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Na obálce: Jedovnický kostel 27.-29. září 1935
Titulní kresba Mgr. Jitky Vávrové přináší překreslenou
fotografii do noci zářícího kostela z r. 1935, jež je alespoň
ve farnosti dosti známá. Méně známé jsou již okolnosti, které k této slavnostní výzdobě vedly. Na úvod cituji
zvací letáček, jenž se dochoval v pozůstalosti Františky
Ševčíkové, vdovy po profesoru F. B. Ševčíkovi:
POD PROTEKTORÁTEM patrona velkostatkáře Hugona Salma Reiferscheidta v Rájci,
obcí Jedovnic, Ostrova, Lipovce, Kulířova, Senetářova,
Kotvrdovic, Rogendorfu, Rudice, Vilémovic, konkurenčního výboru a všech katolických spolků na Jedovnicku
koná se OSLAVA stopadesáti let postavení kostela nynějšího a školy v Jedovnicích s následujícím programem:
27. září 1935 - v pátek: od 18. do půl 19. hodiny vyzvánění všemi zvony v Jedovnicích a v přifařených obcích.
O 19. hodině osvětlení kříže na farním chrámu Páně. O
půl 20. hod. kázání a sv. požehnání.
28. září 1935 v sobotu na sv. Václava: o 8. hodině nástup školních dítek u školy v Jedovnicích a průvod do
kostela na mši sv. a kázání. Od 11.-12. hodiny koncert
na náměstí. O 15. hodině schůze Svazu katolických žen

a dívek na Panském domě, kde promluví předsedkyně
Svazu katolických žen a dívek sl. FRANTIŠKA MENŠÍKOVÁ z Brna. Od 17. hod. do půl 19. hod. výstava starých
matrik (od r. 1660) na farním úřadě. O 19. hodině večer
kázání a světelný průvod, zakončený sv. požehnáním
a položení věnce za padlé vojíny a spoluobčany k hlavnímu kříží na hřbitově. Večer o 8. hod. zvukové filmové
představení v Lido-Bio.
29. září 1935 - v neděli: o půl 8. hodině shromáždění
všech složek u školy a společný odchod na služby Boží
a kázání. O 9. hodině na náměstí dějepisná přednáška
profesora Dr. Josefa Jančíka z Brna. O půl 11. hod. kázání a mše sv. O 15. hodině schůze zemědělců a dělníků
na Panském domě, na které promluví p. posl. Šamalík
a jiní. O půl 17. hodině eucharistický průvod z kostela
po náměstí.
29. září: o 7. hod. večer zábava na Panském domě.
Brněnská tiskárna. - Nákladem sdružených katol. spolků v Jedovnicích.
Více najdete na str. 25.
Josef Plch
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Informace z rady a zastupitelstva
Anonymizované výpisy z usnesení

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 15 ze dne 13. 7. 2015
Na základě předložených zpráv a projednaných
záležitostí:
Rada městyse schvaluje
• výjimku z OZV č. 5/2005, o pořádání veřejných produkcí, dne 24. 7. 2015 do 01 hodin,
žadatel MVDr. R. B., Břeclav
• výjimku z OZV č. 5/2005, o pořádání veřejných produkcí, dne 18. 7. 2015 a 22. 8. 2015
do 24.00 hodin, žadatel M. K., Jedovnice.
• výjimku z OZV č. 5/2005, o pořádání veřejných produkcí, dne 25. 7. 2015 do 01 hodin
na pořádání hudební produkce v rámci závodů Dračích lodí, žadatel Olšovec, s.r.o., Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice
• výjimku z OZV č. 5/2005, o pořádání veřejných produkcí, dne 15. 8. 2015 do 01 hodin
na pořádání hudební produkce v rámci OLŠOFESTU, žadatel Olšovec, s.r.o., Havlíčkovo
náměstí 71, 679 06 Jedovnice
• použití znaku Jedovnic pro účely propagace
partnerství mezi obcemi Aschheim, Dornach,

Jedovnice a Kotvrdovice. Tento souhlas se
uděluje uvedeným partnerským obcím, ty
mají právo souhlas dále postoupit třetí osobě,
pokud bude užit k uvedenému účelu, s podmínkou informování rady městyse o akcích,
pro které bude či byl znak použit
• pronájem pozemků p.č. 1747/1 a p.č. 2030
s paní M. O., Jedovnice a pověřuje starostu podpisem smlouvy o nájmu pozemků
č. 0026000297
• pronájem pozemků p.č. 1747/1 a p.č. 1759
s paní J. K., Blansko a paní M. Š., Blansko
a pověřuje starostu podpisem smlouvy o nájmu pozemků č. 0026000177
• rozpočtové opatření č. 6/2015 dle předloženého návrhu
Rada městyse nereflektuje
• na předkupní právo chaty č.e. 91
• na předkupní právo chaty č.e. 113

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 16 ze dne 28. 7. 2015
Na základě předložených zpráv a projednaných
záležitostí:
Rada městyse schvaluje
• pronájem kina Jedovnice v částce 2.000 Kč
za jedno vystoupení, žadatel Z. K., Ochoz
u Brna. Jedná se o veřejné vystoupení skupiny
Veselá trojka dne 15. 11. 2015 v 19 h.
Rada městyse nereflektuje
• na předkupní právo chaty č.e. 143

Rada městyse souhlasí
• s pořádáním akce The Czech Working Dogs
Show v kempu Olšovci ve dnech 28. 8. –
30. 8. 2015 za podmínky minimální hlučnosti
(aparatura otočená na les) a dobou trvání akce
do 24.00 h, žadatelka Ing. E. N., The Working
Dogs Breeders Association, Kostelec
• se žádostí paní M. G., Jedovnice, o ukončení
činnosti v komisích kulturní a sociální

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 17 ze dne 11. 8. 2015
Na základě předložených zpráv a projednaných
záležitostí:
Rada městyse schvaluje
• Smlouvu o výpůjčce se Základní školou Jedovnice, příspěvková organizace, Nad Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice

• výjimku z OZV č. 5/2005 O pořádání veřejných produkcí na 15. 8. 2015 do 01 hodin, žadatel M. F., Jedovnice
• Vnitřní směrnici č. 4/2015 Podpisový řád
Úřadu městyse Jedovnice, dle předloženého
návrhu
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Rada městyse nereflektuje
• na předkupní právo chaty č.e. 57
Rada městyse v současné době nereflektuje
• na předkupní právo chaty č.e. 180
Rada městyse souhlasí
• s přístavbou k rodinnému domu č.p. 185, žadatel V. P., Jedovnice
• se stavebními úpravami a přístavbou k rodinnému domu č.p. 210, žadatelka T. P., Jedovnice
• s přístavbou, nadstavbou a stavebními úpravami k rekreační chatě č.e. 157, žadatel
STAING, s.r.o., A. B. Svojsíka 734/18, 682 01
Vyškov
• s přístavbou k rekreační chatě č.e. 24, žadatel
J. Z., Pozořice
• se stavbou pergoly na pozemku p.č. 1747/1, žadatel T. V., Jedovnice
• s pronájmem části pozemku p.č. 870 o výměře 2 m2 a schvaluje nájemní smlouvu s panem
M. J., Jedovnice
• s pronájmem části pozemku p.č. 2563/1 o výměře 1236 m2 a části pozemku p.č. 2563/3
o výměře 326 m2 a schvaluje nájemní smlouvu
s panem J. Ch., Řícmanice
• se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku p.č. 1043/1 o výměře 9 m2
• s ukončením nájmu pozemku p.č. 649/6
k 31. 12. 2015 a schvaluje dohodu o ukončení
smlouvy o nájmu pozemku ze dne 3. 1. 2011
s manžely F. a A. Z., Jedovnice
• s ukončením nájmu pozemku p.č. 649/4
k 31. 12. 2015 a schvaluje dohodu o ukončení
smlouvy o nájmu pozemku ze dne 3. 1. 2011
s Ing. O. O., Jedovnice
• s ukončením nájmu pozemku p.č. 660
k 31. 12. 2015 a schvaluje dohodu o ukončení
smlouvy o nájmu pozemku ze dne 1. 9. 2014
s manžely JUDr. E. P. a JUDr. M. P., Jedovnice
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• s výpůjčkou pozemku p.č. 649/6 o výměře 24 m2 a schvaluje smlouvu o výpůjčce
s manžely F. a A. Z., Jedovnice, s účinností
od 1. 1. 2016
• s výpůjčkou pozemku p.č. 649/4 o výměře 29 m2 a schvaluje smlouvu o výpůjčce
s Ing. O. O. a s Ing. V. O., Jedovnice, s účinností od 1. 1. 2016
• s výpůjčkou pozemku p.č. 660 o výměře
381 m2 a schvaluje smlouvu o výpůjčce s manžely JUDr. E. P. a JUDr. M. P., Jedovnice,
s účinností od 1. 1. 2016
• s konáním taneční zábavy v KD dne 19. 9., pokud nebudou v tomto termínu probíhat v KD
opravy WC
• s objízdnou trasou pro vozidla výšky
nad 3,6 m přes Jedovnice z důvodu uzavírky
silnice II/373 v obci Ochoz u Brna
• s vyvěšením historické moravské vlajky (žlutočervená bikolóra bez znaku) v den státního
svátku 5. 7.
Rada městyse nesouhlasí
• s konáním taneční zábavy v KD dne 24. 10.
z důvodu konání rybolovu
Rada městyse bere na vědomí
• oznámení Vodárenské akciové společnosti,
a.s., divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19
Boskovice, o vstupu na pozemky p.č. 2464/150
a p.č. 2488 za účelem provedení opravy vodovodu do 30. 9. 2015
Rada městyse vybrala
• firmu Vectris, s.r.o., Polanského 1625, 756 61
Rožnov pod Radhoštěm, pro tvorbu virtuální prohlídky městyse na webových stránkách
městyse Jedovnice
Rada městyse volí
• dalším členem komise pro spolkovou činnost
slečnu Pavlínu Héčovou, Jedovnice

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 18 ze dne 1. 9. 2015
Na základě předložených zpráv a projednaných
záležitostí:
Rada městyse schvaluje
• veřejnou výzvu na realizaci projektu „Stavební úpravy sociálních zařízení – kulturní dům
4

Jedovnice“, projektu „Rekonstrukce místní
komunikace ul. Olšovecká, Jedovnice, okr.
Blansko“ a projektu „Snížení energetické náročnosti objektu základní školy v Jedovnicích
včetně výměny zdroje vytápění“
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• výběrovou a hodnotící komisi pro otevírání
obálek projektu „Stavební úpravy sociálních
zařízení – kulturní dům Jedovnice“, projektu
„Rekonstrukce místní komunikace ul. Olšovecká, Jedovnice, okr. Blansko“ a projektu „Snížení energetické náročnosti objektu
základní školy v Jedovnicích včetně výměny
zdroje vytápění“ ve složení: Ing. Jaroslav Šíbl,
Ing. Josef Plch, Michal Prause, Leoš Blažek
a Ing. Josef Vágner
• způsob zveřejnění zadávací dokumentace
projektu „Stavební úpravy sociálních zařízení
– kulturní dům Jedovnice“, projektu „Rekonstrukce místní komunikace ul. Olšovecká,
Jedovnice, okr. Blansko“ a projektu „Snížení
energetické náročnosti objektu základní školy
v Jedovnicích včetně výměny zdroje vytápění“ na úřední desce městyse Jedovnice, webových stránkách městyse Jedovnice a na profilu zadavatele městyse Jedovnice
• smlouvu o nájmu bytu č. A3 4E na ul. Zahradní 677 s panem F. K., Jedovnice a s BD Veselec,
bytové družstvo, Havlíčkovo nám. 71, 679 06
Jedovnice
• smlouvu o nájmu bytu č. A3 3A1 na ul. Zahradní 677 s paní M. Z., Jedovnice a s BD Veselec, bytové družstvo, Havlíčkovo nám. 71,
679 06 Jedovnice
Rada městyse nereflektuje
• na předkupní právo chaty č.e. 109
Rada městyse souhlasí
• s přístavbou k restauraci Barachov č.p. 746,
dle předloženého návrhu, a se zastřešením
pódia pro hudebníky na pozemku p.č. 2105/1,
žadatel I. K., Jedovnice
• s přístavbou a stavebními úpravami k rekreační chatě č.e. 370, žadatel Ing. E. V., Blansko
• se stavbou kabelových rozvodů VN, NN
a kioskové trafostanice v rámci stavby Jedovnice – TS Olšovec na pozemcích p.č. 2644/23,
p.č. 2644/26, p.č. 2644/25, p.č. 983/5
a p.č. 2563/6, žadatel ELING CZ, s.r.o., Hrozňatova 3939/25a, 615 00 Brno, a doporuču-
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•
•

•

•

•

•

je zastupitelstvu městyse schválit Smlouvu
č. 1040004565/006 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
s opravou tarásku, plotu a předzahrádky
na pozemku p.č. 1043/1 u RD č.p. 6., žadatel
Z. K., Jedovnice
se zveřejněním záměru na pronájem parkoviště u KD, parkoviště před prodejnou ROSA
Market, parkoviště před lihovarem, zpevněné
plochy za fotbalovým hřištěm, velkého pískového parkoviště, ulice Barachov, ulice Záměstí, ulice Na Kopci (u hájenky) v době konání
rybolovu v letech 2015-2018
s ukončením nájmu pozemku p.č. 660 o výměře 18 m2 k 31. 12. 2015 a schvaluje dohodu o ukončení nájmu pozemku s manžely
JUDr. E. P. a JUDr. M. P., Jedovnice
s umístěním distribuční soustavy – kabel NN,
skříň SS100, žadatel E. ON Distribuce, a.s.,
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, a doporučuje zastupitelstvu městyse
schválit Smlouvu č. 1030024037/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
s užitím části parkoviště u Barachova dne
3. 10. 2015 v době od 6 do 12 h na praktické
proškolení řidičů – neslyšících na ovládání
osobních vozidel formou jízdy zručnosti, žadatel AMK Neslyšících Brno, Žitná 3, 621 00
Brno
s konáním II. ročníku dětského dne (uvítání
školního roku) u restaurace SURF bar dne
12. 9. 2015, žadatel Mgr. T. U., Brno

Rada městyse bere na vědomí
• výsledek hlasování občanů o částce
200.000 Kč z rozpočtu městyse ve prospěch
opravy a obnovy smuteční obřadní síně
Rada městyse volí
• dalšími členy komise sociálně zdravotní pana
Pavla Ondráčka, DiS., paní Mgr. Terezu Mrhálkovou a pana Mgr. Michala Ševčíka
• dalším členem komise kulturní paní Michaelu Doleželovou

Usnesení č. 7 ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice ze dne 28. 7. 2015
Na základě předložených zpráv a projednaných
záležitostí Zastupitelstvo městyse Jedovnice:

1. schvaluje ověřovatele zápisu Bc. Lenku Šebelovou a pana Leoše Blažka
5
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2. schvaluje program zasedání dle předloženého a doplněného návrhu
3. schvaluje Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině
příspěvkové organizace městyse Jedovnice
- Mateřské školy Jedovnice, Zahradní 632,
679 06 Jedovnice a pověřuje starostu městyse jeho podpisem
4. schvaluje přijetí neinvestiční finanční dotace „Obnova a pořízení osobních ochranných prostředků“ ve výši 100.000 Kč a pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy
č. 030639/15/OKH
5. schvaluje přijetí neinvestiční finanční dotace na výdaje na zabezpečení akceschopnosti
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
– zabezpečení akceschopnosti kategorie
JOP II ve výši 120.000 Kč a pověřuje starostu
městyse podpisem smlouvy č. 032058/15/
OKH
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6. schvaluje Smlouvu o dílo na provedení stavby - obnovy veřejného osvětlení – 1. etapa
s firmou Energy Solutions and Saving, s.r.o.,
Stupkova 952/18, 779 00 Olomouc, a pověřuje starostu městyse jejím podpisem
7. schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2015 dle
předloženého návrhu
8. schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 2294 s Mendelovou univerzitou v Brně, Zemědělská 1/1665, 613 00
Brno a pověřuje starostu městyse jejím podpisem
9. schvaluje Darovací smlouvu mezi městysem
Jedovnice a SINGLETRAIL Moravský kras,
Habrůvka č.p. 151, 679 05 Křtiny na částku
150.000 Kč a pověřuje starostu městyse jejím podpisem

Další důležité informace pro občany
Pečovatelská služba městyse Jedovnice
Jistě jste zaznamenali, že v ulicích Jedovnic nyní
jezdí auto označené „Pečovatelská služba městyse Jedovnice“. Nejedná se o novou službu. Už
řadu let zajišťuje městys Jedovnice, prostřednictvím svých tří pečovatelek z Domu s pečovatelskou službou (DPS), pečovatelské služby
v domácnostech jedovnických občanů k jejich
spokojenosti.
Kromě zajištění dovážky oběda se jedná o pomoc s běžným i velkým úklidem (např. mytí
oken), zajištění běžného, nebo i velkého nákupu, praní v prádelně v DPS a vyžehlení prádla,
převoz k lékaři (dle domluvy i do Blanska), převoz, případně doprovod klienta (např. ke kadeřníkovi nebo na návštěvu hřbitova), vyzvednutí
receptů u lékaře a léků v lékárně. Pečovatelská
služba městyse Jedovnice vám pomáhá při úkonech osobní hygieny (např. omývání na lůžku,
koupel v domácnosti), poskytuje stravu a pomů-

že i s její přípravou a podáním. Od naší služby si
lze zapůjčit invalidní vozík na jeden den, popřípadě i na víkend. Jednotlivé úkony jsou hrazeny
podle platné vyhlášky - jedná se o malé částky,
které nezatíží vaše rozpočty.
Rovněž je možno se obrátit se žádostí o radu
z oblasti sociálních dávek apod. na sociální
pracovnici, která má kancelář v DPS. Schůzku si můžete dohodnout telefonicky na čísle
516 442 245 nebo 777 362 200, a to i v případě,
že byste měli zájem se podrobněji seznámit s nabízenými službami.
Posláním pečovatelské služby je posilovat
soběstačnost seniorů a osob se zdravotním postižením při zvládání běžných životních úkonů
tím způsobem, aby jim bylo umožněno setrvat
co nejdéle v jejich domácím prostředí. Rádi vyhovíme vašim požadavkům, vaše spokojenost
a klidné stáří bude odměnou za naši práci.

Vyhodnocení hlasování o použití obecních financí
V průběhu srpna se mohli jedovničtí občané
zúčastnit hlasování, jak použít částku ve výši
6

200.000 Kč vyhrazenou v obecním rozpočtu.
Tato akce byla uskutečněna letos poprvé a věří-
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me, že mnohé z vás zaujala. Měli jste možnost
ovlivnit, která s vytipovaných akcí se dočká
realizace, zároveň vám dal i možnost zkusit si
pocity zastupitelů, kteří se podobně musí rozhodovat každoročně. Zhodnocení, zda se akce povedla nebo ne, si může udělat každý sám. A nyní
k průběhu a k výsledkům:
Celkový počet voličů v obci: 2.303 (ve věku
15 let a výše)
Celkový počet odevzdaných hlasovacích lístků:
286
Počet platných hlasovacích lístků: 286
Počet neplatných hlasovacích lístků: 0
Počty hlasů pro jednotlivé akce:
1) Oprava a obnova smuteční obřadní síně –
navýšení rozpočtu: 129

2) Oplocení dětského hřiště u rybníka Olšovce,
případně i založení nového dětského hřiště
na kostelní výšině: 101
3) Úprava povrchu koncové části ulice Nad
Rybníkem (sráz u Vančurů): 56
Celková voličská účast přepočtená na procenta:
12,42 %
Ve vztahu k tomu, co bude následovat, uvádíme
vyjádření pana starosty: „Minulý měsíc proběhlo
hlasování o částce, kterou ZM uvolnilo z rozpočtu a o které měli rozhodnout sami občané. Ze tří
vybraných akcí nejvíce hlasů obdržela úprava
smuteční síně. Rada městyse oslovila Ateliér Habina kvůli vypracování studie obnovy – úpravy
tohoto objektu. Věřím, že se nám společně podaří
tento objekt upravit tak, aby skýtal důstojné rozloučení s našimi spoluobčany.“
Lenka Šebelová, členka rady obce

Z policejních záznamů
Zpráva o činnosti Policie městyse Jedovnice za období od 23. 7. 2015 do 22. 9. 2015
Obecní policie mimo jiné řešila v uplynulém
období následující události:
• 18x přestupky proti veřejnému pořádku – 14x
rušení nočního klidu, 2x znečištění veřejného
prostranství, 2x odkládání odpadků mimo
vyhrazená místa.
• 5x přestupky proti majetku.
• 4x případ nezabezpečení motorových vozidel,
kdy řidiči v letních parných dnech ponechali
otevřená okénka, jeden řidič ponechal i klíče
od vozu v zámku dveří. Řidiče vozidel se podařilo o vzniklé situaci vyrozumět. Upozorňuji, že je nutné při použití dálkového ovladače provést i vizuální kontrolu zabezpečení
svého majetku a tím předejít krádežím.
• 5x odchyt volně pobíhajících psů. Přestupky
- porušení OZV - vyřešeny uložením blokové
pokuty.
• 4x nález mobilního telefonu. Po zjištění majitele byly nalezené mobilní telefony předány.
O předání byl sepsán úřední záznam.
• 4x provedeno doručení písemnosti do vlastních rukou.
• 9x zaslání žádosti o poskytnutí údajů z informačních systémů k zájmovým osobám.

• 4x předvolání pro pachatele přestupku v silničním provozu. Přestupky následně vyřešeny uložením blokových pokut.
• 4x přijetí oznámení - přestupky v dopravě –
parkování na vyhrazeném parkovišti, šetří
OP.
• 23x vystavení povolení k vjezdu do chatové
oblasti.
• 11x přestupek na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi – kouření
na místech zákonem zakázaných – na zastávce autobusů na Havlíčkově náměstí, požívání
alkoholických nápojů u osob mladších osmnácti let.
• 2x šetření případů podomního prodeje na k.ú.
Jedovnic. Přestupky proti pořádku v územní
samosprávě – porušení Tržního řádu městyse
Jedovnice – byly vyřešeny na místě domluvou
a zákazem další činnosti prodejců.
• 3x případ podnapilé osoby, která se požitím
alkoholu uvedla do stavu, kdy svým chováním u fotbalového hřiště budila veřejné pohoršení. Přestupek šetří OPMJ jako přestupek
proti veřejnému pořádku.
7

JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ

09/10 2015

• 2x asistence při dopravní nehodě a zajištění
místa nehody do příjezdu dopravní policie
na silniční komunikaci číslo 373.
• Společný výkon služby s Obv. odd. PČR Blansko, součinnost při šetření trestné činnosti
páchané na k.ú Jedovnic.
• 4x nález peněženky s osobními doklady a finanční hotovostí. Po vyrozumění majitele byl
nález předán. Ve věci sepsán úřední záznam
o předání.
• 2x oznámení dopravního přestupku na Městský úřad Blansko, oddělení dopravně správních agend. Přestupce je podezřelý ze spáchání přestupku. S vyřízením na místě
nesouhlasil, a proto byl přestupek oznámen.
• 2x nález registrační značky – předání majiteli.
• 19x výběr poplatků za užívání veřejného prostranství a reklamy na infokanále.
• 6x nález klíčů na k.ú. Jedovnic. Nálezy zveřejněny na infokanále.
• 12x zajištění dopravní obslužnosti, dohled
nad silničním provozem a veřejným pořádkem.

• Opakované kontroly rekreačních objektů
v k.ú. Jedovnic. Pátrání po pachateli vloupání
do chat.
• V uplynulém období strážníci šetřili celkem
36 přestupků v dopravě spáchaných na k.ú.
Jedovnic.
• V následném období strážníci provedou minimálně 1x kontrolní měření rychlosti na k.ú.
Jedovnic.
• Obecní policie městyse Jedovnice dále upozorňuje občany, že se na ni mohou obracet
buď přímo osobně v úřední hodiny každou
středu v době od 13.00 do 17.00 hodin, nebo
telefonicky na mobilní telefon 723 204 979.
V případě, že na tomto tel. čísle nebude strážník přítomen, volejte číslo PČR 158 (zdarma)
a žádejte o pomoc zde. Vzhledem k počtu
strážníků OP městyse Jedovnice není v našich
silách zajistit nepřetržitý provoz.
Luděk Kolář – velitel Obecní
policie městyse Jedovnice

Společenská kronika
Jubilanti
Blahopřejeme všem jubilantům, kteří slaví narozeniny v měsíci září a říjnu 2015.
Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a spokojenost
do dalších let života.
Září
9. 9.
11. 9.
12. 9.
15. 9.
15. 9.

Jan Chalupa, Podhájí 359, 82 roků
Ivas Kovařík, Jiráskova 510, 83 roků
Marie Ondráčková, Habeš 349, 84 roků
Drahoslav Kocman, Habeš 374, 83 roků
Ludmila Setničková, Tyršova 319,
86 roků
15. 9. Ludmila Valentová, K Propadání 470,
88 roků

18. 9. Josef Ondráček, Habeš 349, 86 roků
18. 9. Marie Koubová, Legionářská 55, 90 roků
23. 9. Františka Sedláková, Absolonova 471,
80 roků
25. 9. Jarmila Grimová, Záměstí 183, 86 roků
Říjen
10.10. Eva Irainová, Hybešova 109, 83 roků
11.10. Marie Ševčíková, Havlíčkovo nám. 137,
83 roků
12.10. Anna Musilová, K Propadání 406,
89 roků
28.10. Zdeněk Pořízek, Jiráskova 236, 83 roků

Vítáme mezi námi
V obřadní síni jsme uvítali tyto děti:
• Jana Novotného, nar. 7. 1. 2015,
Za Kostelem 422
8

• Natálii Hlouškovou, nar. 7. 5. 2015,
Olšovecká 589
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• Pavlínu Hudcovou, nar. 19. 5. 2015,
Na Větřáku 681
• Davida Křivonožku, nar. 4. 6. 2015,
Na Větřáku 576
• Josefa Maříka, nar. 12. 6. 2015,
Havlíčkovo nám. 72
• Ladu Fialovou, nar. 15. 7. 2015,
Na Kopci 636

• Matyáše Šabrňáka, nar. 19. 7. 2015,
Na Větřáku 529
• Kristýnu Certan, nar. 17. 6. 2015,
Na Kopci 751
• Annu Nejezchlebovou, nar. 31. 7. 2015,
Barachov 258
Zdeňka Nečasová,
matrikářka ÚM Jedovnice

Co se děje v mateřské škole
Na prahu školního roku 2015/2016
Vážení čtenáři Jedovnického zpravodaje, po letních prázdninách začíná opět další školní rok.
Také do toho letošního jsme vstoupili, jak je
tomu již několik roků zvykem, s nově zmodernizovanými prostorami mateřské školy. Během
léta proběhly opravy šaten dětí ve staré budově
a celková rekonstrukce sociálního zařízení pro
děti i zaměstnance v budově novější. Po odstranění kovové šatní konstrukce vznikl volný prostor, který umožnil opravu podlahy, omítek, obložení a výměnu krytů radiátorů. Následovala
výmalba a montáž šatních boxů v zelené, oranžové a žluté barvě. Konečnou podobu získají šatny do konce kalendářního roku. Po dokončení
budou mít posuvné a uzamykatelné dveře, dále
přibude vybavení šatního prostoru pro hosty
a naše pracovní partnery.

Sociální zařízení v novější budově se dětem líbí.
V přízemí žluté a v poschodí červené obklady
doplňují vícebarevné pruhy, jakoby nakreslené
dětskou rukou. Dané prostory mají také novou
elektroinstalaci a vzduchotechniku. Sociální zařízení nyní splňuje veškeré normy, je praktické
a v neposlední řadě působí velmi esteticky.
Všechny opravy zafinancoval městys Jedovnice,
kterému děkujeme.
Jako každý rok, tak i letos patří poděkování také
všem zaměstnancům MŠ za jejich obětavou práci, která je mnohdy nad rámec jejich pracovních
povinností. Společně se nám podařilo provést
další část plánovaných oprav obou budov mateřské školy.
Kapacita školky je plně obsazena. Kolektiv pedagogů i ostatních zaměstnanců je stabilní.
Beze změn zůstává také vzdělávací program mateřské školy pod názvem Putování časem, který
je zpracován podle Kurikula podpory zdraví.
Řídí se dvěma integrujícími principy. Jedním
z nich je respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce. V našem programu pracujeme
s modelem A. Maslowa. Na nejnižší úrovni se
nacházejí fyziologické potřeby, dále pak potře-
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ba bezpečí, sounáležitosti, uznání - a na vrcholu
pyramidy stojí potřeba seberealizace. Zejména
nyní na začátku školního roku, s příchodem
nových děti, je patrné, že nejdůležitější pro děti
v mateřské škole je uspokojení základních potřeb a navození pocitu bezpečí a důvěry. Teprve
potom nastupuje úloha vzdělávací.
Součástí programu je dlouhodobý projekt Kamarádi Moravského krasu, který si klade za cíl
seznamovat děti s živou i neživou přírodou, pořádat výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí,
připravovat tvořivé a poznávací akce, společné
pro rodiče a děti. Hned na podzim se můžeme
těšit na cyklovýlet a svatomartinský průvod
po Jedovnicích, kterému bude předcházet výroba podzimní lucerny.
Klub rodičů při mateřské škole koncem měsíce
září zahájil školní rok Zahradní slavností. Další
aktivitou bude prodej výrobků při příležitosti
rozsvěcení vánočního stromu v Jedovnicích.
Ze školních akcí je to například návštěva Domu
přírody, kde se zúčastníme programu pod názvem S čerty jsou žerty.
V adventním čase uspořádáme pro rodiče vánoční besídku a půjdeme potěšit přáníčkem

a koledou také naše spoluobčany v DPS. I v letošním školním roce nabízíme rodičům možnost konzultačních hodin a edukačně-stimulačních skupinek pro předškoláky. Všechny
akce mateřské školy jsou měsíčně umísťovány
na webu školky.
Závěrem bych se ráda vrátila k vzdělávacímu
programu školky. Konkrétně k jeho druhému
řídícímu principu. Je jím rozvíjení komunikace
a spolupráce. Jak název napovídá, smyslem je
dítěti něco sdělit, vzájemně si porozumět, utvářet postoje, cíle, hodnoty. Ve věkově smíšených
třídách se děti učí mezi sebou přirozeně komunikovat, vzájemně si pomáhat, respektovat se,
být ohleduplný k ostatním, učí se úctě k druhým, kterou nelze nařídit. Různorodý kolektiv
dává dětem základy sociálních dovedností. Naučit se žít s druhými, se všemi klady a zápory,
je důležité pro jejich budoucí pracovní i osobní
život.
Přeji všem dětem, ať se jim ve školce líbí, a rodičům přeji, ať se rádi setkávají na akcích školky.
Za kolektiv zaměstnanců
Bc. Jitka Kučerová

Začal podzim
V pátek 25. září se děti z mateřské školy ze třídy Hastrmánků spolu s paními učitelkami vypravily na dopolední vycházku do podzimního
lesa. Předem jsme se domluvili, že si v chatové
oblasti najdeme vhodnou mýtinku, na které budeme stavět domečky pro lesní víly. A stavební
materiál? No přece bohaté dary přírody. Papírové víly v dlouhých šatech, které si děti samy
ve školce vyrobily, jsou uloženy v košíku, a tak
můžeme vyrazit.
První zastávka na parkovišti u rybníka udělala
radost nejen dětem, ale i kačenkám, pochutnaly
si na kouscích sušeného chleba – dobrou chuť!
Teď, cestou k lesu, už můžeme sbírat všechno, co
se na stavbu domečků hodí: klacíky na plot a zahrádku, kamínky na chodník, kůru na střechu,
mech a listí na výrobu postýlek. Našli jsme i šišky, žaludy, bukvice, větvičky šípků, pár ptačích
pírek a dokonce šnečí ulitu.
A před námi se objevuje palouček nad Medvědí osadou s několika pařezy a malými stromky,
jako stvořený pro naši hru. Stačila chvilka roz10

mýšlení a děti se samy rozdělily do skupinek,
objevily vhodné místo a vzaly vše do svých rukou. Zcela přirozeně vklouzly do říše fantazie,
vždyť o pohádkových bytostech, jako jsou víly
a skřítci, vědí své. Tak postupně vznikaly, v úpatí kmenů a mezi kořeny pařezů, originální stavby s útulnými pokojíčky a postýlkami, do kterých děti své víly uložily. Se zatajeným dechem
jsme s paní ředitelkou poslouchaly, jak si s nimi
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dokonce povídají. Výsledkem bylo sedm domečků, jeden hezčí než druhý!
Malí stavitelé si pořádně zatleskali a pyšně se
u svých dílek vyfotili. A ještě se s vílami musíme
rozloučit. Třeba písničkou. Jenže o vílách žádnou neznáme. Nevadí, zkusíme nějakou vymyslet. Znovu ta čistota dětské duše, když se ozývají

nápěvky: „Víly, víly, mějte se tu dobře, ať se vám
pěkně spí, my už musíme jít do školky….“
Citový prožitek uprostřed přírody, jejíž jsme
všichni součástí, v nás zanechá dlouhodobou
stopu.
Alena Jachanová, učitelka

Z lavic základní školy
Němčina o prázdninách
Žáci Základní školy v Jedovnicích si v Německu „promrskávali“ němčinu před začátkem nového školního roku.
Není mnoho škol, které mají
tu velkou výhodu, jako Základní škola v Jedovnicích, že
její žáci mohou díky partnerství dvakrát do roka navštívit Německo a procvičit si tak „školní němčinu“ přímo v praxi.
I letos v předposledním srpnovém týdnu vyrazilo 20 žáků a 4 pedagogové na týdenní kurs
němčiny do Aschheimu u Mnichova. Protože
Aschheim navštěvujeme již 16 roků, jezdíme

tam téměř jako domů. Za tuto dobu jsme si zde
vybudovali mnoho pevných přátelství, takže nás
tam berou „jako svoje“, o čemž svědčí i to, že týden před odjezdem mi přišel od našich hostitelů
e-mail s textem: „… v pondělí 17. 8. v 5.00 máte
na autobusové nádraží v Mnichově objednaných
5 velkých taxíků. Čip od Gasthausu najdete schován tam a tam, na stole v kuchyni leží peníze zaplať prosím taxikářům, ubytujte se, odpočiňte
si a my za Vámi přijdeme kolem 10. hodiny. Moc
se na Vás těšíme….“
Již v Brně při nástupu do pravidelné autobusové linky Brno – Praha – Ženeva se nás lidé
ptají, kam jedeme o prázdninách s tolika dětmi.
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Když jim vysvětlíme, že jedeme na týden učit se
do Německa, nevěřícně kroutí hlavami, že nikdy nic takového neslyšeli a jaké štěstí tyhle děti
mají - a ještě více je udivuje, že se chtějí o prázdninách učit.
My ale všichni víme, že týden v Aschheimu je
prostě super, protože naši hostitelé v programu
vždy velmi citlivě sladí užitečné s příjemným.
Kromě dopolední výuky jsme letos absolvovali
prohlídku Aschheimu s návštěvou nově zrekonstruovaného historického muzea, které interaktivní a zcela moderní formou popisuje nejen historii, ale i současnost tohoto území. Dále jsme
navštívili Mnichov s netradičním průvodcem,
který nám přiblížil nejdůležitější místa tohoto
města formou různých pověstí a legend. Nezapomenutelným zážitkem byla i návštěva zoologické zahrady Hellabrunn, ve které se toto jaro
narodilo neobvykle mnoho mláďat - měli jsme
velké štěstí, že vzhledem k příjemnému počasí byla všechna zvířata venku, dobře naladěna
a právě krmena.
Žáci nepřišli ani o očekávanou návštěvu největšího aquaparku v Evropě – Erdingu s 22 různě
dlouhými tobogány a s nově otevřeným bazénovým komplexem s dvoumetrovými vlnami. Během našeho pobytu nechyběl ani sport – mini-
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golf a noční návštěva největšího bowlingového
centra v Evropě s 52 bowlingovými dráhami –
různobarevně osvícenými a s laserovými efekty.
Vyvrcholením naší návštěvy byla účast na vesnické slavnosti „Dorffestu“, při které jsme měli
možnost vidět bavorské kroje, bavorské zvyklosti a ochutnat bavorské speciality.
Po celou dobu pobytu nás doprovázelo pět až
sedm německých přátel, takže děti měly možnost odposlouchávat němčinu, komunikovat
německy a nechat na sebe působit 24 hodin
německý jazyk – což je k nezaplacení. A ještě
něco k těm penězům – s žáky jsme vypočítali,
že soukromě by je takový výjezd stál přibližně
17 000 Kč, ale díky pohostinnosti naší partnerské obce a díky Česko-německému fondu
budoucnosti, který nás prostřednictvím našich
projektů finančně již několik roků podporuje,
stojí žáky tento pobyt sotva šestinu těchto peněz
- mnohokrát děkujeme!!!
Celý týden nám utekl nějak mnohem rychleji
než obvykle, ale odjížděli jsme spokojeni, protože při loučení nás naši němečtí přátelé pozvali
na návštěvu - jak sami řekli, „samozřejmě zase
za rok“.
Mgr. Světlana Štěpánková,
koordinátorka projektů

Školní rok 2015/2016 na ZŠ Jedovnice
Slavnostní zahájení nového školního roku proběhlo v kinosále KD Jedovnice, který byl zaplněn do posledního místečka, a to i přesto, že
žáci 7.–9. ročníku svoje zahájení absolvovali se
svými třídními učiteli už přímo ve školní budově. Ostatní, přítomní v sále kina, vyslechli státní
hymnu, zhlédli krátký kulturní program a dostali základní informace, související se začátkem
školního roku.
1. září 2015 nastoupilo na jedovnickou základní
školu do 17 tříd celkem 365 žáků.
Tak jako každý rok, o letních prázdninách vystřídali žáky v budově základní školy v Jedovnicích řemeslníci. Pokračovala rekonstrukce
elektroinstalace ve školní budově, tentokrát
v přízemí, během níž proběhla výměna kabelů,
světelných těles, vypínačů a zásuvek. Prostory,
kde probíhaly tyto práce, byly také nově vymalovány. Zmodernizovali jsme a nově vybavili
12

učebnu výpočetní techniky. Šatní skříňky jsou
k dispozici všem žákům s výjimkou dvou tříd.
Od této změny si vedení školy slibuje větší komfort pro žáky a především zamezení ztrátám
osobních věcí žáků. Další novinkou je možnost
objednávání svačinek pro žáky naší školy. Tuto
možnost využívají rodiče především na 1. stupni. V souvislosti se školní jídelnou bychom rádi
veřejnost informovali o možnosti vaření obědů
pro cizí strávníky s výběrem ze dvou jídel včetně
bezlepkového dietního stravování.
V rámci výuky čekají na naše žáky v průběhu
školního roku tradiční výukové aktivity. Například hned v měsíci září je to třídenní socializační pobyt pro žáky 1. tříd, nebude chybět
plavecký a lyžařský výcvik, terénní vyučování
přírodovědných předmětů, výměnný pobyt
v družební škole v Aschheimu a také velmi oblíbené celoškolní projekty. V rámci podaného
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a schváleného projektu se vybraní žáci zúčastní
jazykového pobytu v Anglii. Nebude chybět ani
den otevřených dveří, který se zvláště na 1. stupni vloni setkal s velkou odezvou rodičů i prarodičů.
Ve spolupráci se Školním klubem plánujeme
i letos uspořádat tradiční akce – volbu Miss školy, pěveckou soutěž Jedovnická kuňka nebo příměstský tábor o letních prázdninách. V rámci
aktivit Školního klubu bude od 1. října žákům
k dispozici řada zájmových kroužků.
V letošním roce oslaví jedovnická ZŠ 65 let
od uvedení do provozu stávající školní budo-

vy. Oslavy tohoto výročí se uskuteční v sobotu
31. 10. 2015. Veškerou jedovnickou veřejnost
tímto srdečně zveme jednak na tyto oslavy a jednak také na již 10. ročník jedovnického vinného
bálu, který se koná v pátek 13. listopadu 2015
od 20 hodin ve všech prostorách KD Jedovnice.
Předprodej místenek bude zahájen 1. 10.
Za všechny zaměstnance jedovnické ZŠ přeji
všem našim žákům i jejich rodičům bezproblémové zahájení nového školního roku a hodně
zdraví a úspěchů nejen ve škole, ale také v osobním životě.
Mgr. Bc. Michal Souček, ředitel školy

Socializační pobyt 1. ročníku - Vyhlídka 9.-11. 9. 2015
Od středy 9. do pátku 11. září 2015 se žáci 1. tříd
zúčastnili socializačního pobytu v hotelu Vyhlídka v Blansku-Češkovicích.
Přestože bylo chladnější počasí a chvílemi nám
zapršelo, pobyt jsme si všichni příjemně užili.
Každý den jsme měli spoustu aktivit, soutěží
a her, zvládli jsme vycházku na rozhlednu u Veselice, olympiádu, cestu za pokladem, vyráběli
jsme paletku z přírodnin, namalovali jsme si
vlastní trička... Zkrátka máme mnoho nových
společných zážitků, nové kamarády, blíže jsme
se všichni poznali a o to víc jsme se na sebe
v pondělí těšili.
Mgr. Soňa Hrazdírová

Budky
V pondělí 21. 9. se vypravili žáci 3. ročníku čistit
ptačí budky. Od Hastrmana se vydali s pracovnicí ŠLP Monikou na Tipeček, kde na ně čekal
pan hajný Jakub.
Rozdělili se na dvě skupiny. Každá se vydala
za prací. Cestou pozorovali okolí, porovnávali
stavbu jehličnatých stromů, hráli hry s lesní té-

matikou. Všechny čištěné budky byly obydleny.
Našli jsme v nich zbytky po hnízdění, hnízdo
s vajíčky, ale i staré sršní hnízdo. Po práci jsme si
opekli špekáčky.
PaedDr. Helena Smejkalová,
Mgr. Blanka Svobodová

Židé v Boskovicích
V rámci předmětu výchova k občanství zavítali žáci třídy 7. A na exkurzi do Boskovic. Z úst
paní průvodkyně vyslechli, že v Boskovicích
vedle křesťanů žila dříve i početná židovská ko-

munita. Poslední zachovanou branou vstoupili
do židovské čtvrti. Spatřili ghetto, jehož ráz je
pozdně klasicistní a empírový. Zhlédli obecní
dům se školou, masné krámy, špitál, lázně a kaš13
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nu. Prohlédli si rituální lázně mikve a navštívili
synagogu. Dnes už zde Židé nežijí, jejich pobyt
ukončila 2. světová válka. Ti, kteří přežili, se
po válce vystěhovali do Izraele. Dnes sem jezdí
turisté, aby se seznámili s židovskou kulturou.

Boskovické židovské město spolu se synagogou, lázněmi a hřbitovem patří k nejucelenějším
a nejzachovalejším památkám židovské kultury
nejen na jižní Moravě, ale v celé České republice.
Mgr. Jana Nezvalová

Sběrová akce
I v letošním školním roce organizuje ZŠ Jedovnice „podzimní sběr starého papíru“. Sběr proběhne ve dnech 6.–12. 10. 2015, kontejner bude
přistavený za budovou školy a po celý týden
bude možné do něj papír odevzdávat.

Věříme, že nás jako vždy podpoříte a společně
nasbíráme co nejvíce starého papíru.
Děkujeme za pomoc.
Vedení ZŠ Jedovnice

Novinky a zajímavosti ze ZUŠ
ZUŠ: Po prázdninách v novém
Letní dny se pomalu krátí, ranní
mlhy neomylně signalizují blížící se podzim a školní rok je již
v plném proudu. Pojďme se tedy
společně podívat, s jakými změnami do něj vstoupila základní
umělecká škola.
Letošní horké léto u nás proběhlo ve znamení
stavebních úprav a velkého stěhování. V čase
prázdnin započaly stavební práce v souvislosti s adaptací druhého patra budovy B střední
průmyslové školy s cílem vytvořit odpovídající
zázemí pro činnost hudebního oboru ZUŠ. Stavebními úpravami vzniklo osm samostatných
učeben pro individuální a skupinovou hudební
výuku, dále sborovna, ředitelna a sklad vybavení. Investiční akce ve výši 600 tisíc korun byla
plně hrazena z prostředků umělecké školy. Stavba byla ukončena v druhé polovině měsíce srpna. Závěr prázdnin tak byl pro všechny zaměstnance školy opravdu hektický. Ve velmi krátkém
čase bylo nutné přestěhovat inventář z budovy
základní školy do nového působiště a odpovídajícím způsobem zařídit nové prostory. Navzdory
vypjatému termínu se společným úsilím podařilo připravit nové sídlo tak, aby mohlo vyučování od 1. září naplno začít.
Výuka v novém pracovišti tak již od prvních zářijových dnů běží v plném rozsahu, nicméně
práce na dokončení všech úprav a vybavení uče14

ben ještě nejsou u konce a budou vyžadovat další finanční prostředky. Vzhledem k tomu, že
veškeré dosavadní úpravy byly hrazeny z vlastních zdrojů školy, současný rozpočet již nebyl
schopen vykrýt další potřebné investice. Na základě jednání s odborem školství Jihomoravského kraje se nám však podařilo předložit na zářijové
zasedání
krajského
zastupitelstva
požadavek na mimořádnou dotaci ve výši
300 tisíc Kč, určenou k dovybavení nově zbudovaných učeben. Žádost byla schválena, takže ještě během prvního pololetí tohoto školního roku
budou realizovány dokončovací práce, jako
např. akustické úpravy interiérů, pokládka chybějících koberců, doplnění nábytku apod.
Jedovnická základní umělecká škola tak po téměř čtyřicetiletém působení v neodpovídajících
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prostorových podmínkách konečně získala pro
svoji činnost alespoň částečné zázemí plně vyhovující soudobým standardům pro realizaci
umělecké výuky.
Činnost hudebního oboru se tedy téměř kompletně přesunula ze základní školy do nového
působiště v budově střední průmyslové školy. Výjimku tvoří pouze výuka kolektivních
předmětů, kterými jsou např. hudební nauka
či pěvecký sbor. Tato výuka i nadále probíhá
v učebnách základní školy. Malý koncertní sál
umístěný v MŠ je také prozatím nenahraditelný,
neboť v našem novém působišti multifunkční
učebna s těmito parametry chybí. V původních
prostorách zůstávají také nehudební obory.
Vybudování moderního zázemí pro tanečníky
a výtvarníky je tedy výzvou do budoucna. Nicméně věřím, že i tato vize se postupně podaří
uskutečnit.
V areálu průmyslovky tak nyní společně působí
dvě školy, jejichž zřizovatelem je Jihomoravský
kraj. To zjednodušuje některé organizační procesy a zároveň naplňuje koncepční záměr optimalizace jihomoravského školství.
Zájem o vzdělávání v základní umělecké škole
je trvale vysoký. I v letošním školním roce jsme
beze zbytku naplnili nejvyšší stanovenou kapacitu 440 žáků, které vzděláváme na osmi pracovištích v šesti obcích.
V průběhu školního roku budeme nad rámec každodenní umělecké výuky realizovat také pestrou škálu kulturních akcí, na kterých se představí žáci všech tří oborů. Připravujeme nové
výukové projekty, účast na řadě uměleckých

Po prázdninové přestávce vystoupil Taneční
orchestr ZUŠ Jedovnice v sobotu 19. září
na koncertě, který byl součástí kulturního
programu u příležitosti Dne Křtin.
soutěží, přehlídek či festivalů a samozřejmě také
množství programů pro širokou veřejnost. Těšit
se tak můžete nejen na tradiční koncerty sólistů
a hudebních souborů, z nichž některé budou mít
v tomto školním roce premiéru, ale i na samostatné vystoupení tanečního oboru či nové formy prezentace našich výtvarníků.
V nadcházejícím školním roce nás tedy čeká
mnoho práce a nových úkolů. Pevně věřím, že
se nám je podaří společným úsilím zvládnout
na výbornou a že atmosféra školy bude naplněna nejen radostí z nového poznávání a úspěchů,
ale i vzájemným porozuměním mezi žáky, učiteli a rodiči. Přejme si tedy společně, ať se nový
školní rok vydaří!
Mgr. Josef Škvařil

Co se skrývá v hlavách výtvarníků?
Papír, štětec, tužka, křída
fantazie když se přidá
hlína, drátek, textil, nit
zázraky se mohou dít...
Schopnost člověka převádět svoje nápady, nálady, emoce a sny do podoby sdělitelné a pochopitelné i pro ostatní jedince mě neustále fascinuje. Stejně tak i jedinečnost a neopakovatelnost
každé takto zhmotněné vize. Vždyť vlastně už
od pravěku máme - díky jejich potřebě cosi sdělovat a tvořit - možnost tak trochu nahlédnout
15
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našim předkům do hlavy. „Vykladači“ umění se
o to alespoň intenzivně snaží. I když...
Naštěstí i dnes, v době mámivě blikajících televizních obrazovek a monitorů počítačů, se
najdou takoví, kteří dokážou pootevřít svá vrátka do světa fantazie a ukázat ostatním, co se
za nimi ukrývá.
Ať už jsou to vysněné ostrovy rozličných tvarů
a záhadných jmen nebo modravé hlubiny oceánů, obývané doposud neobjevenými živočichy
a tvory, o nichž věda zarytě tvrdí, že prý existo-

vat nemohou a patří jen do mýtů a legend. Jules
Verne se také svých snů nevzdal a dnes posíláme
vesmírné sondy už dál než na Měsíc.
A kdo chce vědět, co se opravdu ukrývá v hlavách více než 80 výtvarníků, může nakouknout
na „zuškové“ stránky a hlavně si potom udělat
čas a navštívit v prosinci naši samostatnou výstavu.
A teď psssst... nerušit, tvoříme, více zase příště.
Mgr. Jitka Vávrová

Nahlédnutí k tanečníkům
Po krásných slunečných prázdninách začínáme
v tanečním oboru pracovat naplno již od prvních hodin.
Letošní práce, kterou uvidíte mimo jiné i na samostatném koncertě tanečního oboru, se ponese v duchu „Z pohádky do pohádky“, kde každý
bude mít svou malou roli. Mimo pohádkové tématiky se samozřejmě budeme věnovat i klasické a současné taneční tvorbě, kterou ukážeme
na dalších vystoupeních ZUŠ.
V tanečním umění se budeme vzdělávat i mimo
prostor školy. Čeká nás například výlet do Brna,
kde se starší žákyně zúčastní workshopu moderního tance se známou choreografkou a tanečnicí Dagmar Dash Voudouragkaki. Její lekce

16

contemporary dance jsou živelné a poetické,
inspirované dynamickými projevy přírody.
Taneční workshop pro nás bude určitě přínosem a zdrojem nových zkušeností a inspirací.
Nebude to však jediný výlet, který nás čeká. Již
16.–17. října 2015 se koná den otevřených dveří taneční konzervatoře Brno, kde se podíváme
na ukázky hodin a nácvik tanců budoucích profesionálních tanečníků.
Všem žákům tanečního oboru přeji, aby celý
školní rok protancovali s radostí. Těšíme se
s vámi na viděnou na připravovaných vystoupeních!
Lenka Csevárová
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Děti a mládež
Mateřské a rodinné centrum Dymáček
MaRC Dymáček informuje…
Dne 29. srpna jsme uskutečnili pravidelnou akci pro
všechna nemotorová vozidla
dětí v Jedovnicích. Celkem se
nás sešlo kolem 50 osob. Naší
malí závodníci si mohli vyzkoušet svou zdatnost
na stanovištích, která jsme pro ně připravili. Jed-

nalo se tedy o malou rozcvičku. Hlavní závod
pro všechna nemotorová vozidla jsme rozdělili
podle věkových kategorií do 3 skupin. Za velmi
dobré sportovní výkony jsme vždy knížkou odměnili děti na prvních třech místech. S ohledem
na kvalitní výkony všech dětí jsme obdarovali
menší maličkostí v podobě lízátka a reflexního
předmětu každého účastníka. Velmi oceňujeme, že malí závodníci dbají na svou bezpečnost
a všichni dorazili v helmách.

Naše pozvánky na další akce
4. října budeme pouštět draky na naší Drakiádě.
Sejdeme se v Legionářské ulici
10. října budeme mít Bazárek v kulturním domě
13. prosince se sejdeme v kulturním domě
u Stromečku pro zvířátka
Těšíme na setkání s Vámi.
členky rady Dymáčku

Harmonogram pravidelných akcí na rok 2015/2016
PO
ÚT
ST
ČT

DOPOLEDNÍ AKTIVITY
Herna v MC 9.00 – 10.30
Cvičení rodičů s dětmi v kulturním domě
9.30 – 10.30 (děti 1,5 – 3 roky)
--Cvičeníčko – baveníčko v kulturním domě
(pro děti do 1,5 roku) 9.15 – 10.15

ODPOLEDNÍ AKTIVITY
----Herna v MC 15.30 – 17.00
Křesťanská etika v MC každý sudý čtvrtek pod
vedením pana faráře Václava Trmače 15.30 - 16.00

Pionýři Jedovnice
PIONÝŘI NA FESTIVALU
Zpěv, divadelní představení, ale
také nás mohli vidět diváci, kteří
zavítali o prázdninách do Boskovic. Za boskovickým muzeem se
konal festival s názvem „Festiválek bez bojů a válek.“
Díky každoroční účasti na dětské
pěvecké soutěži Porta, na které jsme letos vyhráli, nás hlasy poroty zavedly až na tento festival.
Byla to pro nás velká čest a neopakovatelný zážitek. Dělali jsme totiž předskokany Slávku Ja-

nouškovi, známému písničkáři, který nazpíval
svá alba společně s Karlem Plíhalem a dalšími.
Děkujeme všem rodičům, kteří byli pomocnými
řidiči, ale také skvělým podporujícím publikem.

PIRÁTSKÝ TÁBOR
Jen ti nejlepší piráti se s námi směli nalodit
na palubu a podniknout cestu za pokladem.
To byl cíl našeho letošního pionýrského tábora
ve Vísce u Jevíčka. Námořníci byli rozděleni
do čtyř posádek. Hned první den si v soutěžích
každý vysloužil svou hodnost na lodi, kterou
pak celý týden zastával.
17
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Naše cesta nevedla pouze po moři, ale většinu
času jsme strávili na ostrovech, což pro nás bylo
riskantní. Vyskytovala se na nich nebezpečná
zvířata, nové těžko léčitelné nemoci, ale hlavně
naši úhlavní nepřátelé - kanibalové. Díky radám, získaným od místní šamanky, jsme věděli,
že poklad nalezneme právě na území obývaném
kanibaly. Nebylo lehké se na jejich území dostat
a kanibaly zneškodnit, ale společnými silami
a dobrými radami a nápady se nám podařilo nepřátele otrávit a poklad získat.
Už se zdálo, že je vyhráno a poklad je náš, ale
bohužel byl dobře uzamknut dokonce několika zámky, a tak započalo hledání a boj o klíče
k truhle s pokladem. Námořníci však byli velmi
šikovní a všechny klíče se jim podařilo získat.

Nalezený poklad jsme si spravedlivě rozdělili
a celou naši dobrodružnou cestu řádně oslavili.
Video z tábora si můžete přehrát na www.jedovnice.cz/pionyr/videa/tabory/
Pavlína Héčová

ODDÍLOVÉ SCHŮZKY 2015/16
Začal nový školní rok a v pionýrské klubovně je
živo. Přijď i ty zažít zábavu!
1. – 3.
třída
4. – 5.
Rosničky
třída
6. – 9.
Skokani třída

Kuňky

Každou středu
17.00 – 18.30
Každý pátek
17.00 – 18.30
Každý pátek
16.00 – 17.30

Sraz vždy
v naší klubovně u tenisových kurtů
za kulturním
domem

Skauti Jedovnice
V ZÁŘÍ SVĚTLUŠKY ZÁŘÍ
Světluška je tradiční sbírkový projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu. Svítí
na cestu nevidomým dětem a dospělým z celé České republiky. Přispívá jim na speciální pomůcky,
které „mluví“ nebo mají hmatový
displej, na psí vodicí pomocníky,
na osobní asistenty dětem i seniorům, podporuje rozvoj talentu a tvořivých
schopností nevidomých. Je také pomyslným
světélkem ve tmě pro mnoho organizací, které
díky finanční podpoře od Světlušky mohou realizovat projekty zaměřené na nevidomé. Světluška zkrátka pomáhá lidem, kteří nevidí nebo
vidí velmi špatně, žít smysluplný život a cítit se
užiteční.
Během dvanácti let se do projektu zapojilo 73 tisíc dobrovolníků a na pomoc potřebným bylo
rozděleno více než 100 milionů korun. I skautky z Jedovnic se již tradičně zapojily do sbírky
18

a letos vybraly krásnou částku 11 580 Kč. Letos
to byly světlušky Gabča Plchová, Vanda Štemberová, Linda Komárková, Veronika Kotoučková
a Nikola Kuncová.
Sbírkovými dny však dobročinná pomoc nekončí. Jsou tu projekty jako Noční běh pro Světlušku, Kavárna POTMĚ, benefiční koncert Světlo
pro Světlušku a další, které dávají vidícím příležitost inspirovat se světem tmy a nevidomým
pak poskytují pomoc, díky které mohou žít lépe
a samostatně.

SVĚTOVÉ SETKÁNÍ SKAUTŮ
A SKAUTEK - JAMBOREE
Na japonském ostrově Honšú se konala
od 28. července do 8. srpna největší skautská
akce světa - jamboree. Tábořiště jamboree, které
se nacházelo na pláži Kirarahama v prefektuře Jamaguči, z výšky vypadalo jako hemžící se
mraveniště. Aby ne - na ploše o rozloze sedmdesáti Václavských náměstí tábořilo, vařilo, hrálo
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si a na dvanáct dní žilo přibližně 34 tisíc skautů
a skautek z celého světa; 300 z nich bylo z ČR.
Tato akce je primárně určena pro skauty od 14
do 17 let a koná se jednou za 4 roky. Starší 18 let
jsou potom tzv. „IST“, tedy pomocná síla –
servis.
Mottem se stalo japonské WA (jednota) a heslem Spirit of Unity (tedy Duch jednoty). Cílem
akce je potkat se se skauty z celého světa, zjistit,
jak se skautuje jinde, a potkat se s jinými kulturami. Např. Food Festival a Cultural Exchange
Day představoval přehlídku národních kultur.
Jednotlivé oddíly si ve svých tábořištích připravily národní jídla. České oddíly připravovaly
česnečku, kyselo, lívanečky či perníčky. K tomu
se podávaly bylinkové čaje nasušené na našich
loukách či kofola.
Na účastníky čekaly také různé ceremonie, kde
vystupovali japonští zpěváci a tanečníci. Navštívil nás i japonský předseda vlády Šinzó Abe
a korunní princ Naruhito. Ke skautům promluvil také astronaut a skautský vůdce Soichi Noguchi. Měl skvělou řeč (a skvělou angličtinu,
což je tu poměrně vzácnost) o tom, jak skauting
spojuje celý svět. Až podle něj prozkoumáme
vesmír a najdeme další planety, jako je ta naše,
budou se jednou konat nejen jamboree světová,
ale i vesmírná.
Japonci jsou skvělí a velice ochotní hostitelé.
Všechno mají naplánováno do nejmenších detailů a nic nenechávají náhodě. To se projevuje
třeba tím, že všude stojí někdo, kdo vám říká, co
máte dělat. Na nádraží stojí paní, která vás narovná do fronty, na hradě vás zase pán upozorní,
že si máte dát pozor na nízký strop... a k tomu
všemu se vám pořád všichni uklánějí.
Čeští účastníci byli velmi nadšení i do „vlogování“. Za pomoci vedoucích kontingentu natáčeli
videa ze života na tábořišti a z nejrůznějších aktivit. Všechny je možné shlédnout na oﬁciálním
YouTube kanálu Junáka, protože jen slovy celá
akce opravdu zachytit nejde.

5. 12.
12. 12.
8. 1.
8.–9. 1.

Mikulášský turnaj ve vybíjené
předávání Betlémského světla ve Vídni
skautský ples
Tříkrálová sbírka
Ivana Kučerová

CELOSTÁTNÍ KOLO SVOJSÍKOVA
ZÁVODU V PŘÍBOŘE, ANEB
SLOVANEM SNADNO A RYCHLE!
Poté, co naše skautky z 6. oddílu ze skupinky
Pocem a zvopakuj to! (ve složení Zdena Klinkovská - Zedňa, Barbora Málková - Barča, Jana
Stehlíková, Veronika Kotoučková - Verča a Míša
Francová - Křemílek) obhájily prvenství i v krajském kole, vydaly se poslední víkend v září (25.
– 28. 9. 2015) na celostátní kolo do Příbora. Z každého kraje zde byly vždy jen 2 hlídky – jedna
klučičí a jedna holčičí – šlo tedy o to nejlepší
z daného kraje. Celý závod se nesl v duchu Slovanů, neboť právě slovanský původ je jedna z věcí,
která nás spojuje. Na holky čekal krom samotného závodu modul přežití (přespání v divoké přírodě), brány (zaměřena na jednotlivce) i modul
před závodem (natočení rituálu). Všech úkolů se
skvěle zhostily, mimoto si zatančily na slovanské
tancovačce a k tomu obsadily krásné 6. místo!
Přinášíme vám nyní rozhovor se čtyřmi z nich:
Jaká byla tvá příprava před závodem?
Zedňa: Musím přiznat, že jsem ji poněkud odflákla. Nejdřív jsem ztratila mapu. A potom
(jako obvykle) jsem téměř vše dotvářela až po-

CO PLÁNUJEME?
6.–8. 11. – zúčastníme se opět Skautského muzikálu v Kyjově, můžete se zase těšit i na představení v Jedovnicích
14. 11. středisková hra Lesní lidé
21. 11. lipovecký skautský bál
19
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slední týden (vyšívání vlajky, zapisování stanovišť do mapy, opakování atd.) Stejně si ale myslím, že na Svojsíkáč se člověk připravuje každý
den - když vaří oběd, když běží na autobus, když
prochází přírodou...
Křemílek: Společně jsme na schůzkách cvičily
uzly, šifry a podobně, občas jsem se snažila opakovat i doma, ale moc mi to nešlo.
Verča: Dobrá.
Jaké byly tvé první dojmy, když jsi dorazila na
závod?
Křemílek: Bude pršet.
Zedňa: Všechno se mi zdálo býti super. Konečně další skvělý víkend strávený s mými srdíčkovými lidmi. Rozhodla jsem se, že se nebudu bát
konkurence (a že byla veliká!) a s chutí jsem se
vrhla do stavění stanů.
Verča: Nebudeme první.
Barča: Když jsme dorazily, měla jsem hrozný
strach, protože všichni byli proti nám hrozně
velcí.
V sobotu tě čekal samotný závod, které stanoviště ti přišlo nejlehčí a nejtěžší – a proč?
Verča: Rozdělávání ohně nejlehčí – musely jsme
pomocí dřeva rozdělat oheň, abychom roztavily
vosk z destičky. Nejtěžší pro mě byla zdravověda, kde byla popálenina 2. stupně, střep v ruce,
něco s páteří a resuscitace.
Zedňa: Nejlehčí bylo stanoviště s šifrou. Proč?
Protože byla opravdu jednoduchá. Nejtěžší naopak bylo rozdělávání ohně, protože bylo dost
mokro a troud ne a ne chytnout. O to větší radost jsme pak měly, když jsme toto stanoviště
zvládly téměř bravurně.
Křemílek: Pro mě bylo nejtěžší vyhledávání
informací, protože to bylo divný a zdravověda,
20
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protože neumím dobře resuscitovat, nejlehčí asi
stanoviště s šifrou, protože ji vyluštila Zedňa.
Barča: Vyloženě jednoduché nebylo nic, ale docela se nám povedlo rozdělávání ohně a tavení
vosku, protože jsme měly dobrou taktiku. Naopak jedno z nejtěžších byla příroda. Hlavně
poznávání zvuků zvířat.
Jak ty sama hodnotíš váš modul přežití - přístřešek/ jídlo...?
Verča: Bylo vše super, hlavně jídlo.
Křemílek: Jídlo bylo vynikající, přístřešek trošku malý, byly jsme tam namačkané, ale zas nám
bylo teplo.
Zedňa: Myslím, že jsme přežily. Jídlo se nám
povedlo. S přístřeškem to bylo horší - na zakrytí
nás všech nám nestačila celta, takže jsme si musely poradit s izolačkou a pláštěnkami. Myslím,
že kdyby pršelo, měly bychom doslova vlhké sny.
Barča: Modul přežití se nám docela podařil.
Jídlo bylo skvělé. Sice jsme zapomněly rýži, ale
i s tím jsme si poradily. Přístřešek byl těsný, ale
aspoň nám nebyla zima.
V neděli tě čekaly brány, která tě nejvíce nadchla a co bylo tvým úkolem?
Zedňa: Nejvíc se mi líbila brána košíkář. Měly
jsme za úkol za 15 minut uplést košík, do kterého se mělo vejít 8 jablek (za každé jablko 1 bod),
což se mi podařilo a po předchozí, ne úplně povedené bráně, jsem měla dobrý pocit.
Křemílek: Nejlepší (pro mě) byla brána obchodník, která byla převážně o logice a různých jiných logických hrách.
Verča: Nejvíc mě bavila brána bylinkářka – bylo
tam 15 mističek s kořením a my měly určit, co
v nich je. Druhým úkolem bylo ochutnat uvařený čaj a poznat, z jakých je bylin.
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Barča: Z Bran se mi nejvíc líbil mlynář, kde jsem
musela obíhat slalom s pytlem plným mouky.
Potom s ním dělat dřepy a zas další kolečko
a takhle osmkrát.
Jak se ti líbilo pojetí závodu - Slované? U čeho
byl tento symbolický rámec nejpatrnější?
Křemílek: Líbilo se mi to moc, symbolický
rámec byl nejvýraznější u doprovodného slovanského programu a u slovanské hostiny, na
které mi nejvíce chutnala medová kaše.
Verča: Téma bylo super.
Zedňa: Téma se mi líbilo. Dozvěděla jsem se
o Slovanech (mých předcích) spoustu nových
věcí. Nejpatrnější to bylo u slovanského jídla.
(pozn. redakce – např. jáhlová kaše)
Co bylo tvým největším zážitkem ze závodu?
Křemílek: Jak jsem při modulu přežití vypadla
z přístřešku.
Verča: Byli tam hezcí kluci.
Zedňa: Nejkrásnější bylo, když jsem šla v noci
na záchod a viděla krásný, velký, naoranžovělý
měsíc. Nebo se mi to jen zdálo? Nejmazáčtější
byla závěrečná hra - šlo o to, běhat po poli, sbírat
drahé látky, zlaté a stříbrné mince a u toho buď
mlátit protivníky mečem (molitanovým) nebo
před nimi utíkat.
Barča: Můj nejlepší zážitek byl asi páteční koncert. Ale taky samotný závod a přespávání v přírodě.
Co hodnotíš jako nejdůležitější vlastnost, kterou musí účastník SZ mít?

Zedňa: Nejdůležitější je schopnost spolupracovat s družinkou. I kdyby byl někdo sebevíc
úžasný, uměl všechny šifry na světě, znal historii a všechno ostatní do nejmenšího puntíku, ale
nedokázal spolupracovat, nic by nezmohl.
Křemílek: Optimismus! A schopnost vycházet
s druhými.
Barča: Nebojsa a dobrodruh.
Chtěla bys ještě něco vzkázat, co ještě nezaznělo nebo o co bys nechtěla připravit jedovnické
občany?
Křemílek: Celkově to bylo super!!!
Zedňa: Děkujeme všem, kteří nám drželi palečky a mysleli na nás. Taky děkuji našim báječným
vedoucím, za to, jak nás připravily. Nejsme sice
nejlepší, ale jsme dobrý, to by šlo.
Moc děkujeme a gratulujeme.

Gábina Plchová
P. S.: Mezi klukovskými hlídkami slavili obrovský
úspěch naši sousedé: zvítězili skauti ze Křtin.
Blahopřejeme!

ODDÍLOVÉ SCHŮZKY 2015/16
4. oddíl Kluci

Každé úterý
17.00 – 19.00

Sraz vždy
Každou středu
u fotbalové17.00 – 19.00
ho hřiště
Každou středu
6. oddíl Děvčata
17.00 – 19.00
3. oddíl Kluci

Sport
Fotbalový A tým je v I. B soutěži…
Díky hektickému závěru minulé fotbalové sezóny, letním dnům a postupové euforii z postupu
do I. B se stalo, že se tato „superzpráva“ nedostala
včas do minulého čísla jedovnického Zpravodaje. Ač už to není novinka, všem, kteří se o to přičinili, patří dodatečné blahopřání a poděkování. Tak jsme tam! Po dlouhém téměř čtvrtstoletí
jsme se konečně dostali do I. B., do soutěže, která
pro pár fotbalových generací zpět byla pouhým
snem. Sen se stal realitou a naše „áčko“ má za sebou první premiérová utkání. A rozjeli to, kluci,
dobře! V úvodním utkání jsme porazili Pačla21
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vice 3:2, ve Slavkově zvítězili rovněž 3:2, doma
s Čebínem prohráli 0:2, v Rousínově vyhráli 4:2,
doma porazili Rájec 2:0 a ve Vyškově prohráli
těsně 3:2. Ze šesti utkání máme k 22. 9. 2015
na kontě celkem 12 bodů, což je krásné 4. místo,
když jsme 4x zvítězili a 2x odešli poraženi. Dva
z našich borců, Borek (na snímku) a Tajnai, jsou
v první pětce kanonýrů, divácky opět „lámeme
rekordy“… Na nováčka je to bilance potěšující,

povzbuzující a zavazující. Nevím, jaká je situace k dnešnímu datu, od napsání těchto řádků je
to pár dnů, nic to ale nemění na tom, že novou
éru jedovnické kopané jsme odstartovali přímo
ukázkově, viděli jsme kvalitní zápasy a nezbývá
než popřát, ať se klukům daří, aby těch krásných
fotbalových chvil bylo co nejvíc…
Jitka Koutná

Dračí sezona Hastrmanů Jedovnice
25. 7. 2015 se v Jedovnicích na Olšovci konaly závody dračích lodí. Tahle výzva dala opět
dohromady posádku jedovnických draků s cílem vybojovat co nejlepší výsledek na domácí
půdě… A povedlo se! Tým Hastrmanů Jedovnice obsadil krásné 3. místo na trati na 1000 m
v kategorii FUN. Tento výsledek nás motivoval
a v závodní sezoně jsme se zúčastnili dalších závodů. Na Křetínce a v Plumlově jsme se ve velké
konkurenci zařadili do první desítky! Sezonu
jsme zakončili ve Znojmě, kde jsme závodili
v dračím biatlonu, na trati na 200 m a 300 m
a v Gladiátorském závodu na 50 m, kde jsme
získali 1. místo! Tento dračí rok jsme zakončili

úspěchem a už teď se těšíme na další! Tak pokud
máte srdce závodníka, týmového ducha a trochu
té fyzičky, přidejte se v nové sezoně 2016 k nám,
protože je to „fakt pecka“!
Lenka Fajfrová

Kultura
Informace z knihovny
PÁR SLOV O HISTORII
JEDOVNICKÉ KNIHOVNY
Vždy mě zajímala historie domu, ve kterém
knihovna sídlí, a když mně jeden starší pán
z Krasové vykládal o tom, že zde žila židovská
rodina, která byla za války odvlečena do koncentračního tábora, odkud se již nevrátila, rozhodla jsem se po minulosti tohoto domu trošku
zapátrat a oslovit pana kronikáře Roudného.
Ten neváhal a kromě toho, že nahlédl do kroniky, oslovil ještě rodačku z Jedovnic paní Kousalíkovou. Díky tomu jsem se dozvěděla následující informace:
Kolem roku 1930 postavil tento dům Josef Sedlák, povoláním holič, a přímo zde i tuto živnost
holičskou provozoval.
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Po 2. světové válce se pan Sedlák odstěhoval,
dům vykoupila obec a pronajímala ho občanům.
V 50. letech zde sídlila dětská lékařská poradna.
Asi v 70. letech byl tento dům sídlem vedení
OPKS (Okresní podnik komunálních služeb),
např. zámečnictví, elektrikáři a podobně.
V roce 1986 byl přestavěn obcí na knihovnu.
Informací není mnoho, přesto si myslím, že stačí k tomu, aby si člověk udělal představu o tom,
jak šel s tímto domem čas a k čemu sloužil. Já
například již vím, že konkrétně zde židovská rodina nikdy nebydlela, podle pana Roudného žila
v domě bývalé drogerie na městečku, ale to už
bych zašla zcela jinam a odklonila se od tématu,
jímž je historie domu, kde nyní naše knihovna
již téměř třicet let sídlí.
Děkuji tímto velice ochotnému a laskavému
panu Roudnému za jeho čas a zájem podělit se se
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mnou o tyto informace a paní Kousalíkové, která s námi sdílela svoje vzpomínky na tento dům.

FOTOSOUTĚŽ
Ve 2. kole fotosoutěže na téma „Hurá, prázdniny!“ zvítězila slečna Adéla Vágnerová se svou
fotkou s názvem V jedovnickém moři. My Adéle ještě jednou srdečně blahopřejeme a přejeme
mnoho dalších krásných fotek! Děkujeme tímto
i všem ostatním, kteří se do fotosoutěže zapojili
a poslali nám svoje fotky z dovolených, výletů či
jiných podobných prázdninových akcí. Tématem 3. kola fotosoutěže je „Máme rádi zvířata“, tak neváhejte posílat fotky zvířátek, a to až
do 31. 10. 2015.

do knihovny. Zapojily se pouze čtyři děti, a to
Jituška Teturová, Agátka Kopanická, Lukáš
Hégr a Lucka Hégrová. Dětem patří poděkování za zkrášlení nástěnky v dětském oddělení.

NOVÁ SLUŽBA – DONÁŠKA KNIH
Od října 2015 chystáme novou službu - donášku
objednaných knih přímo do domu. Tato služba
bude bezplatná a bude prioritně určena pro handicapované a imobilní občany. Zároveň ji však
mohou využít i občané s omezenou schopností
pohybu či dlouhodobě nemocní. Podmínkou je
pouze platný čtenářský průkaz a bydliště v Jedovnicích. Služba bude fungovat 1x měsíčně
vždy v předem dohodnutý termín. Maximálně
lze vypůjčit 5 knih najednou. Služba je kapacitně omezená. Bližší informace: tel. 516 442 284,
723 205 622 nebo mail knihovna@jedovnice.cz.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
Stále probíhá předprodej lístků na divadelní
představení Vztahy na úrovni (divadelní společnost Háta), které se uskuteční 27. listopadu 2015
v 19 hodin, žádám tímto všechny, kteří mají
lístky v knihovně pouze zarezervované, aby si je
přišli vyzvednout a zaplatit.
Rovněž lze stále rezervovat či koupit lístky
na koncert Veselé trojky, který bude v neděli
15. listopadu 2015, a to v 16 hodin a v 19.30 hodin.

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY
Od 16. září 2015 do 30. března 2016 oznamujeme změnu provozní doby knihovny:

DĚTI KRESLILY
Po téměř celou dobu prázdnin probíhala výzva
všem dětem, aby nakreslily obrázek s jakoukoliv oblíbenou postavičkou z dětské knihy a přinesly nám ho za drobnou odměnu na nástěnku

PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK

08.30 – 11.00
08.30 – 11.00
ZAVŘENO
08.30 – 11.00
08.30 – 11.00

13.00 – 15.00
13.00 – 16.30
ZAVŘENO
13.00 – 17.00
ZAVŘENO

za místní knihovnu Michaela Doleželová

Historie
8. říjen - Památný den Sokola
Tento den si od roku 2013 každoročně připomínáme tragické události, které bezprostředně
ohrozily existenci sokolského hnutí za 2. světové

války. Výnosem zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha z 8. října 1941 byl
Sokol rozpuštěn a jeho majetek úředně zabaven.
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Při tzv. „sokolské akci“ – v noci ze 7. na 8. října
1941 – gestapo zatklo, takřka naráz, všechny sokolské činovníky z ústředí, žup i větších jednot,
kteří ještě byli na svobodě. Byli mučeni, vězněni,
deportováni do koncentračních táborů. Téměř
93 % vedoucích sokolských pracovníků se již
na svá místa po skončení války nevrátilo.
Dle poválečných neúplných údajů bylo popraveno 1 212, umučeno 2 178 a vězněno 8 223 sokolů.
Dalšími oběťmi byli sokolové, kteří padli v za-

hraničním vojsku, při Slovenském národním
povstání a při květnových revolučních dnech
v Praze.
Památným sokolským dnem chce ČOS uctít
památku všech sokolů, kteří ve více než 150leté
dramatické historii sokolského hnutí v boji
za demokracii, národní samostatnost a svobodu
přinesli oběti nejvyšší. (Zdroj: oficiální stránky
ČOS, Parlamentní listy)

Večer sokolských světel (druhý ročník)
V předvečer Památného dne Sokola se koná
celorepubliková akce, při níž jsou na vodu vypouštěny jednoduché lodičky z prkýnek, kůry či
skořápek se svíčkou - Večer sokolských světel.
Cílem je vypustit lodičku za každou sokolskou
duši, která obětovala svůj život na oltář republiky a svobody.

Jedovničtí sokolové se také připojují k této pietní akci a zvou všechny děti i dospělé, aby se se
svými lodičkami přidali a přišli si připomenout
památku umučených a padlých lidí.
Sraz je ve středu 7. října 2015 v 17.30 na parkovišti na Barachově.
Děkujeme všem za podporu a účast.
Kateřina Klimešová, starostka TJ

Jedovnická škola jako matka?
V letošním roce si připomínáme 65. výročí otevření nové školní budovy v Jedovnicích. Naplnilo se tak dlouholeté, velké úsilí představitelů
Jedovnic.
Pětašedesát let? O ženě bychom dříve řekli babička. Ve slovenštině také stará mama, tedy
matka.
Jestliže pod slovem matka rozumíme osobu,
která přivádí na svět nového jedince, v přeneseném smyslu toho slova bychom tak mohli nazvat i budovu jedovnické základní školy, která
od svého vzniku v roce 1950 až do letošní současnosti žila stále „s outěžkem“, ze kterého se
vždy vyvinulo něco nového.
Ihned od roku 1951 to byla zemědělská škola,
v roce 1953 v zánovní budově prožívala své začátky Střední průmyslová škola, která až po letech, až se zakotvila a prostorově rozrostla, svoji
„rodičku“, budovu základní školy, opustila.
Dalším takovým dítětem naší budovy byla a je
mateřská škola. Také začínala v základní škole
a až vyrostla, tak v polovině sedmdesátých let
svoji mateřskou budovu opustila přestěhováním
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do nového, lepšího prostředí, v němž se rozvinula do současné podoby.
A byla to opět budova základní školy, která
ve svých útrobách umožnila vzniknout další
nové instituci. Ta se v ní jako embryo rozvíjela tak, že se za třicetiletí své existence rozrostla
v současný „gigant“ s označením Základní umělecká škola - obor hudební, taneční a výtvarný.
I toto „dítě“ tímto školním rokem opouští mateřskou budovu základní školy a přesouvá se
na nové působiště.
„Kdyby“ je slovo, které vyjadřuje lidské předpoklady. Dovolím si však tvrdit, že kdyby zde
naše jubilující budova základní školy od roku
1950 nebyla, tak zde nevznikla ani průmyslovka, ani ZUŠ. To vše se uskutečnilo v součinnosti
a z vůle místních i vyšších orgánů, při vstřícnosti ředitelství základní školy, jež svojí tolerancí
umožňovalo všem těmto „dětem“ jejich existenci a rozvoj.
1. září 2015 základní škola zahájila školní rok,
ve kterém je poprvé jediným uživatelem budovy - kromě jedné učebny v suterénu, kde ještě
zůstává výtvarný obor ZUŠ.
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Přejme škole, aby se v ní i v dalších letech všem
zaměstnancům i žákům dobře pracovalo a zejména líbilo.
IM

80. výročí oslav 150. výročí posvěcení jedovnického kostela aneb To je pěkné posvícení
O průběhu vlastní slavnosti, avizované na druhé straně obálky, přineslo poměrně obsáhlou
informaci z pera neznámého dopisovatele
234. číslo deníku Den ze 4. října 1935:
Jubileum kostela a školy v Jedovnicích. V těchto dnech vzpomínala jedovnická farnost, že před
150 lety byl zbudován nynější stánek Boží v městečku a zároveň škola, kdysi tak úzce s kostelem
spojená.
Významnou slavnost hlásal již předem kříž vztyčený na hřebenu kostela. Dne 27. září večer, když
kovová srdce zvonů v Jedovnicích i přifařených
obcích půl hodiny svou hudbou volala do srdcí
lidských, o 19. hodině vzplanul kříž oslnivou
září elektrických světel a toto znamení spásy,
vznášející se nad Jedovnicemi a zářící do dalekého okolí, bylo symbolem a hlásalo náboženský
ráz slavnosti. Kázání nově investovaného faráře
ostrovského vdp. A. Králíka ukázalo duším farníků, za jaké milosti v chrámu jim prokázané
mají Pánu Bohu děkovati. Proto s vroucností
ve chvalozpěvu „Bože, chválíme Tebe“ byly Pánu
Bohu vzdány díky.
Slavný den sv. Václava započal dojemnou slavností sv. přijímání školních děti. Přišly do kostela průvodem s hudbou a bylo jich přes 500. Kruh
dětských srdcí kolem svého Božského Přítele krásný výraz toho, jakým duchem se nesla celá
slavnost. Sváteční kázání měl dp. Josef Parma,
kaplan jedovnický. Sváteční ráz podržely Jedovnice po celý den. Na městečku ozdobeném
prapory koncertovala dopoledne hudba. Odpoledne o 3. hodině konala se schůze katolických
žen a dívek, na níž v zastoupení ochuravělé
předsedkyně Svazu sl. Frant. Menšíkové nadšeně promluvila paní Weisová z Brna, kladouc
účastnicím vřelými slovy na srdce povinnost
apoštolovati ve svém okolí, pracovati pro vítězství věci Boží. Na farním úřadě byla odpoledne
výstava starých matrik, datujících se až od roku
1660. Malebná a tklivá byla večerní slavnost.
Dlouhý průvod, zpestřený lampiony a jinými

světly, ubíral se setmělým městečkem ke kostelu, nad nímž zářil světelný kříž. V průvodu
byl nesen nádherný věnec, věnovaný zemřelým
a padlým farníkům jedovnickým: nesli jej ruský
legionář a poddůstojník čsl. armády, družičky
nesly stuhu. Účastníci se shromáždili kolem kříže před vchodem do kostela, kde kazatel tohoto
večera místní farář vdp. Fr. Vodák výmluvně líčil
sv. Václava, stavitele chrámů a škol, jako vzor
naší době a pak za všeobecného pohnutí vzpomenul padlých obránců vlasti a všech zemřelých
farníků. Za zvuků státních hymen byla položením věnce uctěna jejich památka. Po sv. požehnání byla tato slavnost zakončena.
V neděli 29. září shromáždily se všechny složky
u školy v průvodu na služby Boží. Doprovázely
jej dvě hudby (farníci z Kotvrdovic a ze Senetářova přišli s vlastní hudbou) a kráčeli v něm
za kněžstvem zástupcové obcí, konkur. výbory
a jiní oficiální zástupcové. Zúčastnilo se též hasičstvo. Společný průvod do kostela manifestoval
dobře, že víra jest jednotícím prvkem ve společnosti lidské. V přeplněném kostele byla sloužena mše sv. Kazatelem byl dp. Frant. Peksa,
kooperátor z Blanska, jenž v hluboké promluvě
obracel duchovní vztah věřících k Bohu - našemu jedinému cíli. Po službách Božích odebrali
se účastníci slavnosti na náměstí, kde na tribuně zaujali místo oficiální hosté v čele s p. gener. ředitelem Veselkou, zástupcem hlavního
protektora slavností p. velkostatkáře Hugona
Salm-Reifferscheidta. V obsáhlé přednášce, jejíž vědecká důkladnost byla všemi účastníky
oceněna, podal p. prof. dr. Josef Jančík z Brna
zajímavý obraz minulosti kostela, fary a školy
v Jedovnicích. Byly zároveň zaslány pozdravné
telegramy p. presidentu republiky T. G. Masarykovi, J. E. ndp. biskupovi brněnskému dru Josefu Kupkovi, J. E. ndp arcibiskupu olomouckému dru Leop. Prečanovi a panu ministru dru J.
Šrámkovi.
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Odpoledne sešli se mužové, zemědělci i dělníci, na Panském domě ke schůzi, jíž předsedal
p. komerční rada Josef F. Nezval; posl. Šamalík
vzletně oslaviv symbol kříže, v procítěné, bohatě
příklady a zkušenostmi doložené řeči dokázal,
že jenom křesťanství, křesťanský solidaristický
program jest záchranou i v ohledu hospodářském. Projev dělníka p. taj. Vojance z Blanska
byl jen dotvrzením této pravdy.
Slavnosti byly pak ukončeny holdem svátostnému Spasiteli v eucharistickém průvodu po městečku a sv. požehnáním. Touhou pořadatelů jest,
aby tyto slavnosti přiblížily celou farnost zase
více ke kříži Kristovu a k Jeho chrámu. Kéž by
všichni obyvatelé našeho chudého Horácka pochopili, že tam jest jejich spása!
K výše citované zprávě několik poznámek:
po zrušení vrchnostenské správy v r. 1848
vznikly z bývalých panství tzv. velkostatky,
proto je rájecký kníže Hugo Salm-Reifferscheidt jmenován jako velkostatkář. Ředitelem
velkostatku byl od 20. let Alois Veselka, jenž se
od začátku roku 1939 začal psát jako Weselka
26
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a po vzniku Protektorátu vstoupil do nacistické
NSDAP a stal se nuceným správcem rájeckého
velkostatku. Rájecké vrchnosti historicky náležel i patronát jedovnického kostela, což v minulosti znamenalo mj. nárok na část z církevního
desátku a právo navrhovat faráře, povinností
patrona bylo přispívat na údržbu kostela. Josefínské reformy v rámci snahy o vytvoření
silného byrokratického státu a o podřízení
církve státu omezily práva patronů, povinnosti
jim ponechaly. Patronátní práva a povinnosti
v našich zemích na sebe zákonem z roku 1949
převzal stát.
Dnes neprůhledná zkratka J. E. ndp. znamená Jeho Eminence nejdůstojnější pán; obecně
důstojný pán (R. D.; Reverendus Dominus)
je titulem diecézních kněží. Kooperátor byl
pomocným knězem (dnes titulovaný jako
kaplan). Pojem Horácko si dnes spojujeme spíše
s okolím Jihlavy, ale dříve tak byly zvány i naše
končiny. Josef Šamalík byl poslancem Národního shromáždění za lidovce a v letech 1908-19
a 1923-37 starostou blízkého Ostrova. Jan Šrámek byl knězem, předsedou lidovců a ministrem pro sjednocení zákonů a organizace správy. František Vodák byl jedovnickým farářem
od března 1935 do června 1947.
Farní konkurenční výbor byl laickým orgánem,
který spravoval peníze, jež byly jako přirážka
k obecní dani určeny pro farnost. Zákon stanovil povinnost platby této tzv. konkurence pro ty,
kdo se přihlásili k nějaké církvi, peníze sloužily
pro náboženské potřeby farnosti.
Do farní kroniky kromě fotografií kostela s křížem nechal farář vlepit výše uvedenou novinovou zprávu a připsal jen nadpis Oslava 150ti let
nynějšího kostela, fary a školy v Jedovnicích dne
27.-28.-29. září 1935. Jde ovšem o nadpis matoucí, protože „z gruntu nová škola“ byla vystavěna už r. 1783 (dům čp. 36) a nová fara (dnešní) dokonce r. 1781. A vedle výstřižku připsal:
K uskutečnění tak významné události přispěla
svým darem 1.000 Kč sl. Marie Sauerová a pí Jedelská z Jedovnic.
Podíváme-li se na podobu kostela fotografovaného z farní zahrady přes ohradní zeď, zaujme jehlová střecha s osmibokým jehlanem.
Pocházela z roku 1873, kdy nahradila jednoduchou čtyřbokou stanovou střechu, jež kryla
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věž od požáru v roce 1822. Věž, která byla onoho r. 1873 zvýšena o 120 cm, je bez hodin – ty
byly pořízeny až r. 1944. Nad presbytářem ční
sanktusová vížka, odstraněná mezi r. 1963-67,
a na konci hřebene malý kříž.
K samotnému svěcení nového kostela v roce
1785 zaznamenal tehdejší farář Jan Nepomuk
Gilg následující:
Roku 1785 jsme v dubnu započali s dokončovacími pracemi na stavbě kostela, a to tak, že již
13. neděli po Letnicích, což bylo 14. srpna, tento nový jedovnický farní kostel se třemi oltáři,
a to hlavním oltářem sv. Petra a Pavla, bočním
oltářem Nanebevzetí Panny Marie na epištolní
straně a bočním oltářem sv. Jana Nepomuckého na evangelijní straně, slavnostně vysvětil
nejvznešenější kníže a biskup v Gurku, František, hrabě ze Salm-Reifferscheidu, někdejší
pán rájeckého panství a patron tohoto kostela,
a to za přítomnosti svého bratra a současného
patrona kostela. Asistoval při tom biskupův ceremoniář Josef Pichler, já, který jsem to celé řídil, a František Tichý, farář ve Sloupu; Václav
Czercha, farář v Doubravici; Jan Schwank, farář
v Blansku; farář v Lipůvce, Karel Hiffnar; farář
v Protivanově, Jan Procházka; drahanský administrátor a sloupský kaplan František Holásek;
místní kooperátoři Jan Kulheim a Vincenc Veselý; z premonstrátů Felix Koudelka, Bohumír
Zator a jakýsi Emericus.
13. září navštívil tento nový farní kostel první brněnský biskup Matyáš hrabě Chorynský,
a 14. a 15. září v něm udělil svátost biřmování
místním farníkům i odjinud příchozím, a to celkem 1994 věřícím.
Od konce měsíce října jsem měl kvůli stavbě kostela mnoho vyjednávání u brněnské konsistoře
a byl jsem neustále obesílán, dokud jsem nepředložil účty z celé dokončené stavby; až v lednu 1786 jsem toho byl zproštěn.
Biskup František Xaver nechal vystavit ke svěcení listinu s následujícím textem:
Roku 1785, 14. srpna, což byla 13. neděle po Letnicích, jsme my, František Xaver, z Boží milosti
biskup v Gurku, kníže Svaté říše římské ze starohraběcího rodu Salmů-Reifferscheidů, se souhlasem nejdůstojnějšího a nejznamenitějšího
pána Matyáše Františka, biskupa brněnského,
jakožto místního ordináře, vysvětili tento farní
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kostel sv. apoštolů Petra a Pavla v Jedovnicích,
společně se třemi v něm umístěnými oltáři, totiž sv. apoštolů Petra a Pavla, Panny Marie
a sv. Jana Nepomuckého, a vložili jsme do nich
ostatky - totiž do prvních dvou ostatky sv. Irenea, sv. Adeodata a sv. Benedikta, a do třetího
ostatky sv. Irenea, sv. Benedikta a sv. Crescencie.
Jménem řečeného nejdůstojnějšího a nejznamenitějšího ordináře jsme, v souladu s úmyslem
a záměrem církve, zároveň jednotlivým věřícím,
kteří ve výroční den vysvěcení kostela, jenž se
bude slavit každý rok 13. neděli po Letnicích,
se zkroušeným srdcem navštíví kostel a výše
uvedené oltáře, budou se vroucně modlit k Bohu
a zbožně uctívat výše uvedené ostatky svatých,
udělili 40 denní odpustky.
Pro hodnověrnost a na věčnou památku této
události jsme vlastní rukou podepsali tuto listinu a přikázali jsme, aby byla opatřena naší
biskupskou pečetí; což se událo na Rájci, roku,
měsíce a dne výše uvedeného.
František v. r. / Jan Křtitel Pichler, sekretář v. r.
K biskupu Františku Xaverovi jen tolik, že
pocházel ze druhé generace rájeckých Salmů,
roku 1784 se stal biskupem v korutanském
Gurku, kde inicioval přesun sídla biskupství
do Klagenfurtu roku 1787. Roku 1816 se stal
kardinálem. Byl by platným dědicem panství,
protože však nastoupil církevní dráhu, postoupil po smrti otce r. 1769 panství mladšímu bratru Karlu Josefovi.
Zatímco se svěcení r. 1785 i jeho 150. výročí
v roce 1935 neslo ve znamení velké slávy, dnes
jde o událost pozapomenutou. Přitom se kdysi v obcích slavívaly nejen hody (tedy svátek
nebeských patronů, jimž je zasvěcen místní
kostel či kaple – u nás apoštolové Petr a Pavel),
ale i posvícení (tedy výročí posvěcení kostela / kaple). A ještě něco jiného byla pouť (tedy
putování) – v jedovnickém případě do Sloupu
a do Tuřan. Zaujme, že v roce 1935 oslavili posvěcení (posvícení) opravdovým a důkladným
posvícením. Etymologická souvislost slov světit
a svítit se zdá být jasná, snad souvisí i se slovem
svět. V ideálním případě by tak pro nás měl svět
být místem posvátným, kde světlo vítězí nad
temnotou.
Josef Plch
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Duchovní sloupek
Měř, měř, měř
Když jsem se během jednoho tropického dne
toulal přírodou, napadlo mě, že na tom globálním oteplování planety asi něco bude. Cesta
se mi zdála výrazně delší, než jak hlásala čísla
na rozcestnících turistických značek. Usoudil
jsem, že i o zeměkouli platí, že se stejně jako jiné
hmotné předměty teplem roztahuje, a že je tedy
delší cesta důsledkem toho, že celá Země je díky
vedrům větší. Možná to napadlo i vědce, kteří
rozhodli, že metr není desetimiliontina zemského kvadrantu, ale délka dráhy, kterou prosviští
světlo ve vakuu za 1/299 792 458 sekundy. S touto teorií se mi tenkrát lépe šlapalo, ale je mi samozřejmě jasné, že je to nesmysl. Vedlo mě to
však k dalšímu „objevu“, a to takovému, že mezi
lidmi je tomu naopak - lidi od sebe nevzdaluje
oteplení, ale naopak ochladnutí vztahů, kterému
kupodivu často předcházejí horké hlavy a žhavé
emoce.
Kdysi jsem kdesi četl bajku o myšce a krtkovi.
Byl suchý rok a myšce se nedařilo vyhrabat dostatečně velký útulek na zimu. Hlína byla příliš
tvrdá. A tak si myška vzpomněla, že krtek má
šikovný špičatý rýč, tím by to šlo mnohem lépe.
S krtkem se sice nekamarádila, potkávali se jen
náhodně, ale protože se živil něčím jiným, než
myška, nikterak si nevadili. A sám už má pod
zemí vybudované tak rozsáhlé bludiště chodeb,
že se nic nestane, když na den či dva nebude mít
svůj nástroj. Vydala se tedy za krtkem. Cestou
ji napadlo, že se krtek bude na něco vymlouvat.
Začala si v hlavě sumírovat, jak mu zalichotí, aby jí svůj rýč přece jen půjčil. Ale co dělat,
když to nezabere? Krtek je takový divný patron.
Možná se s ní ani nebude bavit. Je zvyklý žít sám
ve svých chodbičkách, tak se nedá čekat moc
slušné chování. Kde by se to naučil? Myška měla
stále větší obavy. Asi to bude starý bručoun.
A možná jí i vynadá, nebo ji kousne, nebo ji něčím praští... Čím víc o tom přemýšlela, tím víc
byla přesvědčena, že jí krtek svůj skvělý nástroj
nepůjčí. Je to sobec, myslí jen na sebe a ostatní
ho nezajímají. Když se myška blížila ke krtkovu
příbytku, byla si stoprocentně jista, že její cesta
byla zbytečná, a tak místo pozdravu vztekle za28

ječela: „Tak si ten svůj rýč třeba sežer!“ Otočila
se, nechala nic nechápajícího krtka za sebou,
vydala se na zpáteční cestu a každému, koho
potkala, vyprávěla o tom, jaký je krtek lakomec
a necita.
Jinde jsem četl o hospodáři, kterému se ze dvora
ztratila sekera. Přemýšlel, kdo mu ji mohl vzít.
Prvním podezřelým byl sousedův syn. Nedávno
snědl jablko, které spadlo za plot na jejich dvorek. A včera se tak nějak podezřele motal kolem
a dokonce se ptal, kolik ta sekera stála a jestli
jsem ji koupil celou nebo jsem vyrobil topůrko
sám. Čím více o tom hospodář přemýšlel, tím
více nacházel důvodů podporujících jeho podezření. Bylo mu to jasné, a tak si hned pro svůj
nástroj k sousedům zašel. Jenže sousedův syn
tvrdil, že nic nevzal, rodiče toho zloděje hájili,
pak se pohádali tak, že to slyšela polovina vesnice, a nakonec souseda vyhodili z domu. To se
ví, od té doby jim nemohl přijít na jméno, tvářil
se, že je nevidí, na pozdravy neodpovídal a pořád jen přemýšlel, jak by se sousedům pomstil.
Koupil si novou sekeru a vybíjel si zlost štípáním zbývajícího dříví. Trvalo to několik dnů,
ale hněv ho neopouštěl. Jak by taky mohl, když
ho usilovně přiživoval dalšími vzpomínkami
na křivdy utrpěné od sousedů. Když už nebylo
co štípat, začal polínka stěhovat do kůlničky.
Asi v polovině této práce najednou ztuhl, jen
vykuleně hleděl na to, jak se na něho mezi poleny culí konec topůrka. Jako ve snách je uchopil
a vytáhl i s příslušenstvím ze zajetí. V ruce držel
svou starou sekeru. Špatně ji tehdy zasekl, a tak
se uvolnila ze špalku a při pádu na sebe strhla
část polen z hromady, takže nebyla vidět.
Kolik hněvu, strachu nebo smutku by nás netrápilo, kdybychom příliš rychle nesoudili jen
na základě vlastní fantazie a zkreslených informací, kdybychom hned na začátku do svého
úsudku zakomponovali možnost, že je všechno
jinak, než jak se nám to v danou chvíli jeví?
Zeměkoule se nezvětšuje. Naopak, jako by byla
menší. V Evropě se najednou objevily tisíce lidí
ze zemí, které nám před půlrokem připadaly
tak vzdálené, že nás ani moc netrápilo, co se
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tam děje. Teď nám tu po překonání moře chodí
po našem civilizovaném kontinentu převážně
pěšky a jejich problémy jsou najednou i našimi
problémy. Mám dojem, že o nich většina evropských domorodců přemýšlí podobně, jako ta
myš o krtkovi nebo onen hospodář o mladém
sousedovi. Nevím, jací jsou, ještě jsem žádného
uprchlíka ani ekonomického migranta nepotkal. Nabízím tedy jen další pohled na věc: Nevyužili jsme možnost těm lidem pomoci, když
ještě byli v uprchlických táborech a potýkali se
s nedostatkem základních životních potřeb. Byli
moc daleko na to, abychom je považovali za bližní. Tak přišli blíž. Řešení situace je teď složitější
a mnohem dražší, než by bylo před půl či celým
rokem. Vnímali jsme zemětřesení v Himalájích,
tornáda, tsunami a záplavy, ale uprchlické tá-

bory byly málo akční na to, aby zajímaly sdělovací prostředky a následně i nás. Možná, že teď
to bude akční až moc, možná taky ne, možná,
že přítomnost přidělených tří tisíc nechtěných
obyvatel naší vlasti nikterak nepocítíme. Každopádně už teď máme kolem sebe blízké bližní,
ke kterým však máme srdcem daleko, protože
naše představy o nich a následně vztahy k nim
nejsou v pořádku. Pokud nám opravdu hrozí
nějaké nebezpečí, je nutné, abychom drželi pospolu. A pokud žádné nebezpečí nehrozí, nic
nepokazíme snahou vylepšit vzájemné vztahy.
Pokud aspoň u některých bručounů, lakomců či
zlodějů zjistíme, že ve skutečnosti jsou zábavní,
štědří a ochotní pomoci, stálo to za to.
Václav Trmač, farář

Pozvánky
Pionýr Jedovnice
pořádá ve středu 28. října 2015

Pionýr Jedovnice
pořádá v pátek 30. října 2015

Pohádkový les

Bubušou

Průvod ke Dni vzniku samostatného
československého státu

TJ Sokol Jedovnice pořádá
v neděli 1. listopadu

Start od restaurace Barachov v 15.30 hodin.
Startovné je 20 Kč.
Občerstvení zajištěno.

Kulturní komise a komise pro spolkovou činnost zvou všechny složky a občany
(děti nevyjímaje) do tradičního slavnostního
průvodu, který vyrazí od radnice v pátek 30. října v 18.15. Sraz a řazení průvodu v 18.00. Vítaná
je účast v krojích, s prapory, děti s lampiony.

Od 17 hodin můžete nosit ke kulturnímu domu
své vyřezané dýně a přihlásit je do soutěže.
Po lampiónovém
průvodu začíná hlavní
program:
• soutěž o nej... vyřezávanou dýni
• OHŇOVÁ ŠOU
• soutěže pro děti o drobné ceny
• bohaté strašidelné občerstvení
• opékání špekáčků a dýňové speciality
• soutěž o nejlepší strašidelný kostým
Každý, kdo přijde v kostýmu, získá malou odměnu.

Zájezd do Maďarska termální lázně Györ

Cena: 400 Kč
Odjezd z Jedovnic v 6.00 hodin
Přihlášky ihned s platbou u p. Kvasnicové - tel.
776 313 665 nebo p. Kotoučkové - tel. 725 825 091
29
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Pěvecký sbor Píseň
pořádá v sobotu 7. listopadu 2015
v 16 hodin v sále KD Jedovnice

Předprodej vstupenek v kanceláři školy
od 1. 10. 2015 (telefon 516 442 224).
Doprava z Jedovnic do Blanska po skončení
akce zajištěna.

2. koncert u příležitosti
35. výročí svého založení

Přijměte pozvání na dvojkoncert

Jako host vystoupí mužský sbor z Vlčnova. Srdečně zveme všechny
přátele, známé a příznivce sborového zpěvu a folklóru.

Veselé trojky Pavla Kršky
(znáte je z TV Šlágr)

neděle 15. listopadu 2015

Divadelní soubor Vlastimil Jedovnice
uvádí reprízu autorského představení

Ve škole je bomba!

začátek v 16.00 a v 19.30 hodin, kinosál KD Jedovnice
Předprodej vstupenek na oba koncerty v jedovnické knihovně na náměstí (tel. 516 442 284)
Divadelní společnost Háta Praha
uvádí divadelní představení

neděle 8. listopadu 2015
neděle 22. listopadu 2015
začátek v 17 hodin, kinosál KD Jedovnice
Předprodej vstupenek byl zahájen v prodejně
Květiny Jaroslav Zelinka, Jedovnice.
ZŠ Jedovnice pořádá jubilejní

10. JEDOVNICKÝ VINNÝ BÁL
v pátek 13. listopadu 2015
ve 20 hodin
ve všech prostorách KD Jedovnice
se skupinou MEDIUM
… a možná přijde i kouzelník
Můžete se těšit na zajímavé předtančení, výbornou zábavu, kvalitní košt vína s cimbálovkou,
bohatou tombolu i občerstvení.

Vztahy na úrovni
pátek 27. listopadu 2015
začátek v 19 hodin, kinosál KD Jedovnice
účinkují: Lukáš Vaculík, Ivana Andrlová, Olga
Želenská, Vlasta Žehrová, Viktor Limr, Martin
Zounar, Martin Sobotka, Kateřina Hrachovcová, Mahulena Bočanová, Adéla Gondíková, Pavel Nečas.
Předprodej vstupenek probíhá v knihovně (tel.
516 442 284).

Rozsvěcení vánočního stromu

Kulturní komise, ZUŠ a městys Jedovnice zvou
všechny na předadventní sobotu 28. listopadu,
zahájení kulturního programu v 15.30 před kulturním domem.

Reklamy – inzerce
Hledám ke koupi domek v Jedovnicích nebo v sousední obci. Prosím nabídněte. Tel. 720 597 284.

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
JUDr. Vlasty Němcové

Nádražní 2369/10, Blansko
mob.: +420 773 882 076, insolvence@ak-nemcova.cz, www.ak-nemcova.cz
Nabízí odborné služby insolvenčního správce s dlouholetou praxí: komplexní vypracování
insolvenčních návrhů pro fyzické i právnické osoby - osobní bankroty (oddlužení)
a konkurzy, přihlášky pohledávek věřitelů včetně zastupování u soudu.
30
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Olšovec, s.r.o., Jedovnice
a mìstys Jedovnice
vás zvou na tradièní

VÝLOV
RYBNÍKA OLŠOVCE
sobota 24. øíjna od 8 do 17 hodin
nedìle 25. øíjna od 8 do 16 hodin
 prodej ryb na hrázi u Bašty
(kapr, candát, lín, amur, tolstolobik)
 rybí speciality + další obèerstvení
 dvoudenní jarmark (rozmanitý sortiment)
 doprovodný program pro dìti
(kolotoèe, jízda na ponících aj.)
Ryb bude dostatek po celou dobu trvání výlovu,
vyhnìte se tedy obvyklé špièce v sobotu od 11 do 13 hodin.
Zajištìno obousmìrné operativní
posílení autobusových linek IDS – JMK
è. 201 (z Brna - Staré Osady)
a è. 231 (z Blanska).
Kapacita linky è. 167 od Vyškova je postaèující bez posil.
Více informací na www.jedovnice.cz
nebo www.olsovec.cz
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snížená cena za přezu

tí !!!

kompletní přezutí oso
bního
automobilu 499,- Kč

pro stálé zákazníky 1

0% sleva

sezonní
uskladnění
pneu i kol

zdarma
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