
ka v  rámu od  Jana Koblasy na  místě, kde je 
dodnes. Dílo, které kromě poutníků a  turistů 
navštěvují pravidelně také studenti Akademie 
výtvarných umění z  Prahy a  jiných škol po-

dobného zaměření, 
vzniklo z  potřeby 
nahradit rozpada-
jící se starý oltář 
novým. V  pováleč-
ných letech se tuto 
úpravu nepodařilo 
uskutečnit, v  šede-
sátých letech už se 
stala neodkladnou. 
Proto pan farář 
Vavříček požádal 
o  pomoc památko-
vý úřad v Brně. Řešení se ujali historik umění 
profesor PhDr. Miloš Stehlík a PhDr. Jiří Pau-
kert. Jeden znal Mikuláše Medka, druhý Jana 
Koblasu, obou si vážili pro jejich osobní i umě-
lecké kvality, a proto doporučili, aby dílo bylo 
svěřeno právě těmto mladým umělcům. 
Touto volbou bylo dáno, že nový oltář nebude 
napodobením baroka nebo jiného historického 
stylu, ale bude vycházet z výrazových prostřed-
ků druhé poloviny 20. století. To vyžadovalo 
otevřenost a  odvahu ode všech zúčastněných. 
Historikové umožnili vytvoření něčeho no-
vého a  nevyzkoušeného. Umělci, kteří zatím 
tvořili v  prostředí galerií, měli vytvořit dílo 
určené pro veřejný sakrální prostor, které bude 
srozumitelné každému. A  otec František měl 
být prostředníkem mezi tvůrci a těmi, kterým 
bylo jejich dílo určeno. V případě nezdaru nebo 
nepřijetí nového řešení by na něho padla veške-
rá vina se všemi následky.
Díky tomu, že zúčastněným nešlo o to, aby se 
zviditelnili a předvedli světu své kvality, se dílo 
podařilo. Od původní představy historiků do-
spěli umělci po  mnoha debatách nad návrhy 



JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 11/12 2013

28

ke svému způsobu vyjádření, přijatému odbor-
níky i laiky. Farníci díky modelu umístěnému 
vzadu v kostele věděli, co se chystá, a když pak 
viděli dílo hotové, rozuměli mu a  přijali je 
za své. 
Po  instalaci oltáře výrazně stoupl počet ná-
vštěvníků kostela, kteří chtěli výjimečný oltář 
vidět, protože něco podobného bychom tehdy 
v  naší zemi těžko hledali. Proto se představi-
telé státní moci snažili poštvat farníky proti 
otci Vavříčkovi s požadavkem, aby nový oltář 
odstranil jako něco krajně nevhodného, ale ne-
uspěli. Lidem se oltář líbil. Stejně to dopadlo, 
když měli oltář prohlásit za kýč pověření uměl-
ci oddaní režimu.
Dotvoření interiéru kostela do dnešní podoby 
trvalo deset let. V  té době byl také přistavěn 
presbytář ke  kapli v  Kotvrdovicích, postaven 
kostel v  Senetářově, později byla upravena 

i kaple ve Vilémovicích, a nebýt invaze cizích 
vojsk v osmašedesátém roce, patřila by do  to-
hoto výčtu i  nová kaple v  Rudici. Když ná-
vštěvníci kostela vidí fotografii otce Františka, 
kroutí hlavou v údivu nad tím, jak ten obyčejný 
venkovský farář mohl za sebou tohle všechno 
zanechat. A nejen to. My, kteří jsme se s otcem 
Františkem setkávali, víme, že mnohem vět-
ší dílo zanechal v  srdcích a  duších těch, kteří 
mu byli svěřeni a které měl rád, i když někte-
ří z nich neměli rádi jeho. Proto na něho rádi 
vzpomínáme zvláště letos, protože 25. října 
uplynulo 100 let od jeho narození. 
I dnes je pro nás otec František povzbuzením, 
protože je dokladem toho, že upřímná víra spo-
jená s pokorou a  láskou dokáže překonat pře-
kážky a měnit svět k lepšímu.

Václav Trmač, farář

Nerealizovaný návrh oltáře pro jedovnický kostel

Od svého nástupu do Jedovnic v červnu r. 1947 
se farář P. František Vavříček snažil o uvedení 
zanedbaného kostela do  odpovídajícího stavu. 
Začalo se v  roce 1948 odkopáním asi 1 m ze-
miny ze hřitova na severní straně kostela, kde 
silně navlhaly zdi, a nástavbou věže do dnešní 
podoby. Problémem byl i  samotný dřevěný ol-
tář – kostel byl totiž celkově vlhký, takže oltář 
byl ztrouchnivělý a navíc prolezlý červotočem. 
Historie z  let 1962–63 je alepoň rámcově v Je-
dovnicích známá – P.  Vavříček na  doporuče-
ní brněnských památkářů přijal, vysvětloval, 
prosadil a  realizoval dílo pražských umělců 
Jana Koblasy a Mikuláše Medka (ale také Karla 
Nepraše a Josefa Istlera). Realita byla pochopi-
telně složitější a zajímavější – zájemcům mohu 
doporučit farností čerstvě vydanou brožurku 
100. výročí narození otce Františka / 50. výročí 
obnovy interiéru kostela (sestavil P. V. Trmač), 
ještě podrobnější informace lze najít na interne-
tu v přístupných diplomových pracech. 
Právě v oné brožurce jsem se dočetl, že jedním 
z  oněch (pro mne do  té doby anonymních) 
„brněnských památkářů“ byl historik umění 
prof. PhDr. Miloš Stehlík, o němž jsem věděl, že 
stále pracuje v  Národním památkovém ústavu 

v  Brně. I  vzal jsem pro 
něj jednu brožurku a do-
mluvil si s ním schůzku 
na 11. listopadu.
Byl jsem velmi překva-
pen. Pan profesor, který 
zrovna v těch dnech sla-
vil 90. narozeniny, byl 
plný energie, se zájmem prohlížel farní publi-
kaci a vzpomínal na celou akci. Hrdě se hlásil 
k  tomu, že jeho zásluhou se do  Jedovnic výše 
uvedení umělci dostali, vzpomínal, jak doda-
tečně měly státní orgány zájem „nevhodné“ dílo 
odstranit. A spontánně se zmínil i o nerealizo-
vaném návrhu Klaudia Madlmayra, který se mu 
zdál příliš konzervativní, představoval si něco 
modernějšího. Architekt Klaudius Madlmayr 
je autorem návrhu kostela sv. Cyrila a Metoděje 
na Gajdošově ulici v Brně-Židenicích, který byl 
vystavěn v letech 1932–35. Sochy pro tento kos-
tel dodali řezbáři Heřman a Karel Kotrbové ze 
Střelic, podíleli se i na řešení interiéru. 
Klaudius Madlmayr (1881–1963) tvořil v duchu 
meziválečného neoklasicismu a monumentali-
smu, navrhl řadu úředních budov a také staveb 
pro římskokatolickou církev.
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Pokud porovnáme židenický oltář (foto) s na-
vrhovaným jedovnickým, jsou si velmi podob-
né – „hranaté“ tvary, galerie soch svatých, po-
loležící andělé nahoře… Je zřejmé, že pro dobu  
2. poloviny 20. století představovalo navrhova-
né řešení spíše „mírný pokrok v mezích záko-
na“ než opravdu významný umělecký počin. 
Zajímavé je, že dnešní jedovnický presbytář je 
vlastně nedokončený – Jan Koblasa měl v úmy-
slu po stranách oltáře umístit pozlacené sochy 
sv. Petra a Pavla v nadživotní velikosti, k tomu 
ale již nedošlo, i když interiér zažíval proměny 
i v dalších letech, především po reformě II. va-
tikánského koncilu. V důsledku toho je jistým 
paradoxem, že výzdoba oltáře nezobrazuje ty, 
jimž je náš kostel zasvěcen, přestože původní 
intence „brněnských památkářů“ byla, že by ol-
tářní obraz měl oba apoštoly zobrazovat. 
A novinkou pro mne byla i slova prof. Stehlíka: 
„Ale škoda, že se to v Jedovnicích nedodělalo – 
víte, že je to nedokončené?! Nejen ten presbytář, 
já jsem měl představu, že se bude pokračovat 
i  dál, na  bočních oltářích.“ Přičemž zřetelné 
jiskry v jeho očích dávaly jasně tušit, že by měl 
chuť i energii se do toho pokračování pustit…
Pokud jde o  zásluhy konkrétních lidí, je jas-
né, že tak velké dílo vyžadovalo podporu lidí 
kompetentních, ale i  nadšení a  práci těch, je-
jichž jména „nejsou na  plakátech“. Zásluhou 
jich všech dnes máme v Jedovnicích jedinečné 

umělecké dílo - i když i tady částečně platí, že 
„pod svícnem tma“ a ne všichni Jedovničtí ho 
doceňují.

Josef Plch

Duchovní sloupek

Předsudky

Když se v mateřských školách loučím s dětmi, 
maňásek Véna jim podá ruku nebo udělá kří-
žek na čelo a já jim dám obrázek s pohádkou, 
kterou jim před tím Véna vyprávěl. V  jedné 
z  přifařených obcí mi při tom jednou místo 
obvyklého poděkování řekl čtyřletý klučina: 
„Tatínek vás nemá rád.“ Než jsem stihl nějak 
zareagovat, otočil se a zmizel v davu.
Obsah sdělení mě netrápil, nikdo se nemůže 
zalíbit všem. Bylo mi líto toho dítěte, které si 
musí srovnat v  hlavě, proč tatínek nemá rád 
někoho, koho ono rádo má. Nevím, proč mě 

ten tatínek nemá rád. Možná jsem někdy ně-
kde řekl nebo napsal něco, co se ho dotklo, aniž 
bych mu vědomě chtěl ublížit. Pravděpodob-
nější je, že o mně slyšel něco, co bylo jen kous-
kem pravdy nebo domněnkou, která mě stavěla 
do špatného světla. Možná mě soudil na zákla-
dě informací sdělovacích prostředků o  církvi, 
které nebývají vybírány objektivně a  zkreslují 
skutečnost. Z  nějakého důvodu si mě zařadil 
mezi lidi, kteří jsou mu proti mysli. To těžko 
změním, proti polopravdě je marné bojovat, 
protože o vysvětlení nebo informace o té dru-
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hé půlce pravdy (někdy to je možná 99%) není 
zájem, ten sdělený kousek pravdy (někdy do-
mnělé) budí dojem pravdy celé. Podobné věci 
se stávají každému, kdo je činný veřejně a „jde 
se svou kůží na trh“. Ale proč ten tatínek říká 
tyto věci malému klukovi nebo je řeší s někým 
jiným v  jeho přítomnosti? Když mu vadím já, 
proč tím trápí vlastní dítě? Já si to vyřeším tím, 
že se za  toho člověka pomodlím a  pustím to 
z hlavy, protože víc s tím nenadělám, ale co si 
s tím má počít malé dítě?
Při vyprávění pohádek dětem používám slovíč-
ko „jenže“, abych upozornil, že přijde zápletka. 
A použiji je i teď. Jenže: on takhle funguje celý 
náš moderní přecivilizovaný svět. Někteří sice 
vědí, že znají jen část pravdy, a počítají s  tím. 
Seriózní meteorolog udává pravděpodobnost 
předpovědi počasí na více než dva dny v pro-
centech nebo aspoň řekne: „Podle našich před-
pokladů by mělo být tak a tak.“ I jiní odborníci 
vědí, že s novými objevy přicházejí nové otázky 
a záhady. Snad každá kuchařka zakusila, že se 
občas něco nepodaří, i  když použije správný, 
osvědčený a  vyzkoušený recept. Ale kdo pře-
mýšlí nad tím, že ČTK shromáždí denně kolem 
800 zpráv a  z  nich nám někdo „naservíruje“ 
samozřejmě jen některé a  že i  těch 800 zpráv 
je jen zlomek z toho, co se stalo, takže obsáh-
nout celou pravdu o  posledních událostech 
je nemožné? Kdo přemýšlí o  tom, že zdaleka 
nevíme všechno o  lidech kolem sebe, a  to ani 
o těch, s nimiž trávíme mnoho času? Víme dost 
o  dlouhodobém působení potravin na  kon-
krétní organismus konkrétního originálního 
člověka, když si pomocí lupy přečteme infor-
mace na obalu?
Podobných otázek lze položit nepřeberné 
množství. Člověk by dříve nebo později skon-
čil v péči psychiatrického zařízení, kdyby si je 
kladl pořád a hledal na všechny odpověď. Ale 
trocha pokory neuškodí. Je dobré vědět, že ne-

víme všechno, i  když to nemusíme přehánět 
a  se Sokratem tvrdit, že nevíme nic. Usnadní 
nám to život. Když nám někdo řekne něco ne-
příjemného, nemusíme být hned přesvědčeni, 
že nám chce ublížit. Třeba ho bolí zuby, a proto 
moc nepřemýšlí nad tím, co říká. Možná nad 
svými slovy nepřemýšlí i  bez těch bolavých 
zubů. Nebo má špatné informace. A  co když 
má pravdu? I lékaři nám někdy říkají věci, kte-
ré bychom raději neslyšeli, a ještě jim za to za-
platíme.
Myslím, že o Vánocích většina lidí nemá pro-
blém se zapomenutím nepříjemností, které 
jim někdo způsobil, protože přemýšlí, čím mu 
udělat radost. A není nic špatného na tom, že 
to děláme i proto, abychom sami měli radost, 
že jsme radost udělali. Proč bychom to nemohli 
dělat pořád, celý rok? Když máme před očima 
Ježíška v jeslích a kolem lidi přinášející dárky, 
můžeme si uvědomit, že to bylo naposledy, kdy 
byl takto obdarováván. Zbytek pozemského 
života obdarovával on všechny, kdo o  to stáli, 
bez ohledu na to, jestli si to zaslouží. A o těch 
zásluhách i vinách lidí věděl na  rozdíl od nás 
skutečně všechno. Přesto nikdy nikomu neře-
kl: „Nemám tě rád!“ Tím samozřejmě neschva-
loval to špatné ani nesděloval, že je to vlastně 
jedno, jak se člověk chová. Učí nás, že „Mám tě 
rád!“ vyjádřené slovy nebo skutky může i špat-
ného činit méně špatným nebo dokonce dob-
rým a dobrého ještě lepším.
Jenže ono to platí i  naopak. Johan Wolfgang 
Goethe napsal: „Chováme-li se k druhým podle 
toho, jací jsou, činíme je horšími. Chováme-li se 
k nim podle toho, jací by měli být, pomáháme 
jim, aby takovými byli.“ Souhlasím a  doporu-
čuji. Aspoň, ale nejen, o  Vánocích. Negativní 
předsudky přijímáme automaticky. Co kdyby-
chom se pro úplnost pokusili i o ty pozitivní?

Václav Trmač, farář

Napsali jste nám

Ohlédnutí za panem Ing. arch. Kleinbauerem

Na počátku měsíce října jsme se rozloučili s panem 
Ing. arch. Karlem Kleinbauerem. S občanem, kte-

rý se svým životem a svou prací nesmazatelně za-
psal do života a rozvoje našeho městyse Jedovnice, 
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na jehož novém oficiálním pojmenování má svojí 
činností také zasloužený podíl.
Za  panem inženýrem jako by se táhla dlouhá 
životní cesta, lemovaná množstvím staveb, vy-
růstajících kolem ní. V  Jedovnicích a  v  okolí 
to však není rovná cesta. Jsou to ulice, ve kte-
rých stojí rodinné domy a  veřejné budovy, 
které vzešly z jeho rýsovacího prkna, na němž 
dával do  souladu představy stavebníků 
s  bezpečnostními a  platnými normami. Pan 
inženýr však neprojektoval pouze ucelené 
stavby. Bylo to i množství nezakreslených rad 
a doporučení u mnoha individuálních oprav, či 
stavebních úprav starších domků.
Jeho dílem je také budova jedovnického zdra-
votnického střediska. Významná byla jeho 

pomoc při vnitřních úpravách v jedovnické 
základní škole, ve škole v Kotvrdovicích a na 
jiných místech.
Zatímco umělecké a literární dílo je označo-
váno jménem autora, u běžných staveb tomu 
tak nebývá. Pouze na projektech je jeho jméno 
a na to se brzy zapomíná. A u již stojící budovy 
se pak řekne, jaký si příslušný majitel postavil 
pěkný dům. 
V Jedovnicích a okolí je jich tolik, že v jejich 
shluku do jednoho celku by vzniklé seskupe-
ní těchto domů mohlo být pojmenováno i jako 
Kleinbauerova čtvrť.
Čest památce a práci pana Ing.  arch. Klein-
bauera!

IM

Pozvánky

Olšovec, s. r. o. Jedovnice připravuje

Předvánoční jarmark
sobota 7. 12. 2013
otevřeno od 8.00 do 16.30 hodin, 
KD Jedovnice
Knižní jarmark a Veletrh vý-
robků se značkou „Moravský kras – regio-
nální produkt“
Prezentovat se bude většina prodejců, kteří zís-
kali prestižní označení svých produktů.
Ke koupi budou nové knihy, regionální litera-
tura, obecní kalendáře, chybět nebude dopro-
vodný program.
Přijďte ochutnat, poznat a  nakoupit to, co 
v Moravském krasu vzniká.

Sociálně zdravotní komise  při Radě 
městyse Jedovnice a Místní skupina Českého 
červeného kříže si Vás dovoluje pozvat na 

Předvánoční posezení s ukázkou 
výroby vánoční výzdoby
Posezení se uskuteční v sále kulturního domu 
ve čtvrtek 12. prosince od 16.30 hodin.
Přijďte si na chvíli odpočinout v předvánočním 
shonu.
Těšíme se na Vaši účast.

Olšovec, s. r.o. Jedovnice připravuje
Vánoční prodej kaprů
sobota 21. prosince 2013
neděle 22. prosince 2013
prodejní doba od 8.30 do 15.00
Havlíčkovo náměstí u telefonní budky
Přijďte si koupit jedovnického kapříka. Srdečně 
zvou jedovničtí rybáři.

Vánoce v kostele
V neděli 8. 12. v 11.30 přijde do kostela Mikuláš 
V  neděli 15. 12. od  14.00 hodin mohou děti 
na faře vyrábět dárečky
V neděli 22. 12. na „hrubou“ (v 10.30) přinesou 
skauti do  kostela Betlémské světlo. Těm, kdo 
je chtějí mít doma, bude k dispozici tuto neděli 
do 18 hodin a na Štědrý den od 8 do 16 hodin.
Na Štědrý den bude dětská mše s vánočním di-
vadlem v 16.00 hodin, půlnoční bude ve 23.00 
(skončí půlnočním vyzváněním zvonů)
Na  Boží hod a  na  Štěpána budou mše jako 
v neděli (7.30 a 10.30).

Ženský pěvecký sbor Píseň
Sokola Jedovnice Vás zve na tradiční
Vánoční koncert 26. prosince 2013 v 16 hod.
v kostele sv. Petra a Pavla v Jedovnicích
Spoluúčinkují žáci ZUŠ Jedovnice 
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Výtvarné setkání 2013
Výstava jedovnických výtvarníků v KD
Pá 27. 12. v době 17–20
So+Ne 28.–29. 12 v době 15–18

Vánoční posezení s cimbálovou 
muzikou „KOLIBA“
Restaurace Barachov 29. prosince 2013 
od 18.00 hod.

Spolek Bivoj a hokejisté z Barachova
si Vás dovolují pozvat na svůj osmý společný 

Ples Bivojanky a HC Barachov
(16. Ples Bivojanky). 
Ples bude tradičně zahájen předtančením naší 
mládeže v pátek 17. ledna 2014 ve 20.00 hod. 
v sále kulturního domu v Jedovnicích. 
K  poslechu a  tanci hraje skupina AKCENT. 
Do  půlnoci se střídá s  Bivojankou řízenou 
panem Jiřím Gundackerem. Bohatý kultur-
ní a  doprovodný program: tradiční pánská 
a  dámská volenka, na  půlnoc připraveno hu-
dební překvapení. Tradičně si pochutnáte 
i na domácí kuchyni. Proběhne i košt vín. 
Vstupenky s rezervací stolu do 20.15 hod. v ceně 
100 Kč (v den plesu 120 Kč) jsou v předprode-
ji do  20. prosince a  v  novém roce od  pondělí  
6. ledna v knihovně na náměstí, tel.: 516 442 284. 
V pátek odpoledne zavřeno. 
Děkujeme všem, kteří si vzhledem k  tradičně 
vyprodanému sálu zajistí lístky včas. Na  os-
mém společném plese Bivojanky a  HC Bara-
chov se těšíme na shledanou. 

PF Bivojanky
Dechová hudba Bivojanka děkuje za  potlesk 
a  podporu v  končícím roce. Všem občanům 
Jedovnic přeje, aby nový rok 2014 byl prozářen 
hudbou a zpěvem. 

Divadelní společnost HÁTA Praha
pro Vás připravuje v kinosále KD Jedovnice 
divadelní představení 

Vztahy na úrovni 
pátek 14. března 2014
začátek v 19.00 hodin, kinosál KD Jedovnice
autor: Edward Taylor, 
režie: Antonín Procházka
V představení hrají: Lukáš Vaculík, Ivana An-
drlová, Olga Želenská, Vlasta Žehrová, Viktor 
Limr, Martin Sobotka, Martin Zounar, Moni-
ka Absolonová, Kateřina Hrachovcová, Mahu-
lena Bočanová, Adéla Gondíková, Pavel Nečas, 
Zbyšek Pantůček
Předprodej vstupenek od  prosince 2013 v  In-
formačním středisku na  náměstí (knihovna),  
tel. 516 442 284.

Reklamy – inzerce
Ing. Dana Hudcová, Rozstání 346, 798 62 
Rozstání, IČ: 658 39 544 nabízí
•	 vedení účetnictví
•	 vedení daňové evidence
•	 komplexní zpracování mezd, vedení perso-

nální agendy

•	 zpracování daňových přiznání, přiznání 
k DPH, přiznání k ostatním daním (silniční, 
z nemovitostí aj.), zpracování účetní závěrky

•	 účetní poradenství, komunikace s úřady
Nejsem plátce DPH * Spolehlivost, zodpo-
vědnost, flexibilita * Cena dohodou
Tel.: 776 672 988,  
e-mail: d.hudcova@centrum.cz


