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Na obálce: Pomník Tomáše Garrigua Masaryka
Minulý zpravodaj připomněl pozapomenutý a zmizelý pomník Jan Žižky z Trocnova, tentokrát kresba
Mgr. Jitky Vávrové představuje pomník, jenž nebyl
zapomenut a existuje, nicméně jeho osudy Žižkův
pomník v něčem připomínají. Chtělo by se začít
výrokem francouzského historika a bohemisty
Ernesta Denise: Češi mají dvojí historii – jednu,
která se stala, a druhou, kterou chtějí mít. Volně to
parafrázoval Miloš Zeman v r. 1989: „…jsme stále
ještě zemí s nepředvídatelnou minulostí.“ V praxi
se ona měnící se chtění (či nepředvídatelnost) projevovala mj. opakovaným stavěním a strháváním
pomníků, přejmenováváním ulic, likvidací nevhodných učebnic… V reakci na tento fakt vznikla
v r. 1990 mj. recesistická politická strana, jejímž
programem bylo prosadit pojmenovávání ulic
a jiných veřejných prostranství výhradně po pohádkových bytostech, jelikož ty jsou z pohledu měnících se politických režimů bezproblémové. Rece-

sisté ovšem netušili, že se objeví genderové hnutí,
zcela vážně útočící i na tyto zdánlivě nezávadné
postavy kulturního dědictví…
Vlny přejmenovávání a stavění / boření pomníků
se nevyhnuly ani Jedovnicím a ani výše uvedeným
dvěma pomníkům. A nejen to – v Jedovnicích po
vzniku Československa vznikla komise, jež navrhla pojmenování ulic a náměstí. První rozhodnutí,
schválené zastupitelstvem, padlo 11. září 1925.
Tehdy se oficiálním názvem stalo i Masarykovo
nábřeží (zřejmě totožné s dnešním Barachovem;
Olšovec tehdy zabíral i dnešní asfaltové parkoviště). Název zmizel po nacistické okupaci r. 1939, nevím, zda byl po r. 1945 obnoven. Jisté je, že pomalu
upadl v zapomenutí, obnoven nebyl ani po další
společenské změně v listopadu 1989.
O pomníku více na str. 29.
Josef Plch
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
s koncem roku se blíží čas, kdy hodnotíme rok
uplynulý, to, co se nám v něm podařilo, co jsme
naopak nezvládli, a kdy si dáváme předsevzetí
do roku nového.
To, co jsme zvládli či nezvládli, bylo uveřejněno
v říjnových předvolebních informacích.
V budoucím roce nás čekají dvě velké investiční akce, a to výstavba nové čistírny odpadních
vod, spojená s opravou hlavních stok kanalizace. Druhou akcí je potom oprava hlavní ko-

munikace přes Jedovnice. Obě tyto akce budou
financovány z dotačních titulů SVAK, JMK
a také z našeho rozpočtu.
Doufám, že spolu s touto opravou se nám podaří opravit také část chodníků na náměstí.
Dovolte mi, abych poděkoval Vám všem, kteří jste se podíleli a podílíte na rozvoji našeho
městyse. Také chci všem popřát krásné a klidné
prožití vánočních svátků, zdraví, štěstí, spokojenost a hodně úspěchů v novém roce 2015.
Ing. Jaroslav Šíbl, starosta městyse

Zaměstnanci městyse přejí všem občanům pohodové a radostné
vánoční svátky a v novém roce 2015 zdraví, štěstí a mnoho úspěchů
Pokojné a radostné Vánoce i dobrý a úspěšný rok 2015 přeje všem milým
spoluobčanům a čtenářům také redakce Jedovnického zpravodaje.
Informace z rady a zastupitelstva
(ve všech případech jde o anonymizované výpisy z usnesení)

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 82 ze dne 22. 9. 2014
Na základě předložených zpráv a projednaných
záležitostí:
Rada městyse schvaluje
• pronájem pozemků p.č. 331/34 a p.č. 333/13
a části pozemků p.č. 17/22 a p.č. 2486/4 panu
J. K., Ing. M. M., Mgr. L. M. a JUDr. M. M.,
Jedovnice, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem smlouvy o nájmu
• podmínky pro výběrové řízení na provozování sběrného dvora odpadů Jedovnice a doporučuje k projednání v zastupitelstvu
• smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s firmou ELEKTROWIN, a.s.,
Praha a pověřuje starostu podpisem smlouvy
• pronájem pozemků p.č. 1747/1 a p.č. 1820
paní L. P., Zastávka, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem smlouvy
o nájmu

• pronájem pozemků p.č. 1747/1 a p.č. 1911
Mgr. J. R., Brno, dle předloženého návrhu
a pověřuje starostu podpisem smlouvy o nájmu
• pronájem pozemků p.č. 1747/1 a p.č. 1985
paní M. F., Brno, dle předloženého návrhu
a pověřuje starostu podpisem smlouvy o nájmu
• pronájem pozemků p.č. 1747/1 a p.č. 2017
paní A. V., Rousínov, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem smlouvy
o nájmu
• schvaluje použití znaku Jedovnic na výstavu
Italští uprchlíci na Blanensku a Boskovicku
v letech 1915–1918.
• výjimku z OZV č. 5/2005 O pořádání veřejných produkcí na 26. až 27. 9. 2014 do 01 hodin a na 27. až 28. 9. 2014 do 01 hodin, žada-
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•

•
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tel Mezinárodní studentský klub MU Brno,
o. s., Brno
přijetí dotace z dotačního programu JMK
na požární techniku a věcné prostředky
k řešení mimořádných událostí JSDHO
JMK 2013–2016 smlouvy č. 026490/14/OKH
ve výši 450.000 Kč
podmínky pro výběrové řízení na pořízení
hydraulického vyprošťovací zařízení a prostředků pro vyprošťování z havarovaných
vozidel pro JSDH Jedovnice a doporučuje
k projednání v zastupitelstvu
Přílohu č. 2 ke smlouvě č. 30/00 s firmou
AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., Brno
a pověřuje starostu jejím podpisem
Protokol o vyřazení DHM, DDNM, DDHM
a DHMO za kalendářní rok 2014 z majetku
ZŠ Jedovnice, dle předloženého návrhu
rozpočtové opatření č. 7/2014 dle předloženého návrhu a doporučuje k projednání v zastupitelstvu
podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro
Mateřskou školu Jedovnice a školní jídelnu,
dle předloženého návrhu a pověřuje starostu
k podání žádosti Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru školství
podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro
školní jídelnu – výdejnu, dle předloženého
návrhu a pověřuje starostu k podání žádosti
Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru školství
podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro
Základní školu Jedovnice, dle předloženého
návrhu a pověřuje starostu k podání žádosti
Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru školství
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Rada městyse ruší
• ruší usnesení 74/10 ze dne 16. 5. 2014
o dopravním napojení p.č. 999/2 žadatele
Ing. arch. M. H., Brno
Rada městyse souhlasí
• s navrženým dopravním napojením p.č.
999/2 žadatele Ing. arch. M. H, Brno a dohoda o provedení bude předmětem dalšího
jednání
• se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku p.č. 1442 v k.ú. Jedovnice
• s konáním volebního mítinku sdružení „Jedovnice, bude líp“ dne 4. 10. 2014 v době
od 14 do 18 hodin v prostorech před kulturním domem včetně vstupu do kulturního
domu
• s pronájmem sálu v Chaloupkách pro taneční
školu Body Rockers, o. s., Boskovice, za částku 200 Kč na den na školní rok 2014/2015
Rada městyse bere na vědomí
• výsledky soutěže Rozkvetlé Jedovnice 2014
a schvaluje formu odměny oceněným občanům
• informaci o vstupu na pozemky městyse
za účelem ořezu dřevin zasahujících do vedení elektrizační soustavy pracovníky Trailing, s.r.o., Brno
Rada městyse nereflektuje
• nereflektuje na předkupní právo chat č.e. 2
a č.e. 210
Rada městyse pověřuje
• starostu podpisem nájemních smluv na byty
v DPS Jedovnice bez předchozího projednání
v radě městyse
Rada městyse stanovuje
• výši vstupného do kina Jedovnice ve výši
60 Kč a pro děti do 6 let zdarma a promítacím dnem stanovuje neděli v 17 hodin

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 83 ze dne 6. 10. 2014
Na základě předložených zpráv a projednaných
záležitostí:
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Rada městyse schvaluje
• schvaluje pronájem části pozemku p.č. 1442
o výměře cca 120 m2 panu Z. P., Jedovnice,
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dle předloženého návrhu a pověřuje starostu
městyse podpisem nájemní smlouvy
pronájem části budovy č.p. 83 (obchod s potravinami) o výměře 80 m2 a sklad o výměře
55 m2 firmě ROSA Market, s. r. o., Kroměříž,
dle předloženého návrhu a pověřuje starostu
podpisem smlouvy o nájmu
Dohodu o součinnosti s Ing. B. F., Jedovnice, pro provedení napojení p.č. 999/2 a p.č.
1013/2, a pověřuje starostu městyse jejím
podpisem
výjimku z OZV č. 5/2005 O pořádání veřejných produkcí na 13. až 14.12.2014 do 01
hodin, žadatel skupina Lee Banda, Jedovnice
schvaluje použití znaku Jedovnic na společný
znak partnerských měst a obcí Aschheimu
schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2014 dle
předloženého návrhu a doporučuje k projednání v zastupitelstvu
příspěvek ve výši 2 tis. Kč pro organizaci Pionýr Jedovnice, k zajištění programu akce
Bubušou dne 24. 10. 2014 u příležitosti oslav
výročí vzniku samostatného československého státu
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm.
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, podání žádosti
o zápis následující změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení
u Základní školy Jedovnice, okres Blansko,
příspěvkové organizace: navýšení kapacity
školní jídelny z 270 strávníků na 400 strávníků s účinností od 1. 12. 2014, pověřuje ředitele školy k podání výše uvedené žádosti Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru
školství
v souladu s ustanovením §102, odst. 2, písm.
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, podání žádosti
o zápis následujících změn v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení
u Mateřské školy Jedovnice, okres Blansko,
příspěvkové organizace:
1. Změna názvu příspěvkové organizace
z Mateřská škola Jedovnice, okres Blansko na Mateřská škola Jedovnice, příspěvková organizace.
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2. Změna sídla příspěvkové organizace
z adresy 679 06 Jedovnice, Havlíčkovo
náměstí 224 na adresu 679 06 Jedovnice,
Zahradní 632.
3. Zápis nového místa výkonu činnosti mateřské školy na adrese 679 06 Jedovnice,
Zahradní 632
4. Výmaz místa výkonu činnosti školní jídelny na adrese 679 06 Jedovnice, Havlíčkovo náměstí 224, s kapacitou 170 stravovaných.
5. Zápis místa výkonu činnosti školní jídelny na adrese 679 06 Jedovnice, Zahradní
632, s kapacitou 170 stravovaných.
6. Zápis činnosti školní jídelny - výdejny
na adrese 679 06 Jedovnice, Havlíčkovo
náměstí 224, s kapacitou 50 strávníků.
Vše s účinností od 1. 1. 2015 a pověřuje ředitelku školy k podání výše uvedené žádosti
Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru školství
Rada městyse ruší
• usnesení č. 82/31 a usnesení č. 82/32 ze dne
22. 9. 2014 o zápisu změn v rejstříku škol
a školských zařízení
Rada městyse souhlasí
• s výstavbou tří garáží na pozemku p.č. 990
žadatelům S. Š. a F. Š., Jedovnice, dle předloženého návrhu a nesouhlasí s prodejem
tohoto pozemku, možnost dalšího jednání
o pronájmu
• s dočasným využitím pozemků p.č. 2338
a p.č. 2167/1 k účelu zhotovení stavby NPP
Rudické propadání – zamezení odnosu strusek k zabezpečení přístupu na stavbu a skladovací plochy po dobu stavby, to je od 1. 12.
2014 do 30. 9. 2015 Mendelovou univerzitou
v Brně, Školní lesní podnik Masarykův les
Křtiny
• se žádostí paní A. B., Blansko, na stavbu bazénu na pozemku p.č. 1747/1
• s přístavbou sociálního zařízení k chatě
č.e. 53 na pozemku p.č. 1747/1 žadatele R. P.,
Brno
• s přístavbou sociálního zařízení k chatě
č.e. 223 na pozemku p.č. 1747/1 žadatele J. Č.,
Blansko
5
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• se stavbou vrtané studny na pozemku p.č. 942
žadatele Mendelova univerzita v Brně, Školní
lesní podnik Masarykův les Křtiny
• se žádostí pana J. Š., Jedovnice, o odpuštění
splátky za nájem hotelu Riviera za rok 2014
ve výši 50 tis. Kč v souladu s Dodatkem č. 1
ke smlouvě o nájmu
Rada městyse bere na vědomí
• zápis z jednání komise pro občanské záležitosti ze dne 24. 9. 2014
Rada městyse vybrala
• v rámci výběrového řízení na dodávku hydraulického vyprošťovacího zařízení a pro-
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středků pro vyprošťování z havarovaných
vozidel pro JSDH Jedovnice nabídku firmy
Nordstahl, s.r.o., Praha a pověřuje starostu
městyse podpisem kupní smlouvy
• v rámci výběrového řízení na provozování
sběrného dvora odpadů Jedovnice nabídku
firmy SITA CZ, a.s., Brno a pověřuje starostu
městyse podpisem příslušné smlouvy
Rada městyse zamítá
• na základě vyjádření bezpečnostního technika a právního zástupce odvolání pana
L. K., Jedovnice, ze dne 22. 9. 2014

Usnesení č. 36 ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice ze dne 2. 10. 2014
Na základě předložených zpráv a projednaných
záležitostí Zastupitelstvo městyse Jedovnice:
1. schvaluje zapisovatelku Ing. Martu Tesařovou, tajemnici ÚM
2. schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Josefa
Matušku a Jaroslava Charváta
3. schvaluje program zasedání dle předloženého a doplněného návrhu
4. schvaluje přijetí dotace z dotačního programu JMK na požární techniku a věcné
prostředky k řešení mimořádných událostí
JSDHO JMK 2013–2016 ve výši 450.000 Kč
a pověřuje starostu městyse podpisem
smlouvy č. 026490/14/OKH
5. schvaluje Smlouvu o dílo č. H35-05-14
mezi městysem Jedovnice a firmou VO REVITAL, s. r. o., Boskovice, na zhotovení
technické dokumentace dle předloženého
návrhu a pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy
6. schvaluje Příkazní smlouvu mezi městysem Jedovnice a PFIS, s. r. o., Praha,
na zpracování žádosti o dotaci na rozvoj

7.

8.
9.

10.

výukové kapacity Základní školy Jedovnice
a pověřuje starostu městyse podpisem příkazní smlouvy
schvaluje kupní smlouvu č. 13212014 mezi
městysem Jedovnice a E. ON distribuce,
a. s., České Budějovice, a pověřuje starostu
městyse podpisem kupní smlouvy
schvaluje rozpočtová opatření č. 6, 7/2014
dle předloženého návrhu
schvaluje Smlouvu o dílo s firmou RAWAT,
dle předloženého materiálu, a pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy. Zastupitelstvo městyse požaduje řešit se zhotovitelem doporučení ohledně rybí obsádky
v Olšovci a ošetření přítoků.
deleguje na radu městyse provedení výběrového řízení na provozování sběrného
dvora a na dodávku hydraulického vyprošťovacího zařízení a prostředků pro vyprošťování z havarovaných vozidel a pověřuje
starostu městyse podpisem smluv s vybranými firmami

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice ze dne 3. 11. 2014
Na základě předložených zpráv a projednaných
záležitostí Zastupitelstvo městyse Jedovnice:
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1. jmenuje zapisovatelkou paní Ing. Martu
Tesařovou, tajemnici ÚM
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2. schválilo ověřovatele zápisu pana Ing. Josefa Matušku a paní Danielu Starou
3. schvaluje Jednací řád zastupitelstva městyse včetně přílohy Volební řád pro volební
období 2014–2018 dle předloženého návrhu
4. schvaluje způsob rozpravy k projednávaným bodům dle předloženého návrhu
5. zvolilo mandátovou komisi ve složení pan
Leoš Blažek, pan MUDr. Aleš Kleinbauer,
paní Mgr. Hana Šíblová
6. ověřuje a potvrzuje na základě předložené
zprávy mandátové komise výsledky a platnost voleb do Zastupitelstva městyse Jedovnice pro volební období 2014–2018, konaných ve dnech 10. 10. 2014 a 11. 10. 2014
7. ověřuje a potvrzuje platnost slibu a získání
mandátu u všech 15 členů zastupitelstva
městyse
8. zvolilo volební komisi ve složení pan
Ing. Josef Plch, pan Michal Prause
a pan Mgr. Zdeněk Doležel
9. stanovuje pro volební období 2014–2018
počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva městyse pro výkon funkce na jednoho, a to pro funkci starosty městyse
10. stanovuje pro volební období 2014–2018
počet neuvolněných místostarostů na jednoho
11. stanovuje pro volební období 2014–2018
počet členů rady městyse na pět
12. stanovuje, že návrhy kandidátů do všech
funkcí, které budou voleny na dnešním
ustavujícím zasedání zastupitelstva městyse, předkládají členové zastupitelstva městyse
13. zvolilo starostou městyse Jedovnice pana
Ing. Jaroslava Šíbla, Kostelní 40, 679 06 Jedovnice
14. zvolilo místostarostkou městyse Jedovnice
paní Mgr. Annu Bayerovou, U Hrubé lípy
611, 679 06 Jedovnice
15. zvolilo členem Rady městyse Jedovnice
pana Ing. Josefa Plcha, Na Kopci 501, 679 06
Jedovnice, pana Michala Prause, Legionářská 53, 679 06 Jedovnice a slečnu Bc. Lenku
Šebelovou, DiS., U Hrubé lípy 615, 679 06
Jedovnice

JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ

16. zvolilo předsedou finančního výboru pana
Michala Prause, Legionářská 53, 679 06 Jedovnice
17. zvolilo předsedou kontrolního výboru
pana Jaroslava Charváta, Na Větřáku 529,
679 06 Jedovnice
18. zvolilo členy finančního výboru:
pana PharmDr. Stanislava Fránka, Palackého 300, 679 06 Jedovnice, pana Ing. Petra
Gabriela, Havlíčkovo náměstí 234, 679 06
Jedovnice, paní Marii Gabrielovou, Havlíčkovo náměstí 234, 679 06 Jedovnice,
pana Ing. Oldřicha Horáka, Absolonova
741, 679 06 Jedovnice, pana Jana Jelínka, Na Kopci 501, 679 06 Jedovnice, pana
Miroslava Marinčáka, Za Kostelem 702,
679 06 Jedovnice, paní Mgr. Renatu Valentovou, Na Kopci 588, 679 06 Jedovnice
a paní Ing. Irenu Žižkovou, Havlíčkovo náměstí 26, 679 06 Jedovnice
19. zvolilo členy kontrolního výboru:
pana Bc. Michala Knechta, Na Kopci 638,
679 06 Jedovnice, pana Romana Pernicu,
Na Větřáku 529, 679 06 Jedovnice a paní
Ing. Romanu Pernicovou, Na Kopci 636,
679 06 Jedovnice
20. zastupitelstvo městyse zvolilo zástupcem
městyse do Svazku vodovodů a kanalizací
okresu Blansko a do Svazu měst a obcí ČR
starostu městyse pana Ing. Jaroslava Šíbla,
Kostelní 40, 679 06 Jedovnice
21. zvolilo zástupcem do Spolku pro rozvoj
venkova Moravský kras místostarostku
Mgr. Annu Bayerovou, U Hrubé lípy 611,
679 06 Jedovnice
22. zvolilo zástupcem Honebního společenstva
Rudice pana Leoše Blažka, K Propadání
558, 679 06 Jedovnice, zástupcem Honebního společenstva Senetářov pana Ing. Josefa Vágnera, Na Kopci 636, 679 06 Jedovnice
23. schvaluje oddávající s právem nosit státní znak: starostu městyse, místostarostku
městyse, radní městyse, předsedu komise
pro občanské záležitosti
24. schvaluje odměňování členů Zastupitelstva městyse Jedovnice dle Nařízení vlády
č. 459/2013 Sb., O odměnách za výkon
7

JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ

funkce členům zastupitelstev, s účinností
od 3. 11. 2014, dle předloženého návrhu
25. schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2014 dle
předloženého návrhu
26. schvaluje přijetí neinvestiční dotace na realizaci projektu Oprava místní komunikace, Jedovnice ve výši 300.000 Kč a pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy
č. 027255/14/OKH
27. schvaluje podání žádosti poskytovatele soc.
služeb městyse Jedovnice o dotaci ze stát-
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ního rozpočtu pro rok 2015 dle metodiky
MPSV
28. schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene č. 1007C14/57
a č. 65N14/57 s Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, Husinecká
1024/11a, 130 00 Praha 3, dle předloženého materiálu, a pověřuje starostu městyse
podpisem této smlouvy

Další důležité informace pro občany
Problém tzv. anonymizace zveřejňovaných výpisů z usnesení
Počínaje zpravodajem 7-8/2014 se ve výpisech
usnesení přestala objevovat celá příjmení a byla
nahrazena toliko iniciálami. Nemálo občanů
nese tuto změnu nelibě a považuje ji za svévoli
vedení obce. Osobně jsem si vyslechl, že se snažíme všechno tutlat, žijeme odtrženi od reality,
že neděláme nic pro lidi (dokonce!)… atd. A že
všechny obce kolem vše zveřejňují v míře daleko větší či zcela úplné.
Věc je poněkud složitější. Bezprostředním impulsem byla ostrá stížnost jednoho z našich
spoluobčanů, jehož jméno bylo uvedeno v jednom bodě usnesení, že si nepřeje, aby se jeho
jméno objevovalo ve zveřejňovaných materiálech. To by samo o sobě nemuselo mít žádný vliv, ale právní situace mu (bohužel) dává
za pravdu. V pokynech či doporučeních ministerstva vnitra, které metodicky řídí činnost
státní správy i obecních samospráv a je oprávněno k výkladu zákonů, se uvádí zhruba následující: Ve smlouvách či zápisech z rady i zastupitelstva musí být fyzické osoby jednoznačně
identifikovatelné (aby bylo jednoznačné, koho
se záležitost týká). Ale při zveřejňování těchto
materiálů je nutno zajistit jejich anonymizaci,
tedy veřejnosti nemá být zjevné, o koho jde.
Doslova: Na internetu / při zveřejnění je nutno začernit (anonymizovat) citlivá data, jako
je u fyzických osob např. rodné číslo a bydliště,
jméno. U jména bude záležet na velikosti obce
a četnosti těchto jmen v dané obci – tj. možnosti
8

identifikovat konkrétní osobu. Doporučujeme
však výslovně uvést k takovému dokumentu
zmínku, že jde o zkrácený, resp. anonymizovaný
zápis či usneseni.
Jinými slovy – zatímco v Praze je možno uvést
Josef Novák, Vinohrady, v Blansku (snad) Josef Novák, Blansko, pak v menších obcích by
už uvedení jména mohlo být potenciálním
problémem. Podstatné je, že z doporučení jasně plyne, že nemá být možnost identifikovat
konkrétní osobu – tedy přesně to, co vzbudilo
kritiku. Pokud tato kritika míří na obec, pak
míří na špatný cíl – je třeba cílit výš, na zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
či na jeho výklad. Za porušení tohoto zákona
může Úřad pro ochranu osobních údajů udělit
(i obci) velmi citelnou pokutu.
Mimochodem, s uváděním iniciál ve zveřejňovaných zápisech jsem se poprvé setkal už před
spoustou let ve zpravodaji (nedalekého) Rozstání.
Ještě je třeba uvést, že je nutno rozlišit zápis
(z jednání zastupitelstva či rady), který obsahuje i řadu podrobností, podstatné body rozpravy, účast zastupitelů…, dále mnohem stručnější usnesení (obsahuje mj. i výsledek hlasování)
a nakonec zveřejňovaný (a tedy anonymizovaný) výpis z usnesení.
Občané mají ze zákona právo osobně nahlížet
do zápisů ze zasedání zastupitelstva, ta jsou
navíc vždy veřejná. V naší obci – a nejen v ní
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– této možnosti využívá minimum občanů, ačkoliv právě zde mohou získat nejlepší přehled.
Právo nahlížet do zápisů ze schůzí rady mají
jen zastupitelé, schůze rady jsou neveřejné.
Dochází tak k poněkud paradoxní situaci,
kdy si občané nemohou veřejně přečíst, o jaké
konkrétní fyzické osoby se v usneseních jedná, ale soukromě to při nahlédnutí do zápisu
zjistí. A jistý ideový rozpor je pochopitelně
i mezi výše uvedeným zákonem a zákonem

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Koho zajímá více, může např. na internetu najít
dva materiály ministerstva vnitra – Metodické
doporučení k činnosti územních samosprávných
celků č. 2 (dílčí aspekty související se zasedáními
zastupitelstvem obcí) a Dotazy a odpovědi – jednací řády, zápisy a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.
Josef Plch, člen rady

Společné prohlášení
Kandidáti, zvolení do zastupitelstva městyse
Jedovnice v obecních volbách 2014 za subjekty
Budoucnost, KDU-ČSL a Jedovnice, bude líp
se při povolebních jednáních dohodli na spolupráci pro další volební období a na následujících bodech:
1. Schválený rozpočet městyse na příslušný
kalendářní rok bude zveřejněn na úřední
desce na webových stránkách městyse, stejně jako následně přijatá rozpočtová opatření a skutečné plnění rozpočtu po schválení
účetní závěrky.
2. Výběrová řízení jakéhokoli typu podle Zákona o veřejných zakázkách budou
transparentně zveřejňována, do podmínek
výběrových řízení bude pokud možno zahrnuto zaměstnání nezaměstnaných osob
z městyse v případě realizace zakázky.
3. Pravidelně po účetní závěrce ATC Olšovec
i městyse bude v obecním zpravodaji zveřejněna komentovaná zpráva o výsledku
hospodaření ATC Olšovec a o „výnosnosti“ ATC Olšovec pro městys (příjmy versus
výdaje).
4. Nově
uzavřené
smluvní
závazky
od 50.000 Kč výše budou zveřejňovány
na úřední desce na webových stránkách
městyse.
5. Snaha o maximální čerpání dotací pro rozvoj městyse, s ohledem na možnosti rozpočtu.
6. Zavést participativní rozpočet – možnost
hlasování občanů o určení investované
částky ve výši 200.000 Kč ročně na alter-

nativně navržené akce. Způsob hlasování
bude upřesněn.
7. Zvýšit informovanost občanů a jejich vtažení do dění v obci. Jedenkrát za pololetí
svolat zasedání zastupitelstva (popřípadě
pracovní jednání) do kinosálu, informovat
občany o akcích zásadnějšího dopadu.
8. Pokračovat v praxi projednávání návrhu
rozpočtu za účasti členů finančního výboru.
9. Vytvořit seznam prioritních investičních
akcí, které by měly být v průběhu volebního
období splněny.
10. Podepsaní kandidáti podpoří při volbě toto
obsazení funkcí: Ing. Jaroslav Šíbl – starosta; Mgr. Anna Bayerová – místostarostka;
Bc. Lenka Šebelová, Ing. Josef Plch, Michal Prause – členové rady; Michal Prause – předseda finančního výboru; Jaroslav
Charvát – předseda kontrolního výboru.
11. Podepsaní kandidáti podpoří budoucí
změnu úvazku místostarostky od 1. ledna
2015 v souvislosti s jejím pověřením řízením ATC Olšovec.
V Jedovnicích 3. listopadu 2014
SNK Budoucnost: Ing. Jaroslav Šíbl, Daniela
Stará, Mgr. Hana Šíblová, Michal Prause
KDU-ČSL: Mgr. Anna Bayerová,
Ing. Josef Plch, Ing. Josef Vágner
SNK Jedovnice, bude líp:
Bc. Lenka Šebelová, Dis.
Poznámka: Výše uvedené prohlášení je výsledkem série povolebních vyjednávání. Ta se vedou
po volbách vždy, novinkou je snad to, že jsme
9
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se rozhodli výsledky našich jednání podepsat
a zveřejnit, čímž je dáváme pod veřejnou kontrolu. Povolební vyjednávání vyjasnil fakt, že
zvolení kandidáti STAN a SNK Společně pro Jedovnice neměli zájem o místo v radě. Konečná
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redakce výše uvedeného textu vznikla až poté, co
kandidáti STAN neměli zájem ani o místo předsedy kontrolního výboru.
Josef Plch

Provoz úřadu městyse koncem roku
Pokladna pro platby v hotovosti otevřena
do čtvrtka 18. 12. 2014
Úterý 23. 12. 2014 – dovolená
Pondělí 29. 12. 2014 – běžný provoz
Úterý 30. 12. a středa 31. 12. 2014 – dovolená
Pátek 2. 1. 2015 - dovolená
Stavební úřad bude od 23. 12. 2014 do 4. 1. 2015
uzavřen.

Knihovna bude od 22. 12. 2014 do 4. 1. 2015
uzavřena.
Policie městyse, když bude sloužit, bude k dosažení na mobilním telefonu 723 204 979,
v ostatních případech volejte Policii ČR - linku
158.

Vodoměry potřebují v zimě vaši ochranu

Nastávající zimní období je velkým nepřítelem
vodoměrů, které velmi často může poškodit
zima a mráz. Takto poničený vodoměr může
způsobit velké starosti, zejména únik vody
z poškozené přípojky do prostoru, finanční
škody na vašem majetku, čeká vás i úhrada
za poškozený vodoměr. Za ochranu vodoměru
totiž ze zákona odpovídají odběratelé, popřípadě vlastníci nemovitostí.

Přinášíme tedy několik rad, jak se
vyhnout zbytečným problémům:
Je-li vodoměr umístěn ve venkovním prostoru (šachtě), neopomeňte provést následující
opatření:
• šachtu pečlivě zavřete
• poklop šachty přikryjte tepelnou izolací
(polystyren apod.)
• vodoměr opatřete tepelnou izolací v případě zvlášť silných mrazů (pokud je vodoměr usazen v nezámrzné hloubce – alespoň
1,3 m pod terénem, není izolace nutná)
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Je-li vodoměr umístěn uvnitř nemovitosti:
• ochraňujte potrubí vystavená mrazu, stejně jako vlastní vodoměr, pomocí vhodných
izolačních materiálů, nejlépe omotáním nenasákavými stavebními izolacemi atd.
• prostor, kde je vodoměr umístěn, dobře
uzavřete proti vnikání chladného vzduchu
zvenčí - například rozbité sklepní okénko
a průvan mohou v mrazivých dnech být příčinou zamrznutí a poškození vodoměru.
Jako tepelnou izolaci zásadně nepoužívejte
materiály, které mohou navlhnout.
Pro majitele rekreačních objektů, jako jsou
například chaty, jež nemají vodoměrné šachty,
kde je předpoklad nedodržení podmínek pro
vhodné umístění 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.
Vodoměry může poškodit i teplo.
Nejen extrémně nízké teploty, ale také teploty extrémně vysoké mohou způsobit poškození vodoměru. Vodoměry, které používáme
pro měření množství dodané pitné vody, jsou
citlivé měřicí přístroje, jejichž mechanizmus
je vyroben z plastů vhodných pro styk s pit-
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nou vodou do teploty asi 40° C. Voda z vodovodu pro veřejnou potřebu, kterou dodáváme, má teplotu maximálně 10° C a nebude
mít rozhodně nikdy teplotu vyšší než uvedených 40° C.
V zimě se setkáváme s tímto poškozením
v okamžiku, když se odběratel snaží již zamrzlou 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 vodoměrné dílně, naprosto zjevné.
Byla-li nefunkčnost nebo poškození vodoměru způsobena nedostatečnou ochranou vodoměru odběratelem nebo přímým zásahem

odběratele vedoucím k poškození vodoměru,
ze zákona hradí újmu a náklady spojené s výměnou vodoměru odběratel.
Odběratel je dle zákona povinen informovat naši společnost při jakémkoliv problému
s vodoměrem či vodoměrnou soustavou. Nikdy nesmí do celé soustavy či jen vodoměru
zasahovat sám, bez přítomnosti zaměstnanců provozní společnosti.
Při jakémkoliv výše popsaném problému,
prosím, informujte naši společnost.Kontakty na jednotlivé divize naleznete na webových stránkách: http://www.vodarenska.cz.
Mgr. Iva Šebková
Vodárenská akciová společnost, a.s.

Strom roku 2014
Již téměř dva měsíce uběhly od úterka 21. října,
kdy se v brněnské zánovní Otevřené zahradě
pod Špilberkem konalo závěrečné vyhodnocení ankety Strom roku 2014. Do tohoto finálového kola postoupila též jedovnická Hrubá
lípa, která po celý měsíc srpen reprezentovala
Jedovnice v brněnských ulicích. K vidění byla
na galerijní tramvaji, která projížděla Brnem
s obrazy všech dvanácti stromů postupujících
do závěrečného hodnocení ankety. Paní místostarostka Mgr. Anna Bayerová se z vyhodnocení vrátila pouze s „bramborovou medai-

lí“, protože od „bronzu“ Hrubou lípu dělilo
148 hlasů.
„Zlato“ získala za 24 834 hlasů 257 let stará
Opatovická borovice s obvodem kmene 505
centimetrů. K vítěznému místu Velkoopatovičtí obdrželi nejen příspěvek 73 539 korun,
ale současně i postup borovice do ankety Evropský strom roku 2015. Se „stříbrem“ odjížděli domů na Rokycansko Skomelští. 300 let
starý Skomelský dub s obvodem 476 cm získal
8 088 hlasů a příspěvek 24 456 korun. Dub
rodiny nad Pitínem (v sousedství „ekologické“ obce Hostětín), starý 500 let a s obvodem
600 centimetrů, získal 6 714 hlasů, oceněných
21 412 korunami.
Jedovnické Hrubé lípě patří čtvrté místo
a finanční příspěvek 19 145 korun– za získaných 6566 hlasů. To, že Hrubá lípa má obvod
523 centimetrů a že zdobí výjezd z Jedovnic
již tři sta let, výsledek ankety nemohlo nijak
ovlivnit, protože „kvalita“ ani věk stromů
neměly na hodnocení žádný vliv. Šlo pouze
a jenom o hlasy. Do letošního ročníku poslalo
své hlasy celkem 59 398 lidí z celé republiky
a v pokladně ankety se nahromadilo 185 224
korun, které jsou zdrojem na „odměny stromům“.
IM
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Z policejních záznamů
Zpráva o činnosti Policie městyse Jedovnice za období od 20. 9. do 19. 11. 2014
Obecní policie mimo jiné řešila v uplynulém
období následující události:
• 2x nález klíčů na Havlíčkově náměstí. Nález
zveřejněn na infokanále.
• 1x nález dětského jízdního kola. Kolo bylo
nalezeno na Havlíčkově náměstí. Šetřením
se nepodařilo zjistit skutečnosti vedoucí
k osobě majitele. Jízdní kolo bylo zajištěno
a uloženo na úřadě městyse. Ve věci sepsán
úřední záznam. Nález zveřejněn na infokanále.
• 1x nález batohu s osobními věcmi na ulici Podhájí. Nález uveřejněn na infokanále.
Následně předán majiteli. O nálezu sepsán
úřední záznam.
• 1x nález peněženky s finanční hotovostí
na Olšovecké ulici. O nálezu a předání majiteli sepsán úřední záznam.
• 3x odchyt volně pobíhajících psů. Přestupky
(porušení OZV)vyřešeny uložením blokové
pokuty.
• 1x nález dioptrických brýlí u fotbalového
hřiště. Nález uveřejněn na infokanále a následně předán majiteli.
• 1x výjezd k záchraně lidského života na ul.
Legionářská. Výjezd proveden za součinnosti hasičů Jedovnice a RZS Nemocnice
Blansko. O zásahu sepsán úřední záznam.
• 1x nález psa na Hybešově ulici. Nález uveřejněn na infokanále a následně byl pes předán
majitelce.
• 1x nález fotoaparátu v okolí rybníka Budkovanu. Nález uveřejněn na infokanále. Fotoaparát uložen na služebně OPMJ.
• 1x přijato oznámení - pokousání psem.
Po provedeném šetření byl přestupek oznámen na Městský úřad Blansko k projednání
do přestupkové komise.
• Zajištění dopravní obslužnosti, dohled nad
silničním provozem a veřejným pořádkem
při konání rybolovu.
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• Zajištění dopravní obslužnosti při pořádání
sportovní akce Běh za Jedovnickým kaprem
a při lampionovém průvodu.
• 2x asistence při dopravní nehodě a zajištění
místa nehody do příjezdu dopravní policie
na silniční komunikaci na Havlíčkově náměstí a v ulici Na Kopci.
• 1x přijato oznámení o nezaplacení účtu při
čerpání pohonných hmot a ujetí od benzinové stanice. Přestupek proti majetku šetří
OPMJ.
• 2x ověření dat z pokutových bloků pro Odbor dopravy Městského úřadu Vyškov.
• 1x přijato oznámení o krádeži měděného
okapového svodu z nemovitosti na ulici Kostelní. Přestupek proti majetku šetří OPMJ.
• 5x vystaveno povolení k vjezdu do chatové
oblasti.
• 12x výběr poplatků za užívání veřejného
prostranství a reklamy infokanálu.
• Opakovaná součinnost s PČR při šetření série vloupání do rekreačních chat a krádeží
v chatové oblasti, kontrola rekreačních objektů v k.ú. Jedovnic.
• 8x případ rušení nočního klidu na ul. Barachov, Palackého, Havlíčkovo nám. Přestupky proti veřejnému pořádku vyřešeny
na místě domluvou.
• 3x šetření případů podomního prodeje
na k.ú. městyse Jedovnice. Přestupky proti
pořádku v územní samosprávě (porušení
Tržního řádu městyse Jedovnice) byly vyřešeny na místě domluvou a vykázáním prodejců.
• 2x nález osobních dokladů - předáno majitelům.
• 4x oznámení dopravního přestupku na odbor dopravy. Přestupci s vyřešením přestupků na místě nesouhlasili, a proto byly přestupky zadokumentovány a oznámeny.
• V uplynulém období strážníci šetřili celkem
54 přestupků v dopravě, spáchaných na k.ú.
Jedovnic.
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Upozornění
V poslední době se v naší obci objevují podvodníci, kteří se snaží rozměnit u živnostníků
bankovky větší nominální hodnoty. Při této
transakci prodavače cíleně zmatou tak, že prodavač za svoji ochotu vyhovět přijde i o část
tržby, aniž by si to v dané chvíli ihned uvědomil. Svůj trik provádějí nejen při rozměňování,
ale i při zakoupení zboží v malé hodnotě
v provozovně a následném placení bankovkou
vyšší nominální hodnoty. Trestná činnost
těchto podvodníků se velmi těžko prokazuje.
Výzva občanům městyse Jedovnice
Vážení občané,
v souvislosti s mnoha dotazy Vás chceme
upozornit, že městys Jedovnice vybírá poplatek za užívání veřejného prostranství podle
schválené obecně závazné vyhlášky č. 8/2007.
Obecně závaznou vyhlášku naleznete např.
na webových stránkách městyse. Poplatek
za užívání veřejného prostranství se vybírá
za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí:
umístění zařízení k poskytování služeb, umístění prodejních nebo reklamních zařízení, cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí,
umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa, užívání tohoto prostranství pro

kulturní a sportovní akce a potřeby tvorby filmových a televizních děl, za užívání veřejného
prostranství k provádění výkopových prací,
k umístění dočasných staveb a zařízení, sloužících pro poskytování prodeje a služeb, užívání
veřejného prostranství k reklamním akcím.
K užívání veřejného prostranství je třeba vždy
a bezvýhradně souhlasu vlastníka veřejného
prostranství, jímž je ve většině případů obec.
Bez souhlasu jde o neoprávněné užívání veřejného prostranství, které je přestupkem (v případě fyzických osob), za nějž lze uložit pokutu
do 50.000 Kč.
Žádáme všechny ty, kteří užívají veřejná
prostranství, aby neprodleně řádně splnili
svoji poplatkovou povinnost za toto užívání,
a to v souladu s obecně závaznou vyhláškou
č. 8/2007, nebo aby uložené věci z veřejného
prostranství neprodleně odklidili.
Jakékoliv další informace ohledně úhrady
místních poplatků poskytne referentka majetku paní Vladimíra Kalová na Úřadu městyse
Jedovnice, tel. 516 528214.
Fyzickou kontrolu dodržování výše uvedené
vyhlášky bude od 1. ledna 2015 provádět Obecní policie městyse Jedovnice.
Luděk Kolář – velitel Obecní
policie městyse Jedovnice

Společenská kronika
Jubilanti
Blahopřejeme všem jubilantům, kteří oslaví
narozeniny v měsíci listopadu a prosinci 2014.
Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a spokojenost
do dalších let života.
Listopad
1. 11. Růžena Trnková, Legionářská 468,
87 roků
Prosinec
2. 12. Jiřina Pokladníková, K Propadání 85,
86 roků
8. 12. František Kubeš, Podhájí 495, 82 roků

10. 12. Ing. Jaroslav Sotolář, Kopeček 583,
84 roků
19. 12. Vilém Sedlák, Absolonova 471, 82 roků
20. 12. Drahomíra Sedláková, Havlíčkovo
nám. 78, 85 roků
22. 12. Zdenka Doleželová, Palackého 295,
81 roků
Zdeňka Nečasová,
matrikářka ÚM Jedovnice
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Z lavic základní školy
Střípky ze života školy
ŘÍJEN 2014
1. 10. Exkurze v Parlamentu ČR (Doleželová,
Šíblová J.)
Akce CIRSIUM – porada vedení na ZŠ
Křtiny
7. 10. Okrskové kolo Coca-Cola Cup – 1. místo, postup do regionálního kola (Srnec)
Zahájení edukačních skupin pro předškoláky ve spolupráci s MŠ Jedovnice
(Hrazdírová, Ušelová)
9. 10. Výměnný pobyt v německém Aschheimu (Štěpánková)
Projekt ve spolupráci s MU Brno –
Stárneme úspěšně (Souček)
16. 10. Akce CIRSIUM – Prosaď se, soutěž pro
4. a 5. ročníky (Souček)
17. 10. Přednáška Cyril a Metoděj
20. 10. Odborná konference Elektronické
učebnice (Souček, Štěpánková)
23. 10. Strojní soutěž na SŠ TEGA Blansko –
8. ročník, 2. místo (Doleželová)
24. 10. Anglické divadlo pro 7. ročníky (Doleželová, Ottová)
Exkurze ve firmě TYCO Kuřim v rámci projektu SŠ TEGA (Srnec)
24. 10. Zahájení sběru starého papíru
LISTOPAD 2014
4. 11. Regionální kolo Coca-Cola Cup
– 3. místo (Srnec)

6. 11.
7. 11.
10. 11.
11. 11.

12. 11.
14. 11.
14. 11.
19. 11.
21. 11.
25. 11.
26. 11.

Setkání výchovných poradců (Šíblová J.)
Výzkumné šetření ve spolupráci s FF
MU Brno (Souček)
Burza středních škol v Blansku
(Souček, Šíblová J.)
Odborný seminář Standardy pro ZŠ
(Krbečková, Hrazdírová, Teturová)
Pedagogická rada
Rodičovské schůzky
Volby do školské rady pro období
2014-2017
Výuka žáků na SŠ Tega Blansko
– 8. ročníky (Srnec)
9. Školní vinný bál
Florbalový turnaj – starší dívky
(Hrazdírová)
Florbalový turnaj – mladší hoši (Srnec)
Akce CIRSIUM – porada vedení škol
a pedagogů 1. stupně
Dějepisný projekt Měsíc filmu Jeden
svět na školách – 9. ročník (Štěpánková)
Elektrosoutěž v rámci projektu TEGA
(Souček)
Florbalový turnaj – mladší dívky
(Hrazdírová)
Florbalový turnaj – starší hoši (Srnec)
-MS-

Historické úspěchy ZŠ Jedovnice
Po dlouholeté přestávce se žáci ZŠ Jedovnice
zúčastnili okresního turnaje ve stolním tenise. Možná i díky tomu, že jsou žákům k dispozici ve škole pingpongové stoly, jsme měli
z čeho vybírat, a tak jsme v pátek 24. 10. s naší
výpravou vyrazili směr Žďárná. Pořadatelem
letošního ročníku přeborů byla totiž místní základní škola.
Kromě kategorie mladších žákyň jsme obsadili zbývající 3 kategorie, v mladších žácích jsme
14

měli dokonce dvojnásobné zastoupení. Ředitel
soutěže Bohumil Hlaváček nás všechny přivítal, seznámil s propozicemi a mohl se rozběhnout maraton zápasů. Diváci mohli sledovat
řadu vyrovnaných a dramatických soubojů,
ve kterých se neztratili ani zástupci Jedovnic.
Po téměř pětihodinovém klání dospěl turnaj
do finálových utkání. A v kategorii mladších
žáků bylo finále s jedovnickou účastí. Družstvo
ve složení Martin Stehlík, Kryštof Vítek a Ros-
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ťa Vymazal po vyrovnaném boji podlehlo týmu
ZŠ Sloup 2:4 na zápasy. Nutno podotknout, že
všichni hráči Sloupa jsou registrovanými hráči
stolního tenisu, a přesto jsme s nimi svedli vyrovnanou bitvu. Také B tým, který tvořili žáci
6. ročníku Jarek Kunc, David Kučera a Ondra
Martinásek, příjemně překvapil všechny přítomné a obsadil výborné 4. místo. V kategorii
starších žáků jsme soupeřili opět s takřka samými registrovanými hráči a náš tým ve složení Jirka Kocman, Hynek Čejka a Filip Zukal
získal 5. místo. Velmi mile nás překvapily starší
žákyně, v jejichž kategorii jsme díky Lucce Nečasové a Kamile Vymazalové získali také vynikající 2. místo.
S celkovou bilancí dvou pohárů za 2. místa,
jednoho 4. a 5. místa jsme se radostně vraceli
k Jedovnicím a těšili se na další sportovní akce.

Empiáda je branný závod pro žáky základních škol, který neobsahuje jen běh terénem,
ale také rozšiřuje znalosti žáku v oblasti topografie, ve zdravotní přípravě, v protipožární
ochraně i v dalších dovednostech. Letošní rok
byl pro naši ZŠ velice úspěšný. V závodě kategorie 6.-7. ročník se na prvním místě umístilo
naše družstvo ve složení Vašek Pernica, Vojta Stehlík a Bára Sedláková. Na třetím místě
družstvo Honza Buchta, Filip Štěpánek a Katka
Králiková. Ani naše ostatní družstva nezůstala v poli poražených. Čtvrté místo v kategorii
8.-9. ročník obsadili Tomáš Kouřil, Jirka Kocman a Lucka Kučerová, dále jedno sedmé místo, a to ze šedesáti startujících družstev.
Mgr. Bc. Michal Souček,
Emil Srnec

Poděkování sběračům papíru
Děkujeme všem žákům, rodičům a příznivcům
školy, kteří se aktivně zapojili do podzimní
sběrové akce ve dnech 24. - 31. 10. 2014. Celkem bylo odevzdáno necelých 17 tun starého
papíru. Takto získané finance budou použity

na nákup pomůcek a další materiálně-technické vybavení školy.
Nejlepší třídy a individuální sběrači budou
oceněni v červnu na akci v závěru školního
roku 2014/2015.
Vedení ZŠ Jedovnice

Výuka v arboretu
V pátek 31. 10. se žáci 2. a 3. ročníků zúčastnili zážitkového vyučování v Arboretu Křtiny.
Hned na začátku si je pracovnice ŠLP Křtiny

a Lesů ČR rozdělily do čtyř skupin a poslaly plnit úkoly. U každého stanoviště pak pracovala
jedna skupina.
15
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U prvního stanoviště si děti našly na zemi list
vyřezaný ze dřeva, pak ho porovnávaly se spolužáky a vytvářely shodné dvojice. Postupně
poznávaly – někdy hádaly – z jakého stromu
jsou. Někteří si i nalepili panáčka z vylisovaných listů. Největším zážitkem bylo ale to, že se
žáci mohli podívat do mikroskopu na list a větvičku s jehličím.
Ke druhému stanovišti vedla cesta kolem liány, která je největší v České republice. Tady se
děti seznámily se stavbou listu a měly za úkol
přinést z okolí co nejvíce listů různých druhů.
Společně je navlékly na drát a vytvořily velký
náhrdelník. Ještě si mohly vytvořit čelenku.
Na její výrobu použily nejen nalezené listy, ale
i peří z bažanta.

Na třetím stanovišti si děti vlastně pohrály.
Stavěly totiž domečky pro broučky. S ohledem
na to, že jsou v arboretu, se snažily sbírat pouze
věci spadlé na zem. Vznikl tak i domeček pro
jezevce.
Čtvrté stanoviště se jmenovalo „bosá housenka“. A byl to opravdu zážitek. Děti si vyzuly
boty a ponožky a naboso v zástupu přecházely
po kaštanech, mechu, trávě.
Dopoledne v arboretu uběhlo velmi rychle.
Myslíme si, že také proto, že se dětem činnosti
líbily. Doufáme, že si podobnou akci zase někdy zopakujeme.
Třídní učitelky
2. A, 2. B, 3. A, 3. B

Stárneme úspěšně
Na naši školu, mezi žáky 8. ročníku, zavítal
Mgr. Pavel Kellner z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně s výukovým projektem „Stárneme úspěšně“. U jeho zrodu stála
prof. MUDr. Hana Matějovská–Kubešová,
přednostka Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství na Lékařské fakultě MU v Brně.
Mezi první projevy stárnutí patří osteoporóza a ateroskleróza. My se jim můžeme naučit
předcházet správným životním stylem. Co bylo
pro žáky překvapující, že začít musí už v ob16

dobí školní docházky, aby se na prahu staršího
věku ocitli v co nejlepší kondici. Tělo si zásoby kostní hmoty vytváří pouze do 30 let věku
a pak z nich už jen čerpá. První změny na našich cévách se objevují již mezi 10. až 15. rokem.
Tolik teorie. Naši žáci měli možnost „vyzkoušet si své budoucí stáří“ formou prožitkové
výuky. A prožitek byl opravdu velmi intenzivní. Za použití speciálního obleku – simulační
sady – si osmáci vyzkoušeli, co zažívají senioři,
kteří nikdy necvičili a nezdravě se stravovali,
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již na prahu 50 let, zatímco cvičící a zdravě
se stravující mohou odsunout nástup těchto
obtíží až o 20 let. Soustava návleků a doplňků
jim působila různá omezení. Měli sníženou
pohyblivost v loketních a kolenních kloubech
a shrbená záda. Závaží navozovala úbytek svalové hmoty, speciální brýle pak zelený zákal.
Rukavice omezovaly citlivost hmatu, špunty
v uších simulovaly zhoršený sluch. Pak ještě
hůl a třída jindy živých osmáků se proměnila
v těžko se pohybující babičky a dědečky. Každý
si chtěl novou roli vyzkoušet nejen na rovině,
ale i na schodech.
Děti si samy uvědomily, že o své zdraví musí
pečovat už teď, aby se ve zdraví mohly dožít
klidného stáří.
Mgr. Jana Nezvalová

9. Školní vinný bál
Jak se již stalo tradicí, druhý listopadový pátek
byl i letos termínem již 9. vinného bálu, který
pořádala ZŠ Jedovnice. V místním kulturním
domě čekal na jeho účastníky večer plný zábavy a překvapení.
Program letošního vinného bálu zahájili malí
tanečníci z Krásenska, kteří předvedli svoje vystoupení na moderní rytmy. Poté je vystřídala
taneční skupina Body Rockers se svou ukázkou
street dance.
A poté se již všem návštěvníkům v hlavním sále
představila hudební skupina večera – skupina Reflex-Rock, která pozvala na taneční parket všechny přítomné. Současně byla zahájena
ochutnávka vína, ke které všem degustátorům
zpříjemnila večer cimbálová hudba Drahan pod
vedením Mgr. Pavla Dočekala. Zde byly také
vystaveny všechny ceny, které pro návštěvníky
plesu věnovali místní i přespolní sponzoři.
O velké napětí mezi účastníky se postaralo
půlnoční losování hlavních cen, kterého se ujal
starosta městyse Jedovnice Ing. Jaroslav Šíbl
společně s ředitelem ZŠ Jedovnice Mgr. Michalem Součkem. Bylo vylosováno celkem 11 šťastných majitelů vstupenek, ke kterým putovaly
velice atraktivní výhry. Byly to CD přehrávače,
tiskárna, kuchyňský robot, poukaz na divočá-

ka, ale především hokejový dres Komety Brno,
podepsaný všemi hráči A týmu. Jeho výherce
v něm pak strávil, za závistivých pohledů ostatních, zbytek večera.
Pak následovalo ještě překvapení, kterým bylo
hudební vystoupení houslistky Ilony Stryové.
Poté pokračovala opět hudební skupina Reflex
-Rock, jejíž členové střídali rychlé, pomalé i lidové písničky, takže každý si přišel na své a taneční
parket byl až do ranních hodin zcela zaplněn
9. vinný bál je již historií, děkuji všem sponzorům a příznivcům školy za jejich podporu,
všem svým spolupracovníkům za skvěle odvedenou spolupráci a samozřejmě všem účastníkům za to, že přišli a podpořili tak jedovnickou základní školu. Je dobře, že si lidé v dnešní
uspěchané době dokáží najít čas na to, aby si
poseděli a popovídali si se svými přáteli.
Veškerý výtěžek z této akce se dostane k žákům ZŠ Jedovnice. Poslouží na vylepšení materiálně-technických podmínek ve škole a tím
pádem na zkvalitnění výchovně-vzdělávacího
procesu ve škole.
Těšme se na již nyní na jubilejní 10. ročník, který budeme pořádat ve stejném roce, jako oslaví
základní škola v Jedovnicích 65 let od svého
otevření.
Vedení ZŠ Jedovnice
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Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2015/2016
proběhne na ZŠ Jedovnice
ve čtvrtek 29. ledna 2015 od 13.00 do 17.00
hodin v 1. patře školy.
Náhradní termín lze domluvit na telefonním
čísle 516 442 224.
Přineste s sebou prosím rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a vyplněnou žádost o přijetí.
Podle §36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon, povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni,
kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu
není povolen odklad; dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od počátku školního roku
do konce roku kalendářního, může být přijato

k plnění povinné školní docházky již v tomto
školním roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně
vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
O odkladu školní docházky rozhoduje podle
§37 odst. 1 školského zákona ředitel školy. Podle §37 odst. 1 školského zákona odloží začátek
povinné školní docházky na základě písemné
žádosti zákonného zástupce dítěte doložené
doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení nebo dětského
odborného lékaře. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního
roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
Mgr. Bc. Michal SOUČEK,
ředitel ZŠ Jedovnice

Úspěch bývalých žáků ZŠ Jedovnice v grandfinále soutěže pIšQworky 2014
Bronzové medaile z celostátního finále soutěže
pIšQworky si přivezl pětičlenný tým Gymnázia
Blansko, jehož součástí byli tři bývalí žáci jedovnické „základky“, dnešní septimáni Martin
Res, Martin Veselý a Gabriela Plchová (spolu
se spolužáky Matějem Kotoučkem a Jakubem
Skoupým).
Grandfinále se konalo 28. listopadu na Fakultě sociálních studií v Brně. Mezi 24 finálovými týmy obsadil tým Gymnázia
Blansko vynikající 3. místo. (1. místo Gymnázium Jindřichův Hradec a 2. místo Gymnázium Krnov.)
Piškvorky, logickou hru s kolečky, křížky
a čtverečkovaným papírem, zná snad každý.
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Ne všichni ale znají soutěž pIšQworky. Tu již
7. rokem pořádá občanské sdružení Student
Cyber Games. Název pIšQworky vyzdvihuje
potřebu logického myšlení a schopnosti taktizovat (písmena IQ). Systém soutěží pětičlenných týmů začíná školními turnaji (do těch se
letos zapojilo celkem víc než 30 000 studentů
středních škol a 8.-9. tříd ZŠ). Následují oblastní a krajské turnaje. Nakonec se nejlepší týmy
ze všech krajů utkají v grandfinále.
Spolupořadatelem soutěže je letos již potřetí
Masarykova univerzita v Brně. Jak uvádí web
www.pisqworky.cz, druhá největší vysoká škola v ČR doufá, že na ni půjdou studovat i úspěšní pIšQworkáři.
SP

11/12 2014

JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ

Novinky a zajímavosti ze ZUŠ
Hudební obor
Slavnostní koncert
k 35. výročí založení ZUŠ

Na podzim letošního roku si Základní umělecká škola Jedovnice připomíná 35. výročí své
samostatné existence. Ačkoliv počátky uměleckého školství v Jedovnicích sahají až do roku
1967, samostatná umělecká škola byla založena v září roku 1979, tehdy pod názvem Lidová
škola umění. Stalo se již tradicí, že významná
výročí své historie si škola připomíná formou
koncertů, na kterých vystupují nejen žáci, ale
i současní a bývalí učitelé, absolventi či pozvaní

hosté. Nejinak tomu bylo i v neděli 9. listopadu, kdy se kulturní dům zaplnil do posledního místa u příležitosti slavnostního koncertu
k 35. výročí založení Základní umělecké školy
Jedovnice.
Dvouhodinový koncertní program byl rozdělen na dvě části krátkou přestávkou. Obecenstvo v sále bylo postupně vtaženo do podmanivé atmosféry hudebních vystoupení různých
žánrů, ale také zhlédlo působivé taneční choreografie. Díky spolupráci s týmem Jedovnického infokanálu mohlo publikum v sále sledovat v přímém přenosu také videoprojekci z dění
na pódiu. Kamera tak zprostředkovala detaily
jednotlivých vystoupení i obecenstvu v zadních řadách zaplněného sálu. Před zahájením
hlavního programu a během přestávky se širokému publiku představila výstava prací žáků
výtvarného oboru, instalovaná ve vestibulu
kulturního domu, která byla doplněna o videoprojekci jejich děl.
Za 35 let samostatné existence základní uměleckou školou prošlo přes deset tisíc žáků nejen
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ZUŠ Jedovnice dlouhodobě spolupracuje se Svazem tělesně postižených v ČR také v okolních obcích. Záběr z koncertu pro STP v Ostrově u Macochy, kde 28. září vystoupil taneční orchestr školy.
z Jedovnic, ale i z okolních obcí. Její absolventy
můžeme potkat nejen mezi uměleckými profesionály či uznávanými pedagogy všech typů
škol, ale také mezi amatérskými umělci, kterým se hudba, tanec či malování staly životní
zálibou. Značka ZUŠ Jedovnice se během této
doby stala synonymem moderní, dobře fungující vzdělávací instituce, která má dobrý zvuk
nejen mezi rodiči, ale i mezi odbornou veřejností. Přejme tedy jedovnické „zušce“ do dalších let nadané, pilné a vnímavé žáky, profesionálně zdatné, kreativní a zapálené učitele,
příjemné a inspirující prostředí a také štěstí
na dobré lidi ve svém středu i okolí.
Mgr. Josef Škvařil
fotografie - Vít Jindřichovský

Vystoupení pro STP
V pátek 21. listopadu vystoupili žáci pěveckého oddělení v sále v Chaloupkách v programu
určeném pro místní organizaci Svazu tělesně
postižených v ČR.
Na pódiu zazněly známé písničky z pohádek
a dětských filmů. V závěru vystoupení děti naladily publikum na přicházející adventní dobu
a pozvaly tak posluchače na vánoční koncert
12. prosince, který se bude konat opět v sále
20

v Chaloupkách. Naše zpěváky na tomto koncertě doprovodí školní dechový orchestr.
Hana Korčáková

Koncert smyčcového oddělení
V rámci oslav 35. výročí založení ZUŠ Jedovnice připravili žáci smyčcového oddělení pod ve-
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dením pana učitele Jaroslava Martináska samostatný koncert, který se uskutečnil v kostele
sv. Petra a Pavla v Jedovnicích v neděli 23. listopadu v 16 hodin.
V programu složeném z děl starých mistrů
vystoupil komorní orchestr Musica Nova, žáci

smyčcového oddělení ZUŠ, sólisté i pozvaní
hosté. Tóny vážné hudby ve spojení s kvalitním
nastudováním uvedených skladeb a akustikou
chrámových prostor přinesly posluchačům působivý hudební zážitek.
Mgr. Josef Škvařil

Výtvarný obor
Výstava prací žáků výtvarného oboru
Na výstavě, která byla součástí koncertu k 35.
výročí založení jedovnické ZUŠ, se výtvarný
obor prezentoval hned několika tématy.
Za prohlédnutí stála určitě sbírka keramických
dýňových svítidel všemožných barev a tvarů.

Dále si zájemci mohli prolistovat žáky společně
nakreslenou knihu o kouzelných stromových
bytostech. Ty, vyrobené z keramické hlíny, byly
shromážděny nedaleko od vstupu do předsálí.
Součástí výstavy byly i obrazy sypané z barev-
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ných písků, s nimiž jsme se účastnili soutěže
„Srdce z lásky darované“.

Další možností k nahlédnutí do naší tvůrčí
dílny bude výstava před vánočním koncertem
ve čtvrtek 18. prosince v kulturním domě.
Mgr. Jitka Vávrová

Taneční obor
Počátkem listopadu se v Divadle na Orlí v Brně
konala taneční soutěž s názvem „Naruby“,
kde se tanečníci představili v moderním tanci na hudbu klasickou a také v klasickém tanci
na hudbu moderní. Z naší ZUŠ se soutěže zúčastnilo pět žákyň - Johana Vávrová, Žaneta
Prausová, Marie Hloušková, Eliška Franců
a Monika Franců, které vystoupily ve čtyřech
choreografiích, z toho dvou společných a dvou
sólových. Naše tanečnice předvedly krásné výkony, které budete moci vidět také na nadcházejících koncertech.

Po tradičním rozsvěcování stromečku, kde se
představí žákyně starších ročníků v tancích
s vějíři a křídly, nás 18. prosince čeká vánoční koncert, na kterém zatancují všichni žáci
z tanečního oboru v různých choreografiích
na české i zahraniční vánoční písně.
Hned po Vánocích se chystáme na další soutěž,
která se bude konat začátkem března. Čeká nás
mnoho práce, tak nám držte pěsti. Těšíme se
na vás na našich koncertech!
Lenka Csevárová

Děti a mládež
Mateřské a rodinné centrum Dymáček
Podzimní novinky
Vážené členky a sympatizanti Dymáčku, od 18.
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listopadu máme nový harmonogram. Jeho aktuální stav uvádíme níže.
V případě aktuálních změn sledujte i naše
webové stránky www.marcdymacek.cz, e-mail:
marcdymacek@gmail.com.
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PO 09.00-11.00 Herna v MC
16.30-17.30 Herna v MC
ÚT 09.30-10.30 Cvičení s dětmi v kulturním
domě (děti 1 - 2 roky)
Výtvarka vždy 1x za měsíc (14. 10., 11. 11.
a 9. 12.), v 16.00 v MC
ST od 16.00 Logopedický kroužekv MC
ČT 15.30-17.00 Herna v MC
15.30-16.00 Křesťanská etika v MC, každý
sudý čtvrtek - pod vedením pana faráře
Václava Trmače
poté 16.00-17.00 Herna

Pro zpestření volného času jsme pro vás připravili opět jednorázové akce v době blížících se
Vánoc. Především pro děti máme dobrou zprávu, do Dymáčku opět přijde Mikuláš a moc se
na vás těší. Budeme očekávat předem nahlášené zájemkyně v pátek 5. prosince 2014.
Další plánovanou akcí, určenou nejen pro děti,
ale i pro zvířátka v lese, je Stromeček pro zvířátka. Srdečně vás všechny i prarodiče zveme
do kulturního domu dne 14. 12. 2014 od 15.30
hodin. Uvítáme, pokud si s sebou donesete
dobroty pro lesní zvěř, kterými společně stromeček ozdobíme a předáme do lesa.

Poděkování: děkujeme Tereze Mrhálkové
za několikaletou práci v Radě Dymáčku, ale
i na akcích našeho centra. Přejeme mnoho
úspěchů v dalším osobním i pracovním životě.
Provoz v době Vánoc - centrum bude uzavřeno do 19. prosince do 4. ledna 2015.
Na závěr přejeme našim členkám, sponzorům
a podporovatelům pohodové Vánoce s bohatou
nadílkou a úspěšný nový rok 2015.
Lenka Šebelová, předsedkyně

Pionýři
Cesta pohádkovým lesem

Již tradičně pro širokou veřejnost pořádali Pionýři cestu pohádkovým lesem. V pátek 17. 10.
v podvečer všechny děti i jejich rodiče měli možnost navštívit pohádkový les. Letos se můžeme
pochlubit 300 návštěvníky.

Na začátku každý obdržel startovní lístek,
do kterého na všech pohádkových zastaveních
sbíral razítka. Po cestě pohádkovým lesem prošli malí i velcí celkem 12 pohádkových stanovišť.
Navštívili tak včelku Máju s Vilíkem, zacvičili si s Bobem a Bobkem, podívali se na nešiky
Mata a Pata a cestou jim splnila přání zlatá rybka, nebo kouzelné sluchátko od Macha a Šebestové. Cesta vedla až do Šmoulí vesničky, kousek
od ní zrovna vařili Pejsek s Kočičkou svůj narozeninový dort. Co by to bylo za pohádkový les,
kdyby v něm nebyla perníková chaloupka, ze
které si děti odlouply perníček na posilněnou,
aby uchránily Karkulku před vlkem a aby došly
ke kamarádům Jů a Hele. Nechyběli ani dětmi
oblíbení kamarádi ze Čtyřlístku.
Kdo to zvládl a pohádkovou trasu došel až
do konce, získal pamětní list a mohl se po vyčerpávající cestě občerstvit a opéci špekáčky.
Děkujeme všem, kteří na pohádky nezanevřeli
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a stále věří, že dobro zvítězí nad zlem, jak už to
v pohádkách bývá, a dorazili na náš pohádkový
les. Ještě větší poděkování však patří účastníkům, kteří pro nás všechny pohádky hráli. Teď
už ale zazvonil zvonec a pohádkového lesa je
konec.

Bubušou
Po lampionovém průvodu 24. 10. následovala
před kulturním domem Bubušou. Pro všechny, kteří přišli, byl připravený oheň k opečení
špekáčků, strašidelné občerstvení s dýňovými
specialitami, ale hlavně celý večer patřil malým
strašidlům, čarodějnicím a duchům.
Děti, které přišly ve strašidelných převlecích,
a že jich nebylo málo, získaly malou odměnu
v podobě svítícího náramku. Ze všech strašidel jsme vybrali nejpovedenější masky a mohu
vám potvrdit, že některé děti byly opravdu
k nepoznání. Mezi oceněnými byly převážně
čarodějnice, ale nechyběla ani malá dýně.
Strašidelný večer se nesl v duchu soutěží pro
děti. Děti navštěvovaly připravená stanoviště a na nich plnily úkoly. Za splněné disciplíny dostávaly mince, které si vyměňovaly
v kouzelném baru za ceny.

Bubušou se pomalu chýlila ke konci a my vyhlašovali poslední soutěž pro malé i velké, a to
o Nej dýni. Velký úspěch u malých i velkých
mělo žonglérské představení se svítícími kuželkami a míčky. Díky hbitým prstům paní Dáši
z divadélka Kufr vznikaly ve tmě kouzelné světelné obrazce.
Těšíme se na viděnou zase příští rok a shánějte
si již teď semínka dýní.

Pojďte s námi za zvířaty…
Tak takový název nesla naše poslední víkendová akce. Pokud si myslíte, že o zvířatech
víte hodně, tak jedině až po tomto víkendu.
Během pobytu jsme se seznámili s gekončíky,
dozvěděli se pravdu o zbarvování chameleonů,
pochovali si ustrašené strašilky nebo pohladili
opravdového hada a vyzkoušeli tvrdost želvího
krunýře.
V sobotu nás čekal pěší výlet do říše koní
na ranč Kopaniny. Nejvíce z celého programu
se nám líbila samostatná vyjížďka na koních
po blízkém okolí. Byl to výborný hravý víkend
nabitý zajímavými informacemi a soutěžemi.
Již teď se těšíme, co si pro nás vedoucí připraví
příště.
Pavlína Héčová

Skauti
Skautský muzikál 2014
Na celostátní soutěžní přehlídku krátkých
muzikálových představení, která se v letošním
roce koná v jihomoravském Kyjově, se vydá
plný autobus skatů a skautek i z Jedovnic. Již
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od září jsme poctivě trénovali a poslední listopadový víkend budeme konečně moci vše ukázat na veřejnosti.
A o co na této akci jde? Menší či větší skupinky
všech věkových kategorií secvičily muzikálové
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představení o délce okolo dvaceti minut a přijedou se s ním pochlubit. Letošního ročníku se
zúčastní přes dvě stovky soutěžících ve čtrnácti
hudebních kouscích, někteří budou vystupovat
již po několikáté. Jedovničtí skauti budou mít
premiéru.
Skupina nejmladších světlušek „Šedé schody
s banánovou šlupkou na posledním“ se představí s muzikálem „Chrrrpššš“ aneb O Šípkové
Růžence. Skupina skautek „P.ŠOU.K“ přijede
s muzikálem „Olave story“. Skupina nejstarších, tedy roverů „Masážní křeslo s vibracemi
a flekem na opěrce“ vymyslela muzikál s názvem „Bzzz“ aneb Ze života hmyzu. Pokryjeme
tedy všechny 3 kategorie s celkovým počtem 32
účastníků ze střediska Jedovnice.
Celou dobu příprav jsme si náramně užívali
a vrcholem určitě bude celý muzikálový ví-

kend. Máme v oddílech opravdu nadané jedince. Sami se budeme doprovázet na hudební
nástroje (bicí, kytara, klavír, klávesy, housle,
trubka, pozoun), otextovali jsme si různé písničky a samozřejmě i sami zazpíváme.
Kromě sobotní soutěže nás čeká bohatý doplňkový program zahrnující různé workshopy,
velkou hru po městě nebo večerní koncert.
Děkujeme všem, kteří pro nás tuto akci nachystali a také těm, kteří se zúčastnili jako herci
– zpěváci. V neposlední řadě také děkujeme
městysi Jedovnice za možnost vše nacvičovat
v prostorách KD.
Čeká nás také veřejné vystoupení v Jedovnicích,
a to v pátek 19. 12., kdy naše muzikálové počiny
můžete shlédnout na vlastní oči.
Za muzikálové skauty Ivana Kučerová

Sport
Fotbalový podzim SK Jedovnice „A“
Sehráno 13 zápasů: 10x zvítězili, 1x remízovali,
2x byli poraženi (do údajů nezapočítáno předehrávané utkání s Vysočany, ve kterém jsme
prohráli 3:4)

Kanonýři týmu:
1. Víťa Borek
2. Jan Gromský
3. Viktor Pernica

12
10
8
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4. Martin Tajnai
6
5. Kamil Vintr
5
6. Martin Gryc
2
Jan Sedláček, Tomáš Blatný a Juraj Lehotský
– 1 gól
Nejvíc branek vsítily Vilémovice - 48
(SK Jedovnice - 46)
Nejméně branek obdržela Lipůvka - 19
(SK Jedovnice - 31)

Nejvíc diváků přihlíželo utkání SK Jedovnice
s Rudicí (asi 230), přibližně stejný počet i předehrávanému utkání s Vysočany.
SK Jedovnice = mistr podzimu 2014!!
Po předehrávce jara s Vysočany, která nám nevyšla dle představ, přezimujeme s 31 body (skóre 49:31) na 2. místě za týmem Vilémovic – 33
bodů (skóre 53:35).
Jitka Koutná

Kultura
Jedovnické kalendáře na rok 2015
Výtvarné setkání, které proběhlo o Vánocích
2014 v kulturním domě, dalo kromě jiného
i prostor k představení se několika místním
fotografům. Jejich neotřelé pohledy na svět vůkol inspirovaly moji manželku Soňu Plchovou
k záměru, který i dotáhla do konce – oslovila
je a z jejich fotografií sestavila kalendář pro
příští rok. Ten přináší pohledy na sice známá
místa Jedovnicka, ale „jinýma očima“ – a snad
ta schopnost jinak vidět i věci zdánlivě všední potěší i Vás… Ke koupi je na obecním úřadě i v místní knihovně, prodávat se bude při
rozsvěcení vánočního stromu i na předvánočním jarmarku v kulturním domě. Fotografie
do kalendáře dodali Jan Formánek, P. Václav
Trmač a Lucie Vančurová. Díky jim.
Protože jsem se podílel na obecních kalendářích počínaje rokem 2012, dovolím si stručný
komentář. Jelikož kalendáře mj. slouží i jako
dárek, změnili jsme formu na reprezentativnější, s kvalitními a relativně velkými fotografiemi. Někdy plní i „vzdělávací“ funkci – to se
týká kalendářů z roku 2012 (erbovník) a 2014
(historické fotografie). Zvláštním případem byl
kalendář z r. 2013, kterému soukromě říkám
„rok na vsi“, protože zahrnoval fotografie téměř ze všech akcí, které se v Jedovnicích pravidelně opakují.
Velkou neznámou vždy je, jak se budou kalendáře prodávat, jaký o ně bude zájem. Pokud
bych měl shrnout připomínky, které jsem při
jejich prodeji mohl zaslechnout, jsou zhruba
26

následující: 1. Kalendáře jsou moc velké a nevejdou se na stůl. 2. Kalendáře jsou moc malé,
nevejde se do nich dost psaných poznámek.
3. V kalendářích by měly být menší fotografie.
4. V kalendářích by měly být větší fotografie.
5. Kalendáře by měly být „na výšku“, na pověšení. 6. Kalendáře by měly být „na šířku“,
na postavení. 7. Nejlepší je kalendář s historickými fotkami. 8. Kalendář s historickými fotkami nechci, žádná historie mě nezajímá…
Shrnuto – není na světě kalendář ten, aby se zavděčil lidem všem. Občas je zřejmé, že dotyčný
si kalendář prohlédne, ale koupit ho nechce,
a tak hledá pro prodávajícího zdůvodnění, proč
mu nevyhovuje.
Slýchám i to, že by kalendáře měly být zadarmo. To je k zamyšlení, protože jsou financovány z obecního rozpočtu, tedy z peněz určených
pro občany – a je z jistého úhlu pohledu jedno,
zda si ho člověk koupí ze svého, nebo ho dostane „zdarma“, ale placený z jeho obecních peněz.
Kalendáře jsou vždy obcí citelně dotované, neprodávají se nikdy za plnou cenu – ale dávat je
zcela zdarma by podle mne nebylo rozumné.
V oné rozkolísanosti a těžko odhadnutelné
prodejnosti vidím i jinou příčinu – jednak v Jedovnicích bývaly k mání „za hubičku“ kvalitní
kalendáře z jiných zdrojů, jednak Jedovnice
nejsou malou vískou, kde si občané do každé
rodiny rádi pořídí obecní kalendář a jsou hrdí,
že se jejich obec na něco takového vzmůže.
Josef Plch
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Historie
Půlkulaté výročí družstevní výstavby bytů v Jedovnicích
Uplynulo již pětačtyřicet let od dnů, během
kterých si stavebníci prvních družstevních
bytů v Jedovnicích začínali zařizovat svoje
nové svépomocně postavené domovy. Jedná se
o „bytovku“ č. 501, první bytový blok zbudovaný v Jedovnicích tímto způsobem. Jeho výstavba má svoji historii.
Začala již v roce 1966, během kterého se několik mladých lidí rozhodlo pořídit si vlastní
byty družstevní svépomocnou výstavbou, což
byla v té době v Jedovnicích novinka. Ze společného zájmu několika mladých manželských
a také i teprve partnerských párů vzniklo seskupení, v jehož čele vystupoval pan Jaroslav
Daněk. Po úvodních jednáních, která nebyla
jednoduchá, převzal tyto náročné organizační starosti a práce pan František Ondráček.
Po oficiálním ustavení bytového družstva
a po společném vyhledání vhodného pozemku
bylo nutné získat souhlas k převedení pozemku
do vlastnictví družstva, jeho překvalifikování na stavební místo a následně pak vyřizovat
stavební povolení. Tím však stavebníkům a zejména jejich „mluvčímu“ problémy neskončily,
ty naopak teprve začaly. Po zahájení terénních
úprav a výkopových prací na podzim 1967
následovalo zajišťování dodavatelů, sledování sestaveného harmonogramu a další. Tyto
starosti narůstaly, ale postupně také odpadávaly. Jednou z nich bylo též hlídání rozpočtu
na stavbu. Díky účelné organizaci prací a zejména osobním přiložením rukou k dílu všech

stavebníků se objekt projektovaný na milion
osm set šedesát tisíc korun podařilo dokončit
za jeden milion tři sta osmdesát tisíc korun,
což v té době byla velmi velká úspora. Starosti
a práce vyvrcholily na podzim 1969, během něhož se někteří stavebníci těšili na prožívání vánočních svátků již v nových bytech. Proto v té
době jejich manželky vyměnily příborové lžíce
z dosavadní domácnosti za zednické na stavbě,
aby mohly doomítávat nebo uhlazovat vnitřní
bytové příčky. A aby to v bytě všechno vypadalo podle jejich přání, místo mašlovaček na potírání cukroví vzaly do rukou malířské štětce,
kterými stěny upravily podle svých představ.
Všichni tito dělali vše pro to, aby se to stihlo.
Jejich úsilí a snahy nebyly marné. Na Štědrý
den bylo skutečně v novém bloku za okny několika bytů poprvé vidět zářící vánoční svíčky
nebo prskavky, zejména však, což z venku vidět
nebylo, radostí a štěstím zářící oči jejich majitelů. A aby se nepletlo, který byt komu patří,
zvonková tlačítka ke všem sedmnácti bytům
byla postupně označována jmenovkami jejich
majitelů.
Takové tu měli Vánoce v roce 1969. Jedovnickou novinkou zde bylo také centrální vytápění
všech bytů z jedné kotelny se dvěma kotli Slatina, které svojí vyhřívací kapacitou za krátkou
dobu zásobovaly teplem i pozdější bytový blok
čp. 502. Od té doby se mnohé změnilo. Bohužel i to smutné. Někteří z těch, kteří se o tyto
osobní a rodinné radostné chvíle zasloužili, se
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dnešních dnů nedožili. O to větší a srdečnější
jim patří milá vzpomínka a poděkování.
K psaní o historii této bytovky mne přivedla
stejně stará vzpomínka. Na společné učitelské
působení na lipovecké škole s dnes Mgr. Jarmilou Němcovou, se kterou jsme tehdy její a jejich
starosti i radosti kolegiálně sdíleli.

Fotografie z budování základů a kotelny i „technické“ údaje poskytl pan František Ondráček.
Je toho hodně, o čem by se z jeho vyprávění
o průběhu stavby v tehdejších podmínkách dalo
ještě psát.
IM

Vzpomínka na profesora Ševčíka
Vzpomínka ke dvěma dnům s datem 13. října.
Tím prvním dnem byl 13. říjen roku 1824 a ten
druhý byl letošní. Jubilejní den ke 190. výročí
narození profesora Františka Bedřicha Ševčíka,
jedovnického občana, vídeňského učitele, zapáleného vlastence, hluboce věřícího římského
katolíka a všestranného lidumila.
Jedovnice mu zůstávaly domovem i v letech
působení ve Vídni. Svůj vztah ke svému rodišti
dával dostatečně znát. Zapojováním se do veřejného života v Jedovnicích, zejména však jeho
rozvíjením, organizováním, ale také finanční
podporou a hmotnými dary. Byl přispívajícím členem místní Hasičské jednoty, Spolku
vojenských vysloužilců, spoluzakladatelem
čtenářského spolku Vlastimil, nechal postavit
dva domy pro starší kněze a pro učitele, pro čtenáře daroval knihy, poskytoval různé finanční
dotace. Zajímavý byl i jeho názor na činnost
členů obecního zastupitelstva.
Společně s ním sdílela jeho názory také jeho
manželka Františka. „U příležitosti sedmdesátin manžela v roce 1893 dala zhotoviti na památku hlavní oltář v chrámu Páně v Jedovnicích“, po úmrtí manžela „Na uctění památky
svého šlechetného chotě dala letos v chrámu
Páně v Jedovnicích položiti novou dlažbu a zároveň uzavříti presbytář (prostor před oltářem)
vkusnou železnou mříží.“ Při misiích v roce
1898 dala opravit a do původního stavu uvést
dřívější misijní kříž.

Zásluhy, které profesor Ševčík Jedovnicím
věnoval, obecní zastupitelstvo městyse ocenilo v roce 1868 jmenováním pana profesora
čestným občanem. Výraznou úctou a uznáním jeho osobnosti byla obrovská účast lidí
včetně mnoha kněží na smutečním rozloučení
před uložením jeho ostatků do hrobky, která
svojí venkovní úpravou byla dlouhou dobu dominantou jedovnického hřbitova. Jeho životní
krédo „Všecko pro druhé, pro sebe nic!“ provází profesora Ševčíka i zde.

Zpracováno podle publikace „F. B. Ševčík“
od Jana Křtitele Horňanského z roku 1898, texty
v uvozovkách jsou citovány z této knížečky, jejíž kopie je k nahlédnutí a k zapůjčení v místní
knihovně, do které ji před pěti lety pořídil pan
Ing. Plch.
IM

Osmdesát let psaní o Jedovnicích
Jestliže bychom přiznali platnost tvrzení, že
„ten kdo nezná a nemá svoji historii, tak jako
by nebyl“, tak o to, aby tomu tak v Jedovnicích
28

nebylo, se zasloužil ředitel místní měšťanské
školy pan František Meluzín. Ten před osmdesáti roky zapsal první zápis do zakládané
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obecní kroniky, kterou do té doby Jedovnice
ještě neměly. Zakladatel kroniky František Meluzín ji vedl do roku 1940, ve kterém podle nařízení protektorátní vlády bylo zakázáno psát
veřejné kroniky a stávající musely být uloženy
do okresního archivu. Po válce se ujal této práce pan Josef Skoták, který se zpětným zápisem
za válečné roky vedl kroniku až do roku 1948.
Dále po přetržce v zápisech v letech 1953 až
1963 v zápisech pokračoval pan učitel Řezní-

ček, zástupce ředitele místní základní devítileté školy. Po něm funkci kronikáře převzal a během jedenadvaceti let jejího vedení nebývale
rozšířil o řadu přílohových publikací pan Alois
Roudný, jehož pokračovatelem je jeho syn pan
Jiří Roudný. Všem patří uznání a poděkování
za tuto zdánlivě ne těžkou, ale ve skutečnosti
velmi náročnou práci.
IM

Pomník Tomáše Garrigua Masaryka
Začněme citací zápisu z nejstarší jedovnické
obecní kroniky, zápis na str. 170 až 173 pochází
z roku 1947:
Pomník T. G. Masarika. Československá
strana národně socialistická v Jedovnicích se
jednomyslně usnesla na své schůzi konané dne
… postaviti pomník T. G. Masarika. Přikročeno
k jednání se sochaři a kameníky. Socha byla
zadána do práce firmy Jakubec, slévárna
uměleckých věcí v Blansku, který se uvolil tuto
zhotoviti s výjimkou, že socha jest určena pro
Moravský kras, jelikož není na tyto velké práce
zaveden. Zhotovena jest z umělecké bronze,
na kteroužto sochu bylo mu sbírkou organisace
mezi členstvem dáno asi 300 kg barevných
kovů. Návrh a model jest od akademického
sochaře Jana Macha z Brna. Celkový náklad
na pomník činil 98.000 Kč a veškerý obnos
zaplatila organisace z vlastních prostředků,
které získala pořádáním letního karnevalu
a jednak vlastním odhalením pomníku. Jest
zajímavé, že v době odhalení pomníku měla
tato strana 32 členů a 10 žen. Byla totiž nejslabší
politickou stranou v Jedovnicích (viz volby
v r. 1946, strana 164). Veškeré práce byly vykonány
vlastními silami členstva. V podstavci, který jest
z křtinského kamenolomu, jest zazděn pamětní
list a věci nynější doby. 18. května se konala
slavnost odhalení pomníku T. G. Masarika,
které se zúčastnil jako slavnostní řečník
ministr školství a osvěty Dr. Jaroslav Stránský.
Před 12. hodinou se shromáždilo občanstvo
a zástupci spolků i korporací na náměstí u sochy
K. Havlíčka-Borovského, aby uvítali vzácného
hosta. Za MNV přivítal ministra předseda Ant.

Kovařík, za obecnou školu Jaroslav Řezníček,
měšťanku řiditel Metoděj Kovář, místní školní
radu předseda Josef Nezval, osvětovou radu
předseda František Burian, velitel četnické
stanice … Jílek ohlásil se služebně, rovněž major
v.v. Richard Bestr. Mládež přivítala ministra
na hranicích katastru u Dolní pily, za správu
státních lesů Ing. Vojtěch Česaný z Brna. Helena
Kotasová, Marie Kupková, Růžena Martínková
a Marie Kubešová v národních krojích podali mu
pak po staročeském způsobu chléb a sůl. Ministr
Dr. Jaroslav Stránský poděkoval pak všem
přítomným za tak milé uvítání, zapsal se do této
pamětní knihy (strana 140) a tím dopolední
program slavnostně byl skončen. Odpoledne
v 13.30 hod. vyšel průvod od kamnárny v počtu
1050 osob na místo památníku v parčíku před
lékárnou, kde pomník jest postaven. Slavnost
zahájil Metoděj Šebela za přítomnosti přes 2000
lidí. Slavnostní projev učinil ministr Dr. Jaroslav
Stránský, kde stručně vylíčil život a dílo T. G.
Masarika a situaci dneška. Potom následovalo
odkrytí sochy a zahrána píseň „Teče voda, teče“.
Předseda národně socialistické strany v Jedovnicích Robert Tříska předal pak pomník obci
k opatrování předsedovi MNV Antonínu Kovaříkovi.
S velikým odstupem přinášejí další informace
až zápisy v obecní kronice z let 1990-1992.
Rok 1990, strana 233 až 234:
Podstavec sochy T. G. M. Historie sochy Tomáše
G. Masaryka je v obci známa. V roce 1947 byla
odhalena, v roce 1956 z obce zmizela a po ní
byl po čase stržen i podstavec. Po listopadových
událostech (tj. 1989) se začalo po podstavci pát29
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rat a počátkem února byl také „ve dvoře“ objeven
a postaven na svém původním místě – v parku
za fotbalovým hřištěm. V neděli 4. března se
u podstavce pomníku sešli občané obce, aby si
připomněli pohnuté osudy pomníku. Projev
pronesl Ing. Felix Kuba č. 270 a věnec k pomníku položili Ludvík Tioka č. 496 a bývalý učitel
Jaroslav Řezníček č. 306, zástupci Československé strany socialistické. Po skončení slavnosti se
v kulturním domě konala beseda s vychovatelem dětí TGM.
Rok 1991, strana 269 až 270:
Socha TGM. Iniciativní skupina občanů společně se členy obecního zastupitelstva se v relaci
obecního rozhlasu obrátila na občany se žádostí
o finanční příspěvek na znovuobnovení sochy
prvního prezidenta T. G. Masaryka, která byla
v minulosti z naší obce odstraněna a později
zničena. Z toho důvodu bylo založeno konto
„Masaryk“ u pobočky Československé státní
spořitelny v Jedovnicích. Skupina ve složení
ing. Felix Kuba číslo 270, František Zouhar číslo
232, Jiří Pokladník číslo 85 a Jiří Roudný číslo
438 se ještě několikrát v závěru roku sešla a vešla ve styk se slévačským mistrem Františkem Jakubcem z Blanska, který původní sochu odléval,
a s dcerou akademického sochaře Jana Macha,
který navrhl a zhotovil model sochy. Činnost
skupiny bude pokračovat i v roce příštím.
Rok 1992, strana 288 až 292:
Busta T. G. Masaryka. Iniciativní skupina občanů ve složení Felix Kuba číslo 270, František
Zouhar číslo 232, Jiří Pokladník číslo 85 a Jiří
Roudný číslo 438 ve spolupráci s obecním zastupitelstvem pokračovala ve své činnosti ze závěru
minulého roku s cílem obnovit sochu T. G. Masaryka v obci k 55. výročí jeho úmrtí, to je do
14. září. Na konto „Masaryk“ založené u pobočky státní spořitelny začaly přicházet první finanční příspěvky od našich občanů. Také
v samoobsluze obchodního domu byla nainstalována pokladnička na finanční příspěvky
na obnovu sochy. Po jednání s p. Jakubcem
z Blanska, slévačským mistrem, který odlil původní sochu, a s paní Jelínkovou z Brna, dcerou ak. sochaře Macha, který navrhl a zhotovil
model sochy, bylo zjištěno, že původní model
byl zničen. Zároveň se zjistilo, že ve vlastnictví
30
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paní Jelínkové je model busty T. G. Masaryka,
jehož autorem je rovněž ak. sochař Mach. Paní
Jelínková byla ochotna model zapůjčit. Byla
učiněna objednávka u podniku Ústředí uměleckých řemesel, Umělecké kovolitectví v Dolní
Lhotě, vedoucí pan Širůček, na odlití busty. Poté
byl model převezen z Brna do slévárny v Dolní
Lhotě. Do práce na obnově pomníku se začali zapojovat další občané. Jaroslav Holub číslo
139 vypracoval studii návrhu obnovy parku.
V měsíci březnu byla ve výkladní skříni domu
číslo 123 na náměstí instalována výstava seznamující občany s historií sochy T. G. Masaryka
a současně s postupem práce na její obnově.
Výstavku připravila Anna Jandová číslo 531.
Pod dohledem Jaroslava Holuba se začalo pracovat na úpravě parku. Byly vytrhány některé
staré keře a zasázené nové rostliny a zaset nový
trávník. Na úpravě parku pracovali především
nezaměstnaní občané, pracující pod obecním
úřadem. Na schůzky začali docházet i členové
kulturní komise pod vedením Jana Jandy číslo
502 - vedoucí kulturního zařízení Božena Ševčíková číslo 566, učitel Miloš Šebela číslo 531, Iva
Králová číslo 330 – kteří připravovali kulturní
program odhalení. Byly natištěny pozvánky, pamětní listy a plakáty – ty byly před odhalením
vylepeny v obci a okolí. Byl opraven podstavec
sochy a na něj pracovníci umělecké slévárny
nainstalovali novou bustu. U pomníku byla při-
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pravena tribuna, kterou postavil Josef Kovařík
číslo 543, a vše bylo připraveno ke slavnostnímu odhalení. Hodnota busty je 66.000 Kčs a je
odlita z bronzu. Na bustu přispěli naši občané
částkou 28.406 Kčs. Ke slavnostnímu odhalení
busty došlo v neděli 13. září. Ale již 12. září se
v rámci oslav konala v kulturním domě taneční
zábava. 13. září v 9 hodin se pod patronací Sportovního klubu konal žákovský turnaj v kopané
za účasti družstev ČKD Blansko, Rájec, Rudice a Jedovnice. Vítězem turnaje se stalo domácí
družstvo. Sponzory turnaje byli Klíma a Crhák
– Pohostinství v Chaloupkách. Vlastní program
slavnostního odhalení začal ve 14 hodin. V budově obecního úřadu přivítal starosta dr. Fránek
vzácné hosty – ministra kultury České republiky
Jindřicha Kabáta a ministra – předsedu výboru
pro hospodářskou soutěž Stanislava Bělehrádka. Zde se oba zapsali do obecní kroniky (strana 284). K slavnostnímu odhalení byl přítomen
i poslanec ČNR J. Drápela. Poté se odebrali
k místu konání slavnosti. Po státní hymně zde
z tribuny starosta obce oficiálně přivítal všechny
hosty. Se slavnostním projevem vystoupil ministr kultury, který mimo jiné řekl: „Skutečnost, že
se T. G. Masaryk vrací do našeho života, je tou
nejkrásnější vizitkou naší národní tradice a kultury. T. G. Masaryk byl velký filozof, myslitel, ale
především velký člověk.“ Na závěr ministr zdůraznil, že znovuodhalení pomníku našeho prvního prezidenta v Jedovnicích je symbolickým
a krásným navracením věcí do původního řádu,
řádu spravedlivého tak, že se po létech křivdy
napravují a věci se vracejí zpět. Poté požádal
starosta obce oba ministry a ti bustu odhalili.
Zahrála zde Olšověnka a zazpíval pěvecký sbor
Píseň. Po slavnostním aktu, kterého se zúčastnilo mnoho občanů z Jedovnic i z okolí, se v sále
kina uskutečnil společenský a kulturní program,
který uváděl Miloš Šebela číslo 531. Se svým
projevem zde vystoupil profesor Jaroslav Mezník, předseda Masarykovy společnosti v Brně,
a poslanec České národní rady J. Drápela. Poté
byly předány pamětní listy vzácným hostům,
mezi nimiž byli: paní Jelínková, dcera sochaře
Macha, pan Jakubec, slévačský mistr, který odlil
původní sochu, pan Širůček ze slévárny v Dolní
Lhotě, kde byla busta odlita, zástupci odboru
kultury z Blanska a další hosté. Pamětní listy
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byly předány i těm občanům, kteří přispěli největší finanční částkou: Ladislavu Kostkovi číslo
529, Josefu Pavlékovi číslo 25 a Marii Kupkové
číslo 331. Dále těm, kdo se zasloužili o postavení původní sochy: Jaroslavu Řezníčkovi číslo
306 a Františku Musilovi číslo 119. V kulturním
programu vystoupila Olšověnka, pěvecký sbor
Píseň a děti z tanečního a hudebního oddělení
základní umělecké školy. Další pamětní listy
byly předány na veřejném zasedání obecního
zastupitelstva 16. listopadu těm občanům, kteří
se na obnově pomníku nejvíc podíleli.
Podle pamětníků zmizela bronzová Masarykova socha přes noc, na podstavci po odřezání
zůstaly jen boty – což evokuje zbytky Masarykových bot, jež zbyly po jeho obří pískovcové
soše v Rudce u Kunštátu. Původci zmizení nejsou – alespoň oficiálně – známi.
Sokl byl údajně nalezen v jámě areálu bývalého panského dvora Na Kopci, někde v místech
dnešních bytovek č. 634, 635.
Pokud jde o onu nevyzpytatelnost historie, je
třeba kvůli objektivitě dodat, že výklad historie nikdy nebude uzavřenou záležitostí, vždy se
do něj totiž promítá i osobnost „pozorovatele“,
a tak je logické, že např. Masaryka budou jinak
hodnotit Pražané, jinak Slováci, jinak sudetští
Němci, jinak potomci Habsburků…
Kvůli jeho „československému“ hodnocení,
poněkud mýtizovanému (tatíček Masaryk, Prezident Osvoboditel… ale také socialistické „Masaryk nechal střílet do dělníků“) by neměly být
zapomenuty jeho statečné postoje z doby Rakouska-Uherska, kdy vystoupil proti pravosti
slavných Rukopisů – a získal si mj. nálepku
vlastizrádce, popř. když žádal veřejnému mínění navzdory revizi Hilsnerova procesu v případu polenské vraždy.
A neotřelé bylo tehdy i přijetí druhého příjmení
po své americké manželce Charlottě Garriguové. Čímž lze přejít k didaktickému závěru –
protože v češtině nelze (na rozdíl od křestního
jména) příjmení zkracovat, je nesprávné psát –
byť se tak často děje – T. G. Masaryk (a podobně nesprávné je i K. H. Borovský).
Velice děkuji kronikáři p. Jiřímu Roudnému
za poskytnuté materiály i další pomoc.
Josef Plch
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Duchovní sloupek
Hlemýždi a gepardové
Před pětadvaceti lety mě jakožto nejmladšího
kněze v děkanství pozvali do Blanska, abych
promluvil na sametově revolučním shromáždění. Nechtěl jsem tam mluvit o tom, že mám
radost z nastávajících změn proto, že už nebude přihláška ke studiu teologie znamenat nejméně dva dvouhodinové výslechy na STB, že
ke kněžské službě nebude potřebný státní souhlas, že pominula doba utlačování církve mnoha jinými způsoby. Všeobecná euforie budila
dojem, že už jsme u cíle, proto jsem se rozhodl
přečíst tam svoji bajku o tom, že jsme teprve
na začátku a cesta k cíli nebude ani rychlá, ani
pohodlná:
V zoologické zahradě se dal do řeči gepard s hlemýžděm: „Že se nestydíš, takhle se loudat! Tak
se nikam nedostaneš, lenochu.“ Když šneček neodpovídal, pokračoval gepard: „Vezmi si příklad
ze mě. Já dokážu běhat rychlostí 120 kilometrů
za hodinu. Kam se na mě hrabeš! Ale kdybys
pěkně poprosil, vzal bych tě k sobě do učení.“„No, děkuji za nabídku, ale zkoušet to nebudu,“
odpověděl konečně hlemýžď. „Já sice urazím jeden kilometr za 27 dní a můj nejrychlejší příbuzný to zvládne jen 3x rychleji, ale přesto bych
s tebou neměnil za nic na světě.“ -„Je to možné,
že jsi takový hlupák?“ divil se gepard. „Ty se nechceš stát nejrychlejším na světě? Každý se ti vysměje! Podívej se, kolik lidí stojí stále kolem mé
klece. Všichni obdivují moje krásně rostlé tělo,
ale tebe si nikdo ani nevšimne!“
„Víš, to je právě ono,“ vysvětloval šneček. „Mě si
ani nevšimnou a tebe obdivují. Já lezu pomaličku a ty umíš běhat s větrem o závod. Jenže já
mám svobodu, můžu lézt, kam chci. Za měsíc
budu jen o kilometr dál. Ale za další měsíc to
bude další kilometr a pak zas a zas, ale ty zůstaneš až do smrti na tomto kousku země. K čemu
je ti rychlost, krásné tělo a obdiv lidí, když strávíš zbytek života za mřížemi?“
Lidé na náměstí přijali tu bajku a krátké vysvětlení toho, proč ji čtu, velmi rozpačitě. Tenkrát
se moc nepřemýšlelo o tom, že se nic neudělá
samo a že rekonstruovat něco zchátralého je
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náročné a zdlouhavé. Navíc jsme tenkrát hleděli s obdivem za západní hranice, aniž bychom
si uvědomili, že svoboda znamená také hodně
přemýšlet, něco dělat, být připraven na změny, někdy i bojovat o základní životní potřeby,
zkrátka že kapitalismus je nepohodlné společenské zřízení. Naivně jsme čekali, že za obzorem už čeká hejno pečených holubů přichystaných přiletět do našich úst, jen co je otevřeme.
Holubi nepřiletěli. Znamená to, že umřeme
hladem? Ne, pokud přestaneme čekat na ty holoubky, na to, že se něco udělá samo, když se
rozloučíme s myšlenkou na snadný a pohodlný
život, který nám zařídí někdo jiný.
Jakkoli se náš současný život podobá nikdy
nekončící bojové hře, přece jen bych neměnil.
Když vidím záběry uniformovaných severokorejských občanů vycvičených dělat na povel
úplně všechno, třeba i plakat a smát se, a trestaných za to, že uronili málo slz nebo se málo
radovali, když si představím, že za vydávání
farního zpravodaje nebo víkendový pobyt padesáti dětí na faře bych před pětadvaceti lety
přišel o státní souhlas k duchovenské službě,
pokud by z toho nebyl soud a dva roky ‚natvrdo‘, nebo když se podívám do svého archivu fotografií ze zemí, do kterých bych se za socialismu nedostal, nečiní mi problém děkovat Bohu
za ten kapitalismus, i když je horší, než jsem si
představoval.
Není vždycky zřejmé, na které straně mříží se
nalézají naši dnešní ‚gepardi‘, lidé, kteří rozhodují o mnoha věcech díky moci politické či
finanční. Myslím, že mnozí jsou uvnitř, stali
se sami sobě otrokáři. Projevují se a smýšlejí
o jiných lidech podobně jako ten gepard v pohádce. A stejně jako on netuší, že se mýlí. Zvířata v zoologické zahradě sice vypadají zdravě
a silně, ale postupně ztrácejí schopnost přežít
v přírodě. Gepard, který nikdy neběžel za antilopou, aby získal potravu, běhá jen šedesátkou. A jeho vnoučata na tom budou ještě hůř.
Lidi oplývající mocí politickou, vojenskou nebo
finanční asi nikdy nenapadlo, že by jim jejich
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moc nebyla k ničemu, kdyby například nebylo
bakterií a hmyzu. Ti nejdrobnější, přehlížení,
se však starají o to, aby mohl pokračovat život.
Bez odborného zpracování mrtvých těl živočichů a rostlin by za nějaký čas neměly z čeho
žít nové rostliny a následně ani živočichové.
Tu bajku jsem vyhledal i proto, že je to vlastně
jinak vyjádřený vánoční příběh. Jeruzalémští
odborníci na Boží zjevení věděli na základě
předpovědí, kde se narodí očekávaný Spasitel,
měli informaci, že už se to stalo, ale nezvedli
se z křesla a nevytáhli paty z Jeruzaléma ani ze
zvědavosti, natož pak proto, aby se mu poklonili. Jedinou aktivitou, kterou znalosti oněch
teologů způsobily, bylo vraždění betlémských

neviňátek. To nejnevinnější neviňátko však
přežilo a my dnes, na rozdíl od těch sebejistých vzdělanců, nejen známe jeho jméno, ale
i po dvou tisíciletích ve velkém slavíme jeho
narozeniny.
Dnešní svět tvoří na jedné straně všelijaké ‚jeruzalémy‘ plné odborníků na kde co, a na druhé straně ‚ježíškové‘ zdánlivě bezmocní, přesto
však schopní pomalu, ale jistě měnit svět. Nevěnujme tedy nadměrnou pozornost tomu, co
nám předvádějí nebo říkají různí ‚gepardové‘
naší doby, raději se radujme z toho, že jako ten
hlemýžď můžeme někam směřovat a ještě při
tom být užiteční.
Václav Trmač, farář

Pozvánky
Olšovec, spol. s. r. o., Jedovnice pro Vás připravuje

22. Mikulášský knižní jarmark
a 11. veletrh produktů
z Moravského krasu

sobota 6. prosince 2014 v sále KD Jedovnice
otevřeno od 8.00 do 16.30 hodin
• Burza knih, časopisů, CD, MC, LP, hudebnin
a dalších tiskovin
• Prodej knih a další nové literatury, her, map, křížovek
• Prodej regionální literatury
(pohlednice, mapy, turistické známky, tašky, keramika)
• Zboží budou nabízet i soukromí prodejci (speciální mýdla, levné knihy, dárkové zboží a další prodejci)
• Prezentace regionálních novin „Zrcadlo Blanenska a Boskovicka“
• Prezentace ATC Olšovec – informace o jedovnickém kempu, rezervace ubytování
• Prezentace řemesel – ukázky výroby
• Ochutnávka výrobků z Moravského krasu
(med, medovina, sýr Niva, tvarohové pomazánky)
• Prodej produktů a výrobků od farmářů z regionu Blanenska a Boskovicka

Na veletrhu se bude prezentovat většina výrobců, kteří
jsou držiteli značky „Moravský kras - regionální produkt“.
• Pekárenské výroky, ZEMSPOL, a. s., Sloup
• Pekárenské výrobky, Jiří Horák, Rudice
• Dekorativní perník, Zdeňka Zachovalová,
Blansko
• Med a medové produkty, Radek Mrva, Blansko
• Sýr Niva, Mlékárna Otinoves
• Kozí sýr, Kozí farma Šošůvka – Eva Sedláková
• Ovčí sýry, Zoltán Korenek, Hluboké Dvory
• Ovčí produkty, Vladislav Vítek, Kunštát
na Moravě
• Pštrosí produkty z Moravského krasu, Pštrosí farma Doubravice, s. r. o.
• Ovocné pálenky, Ladislav Vančura, Rudice
• Jedovnický kapr, Olšovec spol. s r.o.
• Punkevní pstruh, Pstruhařství Skalní mlýn
• Soubor dřevěných hraček, LIFE Blansko,
Blansko
• Kopie historických drátenických výrobků
a drátované šperky s přírodními kameny,
Emilie Šťávová
• Sklo a šperky, Erika Leksová, Malhostovice
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• Originální umělecká litina z Rudice, Pavel
Zouhar
• Malované kameny, Soňa Čermáková, Březina
• Umělé květiny z přírodních materiálů, Moraviaflor, s.r.o
• Malba na hedvábí, mýdla a medové svíčky
Studio Talisman, Mgr. Daniela Koplová, Lažánky
• Svíčky z parafínu a palm. vosku, Svíčky Ševčík, Šošůvka
• Zástěry a výrobky firmy Yvonne, krejčovská
firma Iva Unčovská, Chrudichromy
• Ponožkové zboží, MiPON Sloup
• Vlasové koberce, Zdeňka Zábojová, Sebranice
Základní umělecká škola Jedovnice zve všechny své příznivce na tradiční

VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ,
který se uskuteční ve čtvrtek 18. 12. 2014
v 16.30 v sále kulturního
domu v Jedovnicích.
V bohatém programu se
představí pěvecký sbor, žáci
tanečního oboru, instrumentální a vokální soubory
i sólisté.
Ve vestibulu kulturního domu bude od 16 hodin otevřena výstava prací žáků výtvarného
oboru.

Skautský muzikál

Pátek 19. 12. 2014 - kinosál KD nebo sál v Chaloupkách, místo a hodina budou upřesněny,
sledujte plakáty a www. jedovnice.cz
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Jedovničtí skauti zahrají několik krátkých hudebních představení, s nimiž se zúčastnili přehlídky v Kyjově. (Více zde na str. 24)
Olšovec Jedovnice, s. r. o. oznamuje termín

PRODEJE VÁNOČNÍCH KAPRŮ

Neděle 21. 12. a pondělí 22. 12. 2014
Havlíčkovo náměstí Jedovnice (u tel. budky)
otevřeno od 8.30 do 15.00 hod.
Přijďte si koupit jedovnického kapříka.
Srdečně zvou jedovničtí rybáři.
Vážené amatérské umělkyně a umělci,
dovolujeme si Vás pozvat k autorské účasti
na prosincové výstavě, nazvané

Výtvarné setkání 2014
Jedná se o příležitost pro amatérské výtvarníky a výtvarnice z Jedovnic představit svá díla
a dílka v prostoru kulturního domu.
Pochlubit se můžete kresbami, malbami, grafikou, fotografiemi, keramikou, ale určitě i pracemi z méně obvyklých oborů (např. řezbářství, umělecké kovářství, malba na hedvábí,
heraldika…)
Originalita je vítána!
Pokud Vás možnost vystavit svá díla zaujala,
obraťte se pro bližší informace na e-mail: sebeloval@seznam.cz nebo mobil: 723 709 963.
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Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás pozvat na druhé „Výtvarné setkání 2014“ v Jedovnicích (v prostorách Kulturního domu),
které se uskuteční ve dnech:
28. 12. (neděle) 15.00-19.00 – slavnostní zahájení, otevřeno pro veřejnost
29. 12. (pondělí) 15.00-19.00 – otevřeno pro
veřejnost
Věříme, že návštěva výstavy našich amatérských umělců a umělkyň bude i pro Vás příjemným zpestřením volných dnů v době Vánoc.
Za kulturní komisi Lenka Šebelová
Divadelní soubor Vlastimil uvádí autorské
představení

Ve škole je bomba!

Premiéra – neděle 28. prosince 2014
Repríza – pondělí 29. prosince 2014
2. repríza – neděle 11. ledna 2015
Začátek představení v 17 hodin, kinosál KD
Jedovnice
Předprodej vstupenek na všechna představení
bude zahájen od středy 10. prosince 2014 v prodejně Květiny Jaroslav Zelinka.
Spolek Bivoj a hokejisté z Barachova si Vás dovolují pozvat na svůj devátý společný

Ples Bivojanky a HC Barachov
(17. Ples Bivojanky)
Ples bude tradičně zahájen předtančením naší
mládeže v pátek 16. ledna 2015 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 120 Kč (v den plesu 140 Kč) jsou v předprodeji do 19. prosince a v novém roce od
pondělí 5. 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 devátém společném plese Bivojanky a HC
Barachov se těšíme nashledanou.

Dechová hudba Bivojanka
děkuje za potlesk a podporu v končícím roce.
Všem občanům Jedovnic přeje, aby nový rok
2015 byl prozářen hudbou a zpěvem.
Divadelní společnost HÁTA Praha pro Vás
připravuje divadelní představení

Do ložnice vstupujte jednotlivě!
pátek 13. března 2015
začátek v 19 hodin, kinosál KD Jedovnice
Předprodej vstupenek od prosince 2014 v Informačním středisku na náměstí (knihovna),
tel. 516 442 284.
Autor: Ray Cooney, John Chapman, režie: Antonín Procházka
V představení hrají: Lukáš Vaculík, Zbyšek
Pantůček, Mahulena Bočanová, Olga Želenská,
Filip Tomsa, Jana Zenáhliková, Martin Sobotka, Petr Nečas, Martin Zounar, Kamila Špráchalová

Marek Audy: Írán není jenom
islám – Jeskyně Tří naháčů
Komentovaná 3D projekce českého objevu nejdelší solné jeskyně světa.
Kino Jedovnice, středa 21. 1. 2015 v 18.30. 3D
brýle budou k dispozici na místě.

Kalendář akcí aneb Zveme vás v roce 2015
Některé termíny jsou předběžné.
Aktualizovaný přehled všech akcí najdete
na www.jedovnice.cz
Leden:
• Tříkrálová sbírka (3.-11. 1.) – Skaut, Charita
Blansko

• Tříkrálová koleda Bivojanky – Spolek Bivoj
• Ples SK Jedovnice (pátek 9. 1.) – sál KD
• Tříkrálový koncert (sobota 10. 1.) – sál Chaloupky – Skaut, Třetí podání
• Lidový ples (sobota 10. 1.) – sál KD
– KDU-ČSL
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• Ve škole je bomba! – repríza (neděle 11. 1.)
kinosál – DS Vlastimil Jedovnice
• Ples Bivojanky + HC Barachov (pátek 16. 1.)
– sál KD
• Ve škole je bomba! – repríza (neděle 18. 1.)
kinosál – DS Vlastimil Jedovnice
• Den otevřených dveří (20. a 24. 1.)
– SPŠ Jedovnice
• Volejbál – ples (sobota 24. 1.) – sál KD
– volejbalisté
• Boskiáda (neděle 25. 1.) – kostel – farnost
Jedovnice
• Ženáčský ples (pátek 30. 1.) – sál Chaloupky
– ženáči z Chaloupek
• Zápis do 1. ročníku (čtvrtek 29. 1.) - ZŠ
Únor:
• Loutkové divadlo (neděle 1. 2.) - KD
- divadelní kroužek Sedmikrásek
• Hromniční zima - teplé jídlo lidem v nouzi Blansko, Boskovice - Charita Blansko
• Sbírka pro Diakonii - ČČK
• Beseda pro děti ve škole se spisovatelkou
Petrou Braunovou - Knihovna
• Lyžařský výcvikový kurz Jeseníky (2.-6. 2.)
- ZŠ
• Skautský bál (pátek 6. 2.) - sál KD
• Dětský karneval v KD (neděle 8. 2.) - farnost
• Lyžařský výcvikový kurz v Olešnici (9.-13.
2.) - ZŠ
• Ples SPŠ (pátek 13. 2.) - sál KD
• Ostatkový průvod obcí – TJ Sokol
• Ostatková zábava (sobota 14. 2.) - KD
• Modrý štít - večerní hra (pátek 20. 2.) - Skaut
• Lyžařský výcvikový kurz v Alpách (22.-27.
2.) – ZŠ
Březen:
• Bazárek v KD - MaRC Dymáček
• Beseda s cestovatelem a záhadologem panem
Arnoštem Vašíčkem - knihovna
• Koncert jedovnického Big-bandu (bude
upřesněno, možná bude až v dubnu)
– Olšověnka
• Divadelní vystoupení dětí z mateřské školy
pro veřejnost – v I. budově MŠ, učebna ZUŠ
– MŠ
• Jarní koncert Písně v KD - ŽPS Píseň
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• Jarní vycházka do přírody – Klub dobré
pohody
• Do ložnice vstupujte jednotlivě! (pátek 13. 3.)
– kinosál – DS Háta Praha
• Jarní knižní jarmark a veletrh produktů
z Moravského krasu v KD (sobota 14. 3.)
– Olšovec, s. r. o.
• Tradiční zabíjačka s muzikou a jarmarkem
(sobota 21. 3.) - kemp Tyršova osada
• Prodejní velikonoční trhy v KD (sobota
28. 3.)
• Celoškolní velikonoční projekt (30. 3.) – ZŠ
• Valná hromada MS ČČK s přednáškou a kulturním programem - ČČK
Duben:
• Pěvecká soutěž jedovnická kuňka (1. 4.) – ZŠ
• Velikonoční bohoslužby v kostele – farnost
• Absolventské koncerty žáků – ZUŠ
• Zahájení jarní části fotbalových soutěží
(mladší a starší přípravka, mladší a starší
žáci, muži „A“ a „B“) – SK
• Jarní přelov rybníku Budkovan – Olšovec,
s. r. o.
• Den otevřených dveří v ATC Olšovec – Olšovec, s. r. o.
• Den Země – Pionýr
• Zájezd do Kroměříže – výstava Floria a Květná zahrada - KDP
Květen:
• Pouť mužů s dětmi do Senetářova (1. 5.) –
farnost
• Oslava Svátku práce(1. 5.) - KSČM
• Oslavy svátku patrona hasičů sv. Floriana
(2. 5. - sokolské hřiště) – SDH
• Oslava Svátku matek – ZŠ
• Koncert žáků ZUŠ ke Svátku matek – ZUŠ,
KDU-ČSL
• Zahájení plavební sezóny na Olšovci
• Farmářský den s ATC Olšovec – Olšovec,
s. r. o.
• Pouť dětí a mládeže na zapomenuté poutní
místo (8. 5.) – farnost
• Vycházka do Rudického propadání
a na větrný mlýn v Rudici – KDP
• Sbírka pro Diakonii - ČČK
• Vycházka – Ruprechtov a okolí – ČČK
• Výměnný pobyt žáků ZŠ v Aschheimu - ZŠ
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• OPEN turnaj v minigolfu Jedovnice, Oblastní turnaj jednotlivců a soutěž Extraligy
družstev – MGC
• Kuličkiáda – Pionýr
• Bleší trh - Pionýr
• Svojsíkův závod – Skaut
• Pouť do Císařské jeskyně (16. 5.) – farnost
Červen:
• Návštěva ZOO - MaRC Dymáček
• Mezinárodní závody motorových člunů
na Olšovci
• Rybářské závody dětí na Olšovci
• Lehkoatletické závody žactva – Memoriál
Jaroslava Daňka – sokolské hřiště Na Kopci
– TJ Sokol
• 3. GP v minigolfu Jedovnice, Celostátní turnaj jednotlivců a soutěž Extraligy družstev
(7. 6.) – MGC
• Divadelní vystoupení dětí z mateřské školy
pro veřejnost – v I. budově MŠ, učebna ZUŠ
– MŠ
• Vítání prvňáčků do řad čtenářů - knihovna
• Terénní vyučování 2. stupeň (17.–23. 6.) - ZŠ
• Slavnostní zakončení školního roku (26. 6.)
– ZŠ
• Zahradní slavnost(21. 6.) – farnost
• Promenádní koncert Tanečního orchestru
ZUŠ Jedovnice - ZUŠ
• Závěrečný koncert žáků - ZUŠ
• Závody mladých hasičů v požárním útoku Bucharův memoriál 27. 6. (hřiště SK Jedovnice) - SDH
• Jedovnické hody - Staré časy, Spolek Bivoj
Červenec:
• Sportovní rybolov na Olšovci
• SDK Europe - Street Dance Kemp (5.-12. 7.)
• Letní tábory oddílů – Skaut
• Letní dětský tábor - Pionýr
• Pobytové i příměstské tábory pro děti
- Charita Blansko
• Poznávací zájezd – Opava a okolí - KDP
Srpen:
• Sportovní rybolov na Olšovci
• Letní tábory oddílů – Skaut
• Pobytové i příměstské tábory pro děti
- Charita Blansko
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• Výměnný pobyt žáků ZŠ v Aschheimu
(16. 8.) - ZŠ
• 21. ročník Oddílového turnaje MGC Jedovnice v minigolfu, otevřený turnaj pro veřejnost a závodní hráče – MGC
• Tenisový turnaj (dvouhra) – Zdeněk Doležel
• Závody nemotorových vozidel - MaRC
Dymáček
• Bivojanka a Holóbkova mozeka - Koncert
pod dožínkovým věncem - Spolek Bivoj
• Sbírka pro Diakonii - ČČK
• Zájezd – Kutnohorsko – ČČK
• Ukončení sezony, hudební vystoupení
(29. 8.) – kemp Tyršova osada
Září:
• Slavnostní zahájení školního roku 2015/2016
v KD (1. 9.) - ZŠ
• Socializační pobyt – 1. ročníky – ZŠ
• Tenisový turnaj (čtyřhra) – Zdeněk Doležel
• Turnaj v Ringu - Pionýr
• Pionýr open - Den otevřené klubovny
– Pionýr
• Vycházka - ČČK
• Farmářský den s ATC Olšovec – Olšovec,
s. r. o.
• Zahájení podzimní části fotbalových soutěží (mladší a starší přípravka, mladší a starší
žáci, muži „A“ a „B“) – SK
• Bazárek v KD - MaRC Dymáček
• Farní víkend pro žáky ZŠ (19.–20. 9.)
- farnost
• Vinobraní - oslava Dne Charity - Doubravice
nad Svitavou - Charita Blansko
• Vycházka k pamětnímu kameni císaře Františka Josefa (za rybníkem) a opékání párků
- KDP
Říjen:
• Den seniorů – návštěva muzea a knihovny
v Blansku - KDP
• Pouť do Sloupu (3. 10.) - farnost
• Zahájení nácviku polonézy - Spolek Bivoj
• Drakiáda - Pionýr
• Drakiáda - MaRC Dymáček
• Kurzy zručnosti - knihovna
• Koláč pro hospic - Charita Blansko
• Výlov rybníka Dymáku
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• Tradiční výlov rybníka Olšovce – Olšovec,
s. r. o.
• Zájezdy na „Pochody mezi vinohrady“
do Hodonína a do Mutěnic – TJ Sokol
• Pohádkový les - Pionýr
• Slavnostní průvod k výročí vzniku Československé republiky – městys
• Bubušou - Pionýr
Listopad:
• Lesní lidé - celodenní hra (sobota 7. 11.) –
Skaut
• 10. školní Vinný bál (pátek 13. 11.) – ZŠ
• Běh za jedovnickým kaprem – Memoriál
Jiřího Kovaříka (sobota 14. 11.) - SK
• Den otevřených dveří - ZŠ
• Přednáška cestovatele, sál ZUŠ – Knihovna
• Bleší trh – Pionýr
• Sbírka pro Diakonii - ČČK
• Beseda s kulturním programem - ČČK
Prosinec:
• Rozsvěcení vánočního stromu – městys, ZUŠ
• Mikulášský knižní jarmark a veletrh produktů z Moravského krasu v KD (sobota
5. 12.) – Olšovec, s. r. o.
• Mikulášský turnaj ve vybíjené (5. 12. v Lipovci) - Skaut
• Mikulášská nadílka - MaRC Dymáček
• Mikulášská besídka v KD – TJ Sokol
• Mikuláš v kostele – farnost
• Výroba dárečků na faře (13. 12.) – farnost
• Dílničkas předvánočním posezením - ČČK
• Benefiční koncert v Punkevních jeskyních Charita Blansko
• Den otevřených dveří - SPŠ
• Volba Miss ZŠ Jedovnice (v KD) - ZŠ
• Divadelní vystoupení dětí z mateřské školy
pro veřejnost – v I. budově MŠ, učebna ZUŠ
– MŠ
• Celoškolní vánoční projekt – ZŠ
• Stromeček pro zvířátka a karneval - MaRC
Dymáček
• Nákupní zájezd do Globusu v Brně - KDP
• Okresní kolo přeboru škol v šachu – KD – TJ
Sokol
• Betlémské světlo v kostele (20. 12. v 10.30) –
Skaut, farnost
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• Vánoční prodej jedovnických kaprů
(21. – 23. 12.) – Olšovec, s. r. o.
• Koledy Bivojanky - Spolek Bivoj
• Vánoční koncert žáků - ZUŠ
• Výstava žáků výtvarného oboru – ZUŠ
• Vánoční bohoslužby v kostele – farnost
• Vánoční koncert v kostele (26. 12.)
– ŽPS Píseň
• Výtvarné setkání (přehlídka amatérských
umělců z Jedovnic) – v KD - kulturní komise
• Silvestrovské pobyty v ATC Olšovec
(26. – 31. 12.) – Olšovec, s. r. o.
• Silvestrovská vyjížďka bikerů (31. 12.) – start
od KD – Jiří Dvořák

Kontakty na pořadatele kulturních,
sportovních a společenských akcí
(řazeno abecedně, někdy je v závorce zkrácený
název uváděný v přehledu akcí):
Autocamping Olšovec (Olšovec, s.r.o.) - aktuální přehled akcí na www.olsovec.cz, kontakt:
Olšovec, s.r.o., Havlíčkovo nám. 71,
67906 Jedovnice, tel. 724 783 881,
e-mail: kemp@olsovec.cz
Bikeři - Jiří Dvořák, Palackého 357, Jedovnice
Český červený kříž (ČČK) - místní skupina
Jedovnice - Marie Gabrielová, Havlíčkovo náměstí 234, 679 06 Jedovnice, tel. 607 645 152,
e-mail: marugabrielo@seznam.cz
Divadelní kroužek Sedmikrásek - Ludmila
Pleskačová, tel. 737 819 309
Informační středisko a knihovna
(Knihovna) - www.jedovnice.knihovna.cz,
vedoucí knihovny Olga Keprtová,
tel. 516 442 284, e-mail: knihovna@jedovnice.cz
Junák − český skaut, z. s. (Skaut) - středisko
Jedovnice - www.jedovnice.cz/skauti
Kemp Tyršova osada Jedovnice - Lubomír
Paar, tel. 777 875 821, e-mail: tyrsova-osada@
seznam.cz, www.tyrsova-osada.wz.cz
Kino Jedovnice - aktuální program
na www.jedovnice.cz/cs/ostatni/kino.html,
tel. 516 442 624, vedoucí kina: BoženaŠevčíková, tel. 516 528 213, e-mail: kultura@jedovnice.cz
Klub dobré pohody (KDP) - Emílie Kovaříková - tel. 604 839 796
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Mateřská škola Jedovnice (MŠ) - www.msjedovnice.cz, e-mail: msjedovnice@centrum.cz,
tel. 516 442 124
Mateřské a rodinné centrum Dymáček
(MaRC) - www.marcdymacek.cz, e-mail:
marcdymacek@gmail.com, tel. 723 709 963 Bc. Lenka Šebelová
Minigolfový klub Jedovnice (MGC) - www.
mgcjedovnice.cz, e-mail: info@mgcjedovnice.cz
Občanské sdružení Staré časy - Josef Tesař
- e-mail: Zebel@seznam.cz
Oblastní charita Blansko - tel. 516 417 351,
www.blansko.charita.cz
Olšověnka - dechová kapela - www.olsovenka.
cz, Ing. Jaroslav Šíbl, e-mail: sibl@centrum.cz
Pionýrská skupina Jedovnice (Pionýr) www.jedovnice.cz/pionyr
Píseň - ženský pěvecký sbor (ŽPS
Píseň) - tel. 724 044 405 - Magdalena
Javorská, www.jedovnice.cz/pisen
Římskokatolická farnost Jedovnice - www.
jedovnice.cz/farnost/, e-mail: rkf.jedovnice@
biskupstvi.cz, tel. 732 255 635- P. Václav Trmač
Sbor dobrovolných hasičů Jedovnice (SDH) www.hasicijedovnice.cz
Spolek Bivoj a dechová hudba Bivojanka Ing. Josef Matuška, Legionářská 51, 679 06
Jedovnice, tel. 777 183 602, e-mail: bivojanka@
seznam.cz, www.bivojanka.cz
Sportovní klub Jedovnice (SK) - www.
skjedovnice.cz, e-mail: skjedovnice@seznam.
cz, tel. 774 930 010 - Lukáš Kunc
Street Dance Kemp - www.sdkeurope.com,
e-mail: info@sdkeurope.com
Střední průmyslová škola Jedovnice (SPŠ) www.spsjedovnice.cz, e-mail:
skola@spsjedovnice.cz, tel. 516 442 820
Svaz zdravotně postižených - Jan Matuška,
tel. 516 442 287
Tělocvičná jednota Sokol Jedovnice (TJ Sokol) – tel. 608 918 579 – Kateřina Klimešová,
e-mail: sokoljedovnice@centrum.cz
Tenisové turnaje - Mgr. Zdeněk Doležel,
z.dolezel@hotmail.com
Vlastimil - ochotnický divadelní soubor www.vlastimil.webz.cz
Základní škola Jedovnice (ZŠ) - sekretariát
školy tel. 516 442 224, e-mail: zsjedovnice@iol.
cz, www.zsjedovnice.cz
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Základní umělecká škola Jedovnice (ZUŠ) www.zusjedovnice.eu, tel. 516 442 235, e-mail:
info@zusjedovnice.cz

KINO E-CINEMA JEDOVNICE
PROSINEC 2014
Adresa: Na Kopci 571, 679 06 Jedovnice tel.
737 003 873
Začátky představení v 17.00 hodin, pokladna
otevřena ½ hodiny předem.
Rada městyse stanovuje výši vstupného
do Kina Jedovnice 60 Kč,
na dětská představení ve výši 30 Kč a pro děti
do 6 let zdarma.
7. 12. NEDĚLE – PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK?
Příběh dvou rodin, které se rozhodly, že Vánoce jsou prostě od toho, aby se konaly dobré
skutky, přání se plnila za každou cenu a aby
na zázraky věřily nejen děti. Film ČR/Slovensko/Mexiko
/118´/ BIOSCOP Vstupné 60,- Kč MP
14. 12. NEDĚLE – PŘÍBĚH KMOTRA
Film je inspirován bestsellerem Jaroslava
Kmenty „Kmotr Mrázek“. Popisuje vzestup
a pád člověka, který se od kšeftu s digitálními
hodinkami posunul až na pozici šedé eminence
české politiky. Drama, krimi, životopisný film
ČR.
/161´/ BIOSCOP Vstupné 60,- Kč MP

Na měsíc LEDEN připravujeme:
neděle 4. 1. – TŘI BRATŘI
neděle 25. 1. –STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA
neděle 11. 1. – divadelní představení Ve škole je
bomba! - DS Vlastimil
neděle 18. 1. – divadelní představení Ve škole je
bomba! - DS Vlastimil

OD 15. 12. 2014 DO 31. 12.
2014 DOVOLENÁ
Přejeme všem návštěvníkům
příjemné prožití svátků vánočních
a šťastný nový rok
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nabízí spoustu tipů na dárky
pod vánoční stromeček:
Profi akuvrtačka
– sada mobilní dílna

Kufr
s nářadím
Basic

14,4 V/ 2 Ah, 2 rychlosti
0 – 450/ 1600 ot./ min.,
kroutící moment
až 40 Nm

91 dílů, ideální
skladba pro první
vybavení každé
dílny

4.990,-

2.990,2 SILNÉ
AKUMULÁTORY
2 Ah

Vánoční
hvězda
různé barvy
a velikosti

ŠIROKÝ VÝBĚR VÁNOČNÍCH
HVĚZD, VČETNĚ DALŠÍCH
BAREV A VELIKOSTÍ

Elektrické oscilační multifunkční nářadí
PMF 190E Toolbox, 230 V, 190 W, 15000 až 21000 kmitů/min.,
6 stupňů nastavení hloubky řezu, plynulý rozběh

CENOVÁ VÝHODA VÍCE NEŽ 3000,- KKč
oproti koupi základní verze tohoto stroje
a samostatnému dokoupení obsaženého
příslušenství a toolboxu

3.990,Široký výběr baněk a ozdob různá balení, barvy a provedení
od

32,-

od

119,Stojan na vánoční stromek
TOP KVALITA

pro výšku stromku
do 250 cm
a ∅ kmene
až 11 cm

NEPORAZITELNÉ CENY

489,-

od

298,-

od

199,-

U nás najdete také široký výběr řezaných dánských jedlí NORDMANN!
Vánoční stromky v kontejneru

Umělé vánoční stromky

široký výběr

velmi věrný vzhled, snadná montáž a demontáž, do vyprodání zásob

Brno – Ivanovice, Řečkovická 3 • Brno, Strážní 7 • www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí do 31. 12. 2014 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

4014-11 Jedovnice 150x210 BW.indd
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DÁRKOVÉ POUKAZY
Platné ve všech specializovaných centrech
Různé typy pro různé příležitosti
Volitelná hodnota poukazů

14.11.14 11:39

