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Na obálce: Stará jedovnická radnice aneb O moravském šintoismu
O starých časech se s nadsázkou říkává, že tehdy
elitu vesnice tvořil trojlístek pan starosta – pan farář – pan řídící (ředitel školy). To posloužilo jako
inspirace pro námět obálek posledních zpravodajů
– v předminulém byl na obálce kostel, v minulém
škola, teď je tedy na řadě radnice.
Kresba Mgr. Jitky Vávrové přináší podobu staré
radnice čp. 71 z doby před rokem 1937. A také
sousedních domů čp. 72 (stojí dodnes) a čp. 169
(již neexistující nárožní dům). Podkladem byly
staré fotografie a pohlednice, až na výjimky však
neměly potřebnou kvalitu – proto nemůže být
podoba radnice zcela přesná. Lví podíl má i Josef
Plch mladší, který podle dochovaných zobrazení
vytvořil počítačový 3D model staveb – až podle něj
vznikla kresba. Budova radnice pocházela zřejmě
z 18., možná i ze 17. století. Dnes mohla být cennou
památkou, ale postihl ji osud řady podobných staveb – jako nevyhovující a stará byla zbořena.
Na Vysočině se zachovala řada gotických (i románských) kostelů, zatímco v našich končinách byly

(hlavně za baroka) zhusta bourány a nahrazeny
novými (Křtiny, Jedovnice, Ostrov, Bukovinka...).
Není to dáno jen tím, že náš kraj je bohatší a lidé
„na to měli“, protože románské a gotické stavby
lze vidět i v bohatých nížinách okolí Prahy. Zajímavé vysvětlení nabídl PhDr. Jiří Doležel: Jde prý
i o etnograficky popsaný jev – řekněme moravská
činorodost versus český konzervatismus. Zkrátka
na Moravě se už několik století projevuje potřeba stále bourat, stavět, přestavovat, vylepšovat...
Z hlediska zaměstnanosti je to rys prospěšný,
z hlediska zachování památek devastující.
Japonské náboženství – šintoismus – má představu, že se ve starých věcech usídlují zlí duchové.
Proto se tam běžně vyhazují i relativně nové věci,
proto se tam vyrábí (a kupuje) stále nové a nové.
Zdá se, že tato idea šintoismu nepozorovaně pronikla i do moravského stavitelství...
Více najdete na str. 25.
Josef Plch
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás pozdravil v novém
roce 2016 a ještě jednou popřál všechno nejlepší,
hlavně zdraví, pohodu a spokojenost.
V měsíci lednu bude zastupitelstvo městyse jednat
o rozpočtu na rok 2016. Loňský rok můžeme hodnotit jako úspěšný, podařilo se nám dokončit kanalizaci na hlavním řadu u nás v Jedovnicích. V současné době pokračují práce na dešťové zdrži a samotné
ČOV. Tyto by měly být dokončeny do konce měsíce
dubna, včetně úklidu stavebních firem.
Na první etapu by měla navázat druhá, závěrečná, kdy budou napojeny obce Krasová a Senetářov. Věřím, že i toto se podaří a celá „intenzifikace“ bude zdárně dokončena.

Zateplení a výměna zdroje tepla v budově ZŠ,
oprava Olšovecké ulice a částečná rekonstrukce
smuteční obřadní síně bude provedena v jarních
měsících.
Pro rok 2016 počítáme s generální opravou opěrné zdi na Jiráskově ulici, která by měla probíhat
současně s rekonstrukcí průtahu Jedovnicemi.
S tím bude souviset i úprava náměstí, veřejného
osvětlení a jednáme s majiteli rozvodných sítí
elektro o možné kabelizaci náměstí. Na všechny
tyto akce se samozřejmě pokusíme zajistit dotační prostředky.
Na závěr bych vám chtěl popřát hezké zimní dny.
Ing. Jaroslav Šíbl, starosta městyse

Informace z rady a zastupitelstva
Ve všech případech se jedná o anonymizované výpisy z usnesení

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 24 ze dne 3. 12. 2015
Na základě předložených zpráv a projednaných
záležitostí:
Rada městyse na základě doporučení výběrové
komise
• v rámci výběrového řízení na poskytnutí úvěru
na dokrytí finančních nákladů rekonstrukce
topné soustavy v budově Základní školy Jedovnice vybrala Komerční banku a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1 a doporučuje zastupitelstvu městyse schválit smlouvu o úvěru
• vybrala v rámci výběrového řízení na projekční práce „Oprava opěrné zdi ulice Jiráskovy“
projektanta Ing. R. D., Kanice a doporučuje
zastupitelstvu městyse schválit smlouvu o dílo
Rada městyse schvaluje
• smlouvu č. 15248683 o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí na projekt Snížení energetické náročnosti budovy
ZŠ Jedovnice a doporučuje její následné schválení zastupitelstvem městyse
• zrušení přípojky kabelové televize k 31. 12.
2015, žadatel J. S., Jedovnice
• smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000151
s paní A. Č. a panem K. P., Blansko
• smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000371
s MUDr. I. V. a panem J. V., Blansko

• smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000078
s paní A. Č., Blansko
• smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000027
s panem J. R., Kanice
• smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000219
s paní V. P., Brno
• smlouvy o nájmu pozemků č. 0026000291,
č. 0026000290, č. 0026000281 a č. 0026000280
se Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 120, 772 11 Olomouc
• smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000195
s paní N. S., Brno
• znění Smlouvy o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou platné od 1. 1. 2016
• Přílohu č. 1 ke smlouvě č. 30/00 s firmou
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Vídeňská 264/120b, 619 00 Brno
• zvýšení osobního příplatku ředitelce MŠ Jedovnice Bc. Jitce Kučerové dle předloženého
návrhu
• odměnu řediteli ZŠ Jedovnice Mgr. Michalu
Součkovi dle předloženého návrhu
• Smlouvu o přezkoumání hospodaření městyse
Jedovnice za rok 2016 s firmou HZ Brno spol.
s r.o., Minská 160/102, 616 00 Brno
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• přidělení bytu č. 1C4C7 v přízemí Domu s pečovatelskou službou, Zahradní 699, 679 06
Jedovnice, panu J. K., Bukovina, na základě
výjimky z pravidel pro poskytování nájmu
bezbariérových bytů a pověřuje starostu městyse podpisem nájemní smlouvy
Rada městyse souhlasí
• se stavbou Jedovnice – úprava DS Dvořáková Anna na pozemcích p.č. 2345/3, p.č. 702,
p.č. 2357 a p.č. 2362, žadatel ELING CZ, s.r.o.,
Hrozňatova 3939/25a, 615 00 Brno
• se změnou zařazení pozemků p.č. 2498/1,
p.č. 2497/3, p.č. 2497/2, p.č. 2496/2 a p.č. 2496/3
z ploch dopravní infrastruktury do ploch bydlení v Územním plánu městyse Jedovnice
v termínu provedení změn ÚP zastupitelstvem
městyse, žadatelé manželé Z. a J. S., Brno
• se stavbou vodovodní přípojky na pozemcích
p.č. 1043/1 a p.č. 1049, žadatel R. U., Brno
• se stavbou Zřízení plynovodní přípojky
a odpojení od CZT na pozemcích p.č. 969/3,
p.č. 969/6, p.č. 969/7, p.č. 970 a p.č. 973, s podmínkou změny vedení navržené trasy plynovodní přípojky, žadatel QAUNTUM, a.s., Brněnská 212, 682 01 Vyškov
• s ukončením nájmu pozemku p.č. 649/3
k 31. 12. 2015 a schvaluje dohodu o ukončení
smlouvy o nájmu pozemku ze dne 3. 1. 2011
s manžely E. a A. M., Jedovnice
• s výpůjčkou pozemku p.č. 649/3 o výměře
23 m2 a schvaluje smlouvu o výpůjčce s manžely E. a A. M., Jedovnice, s účinností od 1. 1. 2016
• s pronájmem pozemku p.č. 2115/2 o výměře
211 m2 a schvaluje smlouvu o nájmu pozemku
s panem Mgr. T. U., Brno
• s pronájmem drobného dlouhodobého hmotného majetku panu J. Š., Holčovice, za částku
10.000 Kč/rok a schvaluje smlouvu o nájmu
• se snížením nájmu pozemku p.č. 2563/1 o výměře 1236 m2 a části pozemku p.č. 2563/3 o výměře 326 m2, žadatel pan J. Ch., Řícmanice
• s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene č. 1030025644/001
s firmou E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, a doporučuje její schválení zastupitelstvem městyse
• s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze
dne 26. 8. 2013 s firmou Abras, projektový ateliér, s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko a doporučuje jeho schválení zastupitelstvem městyse
4
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• s uzavřením smlouvy o zřízení věcného
břemene č. PV-014330033325/001 s firmou
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice, a doporučuje její
schválení zastupitelstvem městyse
• se smlouvou o převodu práv a povinností ze
stavebního povolení a o převodu práv a povinností souvisejících a smlouvou o právu provést
stavbu s firmou NAKOLO, s.r.o., Komenského 234, 664 01 Řícmanice a doporučuje její
schválení zastupitelstvem městyse
• se zveřejněním záměru na pronájem části pozemků p.č. 2644/28 a 2644/20
• podmínky pro plesovou sezónu 2016: nájemné sál KD 1.815 Kč, sál Chaloupky 1089 Kč,
prominutí poplatku ze vstupného, povolení
výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 5/2005
O pořádání veřejných produkcí – prodloužení
akcí do 02 hodin, úhrada rozbitého inventáře
a úhrada vyčištění ubrusů
• s poskytnutím finančního daru ve výši
1.000 Kč organizaci SONS ČR, oblastní odbočka Blansko, K. J. Mašky 2, 678 01 Blansko,
a schvaluje smlouvu o poskytnutí daru
• s ukončením smluvního vztahu s Energií pod
kontrolou, obecně prospěšná společnost, Brněnská 3883/48, 695 01 Hodonín, i s jejím právním nástupcem společností Energie Pro, s.r.o.,
K Haltýři 686/13, 181 00 Praha 8, a schvaluje
podání výpovědi ze Smlouvy o energetickém
poradenství a správě odběrných míst a odběrných zařízení pro spotřebu elektrické energie
a zemního plynu ze dne 9. 5. 2013
• se zadáním výstavby chodníku u smuteční síně
firmě Milan Budinský, Vyškov
Rada městyse nesouhlasí
• se stavbou obezděného podia pro hudebníky
na pozemku p.č. 2105/1, protože to není v souladu s platným územním plánem městyse, žadatel I. K., Jedovnice
Rada městyse revokuje
• své usnesení č. 19/14 z 19. schůze Rady městyse
Jedovnice konané dne 22. 9. 2015
Rada městyse bere na vědomí
• Příkazní smlouvu o obstarání záležitostí příkazce s Ing. J. B., Ráječko
• zápis z jednání komise sociálně zdravotní
ze dne 26. 11. 2015
• zápis z jednání komise kulturní ze dne
1. 12. 2015
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Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 25 ze dne 31. 12. 2015
Na základě předložených zpráv a projednaných
záležitostí:

• rozpočtové opatření č. 13/2015 dle předloženého návrhu

Rada městyse schvaluje
• smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000177
s manžely T. a A. P., Blansko
• bezplatný pronájem sálu Chaloupky, osvobození od poplatku ze vstupného, výjimku
z OZV č. 5/2005 O pořádání veřejných produkcí do 24.00 hodin, žadatel Junák – svaz skautů
a skautek ČR, středisko Jedovnice, na Tříkrálový koncert dne 9. 1. 2016
• Vnitřní směrnici č. 1/2016 – Směrnici o tvorbě
a použití sociálního fondu na rok 2016
• na základě vyhlášky č. 385/2015 Sb. výši stravného pro cestovní náhrady od 1. 1. 2016: 83 Kč
pro 5-12 hodin pracovní cesty, 127 Kč pro 1218 hodin pracovní cesty a 198 Kč pro déle než
18 hodin trvající pracovní cesty

Rada městyse souhlasí
• se zveřejněním záměru na pronájem pozemků p.č. 2564/2 o výměře 25 m2 a pozemku
p.č. 2118/1 o výměře 12.000 m2
Rada městyse bere na vědomí
• konání Tříkrálové sbírky, pod záštitou Charity
ČR, ve dnech 1. 1. – 14. 1. 2016
• Tříkrálového koncertu dne 9. 1. 2016 v 18 h pořádaného Junákem – svazem skautů a skautek
ČR, středisko Jedovnice, v sále Chaloupky
Rada městyse nereflektuje
• na předkupní právo chaty č.e. 255
• na předkupní právo chaty č.e. 177

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 26 ze dne 19. 1. 2016
Na základě předložených zpráv a projednaných
záležitostí:
Rada městyse schvaluje
• smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000338
s manžely A. a L. B., Mokrá-Horákov
• smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000172
s panem M. T., Brno
• kalkulaci věcně usměrňované ceny pro služby
hřbitovní spojené s nájmem hrobového místa
pro rok 2016 – hřbitov Jedovnice, dle předloženého návrhu
• Smlouvu o zajištění školení strážníků
č. 8216170003 mezi městysem Jedovnice a Statutárním městem Brno – Městská policie, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno
Rada městyse souhlasí
• se stavebními úpravami na pozemcích p.č. 1076
a p.č. 1077 dle předloženého návrhu, žadatel
J. F., Jedovnice
• s uzavřením smlouvy o prodeji pozemku
p.č. 10 o výměře 974 m2 s Římskokatolickou
farností Jedovnice, Kostelní 38, 679 06 Jedovnice a doporučuje její schválení zastupitelstvem městyse
• s uzavřením smlouvy o zřízení věcného práva stavby s firmou NAKOLO, s.r.o., Komen-

•
•
•

•

ského 234, 664 01 Řícmanice, dle podmínek
projednaných valnou hromadou společnosti
Olšovec, s.r.o.
se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku p.č. 2565/1 o výměře 4 m2, dle předloženého návrhu
s konáním závodu Delikomat Manager Triatlon 2016 dne 25. 6. 2016, žadatel Galant
Brno, s.r.o., Družstevní 21, 621 00 Brno
s poskytnutím finančního daru ve výši 500 Kč
organizaci Paprsek, příspěvková organizace, K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice
a schvaluje smlouvu o poskytnutí daru
s poskytnutím finančního daru ve výši
1.500 Kč organizaci SENIOR centrum Blansko, příspěvková organizace, Pod Sanatorkou 3, 678 01 Blansko a schvaluje smlouvu
o poskytnutí daru

Rada městyse nesouhlasí
• s návrhem umístění přístavby k restauraci Barachov č.p. 746, dle předloženého návrhu, žadatel I. K., Jedovnice
• s žádostí o snížení nájmu pozemku p.č. 2115/2
o výměře 211 m2, žadatel Mgr. T. U., Brno
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Rada městyse pověřuje
• vedení společnosti Olšovec, s.r.o. k jednání
o celkových nákladech a opravách objektu loděnice
Rada městyse bere na vědomí
• žádost paní E. F., Jedovnice, a přijala opatření
k řešení situace
• informaci o výtěžku Tříkrálové sbírky v Jedovnicích, který byl 51.959 Kč, a poděkování
Diecézní charity Brno, Oblastní charity Blan-
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sko, Komenského 19, 678 01 Blansko, za příspěvky občanů a za pomoc všem, kteří se podíleli na jejím uspořádání v Jedovnicích
• inspekční zprávu a protokol o kontrole České
školní inspekce, Jihomoravský inspektorát,
Křížová 22, 603 00 Brno, obsahující skutečnosti zjištěné při inspekční činnosti provedené v Základní škole Jedovnice ve dnech
24. – 27. 11. 2015
• zápis z jednání komise pro občanské záležitosti
ze dne 13. 1. 2016

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice č. 11 ze dne 15. 12. 2015
Na základě předložených zpráv a projednaných
záležitostí Zastupitelstvo městyse Jedovnice:
1. schvaluje ověřovatele zápisu Mgr. Hanu Šíblovou a pana Jaroslava Charváta
2. schvaluje program zasedání dle předloženého a doplněného návrhu
3. souhlasí s umístěním distribuční soustavy
kabel NN (TS Hájenka) na pozemku p.č. 2667
a schvaluje Smlouvu č. PV-014330033325/001
o zřízení věcného břemene se společností
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice
4. souhlasí s umístěním distribuční soustavy
kabel NN, skříň NN (pilíř) na pozemcích
p.č. 2105/1 a p.č. 2117 a schvaluje Smlouvu č. 1030025644/001 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene se společností
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice
5. souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 26. 8. 2013 s firmou Abras,
projektový ateliér, s.r.o., Dvorská 28, 678 01
Blansko
6. schvaluje Smlouvu o dílo s projektantem
Ing. R. D., Kanice, na vypracování projekční
práce „Oprava opěrné zdi ulice Jiráskovy“
7. schvaluje poskytnutí finanční podpory
ze Státního fondu životního prostředí na projekt Snížení energetické náročnosti budovy
ZŠ Jedovnice a pověřuje starostu městyse
podpisem smlouvy č. 15248683
8. schvaluje Smlouvu o úvěru na dokrytí finančních nákladů rekonstrukce topné soustavy v budově Základní školy Jedovnice
s Komerční bankou, a.s., Na Příkopě 33,
114 07 Praha 1
6

9. souhlasí s odkupem části pozemku
p.č. 2563/6 o výměře 25,3 m2 pro výstavbu
kioskové trafostanice v rámci stavby „Jedovnice – TS Olšovec“ firmě ELING CZ, s.r.o.,
Obřanská 915/101a, 614 00 Brno za podmínek vzniku předkupního práva, a že v případě
neuskutečnění stavby k prodeji pozemku
nedojde a souhlasí se zveřejněním záměru
na jeho prodej
10. schvaluje Smlouvu o dílo č. 459/2015 na pokládku kamenné dlažby v ul. Kostelní s firmou SYNER VHS Vysočina, a.s., Na Hranici
14, 586 01 Jihlava
11. schvaluje rozpočtový výhled městyse Jedovnice do roku 2020
12. schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse se Sdružením
VODA 2012, J. Lady 5, 678 01 Blansko, ve výši
500.000 Kč a pověřuje starostu městyse jejím
podpisem
13. schvaluje Smlouvu o převodu práv a povinností ze stavebního povolení a o převodu práv
a povinností souvisejících a smlouvou o právu provést stavbu s firmou NAKOLO, s.r.o.,
Komenského 234, 664 01 Řícmanice
14. schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu „II/373 Jedovnice průtah“ se Správou
a údržbou silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje, Žerotínovo
nám. 449/3, 602 00 Brno
15. bere na vědomí informaci o výši nákladů
za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2015
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Další důležité informace pro občany
Vybírání poplatků za rok 2016
Od února se budou vybírat poplatky za rok
2016, a to vždy v pondělí a ve středu od 8.00
do 11.00 hodin, od 12.00 do 17.00 hodin. V úterý,
ve čtvrtek a v pátek se poplatky nevybírají!
• Poplatek za psa je splatný do 31. března 2016
• Poplatek za odpad 600 Kč na osobu a rok –
splatný do 30. září 2016
• Poplatek za KTV – 1000 Kč za rok – splatný
do 30. září 2016

Platby si můžete rozložit na více splátek a vyhnete se tak penalizaci při nedodržení termínů!
Při platbě převodem na účet městyse
927631/0100 je nutné dodržet správný variabilní
symbol, o který si můžete napsat na e-mail kultura@jedovnice.cz nebo zavolat na tel. 516 528 213,
723 247 641.
Božena Ševčíková,
referentka kultury a poplatků

SBĚR POUŽITÉHO OŠACENÍ A VĚCÍ
v neděli 28. února 2016 od 14 do 17 hodin v sále
v Chaloupkách
Sbírá se
• letní a zimní oblečení
• lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
• látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte
nám odřezky a zbytky látek)
• domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky
– vše nepoškozené

•
•
•
•

přikrývky, polštáře a deky, peří
obuv – veškerá nepoškozená
knihy, hračky – nepoškozené a kompletní
menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční.
Bližší informace na plakátech. Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Pořádá MS Českého červeného kříže pro Diakonii Broumov.
Marie Gabrielová

Statistika činnosti JSDH Jedovnice v roce 2015
Jednotka sboru dobrovolných hasičů městyse
Jedovnice (dále jen jednotka) je v souladu se
zákonem č. 133/1985 Sb.,
zákon o požární ochraně,
jednotkou požární ochrany (JPO) s územní působností zařazenou do kategorie JPO II. Jednotka je
tedy složena z členů, kteří vykonávají službu jako
svoje hlavní nebo vedlejší zaměstnání. K dnešnímu dni má jednotka 25 členů.
Na základě požárního poplachového plánu je
jednotka předurčena k zásahům u mimořádných
událostí na území 64 obcí, tří územních odborů
(okresů), dvou krajů. Od druhého pololetí roku
2015 je jednotka předurčena také k zásahům
u dopravních nehod, a to na území 17 obcí.

Jednotka je zařazena do pilotního programu
Zdravotnické záchranné služby a Hasičského
záchranného sboru Jihomoravského kraje „Rozmístění AED do JMK“.
Jde o systém rozmístění defibrilátorů k jednotkám požární ochrany, čímž je zajištěna podmínka maximální dostupnosti a využití AED
(automatizovaný externí defibrilátor). Díky své
dislokaci patří naše jednotka k nejčastěji využívaným jednotkám v rámci tohoto systému v celém Jihomoravském kraji.
V tabulce je uveden přehled činnosti jednotky
v roce 2015. Na tomto místě je dobré zmínit, že
téměř v 70 % případů zasahovala naše jednotka
na místě události jako první.
Za rok 2015 bylo členy jednotky
• odslouženo 35 040 hodin pohotovosti,
• odpracováno 1197 hodin u zásahu a při ostatní
činnosti,
7
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Podrobný přehled činnosti

• odpracováno 1208 hodin na hasičské zbrojnici,
při údržbě a opravách techniky a věcných prostředků.
ČINNOST JEDNOTKY
Požár...................................................................... 26
Dopravní nehoda................................................... 9
Únik nebezpečných látek...................................... 2
Technická pomoc................................................. 30
Záchrana osob a zvířat....................................... 16
Planý poplach......................................................... 3
Celkem................................................................... 86
Ostatní činnost..................................................... 25

nízká budova
9
výšková budova
1
průmyslové a zemědělské
1
objekty, sklady
Požár
les, tráva, porost
13
dopravní prostředky
1
ostatní
1
1
Dopravní s vyproštěním osob
nehoda
bez vyproštění osob
8
Únik nebezpečných látek - bez rozlišení
2
odstranění stromů
14
14
Technická likvidace hmyzu
pomoc
spolupráce se složkami IZS
1
ostatní
1
AED
12
Záchrana z výšky, hloubky, uzavřených
osob
prostor,
3
a zvířat
zavalených, zasypaných
z vody
1
Planý poplach
3
Celkem
86
Michal Prause, velitel JSDH Jedovnice

Z policejních záznamů
Zpráva o činnosti Policie městyse Jedovnice za období od 24. 11. 2015 do 22. 1. 2016
Obecní policie mimo jiné řešila v uplynulém
období následující události:
• 1x nález dětského kola. Nález uveřejněn na infokanále a uložen na služebně OP městyse Jedovnice.
• 5x nález klíčů na k.ú. Jedovnic. Nález zveřejněn na infokanále.
• 4x odchyt volně pobíhajících psů. Přestupky –
porušení OZV – vyřešeny uložením blokové
pokuty.
• 2x asistence při dopravní nehodě a zajištění
místa nehody do příjezdu dopravní policie
na silniční komunikaci č. 373.
• 1x přijato oznámení o nezaplacení účtu při
čerpání pohonných hmot na benzinové stanici.
Přestupek proti majetku šetří OPMJ.
• 2x ověření dat z pokutových bloků pro Odbory
dopravy Městských úřadů Vyškov, Blansko.
8

• 15x vystaveno povolení k vjezdu do chatové
oblasti.
• 3x přijato oznámení – přestupky v dopravě –
parkování na vyhrazeném parkovišti, šetří OP.
• 12x výběr poplatků za užívání veřejného prostranství a reklamy infokanálu.
• 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 přestupek na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi – prodej
alkoholu osobám mladším 18 let. Přestupky
šetří OP.
• 4x případ rušení nočního klidu na Havlíčkově
náměstí – hlasitý zpěv při návratu z restaurací.
Přestupky vyřešeny na místě domluvou.
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• 5x případ rušení nočního klidu zábavnou pyrotechnikou – porušení OZV. Přestupky vyřešeny na místě domluvou.
• 5x předvolání pro pachatele přestupku v silničním provozu. Přestupky následně vyřešeny
uložením blokových pokut.
• 6x provedeno doručení písemnosti do vlastních rukou.
• 3x nález osobních dokladů – předáno majitelům.
• Nález registrační značky od vozidla. RZ byla
po provedeném zjištění provozovatele vozidla
předána. O nálezu sepsán úřední záznam.
• 2x asistence při dopravní nehodě a zajištění
místa nehody do příjezdu dopravní policie, sepsání formuláře o dopravní nehodě na silniční
komunikaci číslo 373.
• Zajištění dopravní obslužnosti, dohled nad silničním provozem a veřejným pořádkem.
• Součinnost s PČR při šetření vloupání do rekreačních chat a krádeží v chatové oblasti, kontrola rekreačních objektů v k.ú. Jedovnic.

• Opakované kontroly rekreačních objektů
v k.ú. Jedovnic. Pátrání po pachatelích vloupání do chat.
• Společný výkon služby s Obv. odd. PČR Blansko, součinnost při šetření trestné činnosti páchané na k.ú Jedovnic.
• V uplynulém období strážníci šetřili celkem 31 přestupků v dopravě spáchaných
na k.ú. městyse Jedovnic.
• Obecní policie Městyse Jedovnice 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

Z policejního zápisníku
Stroje nemohly pracovat

JEDOVNICE (6. 1. 2016): Krádeží baterií a nafty
způsobil stavbařům doposud neznámý zloděj škodu v řádu desetitisíců.
Celkem sedm autobaterií a dvě stě třicet litrů motorové nafty ze tří pracovních strojů a jednoho nákladního automobilu odcizil během posledních
čtrnácti dní stavbařům budujícím hráz rybníka
Dymáku doposud neznámý zloděj v Jedovnicích.
Případem, v němž prvotní odhady způsobené
škody dosahují bezmála pětapadesáti tisíc korun, se od včerejška zabývají policisté z blanenského obvodního oddělení. Pachatel na místo
činu dorazil s páčidlem, aby si následně pomocí
tohoto nástroje mohl zjednat přístup ke kořisti.
Jak baterie, tak nádrže totiž byly opatřeny řádně
uzamčenými kryty a víky. Násilným páčením
jejich zámků výtečník samozřejmě stroje též výrazně poničil. Proto se po odhalení bude muset
krom krádeže její strůjce zodpovídat i z trestného činu poškození cizí věci. V souvislosti s výši
způsobené škody mu naše právní předpisy hrozí
až pětiletým trestem odnětí svobody.

Pokus zloději nevyšel

JEDOVNICE (8. 1. 2016): Pachateli krádeže se nepodařilo překonat zabezpečení novinového stánku.
S nepořízenou musel dnes v noci odejít z místa
činu doposud neznámý zloděj, který si v Jedovnicích vyhlédl jako objekt hodný vykradení novinový stánek na náměstí. Aby se dostal dovnitř,
přinesl si s sebou k trafice páčidlo. Nakonec se mu
však podařilo pouze urazit zámek jistící vstup
a povrchově poškodit dveře. Kde byla v jeho plánu chyba a proč se mu nevyvedl, ukáže až následující vyšetřování. Jisté je, že po dopadení mu
i za pouhý pokus krádeže spáchané vloupáním
hrozí až dvouletý trest odnětí svobody. Pachatel
se dle blanenských policistů navíc svým jednáním dopustil i trestného činu poškození cizí věci.
Celková škoda je provozovatelem stánku odhadována na nejméně šest tisíc korun.

Schovával se v baru

JEDOVNICE (12. 1. 2016): Šofér, který naboural
o víkendu dodávku, s velkou pravděpodobností pil
již před nehodou.
9
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Z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové
látky se aktuálně bude muset zodpovídat třiatřicetiletý řidič, který o víkendu v Jedovnicích naboural se svým Renaultem Kangoo do u krajnice
zaparkovaného Fordu Transit. Muž po nárazu
ani nevystoupil z vozu a z místa činu rovnou ujel.
Přivolaní policisté jej po krátké pátrací akci nalezli v místním baru. Provinilec se po pár vhodně
mířených dotazech ke způsobené nehodě přiznal.
Horší už to ale bylo s doznáním se k požívání alkoholu před osudovou jízdou. Dechová zkouška
provedená v restauračním zařízení sice prokázala ovlivnění alkoholem s hodnotou lehce pod dvě

promile, zda byl však muž opilý již v době střetu
vozidel, zodpoví až další toxikologické rozbory
vzorků jeho krve. Podle prvotních informací to
vypadá, že si v předvečer nehody zavdal více jak
litr vína. Pokud se podezření prokáže, bude se
opilec potýkat s přísnější kvalifikací shora uvedeného trestného činu. Způsobí-li totiž pachatel
takovéhoto protiprávního jednání dopravní nehodu, hrozí mu až tříletý trest odnětí svobody.
por. Mgr. Petr Nečesánek, Oddělení tisku
a prevence, Krajské ředitelství policie
Jihomoravského kraje, ÚO Blansko

Společenská kronika
Jubilanti

Blahopřejeme všem jubilantům, kteří oslaví narozeniny v měsíci lednu a únoru 2016.
Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a spokojenost
do dalších let života.
Leden
5. 1. Marie Gottwaldová, U Hrubé lípy 618,
84 roků
6. 1. Marie Farlíková, Zahradní 676, 87 roků
8. 1. Vlasta Julínková, Brněnská 93, 90 roků
12. 1. Alena Klímová, Za Kostelem 440, 86 roků
12. 1. Milada Zouharová, Za Kostelem 448,
87 roků
12. 1. Jindřiška Knechtová, Zahradní 699,
90 roků
18. 1. Alois Kunc, Tyršova 325, 86 roků
21. 1. Blažena Ševčíková, Zahradní 699, 82 roků
Únor
3. 2. Alois Tomášek, Zahradní 699, 87 roků
9. 2. Helena Kupková, Na Větřáku 562, 81 roků

9. 2.
10. 2.
12. 2.
16. 2.
20. 2.

Irena Málková, Za Kostelem 490, 83 roků
Zděna Fleková, K Propadání 143, 84 roků
Milan Jedlička, Zahradní 699, 84 roků
Alois Kopřiva, Zahradní 699, 86 roků
Oldřich Vančura, Nad Rybníkem 524,
84 roků
29. 2. Marta Nezvalová, Na Kopci 636, 88 roků

Vítáme mezi námi

V obřadní síni jsme uvítali tyto děti:
• Tomáše Radka, nar. 16. 6. 2015,
Pod Horkou 766
• Zitu Marii Sedlákovou, nar. 28. 7. 2015,
Palackého 314
• Davida Nejezchleba, nar. 6. 8. 2015,
Legionářská 53
• Petra Nohela, nar. 20. 8. 2015, Legionářská 711
• Adama Krále, nar. 25. 8. 2015, Tyršova 330
• Adama Šnajdra, nar. 1. 10. 2015,
Havlíčkovo nám. 71
Zdeňka Nečasová, matrikářka ÚM Jedovnice

Co se děje v mateřské škole
Tříkrálová cesta z mateřské školy do jedovnického kostela sv. Petra a Pavla
Na svátek Tří králů se děti a paní učitelky vypravily do kostela sv. Petra a Pavla v Jedovnicích.
Děti byly ozdobeny vlastnoručně vyrobenými
korunami z papíru. Některý z králů měl i plášť.
První trojice dětí nesla hvězdu - kometu, která
oznamovala narození Ježíška a ukazovala cestu.
10

Jak praví známá legenda, králové se vydali
na cestu do Betléma, aby pozdravili malého Ježíška a přinesli mu vzácné dary: myrhu, kadidlo
a zlato. Původně prý byli králové čtyři, ale jeden
z nich na své cestě za Ježíškem pomáhal potřebným, a tak se zpozdil o několik let.
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V kostele jsme se usadili do lavic a poslechli jsme
si příběh o lenivém andělíčkovi. Příběh nám vyprávěl pan děkan Václav Trmač. Společně jsme
zpívali známé koledy. Na banjo nás doprovodil
pan děkan a na varhany zahrála paní Magdalena
Javorská.
Děti si prohlédly dřevěný betlém a mohly vhodit
drobnou minci andělíčkovi, který jim poděkoval
pokýváním hlavy.
Po točitých schodech jsme postupně vystoupali
nahoru na chór, zblízka si prohlédli píšťaly varhan a způsob, jak se na tento nástroj hraje.
Na Tříkrálovou cestu z mateřské školy do jedovnického kostela chodíme každoročně již od roku
2011. Každým rokem je tato akce něčím jiná,
zvláštní. Důvodem může být například počasí,
momentální nálada či zážitek. A tak tomu bylo
i letos. Zrovna v tento den se pracovalo na opravě
kostelních hodin. Když děti vyšly z kostela, s údivem pozorovaly pány, kteří s pomocí horolezeckého vybavení upevňovali ciferník hodin zpět
na kostelní věž. Kostelní hodiny jsme potom po-

zorovali z oken II. budovy mateřské školy, a když
přibyly hodinové ručičky, byla to pro všechny
velká událost, kterou jsme si navzájem sdělovali.
Děkujeme za vlídné přijetí panu děkanovi Václavu Trmačovi a paní Magdaleně Javorské děkujeme za hru na varhany.
Bc. Jitka Kučerová

Žabičky u krmelce
Po vánocích se děti ze třídy Žabky vydaly
na dlouhou cestu ke krmelci. Chtěly obdarovat
zvířátka v lese, aby v mrazivých dnech nestrádala
hlady. S sebou nesly kaštany nasbírané na podzim, staré pečivo a jablíčka ze školkové zahrady.
Cestu do strmého kopce na Tipeček zvládly i ty
nejmenší. Když přišly všechny děti ke krmelci,
postupně zvířátkům vysypaly připravené dobroty do korýtka, prohlédly si stopy zvířátek a určovaly, které zvíře je svými nožkami do sněhu otisklo. Našly stopy zaječí, srnčí i stopy od veverky.
Potom děti přidaly své vlastní stopy a poznávaly,
komu které patří.
Cesta zpět všem rychle ubíhala. Dětem pěkně vyhládlo, a tak se těšily na dobrý oběd.
Dana Zouharová

Na co se mohou těšit děti a rodiče v měsíci únoru
• 4. února proběhne v mateřské škole pro přihlášené děti VYŠETŘENÍ ZRAKU. Jedná se
o preventivní screeningové vyšetření zraku,
které je doplněno tzv. zakrývacím testem,
zkouškou konvergence.

• 8. února pojedeme do divadla Radost v Brně
na představení „BABA JAGA“
• 17. února k nám do školky přijedou ŠŮS pohádky. Pro děti mají připravený PROGRAM PLNÝ
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LOGOPEDICKÝCH ŘÍKANEK A SPRÁVNÉHO MLUVENÍ.
• Rodiče mají možnost přihlásit se na KONZULTAČNÍ HODINY.

• Pokračují EDUKATIVNĚ – STIMULAČNÍ
SKUPINKY pro předškoláky a jejich rodiče.
• V měsíci únoru uspořádáme pro děti masopustní KARNEVAL.
Bc. Jitka Kučerová

Z lavic základní školy
Mikulášská diskotéka a Balónky pro Ježíška ve školní družině
Dne 4. 12. 2015 proběhly ve školní družině hned dvě akce. První
byla „Mikulášské rejdění“, kdy
si děti mohly donést převlečení
za kouzelné postavy čerta, Mikuláše a anděla, nebo si v druži-

12

ně vyrobit papírovou masku. V tělocvičně si děti
zatančily na dětské diskotékové hity a ozval se
i náš známý čertík Belzezub, který dětem poslal
malé „předmikulášské“ překvapení.
Souběžně s diskotékou probíhaly přípravy na vypouštění balónků s přáním Ježíškovi. Jednalo se
o celorepublikovou akci, ve které šlo o rekord
ve vypuštění co největšího počtu balónků ve stejný čas po celé ČR. Znamení k vypuštění jsme
dostali z rádia Impuls přesně v 15.15 hodin. Nad
jedovnickou školou se tak do vzduchu vzneslo
179 balónků.
Akce „Balónky pro Ježíška“ proběhla za spolupráce MaRC Dymáček, který se na akci podílel
jak organizačně, tak finančně. Děkujeme za pomoc s dopravou plynu, nafukováním balónků
a spolupráci manželům Marcele a Ondřejovi Šíblovým, paní Ivě Králové, Báře Vágnerové, panu
Radku Štenclovi za sponzorský dar a všem zúčastněným za super atmosféru.
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„Zdravé zoubky“ ve školní družině

Od října 2015 k nám do družiny každý týden
docházela slečna Klára Nezvalová, dentální hygienistka, aby dětem zajímavou a hravou formou
přiblížila, jak se mají správně starat o své zoubky.
V pásmu přednášek se děti seznámily se správnou
technikou čištění zubů, s pomůckami na čištění,
vysvětlily si, jak má vypadat vhodný kartáček, co
má obsahovat správná zubní pasta a jak používat
mezizubní pomůcky. Dále se děti dozvěděly něco
o anatomii zubu, jak vzniká zubní kaz a co je to
zubní kámen a jak mu předcházet. Poučily se,
které potraviny jsou vhodné pro naše zuby a které méně. Vše měla „paní učitelka Klárka“ pod-

ložené zajímavými prezentacemi, fotkami, videi
a názornými pomůckami. Nakonec měla pro děti
připravený krátký kvíz, ve kterém si děti mohly
osvěžit vědomosti, které si osvojily právě na těchto přednáškách. Tahle akce byla velice přínosná,
od rodičů i dětí velmi kladně hodnocená, proto
moc děkujeme za snahu, přípravu, ochotu, vyčerpávající informace a profesionální přístup.
Za kolektiv ŠD,
Bc. Lenka Fajfrová

Novinky a zajímavosti ze ZUŠ
Hudební obor: ohlédnutí za vánočním časem
Vystoupení tanečního orchestru pro SPŠ

Sál jedovnického kina se v úterý
22. prosince dopoledne stal místem konání vánočního koncertu,
který pro Střední průmyslovou
školu Jedovnice připravil taneční
orchestr ZUŠ.
Mladí muzikanti předvedli svým vrstevníkům
program, ve kterém zazněla filmová hudba, muzikálové hity, rockové evergreeny, ale samozřejmě nechyběly ani světoznámé vánoční melodie
a klasické koledy.
V průběhu koncertu se mladí posluchači dověděli také mnoho zajímavostí o předvedených
skladbách a jejich skladatelích či interpretech.
Vystoupení orchestru sklidilo zasloužený pot-

lesk publika a kromě zábavy a poučení navodilo
ve všech přítomných také sváteční náladu blížících se Vánoc.
Mgr. Josef Škvařil

Vánoční koncert žáků ZUŠ

Tradiční vánoční koncert Základní umělecké
školy Jedovnice se uskutečnil v úterý 22. prosince
v kulturním domě.
Od šestnácti hodin byla ve vestibulu otevřena
výstava prací žáků výtvarného oboru a před kulturním domem se ve stejný čas rozezněly tóny
koled v podání žesťového oktetu a žáků pěveckého oddělení. Na návštěvníky koncertu tak již
před příchodem do sálu dýchla slavnostní vánoční atmosféra.
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Premiérově vystoupil smyčcový soubor pod vedením paní učitelky Adély Stonavské.
V 16.30 začal hlavní program v sále kulturního
domu. Ve více než hodinovém pásmu se posluchačům představil pěvecký sbor, žáci tanečního
oboru, instrumentální i vokální soubory a řada
sólistů.
Účinkujícím se výkony na pódiu i tanečním
parketu vydařily, zaplněným hledištěm se nesl
zasloužený potlesk a celý koncert byl důstojným
vyvrcholením adventního času.

Vánoční koncert v MKD Blansko

V pátek 18. prosince se konalo předvánoční setkání členů a příznivců Městského klubu důchodců
Blansko. Jídelna klubu se proměnila v koncertní
sál a byla beznadějně zaplněna do posledního
místa. Přítomni byli i představitelé města Blanska v čele s panem starostou Mgr. Ivo Polákem
a místostarostou Ing. Jiřím Crhou.

Součástí vystoupení v MKD Blansko byly také nápadité taneční choreografie.
Pestrý předvánoční program pro blanenské seniory připravili žáci a učitelé ZUŠ Jedovnice z hudebního a tanečního oboru.
Posluchači prožili příjemné odpoledne a svátečně
se naladili na přicházející Vánoce.
Hana Korčáková

Napsali o nás…
Vystoupení žáků ZUŠ Jedovnice
v Domově pro seniory Holásecká v Brně

Už brzo po obědě se 18. prosince naším Domovem neslo koncertování a samé krásné melodie. Lidé zaujatě přicházeli, aha, to naši hosté
se na vystoupení připravovali, ladili nástroje, za14

pojovali aparaturu. Ani jim to nevadilo, v jídelně
usedali, zkoušce naslouchali. Už teď bylo jasné,
že dnešní odpoledne se ponese ve znamení něčeho výjimečného a nevšedního…
Již jsme je vítali. Žáci a pedagogové ZUŠ Jedovnice. Začali jsme. Už tu z hor zněl zvon, hlas
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zpěvačky Marušky Sotolářové se třepetal, trylkoval a opravdu – se zvonem šel spát i tvůj syn.
Známe přece ten vzácný čas… Cítili jsme pohlazení u srdíčka. Nastoupilo dechové trio, v jeho
podání ruská lidová píseň Červený sarafán. Tři
trumpety! To byly hlasy! Nesly se, rozléhaly! To
bylo! Nepřehlédnutelné! Úplné fanfáry… Křehké
děvčátko Julka Hrivíková odzpívala První Vánoce. Zpívala o chudých pastýřích, jak pásli ovečky,
jak jim hvězda ukazovala cestu, kde se narodil
„král“… To už, ve sněhobílých šatičkách, vstoupila Johanka Vávrová. Předvedla taneční vstup
z pohádky Ledové království. Určitě i ledový
střípek v srdci Sněhové královny tam někde v pohádce tál. Johanka pak zazpívala koledu Hvězda
betlémská… Vrátili jsme se do baroka - Jan Málek hrál na cembalo skladbu – Invenci B dur od J.
S. Bacha. A to už v popředí stál se svou trumpetou Toník Jelen. Kdo by neznal slavnou Večerku!
Nesla se a stoupala vzhůru, proklouzla určitě
i ven, do kraje, tam, kde patří, do lesů, k lidem,
ke krásným vzpomínkám, k mládí. Nedýchali
jsme… A tak to šlo dál a dál. Kamilka Vymazalová zpívala o Malém tichém štěstí, které lze najít
v kruhu nejdražších, v kruhu přátel, co „šťastné
a veselé“ si přijdou přát… Jonáš Plch na trubku
přednesl jazzovou etudu. Na klavír ho doprovázela Julka… Kamilka před malou chvilkou dozpívala – teď hrála na klarinet. Jedno překvapení
za druhým. A nyní přišlo další číslo, další „cosi“,
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co jsme nečekali, Johanka Vávrová a Žanetka
Prausová – duo. Předvedly nám tanec s křídly.
A ta křídla byla celá stříbrná, úplně se to tu rozvlnilo, přelévalo, děvčata svými ladnými pohyby
vytvářela úžasné taneční kreace. Tak to jsme tu
ještě neměli. Hltali jsme očima, prožívali, tajili
dech. To vám byla krása! Těch překvapení nebylo ale pořád dost. Vystoupení pokračovalo dál.
Nastoupily trubky – trio, ach ty hlasy, pronikavé
jako zvon. Již jsme skladbu poznávali – známá,
slavná Santa Lucia… Někteří z našich klientů neodolali, zpívali s nimi prostě, tiše. Nešlo to jinak
– museli i oni svým zpěvem podpořit! Tak to bylo
působivé, tak to „vtahovalo“. Za všechno asi mohlo to srdíčko! Copak se mu dá poručit!? Hodiny
pomalu přesypávaly čas. Doba určená pro dnešní vystoupení měla vypršet… Ještě na závěr trio
děvčat zazpívalo „Gloria“ a píseň Rolničky a Kamilka, v klavírním doprovodu Aničky Hlouškové, na saxofon zahrála skladbu Jiřího Suchého
Purpura… Naše rozjímání uzavřela a krásnou
tečku za dnešním odpolednem učinila paní učitelka Hana Korčáková. Zazpívala onu krásnou,
působivou píseň, co tolik patří k Vánocům – Tichou noc. Byla to nádhera. Mladí, talentovaní,
všestranní umělci. Dohráli, dozpívali. Naposledy
se nám všichni uklonili. Na rozloučenou…
Jakoby mávnutím proutku se vše změnilo,
před námi opět skromně stála nenápadná stvořeníčka, ti naši hosté, co se od nás za chvilku „roz15
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prchnou“ opět do světa, domů a možná si řeknou:
Na té Holásecké to bylo přece jen fajn…. Tleskali
jsme, moc a několikrát. To byl náš projev díků.
Vždyť co všechno jsme díky jim mohli prožít, co
všechno jsme měli ten den za sebou! Takže pozdravujte tam u vás Jedovnice, že jste byli šikovní, skvělí a že vám děkujeme!!

Zvláštní, velké poděkování na závěr patří panu
řediteli ZUŠ Jedovnice – Mgr. Josefu Škvařilovi,
paní učitelce Haně Korčákové, MgA. Radce Hreňové a panu učiteli Jaroslavu Jiráčkovi. Máme
za co děkovat. Děkuji taky…
Za Domov pro seniory Holásecká v BrněTuřanech napsala PhDr. Markéta Běhalová

Výtvarný obor
Samostatná výstava výtvarného oboru ZUŠ

Výstava probíhala v kinosále jedovnického kulturního domu souběžně s předvánočním jarmarkem (6. prosince 2015). Po slavnostní vernisáži
si mohli návštěvníci prohlédnout práce žáků
vzniklé od začátku tohoto školního roku a projít
se tak pomyslně světem nejen jejich fantazie.
K vidění byly návrhy i keramické 3D mapy vlastních ostrovů, zvláště neotřele vyvedené dopravní prostředky určené k pohybu ve vodě, na zemi
i v povětří, platidla, erby a znaky jednotlivých říší
a ostrovních království.
Divoké oceány a moře, které tyto světy pro běžné
smrtelníky nepropustně uzavírají, šuměly z velkých formátů i batikovaných textilií. Velká část
výstavy byla tvořena vědou dosud neprobádanými nálezy uměleckých děl známých mistrů.

A na konec si každý mohl zazvonit na zvonec
a možná, že se mu náš vnitřní svět přece jen podaří navštívit…

Což takhle „odborné“ publikace?

Že nejsme žádná béčka, věnujeme se i odborné
vědecké činnosti. V zorném poli našeho zájmu se
objevili doposud vědou nezdokumentovaní mořští živočichové z bezprostředního okolí našich
ostrovů. A nejen to!
Představte si, že tu byli pozorováni i draci a valná část je již zakreslena a popsána v „Přenosné
příruční encyklopedii draků (pro chovatele i drakobijce)“.
A to je teprve začátek…
Mgr. Jitka Vávrová

Taneční obor
Pozvánka na koncert tanečního oboru

Po krásném vánočním čase přišel nový rok,
ve kterém se můžete těšit na další taneční vystoupení. Nejdůležitější pro všechny naše tanečníky
bude představení Z pohádky do pohádky, které
16

se uskuteční v neděli 24. dubna v 15 hodin v kulturním domě v Jedovnicích.
Připravovaný koncert bude provázet hudba českého skladatele Oskara Nedbala. Jeho podmanivé melodie lidé znají, aniž by věděli, že pocházejí
z baletní partitury. Děj vystoupení se bude sklá-
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dat ze tří částí. Předlohou pro každou část je známá česká pohádka.
První část je o Zlatovlásce, která našla zlatý míček a nechce jej dát z ruky. Pak se ale stane něco
nečekaného… Co to bude, vám samozřejmě
nepovím, abyste se měli na co těšit.
Druhá část je o statečném krejčíkovi Honzovi
v začarovaném zámku, který se pustí i do šarvátky se samotným Luciferem.

Třetí část nese název Zvířátka a Petrovští. Vypráví o tom, jak si zvířátka poradí s loupežníky.
Celým vystoupením nás bude provázet postava
„Pohádky“, více už ale opravdu nebudu prozrazovat, jinak byste přišli o všechna překvapení, která
si pro vás chystáme. Budeme rádi, když se na nás
přijdete podívat a podpoříte nás! Těšíme se!
Lenka Csevárová, DiS

Děti a mládež
Mateřské a rodinné centrum Dymáček
Hola, hola, Dymáček volááá…

Ke konci roku 2015 jsme uskutečnili naše dvě oblíbené akce.
Jednalo se o Mikuláše a Stromeček pro zvířátka. Na první
akci přišlo 25 rodičů s dětmi
a Mikuláš se svými pomocníky se měl co ohánět, aby
domluvil malým dětem na další rok. Trojice obdarovala každé dítě nadílkou a několik odvážlivců dokonce předneslo básničku nebo zazpívalo
písničku.
Stromeček pro zvířátka byl určen pro všechny
z Jedovnic a sešlo se nás hodně. Na akci se objevily celé rodiny s dětmi. Nádherné masky oživily

prostor Kulturního domu a děti se zabavily tancem a hrami s Wikim. Děkujeme za podporu firmě Agris, s.r.o. a Všeobecné zdravotní pojišťovně
za poskytnutí finančního příspěvku na akci.
V roce 2016 můžete stále využívat naše herny
v pondělí a ve středu.
Cvičení dětí je znovu obnoveno a cvičí paní Stejskalová v Kulturním domě. Pro malé děti pod
vedením M. Dvořákové můžete navštívit Cvičeníčko – váleníčko, každý čtvrtek.
Termín jarního Bazárku je 22. a 23. dubna. Zahájení registrace pro prodávající bude uvedena
na webu a Facebooku Dymáčku, proto nám prosím neposílejte registrace dopředu na náš mail.
17
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Spuštění registrace bývá vždy cca 3 týdny dopředu. Děkujeme za pochopení.
Budeme rády za vaše případné podněty nebo návrhy na akce v tomto roce, jakékoli dotazy a návrhy pište na náš mail. Jsme centrum pro vás,
tedy rodiny s dětmi. Rády vyjdeme komukoli
vstříc – chybí vám informace? Nejste spokojení

s podmínkami pro rodiny s dětmi v obci? Chybí
vám opatření nebo aktivity pro vaše děti? Pište,
pište, pište a můžeme to zkusit změnit nebo napravit.
členky Rady Dymáčku
marcdymacek@gmail.com
www.marcdymacek.cz

Skautské středisko Jedovnice
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

V pátek 8. a v sobotu 9. ledna chodili po Jedovnicích již
tradičně skauti převlečení
za tři krále. Kromě krásných
korun a vyšívaných plášťů
měli také zapečetěnou pokladničku, do které vybírali
peníze na Charitu pro potřebné. Během těchto dvou
dnů jsme posvěcenou křídou nápisem K+M+B+2016
(Kristus požehnej tomuto
domu) označili desítky
domů, nachodili stovky metrů a nesčetněkrát zazpívali
známou koledu My tři králové jdeme k Vám.
Chtěli bychom poděkovat jedovnických občanům za vlídné přijetí, úsměv a občerstvení, které nám s ochotou nabízeli. Především bychom
ale chtěli poděkovat jménem Oblastní charity
za částku 51 959 Kč, která se v Jedovnicích letos
vybrala (loni to bylo 52 449 Kč). V rámci celé
Oblastní charity Blansko i celorepublikově je
letošní výtěžek vyšší než loňský (OCH Blansko
– 1 827 836 Kč / loni 1 694 427 Kč; celkový výsledek Tříkrálové sbírky 2016 pak je 95 818 713 Kč
/ loni 89 373 094 Kč).

Všem dárcům i koledníkům ještě jednou děkujeme a za rok na viděnou!

POZVÁNKA NA PLES

Chtěli bychom
vám
popřát
krásný
den
a pozvat vás
na
tradiční
skautský bál.
Ten je letos
stylizován
do indiánské
tematiky, vítány jsou indiánské kostýmy
a doplňky.
Ples se uskuteční v pátek 11. března 2016
od 20 hodin v kulturním domě v Jedovnicích (jde
o náhradní termín namísto lednového, který byl
zrušen pro nedostatek prodaných lístků; omlouváme se všem, kteří chtěli přijít v původním čase).
K tanci bude hrát skupina Tamdem. Více informací získáte na plakátech a FB stránkách střediska Jedovnice:
www.facebook.com/skauti.jedovnice.
Těšíme se na Vás!
Gábina Plchová

Pionýrská skupina Jedovnice
Vánoce v klubovně

V pionýrské klubovně bylo
před Vánoci velmi živo. Děti si
vyráběly dárečky a drobnosti
k Vánocům. Odnesly si tak tašku na dárky, krásného anděla
18

nebo jmenovky, které hned další týden použily
na schůzce, kde si děti mezi sebou dávaly dárky,
ochutnávalo se cukroví, zpívaly se koledy a zkoušely již zapomenuté zvyky.
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paly jsme na místní kopec Chocholu a vyrobily
jsme z dobrot vánoční ozdoby - jeden strom měl
dokonce na špičce vyrobenou hvězdu! Nakonec
si každá skupinka vybrala strom, a ten zvířátkům
ozdobila. Musím říct, že letos o Vánocích zvířata
hladem určitě netrpěla.
Děti myslely jak na vysokou zvěř, pro kterou byly
určeny spíše ozdoby zavěšené na stromku výše,
tak i na zajíce, kterým patřily ozdoby nad zemí,
nebo jim dobroty nechaly přímo pod stromkem
jako dárečky.
Zdobení takového stromečku nás moc bavilo.
Nikča

Deskovky

Aby nám o Vánocích po sobě nebylo smutno
a abychom se doma nenudili, sešli jsme se již tradičně v klubovně a zahráli si deskové hry. Někteří
z nás donesli na ukázku hry nové, které dostali
pod stromeček. Odpoledne rychle uteklo, protože s kamarády a dobrou zábavou čas běží velmi
rychle.

Vánoční stromeček pro zvířátka

Na Štědrý den jsme my, nejmladší jedovnické
Žabky, vyrazily do lesa, udělat o Vánocích radost
i obyvatelům našich lesů. Do batohů jsme nabalily dobroty jako jablka, tvrdé pečivo, semínka,
mrkvičky, kaštany a mohly jsme vyrazit. Vyšla-

Co nás čeká

• 29.–31. 1. Detektivní víkendovka (Lelekovice)
• 12. 2. Uzlařská regata
Pavlína Héčová

Sport
Anketa „Fotbalista roku 2015“ s jedovnickou účastí
Pro Jedovnice fotbalově úspěšný rok 2015 se promítl i do výsledků ankety Fotbalista roku, jejíž
výsledky byly spolu s dalšími kategoriemi vyhlášeny v pátek 15. ledna na slavnostním večeru
v Zámeckém skleníku v Boskovicích. Na krásném 6. místě se umístil hráč SK Jedovnice, kanonýr Martin Tajnai. Zúročil tak svoji parádní
formu, o které vypovídá i 12 „podzimních“ gólů,
které vstřelil soupeřům v krajské soutěži mužů
1.B třídy.
Vítězem v kategorii „trenér roku“ se stal „jedovnický“ Tomáš Šenk, pod jehož vedením postoupil tým „z okresu do kraje“, do soutěže 1.B.
Krásné umístění obou našich zástupců je potěšující a především zavazující!

Gratulujeme a přejeme oběma oceněným i celému týmu do budoucna hodně zdraví, štěstí a zdaru!
Jitka Koutná
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Kultura
INFORMACE Z KNIHOVNY
Většinou bývá období po Vánocích takové, jak se
říká, „mrtvé“ a nikde se nic moc neděje, to ale neplatí o naší knihovně, neb u nás se děje něco pořád.
Až do 10. února potrvá 4. kolo FOTOSOUTĚŽE
na téma Královna zima, podmínky pro toto téma
byly v lednu přece jen příznivější než v prosinci,
tak snad se ještě nějakých pěkných zimních fotek
dočkáme. Svoje zimní fotografie (maximálně dvě,
nemusejí být letošní, můžete vybrat něco ze svého archivu) můžete zasílat na mail knihovna@
jedovnice.cz. Nezapomeňte uvést název fotografie
a svoje jméno.
Dále jsme odstartovali novinku pro všechny amatérské spisovatele, kteří mohou po zaregistrování
uplatnit svůj talent a posílat nám svoje příběhy,
povídky či básně. Je určeno pro všechny, kteří si
svá díla a své dojmy nechtějí nechávat jen pro sebe.
Pravidla jsou jednoduchá – každý měsíc lze zaslat jeden příspěvek (báseň, příběh, povídku…)
a my ho zveřejníme na našich webových stránkách
http://www.jedovnice.knihovna.cz/ v levém menu
v sekci AMATÉRŠTÍ SPISOVATELÉ. Opravdu zdařilé a nápadité příspěvky uveřejníme i zde
ve Zpravodaji. Věk není nijak limitován, témata
příspěvků jsou libovolná, avšak příspěvky, které
budou závadné svým obsahem (xenofobní, rasistické či jinak morálně závadné) nebudou zveřejněny!
A jelikož máme stále dlouhé večery, připravila
knihovna dvě cestovatelské přednášky, které nám
tyto večery mohou zpříjemnit. Můžeme se díky
nim alespoň na chvíli ocitnout v teplejších krajích.

V pondělí 1. února nás navštívil pan Jiří Mára se
svou rodinou a uskutečnil pro nás v kinosále kulturního domu přednášku na téma AUSTRÁLIE A
TASMÁNIE.
Australská projekce rodiny Márových nás častokrát donutila vydechnout: „To snad není možný.“ Objeli celý kontinent kolem dokola a vydali
se i do horoucího středu k posvátnému rudému
monolitu Uluru. Cestou nakrmili skákající krokodýly, šnorchlovali ve Velkém bariérovém útesu,
házeli bumerangem nebo naslouchali hraní Aboridžinců na didžeridu. Žasli v poušti mezi tisícovkou
skalních jehel Pinnacles, nadšeně krmili klokany
z ruky a šplhali po žebříku kolem stromu do výšky
70 metrů. Spolu s nimi jsme mohli prožít příběh
plný dobrodružství, napětí a radosti. Jiří Mára je
autorem devíti cestopisných knih a dokumentárních filmů z různých koutů světa.
A v pondělí 7. března se představí pan Jiří Troneček s přednáškou na téma V MAKARONÉZII
NEROSTOU MAKARONY, začátek opět od 17
hodin v kinosále kulturního domu.
Cestovat budeme za přírodou Kanárských ostrovů a Madeiry. Uvidíme zajímavá turistická místa
na stále kvetoucích ostrovech věčného jara, unikátní vavřínové lesy a divoké atlantické pobřeží.
Přeji vám krásné zimní dny a těším se na viděnou
třeba právě na některé z výše uvedených přednášek.
Michaela Doleželová, knihovnice

Muzikantská výročí
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Vánočním vystoupením zahájila Bivojanka
oslavy 20. výročí svého založení, které připadá
na školní rok 2015/2016. Připomněla si tak nejen dávné vánoční koncerty, ale i stovky a stovky
odehraných mší (vánočních, velikonočních, hodových, primičních) nebo poutí ve Sloupě, Křtinách, Žarošicích, Křepicích či na Vranově. Deo
gratias!
Začátkem ledna se sešli muzikanti Olšověnky
a Bivojanky, aby společně popřáli a zahráli panu
Josefu Reisnerovi k jeho významnému životnímu
jubileu. Ten se ke hraní s chutí přidal.
Ing. Josef Matuška

Tříkrálový koncert
Již čtvrtý rok zazněly koledy i jiné známé melodie
při Tříkrálovém koncertu v Chaloupkách. Chlapci ze ZUŠ na úvod zahráli známou koledu My tři
králové jdeme k vám… a navodili tak příjemnou
atmosféru. Svoje hudebně pěvecké vystoupení
předvedla jedovnická schola, Banjo Band a kapela Třetí podání a její hosté. Návštěvníky koncertu
rozveselil dudák David a také děti hudebníků,
které se připojily nejen svým zpěvem, ale také
baletním vystoupením. Celým večerem nás pro-

vázel Standa Fránek, který hraje a zpívá ve všech
zmíněných kapelách. Vtipně a s přehledem uváděl jednotlivá vystoupení a za to mu právem náleží velké poděkování.
Poděkování patří také všem vystupujícím, dětem
a všem, kteří se na organizaci koncertu podíleli. Krásný zážitek si odnášíme s sebou a již teď
se v Jedovnicích těšíme na další, v pořadí pátý
Tříkrálový koncert příští rok.
Za Oblastní charitu Blansko Marie Sedláková

Dvě prosincové výstavy
Slunéčko zapadá za hory černé,
do zákopů táhnou řady nesmírné,
z jedný strany Alpiny, z druhý padají miny,
tak začala válka na Itálii.
Klavírní skladbou v podání dr. Jiřího Pokorného a výše uvedenou tematickou písní od dua Petr
Málek + Standa Fránek byla za účasti asi tří desítek návštěvníků zahájena vernisáž dvou výstav
v sále jedovnického kulturního domu. Šlo o expozice hostující, autoři obou výstav se vernisáže
osobně zúčastnili a krátce o nich pohovořili.
Výstavy proběhly 28. a 29. prosince 2015 - krátkou reportáž jste mohli vidět v lednovém videožurnále. Přesto bych se k této akci ještě ráda vrátila.
První z expozic, nazvanou Italští uprchlíci
na Blanensku a Boskovicku v letech 1915-1919,
představili Eva a Karel Šebkovi, badatelé z Blanska. Právě tam měla výstava v říjnu 2014 svou
premiéru (vernisáže se zúčastnila i italská delegace z Tridentska), poté byla k vidění v Boskovicích,
na krajském úřadu v Brně i na dalších místech.

Výstavní panely obsahující fotografie a kopie
různých dobových dokumentů seznamovaly návštěvníky s osudy takzvaných italských
uprchlíků z okolí Tridentu, kteří za 1. světové
války pobývali na území spravovaném někdejším
Okresním hejtmanstvím Boskovice.
Materiál pro výstavu i stejnojmennou knižní
publikaci manželé Šebkovi (se spoluautorkou
Ivanou Bojdovou) shromažďovali téměř patnáct
let – hledali v archivech, v kronikách, obecních
zápisech, školních knihách a třídních výkazech,
v matričních záznamech... všude, kde by mohla být nějaká zmínka o životě Italů u nás. Šlo
o lidi italské národnosti, kteří však byli občany
Rakousko-Uherska. Zdraví muži museli na jaře
1915 narukovat do války, ale ženy, děti a starce či
invalidy přesunula vídeňská vláda z frontové oblasti Jižních Tyrol do vnitrozemí. Došlo k tomu
poté, co se z italského spojence stal nepřítel a v jejich domovině byla otevřena tzv. italská fronta.
Přesídlenci byli rozdělování do vesnic Čech
a Moravy, kde strávili období mezi lety 1915 až
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1919. Každé obci byl podle její velikosti určen
počet rodin. Na Blanensko a Boskovicko přišlo
1820 lidí, jak víme z „Plánu duchovní posily“ dvou
italských kněží, P. Marinelliho a P. Brocchetiho.
Právě v tomto dokumentu se dochovaly počty
uprchlíků v jednotlivých obcích.
„Domácí nevítali uprchlíky s nadšením. Ke všem
problémům, co měli, byli nuceni se o příchozí
po všech stránkách postarat,“ vyprávěla Eva Šebková. I odtud byli totiž muži odvedeni do války
a starost o hospodářství zůstala převážně na ženách. Vzhledem k nepříznivému počasí se navíc
neurodilo, drahota narůstala. Od května 1915
byly zavedeny lístky na potraviny i věci denní
potřeby.
Nově příchozí byli přijímáni napřed s nedůvěrou,
ale poměrně rychle se s místními sžili. Karel Šebek citoval z bořitovské kroniky: „Italové s počátku setkali se s různými obtížemi, jež jim působila
neznalost češtiny, poměrů a odchylný způsob života, různost zvyků.“
Místní byli překvapeni pro ně neobvyklým stylem oblékání i třeba tím, jaké stravovací návyky
22
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Italové měli. Například že po lesích sbírali šneky,
ty si pak smažili a jedli, anebo si z pampelišek dělali salát. Z náhražkové kukuřičné mouky, o kterou zdejší lidé nestáli, si Italové s oblibou vařili
kaši – polentu.
Pro sblížení uprchlíků s domácími bylo nejdůležitější překonání jazykové bariéry. Nejrychleji se
česky naučily děti, které často chodily do školy
s místními dětmi; potom právě ony zprostředkovávaly komunikaci mezi dospělými. Ve větších
obcích (např. Blansko, Rájec) byly ve školách zřízeny italské třídy s italskými učiteli. Dospělí pracovali především v zemědělství, někteří v průmyslu nebo pomáhali místním řemeslníkům.
Po skončení války byli Italové na základě poválečných dohod v roce 1919 přesídleni zpět
do vlasti. Zůstali jen těžce nemocní a ženy, které
se zde provdaly.
„Pro nás jsou tyto události dávno téměř zapomenuté,“ řekl závěrem Karel Šebek, „ale potomci italských vystěhovalců s vděčností a dojetím hledají
místa, kde jejich předci prožili část života a dost
často je navštěvují.“ Jeho žena Eva pak uvedla, že
spolupracují i s italskou skupinou, jež se osudem
svých předků zabývá. „Ještě v šedesátých letech
minulého století se v oblasti Tridentska dalo domluvit česky a naši lidé zde byli vždy vřele přijati.“
Druhá výstava, S Mojmírem Režným a Ervínem Černým po stopách středověkého osídlení
Drahanské vrchoviny, seznamovala na příkladu
několika lokalit, především zaniklých středověkých vesnic, s výsledky stále probíhajícího výzkumu pana Mojmíra Režného z Vyškova. Ten
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Výstavy byly unikátní i zajímavé, jen je škoda, že
v Jedovnicích stále nemáme vyhovující výstavní
prostor s pořádným osvětlením.

navázal na výsledky průzkumů profesora Ervína
Černého. Jejich nálezy doslova přepsaly a stále
přepisují známou historii osídlení Drahanské
vrchoviny.
M. Režný zavzpomínal na svého předchůdce
a „učitele“ Ervína Černého, který ho naučil, jak
v krajině rozeznat stopy dávných polí nebo zaniklých staveb: „Rakovecké údolí, to je velmi zajímavá oblast, tam mám několik nálezů, třeba slovanské osídlení z 8. století. Povedlo se mi objevit
několik pravěkých chat, v terénu po nich zůstanou
stopy.“
Kromě samotného pana Režného se vernisáže
zúčastnila RNDr. Dáša Zouharová, zakladatelka
občanského sdružení Barvínek, které podpořilo
vznik této výstavy i nedávno vydané Režného
knihy Drahanskou vrchovinou ve stopách Ervína
Černého.
D. Zouharová připomněla také nedalekou zaniklou osadu Bystřec, kterou objevil právě profesor
Černý. Upozornila rovněž na stále dostupnou
monografii dlouholetého vedoucího výzkumu
Ludvíka Belcrediho – Bystřec. O založení, životě
a zániku středověké vsi.
Posledním oficiálním hostem pak byl pan Dalibor Kolbinger – předseda pobočky České archeologické společnosti pro Moravu a Slezsko.
Ten vyzdvihl přínos obou vlastně amatérských
archeologů, Černého i Režného, ke zdokonalování metodiky terénní prospekce. „Jejich metody se
dnes už učí na univerzitách,“ poznamenal.
„Hmotnými“ ukázkami vlastních archeologických nálezů, především středověké keramiky,
doplnil výstavu J. Plch. Kdo měl zájem, mohl
si nejen osahat a potěžkat keramické střepy, ale
i třeba zkusit přečíst středověkou listinu – fotokopie byla doplněna i „klíčem“ pro kontrolu.

A na závěr jedna prosba či výzva:
Hledáme vzpomínky na Italy, kteří žili v letech
1915-1919 v Jedovnicích!
V Jedovnicích našlo v r. 1915 svůj dočasný domov
47 uprchlíků. Jediný záznam, který se o nich
dochoval, je lakonické usnesení tehdejšího obecního zastupitelstva „Uprchlíky nelze ubytovat“.
Italové do Jedovnic ovšem nakonec přišli, ale
v obecní ani farní kronice o nich není ani slovo.
Z jinde dochovaných záznamů známe jen jejich
počet.
Ani badatelé Šebkovi toho o „jedovnických“ Italech o moc více nenalezli – pouze několik jmen
bez bližších údajů.
Patrně ve školní matrice našli jména tří dětí: Maria Mosna, Alois Dalíri, Pio Stercio – žáci obecné školy v Jedovnicích, jinak o nich nevíme nic.
A v Moravském zemském archivu na dochovaných seznamech zaměstnanců nýtovky v Blansku
(tehdy závod firmy Breifeld-Daněk) figurují mezi
79 osobami s italskými jmény také čtyři dívky
s bydlištěm v Jedovnicích:
Kateřina Gislimberti *1895 (pracovala v nýtovce
v Blansku od 9. 10. 1916 neznámo do kdy)
Augusta Gretter *1898 (zaměstnána zde
25. 7. 1916 - 17. 12. 1918)
Elise Gretter *1895 (zaměstnána 6. 3. 1916 6. 10. 1916)
Elvira Gretter *1895 (zaměstnána 6. 3. 1916 17. 12. 1918)
Přesnější bydliště v Jedovnicích ani u jedné není
uvedeno, původní bydliště v Itálii rovněž ne. Elise a Elvira mohly být dvojčata, Augusta pak snad
jejich mladší sestra, v době nástupu do zaměstnání osmnáctiletá.
K příjmení Gislimberti se pak vztahuje záznam
v matrice pokřtěných, který byl uveden na jednom z výstavních bannerů:
Matkou Antonína Jana Aloise, pokřtěného v Jedovnicích 10. 11. 1916, je Emma Gislimberti,
dělnice t. č. v Jedovnicích, nar. 28. 4. 1892. Otcem
je Fortunát Orben, knihařský pomocník v Tridentu, nar. 8. 6. 1891. Zvláštní poznámka pak praví, že „Rodiče tohoto dítka uzavřeli v Jedovnicích
14. 11. 1916 sňatek manželský a tím dítě legitimovali. Zde podepsaný Fortunát Orben uznal přede
dvěma svědky, kteří jej dle osoby a jména dobře
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znají, že jest otcem tohoto dítka a žádal za otce
zapsán býti. Matka souhlasí.“
Protože jde o zapomenutou část historie Jedovnic, prosíme případné pamětníky, kteří něco
o pobytu italských válečných uprchlíků u nás
vědí, aby se podělili o vzpomínky. V dnešní

době půjde už asi spíše o vzpomínky na vyprávění rodičů nebo (pra)prarodičů. Neslyšeli jste
něco bližšího o lidech s italskými jmény, kteří
tady kdysi žili? Možná nějací vzdálení potomci
někoho z nich zde žijí dodnes…
Soňa Plchová

Historie
František Josef Tomáš Bratránek (200 let od narození)
Významná postava 19. století, jedovnický rodák, v Jedovnicích ovšem zapomenutý a nevzpomínaný.
Narodil se 3. listopadu
1815 v čp. 82 (panský dvůr
na Kopci). Jeho otec František Bratránek zde v té době
pracoval jako důchodní (účetní) vrchnostenského dvora. Dědeček působil v hraběcích službách
v Letovicích. Matka Anna pocházela ze šlechtického rodu Conrad von Hötzendorf, ale její rodiče
žili v Brně, kde její otec zastával úřad státního
účetního rady.
Dva dny po narození byl pokřtěn jako František
(z Pauly) Josef jedovnickým farářem Janem Gillgem, za kmotry byli prarodiče.
Základní školu a gymnázium absolvoval v Brně.
Roku 1834 vstoupil do řádu augustiniánů na Starém Brně, byl tedy spolubratrem např. F. M. Klá-

cela, G. Mendela nebo P. Křížkovského. Univerzitní studia zahájil v Olomouci, ale dostudoval
ve Vídni, kde r. 1839 získal titul doktora filosofie.
V letech 1841-1843 působil na universitě ve Lvově, od r. 1844 přednášel filosofii v Brně, byl inspektorem gymnázií na Moravě a v rakouském
Slezsku. Od r. 1851 působil jako profesor německé literatury na Jagellonské universitě v Krakově,
překládal polské autory do němčiny. V letech
1864-1865 byl děkanem tamní filosofické fakulty
a v letech 1866-1867 dokonce rektorem university. V roce 1881 ukončil své krakovské působení
a vrátil se „na odpočinek“ do starobrněnského
kláštera, kde 2. srpna 1884 zemřel.
Je autorem řady prací, mj. v r. 1850 vydal svou
Příručku dějin německé literatury, r. 1865 publikoval rozsáhlou stať Moravská lidová píseň a zabýval se edicemi korespondence J. W. Goetha.
podle wikipedie Josef Plch, přečtení
matričního zápisu Miloslav Kuběna

František Bedřich Ševčík (120. výročí úmrtí)
22. ledna 1896 zemřel jedovnický rodák a druhdy čestný
občan Jedovnic, vídeňský
měšťan, profesor matematiky ve výslužbě F. B. Ševčík.
Narodil se 13. října 1824
do rodiny chudých podsedníků na čp. 73. Díky pomoci dobrých lidí, ale především díky vlastní
cílevědomosti a píli se vypracoval v úspěšného
středoškolského profesora a relativně zámožného člověka. Ve Vídni se zapojil do tamního
slovanského obrozeneckého hnutí. Jako první se
zaměřil na výuku matematiky pro ženy a dívky,
protože nesdílel obecný názor, že ženy pro tuto
disciplínu nemají vlohy. Po celý život podporoval
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vlastenecké spolky, školy a knihovny na Moravě,
byl četným členem i spolků jedovnických. Jedovnice v létě pravidelně navštěvoval, zakoupil
a opravil zde dům a další nechal vystavět (Legionářská čp. 49 a 173. Byly určeny pro jím založenou nadaci, ale I. světová válka znamenala konec
tohoto úmyslu.
Ve Vídni byl 16. ledna 1896 raněn těžkou mrtvicí, 22. ledna zemřel. 24. ledna proběhl pohřeb
a zádušní mše ve Vídni, rakev pak byla převezena do Jedovnic a uložena do hrobky na místním
hřbitově. Jedovnického pohřbu se zúčastnilo
ohromné množství lidí z Jedovnic i širokého okolí
včetně představitelů různých spolků a hasičských
sborů. Čest jeho památce...
Josef Plch
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Stará jedovnická radnice čp. 71
Již poněkolikáté využijeme citaci ze strojopisné
historie Jedovnic kronikáře Aloise Roudného
z roku 1978. Na stranách 48 a 49 čteme: „Radnice.
Budova obecní radnice byla v minulých stoletích
místem v obci, ke kterému se upínaly zraky všech
občanů. Někteří s úctou, jiní s obavami, další možná s pocitem křivdy. Obecní radnice zůstala místem, kde se rozhodovalo o tom, kdo bude v obci
vládnout, jaký v ní bude pořádek a co se bude
v obci budovat nového.
Ne každé obci bylo v minulosti dovoleno mít vlastní radní dům. Byla to určitá výsada větších obcí,
povolená někdy samotným panovníkem, nebo
pánem obce. Tak tomu bylo i v naší obci. Neznáme rok, kdy byla první radnice postavena. Známe
však, že 1. května roku 1670 povolil majitel zdejšího panství Christián z Rogendorfu zvláštním
listem stavbu obecního domu. Jak známe zprávy,
můžeme věřit, že naši předkové jako obecní představení dlouho nečekali a výhrady použili. Z pozdějších let neznáme o stáří budovy ani o bližších
okolnostech žádných zpráv. Při velkém požáru
obce roku 1822 neobstála ani radnice a s ostatními domy padla za oběť plamenům. Že už tehdy to
byla budova s věží, jak to starší občané pamatují,
je jisté ze zprávy, že shořely i věžní hodiny, které
byly teprve roku 1846 nahrazeny novými, které
tehdejší purkmistr Martin Formánek, číslo 47,
koupil. Výkaz výdajů za nové věžní hodiny je uložen v okresním archivu. Radní dům sloužil nejen
představenstvu obce, ale po založení čtenářsko-pěveckého spolku Vlastimil ke zkouškám zpěvu,
schůzím, později i jako část školy. Roku 1875 byla
prováděna oprava střechy radnice. Obecní výbor
ujednal s tesaři 27. srpna, že provedou pokrytí
střechy a věže šindelem za 90 zlatých. Šindelová
střecha byla potom nahrazena tvrdou krytinou.
Stavba radnice překonávala další léta až do roku
1937, kdy pro stáří a nebezpečí zřícení byla věž radnice zbourána a vnitřek upraven. Z bytu strážníka
byla zřízena kancelář starosty. Celá oprava stála
7 000 Kčs. V roce 1938 byl koupen nový nábytek
do zasedací místnosti za 3 000 Kčs. Po druhé světové válce se čím dál tím více počala projevovat
nutnost stavby pořádné budovy pro obecní správu.
Starou budovu nebylo již možné pro její stáří a sešlost dále opravovat. Toto uznaly i nadřízené orgány a již 9. ledna roku 1955 bylo za pomoci občanů
přikročeno k bourání staré radnice. Pro stavbu

bylo využito i sousedního domu, jehož majitelem
byl Gustav Hochwald, a dalšího obecního domu
směrem do ulice, číslo 170. Tím vzniklo větší místo,
než měla původní stará radnice.
Rájecký pán - Christian, svobodný pán z Rogendorfu a Mollenburgu - opravdu listinou
z 1. května 1670 povolil Jedovnicím stavbu obecního domu, ale nějaká správní budova zde musela
stát už dávno. Už před r. 1350 byly Jedovnice povýšeny na městečko a měly mj. vlastní soud. Jeden
z tehdy dopsaných článků do brněnské právní
knihy písaře Jana, které se týkají Jedovnic, mluví
o „domě soudce“, zřejmě o rychtě. Její lokalizaci
neznáme, nabízí se majestátní poloha dnešního
domu čp. 44.
Rychta mohla být vrchnostenská, dědičně pronajímaná rychtáři. Možná proto jedovničtí konšelé
zatoužili po vlastní budově. Vrchnost se možná
podílela na financování stavby či alespoň na zajištění plánů. Nevíme ovšem, zda v roce 1670 šlo
o lokalitu čp. 71, ani to, zda prvotní stavba nebyla později stržena a nahrazena novou. Více by se
možná dalo najít ve fondech Moravského zemského archivu...
PhDr. Jiří Doležel a Mgr. Aleš Flídr nezávisle
na sobě konstatovali typovou podobnost naší staré radnice a radnice v Lomnici u Tišnova (foto).
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Ta byla dokončena před r. 1680, od té naší se liší
vlastně jen mírně předsazenou věží. Lomnická
stavba je zcela symetrická, u naší radnice zaujme
mírné vyosení věže směrem k severu, jež by mohlo signalizovat nějaký složitější stavební vývoj.
Požár z roku 1822 připravil budovu nejen o hodiny, ale jistě i o střechu. Je možné, že tehdy byly
odstraněny i případné zdobné štukové prvky.
V roce 1847 (ne 1846) byly pořízeny nové věžní
hodiny – konšelé se tehdy zřejmě rozhodli alespoň částečně vrátit radnici lesk. Výkaz nákladů je
pod inv. č. 57 uložen v okresním archivu ve fondu
obce. Text přečetli Miloslav Kuběna a Mgr. Jana
Mazáčková Ph.D., cituji první tři položky: „Wegkaz: Nowich wěžowich hodin na Rathozu w Městečku Jedownicych, ze čtwrtima a dwauch zvonů
zwonowiho Materyalu, třech Cyferplátů ze ssesti
pozlacenyma zakrama. Roku 1847. a syce:
1) Slaupskymu hodinárowi za wihotowenj gednech
wěžowich hodin, z kutyho železa, s hutrowanyma
djry, mosazny a ocelowima dwauma kolečkama, třech werků, daucy, bigecy čtwrti, a hodin,
až na mjsto postaweny, bez cyferplotů a bez záwažj, a bez ssnur prowazowich, dle sgednané ceny
za 300 fr.
2) Za dwa zwony z dobryho zwonowiho Materialu,
a syce: čtwrtowi zwonma wáhi 24 lb, a hodinowý
45 lb, po spolu 69 lb, který Matoš Nezwal z No. 35.
W přitomnosti Jána Plcha z No. 43 w Brně Fabryce
u Luca, a N: 2 fr 30 kr platili 172 fr 30 kr.
3) Za 43 lb plechů na tři cyfrplaty, z nétovanym
wirownánj 20 fr 30 kr.
Pokud by snad někdo nerozuměl, je třeba vyjasnit
tehdejší pravopis: ss = š; g = g, j; j = j, í. Je vidět,
že pisatel byl ovlivněn nářečím i hovorovými ger
manismy. Zakra či zakr je buď hodinová ručička
(der Zeiger) nebo jen její hrot (die Zacke). Oříškem je „hutrování“. V úvahu připadá termín der
Hut (záštita, ochrana...) – snad mosazné ložisko?
Kolísání tvarů – výkaz je zapsán jako vejkaz, ale
nýtování jako nétování. Nejasný je rozpor částek
u položky 2). Fabrika u Luca – firma H. A. Luze,
z níž vznikla První brněnská.
Volně převyprávěno: Výkaz za nové věžní hodiny
na radnici městečka Jedovnic z roku 1847 se třemi
ciferníky s vyznačenými čtvrthodinami, s celkem
šesti pozlacenými ručičkami (či hroty ručiček) a se
dvěma zvony ze zvonoviny. Položkově: 1) Sloupskému hodináři za zhotovení jedněch věžových
hodin z kované oceli, se třemi mechanismy (pohonem rafik, odbíjením čtvrthodin a odbíjením
celých hodin), bez ciferníků, závaží a závažových
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lan, včetně mosazných pouzder přes zdi pro pohon
rafik a dvěma ocelovými kolečky, včetně montáže
na místě za sjednanou cenu 300 zlatých (florénů). 2) Za dva zvony (cimbály?) z dobré zvonoviny
(čtvrťový zvon má asi 12 kg, hodinový 22,5 kg, celkem 34,5 kg), které Matouš Nezval z čp. 35 za přítomnosti Jana Plcha z čp. 43 v brněnské firmě Luz
částkou 172 zlaté 30 krejcarů zaplatili. Za 21,5 kg
plechů na 3 ciferníky, s jejich nýtováním a rovnáním 20 zlatých 30 krejcarů.
Celkové náklady tehdy dosáhly 581 zlatý a 52 krejcarů.
Protože věž byla snesena v roce 1937, hledal jsem
příslušné zápisy v Knize protokolů obecní rady
a zastupitelstva 17. 3. 1936 - 12. 4. 1938 (SOkA
Blansko, fond obce Jedovnice, inv. č. 20):
Str. 235-236, Zápis o schůzi obecní rady, konané dne 20. srpna o 8. hodině večerní v místnosti
obecní radnice. Bod 3 – Opravy radnice: Usneseno
jednomyslně, by se do kuchyně dala nová podlaha
a ve světnici podlahu jen vyspravit. Do bytu zavésti
elektriku v trubkách. Stropy ve světnici i v kuchyni zašalovat a nahodit. Dáti jiné okno do kuchyně. Omítku v kuchyni i ve světnici odřít a znova ji
nahodit. Elektriku zadati p. Kučerovi. Na opravu
bytu pozvati oba stavitele p. Bezrouka i p. Ratislava, by si byt prohlédli a podali oferty. (Oferta =
nabídka.)
Str. 286-287, Rada 7. září 1937. Bod 4 – Okna
do bytu obecního strážníka: Usneseno jednomyslně p. Pašovi nechati udělati podlahy v radnici a p. Dvořákovi zase v Horce a obecním domě.
Okna do bytu použita z domu č. 30. (Původní dům
čp. 30 naproti sjezdu od kostela byl tehdy zbořen
při výstavbě nové silnice, protože do ní příliš zasahoval. Dnes je na jeho místě chodník a předzahrádka.)
Rada 8. října 1937. Bod 6 – Oprava radnice: Obecní rada se jednomyslně usnáší na těchto opravách
v obecní kanceláři: 1. Vyspravení omítky ve všech
místnostech. 2. Přesazení a oprava všech dveří.
Nové budou zhotoveny, teprve když se ukáže, že
staré nestojí za opravu. 3. Zřízení nové podlahy
v kanceláři starosty.
Rada 14. října 1937. Bod 3 – Opravy radnice: Protože věž jest chatrná a zabezpečení její by si vyžádalo velikého nákladu, usnesla se obecní rada jednomyslně věž snésti. Přítomno tehdy bylo 8 členů
rady, ta byla usnášeníschopná. Nejstarší obecní
kronika na str. 74 jen lakonicky konstatuje: 1937,
Oprava radnice: V listopadu byla přestavěna radnice. Stará věž byla stržena, dosavadní radniční
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místnosti upraveny na zasedací síň pro obec. zastupitelstvo. Z bytu strážníkova udělána kancelář
obecní a starostova. Náklad asi 7.000 Kč.
Zbouráním věže ztratila radnice svou dominantu a sama tím dominantou být přestala. Nicméně tehdejší úpravy tím neskončily, jak prozrazují
další zápisy z Knihy protokolů:
Rada 26. října 1937. Str. 309, bod 5 – Opravy radnice: Usneseno jednomyslně poříditi nový komín
a příčku ve školní kuchyni. Získaná místnost bude
sloužiti za skladiště.
Rada 16. listopadu 1937. Bod 5 – Zakoupení nábytku pro obecní kancelář. Rada se usnesla jednomyslně zakoupiti dva psací půlty do kanceláře
starosty obce. Nákup ostatního nábytku se odkládá na dobu pozdější. Dále usneseno jednomyslně
zakoupiti do zasedací síně od p. Holuba železná
kamna značky „Mora“ potřebné velikosti. Půlty
p. starostovi do kanceláře se nechají udělati hned.
Pan Formánek podává návrh, aby se nechaly dělati
p. Kučerovi Janu, neb ten ještě neměl zadanou žádnou obecní práci. Hlasováno 3 hlasy pro, ostatní
nehlasovali. Proto se půlty zadají veřejnou soutěží.
Bezvěžové torzo radnice bylo zbořeno na začátku
roku 1955. A i když nová radnice je jistě budovou
prostornější a účelnější, přeci jen oko s potěšením
spíše spočine na lomnickém blíženci naší zmizelé
stavby.

Stručně k některým detailům titulního obrázku: Brána mezi radnicí a čp. 72 sloužila k vjezdu do dvora nejen radnici, ale i domu čp. 170
(již neexistuje) a 168 v Legionářské ulici. Vížka
na věži snad kdysi nesla radniční zvon, sloužící
k oznamování požárů i k jiným účelům, na starých fotografiích ale není jasné, zda už nebyla
celá uzavřená. Komín byl v době před zbořením
věže zřejmě zakončen nějakou komplikovanější
hlavicí, na obrázku je barokní zakončení komína.
Rohový dům čp. 169 měl vyšší hřeben střechy, než
radnice, před II. světovou válkou byl v přízemí
obchod s textilem rodiny Hochwaldů, jež zřejmě
bydlela v patře. Po válce bylo prý patro neobydlené, v přízemí fungoval obchod s mlékem – pro
výkup i prodej. Podle vzpomínek pana Vlastimila Hédla byly na staré radnici i v domě 169 všude
obloukové klenby, což by svědčilo pro vyšší staří
těchto staveb.
Výstavba nové radnice a připomenutí několika
zmizelých domů se bude týkat některý z příštích
článků. Teď mám prosbu (nejen) na pamětníky – pokud někdo máte fotografie ze dvora staré
radnice, z interiérů, z jejího bourání, fotografie
radnice bez věže z let 1938-1954, nebo pokud si
pamatujete, jaká byla vnitřní dispozice této budovy – kontaktujte mne, prosím.
Josef Plch

Duchovní sloupek
Dej mi tón
Jako začínající druhák jsem úspěšně prošel výběrem žáků schopných hudebního vzdělání,
ale daleko jsem to nedotáhnul. Bylo mi určeno,
že se budu učit hrát na housle, jenže z nějakého dávno zapomenutého důvodu jsem už nikdy
do budovy LŠU nevstoupil. Dnes mě mrzí, že mě
tenkrát rodiče nedonutili tento vzdělávací proces
podstoupit. Nevím, jaký by ze mě byl houslista,
ale aspoň bych uměl číst noty, což by se mi občas hodilo, a snad bych měl tóny také v uchu,
takže bych se nemusel při hraní na banjo nebo
kytaru učit akordy zpaměti, nečinilo by mi problémy transponování a snad bych i podle sluchu
poznal, v jaké tónině někdo hraje a chytil bych
se bez odezírání hraných akordů, což vždy vede
k drobnému zpoždění prstů na hmatníku, pokud
ten druhý zůstává v základní poloze, a k nuce-

ným výpadkům v mé hudební produkci, hrajeli i v polohách vyšších, protože než si spočítám,
jaký akord drží, už hraje něco jiného.
Jsem vděčný tomu, kdo vymyslel strunné hudební nástroje opatřené pražci. Nevím, jestli by mi
to bez nich také šlo, určitě by to bylo mnohem
těžší. Když vidím, jak tvoří tóny hráči na smyčcové nástroje, jak si s nimi hrají, jak skrze ně něco
vyjadřují, můžu jim jen závidět, nebo je raději
obdivovat, protože závist nic neřeší. O to víc mě
těší, že i bez hudebního vzdělání jsem díky těm
pražcům a nahrazení not písmeny označujícími
akordy schopen zahrát spoustu písniček.
Podobně je to i při jiných lidských činnostech
včetně způsobu chování. Co se v mládí nenaučíš, může ti později chybět, ale dá se to aspoň
částečně dohnat. A to dohánění se mi jeví velmi
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důležité zvláště v oblasti chování, vztahů. Nedokonalosti a zádrhele se táhnou dějinami, kopíruje je následující generace od předchozí, a k cíli
je pořád daleko. Ve 4. století napsal svatý Řehoř
z Nyssy: „Dnes máme lidi, kteří vyhlašují válku
kvůli neužitečným maličkostem, a v přemíře své
nevědomosti a arogance hledí zatáhnout do zla co
nejvíce jiných. A do toho všeho se přimíchá víra,
a oni pak vláčejí svými soukromými spory posvátné jméno Boží. Nakonec se proto lidé začnou
nenávidět, a není nic bolestnějšího.“ Kdybychom
neznali autora, snadno bychom mohli tato slova
vnímat jako vyjádření nějakého současníka. Pomineme-li vnější pokrok, moc se toho nezměnilo. V našem moderním světě se lidé chovají stejně
jako ve starověku.
Můžeme na to nemyslet. Můžeme si říct, že tedy
nemá smysl se o něco snažit. Můžeme z toho být
smutní, bezradní, pesimističtí. Můžeme přestat
věřit, že někdy lidé ve vzájemném chování rozezní nádhernou symfonii mezilidských vztahů.
A můžeme se naučit využívat „pražce“, které nám
umožní místo symfonie zahrát aspoň písničku,
kterou si s námi zazpívá někdo jiný. I to má svůj
smysl - tím spíše, že je to dostupné všem.

Těmi pražci, které doladí nepřesnosti prstokladu
na hudebním nástroji našeho života, mohou být
zkušenosti našich předků nebo biblická přikázání. Obojí se ve většině poučení překrývá, praxe vycházející z metody „pokus-omyl“ dochází
ke stejným pravidlům, jaká byla mnohem dříve
kodifikována v Bibli. Bylo by hloupé odstranit
pražce z banja nebo kytary, na takto upravený nástroj bych už nic nezahrál. V běhu života
ovšem sem tam nějaký pražec, nějaké pravidlo
vypadne, aniž bychom si toho všimli, a hrozí nebezpečí, že si zvykneme na falešné tóny a začneme je považovat za čisté. Proto byla vymyšlena
postní doba, která nám rok co rok připomíná, co
můžeme a máme dělat, a vyzývá nás, abychom se
v tom trochu procvičili. V duchu výše uvedeného
citátu to může znamenat předcházet bolesti a nenávisti pokorou, hledáním smyslu věcí a dějů,
a omezením své závislosti na majetku hmotném
i nehmotném. A třeba i přemýšlet o tom, jestli se
za těmi pravidly života prověřenými věkem někdo neskrývá stejně, jako za papírem s notovým
zápisem hudební skladby komorní A.
Václav Trmač, farář

Napsali jste nám
Víte o tom, že…?!
Na úvod tohoto sdělení poprosíme ty čtenáře, kteří
nejsou aktivními řidiči automobilů, aby přestali
číst a přešli na další článek tohoto zpravodaje, aby
zbytečně neztráceli čas.
V městysi Jedovnicích se nachází několik typů
dopravních značek. Jejich důležitost odpovídá
tomu, jaké následky může mít jejich nedodržení
pro účastníky provozu. Jednou ze značek je i velký modrý obdélník s bílými obrázky, znázorňující dospělou osobu, malé dítě, osobní automobil,
cestu a rodinný dům. Víte o tom, že se jedná
o značku s názvem „Obytná zóna“, jejíž význam
pod sebou skrývá maximální povolenou rychlost 20 km/h? Je s podivem, že v případě jejího

umístění u vozovky jsou mnozí řidiči i přes tento
význam zřejmě čímsi nuceni jezdit vyšší rychlostí než
výše uvedenou. Již z názorného obrázku vyplývá, že by
si na ulici měly hrát děti, ale
kupodivu tam, kde značka je umístěna, není vidět ani jedno dítě na ulici. Nanejvýš se zde pohybují úzkostliví chodci, snažící se uskakovat mimo
vozovku před rychle jedoucími auty.
Děkujeme ne za pouhé přečtení sdělení, ale především za to, že dojde k dodržování rychlosti
20 km/h na místech, kde tuto značku potkáte.
LŠ

Pohotovost, rychlost, profesionalita
Ve dnech vydání tohoto zpravodaje bude obsah
následujících řádků již minulostí. Nyní při jejich
psaní to je živá skutečnost, která je věčná, protože
byly zachráněny životy lidí.
28
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sleduji záběry z jejich zásahů. To všechno však je
vidění zajímavé, ale přece jen zprostředkované.
Jinak tomu bylo nad ránem v sobotu 23. ledna,
kdy se ještě někteří lidé vraceli domů z plesu.
„Kdepak asi hoří, či co se kde stalo?“ říkal jsem si
kolem půl čtvrté, když jsem uslyšel houkat naši
sirénu.
Do deseti minut nato vidím z okna „poplašná
světla“ jedoucí po ulici K Propadání. „Kam tam?“
Překvapením mně bylo, když se blikající světla
objevila vzápětí pod našimi okny na Hybešově.
Jen v papučích mne zvědavost vytáhla podívat se,
co se kde děje.
Ale to již hasiči měli rozvinutou a nataženou úzkou červenou hadici na dvorek a dovnitř postiženého domu, ze kterého vynášeli dvě rozžhavené
velké plynové „bomby“ hrozící, že mohou dostát
svému pojmenování. To již ale byly natažené hadice a hasiči proudem vody plynové lahve ochlazovali, aby předešli jejich případné explozi. Byl
jsem svědkem rychlé operativnosti odborně sehraného týmu zde zasahujících hasičů při mrazu
jedenácti stupňů.
Tak sobotní den začínal.
K večeru téhož dne jsem při chůzi po městečku
uslyšel opět houkat sirénu. Ne tu naši. Tlumeným zvukem, odněkud z okolí. Než jsem přešel
od pošty k lékárně, tato siréna houkala podruhé.
To již ale jedovnický zásahový vůz s blikajícími
světly ujížděl nahoru k „benzince“. Kam?
Odpověď mně přinesly zprávy a krátké reportáže
televizního vysílání, kde při záchraně speleologa
v jeskyních u Holštejna jsem na zádech jednoho
ze zachraňujících přečetl označení HASIČI JEDOVNICE.

Škoda, že toto označení nezaznělo také v doprovodném komentáři této televizní reportáže.
Vždyť šlo o skutečnou pohotovost, rychlost, profesionalitu a spolehlivost.
IM
Dobrá zpráva na závěr: O jedovnických hasičích
svět dobře ví! V celostátních internetových diskusích pod zprávami o zraněném jeskyňáři napjatí
čtenáři sdíleli adresu jejich stránek (http://www.
hasicijedovnice.cz/?strana=vyjezdy), protože naši
hasiči tam mají výborně zpracované a pohotově
aktualizované zpravodajství o svých výjezdech,
kde zájemci najdou kromě informací o situaci
(včetně perfektní fotogalerie) i přehled všech zasahujících jednotek, použité techniky a odkazy
na zprávy v médiích. O víkendu 23.-24. ledna byl
2x překonán denní rekord návštěvnosti. Nejprve
v sobotu byl posunut z 1000 na 1012 a v neděli dokonce na 1156 přečtení!
Děkujeme vám, páni hasiči! (Shodou okolností
na str. 7 a 8 přinášíme Statistiku činnosti JSDH
Jedovnice v roce 2015.)
Redakce

Drobný postřeh z běžného života
Když jsem si na jaře minulého roku nechal u našeho auta vyměnit pneumatiky na letní vzorek,
byl jsem upozorněn na to, že podvozek auta je
více než „zralý“ k nástřiku proti korozi.
Na otázku, jestli v příslušném servisu takové nástřikové práce provádějí, uslyšel jsem kladnou
odpověď, s poznámkou, že podvozek auta musí
být úplně čistý a pořádně vyschlý.
Loňské léto tomu přálo, takže ochrana proti korozi se uskutečnila.
V týdnu před Vánocemi jsem jel do blanenské STK k předepsané technické prohlídce.

Když vůz byl nad „tunelem“, prohlížející technik
mne vyzval, abych se šel za ním na podvozek auta
podívat. „Proč asi,“ říkal jsem si. Aniž jsem se
ptal, mechanik mně říká, že tak perfektně nastříkaný „spodek“ auta tam ještě neměli a ihned se
zajímal, kdo mně to dělal.
„Autoservis v Jedovnicích. Pan Burda,“ říkám. –
„Tak pana Burdu pochvalte za výbornou práci,“
odvětil pan mechanik.
IM
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Pozvánky
Pozvánka na valnou hromadu
Místní skupiny ČČK

Místní skupina Českého červeného kříže si vás
dovoluje pozvat na valnou hromadu, která se
koná ve čtvrtek 25. února 2016 v 16.30 hodin
v sále ZUŠ (stará budova mateřské školy).
V kulturním programu vystoupí žáci Základní
umělecké školy Jedovnice.
Po ukončení valné hromady bude následovat
přednáška Jitky Matuškové „Aby naše pleť byla
na jaře zase svěží“.
Srdečně zve předsednictvo MS ČČK.

Zveme vás k návštěvě

1. ročníku 3D festivalu Stereoskop

Sobota 27. 2. 2016
od 10.00
Brno, sál B. Bakaly,
Žerotínovo nám. 6
(tzv. Bílý dům)
Poutavé 3D přednášky, živě komentované přímo
autory, vás zavedou do míst, kam se
snadno nedostanete.
Hlavní host festivalu: Steve Lichtag!
Více informací na www.stereoskop3D.cz
Na setkání se těší
Marek a Světlana Audyovi

V MAKARONÉZII NEROSTOU
MAKARONY

– přednáška cestovatele Jiřího Tronečka
v pondělí 7. března v 17.00 hodin v kinosále
kulturního domu.

TANEČNÍ VEČERY V CHALOUPKÁCH
Pro všechny zájemce o zdokonalení ve společenských tancích a něco
málo navíc…

10 lekcí pod vedením lektorky slečny Lenky Csevárové, DiS.
Pátky od 19.30 do 21.00 hod., reprodukovaná hudba, termíny upřesníme.
Začínáme 11. 3. a končíme večerem 17. 6.,
přihlášky do 15. 2.
Kurzovné 700,- Kč na účastníka.
30

Waltz, valčík, polka, mazurka, tango, rumba,
cha–cha, jive.
S sebou společenský oděv a vhodnou taneční
obuv.
Navíc… hodina skotských ceilidh tanců.
1. lekce - 11. března 2016 v 19.30
Sál Chaloupky, Jedovnice.
Vyřizuje Pavel Ondráček, tel. 723 273 171,
PA.ON@SEZNAM.CZ

SKAUTSKÝ INDIÁNSKÝ BÁL

V pátek 11. března 2016
od 20 hodin v kulturním
domě v Jedovnicích.
Vítány jsou indiánské
kostýmy a doplňky.
K tanci bude hrát skupina Tamdem.
Více informací
na plakátech a na FB
stránkách střediska Jedovnice: www.facebook.
com/skauti.jedovnice.
Vstupenky v lékárně Kras.
Těšíme se na vás!

Pozvánka na přednášku o jeskyních

Místní skupina Českého červeného kříže si dovoluje pozvat širokou veřejnost na přednášku
Amatérské jeskyně v Moravském krasu, která
se uskuteční v sobotu 12. března 2016 v Domě
přírody na Skaláku. Přednáška bude spojena
s prohlídkou Domu přírody. Odjezd autobusu
(neplatíte) od drogerie na náměstí v 8.30 hodin.
Přihlásit se můžete v knihovně u paní Doleželové. Bližší informace na Infokanále a na plakátech.
Přijměte pozvání na

Jarní koncert pěveckého sboru Píseň
V neděli 3. dubna 2016 v 16 hodin
v kulturním domě v Jedovnicích.
Spoluúčinkuje dětský pěvecký sbor ZUŠ.
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KINO E-CINEMA JEDOVNICE
/ ÚNOR 2016

Adresa: Na Kopci 571, 679 06 Jedovnice, tel.
704 425 319
Začátky představení v 18:00 hodin, pokladna
otevřena půl hodiny předem.
Rada městyse stanovuje výši vstupného do kina
E-CINEMA Jedovnice 60 Kč,
na dětská představení ve výši 30 Kč a pro děti
do 6 let zdarma.
3. 2. STŘEDA – GANGSTER KA
Radim Kraviec alias Káčko se vyznačuje vysokou
inteligencí a talentem pro dokonalý podvod. Kde
jiní sahají po zbrani, on využívá lsti a armády
právníků i monstrózního kapitálu. Mrknutím
oka okrádá stát o miliardy korun. Je si ale dobře vědom hranice, kterou nesmí překročit. Tou
hranicí je fyzická eliminace kohokoliv ze svého
okolí. Díky kontaktům na politické scéně chystá
Kraviec triumfální majstrštyk - ovládnutí ČEPRA, společnosti kontrolující veškeré zásoby pohonných hmot v republice. Když to vyjde, bude
to „obchod“ století. Káčka nečekaně zradí jeho
pravá ruka, Albánec Dardan Cirkel, který spolupracuje s hospodářskou kriminálkou. Nemožné
se stává skutečností… Krimi ČR.
/90´/ AQS, a.s. / Vstupné 60 Kč / MP
10. 2. STŘEDA – TERMINATOR GENISYS
Budoucnost je temná. Soudný den v devadesátých letech minulého století zlikvidoval polovinu lidstva a ti, kdo přežili, se od té doby snaží
marně vzdorovat počítačovému systému Skynet.
Nejsilnější hnutí odporu se zformovalo kolem
Johna Connora (Jason Clarke), jenž pro Skynet
představuje největší hrozbu. Problém má vyřešit Terminátor, stroj na zabíjení s lidskými rysy
(Arnold Schwarzenegger), kterého Skynet vyšle
do minulosti, aby zabil Connorovu matku Sáru
(Emilia Clarke) dřív, než svého syna stihne počít.

Jenže i lidští rebelové mají přístupu ke stroji času
a za Sárou pošlou vojáka Kylea Reese (Jai Courtney), aby ji pro změnu chránil před Terminátorem. Až do tohoto okamžiku se výše uvedený
popis shoduje s dějem prvního dílu. Návratem
do roku 1984 však dochází k zásadnímu bodu
obratu. Sci-Fi USA.
/126´/ CINEMART, a.s. / Vstupné 60 Kč / MP 12
17. 2. STŘEDA – DOKTOR PROKTOR A PRDÍCÍ PRÁŠEK
Podle knihy pro děti od Jo Nesboa. Hlavním
hrdinou je ztřeštěný vynálezce Doktor Proktor,
dívka Líza a klučina s ohnivými vlasy jménem
Bulík. Ten se právě přistěhoval do čtvrti v Oslo,
kde žije Proktor a Líza. Jakmile se mu podaří zjistit, že podivín doktor Proktor vynalezl opět něco
šíleného, musí u toho být! Komedie Norsko / Německo / Švédsko.
/87´/ Film Europe, s.r.o. / Vstupné 90 Kč / MP
24. 2. STŘEDA – OVEČKA SHAUN VE FILMU
Život na farmě je nekonečná nuda. Každý den
plyne ve stejném rytmu, Shaun musí poslouchat a dělat, co farmář nařídí. Jak jen mít jeden
jediný den volna? To chce pořádný plán, takže
Shaun vymyslí způsob, jak mít zase jeden odpočinkový den. Ale i plánovat se musí umět a každý plán se může zvrtnout! Animovaná komedie
USA / Francie.
/91´/ Bohemia Motion Pictures a.s / Vstupné 30 Kč,
děti do 6 let zdarma / MP
Na měsíc březen připravujeme:
2. 3. 2016 Jurský svět
9. 3. 2016 Gambler
16. 3. 2016 Noe
23. 3. 2016 Padesát odstínů šedi
30. 3. 2016 Rosa & Dara a jejich velká
dobrodružství

Reklamy – inzerce
• Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v Jedovnicích.
Tel. 728 996 814
• Hledám ke koupi domek v Jedovnicích nebo
v okolí. Tel. 720 597 284.

• Prodáme v Jedovnicích samostatně stojící dům
6+kk se zahradou, kolaudace 2001. Cena dohodou. Tel. 777 882 963
• Hledám ke koupi dům v Jedovnicích.
Tel. 731 896 773.
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