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Na obálce: Památný kámen císaře Františka Josefa I.
Titulní kresba Mgr. Jitky Vávrové zachycuje pamětní kámen, dnes umístěný na hraně svahovitého pravého břehu odtokového koryta Vrbového rybníka, poblíž budkovanské hráze. Dojdeme
k němu po pěšině, jež před tábořištěm odbočuje
z „hlavní“ asfaltové cesty a míří dále přes koryto právě na budkovanskou hráz. Měřeno šikmo
v trase pěšiny, leží asi 60 m od cesty. Na toto
místo byl přemístěn na přání tehdejšího starosty
dr. Stanislava Fránka někdy v letech 1992-1994.
Původně stál asi 90 m východněji, blíže cesty
v lesíku za tábořištěm. Cílem přesunu bylo dostat ho na místo, kde bude lidem více na očích.
Přemístění provedli (tehdy) čerství vysokoškoláci Josef Matuška a Pavel Svoboda. Kámen je vysoký asi 75 cm nad terénem, široký 25 cm a tlustý
11-13 cm. Podle D. Varnera je z kulmské droby či
prachovce. Na čelní straně jsou v rámečku litery KFIE a pod nimi rok 1879. Až teď jsem si po-

všiml, že mezi oběma řádky je i nezřetelný další
text „den24Apr“. Je tedy datován na 24. duben
1879. KFIE vyjadřuje KAISER FRANZ IOSEPH
ERSTE, tedy Císař František Josef První.
Při přesunu byl vyrobena a vedle původního kamene zasazena kamenná deska od chaloupecké
kameničky Růženy Pecherové. Je vysoká asi 55
cm nad terén a široká 95 cm, s vysekaným červeným textem NA TOMTO MÍSTĚ SE PŘI MANÉVRECH ROKU 1883 / NACHÁZEL POLNÍ
STAN CÍSAŘE FR. JOSEFA I. / A JEHO HOSTA
ŠPANĚLSKÉHO KRÁLE ALFONSE.
Nápis na „vysvětlujícím“ kameni je ovšem v rozporu s letopočtem 1879 na původním kameni.
Nicméně – oba panovníci byli do kresby zahrnuti rovněž, i když se nad jejich „stanováním“
vznášejí jisté pochybnosti.
Více najdete na str. 29.
Josef Plch
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Starostovo okénko
Vážení spoluobčané,
v prvních květnových dnech jsme si položením
kytice květů a tichou vzpomínkou připomenuli
konec 2. světové války.
Díky našim hasičům se nám podařilo uklidit
první část lokality u rybníka Olšovce. V rámci svých pohotovostí hasiči odvedli kus práce,
za což jim patří veliké poděkování. Stejně tak
i skatům a pionýrům, kteří vysbírali odpadky
v okolí obce.
V areálu ATC zahájil provoz Single trail Moravský kras. Součástí projektu je cvičné hřiště
a zázemí a desítky kilometrů cyklistických stezek v lesích v okolí Jedovnic. Tyto by mohly být
do budoucna propojeny až s Mariánským údolím.
Zastupitelé se sešli ke svému jednání, kde byly
schváleny dodatky na stavby Olšovecká a zateplení školy. Dále věcná břemena sítí, dohodli

jsme se na akcích pro participativní rozpočet
a na závěr jsme probírali výstavbu kabin pro SK,
spojenou s přístavbou zázemí kulturního domu.
Připravujeme opravu chodníku na náměstí, bez
ohledu na připravovanou opravu průtahu Jedovnicemi a přilehlých chodníků, jež se zřejmě
posune do dalšího roku tak, abychom navázali
na uložení elektrického vedení do země.
V minulých dnech zatím neznámí pachatelé
poničili novou fasádu obchodního domu, dům
manželů Holubových a autobusovou zastávku.
Nikomu z nás není jasné, proč takto ničí majetek
a práci jiných. Uděláme vše pro jejich dopadení
a náhradu vzniklé škody.
Také bych chtěl poděkovat všem, kteří se snaží
udržovat nejbližší okolí svých nemovitostí, což
se projeví na celkovém vzhledu naší obce.
Přeji vám další hezké sluníčkové dny.
Ing. Jaroslav Šíbl, starosta

Informace z rady a zastupitelstva

Ve všech případech se jedná o anonymizované výpisy z usnesení

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 29 ze dne 5. 4. 2016
Na základě předložených zpráv a projednaných
záležitostí:
Rada městyse schvaluje
• veřejnou výzvu na realizaci projektu „Stavební úpravy sociálních zařízení – Kulturní dům
Jedovnice
• výběrovou a hodnotící komisi pro otevírání
obálek projektu „Stavební úpravy sociálních
zařízení – Kulturní dům Jedovnice 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“ na úřední desce
městyse Jedovnice, webových stránkách městyse Jedovnice a na Profilu zadavatele městyse
Jedovnice
• smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000010
s paní M. S., Adamov
• smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000057
s Ing. I. N., Líšeň

• smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000234
s paní J. P., Brno
• smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000020
se Šmíd - pohledávky a pojištění, s.r.o., Skalky 218/28, 616 00 Brno
• zrušení
přípojky
kabelové
televize
k 30. 4. 2016, žadatel manželé K. a R. S., Jedovnice
• výjimku z OZV č. 5/2005 o pořádání veřejných produkcí dne 20. 8. 2016 od 20.00
do 01.00 hodin, žadatel paní M. P., Jedovnice
a paní K. G., Jedovnice
• výjimku z OZV č. 5/2005 o konání veřejných
produkcí dne 28. 5. a 29. 5. 2016 do 01.00 hodin, žadatel J. P., Jedovnice
• bezplatný pronájem sálu kulturního domu
na konání shromáždění 1. 5. 2016, žadatel
MO KSČM
• Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu městyse s Českým svazem včelařů, o.s., základní organizace Jedovnice,
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ve výši 10.000 Kč, a pověřuje starostu městyse
jejím podpisem
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu městyse s Klubem dobré pohody
Jedovnice ve výši 17.000 Kč, a pověřuje starostu městyse jejím podpisem
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu městyse s Klubem vodních sportů
Jedovnice ve výši 20.000 Kč, a pověřuje starostu městyse jejím podpisem
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse s Mateřským a rodinným centrem Dymáček, o.s., Jedovnice, ve výši
21.300 Kč, a pověřuje starostu městyse jejím
podpisem
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu městyse s Minigolf clubem Jedovnice, ve výši 24.500 Kč, a pověřuje starostu
městyse jejím podpisem
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse s Oblastním spolkem
ČČK Blansko, ČČK, místní skupinou Jedovnice, ve výši 20.000 Kč, a pověřuje starostu
městyse jejím podpisem
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse se Starými časy, o.s.,
Jedovnice, ve výši 20.000 Kč, a pověřuje starostu městyse jejím podpisem
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu městyse se Svazem tělesně postižených v ČR, o.s., místní organizace, ve výši
15.000 Kč, a pověřuje starostu městyse jejím
podpisem
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse s TJ Sokol Jedovnice,
ve výši 30.000 Kč, a pověřuje starostu městyse
jejím podpisem
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu městyse se Základní uměleckou
školou Jedovnice, ve výši 30.000 Kč, a pověřuje starostu městyse jejím podpisem
výsledek hospodaření a účetní závěrku za rok
2015 Mateřské školy Jedovnice, příspěvkové
organizace, Zahradní 632, 679 06 Jedovnice
odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku na rok 2016 Mateřské školy Jedovnice,
příspěvkové organizace, Zahradní 632, 679 06
Jedovnice, dle předloženého návrhu
výsledek hospodaření a účetní závěrku za rok
2015 Základní školy Jedovnice, okres Blansko, Nad Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice

05/06 2016

• odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku na rok 2016 Základní školy Jedovnice,
okres Blansko, Nad Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice, dle předloženého návrhu
• přijetí dotace z Ministerstva kultury, Maltézské nám. 471/1, Praha 1 - Malá Strana
na přechod automatizovaného knihovního
systému z formátu UNIMARC na MRC21
v částce 14.000 Kč
• změnu sídla Spolku Voda 2013, Jarní 502/7,
664 41 Troubsko, na adresu Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice
• Ceník pečovatelské služby městyse Jedovnice
platný od 1. 5. 2016
Rada městyse souhlasí
• s přístavbou garáže na pozemku p.č. 1363/6,
žadatel R. P., Jedovnice
• s překopem místní komunikace na pozemku
p.č. 456 z důvodu opravy kanalizační přípojky
k budově č.p. 668, žadatel H. N., Brno
• s výstavbou RD na pozemcích p.č. 15/5,
p.č. 15/6, p.č. 17/8, p.č. 17/31 a p.č. 17/37, žadatel Ing. R. K., Rájec-Jestřebí
• s výstavbou RD na pozemku p.č. 2456/60, žadatel Ing. R. K., Rájec-Jestřebí
• s umístěním velkoobjemového kontejneru
na ul. Hybešova z důvodu rekonstrukce budovy č.p. 156, žadatel Ing. O. R., Brno
• s umístěním zpevněné plochy na pozemku
p.č. 2117, žadatel I. G., Sadská
• se stavbou Jedovnice – úprava DS Fosláni, na pozemku p.č. 994/1, p.č. 981, p.č. 995,
p.č. 979, p.č. 1013/2, p.č. 999/2 a p.č. 999/1, žadatel ADITIS, s.r.o., Rokytova 2667/20, 615 00
Brno
• se stavbou se stavbou Jedovnice – úprava DS Stečinská, na pozemcích p.č. 1747/1,
p.č. 1746/3, p.č. 2535/21, p.č. 2535/6,
p.č. 1746/2, p.č. 1746/1, p.č. 2535/7, p.č. 2535/8,
p.č. 2535/13, p.č. 2535/9, p.č. 2535/5,
p.č. 1742/1, p.č. 1743 a p.č. 2535/10, žadatel ELING CZ, s.r.o., Hrozňatova 3939/25a,
615 00 Brno
• s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene č. 1030013000/001
se společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, a doporučuje její schválení zastupitelstvem městyse
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• s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene č. 1030027356/001
se společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, a doporučuje její schválení zastupitelstvem městyse
• s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene č. PV-014330035969/001 se společností
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice, a doporučuje její
schválení zastupitelstvem městyse
• s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene č. PV-014330032791/001 se společností
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice, a doporučuje její
schválení zastupitelstvem městyse
• se zveřejněním záměru na pronájem pozemku p.č. 1162 o výměře 82 m2
• s uzavřením smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání na část budovy č.p. 44 o výměře cca 30 m2 s Mgr. H. K., Krasová
• se zveřejněním záměru na prodej cisternové
automobilové stříkačky zn. CAS 25 – RTHP,
rok výroby 1982
• s uzavřením smlouvy o nájmu části pozemku
p.č. 288/8 o výměře cca 30 m2 s J. S., Jedovnice
• se zveřejněním záměru na pronájem levé části
budovy Havlíčkovo náměstí č.p. 44
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• s přijetím dotace z Česko-německého fondu budoucnosti, nadační fond, Železná 24,
110 00 Praha 1, ve výši 75.000 Kč, a doporučuje zastupitelstvu městyse schválit „Smlouvy
o poskytnutí příspěvku z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti“
• se zapůjčením kroniky městyse Jedovnice
na výstavu u příležitosti 765. výročí první písemné zmínky o Jedovnicích ve dnech
20. – 22. 5. 2016
Rada městyse bere na vědomí
• konání motoristického srazu JAWA MOTOSRAZ dne 20. 8. 2016 na sokolském hřišti,
žadatel paní M. P., Jedovnice a paní K. G., Jedovnice
• konání motoristického srazu majitelů vozidel Chevrolet – Daewoo ve dnech 27. 5.
– 29. 5. 2016 v ATC Jedovnice, oznamovatel
J. P., Jedovnice
• oznámení o konání shromáždění 1. 5. 2016
od 14 hodin u kulturního domu, žadatel
MO KSČM
• Zprávu o způsobu řešení stížností doručených na městys Jedovnice za rok 2015
• zápis z jednání komise pro spolkovou činnost
ze dne 30. 3. 2016

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 30 ze dne 26. 4. 2016
Na základě předložených zpráv a projednaných
záležitostí:
Rada městyse schvaluje
• Smlouvu o právu provést stavbu „Jedovnice
– úprava DS, A.S.M. consulting, ulice Jiráskova“ se společností A.S.M. consulting, s.r.o.,
Poříčí 2425/15, 678 01 Blansko
• smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000216
s paní D. T., Jedovnice
• smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000225
s Ing. J. T., Praha
• smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000138
s panem P. J., Šlapanice
• smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000295
s paní G. N., Brno
• smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000174
s panem D. M., Brno

• smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000180
s panem T. V., Jedovnice
• smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000141
s paní Z. K., Brno
• smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000103
s panem J. S., Rozhraní
• smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000171
s panem T. F., Jedovnice
• smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000264
s paní J. B., Brno
• bezplatný pronájem kulturního domu a jeho
okolí, bezplatný pronájem skládacích stolů a lavic, dodání břízek a výjimku z OZV
č. 5/2005, o pořádání veřejných produkcí
na 24. 6. 2016 a 25. 6. 2016 do 01.00 hodin, žadatel Staré časy, o.s., Jedovnice
• výjimku z OZV č. 5/2005 o pořádání veřejných
produkcí dne 18. 6. 2016 od 17.00 do 01.00 ho5

JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ

din, žadatel pan L. N., BLUE FUN, s.r.o., Zborovce 1b, 678 01 Blansko
• rozpočtové opatření č. 1/2016 dle předloženého návrhu
Rada městyse souhlasí
• s výstavbou RD na pozemcích p.č. 15/3,
p.č. 15/5, p.č. 15/6, p.č. 17/5, p.č. 17/8,
p.č. 17/10, p.č. 17/28 a p.č. 17/31 za podmínky,
že bude zachována komunikace na pozemcích p.č. 15/3, p.č. 17/5, p.č. 17/10, p.č. 17/28
a p.č. 17/25 a p.č. 17/24 v šířce min. 3,5 m, žadatel Ing. R. K., Rájec-Jestřebí
• se stavebními úpravami rekreační chaty
č.e. 154, dle předloženého návrhu, žadatel
Ing. R. K., Rájec-Jestřebí
• s uzavřením Kupní smlouvy a smlouvy
o zřízení předkupního práva č. 10592016 se
společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, a doporučuje její schválení zastupitelstvem městyse
• s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene č. PV-014330037581/001 se společností
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6,
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370 49 České Budějovice, a doporučuje její
schválení zastupitelstvem městyse
• se zveřejněním záměru na prodej výsuvného
dvoukolého žebříku výrobní číslo 799842,
délka 12 m
• s obnovou kynologického cvičiště na pozemku p.č. 2465/4
• s pořádáním závodů Mistrovství světa motorových člunů ve dnech 2. 9. – 4. 9. 2016 na rybníku Olšovec, žadatel Klub vodních sportů
Jedovnice, o.s., Záměstí 100, 679 06 Jedovnice
Rada městyse bere na vědomí
• konání kulturní akce Macocha fest – hudební
festival dne 18. 6. 2016 na sokolském hřišti,
žadatel pan L. N., BLUE FUN, s.r.o., Zborovce 1b, 678 01 Blansko
• zápis z jednání komise pro mezinárodní spolupráci ze dne 13. 4. 2016
Rada městyse nereflektuje
• na předkupní právo chaty č.e. 276
Rada městyse nesouhlasí
• se žádostí paní S. T., Jedovnice, o prodej nebo
směnu pozemku

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 31 ze dne 29. 4. 2016
Na základě předložených zpráv a projednaných
záležitostí:
Rada městyse souhlasí
• s uzavřením smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání na část budovy Havlíčkovo
náměstí č.p. 44, s paní V. H., Kulířov
• s uzavřením smlouvy o nájmu pozemku
p.č. 1162 o výměře 82 m2 s manžely Ing. D.
a Ing. Z. Š., Jedovnice

• s poskytnutím hmotného daru pro DPS Jedovnice a schvaluje darovací smlouvu s panem J. K., Jedovnice
Rada městyse bere na vědomí
• konání veřejné sbírky Český den proti rakovině dne 11. 5. 2016
Rada městyse nereflektuje
• na předkupní právo chaty č.e. 192, 193 a 194

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice č. 14 ze dne 12. 5. 2016
Na základě předložených zpráv a projednaných
záležitostí Zastupitelstvo městyse Jedovnice:
1. schvaluje ověřovatele zápisu pana Leoše
Blažka a Ing. Josefa Vágnera
2. schvaluje program zasedání dle předloženého a doplněného návrhu
3. schvaluje Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo s firmou CERGOMONT, s.r.o., Sukova 1052/6,
678 01 Blansko ze dne 26. 10. 2015, na rea6

lizaci zakázky „Snížení energetické náročnosti objektu Základní školy v Jedovnicích
včetně výměny zdroje vytápění“
4. schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě 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
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5. schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030013000/001 se
společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice,
a pověřuje starostu městyse jejím podpisem
6. schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030027356/001 se
společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice,
a pověřuje starostu městyse jejím podpisem
7. schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-014330035969/001 se společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice,
a pověřuje starostu městyse jejím podpisem)
8. schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-014330032791/001 se společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice,
a pověřuje starostu městyse jejím podpisem
9. schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-014330037581/001 se společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice,
a pověřuje starostu městyse jejím podpisem
10. schvaluje Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva č. 10592016 se
společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice,
a pověřuje starostu městyse jejím podpisem
11. schvaluje přijetí neinvestiční finanční podpory z rozpočtu JMK ve výši 30.000 Kč pro
JSDH Jedovnice a pověřuje starostu městyse
podpisem smlouvy č. 036326/16/OKH

12. schvaluje přijetí finančního příspěvku
z Česko-německého fondu budoucnosti,
nadačního fondu, Železná 24, 110 00 Praha 1, ve výši 75.000 Kč, a pověřuje starostu
městyse podpisem smlouvy o poskytnutí
příspěvku č. 3-16-6231
13. schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti vedení kanalizace odpadních
vod se Svazkem vodovodů a kanalizací měst
a obcí, 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice,
a se slečnou K. N., Jedovnice, a pověřuje starostu městyse jejím podpisem
14. schvaluje Smlouvu o převodu práv a povinností ze stavebního povolení a o převodu
práv a povinností souvisejících (stavba „Vozidlová komunikace a chodník v Jedovnicích, ul. Zahradní“) uzavřenou s O. a I. R.,
Slavkov; s P. a J. B., Brno; s J. a S. V., Jedovnice; s M. a H. K., Jedovnice; s J. a Š. P., Jedovnice, a pověřuje starostu městyse jejím
podpisem
15. schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
s firmou Porr, a.s., Dubečská 3238/36, 100 00
Praha 10 – Strašnice, ze dne 12. 10. 2015,
na provedení rekonstrukce místní komunikace, ul. Olšovecké
16. souhlasí s dofinancováním zbylých zdrojů
na pořízení nového dopravního automobilu
pro JSDH Jedovnice z dotačního programu
MV v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2016 – podprogram 1
17. schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2016 dle
předloženého návrhu

Další důležité informace pro občany
Rozhodněte o použití obecních financí i v roce 2016
Vážení spoluobčané,
opět tento rok je možné rozhodnout o použití
200.000 Kč z obecního rozpočtu. V době, kdy
čtete tento zpravodaj, již hlasování probíhá.
Proto vás chceme ještě jednou blíže seznámit
s možností zapojit se do dění v obci…
Jedná se o tzv. participativní rozpočet, tj. znamenající přímé zapojení občanů do rozhodování
o tom, na co budou použity obecní finance. Váš

hlas může rozhodnout – a také ukázat, jaké jsou
vaše priority ohledně investování v Jedovnicích.
Jedná se tedy i o částečný přenos odpovědnosti
na vás. Stejně jako zastupitelé Jedovnic můžete
řešit dilema, na co použít (omezené) prostředky,
kterou z vytipovaných akcí je nejrozumnější
podpořit. A věřte tomu, že Jedovnice jsou v tomto unikátní oproti jiným obcím Jihomoravského
kraje.
7
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Mohou se jistě vyrojit pochyby typu Proč zrovna tyto čtyři akce a ne jiné? Proč by mě to mělo
vůbec zajímat? Bude na výsledek hlasování brán
ohled? atd.
Čtyři akce pro hlasování zvolilo Zastupitelstvo
na svém jednání dne 12. května 2016 na základě
vašich podnětů z celkem poslaných 13 návrhů.
Věříme, že případné pochyby zaženete, nabízené možnosti využijete a hlasování se zúčastníte.
Jak a kde hlasovat?
Hlasovat mohou osoby s trvalým pobytem
v Jedovnicích starší 15 let, které mají občanský
průkaz (nezapomeňte ho vzít s sebou). K prokázání trvalého bydliště je možné doložit i cestovní pas. Každá osoba má pouze 1 hlas. Hlasování je možné pouze v místní knihovně během
otevírací doby. Na hlasování je vyčleněn měsíc
červen. Jedná se o tajnou volbu. Obdržíte hlasovací lístek s možností zakroužkovat pouze jednu
akci, a ten vhodíte do zapečetěné urny.
Pondělí 8.30 – 11.00 13.00 – 15.00
Úterý
8.30 – 11.00 13.00 – 16.00
Středa 8.30 – 11.00 13.00 – 17.00
Čtvrtek 8.30 – 11.00 13.00 – 17.00
Pátek
8.30 – 11.00 ---

Sobota
Neděle

9.00 – 11.00
9.00 – 11.00

13.00 – 16.00 (od 15. 6.)
13.00 – 16.00 (od 15. 6.)

HLASOVÁNÍ PROBÍHÁ OD 1. ČERVNA
DO 30. ČERVNA 2016
O čem je možno hlasovat?
1) zbudování plotu kolem hřiště u rybníka
(na pískovém parkovišti)
2) veřejné toalety pod Olšovcem (u Hastrmana)
3) příprava úpravy srázu na konci ulice Nad
Rybníkem (k Barachovu)
4) pokračování úprav obřadní síně a navazujícího okolí
Kdy se dozvíte výsledky?
Po skončení hlasování, to je dne 30. června, budou všechny hlasy sečteny a informace budou
k dispozici na úřední desce úřadu. Informace
o výsledku hlasování, vyhodnocení a o dalším
postupu uveřejníme v příštím zpravodaji, na infokanále, na webových stránkách obce i na Facebooku Jedovnic. Pokud máte jakékoli dotazy
nebo nejasnosti k této akci kontaktujte: lenka.
sebelova@jedovnice.cz nebo mobil: 723 709 963.
Lenka Šebelová, členka rady obce

Informace pro zájemce o kompostéry
Zástupci svazku obcí Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras (26 obcí v regionu) vyjádřili zájem o podání žádosti do připravovaného
dotačního programu podporujícího domácí
kompostování (až 40 % komunálního odpadu
z domácností tvoří totiž biologicky rozložitelný
odpad, který je možné kompostovat) a připravují projektovou žádost. V obcích proto proběh-

ly mezi obyvateli ankety mapující předběžný
zájem občanů o dotovaný nákup kompostérů.
V Jedovnicích mělo o nákup zájem 49 občanů.
Výzva k zaslání žádosti o poskytnutí dotace by
měla být zveřejněna v srpnu 2016. O dalším postupu budou zájemci o kompostéry informováni.
Anna Bayerová

Výstavba v obci
Protože se čas od času setkáváme s tím, že se
někteří spoluobčané domnívají, že zastupitelstvo nebo rada městyse mohou ovlivňovat to,
co kde bude po obci postaveno nebo jak bude
stavba vypadat, rozhodli jsme se informovat občany o působnosti a kompetencích orgánů obce
v těchto záležitostech.
Obce (městyse, města) působí ve dvou základních oblastech – v oblasti působnosti samostat8

né (tedy v tom, co řídí samospráva – zastupitelstva) a v oblasti působnosti přenesené (kde jsou
„prodlouženou rukou státu“ a jsou tedy součástí
státní správy). Do této oblasti samospráva (zastupitelstva a rada) zasahovat nemůže a nesmí.
Sem patří např. vedení matrik, vedení evidence
obyvatel, vedení místních poplatků a také agenda stavebního úřadu (územní a stavební řízení).
Právě o poslední jmenované oblasti se občané
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často domnívají, že ji mohou volení zástupci
obce bezprostředně ovlivňovat. To je omyl, protože nejde o oblast samostatné působnosti. Proto
zastupitelé a radní nesmějí do práce stavebních
úřadu zasahovat. A to i přesto, že stavební úřad
sídlí v budově obecního úřadu, že zaměstnanci
stavebního úřadu jsou zaměstnanci obecního
úřadu a peníze na jejich platy „protékají“ přes
obecní rozpočet.
Stavební úřad jedná podle zákona č. 183/2006
Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(tzv. stavební zákon), jeho prováděcích vyhlášek
a dalších souvisejících právních předpisů.
Zastupitelstvo může ovlivnit výstavbu v obci
v rámci územního plánu obce, který obsahuje
zejména základní koncepci rozvoje území obce
a jeho plošného a prostorového uspořádání. Vymezuje především zastavěné území a dále zastavitelné plochy (tedy plochy, v nichž lze umísťovat, povolovat a realizovat stavby), plochy
přestavby a plochy určené pro veřejně prospěšné
stavby a opatření (které lze následně vyvlastnit).
Územní plán dále stanovuje podmínky pro využití ploch a určuje, jaké využití konkrétního
území je nepřípustné, které je naopak přípustné, případně za jakých podmínek. Rovněž může
stanovit například výškovou či plošnou regulaci
zástavby, její charakter a strukturu. Neurčuje
ovšem konkrétní umístění stavby, její detailní

podobu, tvar střechy, vzhled oken, barvu fasády
atd.
Při vlastní realizaci stavby je obec (v případě
Jedovnic prostřednictvím rady) účastníkem
územního řízení, pokud jsou např. výstavbou
přípojek inženýrských sítí nebo plánovanou
stavbou dotčeny pozemky v jejím vlastnictví,
nebo když je obec vlastníkem sousedního pozemku. Dále je povinností každého stavebníka
zajistit si stanovisko dané obce (u nás se vyjadřuje rada) k uvažovanému stavebnímu záměru.
Toto stanovisko (vyjádření) je součást dokladové části, kterou stavebník (žadatel) spolu s projektovou dokumentací a žádostí podává na stavební úřad, aby mohlo být zahájeno příslušné
správní řízení.
Členové zastupitelstva a rady nemají právo
na informace, které se výše uvedeného netýkají
a nemohou ani některé informace zveřejňovat,
aby tím např. nepoškodili něčí podnikatelský
záměr.
Občané proto nemohou očekávat od „obce“, že
znemožní na soukromém pozemku stavbu, jež
je v souladu s územním plánem a že je bude
o všem informovat. Obec (zaměstnanci, zastupitelé) se musí řídit zákony a dodržovat je, i když
se nemusí s některými věcmi zcela ztotožňovat.
úřad městyse

O věcech přehlížených
Občas zaslechneme jako zastupitelé připomínku, že v sousedních obcích mají vše krásné, ale
u nás... Je to očividná pravda, ale vzpomenu
si občas na Exupéryho myšlenku, že důležité věci zůstávají očím skryty. Těmi důležitými
věcmi (netvrdím, že jedinými důležitými) jsou
i věci méně viditelné – stav kanalizace, vodovodu, komunikací... A i když obec často „jen“

spolufinancuje tyto stavby, míří sem podstatná
část obecního rozpočtu. Snahou je dát nejdříve
do pořádku to, co je pod zemí, až následně upravovat povrch. Za několik málo posledních let se
to podařilo na úsecích ulic Legionářské, Hybešovy, Absolonovy, K Propadání, Brněnské, Kostelní, Olšovecké, Habeše... A v plánu jsou další.
Josef Plch

Z policejních záznamů
Zpráva o činnosti Policie městyse Jedovnice za období od 23. 3. do 25. 5. 2016
Obecní policie mimo jiné řešila v uplynulém období následující události:

• 1x přijato oznámení o odcizení elektrického
nářadí na ul. Na Kopci. Věc šetří OPM Jedovnice. Přestupek proti majetku.
9

JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ

• 2x zaslána žádost o poskytnutí údajů z informačních systémů k zájmovým osobám.
• 1x otevření bytu na ul. Na Větřáku – z důvodné obavy z ohrožení života a zdraví osoby. O provedených opatřeních sepsán úřední
záznam
• 1x nález dioptrických brýlí – uloženy na služebně, doposud nevyzvednuty, úřední záznam.
• 1x nález bundy s klíči od motorového vozidla
– nález předán majiteli, úřední záznam.
• 1x přestupek proti občanskému soužití – rodinné neshody, provedeno šetření na místě,
zjednání pořádku.
• Návrhový přestupek, poučení osob o dalším
postupu, úřední záznam.
• 4x nález klíčů v k.ú Jedovnic – nalezené klíče
předány majitelům, úřední záznam.
• 3x předvolání pro nepřítomného pachatele
přestupku v silničním provozu. Přestupky
následně vyřešeny uložením blok. pokut.
• 4x případ rušení nočního klidu na Havlíčkově náměstí, na ul. Riviéra a na ul. k Propadání. Přestupky proti veřejnému pořádku šetří
OPM Jedovnice.
• 1x přijato oznámení k neoprávněnému parkování na vyhrazeném veřejném parkovišti
u pošty, parkoviště určené pro návštěvníky
pošty a MŠ. Přestupky vyřešeny domluvou.
OP provádí opakované kontroly. Ve věci sepsán úřední záznam.
• 3x případ podnapilých osob, které se požitím
alkoholu uvedly do stavu, kdy svým chováním na Havlíčkově náměstí budily veřejné
pohoršení. Přestupky šetří OPMJ - přestupky
proti veřejnému pořádku.
• 5x zjištěno porušení OZV č. 1/2010 - znečistění veřejných prostranství výkaly chovaných
zvířat – psů a dále psi bez vodítek, tzv. na volno. Přestupky vyřešeny domluvou a úklidem.
Při opakování budou řešeny pokutou.
• 3x případ založení skládky na ul. Podhájí –
odkládání komunálního odpadu a suti mimo
vyhrazená místa. Přestupky šetří OP.
• 2x odchyt volně pobíhajících psů. Přestupky –
porušení OZV – vyřešeny blokovou pokutou.
• 1x nález peněženky s osobními doklady – nález předán majiteli.

10
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• 18x výběr poplatků za užívání veřejného prostranství a reklamy na infokanále.
• 3x kontrola podomních prodejců, zjištění totožnosti a oprávnění k nabízení služeb. Přestupky proti pořádku v územní samosprávě
– porušení Tržního řádu městyse Jedovnice
– byly vyřešeny na místě domluvou a vykázáním prodejců.
• 5x řešení neukázněných cyklistů při jízdě
na chodníku.
• 4x součinnost s PČR při šetření trestné činnosti spáchané v k.ú. Jedovnic.
• 3x případ nedovoleného pálení rostlinného
odpadu. Porušení OZV. Přestupky vyřešeny
domluvou.
• 4x porušení dopravní značky „Zákaz vjezdu
motorových vozidel“ v chatové oblasti Jedovnice. Přestupky šetří OPMJ.
• 2x doručení písemnosti do vlastních rukou.
• Řešení dopravní situace – parkování motorových vozidel v obytné zóně, na travnatém
svršku a rychlost vozidel projíždějící zónou
na ul. U Hrubé lípy. Na opakované žádosti občanů bude rychlost jízdy v tomto úseku
opakovaně měřena strážníky OPMJ.
• 7x vystaveno povolení k vjezdu do chatové
oblasti.
• 1x oznámení dopravního přestupku na Městský úřad Blansko, oddělení dopravně správních agend. Přestupce je podezřelý ze spáchání přestupku v dopravě. S vyřízením na místě
nesouhlasil, a proto byl přestupek oznámen.
• Opakované kontroly rekreačních objektů
v k.ú. Jedovnic. Pátrání po pachateli vloupání
do chat.
• V uplynulém období strážníci šetřili celkem
46 přestupků v dopravě spáchaných na k.ú.
městyse Jedovnic.
• V následném období strážníci provedou minimálně 3x kontrolní měření rychlosti na k.ú.
městyse Jedovnic.
Obecní policie nenahrazuje Policii České republiky; pouze ji doplňuje a přispívá k plnění
obdobných úkolů. Policie České republiky je
zde stále a pracuje nepřetržitě. Jestliže budete
potřebovat oznámit jakékoli protiprávní jednání, byť se dle Vašeho mínění nejedná o závažnou
věc, a současně obecní policie není dostupná,
můžete se bez obav obrátit na Policii České re-
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publiky (např. všechny přestupky v dopravě, veřejný pořádek, občanské soužití, přestupky proti
majetku, porušování obecně závazných vyhlášek obce nebo nařízení obce atd.).
V naléhavých případech nebo při nedostupnosti obecní policie volejte prosím Policii České republiky.

• Tísňová linka: 158
• Obvodní oddělení PČR Blansko: 974 631 396.
Úřední hodiny Obecní policie městyse Jedovnice: Středa 13.00 – 17.00
Luděk Kolář – velitel Obecní
policie městyse Jedovnice

Z policejního zápisníku
Sebral i kanystr s benzínem

(18. 5.) Zloděje přilákalo u jedovnického hotelu odstavené osobní auto
Na jarní pobyt v hotelu u jedovnického rybníka Olšovce nebude v dobrém vzpomínat dvojice německých turistů. Ti se ubytovali v hotelu
a přes noc nechali v zaparkovaném osobním
automobilu VW Polo zavazadla s osobními věcmi, především oblečením. Zatím neznámý pachatel v noci poničil okno levých předních dveří
a z vozidla odložené věci sebral. Hodil se mu
také desetilitrový plastový kanystr s benzínem.
Škoda je skoro patnáct tisíc korun.

Ve stanu vzal peněženku

(30. 5.) Zloděj poničil stan devatenáctileté majitelky pravděpodobně nožem
Kolem půlnoci se v Jedovnicích v kempu poblíž
tamního rybníka rozhodl obohatit zatím neznámý pachatel. Vytipoval si stan devatenáctileté
majitelky, který pravděpodobně nožem poničil
a zpod spacáku odcizil peněženku s finanční hotovostí, platebními kartami a osobními věcmi.
Celková škoda včetně poškození stanu je nejméně pět tisíc korun.
por. PaedDr. Bohumil Malášek, Oddělení
tisku a prevence, Krajské ředitelství
Policie Jihomoravského kraje

Společenská kronika
Jubilanti

Blahopřejeme všem jubilantům, kteří oslaví narozeniny v měsíci květnu a červnu 2016.
Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a spokojenost
do dalších let života.
Květen
3. 5. Marie Šebelová, Zahradní 699, 91 roků
4. 5. Juraj Špak, Jiráskova 240, 81 roků
14. 5. Olga Dvořáčková, k Propadání 228,
90 roků
15. 5. Vlastimil Hédl, Na Kopci 512, 83 roků
18. 5. Marie Kovářová, Podhájí 399, 87 roků
19. 5. Drahoslava Nejezchlebová, Tyršova 317,
87 roků
20. 5. Jan Rumíšek, U Hrubé lípy 549, 80 roků
24. 5. Ing. Jan Galusek, Na Kopci 582, 80 roků
26. 5. Antonie Streitová, Havlíčkovo nám. 135,
80 roků
29. 5. Jiřina Ševčíková, Za Kostelem 439, 93 roků
Červen
3. 6. Zdena Zlatkovská, Zahradní 699, 82 roků

25. 6. Jana Opletalová, Legionářská 469,
80 roků
50 roků manželství – zlatou svatbu oslaví
dne 4. 6. 2016 manželé Marie a Rudolf
Formánkovi, Legionářská 64.
Přejeme manželům mnoho zdraví, štěstí
a pohodu do dalších společně prožitých let.

Vítáme mezi námi

V obřadní síni jsme uvítali tyto děti:
• Ellen Šůstkovou, nar. 4. 8. 2015,
Zahradní 676
• Ondřeje Maňouška, nar. 7. 8. 2015,
U Hrubé lípy 548
• Amálii Annu Pazderovou, nar. 15. 1. 2016,
Na Kopci 635
• Marii Ottovou, nar. 11. 2. 2016,
Na Větřáku 688
Zdeňka Nečasová,
matrikářka ÚM Jedovnice
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Co se děje v mateřské škole
Poznáváme různá povolání

Ve třídě žabiček jsme se v jarních měsících věnovali povolání rodičů, zjišťovali, která další zajímavá povolání existují, čím bych chtěl být, až
budu velký. V rámci tohoto tématu jsme měli
možnost navštívit některá pracoviště v Jedovnicích.

První zastávkou byla firma Regopen, kde děti
mohly vidět broušení plastů a práci na děrovačkách. Zjistili jsme, že tato práce je nebezpečná
a je zde potřeba ochranný oděv.

Nejzajímavější zastávkou byla pro děti policejní stanice s ukázkou donucovacích prostředků,
jako např. pouta, obušek, zbraň a jiné. Policisté
ochotně zodpověděli všechny záludné otázky
dětí. V kanceláři u pana starosty jsme si prohlédli jedovnické prapory, děti dostaly pexeso
jako dárek. V redakci místního infokanálu si
děti prohlédly kamery a další elektronické přístroje potřebné pro natáčení a přípravu k vysílání. Děti zde poznaly, jak pracuje vedení místního městyse, co je náplní práce starosty a dalších
úředních osob.
Začátkem května jsme navštívili poštu, kde jsme
měli možnost podívat se do prostor za přepážkami, úložnu balíků, třídírnu pošty. Pro děti byl
připraven pošťácký kvíz, vítězové obdrželi sladkou odměnu.
Poslední návštěvou byla přečerpávací stanice
vodárenské společnosti. Děti zde získaly poznatky o tom, jakým procesem musí voda projít,
abychom si ji čistou napustili do sklenice.
Cílem těchto exkurzí bylo dětem ukázat, že každá práce je potřebná pro společnost, proč je důležité do práce chodit, a tím pochopit rčení: Bez
práce nejsou koláče.
Děkujeme všem, kteří nám umožnili prohlídku
daných pracovišť.
Paní učitelky Dana Zouharová
a Lucka Klimešová ze třídy Žabky

Dopravní výchova
„Autobus, trolejbus, jede, jede po silnici, zastavuje na krajnici, otevírá dveře, kdopak se to
veze? Anička? Vojta? Adélka? Péťa?...“
Toto úsměvné říkadlo znělo třídou Kačenek
na konci měsíce dubna. V tomto měsíci jsme se
s dětmi zaměřili na projekt DOPRAVA. Toto
téma prolínalo všemi činnostmi u nás od výroby pexesa s dopravními značkami přes tvoření z odpadového materiálu (např. Autobus)
až po hry a písně. Děti se učily správně reagovat
na semafor a poznávat dopravní značky. Předškolní děti dokázaly rozlišit značky zákazové,
příkazové a informativní. Menší děti se učily
rozlišovat dopravní prostředky, které cestují
12

po kolejích, po silnici, plují a létají. Získané znalosti děti využívaly ve spontánní hře – hrály si
na řidiče, chodce, policisty a vyrobily si vlastní
řidičské průkazy. Při pobytu venku jsme pozorovali a pojmenovávali dopravní značky, prostředky a sledovali dopravní situace.
Naučili jsme se vtipnou píseň o telefonu, ve kterém se ukrývají důležitá čísla na hasiče, policisty
a záchranku. Na tento úspěšný projekt bychom
chtěli příští rok navázat a zorganizovat výlet
na blanenské dopravní hřiště.
Paní učitelky Alena Dostálová
a Kája Pavlů ze třídy Kačenky
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Poznáváme a objevujeme jarní přírodu

V jarních měsících jsme ve třídě Hastrmánci
pozorovali a zkoumali přírodu. Protože součástí
tematické části na toto období je povídání o probouzející se jarní přírodě, zvířatech, broucích
a květinách, rozhodli jsme se prozkoumat vše
na vlastní oči. V rámci malého projektu s názvem „Poznáváme a objevujeme jarní přírodu“
jsme se vydávali na toulky okolo rybníka Olšovce, cestou na Harbechy a cestou přes Habeš jsme
došli až do Kotvrdovic. Pro pozorování a objevování jsme používali lupu a dětský mikroskop.
A stálo to za to! Postupně jsme se formou zážitkového učení seznámili s ekosystémy rybník,
les, pole a louka.
Cestou kolem rybníku Olšovec oparem ranní
mlhy prosvěcovaly sluneční paprsky, uvítala
nás spousta kačenek a po včerejším dešti nebyla nouze ani o šneky a žížaly. A na to množství
ploštic, vyhřívajících se na kmeni lípy, jsme si
museli vzít lupu. U kempu děti vyzkoušely běh
o závod. Jsme přece sportovci, a také nás trochu
tlačí čas, z hráze si prohlédneme i rybníky Budkovany a potom přijde trocha dobrodružství při
zdolávání zkratky lávkou přes potok a loukou
v nerovném terénu.

Co se děje na jaře v lese, pozorujeme při cestách mezi kořeny stromů. Vyhýbáme se pilným
mravencům, pozorujeme střevlíka, zlatohlávka
a brouka tesaříka. Víme, který brouk je užitečný, který škodí rostlinám i stromům, který rád
mlsá sladký nektar z květin a kdo je považován
za krále brouků. To všechno již děti znají z prohlížení tematických encyklopedií a dětských časopisů. Dále poznáváme rostliny a stromy. Jedna
hádanka - co je to? No přece sasanka!
Naše toulky nás zavedly také do polí s jarním
osením a na louky, kde hledáme květiny a byliny, zkoumáme je pod lupou a snažíme se je
pojmenovat. Rozhodli jsme se, že si od každé
květiny a byliny jednu vylisujeme a vytvoříme
tak svůj první herbář.
Při cestě do Kotvrdovic, kam jsme se vydali spolu s dětmi ze třídy Kapříci v rámci cesty za sladkým pokladem, jsme mohli zúročit naše získané
vědomosti a dovednosti. Měli jsme například
úkol kytičkový, broučkový, hádankový, vědecký
aj. Máme štěstí, cestou vidíme užovku a dvě ještěrky, které se vyhřívají na sluníčku. Naším cílem byl okraj lesa a v něm malé lanové centrum
– malý ráj pro děti.
Při našich toulkách přírodou nás provázela dobrá nálada, chuť poznávat a objevovat, potřeba si
zasportovat, mít společné zážitky a o všem si povídat. Sluníčko hřeje, nožky už trochu bolí, ale
vidina dobrého oběda nás vždy popohání k cíli.
I oba čápi na komíně naší školky nás ujistili, že
vše je tak, jak má být!
Paní učitelky Alena Jachanová
a Jitka Kučerová ze třídy Hastrmánci

Svátek maminek
Den matek je velmi krásný svátek, který je rozšířen po celém světě, a tak se i děti ze třídy Kapříků na tento den připravily. Společně jsme
si povídali nejen o tom, jak maminka vypadá,
ale také jaká je. Definovat povahové vlastnosti
člověka není pro děti jednoduché, a tak jsme se
nejdříve věnovali tomu, jaké mohou být a co ta
slova vlastně znamenají. Z odpovědí dětí bylo

poznat, že každé poctivě přemýšlelo, co by
o svojí mamince řeklo. Děti si také svoji maminku nakreslily, navrhly pro ni látku na šaty. Jako
poděkování za jejich lásku, péči a starostlivost
jim vlastnoručně vyrobily krásnou kytičku z barevného papíru, kterou zasadily do „skleněného
květináče“ ozdobeného jarními motivy. Spolu
s písničkou na rtech „Maminko, mámo, já tě
13
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mám rád, chtěl bych ti něco k tvému svátku dát...“
si odnesly kytičku domů a těšily se na druhou
květnovou neděli, až budou moci udělat radost

své mamince a přidat k tomu sladkou pusu
na závěr.
Paní učitelky Jitka Petrželová
a Monika Křivanová ze třídy Kapříci

Prázdninový provoz mateřské školy Jedovnice:
Červenec: 1. – 22. 7. 2016
Srpen:
29. – 31. 8. 2016
Školní rok 2016/2017 začíná 1. 9. 2016 v jednotlivých třídách

Přejeme všem dětem, rodičům a příznivcům
mateřské školy krásné léto, prožité podle
svých představ.
Za kolektiv zaměstnanců mateřské
školy Bc. Jitka Kučerová

Z lavic základní školy
Střípky ze života školy
Duben 2016
6. 4. Okresní turnaj ve vybíjené, starší žákyně –
3. místo /Souček/
8. 4. Seminář Společné
vzdělávání /Šíblová J./
		Beseda s autorkou dětských knih, 3. ročník
12. 4. Pedagogická rada
		Konzultace s rodiči
13. 4. Okresní turnaj ve vybíjené, starší žákyně
– /Hrazdírová D./
15. 4. Školní kolo turnaje v bowlingu /Buřt/
14

19. 4. Odborný seminář pro ředitele škol /
Souček/
20. 4. Kulturní vystoupení u příležitosti vyhlášení Aleje roku /Langrová/
21. 4. Preventivní program Hasík, 2. a 6. ročníky
22. 4. Akce sdružení Cirsium – vybíjená mladší
žákyně, Lipovec /Hrazdírová D./
26. 4. Atletický mítink o pohár rozhlasu, mladší kategorie
27. 4. Atletický mítink o pohár rozhlasu, starší
kategorie
		 Geografická prezentace Kouzelná planeta
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28. 4. Výměnný pobyt v Aschheimu
Květen 2016
3. 6. Exkurze Brno, 8. a /Jakubková/
4. 6. Exkurze Vídeň, 8. a 9. ročníky /Hrazdírová D. /
5. 6. Zahájení sběru starého papíru
		 Okrskové kolo fotbalového McDonalds Cup – 4. místo /Teturová/
Okresní turnaj v přehazované mladší žákyně /
Hrazdírová D. /
6. 6. Okresní turnaj v přehazované starší
žákyně /Souček/
10. 5. Akce sdružení Cirsium – znalostní soutěž 5. ročníku, ZŠ Podomí /Rusová/
		 Exkurze Praha, 7. ročník /Šíblová J.,
Štěpánková/
11. 5. Akce sdružení Cirsium – znalostní soutěž v matematice a češtině /Nečasová/

12. 5. Akce sdružení Cirsium – znalostní soutěž v informatice a angličtině /Souček/
		 Okresní kolo fotbalového McDonalds Cup /Teturová/
13. 5. Akce sdružení Cirsium – Dyslexiáda
		 Terénní výuka, 6. ročníky /Nečasová,
Hrazdírová/
18. 5. Návštěva Dopravního hřiště Blansko,
4. ročník /Fajfrová, Teturová/
19. 5. Akce sdružení Cirsium – turnaj v přehazované /Hrazdírová D./
		 Odborný seminář Společné vzdělávání /
Souček, Štěpánková, Šíblová J./
24. 5. Akce sdružení Cirsium – porada vedení
škol a vedoucích školních jídelen /Souček,
Štěpánková, Šebelová/
25. 5. Odborný seminář pro výchovné poradce
škol /Šíblová J./
31. 5. Okresní přebor škol v bowlingu.
-MS-

Náš výlet do Aschheimu (28.4. - 1.5 2016)
Konečně! Rok se sešel s rokem a my, žáci 6. ročníků, vyrážíme na čtyřdenní výlet do partnerské obce Aschheim v Německu. Letos jsme se
naučili první německá slovíčka ve školních lavicích, tak jsme zvědaví, jak se asi domluvíme
v německých rodinách?
Cesta trvá dlouhých 8 hodin, ale probíhá bez
problémů. Veze nás usměvavý řidič, který se
v průběhu pobytu mění na zdatného fotografa.
Díky němu jsou všechny naše zážitky perfektně
zdokumentovány.
Hned po příjezdu si nás rozebírají hostitelské
rodiny. Máme trochu strach, ale německy, an-

glicky, rukama i nohama se přece domluvíme
s každým!
V pátek představujeme německým dětem svůj
kulturní program. Velký úspěch sklízí hudební
i taneční vystoupení. Při německých písních se
nadšeně připojují i místní žáci, a o to v našem
partnerství jde. Kamarádíme se bez ohledu
na jazyk, národnost či barvu pleti! Při fotbalovém zápasu na místní Realschule se nám sice
nedaří a prohráváme, ale všichni vidíme, že němečtí hráči jsou o 2 roky starší a i to hraje určitou roli.
Na drobný neúspěch zapomínáme při dalším
programu našeho pobytu. Podnikáme dva výlety. První do největšího Aquacentra ve střední Evropě – v Erdingu, kde neúnavně sjíždíme
36 tobogánů nebo relaxujeme v termálních
bazénech. V sobotu pak míříme do Skylinu –
zábavného parku s mnoha bláznivými horskými
dráhami, lezeckými atrakcemi, skluzavkami,
kolotoči a létajícími „nesmysly“. Ideální atmosféru dotváří slunečné počasí, které nás oba dva
dny provází. Prostě každý jak si zaslouží!
Večer se ještě scházíme s hostitelskými rodinami při grilování, všichni se baví a my hrajeme
s německými kamarády stolní tenis a jiné ven15
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kovní hry. Odjíždíme plni dojmů a zážitků, snad
se do Aschheimu ještě někdy podíváme. Teď už
víme, že učit se jazyky má smysl!
Tímto bychom také rádi poděkovali za finanční
podporu, kterou škola získala z projektu Česko-

německého fondu budoucnosti. Díky tomu jsme
za tento krásný výlet zaplatili jen minimální
sumu.
Mgr. Hana Slaninová

Dějepisná exkurze do Vídně
Už se stalo tradicí, že naše škola pořádá v rámci výuky zeměpisu a dějepisu návštěvu jednoho
z nejmalebnějších měst Evropy – Vídně.
Letos jsme se na cestu vydali ve středu 4. května s 35 žáky 8. a 9. ročníků, doprovázenými
Mgr. Hrazdírovou a Mgr. Nečasovou.
Paní průvodkyně nás nejprve rozesmála brněnským „hantecem“, a pak už nám velmi poutavě
vyprávěla o všem zajímavém, co jsme viděli cestou. A nebylo toho málo – Pálavské vrchy, Novomlýnské nádrže na řece Dyji, sledovali jsme větrné
elektrárny, výstavbu nové dálnice, svahy s vinnou
révou, kterou k nám přinesli staří Římané.
Počasí nám v tento den moc nepřálo – ve Vídni
dost pršelo a foukal studený vítr. Věděli jste, že
ve Vídni, i když leží jižněji než Jedovnice, bývá
zpravidla chladněji v průměru o 3-4°C? Ne
všichni jsme byli na takové počasí připraveni.
Někteří dobrodruzi dokonce vyrazili v plátěných teniskách a kraťasech…
Naše první zastávka byla v Belvederu, nádherné
stavbě s francouzskou zahradou, kterou nechal
postavit princ Evžen Savojský.
Autobusem jsme poté přejeli do centra a vystoupili u náměstí Marie Terezie. Dále jsme pokračovali na pěší prohlídku obvyklou turistickou trasou nádherným historickým centrem císařské
Vídně: gotická Svatoštěpánská katedrála, luxusní hotel Sacher se slavným Sacherovým dortem,
světoznámá Vídeňská opera, Michalské náměstí
s odkrytými vykopávkami z doby římské, císařský palác Hofburg, stáje bílých koňů lipicánů (ty
jsme sledovali jen zdáli), vídeňská radnice, ra-

kouský parlament, náměstí Marie Terezie s oběma muzei, Karlovo náměstí, Secession s obrazy
Gustava Klimta a řada dalších. Občerstvili jsme
se v restauraci Rosenberger, která je součástí velkokapacitní sítě samoobslužných a vícepatrových restaurací s poměrně příznivými cenami.
Nutno dodat, že fanoušci McDonaldu vyhledali
právě toto zařízení.
Využili jsme také možnosti bezplatné návštěvy
žáků a studentů v některých muzeích a prohlédli jsme si úžasné přírodovědné muzeum
na Maria-Theresien-Platz. Úchvatná habsburská
budova s unikátní císařskou majestátní výzdobou ukrývala ojedinělé sbírky od dob pravěku,
minerály a nespočet dalších exponátů. Z mnoha
dojmů zmíním krásný a zároveň děsivý zážitek
z pohledu na obrovského pohybujícího se dinosaura, nebo úchvatné polodrahokamy sesbírané
s pečlivostí po celém světě. Toto muzeum stojí
opravdu za zhlédnutí, doporučujeme ho všem.
Zadejte do internetového vyhledávače „allosaurus Vídeň“ a sami uvidíte…
Na závěr dne jsme využili počasí, které se
umoudřilo a zajeli jsme se podívat do letního
sídla Habsburků – Schonbrunnu. Opět zdarma
jsme obdivovali císařské kočáry, a pak už jsme
se rozešli po zahradách. Jaro se projevilo již odhalenými sochami, kašnami s tryskající vodou
a záhony barevných květů.
Ještě jednou chceme poděkovat paní průvodkyni a panu řidiči z CK Slunce a sníh za ochotu
a příjemnou spolupráci.
Mgr. Dana Hrazdírová

Dějepisná exkurze 7. třídy v Praze (10.5. - 11. 5. 2015)
V úterý jsme vyrazili, a to žáci 7. tříd, Mgr. Jaroslava Šíblová a Mgr. Světlana Štěpánková,
v 8.00 autobusem z Brna a v 10.30 vystoupili
na Florenci v Praze. Přesunuli jsme se metrem
na Václavské náměstí a ubytovali se v AZ Hostelu v Jindřišské.
16

Tady všichni žáci dostali pracovní listy, do nichž
si po celé dva dny zaznamenávali poznatky
a splněné úkoly. Dějepisná exkurze po našem
hlavním městě mohla začít.
Za chvíli jsme stáli před budovou Národního
muzea a prošli jsme si Václavské náměstí kolem
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sochy sv. Václava, Národní třídu a obdivovali
Národní divadlo. Po obědě jsme se přesunuli
opět metrem. Tentokrát jsme vystoupili na stanici Hradčanská a kolem letohrádku královny
Anny jsme došli na Pražský hrad, kde nás očekávala průvodkyně.
S ní jsme procházeli prostorami katedrály sv. Víta, dále nás čekala prohlídka basiliky
sv. Jiří a Zlaté uličky. Naše cesta vedla na Hradčanské náměstí a potom Nerudovou ulici
na Malostranské náměstí. Po prohlídce barokního chrámu sv. Mikuláše a Karlova mostu jsme
se vydali k místu ubytování. Po občerstvení
v hostelu následoval přesun k Prašné bráně,
poblíž které se nachází Slovanský dům. V něm
jsme zakončili slunečný den návštěvou kina
a zhlédli film Kniha džunglí.

Druhý den jsme začali na Staroměstském náměstí. Zde jsme obdivovali kromě Staroměstského orloje i Týnský chrám a Husův pomník.
Dále jsme viděli Betlémskou kapli. Pak následoval další přesun na starobylý Vyšehrad, kde jsme
navštívili rotundu sv. Martina, Slavín a chrám
sv. Petra a Pavla.
Po další jízdě pražskou MHD jsme došli až
na Újezd ke stanici lanové dráhy, která nás vyvezla na Petřín. Žáci lehce zdolali 299 schodů
rozhledny a obdivovali pražské panorama hluboko pod nohama.
Dvoudenní exkurzi jsme zakončili prohlídkou
zrcadlového bludiště.
V 16 hodin jsme už všichni odjížděli z Florence autobusem směr Brno. Domů jsme dorazili
po 21. hodině
Mgr. Jaroslava Šíblová

Cirsiáda 2016
V měsíci květnu se každoročně koná Cirsiáda,
soupeření okolních škol, které jsou sdruženy
v rámci Cirsia (Jedovnice, Křtiny, Lipovec, Ostrov, Podomí, Sloup).
Z každé školy soutěžili tři žáci 6., 7. a 8. ročníku
v českém jazyce a matematice, 6., 7., 8. a 9. ročníku v angličtině, 9. ročníku v informatice. Ošizeni nejsou ani dyslektici, ti se utkali v dyslexiádě.

Velkého úspěchu dosáhly v letošním ročníku
žákyně v češtině. Julie Hrivíková z 8. B získala
1. místo a Karolína Kocmanová z 8. B obsadila
3. místo. O 2.-3. místo se dělí Marie Nesrovnalová z 6. A a Jana Stehlíková z 6. A.
Hynek Čejka z 9. A získal 3. místo v angličtině
a Filip Zukal se umístil na 3. místě v informatice.
Mgr. Jana Nezvalová
17
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Malá Cirsiáda 2016

Dne 10. 5. 2016 jsme vyrazili se žáky 5. ročníku
na Malou Cirsiádu, která se konala na ZŠ Podomí. Po příjemném přivítání panem ředitelem

byli žáci všech šesti škol rozděleni do skupin
podle svého zaměření, aby změřili své vědomosti v matematice, českém jazyce a anglickém
jazyce.
Naše škola měla zastoupení ve všech předmětech. V matematice obsadil 1. místo Ondřej Kala
a na 5. místě se umístil Matyáš Vítek. Na nejvyšší stupně dosáhli také žáci v českém jazyce,
ve kterém dominoval a umístil se na 1. místě
Vojtěch Žižka a v těsném závěru za ním obsadil
3. místo Dan Hudec. V anglickém jazyce o prvních příčkách rozhodoval až čas odevzdání
testu. Nejrychlejší však byl Ondřej Kala, a tak
si z Podomí odvezl další 1. místo. Matyáš Vítek
skončil na 6. místě. Všem žákům gratulujeme!
Mgr. Regina Rusová

Kolektivní sporty dívek
V naší škole se v hodinách tělesné výchovy věnujeme těmto kolektivním sportům: florbal,
přehazovaná, vybíjená, házená, basketbal a volejbal. Nejlepších výsledků dosahují naše žákyně
v míčových hrách, zejména v přehazované a vybíjené. I v letošním školním roce jsme se zúčastnily několika turnajů s následujícími výsledky:
• Přehazovaná 6. a 7. tř. – 2. místo ve skupině –
okres AŠSK Boskovice – 5. 5. 2016
• Přehazovaná 8. a 9. tř. – 2. místo ve skupině –
okres AŠSK Boskovice – 6. 5. 2016
• Vybíjená 6. a 7. tř. – 5. místo celkově – okres
AŠSK Adamov – 13. 4. 2016
• Vybíjená 8. a 9. tř. – 3. místo celkově – okres
AŠSK Adamov – 6. 4. 2016
• Vybíjená 6. a 7. tř. – 1. místo celkově – sdružení Cirsium Lipovec – 29. 4. 2016

Nutno poznamenat, že úroveň míčových
her se rok od roku zvyšuje a rozdíly v úrovni
jednotlivých týmů nejsou příliš velké.
O dobré výsledky se v turnajích zasloužily
všechny hráčky. Vyzdvihnout chci především
Kamilu Vymazalovou z 9. B, naši stálici, jejíž
dělové rány budí respekt i u chlapců. Z mladších žákyň jsou velkou oporou týmu například
Kristýna Gorošová, Zuzana Zukalová, Monika
Franců, Barbora Málková a další. Trénujeme,
kdy se jen dá, často hrajeme proti chlapcům, což
jsou výborní protivníci. Jsme rády, že se dívky
z jedovnické školy zapsaly do povědomí soupeřů jako tým, se kterým je nutno počítat. Sportu
a soupeřům ZDAR!
Mgr. Dana Hrazdírová

Celoškolní sběr papíru
Vedení školy a pedagogové Základní školy v Jedovnicích se snaží, kromě mnoha jiného, vést
také žáky k ochraně životního prostředí, třídit
odpad a v neposlední řadě i sbírat starý netříděný papír.
V letošním školním roce jsme pořádali v měsíci
říjnu a měsíci květnu soutěž v celoškolním sběru
netříděného starého papíru. Během podzimní
18

a jarní části naší soutěže odevzdali žáci a pracovníci školy celkem 40 240 kilogramů.
Nejlepší průměr odevzdaných kilogramů na třídu
za 1. stupeň měla třída 4. A, za 2. stupeň třída 6. A.
Odměnou pro nejlepší třídy je den volna s vlastním programem, který si určí žáci společně
s třídním učitelem a na který dostanou příspěvek 50 Kč na žáka.
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Vyhodnotili jsme i nejlepší sběrače jednotlivých
tříd, kteří pojedou do Blanska, kde si zahrají
bowling.
Protože si vážíme každého, kdo přinesl alespoň
1 kilogram, zorganizujeme v měsíci červnu pro
všechny sběrače „melounové mámení“ v jídelně
naší školy.

Chtěli bychom poděkovat všem žákům, jejich
rodičům, prarodičům a všem ostatním příznivcům školy, kteří nás podpořili.
Získané peníze budou použity mimo jiné na dovybavení kmenových tříd novým školním nábytkem.
Vedení školy

Umím už všechno?
Snad každý budoucí prvňáček i se svými rodiči
si určitě položil otázku, zda už všechno umí tak
dokonale, aby zvládl první třídu.
Velká většina předškoláků využila možnost navštěvovat edukativně stimulační skupiny, které
se zaměřují na rozvoj schopností a dovedností.
Během deseti lekcí, které děti navštěvovaly se
svými rodiči, se mohly naučit a procvičit znalosti a dovednosti v mnoha oblastech rozvoje. Snažili jsme se rozvíjet sluchové a zrakové vnímání,
grafomotorickou obratnost, početní představy,
sluchovou analýzu a syntézu, rytmizaci slov,
rozvoj paměti a logického myšlení atd.
Pravidelně se edukativních skupinek zúčastňovalo 34 dětí a jejich rodičů nebo prarodičů. Ur-

čitě se všichni shodneme na tom, že všechny děti
udělaly velký pokrok ve všech oblastech. Nejvíce
byl vidět pokrok v rozvoji grafomotoriky a sluchového vnímání.
Všechny lekce vedly paní učitelky ze základní
i mateřské školy. Nejprve proběhlo 5 lekcí v mateřské škole a potom se všichni přesunuli na školu základní.
Za velkou snahu dostali předškoláci „skupinkové“ vysvědčení a drobnou odměnu.
Již se všichni těšíme, až vše předvedou v první
třídě.
Mgr. Jitka Teturová

Novinky a zajímavosti ze ZUŠ
Ohlédnutí za absolventskými koncerty
V letošním školním roce absolvovalo první či druhý cyklus základního studia ZUŠ
celkem pět desítek absolventů. Většinu z tohoto počtu
tvoří žáci hudebního oboru,
ale mezi absolventy najdeme
i osm výtvarníků a jednu tanečnici. Ne všichni absolventi se ovšem s uměleckou školou loučí. Žáci prvního cyklu základního studia mají
za sebou sedm roků výuky a mohou ve studiu
pokračovat ve čtyřletém druhém cyklu, čehož
řada z nich využívá.
Sedmiletá délka základního studia v ZUŠ má
své kořeny v 70. letech, tedy v době osmile-

té docházky do ZŠ. V minulosti tak žáci, kteří
po ukončení tzv. přípravky nastoupili ve druhém ročníku ZŠ do ZUŠ (tehdy LŠU), s koncem
docházky do ZŠ absolvovali zároveň i první

Na absolventských koncertech nezněla pouze
vážná hudba. 19. května patřil sál kina rockovým
souborům a jejich sólistům z řad absolventů ZUŠ.
19
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Nová fotografie tanečního orchestru
cyklus ZUŠ. Konec druhého cyklu se následně
kryl s koncem čtyřleté střední školy. Po návratu k devítileté školní docházce se tedy ukončení
studijních cyklů ZUŠ s koncem docházky do ZŠ
a SŠ časově neshoduje, ale lze se domnívat, že je
to spíše přínosem. Žáci, kteří navštěvují uměleckou školu, tak mají více času na přípravu svých
absolventských vystoupení, která se nepřekrývají s termíny maturit či přijímacích zkoušek.
Absolventi hudebního oboru se veřejnosti dosud
představili na sedmi samostatných koncertech,
které probíhaly nejen v komorním sále ZUŠ, ale
i v kulturním domě v Jedovnicích či ve Spolkovém sále ve Křtinách. V měsíci červnu bude

také možné zhlédnout taneční absolventské
vystoupení v rámci koncertu tanečního oboru
ve středu 15. června a výtvarníci své absolventské práce budou prezentovat na tradičním závěrečném vystoupení žáků ZUŠ v kulturním domě
ve čtvrtek 23. června.
Přejme tedy všem absolventům jedovnické ZUŠ,
aby se o radost, kterou jim hra na nástroj, zpěv,
tanec či malířská paleta nejednou přinesly, dokázali podělit i v dalších letech se svým okolím
a aby je vztah k umění naplňoval a provázel celým životem.
Mgr. Josef Škvařil

Nový předmět v hudebním oboru
V letošním roce se nám díky našemu kolegovi
J. Martináskovi podařilo opatřit pro jedovnickou
základní
uměleckou
školu starší cembalo (na fotografii).
Nástroj byl vyroben
v bývalé NDR
firmou Lindholm,
kterou ve městě
Borna, poblíž Lipska, založil švédský
stavitel hudebních
nástrojů Olof Lindholm. Od příštího
20

školního roku je tedy možné v naší škole začít
s výukou hry na cembalo, která je vhodná, podobně jako hra varhany, spíše pro pokročilejší
žáky ve II. cyklu základního studia hry na klavír. U nadaných žáků, kteří o tento hudební
obor projeví zájem, však lze rozdělit vyučovací
hodinu mezi klavír a cembalo, případně varhany již v 6. a 7. ročníku I. cyklu.
Již několik let zažívá tzv. stará hudba (renesanční, barokní a raně klasicistní) ve světě obrovský
vzestup a popularitu. Jsme rádi, že se nyní i my
zařazujeme ke školám, které tento hudební žánr
mohou vyučovat na dobové nástroje.
Mgr. Kateřina Mašová
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Kytička pro maminku
Druhá květnová neděle je již tradičně ve znamení svátku všech maminek. Základní umělecká
škola u příležitosti tohoto svátečního dne pořádá koncerty a kulturní vystoupení nejen v Jedovnicích, ale i na pobočkách v okolních obcích.
V neděli 8. května vystoupili žáci ZUŠ v sále
kulturního domu v Jedovnicích v tradičním
programu věnovaném maminkám. Vystoupení
bylo připraveno ve spolupráci s místní organizací KDU-ČSL. Na pódiu se představil pěvecký

sbor nejmladších žáků, vokální i instrumentální soubory, sólisté a nechybělo ani taneční vystoupení. Během více než hodinového koncertu
vládla v celém sále příjemná, téměř rodinná atmosféra.
Účinkující tak svými výkony potěšili nejen své
blízké v hledišti, ale předali symbolické poděkování maminkám všech generací.
Mgr. Josef Škvařil

Nahlédnutí do tanečního oboru
Léto spojené s prázdninami se blíží a s nimi
i koncert tanečního oboru, který se bude konat
ve středu 15. června 2016 v 16.30 hodin v sále
kulturního domu v Jedovnicích. Slibovaný titul
Z pohádky do pohádky jsme sice z organizačních
důvodů odložili na příští školní rok, ale nebojte,
můžete se těšit na poutavý taneční program.
Koncert bude pojat jako taneční odpoledne
a rozloučení se školním rokem. Jeho skladba
bude různorodá, od neoklasického tance přes
moderní, dětské až po tance lidové. Nebude chy-

bět ani absolventské vystoupení Elišky Franců,
která ukončí 7. ročník prvního cyklu základního studia ve stylu flamenca.
Novinkou letošního školního roku bude vystoupení žákyň druhého ročníku prvního stupně
na místních hodech, kde zatančí dva lidové tanečky. Věřím, že se vše vydaří a tato spolupráce
bude pokračovat i v dalších letech.
Srdečně vás zveme na naše vystoupení a těšíme
se na vás!
Lenka Csevárová, DiS.

Výtvarný obor
Veličenstvo kniha 2016

V letošním roce proběhl již 12. ročník výtvarné
soutěže Moje Veličenstvo kniha. Tentokrát jsme
do ní odeslali pět knižních zástupců a čekali, jak
s nimi odborná porota naloží.
Na 9. května jsme byli pozváni na slavnostní vyhlášení výsledků, a to jsme už věděli, že nějaká
ta místa určitě máme. Výsledky byly nakonec
„nad očekávání“.
V kategorii 1. stupně ZŠ získala Nela Marholdová se svojí knížkou „O štěňátku cestovateli“
1. místo. Ve stejné věkové kategorii, ale v kolektivních pracích, obsadil další první místo náš
„Mořský breberkopis“.
V individuální kategorii 2. stupně ZŠ získala Barbora Gernešová se svojí knihou „Hrady
v království českém“ 2. místo a druhá byla také
v hlasovací soutěži o nejkrásnější titulní stránku knihy. V kolektivních pracích na 2. místě

pomyslně stanula naše „Přenosná encyklopedie
draků“.
V individuální kategorii středoškoláků obsadila
Johana Vávrová 1. místo se svojí „Housličkovou
vílou“.
Více o této soutěži (i o jejích minulých ročnících) najdete na:
http://www.ecb.cz/velicenstvo_kniha/index.php

Konec roku se blíží

A tak i ve výtvarném oboru finišujeme před závěrečnou výstavou, která se uskuteční ve čtvrtek 23. června v kulturním domě v Jedovnicích.
Zahájení bude tradičně v 16 hodin, to znamená
půl hodiny před začátkem koncertu v sále, aby si
každý návštěvník mohl naše dílka v klidu prohlédnout. Těšte se na malby květin, keramické
šperkovnice a zvířectvo všeho druhu. Za pozornost budou jistě stát i práce letošních absol21
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ventů. Jako perličku vám nabídneme možnost
nahlédnout do vítězných knížek, které se letos
účastnily soutěže Moje Veličenstvo kniha.

Oživlé hody

Další část našich prací, a to projekt „Oživlé hudební nástroje“, bude zdobit v sobotu 25. června
vestibul kulturního domu během letošních
krojovaných hodů. Srdečně Vás zveme!
Mgr. Jitka Vávrová

Děti a mládež
Mateřské a rodinné centrum Dymáček
Co Dymáček podnikl a co má v plánu…
během léta

Ve dnech 22. a 23. dubna
jsme opět uskutečnili naši
akci – BAZÁREK - pro
zájemce/kyně s možností
prodeje a nákupu dětských
věcí. Velmi děkujeme všem
zúčastněním i maminkám
při organizaci této akce. Další bazárek a přesný
termín najdete na webu nebo na facebooku Dymáčku po prázdninách.
Během měsíce července a srpna bude Dymáček
uzavřen (herna a cvičení).
Pozvánka: dne 27. srpna 2016 zveme na sokolské hřiště od 15.00 na akci Odrážedla - bližší
informace budou uveřejněny cca měsíc před ko-

náním akce. Můžete tak oslavit zahájení nového
školního roku spolu s dětmi a snad i hezkým
počasím.

POZOR /nové/ Dětská skupina Dymáčci

Od července 2016 dojde k zahájení provozu dětské skupiny z OP Zaměstnanost. Jedná se o zařízení pro děti od 1 roku do předškolního věku.
Pokud máte zájem o umístění dítěte/dětí a nevyšla na vás kapacita MŠ Jedovnice, neváhejte
se obrátit na nás… Bližší informace na webu
Dymáčku v sekci Dětská skupina Dymáčci. Projekt dětské skupiny je podpořený i městysem
Jedovnice.
Stále nás najdete na webu www.marcdymacek.cz
nebo na Facebooku
E-mail: marcdymacek@gmail.com
S přáním pěkného léta váš Dymáček

Pálení čarodějnic na Barachově
Poslední dubnový den se na mnoha místech naší
vlasti slaví velmi starý lidový zvyk „pálení čarodějnic“. Je to tradice sahající až do pohanských
dob, kdy se na vyvýšených místech zapalovaly
hranice na ochranu před zlými duchy. Svátek se
původně slavil o úplňku, jenž byl nejblíže dnu
nacházejícímu se přesně mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem.
V duchu těchto starých lidových tradic se letos
konalo „pálení čarodějnic“ také u nás v Jedovnicích. Na travnatém prostranství břehu rybníka u restaurace Barachov se již v odpoled22

ních hodinách začali scházet malí čarodějníci
a čarodějnice v zajímavých kostýmech, které
svědčily o šikovnosti a nápaditosti maminek
zúčastněných dětí. Tento houf malých adeptů
kouzelnického umění přivítali moderátoři celého odpoledne, Tomáš Veverka jako kouzelník
Čáryfuk a Lenka Šebelová jako čarodějnice Vilemína. A poté začaly děti, ať již v kostýmech,
nebo bez nich, měřit své síly v různých čarodějnických disciplinách, jako byl hod koštětem
do netopýří sítě, slalomové létání na košťátku,
skákání v pytli, hod kostičkou do kotlíku nebo
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portrét ježibaby. Každý, kdo uspěl, dostal sladkou odměnu a lístek do tomboly. Při tanečním
reji čarodějnického potěru si odborná komise
složená ze starších kolegyň rodu „Homo obludus“ vybrala tři nejkouzelnější malé čarodějni-

ce a čaroděje a odměnila je dárkem. Aby to ale
ostatním nebylo líto, tahala kouzelnická komise
ještě tombolu z pavoučího klobouku, a tak vlastně nikdo z dětí neodešel s prázdnou. Program
ukončilo vystoupení žákyň tanečního oddělení
ZUŠ s ohnivými tyčemi a na závěr odpoledne se
rozhořela hranice, kde shořela ta čarodějnice,
„co se myje, čistí si zuby, cvičí a zdravě jí, prostě
nedodržuje čarodějné směrnice“.
S večerním soumrakem přilákalo sálající teplo
ohně děti i dospělé k opékání špekáčků, u kterého se tak hezky povídá, hraje tichá pošta, kluci
šermují s rozpálenými klacíky a vás pohltí atmosféra radosti z obyčejné blízkosti lidí sedících
kolem toho mocného živlu, jenž lidstvo od pravěku zahříval, sytil a dával světlo.
Zkrátka bylo nám letos na Barachově hezky, tak
příště třeba zase s košťátkem na shledanou.
LŠ + TV + IK

Pionýři
Jedovnice rozkvetly

Jedovničtí pionýři se zapojili do celorepublikové
dobročinné akce - Den
proti rakovině, známý
spíše jako „Kytičkový den“
podle žlutého květu měsíčku lékařského, který se
díky této sbírce symbolicky „prodává“. Jeho cena je 20 Kč a člověk tuto
částku mnohdy utratí za naprosté zbytečnosti, proč tedy raději dvacetikorunou nepřispět
na léčbu rakoviny, která bohužel je stále častější
nemocí. Letošní sbírka byla zaměřena na prevenci rakoviny prsu u žen i mužů. Děkujeme
všem, kteří přispěli do sběrného vaku našim
dobrovolníkům. Díky vám se podařilo vybrat
částku 10 385 Kč.

vaná je to opravdu barevná. Hřiště hýří všemi
barvami kuliček a děti cvrnkají soustředěně
své kuličky do důlků. V nejmladší kategorii se
do hry zapojují i rodiče.
Po hodině usilovného cvrnkání je rozhodnuto,
body sečteny a vítězové vyhlášeni. Nikdo neodcházel s prázdnou. Moc by se nám líbilo, kdybychom příští rok mohli zařadit i „dospěláckou“
kategorii.
Takže příště už počítáme i s vámi.

Pionýři uklidili Jedovnický potok

Jedovničtí pionýři se zapojili do celorepublikového projektu – Ukliďme Česko. Společně se

Kuličkiáda

Na škvárovém hřišti u rybníka se začínají shlukovat děti, některé i se svými rodiči, a my víme
proč. Koná se zde totiž Kuličkiáda.
Děti vybavené kuličkami, které si mohly i zapůjčit, obstoupily kruh, aby provedly nejdůležitější
část hry, a to samotný rozhoz k důlkům. Podí23
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Klub mládeže v bývalém lihovaru

Vážení spoluobčané a vážení rodiče,
dovolujeme si vás a vaše děti informovat
o tom, že klub mládeže v lihovaru Na Kopci
83, Jedovnice je otevřen pro mladé ve věku
od 13 let do 25 let, a to v době od 15.00
do 22.00 hodin, pondělí až neděle.
Místo je určeno pro neformální setkávání
mladých - s možností využití prostoru, ale
s dodržováním pravidel podle provozního
řádu.
Lenka Šebelová
svými vedoucími se vydali uklidit okolí kolem
Jedovnického potoka až do Rudického propadání.
Skupinka dvaceti pěti dobrovolníků se setkala v sobotu 16. dubna. Skupina dětí vybavená
igelitkami a pracovními rukavicemi se vydala
na trasu, která začínala u rybníka Dymák a pokračovala kolem Jedovnického potoka. Podařilo
se jim nasbírat 10 pytlů odpadků. Z toho většina
byly staré lahve a pneumatiky. „Je toho každý
rok čím dál víc!“ zmínil jeden z chlapců, který
se sběru účastní každoročně.
Trasa končila v Rudickém propadání, kde potok
dále mizí pod povrchem. Malí sběrači si na závěr za odměnu opekli špekáček.

Setonův závod

Každý rok se pionýři zúčastňují Setonova
závodu v Brně, ale zatím jsme vám nepředstavili
samotného zakladatele hnutí tzv. Woodcraftu.
Jedná se o Ernesta T. Setona, který razil hlavně
mezi mládeží myšlenku zálesáckých dovedností
a vlastního přežití v přírodě, své poznatky čerpal od Indiánů a napsal i mnoho knih věnovaných této tématice.
Závod, kterého jsme každý rok součástí, je tedy
zaměřen na dovednosti důležité pro přežití
v přírodě. Děti se tak celoročně učí vázat uzly,
poznávat přírodu všemi smysly, zakládat oheň,
poskytnout první pomoc a další potřebné věci
pro pobyt v přírodě. Naše vyslané skupinky
nám hanbu neudělaly a my vidíme, že naše činnost má smysl.
Za pionýry Pavlína Héčová

Skauti
Společně pro lepší procházky
kolem Olšovce, aneb Skautský
dobrý skutek 2016!

I v letošním roce se skautky z 6.
oddílu zúčastnily celorepublikového projektu Skautský dobrý skutek
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(loni jsme uspořádaly benefiční akci Dýchánek
pro Libora a s benjamínky jsme navštívili seniory v DPS). V tomto roce jsme si vzaly na mušku
zaneřáděné okolí rybníku Olšovec, které narušuje krásné prožití procházky.
Vypravily jsme se proto v neděli 1. května společně s některými rodiči a sbíraly větší i menší
odpadky od kulturního domu po kemp. Úklid
jsme střídaly s hrami, abychom si trošku oddechly, a tak si maminky prožily podobný program, jaký mají i jejich dcery na schůzkách.
Všechny odpadky jsme se snažily poctivě počítat
a došly jsme k číslu 3.175. To nám dává na cestě
dlouhé kolem 2 km asi 1,5 odpadku na 1 metr,
což není úplně málo…
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Děkujeme všem, které přišly, a doufáme, že budete mít nyní z procházky kolem Olšovce zase
o něco větší potěšení.

Kterak vlčata a světlušky cvičily draka

V sobotu 7. května se dvě družinky odvážných
světlušek (6. oddíl) a vlčat (4. oddíl) vydaly
do Letovic na okresní kolo tradičních Závodů světlušek a vlčat. Naši nejmladší jeli nejen
ukázat, co všechno již dovedli na schůzkách
pochytit, ale také vycvičit letovického draka.
V Letovicích na ně čekalo několik stanovišť,
kde museli plnit různé úkoly (správně připevnit

na kroj všechny nášivky, ošetřit poraněné bojovníky, připravit si svačinu na cestu, poznat léčivé
byliny či řešit záludné šifry). Díky šikovnosti
členů hlídek a jejich spolupráci bylo jen pramálo
toho, co by se jim nepodařilo dokázat.
A jak vše nakonec dopadlo?
Vlčata se umístila na krásném 7. místě a světlušky dokonce na 4., bohužel ani jedna z hlídek
nepostupovala do dalšího kola.
I tak bychom chtěli pogratulovat ke krásné reprezentaci jedovnických skautů.
Za skauty Gábina Plchová

Kultura
Knihovna informuje
V pátek 8. dubna proběhla na ZŠ beseda se spisovatelkou Danielou Krolupperovou, českou
autorkou dětských knih a překladatelkou ze
skandinávských jazyků, určená pro žáky 3. tříd.
Paní spisovatelka moc hezky dětem vysvětlila,
jak její knihy vznikají, kde bere inspiraci a náměty pro svoje příběhy a přečetla dětem ukázku

z knihy Zločin na Starém městě Pražském, která
děti zaujala nejvíce.
Ve středu 13. dubna navštívily knihovnu děti
z mateřské školky, konkrétně ze třídy Kačenky.
Po krátkém úvodu a seznámení se s tím, jak to
v knihovně vlastně chodí, jsme si pověděli něco
o Medvídkovi Pú a jeho přátelích ze Stokorcového lesa, přečetli si úryvek z originální knihy,
kterou napsal A. A. Milne, a poté se již jen soutěžilo, povídalo a hlavně se prohlížely knihy, které
děti zajímaly nejvíce. Za to, jak byly „Kačenky“
šikovné, zvídavé a ukázněné, si odnesly i malou
sladkou odměnu.
V úterý 26. dubna za námi přijela mladá spisovatelka z Boskovic, slečna Ivana Havelková, aby
25
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moře ven? Pak je tato soutěž určena právě pro
vás :-)
děvčatům z 8. a 9. tříd povyprávěla o nástrahách
a nebezpečí, které s sebou nesou poruchy příjmu
potravy. Děvčata se dozvěděla o všem negativním, co může anorexie a bulimie pro mladou
dívku znamenat, a že tyto nemoci mohou v nejhorším případě končit i smrtí. A kdo vlastně je
slečna Ivana Havelková? Ve dvanácti letech napsala svou první knihu s názvem Blízko smrti,
o pět let později se sama blízko smrti ocitla…
po mozkové mrtvici se Ivana musela znovu učit
chodit a jíst příborem. Teď už stojí zase pevně
na obou nohou a v červnu, na své dvaadvacáté
narozeniny, se chystá pokřtít již svou třetí knihu s názvem Tři Grácie. Její druhou knihu s názvem I za mraky je obloha stále modrá máme
k dispozici k vypůjčení i v naší knihovně.
Knihovna Jedovnice nabízí k prodeji regionální
literaturu pro děti s názvem Vodnické pohádky
z Podomí, autorem pohádek a veršů je pan Karel Vágner. Přijďte pořídit dětem něco hezkého,
čtivého a hlavně z našeho kraje, cena je 75 Kč.
O všem novém, zajímavém či právě aktuálním
se snažíme informovat jak pomocí jedovnického infokanálu, tak na našem webu www.jedovnice.knihovna.cz a samozřejmě i na kulturních
facebookových stránkách Jedovnic (Kultura,
knihovna a TIC Jedovnice)
Nyní bych vás ráda seznámila s novou FOTOSOUTĚŽÍ

VYFOŤTE DĚTI POD VODOU ČI VE VODĚ

Milují vaše děti vodu? Dlouho je přemlouváte,
než je vůbec dostanete z bazénu, rybníka či
26

PODMÍNKY FOTOSOUTĚŽE:
Podmínkou pro zařazení do soutěže je zaslání
jedné soutěžní autorské fotografie prostřednictvím vaší e-mailové adresy na e-mail knihovna@
jedovnice.cz, zaslání kontaktních údajů (jméno
zákonného zástupce, adresa, jméno a věk dítěte
/ dětí na fotografii) a název fotografie. Není podmínkou, že soutěžící musí být z Jedovnic!
Soutěž začíná 1. 6. 2016 a končí 31. 8. 2016
včetně.
Výběr tří vítězných fotografií provede odborná
porota složená z jedovnických fotografů – Miloš
Nejezchleb a Kamil Štrait.
Vyhlášení výsledků: 12. září 2016 prostřednictvím jedovnického infokanálu a uveřejněním
na našem webu a kulturních stránkách Jedovnic. Výherci budou kontaktování přes e-mail
a odměna jim bude předána osobně v místní
knihovně.
Fotosoutěže se nesmí zúčastnit organizátoři
(knihovnice), odborná porota a jejich rodinní
příslušníci.
Zasláním fotografie poskytuje účastník fotosoutěže organizátorovi právo využívat fotografii všemi
zákonem dovolenými způsoby užití, nejen v rámci fotosoutěže a její propagace, ale i pro účely propagace či propagace jím poskytovaných služeb.
Tato licence se poskytuje jako bezúplatná, časově
a územně neomezená, k neomezeným způsobům
užití ze strany organizátora. Organizátor není
povinen toto oprávnění využít. Organizátor nepřebírá přijetím soutěžních fotografií jakoukoli
odpovědnost za obsah fotografií, porušení práv
třetích osob jejich zobrazením na fotografii či
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užitím fotografie ze strany organizátora v dobré
víře v souladu s těmito podmínkami.

Přeji všem krásné dny plné sluníčka a dětem
úspěšný a pohodový konec školního roku.
Knihovnice Michaela Doleželová

EPIGRAM 2016 – soutěž k výročí Karla Havlíčka Borovského
Letopočet 2016 připomíná nejen 195. výročí
od Havlíčkova narození
(31. 10. 1821 v Borové),
ale i 155 roků od deportace z Německého Brodu
do Brixenu (16. 12. 1851),
či 160 let od jeho úmrtí (29. 7. 1856 v Praze).
Vzpomenout lze také
115. výročí odhalení Havlíčkovy sochy od Josefa
Strachovského v Borové (25. 8. 1901) a jsou i další významné události.
Syndikát novinářů Vysočina vyhlašuje u příležitosti všech výročí Karla Havlíčka (rodáka
z Vysočiny) autorskou soutěž EPIGRAM 2016.
Projekt je, stejně jako předchozí „kola” (E 2006
a E 2011), veden snahou ve výročním Havlíčkově
roce 2016 povzbudit opomíjený žánr - české epigramy. Soutěž je rozdělena do tří kategorií:
A) pro tvůrce nad 55 let věku,
B) pro epigramatiky od 23 do 55 roků,
C) pro autory do 22 let věku.
Každý z tvůrců v kategoriích A či B může přihlásit max. deset nepublikovaných, původních
epigramů ne starších tří let; autoři kategorie C
(studenti) od jednoho do pěti epigramů.

Práce je možné zasílat výhradně elektronicky
na níže uvedenou e-mailovou adresu, nejpozději do uzávěrky 30. června 2016.
Prosíme o uvedení celého jména, příjmení, poštovní i e-mailové adresy a věku autora. Při tom
nás vždy požádejte o potvrzení doručení vaší
zásilky.
Vyvrcholením soutěže bude vydání sborníku
EPIGRAM 2016, sestaveného z prací vybraných
odborníky, a jeho veřejné uvedení při setkání
tvůrců 27. října 2016.
Všem zájemcům, kteří by si tvorbu epigramů,
krátkých satirických básní s vyostřenou pointou,
rádi vyzkoušeli, nebo mohou naši autorskou
soutěž podpořit i jinak, rádi odpovíme na jejich
otázky a uvítáme doporučení. Stačí jen napsat
na syndikat.vysocina@volny.cz.
Oceníme, když toto sdělení budete šířit mezi vašimi tvořivými přáteli.
Jan Kliment a Jaroslav Paclík,
Syndikát novinářů Vysočina
Poznámka redakce: Vzhledem k tomu, že v Jedovnicích máme nejen Havlíčkovo náměstí, ale
i starší pomník K. Havlíčka (z r. 1900) než v jeho
rodné Borové (1901), tak bychom se měli v hojném počtu této literární soutěže zúčastnit! A kdo
by chtěl, může nám svá dílka poslat i do Jedovnického zpravodaje.

„Za tú horú, za vysokú, mám frajárku ...“
Veselý zpěv slovácké písně při zvučných tónech
harmoniky v rukou šošůvského harmonikáře pana Vaška Zouhara zněl ve společenské
místnosti jedovnického Domu s pečovatelskou
službou na zahájení „Odpoledního čaje“. Toto
„posezení u čaje“ vzešlo ze vzájemné domluvy
hudebníka Mgr. Jaroslava Zouhara s vedoucí
pečovatelské služby, sociální pracovnicí DPS Jedovnice paní Mgr. Jitkou Tesařovou. A násled-

ně bylo „posvěceno“ i starostou městyse panem
Ing. Jaroslavem Šíblem.
Mgr. Zouhar v úvodu poblahopřál pěti květnovým jubilantům „dépéesky“ a pak program
„posezení“ vtipným průvodním slovem doplňoval i řídil. Po patnácti minutách zpěvu přivítal
a do „křesla pro hosta“ usadil nového příchozího.
Z vyprávění hosta a z odpovědí na otázky se
přítomní dověděli, že světoznámý a stále mladý
27
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čtyřiasedmdesátník, klarinetista pan Mgr. Josef
Havelka začal svoji hudební dráhu ve čtrnácti letech ve Zlíně, kam přešel po ukončení základní školy a kde projevil zájem o hru ve školní
dechovce. „Chceš-li s námi hrát, tak tady máš
klarinet.“ Tím začala jeho celoživotní hudební cesta s klarinetem. Přes Večerní Brno, Orchestr Gustava Broma, třináct let v Moravance,
pak v Moravěnce, průběžně při tom až dodnes
v LŠU, nyní ZUŠ Jedovnice.

Mistr Havelka svými hudebními úspěchy a učitelským působením v Jedovnicích podstatně
přispěl k rozšíření výuky na hudební nástroje
mezi školáky a k povznesení hudební kultury
Jedovnic.
Jeho vyprávění na besedě byla zajímavé.
„V Americe? Viděli jsme tam ledacos, ale hlavně
jsme seděli v autobusu nebo hráli. A čeští fandové? Někteří za námi jezdili svými auty i sto padesát kilometrů, aby nás uslyšeli podruhé nebo
i vícekrát.“
V závěru „posezení“ Mgr. Zouhar při poděkování přítomným za účast sdělil, že od 1. června
se budou moci v této místnosti scházet pravidelně každý týden ve středu odpoledne od půl třetí.
Dále oznámil, že v říjnu bude „velké posezení“
v sále v Chaloupkách. Samozřejmě, že tam ne
pouze s harmonikářem.
A jelikož se jedná o hudební besedu, dovolím
si končit závěrečnými slovy z Prodané nevěsty:
„Dobrá věc se podařila!“
IM

Rozkvetlé Jedovnice 2016
Kulturní komise vyhlašuje další ročník soutěže
Rozkvetlé Jedovnice, opět ve třech tradičních
kategoriích Nejhezčí balkon / lodžie, Nejhezčí zahrádka / předzahrádka a Nejhezčí okno.
Nejlepší tři v každé kategorii budou vyhodnoceni a odměněni. Fotografování proběhne v měsíci červenci z míst veřejně přístupných. Bude se
opakovat loňský systém, že ti, kdo byli oceněni
v minulém roce, budou tentokrát „mimo sou-

těž“, aby se dostalo i na ty, kteří třeba pravidelně
zůstávají těsně „pod čarou“. A úspěšným z minulého ročníku nabídneme účast v hodnotící
komisi. Pokud máte zájem se do soutěže zapojit,
přihlaste se (není podmínkou) u paní Ševčíkové na úřadě (e-mail kultura@jedovnice.cz, tel.
516 528 213) – nebo třeba pošlete fotografii či tip
(nemusí se týkat jen vlastního).
Josef Plch, předseda kulturní komise

Parohatá města 2016 v Železné Rudě
Již 7. setkání „Parohatých měst“ proběhlo 27.28. května v daleké šumavské Železné Rudě.
(Poprvé to bylo v roce 2004 v Semilech, interval
je dvouletý.) Z Jedovnic vyrazil autobus s necelou třicítkou účastníků, pravidelné „zdravé jádro“ tvořili členové Vlastimilu, i když pořadatelé
tentokrát neprojevili o jejich divadelní vystoupení zájem. Pokud jde o „zdravé jádro“ věrných
účastníků, dá se to říci i o zúčastněných obcích
– Semily, Horní Jelení, Jedovnice, Pražmo, Jaroměřice nad Rokytnou... K nim se tentokrát
přidaly místní obce, mající hojně ve znaku hroznatické paroží tepelského kláštera. Překvapivě
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mnoho zástupců přijelo z Moravy, celkem se
zúčastnilo 14 obcí.
Hned po příjezdu byla vypuštěna pětice poštovních holubů pana Františka Němce –
nejrychlejší byl zpět doma za pouhých 5 hodin,
jeden se nevrátil...
Páteční společenský večer proběhl v cizině,
v sousední bavorské Železné Rudě, sobotní
průvod a kulturní program už na české straně
hranice. Do kulturního programu přispěla několika pěveckými a tanečními čísly jedovnická
ZUŠ, jmenovitě žákyně učitelek H. Korčákové

a L. Csevárové – Marie Formánková (zpěv), Žaneta Prausová (tanec) a Johana Vávrová (obojí).
Sestřih z celého setkání jistě nabídne videožurnál, materiál si zajišťoval samotný vedoucí Josef
Matuška s nezbytným zlatým jelenem na slamáku.
Poděkování patří všem účastníkům za reprezentaci obce (ZUŠ obzvláště), řidiči za bezpečnou přepravu, obci za finanční podporu, Leoši
Blažkovi za organizaci.
Josef Plch

Historie
Památný kámen císaře Františka Josefa I.
Podle pamětního listu, který se dochoval
v obecním archivu, víme jistě, že císař František Josef I. projížděl Jedovnicemi 14. září 1883
– a hned dvakrát. Pamětní list s ozdobným
rámečkem nese nadpis K BLAHÉ UPOMÍNCE NA PŘÍTOMNOST JEHO CÍSAŘSKÉHO
VELIČENSTVA FRANTIŠKA JOSEFA I. DNE
14. ZÁŘÍ 1883 V OBCI JEDOVNICKÉ a čteme
v něm:
Den 14. září 1883 byl jedovnickým svátkem, a to
svátkem vlasteneckým. Všechny skorem domy ozdobeny byly bujnou zelení a pestrými věnci, všude vlály pěkné prapory barev říšských i zemských.
Na škole pyšnilo se heslo „VIRIBUS UNITIS“,
ozdoba to místu tomu nejpříhodnější. Radnice
nesla opět nápis „SLÁVA F. J. I.!“. Taktéž nápisy ozdobeny byly domy pp. radních D. Kocmana
a J. Nezvala. Proti domu p. radního M. Kaly postavena byla nákladem obce lepá slavnostní brána ozdobena znaky říšským, zemským a obecním. U brány té shromáždili se již po páté hodině
představitelé obce, sbor učitelský s místní radou
školní a téměř veškeré obyvatelstvo z Jedovnic,
ano i z dalekých obcí sousedních, aby uvítali
milého panovníka svého, který obcí jedovnickou
ubírati se měl k většímu polnímu cvičení u Drahan. Asi o půl 6. hodině ráno přijel Jeho Veličenstvo v průvodu J. V. Alfonse, krále španělského,
vozmo do Jedovnic a přesedl i se svou vznešenou
družinou na koně. Nato jel na bujném vraníku
kol zdejšího spolku voj. vysloužilců, kteří v šiku
u „panského domu“ stáli císaři pánu vojenským
způsobem čest vzdávajíce. Děkuje, tázal se Jeho

Veličenstvo jazykem německým: „Jsou to zdejší
vysloužilci?“ Načež Jemu velitelem spolku odpověděno: „K službám, Vaše Veličenstvo.“ „Hezky,
těší mne, že vás vidím,“ dodal vznešený vladař
opět německy. Po té dojel milený panovník k slavnostní bráně a tu podala mu roztomilá družička,
žákyně to třetí třídy, Pavlina Kaňová skvostnou
kytici. V tom samém okamžiku uvítal vzácného
hosta zdejší pan starosta Fr. Pokorný slovy: „Vítám Vás, Vaše Císařské Veličenstvo ve jménu celé
obce! Na zdar!“ Na to odvětil dobrotivý otec národů rakouských blahosklonně: „Děkuji vám. Máte
to zde hezké. Jak se jmenuje toto místo? Máte zde
školu? Novou?“ Když přítomní k otázkám v milé
nám řeči české kladeným, odpověděli, ubíral se
císař pán dále. Odpůldne popřáno nám zase zříti milou tvář drahého císaře a krále našeho, neb
se též vracel Jedovnicemi. Rovněž odpoledne dostavili se celkem všichni ti, kteří ráno při uvítání
přítomni byli. Jeho Veličenstvo přijel se skvělou
družinou svou za hlaholu zvonů v dvorních povozech až k soše sv. Jana a přesedl tu opět do jiných
zde připravených vozů. Potom odjel za nadšených projevů obecenstva na nádraží do Blanska.
Tím dokázali občané jedovničtí, že dosud plápolá
v srdcích jejich pravá láska k domu Habsburskému a že ochotni jsou každé doby jmění i život
dáti za milovaného císaře a krále svého!
Text je vpravo dole podepsán iniciálami E. L.
V levém dolním rohu je přitisknuto razítko
„Matěj Kala / hostinský / v Jedovnicích“ a v pravém dolním rohu šikmo razítko „FRANTIŠEK
POKORNÝ / hostinský v Jedovnicích“.
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Několik poznámek: Říšskými prapory jsou snad
míněny císařské vlajky – ty byly tvořeny nahoře
černým a dole žlutým pruhem. Zemský prapor
(moravský) z té doby by měl být opět tvořen dvěma pruhy – nahoře žlutým, dole červeným. Viribus unitis (= Spojenými silami) bylo osobním
heslem Františka Josefa. Zvláštní je text, který
popisuje výzdobu školy a níže poznamenaný šik
vysloužilců u Panského domu – podle soudobé kroniky jedovnického nadučitele Vincence
Tomáška ovšem škola (tehdy čtyřtřídní) byla
r. 1883 právě v Panském domě – tak proč ono
rozlišení? Na novou školu si musely Jedovnice
počkat až do roku 1900... Slavobrána stála před
domem čp. 1, v němž měl hostinec radní Matěj Kala (dnes je zde restaurace Astra). Starosta
František Pokorný měl hostinec v čp. 3 (dnes restaurace Olšovec).
Zdá se, že právě text z pamětního listu se stal inspirací pro text na nové pamětní desce u Budkovanu – ovšem text jasně říká, že císař i s králem
Alfonsem jen ráno v Jedovnicích přesedli z kočárů na koně, odjeli k Drahanům – a odpoledne
pak na náměstí opět „jen“ přesedli do kočárů
a odjeli do Blanska. Tedy žádný vojenský stan
u Budkovanu.
Otázkou je, co vlastně připomíná kámen s letopočtem 1879. Lze předpokládat, že umístění
u Budkovanu bylo původní, pak by opravdu
mohl připomínat blíže neurčenou událost spojenou s Jeho Apoštolským Veličenstvem Františkem Josefem I. Pro rakouského císaře byla
armáda srdeční záležitostí. Cituji z bakalářské
diplomové práce Jany Langerové (Manévry
na Lanškrounsku - císař František Josef I. a návštěva vojenských manévrů jako svého druhu
určitý rituál):
„Od dětství projevoval nadšení pro vše, co se týkalo vojenství. Již ve dvou letech vlastnil malou
pušku, šavli, tornu a vojenskou čepici. V pěti letech dostal jako vánoční dárek dokonale ušitou
zmenšeninu kyrysnické uniformy, rok poté dostal
vlastní vzduchovku.“ (...) Budoucí „nejvyšší vojenský pán“ začínal jako prostý vojín, postupně
prodělal základní vojenský výcvik – jako pěšák,
dragoun, dělostřelec i ženista. Naučil se vojenskou teorii historie válečných tažení, organizaci
a řádům rakouské armády, seznámil se prakticky se všemi druhy zbraní a prošel všemi stupni
a směry vojenské služby. (...) O císaři bylo zná30
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mo, že právě dny těchto polních cvičení, tedy vojenských manévrů, pro něho byly nejpříjemnější
částí roku. Jak moc zde byl císař ve svém živlu,
nám ukazuje vypravování vysokého důstojníka,
který měl příležitost císaře o manévrech pozorovat: „Radost je se na císaře podívati. Jako mladý
poručík pobádá koně sem a tam, chce býti všude
a často také opravdu je. Nic mu neujde, nikdo
není pozornější. Jemu je takový manévr vážnou
událostí jako krvavá bitva. Nic nesmí Mu připomínati, že se jedná o hru nebo zkoušku. A zdržuje se nejraději u takových oddílů vojska, kde
domnívá se, že Jeho zakročení jest nevyhnutelné.
Zpozoruje-li poklesků, nešetří ostrými poznámkami. Stále však připomíná všude a nabádá
k nejobezřelejší pozornosti na pohyby nepřítele.“
(...) „Vyzdobená města, kudy projížděl nebo kde
byl ubytován císař se svým doprovodem, vítací
projevy, hudby a vystoupení školních dítek, to vše
patřilo ke koloritu císařských manévrů, zejména
v zapadlých krajích rakousko-uherského pomezí.“
Španělský král Alfons XII. (1857-1885) se právě
29. listopadu roku 1879 podruhé oženil – s arcikněžnou Marií Kristýnou Habsbursko-Lotrinskou (1858-1929), jež se mimochodem narodila
v Židlochovicích.
Kniha zápisů z jednání obecního výboru (zastupitelstva) v blanenském okresním archivu
k roku 1879 neobsahuje nic ohledně císaře či
manévrů, k roku 1883 kupodivu žádný zápis o
přípravách na návštěvu (i když zjevně byly důkladné), až 29. října je v zápise: „Výdaje na povoze a stravovaní vojska při letošnich manevrach
na 14.90 Kr se schvaluji. Pan Fr Kocmanovi za
zboži ku slavnosti při přichodu J. veličenstva na
13.60 Kr se k vyplatě povoluji.“
Pro úplnost cituji D. Varnera: „V roce 1873 se
dle literárních pramenů mělo konat první velké
vojenské cvičení v naší oblasti, kterému údajně
přihlížel císař František Josef I.“
Dnešní znalci o manévrech roku 1879 nic nevědí, manévry se podle nich konaly až po sklizni
úrody. Podle webu www.palba.cz se v letech
1851-1909 konalo celkem 43 manévrů za účasti
Františka Josefa I., ve výčtu nemají ani rok 1873,
ani 1879, ani 1883.
Manévry r. 1883 u Drahan a průjezd Františka Josefa I. a Alfonse XII. přes Jedovnice jsou
ovšem nezpochybnitelné. Z výdajů na stravu
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víme i to, že tehdy bylo vojsko i na Jedovnicku.
A v údolí za tzv. Kůlnou i nad zaniklou vsí Budkovany jsou vidět stopy snad ženijních prací, jež
by mohly souviset s manévry r. 1883. A naopak
pobyt císaře v Jedovnicích 24. 4. 1879 je vyloučený.
Pro den 24. dubna 1879 našel překvapivé vysvětlení PhDr. Jiří Doležel – ten den slavili
František Josef I. a císařovna Sisi stříbrnou
svatbu, slavnosti probíhaly po celé monarchii. Takže tuto událost připomíná náš kámen
u Budkovanu!

Protože kámen stál původně blízko odbočky
z „hlavní“ cesty na hráz, napadlo mne, zda k výročí svatby nemohla být např. slavnostně vysázena alej kolem cesty na hrázi. Asi ne – na mapě
2. vojenského mapování (1836-1852) ještě není,
ale na mapě 3. vojenského mapování (1876-1878)
už ano. Patrně v těch místech – na louce – proběhla nějaká slavnost.
Předlohou pro tento text byl i článek RNDr. Davida Varnera, Ph.D. Památník návštěvy císaře
Františka Josefa I. na webu www.davar.cz/badatelna.
Josef Plch

Karel IV. a jedovnická falsa
Podle nejstarší obecní kroniky by mělo být letos
připomenuto nejen půlkulaté výročí první (ovšem poněkud sporné) písemné zmínky o Jedovnicích z 19. května 1251, ale i kulaté výročí privilegia císaře Karla IV. pro Jedovnice z roku 1356.
Předem je třeba důrazně říci, že žádné takové privilegium neexistovalo a neexistuje, jde
o novodobý podvrh (falsum) z 19. století!!
Nicméně – jde o záležitost opakovaně oživovanou a asi nevymýtitelnou, tak snad stojí za vysvětlení... když už máme letos 700. výročí Karlova narození (14. 5. 1316).
Podstatnou informací je, že jedovnický farář Jan
Nepomuk Gilg, sepisující do Domácího protokolu jedovnické fary známé zmínky v pramenech, o privilegiu Karla IV. pro Jedovnice nic
nevěděl (neboť ještě neexistovalo). Znal ovšem
(dochované) listiny z let 1268 (Hartmana z Holštejna), 1579 (Rudolfa II.) i 1626 (Jana Zdislava
z Heissenštejna).
Zhruba od r. 1820 do r. 1839 vedly Jedovnice
s rájeckou vrchností spor o vlastnictví pozemků (lesy, louky), který dopadl spíše ve prospěch
vrchnosti. Pravděpodobně jako podpůrný argument vznikly „opisy“ osmi údajně ztracených listin. Jsou zapsány v útlém „školním“
nelinkovaném sešitu, údajnými vydavateli jsou
Karel IV. (1335, 1356), Václav IV. (1410), Ladislav
Pohrobek (1453 a 1454), Maxmilián I. (1563),
Rudolf II. (2x 1576). Sešit byl údajně nalezen
(v době sporů) na půdě Panského domu.
První privilegium začíná slovy: „My Karl toho
jména IV., slavný král český a polský, markrabě
moravský etc...“ Karel v něm mj. potvrzuje Je-

dovnicím držení Stříbrné hory a hory Homoly.
Končí datem „Roku jeden tisíc tři sta třidcátého
pátého“ a podpisem samotného Karla IV. plus
dvou dalších osob.
Druhé privilegium začíná slovy: „Karel IV.,
z Božský milosti volený císař římský...“, dále
mluví o „obyvatelích milého našeho municipálního města Jedovnic“, jimž potvrzuje držení
Kombutu, Předního a Zadního Tipečku, hor
Homoly a Stříbrnky... Na konci opět podpis
Karla IV.
Je v tom mnoho „háčků“: Karel byl českým králem korunován až roku 1347, polským nikdy,
listiny se nepodepisovaly, ale pečetily, letopočet
se uváděl římskými číslicemi. Až do korunovace
na římského císaře r. 1355 užíval jen jméno Karel, teprve od císařské korunovace se psal jako
Karel IV. Římský císař nebyl volen (tedy „volený římský císař“ je nesmysl), municipální města
byla ustavena až od 18. století (šlo o poddanská
města panovníkem více chráněná proti jejich
vrchnosti). Zkrátka – úsměvný pokus, ovšem
stále (občas) braný vážně.
O „opisech listin“ referoval Jan Nepomuk Soukop Moravskému zemskému archivu v roce
1860 (fond G22, č. 77). Jindřich Wankel je bezpochyby znal, ale - na rozdíl od listin z r. 1268,
1579 - je ve svých Obrazech z Moravského Švýcarska a jeho minulosti zcela ignoruje.
Jan Knies v Blanském okrese Vlastivědy moravské z r. 1902 řešil rozpory prvního privilegia tím,
že je (v rozporu s textem) přisoudil Janu Lucemburskému: „V listině z r. 1335 potvrzuje král Jan
za věrné služby městečku Jedovnici právo na lesy
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Stříbrnku (dnes Šíbrnka) a horu Homolou jakožto majetek městečka. Dle téže listiny povýšil Jedovnici na město municipální, darovav mu znak,
totiž štít červený s jelenem barvy modré, a udělil
právo pečetiti zeleným voskem.“ Nutno dodat,
že v onom falsu se o znaku, pečetním vosku ani
o (nemožném) povýšení na municipální město
nic nepíše – kde to Knies vzal, těžko říci.
19. května 1947 Jedovnice na základě těchto
„privilegií“ žádaly o (znovu-) povýšení na město (!) – v oficiální odpovědi Zemské osvětové
rady to bylo zamítnuto a předložené opisy byly
označeny za nepochybné padělky. Z informace
kronikáře Aloise Roudného víme, že sešit s falsy
(a zřejmě i vyjádření Zemské osvětové rady) byly
z MNV Jedovnice předány r. 1958 do okresního
archivu a zde jsou (dodnes) uloženy ve fondu
obce. Tím ovšem historie nekončí.
Alois Roudný ve svém zpracování historie Jedovnic z r. 1978 sice uvedl, že jde o falsa, současně však zaznamenal i jejich obsah a tento obsah
rozhodně nezavrhoval. V jedovnických publikacích z let 1994 a 2001 je zveřejněn shodný text,
jehož autorem je patrně J. Pokladník: „Na žádost
Voka I. z Holštejna a s podporou Čeňka z Lipé
získaly Jedovnice v roce 1335 povýšení na městečko municipální. Obdržely znak barvy červené

s modrým jelenem a za věrné služby byly odměněny právem na lesy Stříbrnku a horu Homolou,
jakožto trvalým majetkem městečka. Tuto listinu vystavil a potvrdil svým podpisem moravský
markrabě Karel, syn českého krále Jana Lucemburského, pozdější císař Karel IV., který v době
nepřítomnosti krále Jana jej zastupoval na hradě
pražském a měl plné moci v letech 1333-1335.“
Tedy – rozpor byl vyřešen tím, že u Karla byl
(správně) uveden titul moravského markraběte,
objevily se ovšem nové podrobnosti...
Zatím naposledy byl starý duch vyvolán při
žádosti Jedovnic o vrácení titulu městys v roce
2006 – žádost znovu obsahovala odvolávky
na výše uvedená domnělá privilegia. Ta byla
opět označena za falsa, nicméně to nemohlo být
a nebylo překážkou k navrácení označení městys
v lednu 2007. Jeden z představitelů obce to tehdy
(volně přeloženo) komentoval slovy: „A v tom
archivu zjistili, že tam mají uložené blbosti.“
Celá záležitost by byla úsměvná, kdyby nebyla nezničitelná (stejně jako „pověst“ o Crhovi
a jeho „jedo v nic?“) – po již publikovaných textech opakovaně sahají další a další žáci, studenti,
novináři, tvůrci turistických průvodců...
Josef Plch

Ohlédnutí do minulosti
1626 – rájecký pán Jan Zdislav z Heissenštejna
vydal 2. dubna listinu, kterou osvobodil obyvatele Jedovnic téměř od všech robot, protože
obyvatelstvo bylo v minulých letech od nepřátel
velmi poškozeno..
1716 – rájecký pán Karel Ludvík hrabě z Rogendorfu v blízkosti Jedovnic založil ves Rogendorf
(dnešní Krasovou).
1746 – Antonín starohrabě ze Salmů vystavěl
železné huti jedovnické, chtěje takto zužitkovati veliké množství dříví z vyvrácených stromů
po velkých vichrech v roce 1739, čímž otevřel
obyvatelstvu vydatný pramen výživy.
1786 – 20. března císař Josef II. udělil Jedovnicím právo k odbývání zvláštního trhu na vlnu
vždy o dni sv. Václava.
1936 – v měsíci červenci usadil se v Jedovnicích
nový lékař MUDr. Josef Vašíček.
1946 – v neděli 26. května konaly se volby
do ústavodárného Národního shromáždění
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s 300 poslanci. V Jedovnicích se k volbám dostavilo 1202 oprávněných voličů - 549 mužů, 597
žen.
Výsledky (celostátní / mandáty do MNV): KSČ
604 / 12, Sociální demokracie 137 / 3, Lidová
strana 340 / 7, Národní socialisté 115 / 2, bílé
lístky 5
1956 – v Jedovnicích byl zaveden nový občanský
obřad „uvítání do života“.
1966 – 24. března šestnáct zakládajících členů
založilo organizaci Svaz ovocnářů a zahrádkářů.
1966 – v Jedovnicích bylo sedm prodejen Jednoty: potravinová samoobsluha, průmyslové
zboží, potraviny v Chaloupkách, papírnictví,
mlékárna s pečivem, obuv, drogerie.
1966 – v obci bylo dokončeno nové veřejné
osvětlení.
podle obecní kroniky IM
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Jak naše škola věkem mládne
Ve čtvrtek 26. května odpoledne jsem měl příležitost zúčastnit se předávání dohotoveného díla,
jež mj. zahrnuje nový systém vytápění budovy
základní školy. Vybavilo se mi podobné předávání před 42 lety. Tehdy se dva staré litinové
kotle ústředního vytápění měnily za dva nové,
větší a účinnější, které školník-topič pan Miloslav Šimek každý den před ránem roztápěl a přes
den udržoval.
Jaký je to rozdíl oproti dnešní skutečnosti, kdy
„topič“ již netřímá v rukou těžkou lopatu. Tu
dnes nahrazuje myš počítače. Před očima topiče se neotvírá rozžhavené topeniště kotle, nýbrž
září velký monitor, po němž „běhající“ kurzor
ovládaný topičem zastavením na jednom z řádků v pravém velmi dlouhém sloupci výčtu místností ukazuje, že teplota v učebně V. A je čtrnáct
stupňů, v IX. B dvacet stupňů, načež pan topič
přesune kurzor na témže řádku do levého sloupce a kliknutím myší uvede teplotu v obou učebnách na požadovanou výši osmnácti stupňů.
V místech za školou, kde bývala skládka za zimu
více než tuny koksu, ze které pan školník Šimek

za mrazů vysekával, na kolečkách ke kotelně
převážel, a po jeho vsypání do kotelny do kotlů
lopatou šest až sedm metráků toho koksu denně
přikládal, a z nich vypálenou škváru v popelnicích na venkovní skládku nejdříve ruční kladkou a později malým výtahem odklízel, v těch
místech za školou jsou dnes skříně čtyř velkých
tepelných čerpadel.
A kotelna? Přesněji ovládací místnost kotelny?
To je počítačové pracoviště pro obsluhu v bílém plášti. Ten si však zde „úřadující“ pan Libor Šenk, i když místnost má útulně a esteticky
upravenou, nemůže dovolit, protože při dalších,
vlastně hlavních školnických pracích, by při
jeho pracovní aktivitě brzy přestal být bílým.
I když před půl rokem všichni se školou spjatí
si připomínali její pětašedesátiny, vzhled školy říká něco úplně jiného. Nezestárla, naopak.
Nová světlá fasáda průčelí školy je obrazem
mládí a svým vzhledem nad zeleným porostem
se z pohledu od rybníka stává další výraznou
dominantou Jedovnic.
IM

Duchovní sloupek
Osud

Ráno jsem pustil počítač a šel se nasnídat, u toho
jsem poslouchal rádio. Nějaká sebevědomá slečna tam mluvila o tom, že má svůj osud pevně
v rukou. Poněkud zbytečně jsem ji upozornil, že
si to vyjádření odporuje. Slovo „osud“ znamená
předem dané a nezměnitelné události, které pro
tu nezměnitelnost můžeme buď přijmout, nebo
se proti nim bouřit, ale víc nenaděláme, a „mít
pevně v rukou“ chápu jako schopnost mít vše
pod kontrolou a řídit události podle vlastních
představ a přání.
Když jsem posilněn přišel k počítači, zjistil jsem,
že se mi tam sám od sebe, bez mého přání nebo
aspoň souhlasu, začal instalovat nový operační
systém. Uprostřed monitoru svítilo upozornění
„Nevypínejte počítač“. Vzpomněl jsem si na ten
„osud“. Instalaci nechci, měl jsem v plánu vyřídit poštu, a teď buď neposlechnu upozornění
a vypnu počítač, nebo nechám nechtěný proces

proběhnout do konce a změním plán své činnosti. Protože nevím, co by se stalo, kdybych
počítač vypnul, zvolil jsem druhou možnost,
abych neriskoval, že po vypnutí a novém zapnutí nebude počítač fungovat vůbec.
Po dvou hodinách, smířen s osudem, tedy s tím,
že se budu muset naučit používat nový operační systém, jsem se vrátil k počítači. Systém už
byl nainstalován a teprve teď se počítač zeptal
na můj názor; nikoli proto, že by ho zajímalo,
co si myslím, ale protože potřeboval právně ošetřit to, co už bez mého souhlasu provedl. Ptal
se, jestli přijímám licenční podmínky. I když to
není zvykem, přečetl jsem si je, a líbily se mi stejně málo, jako ta nechtěná instalace. A tak jsem
s trochou napětí a zvědavosti, co se stane, kliknul na políčko „odmítnout“. Stroj mi předhodil
seznam všeho, oč přijdu odmítnutím, a zeptal se,
jestli to myslím vážně, jestli přece jen nechci licenční podmínky přijmout a získat tak možnost
33
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využívat všechny výhody vnucovaného systému. Nedal jsem se zviklat a znovu zmáčknul
„odmítnout“. Měl jsem pocit, že se na mě monitor zamračil, ale stroj začal vracet všechno zpět
do původního stavu. Naštěstí člověk nepotřebuje počítač ke všem činnostem, takže jsem se další hodinu věnoval něčemu jinému. Celý souboj
s vetřelcem skončil dalším pokusem přesvědčit
mě, abych znovu spustil instalaci nechtěného,
ale to už bylo jen takové plácnutí do vody, snad
ani tvůrci programu nemohou věřit, že někdo
po dvojím odmítnutí nakonec ustoupí, své odmítnutí odvolá a znovu spustí instalaci, z jejíhož
úspěšného zrušení se ještě ani nezačal radovat.
Pokud ona slečna v rádiu myslela svůj výrok
o ovládání osudu tak, jak probíhal můj souboj
s technikou, musím uznat, že to jde. Dějí se věci,
které by se dít neměly, ale ne vždy je člověk bezmocný. Většinou ovšem nestačí třikrát odkliknout „nechci“ a málokdy se nechtěná situace
vyřeší za tři hodiny, ale člověk by to měl aspoň
zkusit a nezůstat jen u naříkání nebo nadávání.
Musíme se ovšem potýkat i se změnami v životě,
které jsou nevratné. Ani v takových případech
nemá smysl „plakat nad rozlitým mlékem“. Jedna plačící paní telefonovala instalatérovi, že jí
nejde zastavit tekoucí voda a už ji má na podlaze
v celém bytě. Instalatér ji upozornil, že slzami
situaci jen zhoršuje. Je to samozřejmě vtip a je

zřejmé, že slzy nemají na domácí povodeň žádný
vliv, ale kus pravdy v tom přece je. Plačící člověk
většinou nevymyslí nic, co by následky nepříjemné situace aspoň zmírnilo. Mléko na horké plotně přestane smrdět, když je posolíme,
plotýnka vychladne, když ji vypneme, mléko
z podlahy zmizí, když je utřeme. Rozlité mléko
do hrnce už nevrátíme, ale aspoň nám nezamoří
pachem celý dům a na podlaze nikdo neuklouzne.
Nevěřím v osud v původním smyslu slova, jsem
přesvědčen, že nemáme předem určeno, jestli
budeme šťastní nebo zoufalí, i když se někdy
stává, že nepříjemnosti mají tendenci kumulovat se, aniž by další byla zaviněna nezvládnutím
předchozí. Stejně se kumulují i „příjemnosti“, jenže toho si většinou vůbec nevšimneme,
máme pocit, že je normální, když nám všechno vychází tak, jak jsme si představovali. Ale
zkusme si představit, jak by byla země vyprahlá,
kdyby vůbec nepršelo a pořád jen svítilo sluníčko. Když už nemůžeme dělat nic jiného, snažme
se věřit, že i z toho nechtěného a bolavého nakonec přece jen vyroste a vykvete něco dobrého,
s čím jsme vůbec nepočítali a co by nás ani nenapadlo, a v rámci možností zkusme tomu obratu
k lepšímu aspoň trochu napomoci.
Václav Trmač, farář

Napsali jste nám
Vytrženo z bloku: Jako
přírodní filmové divadlo

Návštěvy válečných veteránů nemusí být vždy
radostné … ale tentokráte mi Ing. Stanislav Doležal, válečný veterán, partyzán udělal mimořádnou radost. Šestadevadesátiletý lesník nevyprávěl o válce, ale o tom, jak každodenně žije.
„No mám to tady jako divadlo v lese,“ bydlí totiž
v posledním domě v Habrůvce u Křtin, „ale musím si přivstat!“, pokračoval. Dům je na stráni
a velkou loukou pokračuje pozemek se zahradou. Louku ohraničuje les s loveckým posedem.
Různé dřeviny lákají i různá zvířata i ptactvo,
které sem láká krmítko pro ptáčky.“ V noci přijde k plotu lomozící dvacítka divočáků, vůbec
se nebojí! Ba právě naopak. Obhlídnou nezají34

mavé plodiny za plotem a tlupa postupně přejde
a za nimi zase srnčí zvěř, pak mufloni. I z těch
jde v přírodě strach. Po ránu vidím i tři čtyři
lišky jak prohání hladové myši přímo na zahradě, kudy se dostanou do ohrady, ani nevím, jsou
prostě šikovné. Ostříž mi zase prohání ptáky
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na krmítku, ale kontroluje i bažanty, kteří se
mi procházejí pod oknem. Mám zde i raritu –
bažanta kubánského, kterých je tu celé hejno.
Je trochu tmavší než náš, a nemá bílý obojek
na krku. Chodí sem, jako by tu byl odjakživa.
Někdy mi zde bažanti dělají koncert spolu s křepelkami. Když si tak uvědomím, že jsem v příro-

dě žil vlastně celý život, ale s pracovními starostmi, tak i dnes jsem vděčný divák všech scenérií,
které mi příroda denně dává, protože teprve
nyní třeba zpěvné ptáčky vnímám naplno! Je to
jako filmové divadlo bez režie.“ Lesník domluvil
své vyznání, které by jakákoliv řeč jen narušila.
Zaznamenal J. Kux

Pozvánky
Divadelní společnost HÁTA Praha
pro Vás připravuje představení

Hvězdné manýry
pátek 25. listopadu 2016, začátek v 19.00 hod.,
kinosál KD Jedovnice
autor: Ray a Michael Cooney, režie: Lumír
Olšovský
Předprodej vstupenek od 1. 6. 2016
v Informačním středisku na náměstí
(Aktuální informace – je VYPRODÁNO!)

Závěrečný koncert žáků ZUŠ

Srdečně Vás zveme na závěrečný koncert žáků
ZUŠ, který se uskuteční ve čtvrtek 23. června
v kulturním domě.
16.00 – otevření výstavy výtvarného oboru, výstava závěrečných prací absolventů, vystoupení
dechového orchestru
16.30 – zahájení programu v sále (hudební a taneční obor)

Klub dobré pohody

připravuje zájezd do výrobního družstva
IRISA Vsetín, které vyrábí skleněné vánoční
ozdoby různých tvarů a ručně malované motivy. Dále pak navštívíme slovenské poutí místo
Turzovka.
Bližší informace boudou sděleny prostřednictvím
infokanálu.

Jedovnická chasa vás zve na hody,

které letos připadají na víkend 24.–26. června.
Jako obvykle se můžete těšit na stavění máje,
na páteční taneční zábavu u kulturního domu,
na sobotní krojovaný průvod obcí a taneční odpoledne, které se jistě protáhne až do nočních
hodin, i na hodovou mši. Více informací již brzy
získáte na plakátech a na Facebooku
(www.facebook.com/jedovnicke.hody).

KINO E - CINEMA JEDOVNICE
ČERVEN 2016

KD - Na Kopci 571, 679 06 Jedovnice,
tel. 704 425 319
Začátky představení v 18.00 hodin, pokladna
otevřena ½ hodiny předem. Vstupné 60 Kč , dětská
představení 30 Kč a pro děti do 6 let zdarma.
8. 6. STŘEDA: MUZIKÁL ANEB CESTY
KE ŠTĚSTÍ
Třída pražské konzervatoře má na letním soustředění za úkol nazkoušet Starce na chmelu
v původní muzikálové podobě. Na výsledku
závisí jejich budoucí kariérní život. Studenti se
ale nechtějí se spokojit se starou choreografií.

Do svého nastudování přidají prvky klasického
tance, ale i street dance, hip-hop či pohybové divadlo. Taneční film ČR.
/85´/ AQS, a.s. / Vstupné 60 Kč / MP
15. 6. STŘEDA: VÁNOČNÍ KAMEŇÁK
Pátý díl úspěšné série se značkou Kameňák opět
sleduje neskutečné karamboly kolem starosty
Pepana, který tentokrát opravdu nemá klidný
adventní čas. Zdá se, že Kameňákov neproslaví,
protože nepřející občanští aktivisté mu zhatili
plán – postavit obří skokanský můstek na nedaleké hoře Říp. Vánoční crazy komedie ČR.
/86´/ Indigo Films, s.r.o. / Vstupné 60 Kč / MP
35
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22. 6. STŘEDA – LÍDA BAAROVÁ
Milovala zločince. Je to zločin? Výpravné drama
o vztahu legendární české herečky Lídy Baarové
s nacistickým ministrem propagandy Josephem
Goebbelsem. Velký příběh o slávě a pádu, lásce
a zradě, vině a trestu ve vyhrocené době. Životopisné drama ČR.
/110´/ Cinemart, a.s. / Vstupné 90 Kč / MP12
V červenci, srpnu a září jedovnické kino
z technických důvodů nepromítá.
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SPECIÁLNÍ
a ÚKLIDOVÉ PRÁCE
JV-ÚKLID
Jan Vdoleček

Program KINA E-CINEMA JEDOVNICE najdete na www.jedovnice.cz - sekce Kino.

• čištění koberců

Reklamy – inzerce

• drhnutí podlah

• 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.
• Kadeřnictví Veronika Musilová nabízí služby
pánského, dámského a dětského kadeřnictví.
Provozovna Kotvrdovice 269. Otevírací doba
dle domluvy na telefonním čísle 775 021 672.

• čištění čalounění
• voskování podlah
(linoleum, marmoleum)
Minská 107, 616 00 Brno
Tel.: 603 723 754,
www.jv-uklid.estranky.cz

LA BELLE VIE, S.R.O. JAZYKOVÉ STUDIO
NABÍZÍ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

KURZY ANGLICKÉHO
a NĚMECKÉHO JAZYKA
NĚMČINA – MGR. SVĚTLANA ŠTĚPÁNKOVÁ
ANGLIČTINA – MGR. ELLEN MÁLKOVÁ
• nový kurz – rodič s dítětem – učme
se spolu:)
• nový kurz pro úplné začátečníky!
• otevření nových kurzů všech
úrovní!
• angličtina / němčina k maturitě

• úspěšné pokračování kurzů angličtiny
ze šk. roku 2015/2016
• cena od 85 Kč za 1 vyučovací hodinu
• místo výuky v Jedovnicích
• při platbě kurzovného do 30. června
2016 sleva 10 %

pro bližší informace kontaktujte:

malkova-anglictina@seznam.cz
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