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Na obálce: Oltářní obraz svaté Barbory

V  jedovnickém farním kostele máme kromě 
známého obrazu Mikuláše Medka na hlav-
ním oltáři i obrazy na oltářích bočních. Jsou 
po stranách nejen fyzickým umístěním, ale i 
symbolicky – neboť jsou stranou pozornosti. 
Účastníci bohoslužeb i turisté je míjejí vícemé-
ně bez povšimnutí, protože se zdají být tucto-
vými, umělecky bezcennými díly. Ale tak jako 
„poušť je krásná právě tím, že někde skrývá 
studnu“, tak i tyto obrazy mohou být krásné 

tím, že skrývají překvapení. Dnešní příspě-
vek je věnován (především) oltářnímu obrazu 
sv. Barbory na severním oltáři, jehož kresbu 
od Mgr. Jitky Vávrové můžete vidět na obál-
ce. Svátek sv. Barbory připadá na 4. prosince, 
tak se snad tématicky do posledního letošního 
zpravodaje hodí.
O historii vzniku tohoto obrazu a jeho „tajem-
ství“ se více dočtete v článku na str. 28.

Josef Plch
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Informace z rady a zastupitelstva

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 39 ze dne 27. 9. 2012

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse schvaluje
•	 smlouvu o  nájmu části pozemku p.  č. 870 

mezi městysem Jedovnice a M. a J. Šebelový-
mi, Jedovnice, dle předloženého návrhu

•	 smlouvu o nájmu pozemku mezi městysem 
Jedovnice a  L. Krákorovou, Jedovnice, dle 
předloženého návrhu

•	 Dodatek č. 1 ke Směrnici o oběhu účetních 
dokladů

•	 rozpočtové opatření č. 5/2012 dle předlože-
ného návrhu

Rada městyse souhlasí
•	 s vybudováním brány, žadatel V. a M. Pod-

razilovi, Jedovnice, dle předloženého návrhu 
a za stanovených podmínek

•	 se stavbou Jedovnice, ulice Olšovecká – vý-
měna vodovodu, žadatel VAS a. s. Boskovice, 
dle předloženého návrhu

•	 se stavbou zádveří u chaty č. e. 138, žadatel 
P. Juračka, Uherský Brod, dle předloženého 
návrhu

•	 se stavbou vodovodní a kanalizační přípojky 
pro chatu č. e. 579, žadatelka Z. Valoušková, 
Brno, dle předloženého návrhu

•	 se stavbou vodovodní a  kanalizační přípoj-
ky, žadatel Ing. D. Plch, Jedovnice, dle před-
loženého návrhu a za předpokladu, že bude 
uhrazen finanční příspěvek na rozšíření vo-
dovodního a kanalizačního řadu

•	 se stavbou relaxačního altánu, žadatel 
P.  Dvořák, Jedovnice, dle předloženého ná-
vrhu

•	 se stavbou garážového stání, žadatelka  
H. Kuběnová, Jedovnice, dle předloženého 
návrhu

Vážení spoluobčané,
blíží se začátek nového roku a s tím i doba hod-
nocení úspěchů i neúspěchů roku minulého.
V  letošním roce se nám podařilo společně 
s  Vodárenskou a.s. Boskovice opravit vodo-
vodní řad na náměstí a v ulici Legionářská. 
Na náměstí byl opraven povrch chodníku a 
v ulici Legionářská započneme s opravou ka-
nalizace, abychom v příštím roce mohli opra-
vit povrch této komunikace.
Dokončili jsme opravu komunikace v Habeši 
a bezpečnostního přelivu rybníka Vrbový, a to 
díky dotačním prostředkům získaným z roz-
počtu JMK a MZ. Tyto akce byly dofinancová-
ny prostředky městyse a ATC Olšovec.
V  těchto dnech probíhají opravy vodovodní-
ho řadu na ulici Absolonova a Olšovecká. Při 
těchto akcích úzce spolupracujeme s  firmou 
Agris Jedovnice, které tímto děkuji.
Stejně jako každým rokem jsme věnovali ve-
likou pozornost našim příspěvkovým organi-

zacím – ZŠ a MŠ. Zde jsme bohužel nemohli 
investovat tolik jako v létech minulých z dů-
vodů dopadu ekonomické krize v  naší spo-
lečnosti. Přesto byla vyměněna část oken na 
budově ZŠ a kompletně opravena střecha na 
hlavní budově MŠ.
Podpořili jsme kulturní i sportovní organiza-
ce a spolky působící v naší obci.
Víme, že ne vše se nám daří, ale všechno je to 
o vůli, komunikaci a hlavně o nekonečné prá-
ci všech, kterým záleží na rozvoji naší obce.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval Vám 
všem, kteří jste se podíleli svou prací na roz-
voji našeho městyse. 
Milí spoluobčané, dovolte mi, abych Vám 
všem popřál krásné a klidné prožití vánočních 
svátků, zdraví, štěstí, spokojenost a hodně 
úspěchů v roce 2013.

Ing. Jaroslav Šíbl 
 starosta městyse
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•	 se stavbou zahradní chaty, žadatelka Mgr.   
R. Zábranová, Jedovnice, dle předloženého 
návrhu

•	 s  úpravou parcely 1733, žadatelé A. Formá-
nek, Jedovnice, P. a L. Stehlíkovi, Jedovnice, 
I. Jelínek, Blansko, dle předloženého návrhu

•	 s uložením NN kabelů, žadatel MOPRE s.r.o. 
Břest, dle návrhu SÚO

•	 se stavbou kabelové přípojky NN, žadatel 
MOPRE s.r.o. Břest, dle návrhu SÚO

•	 s  umístěním znaku JMK na  budově ZŠ Je-
dovnice, žadatel ZUŠ Jedovnice

Rada městyse bere na vědomí
•	 nesouhlas Národního památkového úřadu 

s přemístěním kříže v Chaloupkách
•	 kroky právního zástupce městyse (souhlasné 

prohlášení, znění kupní smlouvy) ve věci po-
zemky Vaněk

•	 Zápis z  dílčího přezkoumání hospodaření 
městyse za  rok 2012, které se uskutečnilo 
ve dnech 13. 8. 2012 – 15. 8. 2012

•	 zápis z jednání stavební komise ze dne 29. 8. 
2012

•	 zápis z jednání komise pro občanské záleži-
tosti ze dne 19. 9. 2012

Rada městyse nesouhlasí
•	 se zřízením kabelové přípojky NN na  po-

zemcích p.  č. 2457/115 a  379/1, které jsou 
v majetku městyse, pro připojení 1 odběrné-
ho místa a umístění 1 koncového rozvaděče, 
stavba pod názvem Jedovnice - úprava DS, 
Jančík, dle předloženého návrhu

•	 se stavbou kůlny u  chaty č. 155, žadatelé  
M. Muzikář a H. Drábíková, Brno, dle před-
loženého návrhu

•	 s vybudováním jímky pro chatu č. e. 127, ža-
datel P.  Ševčík, Petrovice, dle předloženého 
návrhu

Rada městyse podporuje
•	 projekty Oblastní charity Blansko – Klubu 

Ratolest a Spona – rodinná politika dle před-
loženého návrhu

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 40 ze dne 18. 10. 2012

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse schvaluje
•	 dohody o ukončení nájmu na pronájem po-

zemků v  lokalitě „smeťák“ mezi městysem 
Jedovnice a  J. a  L. Formánkovými, Kotvr-
dovice, obcí Kotvrdovice, M. Zemanovou, 
Horní Lhota, a  výpověď z  nájmu pozemku 
s R. Šenkem, Kotvrdovice

•	 Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku 
mezi městysem Jedovnice a  D. Plchem, Je-
dovnice, na vybudování vodovodního a ka-
nalizačního řadu v lokalitě Barachov – Kom-
bůt, dle předloženého návrhu

•	 bezplatný pronájem prostor KD na  16. 11. 
2012 a  bezplatný pronájem kinosálu 21. 12. 
2012, žadatel Základní škola Jedovnice

•	 výjimku z obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 
O  pořádání veřejných produkcí – 7. Vinný 
bál dne 16. 11. 2012 do 02 hodin, žadatel Zá-
kladní škola Jedovnice

•	 Smlouvu o podnikatelském nájmu a proná-
jmu veřejné plochy k provozování stánkové-
ho prodeje v době rybolovu mezi městysem 
Jedovnice a Olšovcem s. r. o. Jedovnice, dle 
předloženého návrhu

•	 Příkaz starosty městyse Jedovnice č. 1/2012 
Inventarizace 2012

•	 příspěvky na  kulturní akce zařízením, 
ve kterých jsou umístěni naši bývalí občané: 
DD Černá Hora a Paprsek Velké Opatovice, 
dle předloženého návrhu

•	 příspěvky na činnost organizacím Diakonie 
Broumov, Ústav pro zrakově postižené Chr-
lice, SONS Blansko dle předloženého návrhu

Rada městyse souhlasí
•	 se stavebními úpravami rodinného domu, 

žadatel J. Šíbl, Jedovnice, dle předloženého 
návrhu

•	 s přístavbou chaty č. e. 84, žadatel M. Černý, 
Blansko, dle předloženého návrhu
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•	 se stavbou vodovodní přípojky, žadatel 
P.  Odehnal, Blansko, dle předloženého ná-
vrhu

•	 se stavbou plynovodní přípojky, žadatel 
J. Král, Jedovnice, dle předloženého návrhu

•	 se stavbou kanalizační přípojky, žadatel 
F. Mařík, Adamov, dle předloženého návrhu

•	 se stavbou plynovodní přípojky, žadatel 
J. Foit, Jedovnice, dle předloženého návrhu

•	 s  přístavbou chaty č. e. 167, žadatelé  
F. a M. Kocmanovi, Spešov, dle předloženého 
návrhu

•	 s  pronájmem sálu v  Chaloupkách, žadatel 
V. Pernica, Jedovnice, dle předloženého ná-
vrhu

•	 s  pronájmem vestibulu KD, žadatel O. Va-
louch, Jedovnice, dle předloženého návrhu

Rada městyse bere na vědomí
•	 oznámení základní školy o  udělení ředitel-

ského volna
•	 oznámení MěÚ Blansko o provedení kontro-

ly dne 15. 11. 2012
•	 zápis z jednání stavební komise ze dne 17. 10. 

2012
•	 zápis z  komise životného prostředí ze dne  

25. 9. 2012
•	 zápis z jednání komise sociálně zdravotní ze 

dne 15. 10. 2012

Rada městyse nesouhlasí
•	 se stavbou garáže, žadatel O. Kunc, Jedovni-

ce, dle předloženého návrhu

Rada městyse podporuje
•	 Petici za  zachování praktických základních 

škol

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 41 ze dne 8. 11. 2012

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse schvaluje
•	 prodloužení nájemní smlouvy na  pronájem 

kulturního domu na pořádání 3 zábav v roce 
2013, žadatel M. Res, Jedovnice, za  podmí-
nek roku 2012

•	 výši parkovného 50 Kč od 1. 1. 2013
•	 bezplatný pronájem kulturního domu a pro-

stor před kulturním domem dne 8. 12. 2012 
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

•	 bezplatný pronájem kulturního domu na ša-
chový turnaj, žadatel šachový oddíl TJ Sokol 
Jedovnice

•	 schvaluje zadání tisku kalendářů pro rok 
2013 firmě GRAFEX Adamov, která nejlépe 
vyhověla požadavkům městyse

Rada městyse souhlasí
•	 s přepisem odběrného místa – vodoměru Ri-

viéra č. 40140-3, žadatel sdružení Voda 2013, 
Troubsko

•	 s přístavbou chaty č. e. 87, žadatel M. Černý, 
Blansko, dle předloženého návrhu

•	 s uznáním nákladů vynaložených na opravy 
ubytovny Riviera, žadatel J. Štafa, Jedovnice, 
dle nájemní smlouvy a na základě předlože-
ných dokladů

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

Rada městyse nesouhlasí
•	 s umístěním stavby zahradního domku (mo-

bilheimu) na  pozemku p.  č.  1740, žadatel  
J. a Z. Švédovi, Jedovnice, dle předloženého 
návrhu

•	 s  vybudováním jímky na  splaškové vody, 
na pozemku p. č. 1747/1, který je v majetku 
městyse, žadatel Z. Štrajt, Kostelec na Hané

Rada městyse bere na vědomí
•	 harmonogram plnění výběrových řízení 

k  projektu Sběrný dvůr odpadu Jedovnice, 
dle předloženého návrhu
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•	 konání Mikulášského knižního jarmarku 
a  Veletrhu produktů označených Moravský 
kras - regionální produkt dne 8. 12. 2012, ža-
datel Olšovec s. r. o. Jedovnice

•	 informaci o podepsání Dohody o vytvoření 
pracovních příležitostí v rámci veřejně pro-

spěšných prací od 1. 11. 2012 na 3 pracovní 
místa

•	 žádost K. Šenka, Jedovnice
•	 informaci Základní školy Jedovnice o pláno-

vané vánoční výzdobě Jedovnic 20. 12. 2012

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice, konaného dne 19. 11. 2012

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

lovou, tajemnici ÚM
2.  schvaluje ověřovatele zápisu Leoše Blažka 

a Pavla Grygu
3.  schvaluje program zasedání dle předlože-

ného návrhu
4.  schvaluje podání žádosti poskytovatele so-

ciálních služeb městyse Jedovnice o dotaci 
ze státního rozpočtu pro rok 2013 dle me-
todiky MPSV

5.  schvaluje přijetí neinvestiční dotace pro ZŠ 
Jedovnice na  projekt Kolik řečí znáš, toli-
krát jsi člověkem – IV. výzva z JMK ve výši 
182.794,12 Kč

6.  schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2012 dle 
předloženého návrhu

7.  schvaluje Darovací smlouvu mezi městy-
sem Jedovnice a  Jihomoravským krajem, 
Brno, na dar 15.000 Kč za 2. místo v rámci 
krajského kola soutěže Vesnice roku 2012 
v Programu obnovy venkova Jihomoravský 
krajáč za Starojedovnického kapra

8. schvaluje bezplatnou směnu pozemku p. č. 
2662/55 Ing. P. Šenkýře, Jedovnice, za po-
zemek p.  č. 278/2 městyse Jedovnice, dle 
předloženého návrhu a  pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

9. schvaluje Smlouvu o  zániku věcného bře-
mene mezi vlastníkem městysem Jedovnice 
a  oprávněnými J. Grimem a  J. Grimovou, 
Jedovnice, dle předloženého návrhu, a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy

10. schvaluje Smlouvu o  zřízení věcných bře-
men na  parcelách 991/1, 988, 876, 985, 
969/6, 969/5, 973, 971/1, 970 v k. ú. Jedovni-
ce, které jsou majetkem městyse, mezi měs-
tysem Jedovnice a Telefónica Czech Repub-

lic, a. s., Praha, dle předloženého návrhu, 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

11. schvaluje Smlouvu o  zřízení věcného bře-
mene mezi povinným městysem Jedovnice 
a oprávněným Svazkem vodovodů a kana-
lizací měst a obcí, Boskovice, dle předlože-
ného návrhu, a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

12. schvaluje Smlouvu 1030008191/001 o smlou-
vě budoucí o zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemenu na  pozemcích parcelní 
čísla 2457/115 a 379/1 v k. ú. Jedovnice, kte-
ré jsou majetkem městyse, mezi městysem 
Jedovnice a E. ON Distribuce, a. s., České 
Budějovice, dle předloženého návrhu, a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy

13. pověřuje starostu podpisem Smlouvy o zří-
zení práva odpovídajícího věcnému břeme-
nu na  pozemcích parcelní čísla 2457/115 
a  379/1 v  k. ú. Jedovnice, které jsou ma-
jetkem městyse, mezi městysem Jedovnice 
a E. ON Distribuce, a. s., České Budějovice, 
po jejím obdržení

14. schvaluje Smlouvu 1030008461/002 
o  smlouvě budoucí o  zřízení práva odpo-
vídajícího věcnému břemenu na  pozem-
cích parcelní čísla 1349/2 a 2528/11 v k. ú. 
Jedovnice, které jsou majetkem městyse, 
mezi městysem Jedovnice a E. ON Distri-
buce, a. s., České Budějovice, dle předlože-
ného návrhu, a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

15. pověřuje starostu podpisem Smlouvy o zří-
zení práva odpovídajícího věcnému bře-
menu na  pozemcích parcelní čísla 1349/2 
a 2528/11 v k. ú. Jedovnice, které jsou ma-
jetkem městyse, mezi městysem Jedovnice 
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a E. ON Distribuce, a. s., České Budějovice, 
po jejím obdržení

16. schvaluje Smlouvu 1030004348/002 o smlou-
vě budoucí o zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemenu na  pozemcích parcel-
ní čísla 2528/16, 2528/17, 1348/1, 1348/2, 
1350/1, 1350/3 v k. ú. Jedovnice, které jsou 
majetkem městyse, mezi městysem Jedov-
nice a E. ON Distribuce, a. s., České Budě-
jovice, dle předloženého návrhu, a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy

17.  pověřuje starostu podpisem Smlouvy 
o  zřízení práva odpovídajícího věcné-
mu břemenu na pozemcích parcelní čísla 
2528/16, 2528/17, 1348/1, 1348/2, 1350/1, 
1350/3 v k. ú. Jedovnice, které jsou majet-
kem městyse, mezi městysem Jedovnice 
a E. ON Distribuce, a. s., České Budějovice, 
po jejím obdržení

18.  schvaluje kupní smlouvu na odkup pozem-
ku p.  č. 2662/26, vodní plocha, o  výměře 

521 m2, mezi kupujícím městysem Jedov-
nice a prodávající A. Němcovou, Jedovnice, 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

19.  schvaluje kupní smlouvy mezi městysem 
Jedovnice a  obcí Lipovec, a  městysem Je-
dovnice a obcí Olomoučany, dle předlože-
ných návrhů, a pověřuje starostu podpisem 
obou smluv

20. 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  výměře cca 1100 m2, dle předloženého 
návrhu

21. schvaluje Smlouvu o  dílo mezi městysem 
Jedovnice a  firmou SWIETELSKY staveb-
ní s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby 
MORAVA, Brno, na opravu povrchu místní 
komunikace (Habeš), dle předloženého ná-
vrhu, a pověřuje starostu podpisem smlou-
vy

Další důležité informace pro občany

Péče o vodoměr

Dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech, ka-
nalizacích pro veřejnou potřebu odpovídají 
za  stav a  ochranu vodoměru odběratelé, resp. 
vlastníci připojené nemovitosti. 
Z tohoto důvodu je Vaší povinností:
•	 chránit vodoměr před mechanickým i tepel-

ným poškozením 
•	 zajistit k němu bezpečný přístup zaměstnan-

ců provozovatele – VAS, a. s. k pravidelným 
odečtům a výměnám po uplynutí cejchovní 
doby 

•	 dbát o  to, aby nedošlo k  poškození plom-
by prokazující úřední ověření vodoměru 
a montážní plomby na jeho šroubení.

Vodoměr z  Vaší strany nepotřebuje žádnou 
zvláštní péči. Přesto má své velké nepřátele, 
kterými bývá zima a  mráz. Takto poničený 
vodoměr Vám může způsobit velké staros-
ti, zejména únik vody z  poškozené přípojky 
do prostoru, finanční škody na Vašem majetku, 
finanční náhradu za poškozený vodoměr.

Naše doporučení pro prevenci před zbytečný-
mi škodami:

Ochrana vodoměru proti mrazu
Je-li Váš vodoměr umístěn ve venkovním pro-
storu (šachtě), neopomeňte provést následující 
opatření:
•	 šachtu pečlivě zavřete 
•	 poklop šachty přikryjte tepelnou izolací (po-

lystyren apod.) 
•	 vodoměr opatřete tepelnou izolací v  přípa-

dě zvlášť silných mrazů (pokud je vodoměr 
usazen v nezámrzné hloubce – alespoň 1,3 m 
pod terénem, není izolace nutná) 

Je-li Váš vodoměr umístěn uvnitř nemovitosti:
•	 ochraňujte potrubí vystavená mrazu, stejně 

jako vlastní vodoměr, pomocí vhodných izo-
lačních materiálů, nejlépe omotáním nena-
sákavými stavebními izolacemi, atd.

•	 prostor, kde je vodoměr umístěn, dobře uza-
vřete proti vnikání chladného vzduchu zven-
čí - například rozbité sklepní okénko a prů-
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van mohou být v mrazivých dnech příčinou 
zamrznutí a poškození vodoměru.

Jako tepelnou izolaci zásadně nepoužívejte ma-
teriály, které mohou navlhnout.
Pro majitele rekreačních objektů (chaty, zejm. 
bez vodoměrných šachet, atd.), kde je předpo-
klad nedodržení podmínek pro vhodné umís-
tění vodoměru před účinky mrazu, je možné 
objednat na  příslušném provoze vodovodů 
uzavření odbočení z hlavního řadu, demontáž 
vodoměru a  zaplombování. Na  jaře pak jeho 
zpětnou montáž.

Ochrana před poškozením vodoměru teplem
Nejen extrémně nízké teploty, ale také teploty 
extrémně vysoké mohou způsobit poškození 
vodoměru. Vodoměry, které používáme pro 
měření množství dodané pitné vody, jsou citli-
vé měřicí přístroje, jejichž mechanizmus je vy-
roben z plastů vhodných pro styk s pitnou vo-
dou do teploty asi 40° C. Voda z vodovodu pro 
veřejnou potřebu, kterou dodáváme, má tep-
lotu maximálně 10° C a nebude mít rozhodně 
nikdy teplotu vyšší než uvedených 40° C. Teplá 
nebo horká voda se do vodoměru může dostat 
například při nefunkčnosti zpětného ventilu či 
klapky. V této souvislosti je potřeba upozornit 
na nutnost udržovat v provozuschopném stavu 
zpětné ventily ve Vaší vodovodní instalaci.
K poškození vodoměru teplem může dojít na-
příklad tehdy, když se odběratel snaží již za-
mrzlou vnitřní instalaci, včetně vodoměru, 
rozehřívat otevřeným ohněm. Po tomto zásahu 

zpravidla vodoměr už měřit nebude a je nutno 
jej stejně vyměnit. Poškození plastových částí 
vodoměru teplem je, po jeho demontáži ve vo-
doměrné dílně, naprosto zjevné.
Byla-li nefunkčnost nebo poškození vodoměru 
způsobena nedostatečnou ochranou vodoměru 
odběratelem nebo přímým zásahem odběratele 
vedoucím k poškození vodoměru, v souladu se 
zákonem č. 274/2001 Sb. hradí újmu a náklady 
spojené s výměnou vodoměru odběratel.

Souhrnem
Odběratel je dle zákona povinen informovat 
naši společnost při jakémkoliv problému s vo-
doměrem či vodoměrnou soustavou. Nikdy ne-
smí do celé soustavy či jen vodoměru zasahovat 
sám, bez přítomnosti zaměstnanců provozní 
společnosti VAS, a.s.
Při jakémkoliv výše popsaném problému pro-
sím informujte naší společnost, a  to nejlépe 
přímo na příslušném provoze, popř. na dispe-
činku na těchto číslech:
V pracovní době (6.45–14.30)
Provoz vodovodů Boskovice +420 516 427 239
Provoz vodovodů Blansko +420 516 413 170
V mimopracovní době (14.30-6.30)
Dispečink +420 516 427 249. 
Podrobnosti vč. dalších kontaktů naleznete 
na našich webových stránkách 
http://www.vodarenska.cz/divize-boskovice

Ing. Petr Fiala, ředitel divize Boskovice, 
Vodárenská akciová společnost, a.s.

Přihlašovací lístky - odpady, psi

V souvislosti s úpravou a aktualizací evidence 
poplatníků městyse Jedovnice specifikovaných 
ve vyhlášce č. 1/2011 (poplatek ze psů) a ve vy-
hlášce č. 3/2008 (evidence poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívaní a  odstraňování komunálních 
odpadů) vydává městys Jedovnice tzv. Přizná-
ní k místnímu poplatku za  jednotlivé druhy 
poplatků – odpad, poplatek za  psa (dále jen 
„přiznání“). 
Tato „přiznání“ vám budou doručena společ-
ně se zpravodajem listopad - prosinec. V  těch 

domácnostech, kde jsou vedeni 2 poplatníci 
a  bude jim doručeno jedno „přiznání“, anebo 
ti, kdo mají psa a  neobdrží „přiznání“, si jej 
musí vyzvednout na úřadě, nebo stáhnout z in-
ternetových stránek.
Městys Jedovnice žádá zdvořile všechny 
občany (v  případě dětí zákonné zástupce)  
o  řádné a  pravdivé vyplnění těchto lístků - 
tak, aby byla splněna ohlašovací povinnost vy-
plývající ze zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád 
a  zákona o  místních poplatcích 565/1990Sb, 
ve znění pozdějších předpisů.
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Vyplněné přihlašovací lístky k  jednotli-
vým druhům poplatků prosím odevzdejte  
na Úřadu městyse Jedovnice do 20. 12. 2012.

Při nesplnění ohlašovací povinnosti a neode-
vzdání těchto lístků budete opakovaně vyzý-
váni ke splnění této povinnosti.

Božena Ševčíková, správce poplatků

Změna využívání velkokapacitních kontejnerů

Náš městys každoročně doplácí velkou část-
ku na sběr, svoz a likvidaci směsného odpadu. 
V roce 2011 byl rozdíl mezi výdaji z obecního 
rozpočtu a  příjmy na  poplatcích mírně přes  
1 milion korun. Podstatnou měrou se na  tom 
podílejí dva velkokapacitní kontejnery – u hřbi-
tova a za Zahradní ulicí. Náklady na ně činily 
v  roce 2011 asi 665.000 Kč. Problém je v  tom, 
že tyto kontejnery jsou volně přístupné a  od-
pad zde mohou ukládat i  občané jiných obcí. 
Rada se tímto problémem opakovaně zaobíra-
la a  rozhodla se přijmout následující opatření: 

Kontejner u  hřbitova bude přistaven v  období 
Dušiček, v ostatních částech roku budou umís-
těny menší kontejnery přímo na hřbitově. Kon-
tejner za Zahradní ulicí bude oplocen, otevřen 
bude ve středu odpoledne a v sobotu dopoledne. 
Pro jedovnické občany Rada uvažuje o symbo-
lickém poplatku, případný odpad od  občanů 
jiných obcí bude zpoplatněn výrazně výše. Ten-
to provoz by měl být zahájen od 1. ledna 2013. 
Podrobnější informace najdete ve vysílání text-
žurnálu a na obecních webových stránkách.

Josef Plch, místostarosta

Provoz úřadu městyse koncem roku

Pokladna pro platby v  hotovosti je otevřena 
do středy 19. 12. 2012 do 17.00 hodin.
Pátek  21. 12. 2012  dovolená
Čtvrtek  27. 12. 2012  8 – 11, 12 – 15 
Pátek  28. 12. 2012 8 – 11, 12 – 15 
Pondělí  31. 12. 2012  dovolená 
Stavební úřad bude od 20. 12. 2012 do 2. 1. 2013 
uzavřen.
Knihovna bude od 18. 12. 2012 do 2. 1. 
2013 uzavřena.

Policie městyse, když bude sloužit, bude 
k dosažení na mobilním telefonu, v ostatních 
případech volejte Policii ČR - linku 158!!! 

Marie Gabrielová, tajemnice 
Úřadu městyse Jedovnice 

Zaměstnanci městyse přejí všem občanům 
krásné vánoční svátky a do nového 

roku zdraví, štěstí, pohodu.

Z policejních záznamů

Zpráva o činnosti Policie Městyse Jedovnice za období od 19. 9. 2012 do 19. 11. 2012

Obecní policie řešila v uplynulém období 
následující události:
•	 Asistence při dopravní nehodě dvou osob-

ních motorových vozidel, která se stala 
na  Havlíčkově náměstí. Nehoda vyřešena 
na místě bez účasti dopravní policie – nedo-
šlo ke  zranění, škoda nepřesáhla částku 20 
tisíc Kč, alkohol nezjištěn. 

•	 Nález naslouchadla na  autobusové zastávce 
na Havlíčkově nám. Věc uložena na služebně 
OPMJ.

•	 Asistence při zásahu rychlé záchranné služ-
by – přistání vrtulníku na fotbalovém hřišti. 
Strážník provedl ve spolupráci s pracovníky 
městyse zajištění a dovoz klíče od brány hři-
ště. Po  odemknutí boční branky ze strany 
provozovny BIND s. r. o. nebyla po strážní-
kovi ze strany Rychlé záchranné služby po-
žadována další spolupráce.

•	 2x nález klíče na ul. Na Kopci - následně pře-
dány majitelům.
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•	 3 případy nedovoleného pálení rostlinného 
odpadu. Porušení OZV – vyřešeno na místě 
domluvou.

•	 Nález ledvinky s  osobními doklady a  2 ks 
mobilních telefonů - nález obratem předán 
majiteli.

•	 Zajištění uzavírky místní komunikace na ul. 
Habeš a na ul. Hybešova v Jedovnicích.

•	 Nález dětské bundy s  kapucí v  lesním po-
rostu zv. Chochola. Věc uložena na služebně 
OPMJ.

•	 Řešení přestupku proti veřejnému pořádku 
na ul. Na Kopci, kde muž trvale žijící v  této 
lokalitě vlivem značné únavy z podnapilosti 
již nemohl dojít domů a zůstal ležet na kraj-
nici komunikace. Na místě muž se strážníky 
začal komunikovat a po krátké domluvě vstal 
a odešel do nedaleko vzdáleného místa trva-
lého bydliště. Přestupek vyřešen domluvou. 

•	 Nález svazku klíčů a  platební karty na  Ha-
vlíčkově náměstí – předáno majitelům.

•	 Oznámení o podezření ze spáchání přestup-
ku, ke kterému došlo při akci rybolov na hrá-
zi rybníka Olšovce. Věc oznámena na Měst-
ský úřad Blansko.

•	 Žádost Okresního soudu Blansko o  zjištění 
skutečností k žalované osobě.

•	 Nález peněženky s finanční hotovostí a mě-
síční jízdenky IDOS.

•	 3x odchyt volně pobíhajících psů. Provedeno 
následné zjištění a  předání majitelům. Pře-
stupky - porušení OZV – vyřešeno uložením 
blokové pokuty.

•	 Zajištění dopravní obslužnosti při pořádání 
sportovní akce – 16. ročník Běhu za  Jedov-
nickým kaprem.

•	 Přijato oznámení o  poškození vysázených 
stromků v  lokalitě na  Větřáku. Škoda cca 
1.000 Kč. Přestupek proti majetku, šetří 
OPMJ.

•	 Žádost Dopravního inspektorátu Blansko 
o  spolupátrání po  neznámém pachateli do-
pravní nehody, která se stala na k.ú. městyse 
Jedovnice.

•	 Nález přední registrační značky, nalezena 
na ul. Kostelní v Jedovnicích. Po zjištění ma-
jitele r. z. byla tato předána.

•	 Na  žádost Městského úřadu Blansko bylo 
provedeno doručení písemnosti osobě trvale 
žijící na k.ú. městyse.

•	 3 případy rušení nočního klidu – 2x na Ha-
vlíčkově náměstí a  1x v  chatové oblasti. 
Přestupky proti veřejnému pořádku byly 
vyřešeny na místě 1x domluvou, 2x uložena 
bloková pokuta. 

•	 62 přestupků v dopravě - vyřešeno uložením 
blokové pokuty - 36x překročení maximální 
povolené rychlosti v obci, 19x zákaz zastave-
ní a stání, 7x parkování na chodníku a trav-
natém pásu.

•	 8 přestupků ve  veřejném pořádku - 2x ru-
šení nočního klidu, 3x znečištění veřejného 
prostranství - ukládání domovního odpadu 
mimo určené místo, 3x porušení OZV – vy-
řešeno uložením blokové pokuty. 

•	 Žádost ekonomického odboru, ohlašovny 
úřadu městyse Jedovnice ke zjištění trvalého 
pobytu. Zjištěné informace obratem zaslány 
žadateli.

Vyjádření k „Poděkování“ MUDr. Heleny 
Grimové uveřejněnému na webových strán-
kách městyse
V  měsíci říjnu 2012 nechala MUDr.  Helena 
Grimová uveřejnit na  webových stránkách 
městyse „Poděkování“, ve kterém byly uvedeny 
nepravdivé informace v souvislosti se zásahem 
letecké záchranné služby ze dne 21. 9. 2012, kte-
ré bych touto cestou rád uvedl na pravou míru. 
Obecní policie se plně podílela ve  spolupráci 
s pracovníky úřadu městyse a dispečinku RZS 
na zajištění klíčů od brány oplocení sportovní-
ho areálu a jeho následném odemknutí. V žád-
ném případě nesouhlasím s  názorem, že se 
strážník OPMJ dostavil na místo zásahu pouze 
ze zvědavosti a ne za účelem pomoci. Naopak 
se během zásahu ve  spolupráci s  ostatními, 
kteří na  místě samém byli, popř. telefonicky 
spolupodílel na rychlém vyřešení vzniklé situ-
ace. Protože nesouhlasím se znevážením práce 
obecní policie, rozhodl jsem se zveřejnit tyto 
řádky a vysvětlit tak skutečný průběh této udá-
losti. 

Luděk Kolář – velitel Obecní 
policie městyse Jedovnice
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Z policejního zápisníku

Zloděje zajímá nářadí, berou je odevšud
Ze dvou zaparkovaných vozidel, ale také z díl-
ny přímo v  Jedovnicích zmizelo v  průběhu 
října a první poloviny listopadu nářadí za ně-
kolik tisíc korun. O řezačku potrubí tak přišel 
například 22. října majitel nákladního auta Re-
nault. Neznámý pachatel u auta rozbil okénko 
a  řezačku vzal. Způsobil tak škodu za 18 tisíc 
korun. Další nářadí pak zloději vzali v  říjnu 
ještě z  dalšího zaparkovaného auta, ze Škody 
Octavia. Tam se dostali do kufru auta, odkud si 
odnesli elektrocentrálu, vrtačku, prodlužovací 
kabely a další věci za 14 tisíc korun. Neznámý 
pachatel se v říjnu vloupal zadními dveřmi také 

do  truhlářské dílny v  Jedovnicích, kde vzal 
různé druhy značkového nářadí a způsobil tak 
škodu za 28 tisíc korun.

V kůlně nebyla kola v bezpečí
Ani visací zámek na  kůlně v  blízkosti rodin-
ného domku neodradil zloděje od  toho, aby 
se do kůlny dostal. Visací zámek totiž nezná-
mý pachatel v přesně nezjištěné době 23. října 
přestřihl a z kůlny vzal dvě horská jízdní kola 
v  hodnotě 12 a  33 tisíc korun. Pachatel je tak 
nyní podezřelý ze spáchání dvou trestných činů 
– porušování domovní svobody a krádeže.

por. Mgr. Iva Šebková,  
tisková mluvčí Policie ČR

Společenská kronika

Jubilanti

Blahopřejeme všem jubilantům, kteří oslaví 
narozeniny v měsíci listopadu a prosinci 2012.
Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a spokojenost 
do dalších let života.
Listopad
1. 11. Růžena Trnková, Legionářská 468 

85 roků
2. 11. Anna Matušková, Habeš 378 

82 roků
12. 11. Dobromila Planerová, Salajna 95 

70 roků
17. 11. Růžena Mičková, Zahradní 699 

88 roků
23. 11. Božena Fajfrová, Kostelní 39 

70 roků
Prosinec 
2. 12. Jiřina Pokladníková, K Propadání 85  

84 roků
3. 12. Emilie Nezvalová, Palackého 292 

70 roků
3. 12. Hana Knourová, Nad Rybníkem 525 

75 roků
7. 12. Bohuslav Věžník, Na Kopci 635 

75 roků
8. 12. František Kubeš, Podhájí 495  

80 roků

9. 12. Marie Kocmanová, Habeš 374 
75 roků

10. 12. Věra Hloušková, Na Kopci 83 
82 roků 

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

19. 12. Vilém Sedlák, Absolonova 471 
80 roků

20. 12. Drahomíra Sedláková, Havlíčkovo nám. 78 
83 roků

23. 12. Miroslav Burda, K Propadání 121 
70 roků

29. 12. Hana Formánková, Za Kostelem 434  
70 roků

31. 12. Marta Galusková, Na Kopci 582  
75 roků

Pro informaci občanům:
KPOZ oznamuje, že od 1. 1. 2013 budou navště-
vováni pouze jubilanti starší 80 roků.

Dne 24. 11. 2012 oslavili 50 roků manželství 
– zlatou svatbu manželé Jiřina a Zdeněk Kuče-
rovi, Absolonova 407
U příležitosti tohoto jubilea přejeme manželům 
mnoho dalších spokojených let plných štěstí, 
zdraví a spokojenosti.
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Vítáme mezi námi

V obřadní síni jsme uvítali narozené děti:
Lukáše Hudce, nar. 9. 2. 2012, Zahradní 734
Patrika Skúpyho, nar. 16. 4. 2012, Legionářská 
506
Karolínu Koníčkovou, nar. 9. 5. 2012, 
Na Kopci 501
Kristýnu Svobodovou, nar. 17. 5. 2012, 
Na Větřáku 529
Anetu Němcovou, nar. 21. 6. 2012, Na Větřáku 
693

Lukáše Paara, nar. 21. 7. 2012, Záměstí 315
Emu a Sofii Doleželovy, nar. 23. 7. 2012, 
Zahradní 676
Martina Šustáčka, nar. 22. 8. 2012, U Hrubé 
lípy 616
Barboru Lebišovou, nar. 24. 8. 2012, Zahradní 
676
Sabinu Rédovou, nar. 28. 8. 2012. Na Kopci 566
Jakuba Vágnera, nar. 31. 8. 2012, Na Kopci 543

Zdeňka Nečasová, matrikářka ÚM Jedovnice

Co se děje v mateřské škole

Beseda s panem porybným Kocmanem o životě v našem rybníku

V pátek 2. listopadu jsme v mateřské škole při-
vítali na návštěvě pana Josefa Kocmana, míst-
ního porybného. Přinesl dětem ukázat některé 
potřeby pro rybáře, velký plakát s obrázky ryb 
z  našich vod, ale největším zážitkem pro děti 
byly ryby živé, které byly vyloveny v jedovnic-
kém Olšovci. Děti se dozvěděly, jaký pozdrav 
mají rybáři, co je to keser, podběrák, co zna-

mená, když se rybník strojí, jestli má kapr zuby, 
čím se ryby živí, jak se rozmnožují, proč skáčou 
nad hladinu rybníka, jak přečkají zimu… 
Malí školáčci vydrželi více než 30 minut bese-
dovat na téma o našem rybníku, životě v něm 
a zajímavostech o rybách. Vyprávění pana Koc-
mana bylo velmi zajímavé a poučné. Děkujeme.

Světýlkový pochod sv. Martina

Dne 11. 11. má svátek sv. Martin. Narodil se 
ve  4. století a  na  přání otce se stal vojákem 
v jízdním pluku. Vypráví se, že jednou v zimě 
projížděl na bílém koni městskou branou a po-
tkal chladem se třesoucího se žebráka. Martin 
neměl u  sebe nic než svůj červený vojenský 

plášť. Rozetnul ho svým mečem na půl a jednu 
polovinu žebrákovi daroval. Rozdělil se s ním 
o teplo. V noci měl vidění, v němž se mu zjevil 
Kristus s polovinou jeho pláště. To bylo důvo-
dem jeho odchodu od vojska. Nechal se pokřtít 
a žil skromným a zbožným životem jako pous-
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tevník. Později byl zvolen biskupem v  Tours, 
byl velmi oblíbený a  po  smrti byl prohlášen 
za svatého.
V podzimním období sluneční paprsky pozbý-
vají sílu a příroda se ukládá k zimnímu spánku. 
Posledními plody země jsou řepa a dýně. Býva-
lo zvykem je vydlabávat, vkládat do nich světlo 
(svíčku) a vynášet ven do přírody. S jejich po-
mocí se hledá cesta do Betléma.
Také Kamarádi Moravského krasu (dále KMK) 
z  jedovnické školky se v pátek 9. 11. sešli, aby 
si z pečícího papíru a kulaté krabičky od sýra 
vytvořili lampion. Účast byla hojná, sešlo se 20 
rodinných týmů. Děti zdobily, malovaly, nale-
povaly a rodiče pomáhali. Výsledkem byl krás-
ný rozsvícený lampion.
Začalo se stmívat, když se ze školního dvora 
vydal na svou cestu po náměstí světýlkový prů-
vod. Cestou zaznívaly tóny známých lidových 
písní v interpretaci některých dětí.

Závěrem zveme děti s  rodiči na  příští akci 
KMK – v  jarních měsících si společně připra-
víme a ochutnáme jarní salát. Už teď se těšíme 
na zajímavé kombinace a originalitu.

Dana Zouharová a Karla Pavlů 

Advent a Vánoce v MŠ

Štědrovečerní otázky: Jak vypadá Ježíšek? Má 
opravdu kožíšek? Kolik je mu asi let? Jedna – 
dva – tři – čtyři – pět? V čem roznáší dárečky? 
Zdobí také stromečky? Chodí nebo přiletí? Čím 
se liší od dětí? Třeba podle svatozáře? Proč se ně-
kdy neukáže? 
Zveme všechny rodiče na  předvánoční vyrá-
bění do školky. Dva dny v  týdnu od 10. pro-
since (datum upřesníme), vždy od 15.15 hod si 
můžete přijít společně s Vašimi dětmi vyrobit 
např. malý vánoční stromek, rybičku z proutí, 
vánoční přání nebo svícen. Vyrábět se bude 

ve třídě Kačenek a Hastrmánků. Pro zpříjem-
nění adventního vyrábění bude pro přítomné 
připravena káva a čaj. Ochutnávka vánočního 
cukroví vítána. Na  Vaši návštěvu se těší děti 
a kolektiv zaměstnanců ze školky. 
Děti a  paní učitelky z  divadelního kroužku 
mateřské školy Jedovnice pořádají dne 12. 
prosince 2012 představení s názvem „V hlavní 
roli vlk“. Začátek v 15.30 hod. v učebně ZUŠ 
v  mateřské škole. Zveme všechny příznivce 
našich malých herců a divadelního umění. 
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Děkujeme všem rodičům a  ostatním příz-
nivcům MŠ, kteří se zapojili a  podle svých 
možností přispěli k  přípravě a  uskutečnění 
vánočního prodeje při příležitosti rozsvěcení 
vánočního stromu v Jedovnicích. Výtěžek po-
užijeme na nákup vánočních dárků do jednot-
livých tříd MŠ. 

Přeji Vám, ať v čase vánočním, kdy lidé začí-
nají snít a kdy si dospělí znovu hrají, v čase ná-
vratů do pohádek, ať i Vy naleznete svoje štěstí. 
Přeji Vám Vánoce ozdobené radostí z  Vašich 
dětí. 

Za kolektiv zaměstnanců mateřské 
školy Jitka Kučerová

Z lavic základní školy

Střípky ze života školy

ŘÍJEN 2012
4. 10. Výměnný pobyt v německém Aschhei-

mu (Štěpánková)
5. 10. Orientační branný závod pro žáky  

2. stupně (Hrazdírová, Srnec)
8. 10. Preventivní program Hasík pro  

2. a 6. ročníky
11. 10.  Akce CIRSIUM – závody pro  

4. a 5. ročníky (Souček)
12. 10. Odborná exkurze ze zeměpisu - Vídeň 

(Hrazdírová, Srnec)
12. 10. Odborné školení pedagogického sboru 

v rámci projektu OPVK (projektový 
tým)

16. 10. Výuka na dětském dopravním hřišti – 
4. ročníky (Smejkalová, Svobodová)

17. 10. Porada výchovných poradců (Šíblová J.)
19. 10. Odborná exkurze v rámci projektu 

Podpora technických oborů - 9. ročník 
(Souček)

22. 10. Zahájení akce Sběrový týden
25. 10. Kuželkiáda – sportovní turnaj zaměst-

nanců škol okresu Blansko

LISTOPAD 2012
13. 11. Odborný seminář Fotoškola (Vávra)
15. 11. Florbalový ORION CUP – starší žáci 

(Srnec)
16. 11. Beseda s veterány 2. světové války 

(Štěpánková)
 7. školní Vinný bál
19. 11. Florbalový ORION CUP – starší dívky 

(Hrazdírová)
20. 11. Florbalový ORION CUP – mladší žáci 

(Srnec)
 Pedagogická rada
 Rodičovské schůzky
22. 11. Akce CIRSIUM – náslechy na ZŠ Sloup
 Autorské čtení, 4. – 6. ročníky
27. 11. Den otevřených dveří pro rodičovskou 

veřejnost
29. 11. Fyzikální soutěž v rámci projektu 

Podpora technických oborů - 9. ročník 
(Souček)

-MS-

Vyhodnocení podzimní sběrové akce

V měsíci říjnu proběhl na naší škole celoškolní 
sběr starého papíru. 
Celkem bylo nasbíráno 7 220 kg starého papíru, 
z toho 1. stupeň 3 329 kg a 2. stupeň 3 891 kg.
Nejvíce nasbírala třída (v průměru na žáka): 

1. stupeň:
1. místo: 3. B
2. místo: 1. A
3. místo: 5. B



JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ11/12 2012

15

2. stupeň:
1. místo: 8. B
2. místo: 6. B
3. místo: 7. ročník
Vedení školy děkuje všem rodičům, žákům, 
učitelům, místním podnikatelům, firmám 
a ostatním příznivcům školy, kteří se do sběru 
zapojili. 
Zvláštní poděkování patří především žákovi  
8. ročníku J. Kotoučkovi, který zařídil a společ-
ně se 2 spolužáky naložil celý kontejner ve fir-

mě Koplast. Tímto děkujeme firmě KOPLAST 
za spolupráci při poskytnutí velkého množství 
sběru).
Sběr bude organizován znovu na  jaře – proto 
shromažďujte, shromažďujte.....
Jednotlivé třídy budou dle zásluh – společně 
za podzimní a  jarní sběr - odměněny na Den 
dětí 1. června 2013, žáci Jirka Kotouček, Jo-
sef Přibyl a  Martin Zedek budou odměněni 
přednostním místem a finančním příspěvkem 
na letní pobyt v bavorském Aschheimu.

Vedení základní školy

Bavorský Aschheim přivítal jedovnické žáky

Je nepsaným pravidlem, že žáci ZŠ Jedovnice 
vždy v  říjnu navštěvují naši družební školu 
v  Německu – v  Aschheimu. Stejně tak tomu 
bylo i v letošním roce.
Ve dnech 4. – 7. října prožilo 37 žáků především 
6. ročníku a 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 22 našich žáků, ostatní žáci 
přespávali a stravovali se v Gasthausu. Komu-
nikace v  rodinách byla velmi veselá a  zajíma-
vá, protože jsme k ní používali nejen 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 
předvedli 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 přátelská 
utkání ve  florbalu, s  celkovým výsledkem 5:0 
pro nás. Po velmi chutném obědě – bavorském 
vepřo-knedlu, jsme vyrazili do Erdingu – nej-
většího tobogánového světa v  Evropě. I  když 
jsme zde strávili 2 hodiny, nechtělo se nám vů-
bec opouštět nejdelší tobogán v  Evropě a  cel-

kových 16 skluzavek, na kterých je možné najet 
dohromady 1 400 metrů.
Celý den byl zakončen společnou večeří s hos-
titelskými rodinami a  jejich dětmi a  s  učitel-
ským sborem aschheimské školy. Všechno jídlo 
- „švédský stůl“ - nám vlastnoručně připravili 
učitelé a rodiče.
Na sobotní den byl naplánován celodenní vý-
let do  zábavného parku Skyline. Vše záleželo 
na počasí, a protože hned od  rána svítilo slu-
níčko, s velkým očekáváním jsme hned po sní-
dani vyrazili do asi stokilometrového ráje nej-
šílenějších atrakcí. Perfektní na tomto parku je 
to, že po zaplacení vstupného je možné po celý 
den využívat všech 56 nejrůznějších kolotočů, 
horských drah, bobové dráhy, vodních atrakcí 
atd. bez dalších poplatků.
Přestože jsme zde strávili celý den, vůbec se 
nám nechtělo zpět do Aschheimu. Velkým zá-
žitkem byl i oběd ve Skylinu – „švédská pánev“ 
pro čtyři – různé druhy masa a příloh, určené 
pro čtyři osoby. Děti si pánev přejmenovaly 
na „obří pánev“, protože ani čtyři velcí jedlíci 
nedokázali všechno to výborně chutnající jídlo 
spořádat.
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.

Mgr. Světlana Štěpánková, 
koordinátorka projektu
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Dějepisná exkurze do Vídně

Dne 12. 10. jsme se 8. B a 8. A sešli v Blansku 
na vlakovém nádraží, odkud jsme jeli do Brna. 
Před hotelem Grand na  nás již čekal autobus 
Student Agency, který nás přepravil do  Víd-
ně. Zhruba po dvouhodinové jízdě autobusem 
jsme vystoupili u  největšího zábavního parku 
Prater ve Vídni. První naše cesta vedla na Hun-
dertwasserhaus, což je výstřední stavba mo-
derní architektury, která původně měla sloužit 
jako ubikace pro sociálně slabší vrstvu, nako-
nec se však stala především turistickou atrakcí 
a  vrcholným dílem architekta Hundertwasse-
ra. Poté jsme se pomalu přesunuli k luxusnímu 
pětihvězdičkovému hotelu Sacher, u  kterého 
je obchůdek se slavným Sacher dortem. Dále 

jsme pokračovali ke  katedrále Svatého Štěpá-
na, jež byla vybudována ve 12. století. Od této 
katedrály jsme došli k  císařskému paláci Ho-
fburg, ve  kterém má nyní kancelář rakouský 
prezident, a  cestou na  náměstí Marie Terezie 
jsme prošli kolem sídla rakouského parlamen-
tu. Na konci naší exkurze jsme dostali rozchod 
na  Mariahilferstrasse, což je nákupní ulice 
Vídně, kde své umění předváděli pouliční kej-
klíři a kde jsme nakoupili dárky. Celá exkurze 
se nám velmi líbila a  i  počasí nám vydrželo. 
K autobusu jsme došli vpodvečer a na zpáteční 
cestě jsme si měli o čem povídat. 

Vojta Černohlávek a Vojta Kříčka, 8. B

Halloween ve škole

31. 10. je ve světě znám jako svátek pod názvem 
Halloween. Je to starý keltský svátek, který 
oslavuje svět duchů, čarodějů, pavouků, čer-
ných koček, vlkodlaků, mumií a  jiných straši-
del a nadpřirozených bytostí. 
U nás na základní škole v Jedovnicích si tento 
svátek každoročně připomínáme v  hodinách 
anglického jazyka, protože se k nám dostal prá-
vě z anglicky mluvících zemí.



JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ11/12 2012

17

I  letos jsme si přinesli vyřezané dýně, tzv. 
„pumpkins“, spoustu masek, podívali se 
na ukázku opravdové „Halloween party“ v An-
glii a samozřejmě si zahráli některé typické hry, 
které ke svátku patří. Nejoblíbenější je hra pod 
názvem „apple bobbing“. Je to lovení jablíček 
pusou v  nádobě s  vodou. Dále pak „apple or 
orange peeling“, což je soutěž o nejdelší okráje-
nou slupku z jablka či pomeranče. A do třetice 
„sweets on the string“. To je soukání cukrovin-
ky na provázku do pusy.

Masky, které večer obchází domy a  zvoní 
u dveří, uvítají domácí větou „Trick or treat?“, 
což znamená, že se ptají, zda je domácí pohostí 
nebo si přejí provést nějaký žertík. Nejčastěji 
to bývá mýdlová pěna na  dveřích, namydlené 
auto, voda v kbelíku nade dveřmi atd.
Užili jsme si to parádně a přidali si i pár nových 
anglických slovíček do svých hlav. Takže všem 
přejeme „Happy Halloween!“

Mgr. Hana Doleželová

Anglické divadlo

Opět po  roce se žáci z  naší školy zúčastnili 
představení anglického divadla. Tentokrát to 
byl osmý ročník, který v Blansku na Kolárově 
ulici shlédnul představení Canterburské povíd-
ky. Celá akce se konala u příležitosti Evropské-
ho dne jazyků.
Bylo to zpracování tří povídek, které mělo vždy 
poučné rozuzlení v  podobě nějaké pravdy či 
životního moudra. Hlavní hrdinové si kladli 
otázky jako „Co je v  životě důležitější, peníze 
nebo láska?“, „Po čem ženy v životě touží nej-
více?“a jiné.
Celé představení se samozřejmě odehrálo v ja-
zyce anglickém a děti si mohly vyzkoušet míru 
svého porozumění. A  tak už se těšíme na  jar-

ní nabídku, ve které se mimo jiné chystá třeba 
zpracování Jacka Rozparovače.

Mgr. Hana Doleželová

Příběhy bezpráví na ZŠ Jedovnice

V  pátek 16. listopadu se žáci 8. a  9. ročníku 
zapojili v  rámci výuky dějepisu do  celostátně 
vyhlášené akce Příběhy bezpráví. Naše ško-
la je do  tohoto projektu zapojena již sedmým 

rokem. Naši žáci nejprve shlédli film Nikomu 
jsem neublížil, který podává svědectví lidí ze 
70. let 20. století - z doby normalizace, a to jak 
svědectví bývalých příslušníků Státní bezpeč-
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nosti, tak i  těch, kteří byli spolupracovníky 
Státní bezpečnosti.
Celý projekt vyvrcholil besedou s dosud žijícím 
veteránem z druhé světové války panem Tome-
šem z Blanska a s potomkem legionáře, histori-
kem panem Jarošem Nickelli.
Pan Tomeš popisoval žákům svoji cestu s čes-
koslovenskou jednotkou z  Ruska přes různá 
bojiště 2. světové války až do Prahy. 
Pan Tomeš působil v  pluku generála Ludvíka 
Svobody, se kterým se i  osobně setkal. Za  2. 
světové války zajišťoval spojení mezi svým pra-
porem a vedením brigády. 
Velmi zajímavá byla i  mapka celé jeho cesty, 
deník, který si během cestování psal, i medai-
le, které za svoje zásluhy získal. Žáci mu kladli 
také zajímavé otázky, na  které ochotně a  rád 
odpovídal. 
Celá beseda se nesla ve velice přátelském duchu 
a všichni žáci si plně uvědomovali, že mají jedi-
nečnou a neopakovatelnou šanci poznat dosud 
žijícího pamětníka těchto smutných událostí 
našich dějin.

Mgr. Světlana Štěpánková
V rámci besedy v pátek 16. listopadu nám svoje 
zážitky vyprávěl pan nadporučík Jiří Tomeš - 
bojovník ve vojsku generála Ludvíka Svobody. 

Narodil se roku 1923 v  Polsku. Když začala  
2. světová válka, bydlel ve vesnici Michalovka. 
Od třinácti let si vše zapisoval do deníku, který 
později i vytiskl. 
Začátkem roku 1944 se pan Tomeš dostal 
do první československé brigády. Stal se poboč-
níkem 4. praporu. Jeho úkolem bylo udržovat 
styk mezi 4. praporem a velením brigády. Po-
zoroval nepřátelské území, zakresloval mapy, 
podával informace, také dělal průzkum lesů. 
Udržoval poštovní spojení s domovem, většina 
dopisů však nikdy nedošla.
Pan Tomeš měl za úkol zakreslovat nepřátelské 
pozice. Na Vánoce 1944 se dostali do vylidněné 
vesnice, kterou Němci společně s  mnoha dal-
šími zničili. Tam se schovali v  jednom domě 
a zůstali tam i na Štědrý den. Spávali v záko-
pech, občas si postavili dřevené budky. Jejich 
prapor získal 60 zajatců. Na  začátku února 
1945 se dostali do  tvrdých bojů ve  Vysokých 
Tatrách. Zde se osobně zúčastnil i generál Svo-
boda. Další boje probíhaly na Malé Fatře. Na-
konec se dostali před Žilinu na Moravu.
8. května 1945 nastal konec války. Cílem jejich 
jednotky se stala Praha. Pan Tomeš žil po válce 
na severní Moravě, v 90. letech se přestěhoval 
do Blanska.

 Účastnice besedy Linda Loulová – 9. ročník

7. školní Vinný bál

V pátek 16. listopadu se v kulturním domě v Je-
dovnicích sešli všichni milovníci tance, dobré-
ho vína a  příznivci základní školy, protože se 
zde konal již 7. ročník jedovnického Vinného 
bálu, pořádaný pracovníky Základní školy 
v Jedovnicích.
Po náročných přípravách, výzdobě všech pro-
stor KD, přípravě občerstvení, navezení alko-
holických a  nealkoholických nápojů a  shro-
máždění velmi kvalitní a  rozsáhlé tomboly 
mohl bál vypuknout.
V hlavním sále se střídaly kapely TSB a Vinař-
ští romantici v  čele s  populárním brněnským 
hercem Zdeňkem Junákem, v kinosále to byla 
cimbálová kapela Majerán. Zde také jako již 
tradičně probíhala po  celý večer ochutnávka 
moravských vín z různých oblastí Jižní Moravy 
a ozýval se odtud zpěv lidových písní.

Večer velmi rychle ubíhal, protože při dobrém 
pití a jídle a s příjemnými lidmi čas utíká dvoj-
násobně rychle, a tak jsme se ani nenadáli a při-
blížila se půlnoc a  s  ní losování hlavních cen 
tomboly. Losování se ujali starosta městyse Je-
dovnice Ing. Jaroslav Šíbl společně se Zdeňkem 
Junákem a prvních 5 cen si našlo svoje majitele.
Vedení ZŠ Jedovnice by chtělo touto cestou ješ-
tě jednou poděkovat všem sponzorům, přede-
vším firmám Koplast Jedovnice, Stavkom Bos-
kovice a Swietelski stavební, příznivcům školy 
a rodičům, za věnování cen do tomboly a všem 
těm, kteří na bál přišli.
Výtěžek bálu bude věnován na  vylepšení ma-
teriálně technického vybavení školy, částečně 
také na pokrytí nákladů, spojených s celoškol-
ním vánočním projektem.

 Vedení ZŠ Jedovnice
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Celoškolní vánoční projekt „Zimní inspirace“ 

Také na poslední školní dny v tomto roce jsme 
připravili pro naše žáky celoškolní tematicky 
zaměřený projekt. Hlavními cíli toho letošního 
jsou získání praktických dovedností při výrobě 
vánočních ozdob, ale také „udělání zimní ra-
dosti“ ostatním lidem veselou zimní výzdobou 
Jedovnic. A s pomocí odborníka přes stravová-
ní – prostřednictvím oběda formou švédského 
stolu – seznámení žáků se zásadami správného 
stolování a chování při něm, s přípravou slav-
nostní tabule.

Na prvním i druhém stupni budeme ve vánoč-
ních dílnách vyrábět vánoční dekorace a poté 
jimi vyzdobíme Jedovnice.
Na  pátek je připraveno tradiční zpívání koled 
na schodech, besídky ve třídách a poté vánoční 
koncert skupiny Kaštánci v  kulturním domě. 
Součástí předvánočních aktivit ZŠ je také kul-
turní vystoupení pro klienty Ústavu pro slabo-
zraké v Chrlicích a pro klienty jedovnické DPS.

Vedení základní školy přeje všem žákům i rodi-
čům krásné prožití vánočních svátků a úspěšný 
rok 2013.

Vedení základní školy

Novinky a zajímavosti ze ZUŠ

Musica Nova v Hlinsku

V neděli 28. 10. 2012 vy-
cestoval komorní orche-
str Musica Nova k  nej-
většímu koncertu tohoto 
roku. Na  programu byly 
skladby českých autorů 
B. Smetany a A. Dvořáka. 
Koncert jsme netradičně zahájili přídavkem 
v  podobě předehry k  oratoriu Eliáš od F. M. 
Bartholdyho, která poprvé zazněla téměř v pl-

ném obsazení, tedy včetně osmi přítomných 
dechových nástrojů a tympánů. 
Následovala dvě moteta B. Smetany pro smyčce 
a  lesní rohy. Po  této úvodní čtvrthodince po-
zval dirigent sólistu koncertu, studenta JAMU 
Brno Romana Hozu, který přednesl cyklus de-
seti Biblických písní A. Dvořáka, obohacený 
meditací Mistra slova, zesnulého Radovana 
Lukavského (z CD).

Milada Andrášiová

Co nového v tanečním oboru?

Nabídku stát se pedagogem tanečního oboru 
na základní umělecké škole v Jedovnicích od le-
tošního školního roku využila slečna Lenka 
Csevárová. Pro naše čtenáře přinášíme několik 
informací nejen o tomto stále oblíbeném oboru, 
ale i o nové vyučující, které nám ona sama sdě-
lila. 

J. Š.
Pocházím z Českých Budějovic, ale v  jihomo-
ravské metropoli jsem řadu let studovala ta-
neční konzervatoř, a tak se pro mne stala jižní 
Morava novým domovem. O základní umělec-
ké škole v Jedovnicích jsem věděla od několika 

svých známých, kteří tam působí jako učitelé. 
Když pak přišla nabídka jít na tuto školu pra-
covat, ani na  chvilku jsem neváhala. Výuku 
jsem přebírala po  paní učitelce Ivě Králové, 
která byla na  této škole úspěšným tanečním 
pedagogem dlouhá léta, a tak jsem předpoklá-
dala, že mě budou žáci i rodiče srovnávat s tím, 
na co byli v jejích hodinách zvyklí. Má metodi-
ka asi přinesla řadu změn, avšak podle ohlasů 
z řad stávajících žáků (i jejich rodičů), ale také 
z přílivu nových zájemců usuzuji, že se všichni 
s  určitou „modernizací“ stylu výuky ztotož-
nili. Jsem za  to ráda, protože předávat radost 
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z pohybu mladším generacím je to, co mě baví 
a naplňuje. 
Kdybych měla specifikovat, co mě na ZUŠ v Je-
dovnicích fascinuje, asi bych jako první uvedla 
klid a  pohodu. Ta vyzařuje nejen z  úžasného 
umístění školní budovy, odkud je nádherný 
výhled přes Olšovec na  okolní lesy, ale také 
z mých kolegů – pedagogů a především z vede-
ní školy, ze kterého cítím velkou podporu pro 
všechny aktivity, které v  sobě nosím a  které 
jsem zatím neměla možnost s žáky jinde reali-
zovat. Je radost pracovat v tak skvělém zázemí. 
Mé nadšení se snažím přenášet i na děti a vě-
řím, že se to daří i  v dnešní době, kdy taneč-
nímu světu vládne převážně zumba a podobné 
styly. Ty se teď možná mohou jevit pro řadu lidí 
jako aktivnější, atraktivnější a modernější, ale 

podle mého mínění nemají zdaleka tak velkou 
váhu a význam, jako např. správně předané zá-
klady taneční gymnastiky či orientálního, kla-
sického a lidového tance, což žáci ocení hlavně 
později, nejen v tanečních. 
Všechny, kteří chtějí vidět výsledky naší spo-
lečné práce, pak spolu s dětmi zveme na někte-
ré z  našich předvánočních vystoupení. První 
z nich se koná 1. 12. při tradičním rozsvěcování 
vánočního stromku v  Jedovnicích, další bude 
9. 12. na Mikulášské besídce v místním kultur-
ním domě, po něm následuje 12. 12. vystoupení 
pro seniory v Brně – Tuřanech a vše zakončíme 
20. 12. vánočním koncertem ZUŠ (opět v kul-
turním domě v  Jedovnicích). Přijďte nás pod-
pořit, moc se na vás všechny těšíme! 

Lenka Csevárová

Pohádková inspirace

Co se děje ve výtvarce?
S pohádkama to jde hladce,
hrady, zámky máme v paži,

řemesla, ta oko blaží…

Tak tedy aby bylo jasno. Při našem putování 
pohádkami K. J. Erbena jsme již navštívili ne-
jeden hrad a zámek. Po jejich důkladném roz-
kreslení jsme se pustili i do 3D realizací. A že se 
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v pohádkách nevyskytují jen princové a prin-
cezny, nakoukli jsme pod roušku mnohdy již 
vymizelých řemesel. Mladší výtvarníci se pro 
změnu zaměřili na zvířátka, která se v pohád-
kách také často zapojí do dění. 

Jedinečný keramický betlém
Výsledkem práce žáků výtvarného oboru se 
budete moci pokochat na  vlastní oči na  Před-
vánočním jarmarku v  předsálí jedovnického 
KD v sobotu 8. 12. 2012. Betlém bude sestaven 
z více než devadesáti figur. Starší žáci vytvořili 

postavy řemeslníků, mladší žáci doplnili zvířát-
ka. (Po  skončení jarmarku si žáci své výrobky 
odnesou domů.)

Mladí tvůrci pro Dunaj
Jak jsme již dříve uvedli, byla naše land-artová 
práce „Řeky 2021!“ vybrána za Českou repub-
liku do  mezinárodního kola soutěže MTPD 
2012. 
A VYHRÁLI JSME! Bližší informace podáme 
po slavnostním vyhlášení ve Vídni, které se 
uskuteční v průběhu prosince. 

Mgr. Jitka Vávrová

Kalendář akcí ZUŠ – prosinec 2012
1. 12. Slavnostní rozsvěcení vánočního stromku Jedovnice 15.00 
1. 12. Slavnostní rozsvěcení vánočního stromku Rudice 16.30
1. 12. Slavnostní rozsvěcení vánočního stromku Habrůvka 16.00 
2. 12. Slavnostní rozsvěcení vánočního stromku Křtiny 16.00 
2. 12. Slavnostní rozsvěcení vánočního stromku Ostrov u Macochy 15.30
7. 12. Slavnostní rozsvěcení vánočního stromku Vilémovice 15.30 
7. 12. Vánoční koncert tanečního orchestru Doubravice nad Svit. (kino) 17.00
8. 12. Předvánoční knižní jarmark – výstava prací žáků 

výtvarného oboru ZUŠ
Jedovnice (KD) 8.00 -16.30

8. 12. Vánoční koncert tanečního orchestru Nesovice (KD) 17.00 
9. 12. Mikulášská besídka (TJ Sokol) Jedovnice (KD) 16.00

12. 12. Vystoupení v Domově pro seniory Brno - Tuřany 14.00 
13. 12. Adventní koncert žáků ZUŠ Křtiny (zámek) 16.30
13. 12. Vánoční koncert pro STP Rudice (Dělnický dům) 15.00
14. 12. Vánoční koncert dechového souboru Jedovnice (sál Chaloupky) 15.00
16. 12. Vánoční koncert žáků ZUŠ Ostrov u Macochy (kino) 15.00
16. 12. Adventní koncert žáků ZUŠ Ochoz u Brna (kostel) 15.00
16. 12. Vánoční koncert žáků ZUŠ Lipovec (ZŠ) 15.00
20. 12. Vánoční koncert žáků ZUŠ a výstava prací žáků 

výtvarného oboru ZUŠ
Jedovnice (KD) 16.00

20. 12. Slavnostní otevírání vánočních trhů Ochoz u Brna 16.30
21. 12. Vánoční koncert pro SPŠ Jedovnice Jedovnice (KD) 11.00 

 6. 1. Tříkrálový koncert žáků ZUŠ Rudice - kaple 14.30
Poznámka: aktualizovaný kalendář akcí naleznete na www.zusjedovnice.eu

Děti a mládež

Mateřské a rodinné centrum Dymáček

Podzimní a (nejen) zimní Dymáček 
Po skončení letních prázdnin jsme se opět pus-
tili do  aktivit pro naše 
člen(k)y a další přízniv-
ce. Od  září se opět roz-
jelo další cvičení mami-
nek a dětí. Zahájili jsme 

i nové aktivity – například výtvarnou dílnu pro 
tvořivé maminky a děti.
Od  listopadu dochází ke  sloučení dvou akti-
vit. Z důvodu přechodu do našich prostor jsme 
nyní spojili Hravé hlídání a  Dětský klub. 
V případě Vašeho zájmu o jednu nebo druhou 
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službu se obraťte na  Mirku Kakáčovou. Ceny 
pro každou aktivitu jsou zachovány.
Naší snahou je rozvíjet nejen děti, ale i mamin-
ky, proto jsme se rozhodli pro pilotní kurz ang-
lického jazyka pro členky. Celkem se jedná o 8 
lekcí, kdy účastnice obdrží i studijní materiály 
a certifikát o absolvování. V případě zájmu bu-
deme pokračovat i v roce 2013, a to nejen pro 
maminky s dětmi, ale i pro veřejnost z Jedovnic 
a blízkého okolí.
Na podzim jsme uskutečnili pravidelnou akci 
s názvem Drakiáda. Setkalo se nás asi 50 spo-
lu s dětmi na novém místě pro pouštění draků. 
Byli jsme na  Legionářské ulici, kde jsme měli 
možnost i  opékat špekáčky. Mile nás překva-
pilo počasí, ale i počet draků, které byly nejen 
koupené, ale i vlastnoručně vyrobené. Vlastní 
výrobu draků jsme tedy ocenili menšími dá-
rečky pro 4 tvůrce. 
Dne 15. 12. 2012 vás zveme na naši pravidelnou 
akci Stromeček pro zvířátka s  Karnevalem 

v  Kulturním domě. Bližší informace sledujte 
na našich webových stránkách a na plakátech. 
Předpokládaný začátek bude v 15.30.
Samozřejmě pokračujeme i s dalšími pravidel-
nými aktivitami jako jsou Čteníčko, Herna, 
cvičení v KD a Ambasadorky.
Stále máte možnost navštívit náš Tvořivý ob-
chůdek, kde je možné zakoupit právě dárek 
na Vánoce, a to nejen pro děti. Otevírací doba 
je v době úterní herny od 15.30 do 17.30.
V neposlední řadě chceme poděkovat městysi 
Jedovnice a všem sponzorům za podporu ak-
tivit a činnosti Dymáčku v roce 2012, spojenou 
s finančními a věcnými dary. (Přesný seznam 
je uveden na  webových stránkách Dymáčku 
www.marcdymacek.cz).
Všem přejeme příjemné prožití Vánoc a úspěš-
ný nový rok 2013.

Členky Rady Dymáčku

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Jedovnice

Zahájení skautského roku
V  září oddíl Amazonek slavnost-
ně zahájil pomyslný skautský rok 
a  zároveň zakončil stoleté osla-
vy skautingu v  ČR. Sešly jsme se 
u klubovny a vyrazily do Chalou-
pek, kde jsme zažehly oheň dle zá-
kona lesní moudrosti čtyřmi lou-
čemi symbolizující krásu, lásku, sílu a  pravdu. 
Zazpívaly jsme si skautskou hymnu a dále pak 
táborové písničky, řekly si něco o  tom, jak má 
vypadat ohniště, zahrály jsme si pár veselých her 

a zavzpomínaly na tábor. Nakonec jsme dostaly 
ručně vyrobené dřevěné „turbánky“, na kterých 
je vypálen mezinárodní znak skautek. 
Letošní celoroční hra nese název Ganniwood. 
Amazonky se po  celý rok setkávají se známými 
osobnostmi, které se jim po splnění různých úko-
lů podepíší do  hvězdných deníčků. Začaly jsme 
také, stejně jako minulý rok, plnit stezky pro svět-
lušky – tzv. Lucerny – a nově i skautské stezky. 
V  říjnu se Amazonky vydaly do  arboreta 
ve Křtinách. Paní průvodkyně nám řekla řadu 
zajímavých informací jak o  historii arboreta, 
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tak o  rostoucích dřevinách a  ochotně zodpo-
věděla všechny zvídavé dotazy. Nebudeme 
už proto např. nikdy zaměňovat buk a  habr. 
V neděli se pak konala pietní vzpomínka, kdy 
si Mendelova univerzita připomněla tragické 
úmrtí tří členů – byla jim odhalena pamětní 
deska a  na  jejich památku vysazeny tři jedle 
bělokoré. 
Poslední říjnový víkend se konala „skautská 
svatba“, kdy se z  naší Amazonky Renči stala 
Renča Zouharová. Proto ještě jednou za celý 6. 
oddíl blahopřejeme :)
V  listopadu se vydal autobus plný skautů 
a skautek ze střediska Jedovnice na již tradiční 
střediskové plavání do  Blanska. Strávili jsme 
hodinu a půl různými vodními hrami, soutě-
žemi ve  skocích do  vody a  v  neposlední řadě 
i focením pod vodou. 

Plánované akce:
1. 12.  Mikulášská vybíjená v Lipovci
15. 12. předání Betlémského světla ve Vídni 
23. 12. předání Betlémského světla v 10.30 

v kostele sv. Petra a Pavla v Jedovnicích 
23. 12.  předávání Betlémského světla v DPS 

Jedovnice 
4.–6. 1. 2013 

Tříkrálová sbírka 
Ivana Kučerová

Lesní lidé 2012
V  sobotu 3. 11. proběhla celodenní skautská 
hra Lesní lidé. Letošního 18. ročníku se zúčast-
nilo přes sto šedesát skautů a skautek z Jedov-
nic a okolí. 
Hra lesní lidé se zakládá na legendě o zaniklé 
vesnici Bystřec. Podle vymyšleného příběhu 

do  této vesnice přitáhla na  začátku zimy 15. 
století skupina vojáků, před kterými byli osad-
níci 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 zpětném dobývání vesnice. Dále pak měli 
posbírat co nejvíce pokladů nacházejících se 
v  jámách na  louce, které představovaly záso-
by schované před rabujícími vojáky. To ovšem 
nebylo jen tak. V lese a na louce se pohybova-
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li vojáci ozbrojeni papírovými koulemi, kteří 
osadníkům ztěžovali život. Osadníci však měli 
stejné možnosti, a tak docházelo k častým ne-
lítostným přestřelkám. Drobné souboje vyvr-
cholily závěrečnou bitvou. V té sice vojáci útok 
„lesních lidí“ odrazili, ale ztráta vojenské vlaj-
ky a obranných pozic přiměla vojáky k ústupu. 
„Lesní lidé“ tak získali zpět svoji ztracenou 
vesnici.
Na prvním místě se letos umístili skauti ze Se-
netářova. Druzí skončili skauti a  skautky z Li-
povce a  Vilémovic. Třetí místo obsadili skauti 
z Kotvrdovic. Čtvrté místo patřilo skautům ze 4. 
jedovnického oddílu. Dále pak skončily skautky 
ze 6. jedovnického oddílu a za nimi se umístili 
skauti z 3. oddílu Jedovnice a skauti ze Křtin. 

Vítězem však byl každý, kdo se hry zúčastnil 
a vydržel až do konce.
Kdo by měl zájem prožívat s  námi tato i  jiná 
dobrodružství, ať se přijde podívat na  naše 
schůzky:
4. chlapecký oddíl - každé úterý v 17.00, sraz 
v klubovně pod sálem v Chaloupkách;
6. dívčí oddíl - ve středu v 17.00, sraz na par-
kovišti před kulturním domem;
3. chlapecký oddíl - v  pondělí v  16.30, sraz 
u fotbalového hřiště na straně u tiskárny; 
a malá vlčata 1.-3. třída ZŠ v čtvrtek v 17.00, 
sraz před lékárnou.
Bližší informace ke skautským akcím naleznete 
na www.jedovnice.cz/skauti/

Jan Fránek 

Pionýr Jedovnice

Kola pro Afriku
Pionýrská skupina Jedovnice 
se zapojila do celorepubliko-
vé charitativní sbírky „Kola 
pro Afriku“. Oslovili jsme tak 
nejen jedovnické občany, ale 
i  občany z  okolních vesnic 
a naše úsilí se nám vyplatilo. 
V pátek 19. října se k naší pionýrské klubovně 
dostavila spousta lidí s  koly. Někteří na  svém 
starém kole přímo přijeli a  domů odcházeli 
jen s  hřejivým pocitem, že podpořili dobrou 
věc a že děti v Africe již nebudou muset chodit 
do  vzdálené školy pěšky. Sbírka předčila naše 
očekávání, díky vám jsme do Brna na charitu 

odvezli 74 kol a několik koloběžek. Děkujeme 
všem, kteří při sbírce pomohli. 

Pohádkový les
Jako každý rok v podzimní čas jste mohli za-
vítat mezi nadpřirozené bytosti do  Pohádko-
vého lesa, který pro vás připravili jedovničtí 
pionýři. Ti, kteří i  přes nepřízeň počasí dora-
zili, mohli na  vlastní oči potkat kamarády ze 
Čtyřlístku, uvařit si dort s Pejskem a Kočičkou 
a  seznámit se se  Šmouly. Pokud vás lucernič-
ky vedly správnou cestou, získali jste i razítko 
do  startovního listu od  Pata a  Mata, přepadli 
vás Piráti z Karibiku a velký pozor jste museli 
dávat, aby si vás neupekla Ježibaba z perníkové 
chaloupky. S perníkem v ruce a vyplněným lis-



JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ11/12 2012

25

tem všichni dorazili do cíle, kde je Simpsonovi 
obdařili památečním listem a svítícím náram-
kem, aby nám nikdo nebloudil po lese a všichni 

po  náročné pohádkové cestě trefili do  svých 
postýlek. 

Pavlína Héčová

Sport

SK Jedovnice - fotbalový podzim je za námi...
V neděli na sv. Martina skončila podzimní část 

soutěží jedovnických fotbalistů. Naše A  muž-
stvo zakončilo podzim vítězstvím 3:1 na domá-
cím hřišti v předehrávce jara s týmem Kořence. 
Zimní přestávku přečká A mužstvo s 19 body 
na 9. místě, což je proti loňskému roku propad 
o pět příček.
Statistika podzimní části říká, že náš tým 6x 
zvítězil (3 body za  vítězství s  Lipůvkou nám 
byly kontumačně odebrány), 4x jsme remizo-
vali a  4x odešli bez bodu. Nejlepším střelcem 
týmu se s  11 brankami (vč. předehrávky) stal 
Jan Janda, který patří k  okresní kanonýrské 
elitě.

Touto cestou děkuje výbor SK Jedovnice i hráči 
všem svým příznivcům za hojné návštěvy, pří-
zeň a podporu i ve chvílích, kdy se nedařilo. 
Přejeme všem hezký závěr roku a  do  nového 
roku hodně štěstí, zdraví a pohody. 

Jitka Koutná

16. ročník Běhu za jedovnickým kaprem - 
Memoriálu RNDr. J. Kovaříka

V sobotu 10. 11. 2012 se uskutečnil již 16. roč-
ník závodu kolem jedovnických rybníků na-
zvaného Běh za jedovnickým kaprem - Memo-
riál RNDr.  Jiřího Kovaříka. Tento běh se stal 
nedílnou součástí jedovnického sportovního 
podzimu. Na start závodu se postavilo rekord-
ních 206 startujících borců, mezi nimiž nechy-
běly ani jedovnické tváře. Svoji kategorii si od-
běhl i letos jedovnický fotbalový potěr. 
V mužské kategorii zvítězil časem 36,42 Lukáš 
Olejníček, na druhém místě se umístil loňský 
vítěz a držitel rekordu této trati - Jan Kohút. 
Za  pomoc a  podporu patří poděkování všem 
sponzorům a  organizátorům, díky nimž má 
tato akce rok od  roku zvučnější jméno a úro-
veň.

Jitka Koutná
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Zprávy z kultury

Jedovnický kalendář

Přehled plánovaných akcí na rok 2013
Přehled je uspořádán po  týdnech v  souladu 
s  letošním jedovnickým kalendářem, který je 
tentokrát dvoutýdenní a obsahuje tak výrazně 
více fotografií, dokumentujících dění v  Jedov-
nicích. Kalendář je formátu A4, s možností po-
stavení na stůl i zavěšení na zeď. Bude v prodeji 
za 50 Kč během rozsvěcení vánočního stromku 
1. 12., na Předvánočním jarmarku v KD 8. 12. 
a také až do vyprodání v knihovně na Havlíč-
kově náměstí. 
Údaje dodali pořadatelé. Sledujte podrobnosti 
a  případné změny či upřesnění termínů akcí 
na www.jedovnice.cz

Leden
Týden 1.+2.
Silvestrovská kopaná (31. 12.)
Silvestrovská bikerská vyjížďka (31. 12.)
Tříkrálová koleda Bivojanky
Tříkrálová sbírka pro Charitu (4.-6. 1.) - Junák
Volejbalový ples – sál KD (11. 1.)
Dětský karneval v KD (13. 1.) - farnost
Týden 3.+4.
Ples Bivojanky a HC Barachov - sál KD (18. 1.)
Lidový ples – sál KD (25. 1.)
Ženáčský ples – sál Chaloupky (25. 1.)

Únor
Týden 5.+6.
Skautský bál – sál KD (1.2.)
Boskiáda (3. 2.) - farnost
Ostatky – průvod masek a pochovávání basy - 
sál KD (9. 2.)
Týden 7.+8.
Ples fotbalistů SK Jedovnice – sál KD (15. 2.)
Ples maturantů SPŠ Jedovnice - sál KD (22. 2.)
Večerní hra Modrý štít - Junák
Výroční členská schůze (Svaz tělesně postiže-
ných – STP)

Březen
Týden 9.+10.
Ples HC Olšovec – sál KD (1. 3.)

Bazárek v KD - Dymáček
Valná hromada MS ČČK s přednáškou a kul-
turním programem (7. 3.)
Setkání seniorů s programem k MDŽ – (Klub 
dobré pohody – KDP)
Týden 11.+12.
Rozmarný duch – divadelní představení v KD 
(24. 3.) – divadlo Háta Praha 
Divadelní představení pro veřejnost - MŠ
Jarní vycházka - KDP
Sbírka pro Diakonii Broumov – MS ČČK
Přednáška Novinky v sociální oblasti – STP
Velikonoční jarmark v KD 
Týden 13.+14.
Velikonoční dílna - Dymáček
Velikonoční bohoslužby
Zahájení fotbalových soutěží

Duben
Týden 15.+16.
Kuličkiáda (Pionýr)
Zájezd Flora Olomouc - KDP
Koncerty absolventů ZUŠ Jedovnice – sál MŠ
Jarní koncert ženského pěveckého sboru Píseň 
a sboru z Bruntálu – sál KD
Posezení s hudbou - STP
Týden 17.+18.
Pěvecká soutěž Jedovnická kuňka v  KD – ZŠ 
a ZUŠ Jedovnice

Květen
Oslava Svátku práce KSČM (1.5.)
Pouť mužů s dětmi do Senetářova (1. 5.) – far-
nost
Májové oslavy hasičů ke svátku sv. Floriána (4. 
5.)
Týden 19.+20.
Pouť dětí a mládeže (8. 5.) - farnost
Oslava Svátku matek na ZŠ
Svátek matek - KD (12. 5.)
Koncerty ke Svátku matek - ZUŠ
Jarní vycházka - MS ČČK
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Minigolfový turnaj Moravia Tour Jedovnice + 
1. liga družstev (12. 5.) - MGC
Pouť do Císařské jeskyně (18. 5.) - farnost
Skautské závody vlčat a světlušek 
Týden 21.+22.
Jarní vycházka do přírody - KDP
Rybářské závody mládeže - MO Moravského 
rybářského svazu
Kurs pletení košíků - KDP

Červen
Den dětí - Dymáček
Týden 23.+24.
Mezinárodní závody motorových člunů a mist-
rovství světa na Olšovci 
Promenádní koncert na Barachově – ZUŠ
Zájezd - STP
Vycházka do Moravského krasu – KDP
Divadelní představení pro veřejnost - MŠ
Týden 25.+26.
Bazárek v KD – Dymáček
Zahradní slavnost (23. 6.) – farnost 
Závěrečný koncert žáků ZUŠ Jedovnice – sál 
KD
Výročí 50 let nového interiéru kostela
Oslavy 90. výročí organizované kopané  
v Jedovnicích 
Jedovnické hody (29. 6.) – Staré časy

Červenec
Týden 27.+28. 
Street Dance Kemp Olšovec (4.-13. 7.)
Promenádní koncert v Blansku – ZUŠ
Závod odrážedel a Sportovní odpoledne  
– Dymáček
Posezení u ohně s hudbou - KDP
Týden 29.+30. 
Skautské tábory

Srpen
Týden 31.+32.
Skautské tábory
Zahájení fotbalových soutěží
Týden 33.+34.
Vycházka MS ČČK 
Oddílový minigolfový turnaj pro členy MGC 
i širokou veřejnost
Poznávací zájezd – KDP

Týden 35.+36.
Zájezd (28. 8.) – MS ČČK
Tenisový turnaj dvojic

Září
Koncert Bivojanky a Sivické kapely pod dožín-
kovým věncem (1. 9.)
Týden 37.+38. 
Zahájení cvičení s malými dětmi - Dymáček
Dětský víkend na faře (13.-15. 9.)
Lehkoatletické závody žactva – Memoriál J. 
Daňka – Sokol
Turnaj v ringu - Pionýr
Minigolf Open Jedovnice + 2. liga družstev – 
MGC
Tenisový turnaj jednotlivců
Týden 39.+40. 
Bazárek v KD - Dymáček
Drakiáda – Dymáček
Ukázka výroby vánočních ozdob z  korálků - 
KDP
Posezení s hudbou - STP
Podzimní vycházka – MS ČČK

Říjen
Den seniorů – návštěva kulturního programu 
- KDP
Zahájení cvičení v KD - Sokol
Pouť farnosti do Sloupa (5. 10.)
Týden 41.+42. 
Sbírka pro Diakonii Broumov – MS ČČK
Žijeme zdravě – přednáška STP
Pohádkový les - Pionýr
Týden 43.+44. 
Zahájení nácviku polonézy – spolek Bivoj
Rybolov – výlov Olšovce 
Průvod ke vzniku Československa (28. 10.) 

Listopad
Alpina fest v KD (1.- 3. 11).
Týden 45.+46.
17. ročník Běhu za  jedovnickým kaprem  
– Memoriál Jiřího Kovaříka (9. 11.)
Lesní lidé (celodenní hra s historickou témati-
kou) – Junák
Beseda s kulturním programem - MS ČČK
Vinný bál ZŠ v KD (15. 11). 



JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 11/12 2012

28

Týden 47.+48.
Odpoledne s muzikou - STP
Rozsvěcení vánočního stromu (30. 11.)  
– městys a ZUŠ

Prosinec
Týden 49.+50.
Předvánoční jarmark v KD (7. 12.)
Mikulášská besídka v KD (8. 12.) – Sokol
Mikulášský turnaj ve vybíjené (8. 12.) - Junák
Volba Miss ZŠ
Zájezd do Globusu - KDP

Divadelní představení pro veřejnost - MŠ
Stromeček pro zvířátka a karneval – Dymáček
Výroba dárečků na faře (15. 12.)
Týden 51.+52.
Vánoční koncert v KD – ZUŠ 
Posezení u vánočního stromku - STP
Cesta pro Betlémské světlo (21. 12.) - Junák
Vánoční koledy Bivojanky
Vánoční koncert v kostele (26. 12.) - Píseň
Týden 53.
Silvestrovská kopaná (31. 12.)
Silvestrovská bikerská vyjížďka (31. 12.)

Historie

Oltářní obraz svaté Barbory aneb Nové je i to, na co se zapomnělo

Léta jsem se zkoumavě díval na  obraz sva-
té Barbory na  severním oltáři. Moji pozor-
nost poutala krajinka ve  spodní části obrazu. 
Na ztmavlém plátně bylo možno vidět horizont, 
dřevěné boudy, v  popředí dvě postavy v  hně-
dých hornických uniformách, haldy vytěžené 
hlušiny… Pravá část obrazu pak byla naprosto 
nezřetelná. Protože svatá Barbora je patronkou 
horníků, bylo zřejmé, že obraz souvisí s dolo-

váním v sousední Rudici, jež patří do jedovnic-
ké farnosti. Nabízela se myšlenka, že nemusí 
jít o fiktivní vedutu s hornickým motivem, ale 
že by mohlo jít o realistický pohled na reálnou 
krajinu. Byl jsem ovšem příliš omezen „jedov-
nickým“ pohledem, představoval jsem si jen 
Rudici při pohledu od Chaloupek – a tomu ona 
krajina neodpovídala. A  pak, jednoho neděl-
ního dopoledne v únoru 2011, zasvítilo slunce 
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na obraz pod správným úhlem a náhle se uká-
zaly detaily, které jsou po většinu roku vlivem 
stínů a  odlesků nepostřehnutelné. V  průběhu 
dalších týdnů jsem pořídil řadu fotografií, kte-
ré po  následné úpravě umožnily nejen získat 
úplnou představu o obrazu, ale i určit konkrét-
ní zakreslenou oblast a dokonce i pozici dávné-
ho malíře. Ale začněme od začátku. 
Sv. Barbora z  Nikodémie byla podle tradice 
sťata mečem během pronásledování křesťanů 
r. 305. Bývá zobrazována s  mečem, kalichem 
s hostií, s věží nebo s miniaturou věže v ruce. Je 
mj. patronkou horníků.
Jedovnický farář Jan Nepomuk Gillg udává, že 
r. 1778 měl náš kostel čtyři oltáře – hlavní sv. 
Petra a Pavla, Panny Marie Nanebevzaté v při-
stavěné kapli, sv. Barbory a sv. Jiří. Po vybudo-
vání nového kostela byly r. 1785 vysvěceny tři 
oltáře: hlavní sv. Petra a  Pavla, boční sv. Jana 
Nepomuckého na  evangelijní straně, boční 
Panny Marie Nanebevzaté na epištolní straně. 
Epištolní strana je při pohledu na oltář vpravo, 
evangelijní vlevo – tato terminologie pochá-
zí z dob, kdy se evangelium četlo zleva a  listy 
(epištoly) zprava. Jelikož obraz sv. Barbory 
je dnes umístěn vlevo, bude nás tedy zajímat 
boční oltář evangelijní. Již v  průběhu stavby 

poznamenal r. 1784 farář Gillg: „19. dubna 
jsem nechal vynést z krypty starého kostela po-
zůstatky dvou jedovnických farářů, Františka 
Svobody a Martina Bržoschka, a dal jsem je po-
hřbít na evangelijní straně chrámu pod oltářem 
sv. Jana Nepomuckého.“ František Svoboda byl 
jedovnickým farářem od listopadu 1715 do své 
smrti 2. května 1732, Martin Břoušek pak od r. 
1759 do  své smrti 19. února 1764. Jejich těla 
tam spočívají dodnes. Při slavnostním vysvě-
cení nového kostela i oltářů 14. srpna 1785 byly 
do evangelijního oltáře vloženy ostatky sv. Ire-
nea, sv. Benedikty a sv. Crescencie. Tyto ostatky 
tam byly uloženy až do r. 2006, kdy v rámci od-
vlhčení kostela byly zmenšeny mensy bočních 
oltářů – při tom byly nalezeny ostatky v kovo-
vých pouzdrech, ta byly bohužel při rozebírá-
ní oltáře poškozena. Tradice ukládání ostatků 
mučedníků i  dalších světců do  oltářů může 
dnes připadat podivná, ale patrně má svůj lo-
gický základ. Křesťané od raných dob věřili, že 
přímluva jejich mučedníků a svatých bude při 
vzkříšení velkou pomocí pro vstup „do nebe“, 
proto se snažili být pohřbíváni co nejblíže 
k  hrobům těchto osob. Po  rozšíření křesťan-
ství do nových oblastí byly přenášeny ostatky 
mučedníků a  svatých i  sem, aby i  na  nových 
územích měli lidé zajištěnu přímluvu při vzkří-
šení. A  s  blízkostí k  přímluvci zřejmě souvisí 
i  preferované pohřbívání co nejblíže k  oltáři 
s ostatky – v hrobkách pod oltářem, pod podla-
hou kostela, vně kostela u zdi presbytáře…
Je zajímavé, že při stavbě nového kostela nebyl 
zachován nejen oltář sv. Jiří, který spíše od-
kazoval k rytířským ctnostem středověku, ale 
i sv. Barbory, která byla přirozenou patronkou 
přifařené Rudice. Ke  vztahu sv. Barbora – sv. 
Jan Nepomucký by snad něco mohly napovědět 
staré zvony, zničené při požáru r. 1822. Z r. 1734 
pocházel zvon se zobrazením sv. Petra a Pavla, 
Nanebevzetí Panny Marie, sv. Jiří a sv. Barbory 
(vyjadřoval tedy všechny oltáře), ale další zvon 
z  r. 1747 nesl zobrazení sv. Barbory a  sv. Jana 
Nepomuckého. Narůstající popularita Jana Ne-
pomuckého našla odraz nejen v soše na náměs-
tí, ale i v jeho spojení s Barborou na zvonu – pak 
zřejmě Barboru převýšil, „převzal“ její oltář, ale 
r. 1857 se Barbora vrátila zpět „na své místo“.
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Ještě Gregor Wolny kolem r. 1860 ve  své Cír-
kevní topografii Moravy opakuje zasvěcení 
bočních oltářů Panně Marii Nanebevzaté a sv. 
Janu Nepomuckému – o Barboře ani zmínka. 
A  přitom tehdejší jedovnický farář Mělnický 
ve  farní kronice poznamenal, že: „Roku 1857 
nechali zdejší horníci na popud tehdejšího důl-
ního dozorce Mládka na vlastní náklady u br-
něnského malíře sakrálních obrazů, pana Hüb-
nera, namalovat obraz sv. Barbory, který byl 
s povolením veledůstojné konsistoře slavnostně 
požehnán ve vesnici Rudice 14. září 1857 nejdů-
stojnějším pánem farářem a děkanem Emanu-
elem Mělnickým, za  asistence nejdůstojnějšího 
pána Jan Greusse, lokálního kaplana v Ostrově, 
Antonína Kratkého, regenta chlapeckého semi-
náře, a  Jan Haušilda, kooperátora v  Jedovni-
cích. Pak byl přenesen do kostela, zavěšen nad 
levým bočním oltářem a  opatřen dvěma želez-
nými nástěnnými svícny. Potom byla u  téhož 
oltáře slavnostně celebrována slavná mše svatá 
za přítomnosti Jeho Urozenosti pana starohra-
běte z Rájce, Huga ze Salmu-Reifferscheidu.“
Událost líčí i brožura Z historie do současnos-
ti obce Rudice z r. 1967: „V roce 1857 zakoupil 
hornický úřad v  Rudici nový obraz sv. Barbo-
ry, který byl 14. září uvedeného roku tehdej-
ším farářem Emanuelem Mělnickým posvěcen 
a za hudby a střelby nesen do jedovnického kos-
tela, kde byl umístěn na oltáři vedle kazatelny. 
U tohoto oltáře konávaly se vždy na sv. Prokopa 
a sv. Barboru slavné bohoslužby za horníky, při 
nichž vyhrávala hornická kapela.“
Zda došlo u evangelijního oltáře k přidání dru-
hého zasvěcení nebo zda byl oltář přesvěcen, 
není známo, farní kronika o tom mlčí. Každo-
pádně dnes si tento oltář všichni spojují již jen 
se sv. Barborou. Aby bylo vše komplikovaněj-
ší – v kostelním depozitáři jsou navíc uloženy  
4 malé obrazy podobného zarámování – Pan-
ny Marie Nanebevzaté, sv. Barbory (oba snad 
ze starého kostela), sv. Jana Nepomuckého a sv. 
Floriána (patrona hutníků – vztah k huti v pro-
padání). Je možné, že nový obraz sv. Barbory 
nahradil obraz sv. Jana Nepomuckého (nebo 
dvojici Nepomucký – Barbora). 
Tvar původního rámu obrazu sv. Barbory byl 
v  horní části výrazně jiný. Svědčí o  tom zře-

telné došití dvou dílů plátna, které bylo patrně 
provedeno v  roce 1873, kdy byl obraz asi vsa-
zen do nově tvarovaného oltáře. Tehdejší farář 
poznamenal: „Boční oltáře až na obraz sv. pan-
ny Barbory úplně jsou nově postaveny. Výlohy 
na tyto oltáře obnáší 1571 zlatých, které pouze 
dary dobrodinců se kryly. Oltáře ale dohotoveny 
v tomto roku nebyly.“
Zbývá popis rudické veduty ve  spodní části 
obrazu: Vlevo vpředu je vidět krytou šachtu. 
Jedno prkno střechy je odkryté a  vzniklým 
otvorem prochází lano s  hákem, zavěšeným 
na  dřevěném vahadle. U  šachty si dopřávají 
oddych dva horníci v  hnědých uniformách – 
jeden postává s rukou na žebříku, na hlavě má 
hornickou čapku. Druhý, sedící na velkém ka-
meni, je prostovlasý a pokuřuje fajfku. Ve stře-
du obrazu je vidět dvojici krytých šachet – u té 
nalevo se shýbá horník k hromadě hlušiny, u té 
napravo rozmlouvá dvojice mužů, jeden něco 
ukazuje, o kus dál jiný horník tlačí po kolejové 
dráze vozík. Dráha je nad terénem na  dřevě-
ných stojkách tvaru X. Na obzoru vidíme na-
levo les, uprostřed další šachty a  osamělý vý-
razný dům. Od tohoto domu vede kolem šachet 
klesající cesta lemovaná stromy. Napravo leží 
v popředí halda hlušiny, po cestě spěchá do vsi 
muž v klobouku. Domky jsou lemovány tyčko-
vým plotem, na zahradě jsou složeny dvě fůry 
klád. Mezi domy roste hojnost stromů. Domy 
jsou zděné, ale často s dřevěným štítem střechy, 
podle zbarvení lze soudit, že některé střechy 
jsou doškové (slaměné), jiné šindelové (dřevě-
né). Porovnáním malby s  mapou - indikační 
skicou z r. 1826 – se mi podařilo identifikovat, 
že jde o část Rudice jménem Hajce, patrně hor-
nickou kolonii. Dům zcela napravo (s kládami) 
je dnešní čp. 68, dům u  plotu s  pěti stromky 
dnešní čp. 57. Nepodařilo se mi identifikovat 
osamělý dům na obzoru nalevo od plotu Hajců. 
A už vůbec ne dům na obzoru zcela vlevo – tam 
nic nestálo ani podle indikační skici, nic tam 
nestojí ani dnes. Možná nelze slepě věřit ob-
razům – když vzpomeneme na  nejeden obraz 
Jedovnic, podle nějž by se po náměstí měly pro-
hánět labutě. Pozice pozorovatele (malíře) byla 
patrně někde za dnešními zahradami domů čp. 
315 a 317, čemuž odpovídá poloha Hajců i obou 



JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ11/12 2012

31

cest. Díval se tedy směrem jakoby od Olomu-
čan. Poloha šachet odpovídá dnešním jezírkům 
na severozápadním okraji Rudice.
Co napsat závěrem? Jelikož touto vedutou je ob-
raz cenný pro lokální historii, stálo by za úva-
hu jeho restaurování, neboť především v  oné 
spodní části je barva popraskaná, odlupuje se 

od  plátna a  místy zcela chybí. Je zajímavé, že 
v roce 1857 všichni věděli, co obraz zachycuje, 
ale pak se povědomí vytrácelo – až se zcela vy-
tratilo, takže dnes o  tom, že je na obraze část 
Rudice, již nikdo nevěděl.

Josef Plch

Duchovní sloupek

Roztržitost
Určitě znáte nějaký vtip o  roztržitém panu 
profesorovi, který hledá brýle a  přitom je má 
na nose, nebo hledá deštník a studentovi, který 
ho upozorní, že ho drží v ruce, vděčně děkuje 
za to, že díky jeho pomoci nezmokne. Myslím, 
že je nespravedlivé přisuzovat roztržitost je-
nom učencům. Snad každý s ní má svou osobní 
zkušenost.
V uplynulých letech jsem si při výjezdu z Kos-
telní ulice na Jiráskovu mnohokrát říkal, že by 
tam bylo užitečné zrcadlo. Opěrná zeď brání 
ve  výhledu směrem k  benzince a  chce-li tam 
řidič vidět, občas těsně před ním prosviští auto, 
jehož uživatel si povolenou padesátku náso-
bí koeficientem vyšším než 1. Nedávno jsem 
zjistil, že tam to zrcadlo je. Nevím, jak dlouho. 
Možná jsem je zaregistroval hned první den, 
ale možná tam je rok nebo ještě déle. Zvykl 
jsem si dívat se na této křižovatce doleva a ne 
před sebe, a navíc mívám často sklopenou slu-
neční clonu, takže ve chvíli, kdy stojím na kři-
žovatce, není kvůli ní zrcadlo vidět. I když teď 
už o zrcadle vím, zvyk je železná košile a vět-
šinou toho užitečného pomocníka nevyužiji 
a  výrazným otočením hlavy dál trápím svou 
krční páteř. Jen někdy si vzpomenu včas, zjed-
noduším si život a díky zrcadlu vím, co se děje 
za rohem. Snad ta železná košile brzy povolí a já 
začnu tu jednoduchou vymoženost využívat 
stoprocentně.
I  jindy se mi stává, že si zbytečně kompliku-
ji život jen proto, že nepoužiji něco, co mám 
k  dispozici. Minulý pátek jsem v  Senetářově 
zaparkoval u kostela a automaticky strkal klíče 
do kapsy. Možná i proto, že jsem při tom sle-
doval efektně osvětlené pracovní dění na druhé 
straně ulice, jsem je nedal do kapsy, ale vedle, 

aniž bych si toho všiml. Chybět mi začaly až 
po mši ve chvíli, kdy jsem se potřeboval rych-
le přesunout na další mši do Jedovnic. Sáhnul 
jsem do  kapsy a  klíče tam nebyly. Prohledal 
jsem všechny své kapsy a  pro jistotu i  tašku, 
i  když tam jsem úspěch neočekával. Zkusil 
jsem, jestli je auto zamčeno; bylo. Snažil jsem se 
nahlédnout dovnitř, jestli jsem klíče nenechal 
v  zapalování a  auto se nezamklo automaticky 
samo. Bez výsledku, nebylo tam vidět, nejbližší 
lampa veřejného osvětlení jako naschvál právě 
ten večer nesvítila. Snažil jsem se proniknout 
očima tmu a  zjistit, jestli klíče neleží někde 
na zemi. Ležely, ale našel jsem je jen díky tomu, 
že je jiný řidič čekající ve svém vozidle zahlédl 
v záblesku světla projíždějícího auta a upozor-
nil mě na  ně. Do  Jedovnic jsem dorazil s  pě-
timinutovým zpožděním, ale to v dané situaci 
nebylo tak zlé, shánění náhradní dopravy by 
trvalo déle. Teprve o  dva dny později jsem si 
uvědomil, že už dva roky nosím v tašce malou 
baterku. Ještě nikdy jsem ji nepoužil, a tak jsem 
si na ni nevzpomněl ani ve chvíli, kdy by mi ko-
nečně byla užitečná.
Co všechno jsme přehlédli kvůli roztržitosti, 
nepozornosti, spěchu, mechanickému jednání, 
nadměrnému množství zájmů, zvykům a  za-
pomínání? Umíme to vysvětlit a  zdůvodnit, 
dáváme to k lepšímu pro pobavení společnosti, 
nebo se zlobíme, když to o nás vypravují jiní. 
Jedním ani druhým to ovšem nezměníme. Dá 
se s tím vůbec něco dělat? Určitě dá. Nemyslet 
na několik věcí současně, soustředit se na to, co 
právě dělám. Naučit se zastavit a každý den as-
poň několik minut nedělat vůbec nic. Občas se 
zamyslet nad tím, co všechno děláme ze zvyku, 
a posoudit, jestli to jsou zvyky užitečné a mají 
smysl, nebo už ho dávno ztratily. Sem tam se 
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podívat, co všechno s  sebou nosíme – v  kap-
sách, taškách, ale i  v  hlavě, protože i  v  myš-
lenkách a vztazích je třeba uklízet a udržovat 
pořádek. 
Myslím, že třeba právě blížící se Vánoce jsou 
k  tomu dobrou příležitostí. A  můžeme do  té 
údržby vlastní mysli zahrnout i  tyto svátky, 
protože i ony jsou leckdy spojeny nejen se zby-
tečným stresem, ale i s tím, že člověk něco dělá 
a vlastně neví proč; ve snaze o  to, aby si svát-
ky užil, si je v konečném výsledku kazí; myslí 
na spoustu věcí a přitom zapomene na to nej-
důležitější. 
Josef s  Marií byli v  Betlémě ve  velmi vypjaté 
situaci, dokud viděli jako jediné řešení ubyto-
vání v nějakém zájezdním hostinci nebo u ně-
koho v soukromí. Když tuto představu opustili 
a  smířili se s  tím, že i chlév za městem je pro 

jejich potřeby použitelný, byli v pohodě. Není 
právě tohle způsob, jak si připravit vánoční po-
hodu i dnes a tady?

Václav Trmač, farář

V Jedovnicích bude dětská vánoční mše 24. 12. 
v 16.00 hodin, „půlnoční“ ve 23.00 (o půlnoci 
skončí vyzváněním zvonů); 25. a  26. 12. jako 
v neděli.
Betlémské světlo bude k  dispozici v  neděli 
23. 12. a na Štědrý den dopoledne; do kostela 
je skauti slavnostně přinesou v  pátek 21. 12. 
na mši v 18.00 hodin.
Požehnání tříkrálovým koledníkům bude 
v pátek 4. 1. v 18.00 hodin, sbírka hlavně v so-
botu 5.1., v části Jedovnic i v pátek večer a pak 
ještě v neděli u kostela. Na faře bude pokladnič-
ka pro ty, kteří chtějí přispět, ale s koledníky se 
z nějakého důvodu minuli.

Napsali jste nám

Ukradené Vánoce

Předvánoční čas je zase po roce tady a já kolem 
sebe slýchám stížnosti a  zoufalé povzdechy. 
Pro mnoho lidí totiž období, které je na začát-
ku orámováno prvními koledami v obchodech 
a končí až posilvestrovským úklidem, vyvolává 
úzkost a starosti. 
Pokud člověk přijme to, že Vánoce jsou tu 
kvůli vyleštěným oknům, horám jídla v ledni-
ci a drahým dárkům, nemůže to snad ani jiný 
průběh mít. Zvlášť, když se jeden kvůli té celé 
sváteční hojnosti i  zadluží. I  když se reklamy 
a  mnozí obchodníci tváří, že Vánoce jsou tu 
snad jen pro konzum samotný, není tomu tak. 
Proto se vás chci raději zeptat: „Jak se vede? 
Jak se daří? Máte se?“ A  my odpovídáme po-
dle míry spokojenosti či srdnatosti, s  níž se 
potýkáme se svými starostmi. Tyhle základní 
zdvořilostní otázky se zpravidla týkají jen po-
vrchu věcí a nečeká se, že se začneme upřímně 
zpovídat. Ovšem, zeptal se vás vůbec někdy ně-
kdo, jak si skutečně vedete? Jak žijete – u sebe 
uvnitř…?
Rostete? Pracujete na sobě? Hledáte? Co nachá-
zíte? Jste bezradní? Podobá se váš život cestě, 

na níž pořád něco objevujete a žasnete, anebo 
je přešlapováním na  místě? Máte vůbec chví-
le, kdy se takhle zamyslíte? Nebo se jich bojíte 
a vyhýbáte se jim? A pokud si na ně uděláte čas, 
k čemu dojdete? Máte v sobě pokoj? – Tedy stav, 
kdy zneklidněně netěkáte, nehoníte se za mění-
cími se cíli, kdy se netrápíte chvíli pro to, chvíli 
pro ono, kdy vás život nebolí… 
Člověk nepotřebuje mít všechno, co se mu na-
bízí, aby měl pokoj v  srdci… ten není výsled-
kem uspokojení našich potřeb, ale ovocem na-
šeho vztahu s Bohem. Máme-li pokoj v Bohu, 
může nám ledaco jiného chybět, a přece se mů-
žeme ze života radovat. (Vědci dokonce tvrdí, 
že základní nastavení člověka je prý schopnost 
vydržet v nouzi.) Dnes se zdánlivě vše točí ko-
lem člověka, je to ovšem jen iluze, která slouží 
jiným cílům. Lidé mnoha generací před námi 
věděli, že podstata jejich života záleží v Bohu. 
Dokázali žít ve velmi skromných podmínkách, 
a přece být šťastni. Co je to tedy s námi?
Člověk dneška prý potřebuje seberealizaci. 
Křesťan ví, že realizuje (= uskutečňuje) Krista: 
má před očima Jeho (jak jej poznává zejmé-
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na z  Bible), řídí se jeho příkladem, rozmlouvá 
s ním v modlitbě – o sobě, o své rodině, o tom, 
čím žije, touží po jeho blízkosti (ve společenství 
církve, ve  svátostech), rozhoduje se podle něj. 
„Jsme živi, avšak již ne my, žije v  nás Kristus“ 
– vyznáváme po přijímání v závěru bohoslužeb 
a  odcházíme ke  svým všedním záležitostem, 
v nichž se to pak projevuje. Více či méně, podle 
toho, kolik místa v sobě Kristu opravdu dáváme. 
Podívej se do sebe – adventní a vánoční doba 
k  tomu vybízí. Máme ještě ochotu se nějak 
změnit? Otevřít nitro tomu, kdo nás stvořil, 
kdo na  nás myslí s  láskou? Protože u  Něj je 
pokoj, radost, štěstí – všechno to, co složitě 
hledáme a  pracně dobýváme, za  co náramně 
platíme, a přece toho tím způsobem nemůžeme 
dosáhnout… 
Jak tedy žijete – u sebe uvnitř? 
Vánoce jsou oslavou narození Ježíše z  Naza-
reta, který jako Boží Syn přinesl lidstvu lásku 
a milost. A tak by to měl být čas radosti, klidu 
a míru pro vás i vaše okolí. 

I když třeba neslavíte adventní a předvánoční 
čas s vírou, vezměte si z jeho původního smy-
slu alespoň část. Najděte si čas na sebe, blízké 
a  přátelé, nebuďte stále ve  spěchu. Na  chvíli 
se zastavte a  reflektujte svůj život, nebo si jen 
užijte ticho a klid. Buďte více s ostatními lidmi, 
mluvte s nimi a naslouchejte jim. Místo otáz-
ky „Co chceš pod stromeček?“ se radši ptejte: 
„Jak se máš?“. Uvidíte, že pak to bude období, 
na které se budete celý rok těšit. Nenechte si Vá-
noce ukrást. 
Srdečně Vás, ať jste věřící, hledající či nevěřící, 
zveme na adventní a vánoční sváteční setkání 
v  kapli v  Rudici ve  společenství církve česko-
slovenské husitské. 
Těším se na setkání s každým z Vás. 
Věřím, že využijete čas k povzbuzení a pěkné-
mu prožití této krásné doby. 
Požehnané Vánoce a šťastný rok L.P. 2013 Vám 
přeje 

Martin Kopecký, farář církve 
československé husitské, Blansko

Jsou Vánoce svátky klidu a míru i pro vaše zvířátko…?

Blíží se nejočekávanější svátky v  roce. Děti se 
těší na čas plný pohádek a překvapení, dospělí 
na dny volna a  relaxace. Pro mnoho zvířat se 
ale blíží čas stresu, strachu, bolestí bříška, zvra-
cení a průjmů.
Už začínáme péct cukroví, na  Štědrý den na-
chystáme kapra, řízky, někdo klobásu a  salát. 
Většinou se těšíme, že si pochutnáme na  ně-
čem, co si celý rok nedopřejeme a co je pro nás 
vzácností a symbolem svátků.
V  tom přichází první velký zvířecí problém. 
Oni to chtějí taky. Když to jídlo tak krásně a ne-
odolatelně voní a  ten náš miláček tak smutně 
a závistivě kouká! V těchto chvílích je potřeba 
si uvědomit, že salát a  smažená ryba opravdu 
vašemu zvířátku přinese, v  tom lepším přípa-
dě, jen „břichobol“. V horším případě mu za-
děláte na několikadenní problém se zažíváním 
v  podobě průjmů a  zvracení a  vy budete mu-
set měnit své plány na  svátky vánoční. Nikdy 
nezapomínejte, že čokoláda, rozinky a  česnek 
s cibulí jsou pro kočku i psa velice nebezpečné 
až toxické. Proto čokoládový čert není zrovna 

ideální pamlsek a česnek není vhodný přípra-
vek na  odčervení. Pokud chcete svému maz-
líčkovi přece jen dát něco „svátečního“, dejte 
mu kvalitní konzervu, vařenou vepřovou nebo 
hovězí kost, sušené nebo vařené maso, kousek 
tvrdého sýra, tvaroh nebo maximálně vanil-
kový pribináček. Věřte, že jedním smaženým 
kouskem masa ho stejně neuspokojíte a naopak 
si můžete zkazit svátky sháněním veterináře.
Už na Vánoce, ale hlavně pak na následujícího 
Silvestra, přichází druhý velký problém. Svět-
lice, rachejtle a dělobuchy. Pro některá zvířata 
zvuky, děsící je k smrti. Co dělat s vyděšeným 
mazlíčkem, který se choulí pod postelí a třepe 
se? Tak hlavně ho neujišťovat v tom, že se děje 
něco mimořádného a neutěšovat ho. Je potře-
ba ho zabavit a hrát si s ním. Pokud víte, že se 
váš pes nebo kočka bojí dělobuchů, tak ho vy-
venčete ještě před večerem a pak už ho nechte 
doma. Zavřete se s ním do klidnějších prostor, 
tam pusťte trochu víc nahlas televizi nebo rádio 
a  chovejte se, jako by se nic nedělo. Pokud se 
stane, že dělobuch bouchne zrovna v době, kdy 
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jste s pejskem venku, neutíkejte z místa. Nechte 
ho počuchat si a poznat, že to není nic, čeho by 
se měl bát. Třeba si tam s ním i pohrajte. Pokud 
hned odejdete, dáte mu tím najevo, že je třeba 
utíkat. Pokud vy sami nebudete na rány reago-
vat nepřirozeně, pes většinou postupně pozná, 
že se není čeho obávat.
Pokud ale stejně chcete ke  klidu vašeho maz-
líčka přispět i nějakým „uklidňujícím“ příprav-
kem, máte relativně široký výběr. Od homeo-
patik až po sedativa.
Homeopatická a  přírodní léčba je ze všech 
nejbezpečnější, ale má rozdílný individuální 
účinek. Na  trhu seženete homeopatický sirup 
a  tobolky, feromonové odpařovače a  oboj-
ky nebo tabletky zvyšující sekreci serotoninu 
(„hormonu štěstí“). Všechny tyto přípravky se 
musí začít podávat už několik dní před streso-
vým obdobím.

Léky zvané sedativa se používají až v krajních 
situacích a já je ani moc nedoporučuji, protože 
můžou v konečném důsledku více uškodit než 
zvířátku pomoci. 
O  každém léku se vždy nejprve poraďte s  ve-
terinárním lékařem a  nikdy sami neaplikujte 
žádné lidské přípravky. 
A  už jen malá poznámka na  závěr. Neplňme 
útulky. Choďte v  tyto dny s  pejskem na  pev-
ném vodítku, anebo ho alespoň mějte nějak 
označeného (čip, známka, visačka s  adresou), 
ať se najde, kdyby vám po nějakém nešťastném 
leknutí utekl.
Přeji krásné a pohodové svátky prožité ve zdraví. 

MVDr. Kateřina Kulhavá
K Propadání 87, Jedovnice

Tel: 534 008 307, pohotovost: 
603 380 480, www.vetka.cz

Pozvánky

Olšovec spol s r.o. Jedovnice připravuje

20. Předvánoční  knižní jarmark 
a Veletrh produktů označených 

Moravský kras – regionální produkt
sobota 8. prosince 2012, otevřeno  

od 8 do 16.30 hodin, KD Jedovnice
•	 připravujeme burzu knih, časopisů, tiskovin 

a hudebních nosičů
•	 prodej regionální literatury
•	 prodej knih a nové literatury
•	 zboží budou nabízet i soukromí prodejci
•	 prezentace řemesel, ochutnávka výrobků
•	 prezentovat se bude většina prodejců a drži-

telů značky Moravsky kras – regionální pro-
dukt

•	 doprovodný program – Vánoční výstava 
ZUŠ Jedovnice: keramický betlém

 Sokol Jedovnice pořádá 

Mikuláškou besídku 
v neděli 9. prosince 2012 v 16.00 v sále KD. 
V kulturním programu vystoupí hudebníci 
a tanečníci ZUŠ Jedovnice. Jsou připraveny 
soutěže pro děti a občerstvení pro všechny.

Missák pro dobrou věc
Ve středu 12. prosince 2012 proběhne 

v Kulturním domě v Jedovnicích již tradiční 
volba tentokráte „Missáka“ ZŠ Jedovnice.

Veškerý výtěžek z této akce bude jako 
každoročně poslán do Arcidiecézní charity 

Praha na projekt Adopce na dálku - 
pomáháme studiu indického chlapce Johnniho 
Islampurkara. Začátek akce je v 16.00 hodin. 

Srdečně zvou pořadatelé z 9. ročníku.

Vánoční prodej kaprů
Pátek 21.12.2012 od 9.00 do 15.30 hodin

Sobota 22.12.2012 od 9.00 do 15.30 hodin
Havlíčkovo náměstí - u telefonní budky, 

Jedovnice. Přijděte si koupit jedovnického 
kapříka. Srdečně Vás zvou jedovničtí rybáři

Pěvecký sbor Píseň, Sokol 
Jedovnice Vás zve na tradiční 

Vánoční koncert 
ve středu 26. prosince 2012 v 16.00 

v jedovnickém kostele. Přijďte s námi prožít 
příjemnou sváteční atmosféru při poslechu 

koled, vánočních a duchovních písní.
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Divadelní soubor Vlastimil Jedovnice Vás 
srdečně zve na autorské představení

Třikrát s Vlastimilem
Povídky Sto Euro, HARA-KIRI, Kudlanka 

Pačesatá
Premiéra – pátek 28. 12. 2012, reprízy – 
sobota 29. 12. 2012 a neděle 6. 1. 2013.

začátek v 17 hodin, kinosál KD Jedovnice. 
Představení trvá cca 2 hodiny, jedna 15 min. 
přestávka. Předprodej vstupenek zahajujeme 

od 15. prosince 2012 v prodejně Květiny 
Jaroslav Zelinka.

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

Ples Bivojanky a HC Barachov
(15. Ples Bivojanky).

Ples bude tradičně zahájen předtančením naší 
mládeže v pátek 18. ledna 2013 

ve 20.00 hod. v sále kulturního domu 
v Jedovnicích. K poslechu a tanci hudební 
skupina AKCENT. Do půlnoci se střídá 

s Bivojankou řízenou panem Jiřím 
Gundackerem. Bohatý kulturní a doprovodný 
program: tradiční pánská a dámská volenka, 

na půlnoc připraveno hudební 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 předprodeji do 20. prosince a v novém 

roce od středy 2. 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 sedmém společném plese Bivojanky a HC 

Barachov se těšíme na shledanou.

Dechová hudba Bivojanka
děkuje za potlesk a podporu v končícím roce. 
Všem občanům Jedovnic přeje, aby nový rok 

2013 byl prozářen hudbou a zpěvem.

Reklamy – inzerce
Koupím RD v Jedovnicích nebo blízkém okolí, 
do 2 000 000,- Tel. 604 522 898

Nabízíme výstavbu domů na klíč v obci Lipo-
vec, ceny již od 1 600 000,-Kč včetně pozemků 
o  velikosti 784m2. Více informací na  telefonu 
602 338 954.
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