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Na obálce: Dům číslo popisné 137 v Jedovnicích
Titulní obrázek Mgr. Jitky Vávrové přináší
kresbu v nadpise avizovaného domu v podobě,
jakou měl zhruba v letech 1900-1985. Kresebná
rekonstrukce vznikla podle fotografie pořízené
kolem roku 1980.
V Jedovnicích je řada domů starobylejších, ale
tento si jako jeden z mála zachoval zdobnou
podobu, oblíbenou na začátku 20. století. Co
bylo kolem roku 1900 módní záležitostí, snad
i kýčem (kdyby tehdy to slovo znali), stalo se
dnes milou připomínkou téměř zmizelé historie. Podobných domů bylo v Jedovnicích zřejmě
povícero (např. protější čp. 234), ale s postupem
času se různé ozdobné prvky fasády staly přítěží
a jako poněkud obtěžující zbytečnost byly odstraněny. Do dnešních dnů přetrvaly jen domy
čp. 24 (na náměstí) a právě čp. 137. Tento dům
dostal v průběhu loňského roku opět „lesk“. Po-

kud porovnáme dnešní stav s původním, zachyceným na kresbě, vidíme, že zůstaly zachovány
sádrové štuky nadokenních říms a štukové pásy
v horní a střední úrovni oken. Zmizely ovšem
odsazením omítky tvořené svislé profily po bocích ostění oken a štukové pásy v úrovni okenních parapetů, které na rozdíl od vyšších dvou
pásů nenesly ornamenty, ale jen „hrbolatý“ povrch. A také je pryč pozoruhodná podparapetní výzdoba, tvořená složitě zdobenou římsou,
jež jako stříška kryla dole umístěnou vousatou
tvář. Protože dům trpěl vlhnutím zdí, byly
zřejmě spodní části ornamentální výzdoby při
některé z oprav omítek odstraněny. Stejný osud
hrozil i výše umístěným prvkům, ty ale zůstaly
naštěstí zachovány.
Více najdete na str. 26.
Josef Plch
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Informace z rady a zastupitelstva
Ve všech případech se jedná o anonymizované výpisy z usnesení.

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 41 ze dne 6. 12. 2016
Na základě předložených zpráv a projednaných
záležitostí:
Rada městyse souhlasí
• se stavbou sjezdu a nájezdu na místní komunikaci před RD č. 424, žadatelka L. A., Jedovnice
• výpůjčkou pozemku p.č. 2486/3 o výměře
1200 m2 a schvaluje smlouvu o výpůjčce se
Správou a údržbou silnic Jihomoravského
kraje, příspěvkovou organizací kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno, s podmínkou,
že bude současně s touto smlouvou podepsána Dohoda o provedení služby sečení trávy
• s odepsáním nedobytných pohledávek
za stravné z let 2012 a 2013 a s vyřazením
těchto pohledávek z účetní evidence, žadatel
Mateřská škola Jedovnice, příspěvková organizace, Zahradní 632, 679 06 Jedovnice
• s poskytnutím finančního daru ve výši 500 Kč
organizaci Paprsek, příspěvková organizace, K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice
a schvaluje smlouvu o poskytnutí daru
• s poskytnutím finančního daru ve výši
1.500 Kč organizaci Senior centrum Blansko, příspěvková organizace, Pod Sanatorkou 3, 678 01 Blansko a schvaluje smlouvu
o poskytnutí daru
Rada městyse schvaluje
• smlouvu o nájmu a podnájmu nemovitých
věcí a jejich zařízení a vybavení se společností Olšovec, s.r.o., Havlíčkovo nám. 71, 679 06
Jedovnice
• smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000023
s manžely M. a J. O., Brno
• Protokol o vyřazení DHM, DDNM, DDHM
a DHMO za kalendářní rok 2016 z majetku
Základní školy Jedovnice, okres Blansko,
Nad Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice
• Protokol o vyřazení DHM, DDNM, DDHM
a DHMO za kalendářní rok 2016 z majetku
Mateřské školy Jedovnice, příspěvkové organizace, Zahradní 632, 679 06 Jedovnice

• příspěvkové organizaci Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice, použití prostředků z investičního fondu ve výši 88.485 Kč na zakoupení nového
serveru pro počítačovou síť ZŠ Jedovnice
• odměnu řediteli ZŠ Jedovnice Mgr. Michalu
Součkovi ve výši stanovené radou městyse
• odměnu ředitelce MŠ Jedovnice Bc. Jitce Kučerové dle předloženého návrhu
• příkazní smlouvu s Institutem pro veřejné zadavatele, s.r.o., Křenova 438/3, 162 00 Praha,
na administraci výběrového řízení na opravu
opěrné zdi na ul. Jiráskově
• smlouvu o dílo s firmou Ekostavby Brno, a.s.,
U Svitavy 2, 618 00 Brno, na odbahnění loviště rybníka Olšovce
Rada městyse nesouhlasí
• s odprodejem části pozemku p.č. 1043/1,
žadatel Mgr. P. Š., Jedovnice
• s pronájem části pozemku p.č. 941/1 o výměře
cca 21 m2 za účelem zřízení parkovacího místa, žadatel D. V., Jedovnice
Rada městyse nereflektuje
• na předkupní právo chaty č.e. 363
• na předkupní právo chaty č.e. 26
Rada městyse povoluje
• dle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
od 1. 12. 2016 výjimku z nejvyššího počtu
žáků pro Základní školu Jedovnice, Nad Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice
Rada městyse bere na vědomí
• konání Tříkrálové sbírky pod záštitou Charity ČR, ve dnech 1. 1. – 15. 1. 2017
Rada městyse děkuje
• všem, kdo se podíleli na organizaci nebo se
zúčastnili akce „Rozsvěcení vánočního stromu“
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Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 42 ze dne 30. 12. 2016
Na základě předložených zpráv a projednaných
záležitostí:
Rada městyse schvaluje
• Dohodu o provedení služby sečení trávy se
Správou a údržbou silnic Jihomoravského
kraje, příspěvkovou organizací kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno
• přidělení bytu č. 2C4A16 ve 2. NP Domu s pečovatelskou službou, Zahradní 699, 679 06 Jedovnice, paní M. K., Kotvrdovice
• přidělení bytu č. 2C4613 ve 2. NP Domu s pečovatelskou službou, Zahradní 699, 679 06
Jedovnice, paní V. S., Jedovnice
• Vnitřní směrnici č. 1/2017 – Směrnici o tvorbě a použití sociálního fondu
• na základě vyhlášky č. 440/2016 Sb. výši
stravného pro cestovní náhrady od 1. 1. 2017:

86 Kč pro 5-12 hodin pracovní cesty, 132 Kč
pro 12-18 hodin pracovní cesty a 205 Kč pro
déle než 18 hodin pracovní cesty
• rozpočtové opatření č. 9/2016 dle předloženého návrhu
Rada městyse nesouhlasí
• se žádostí o výměnu bytu č. 3C4L15 za byt
č. 2C4613 v DPS, žadatel MgA. J. Z., Jedovnice
Rada městyse nereflektuje
• na předkupní právo chaty č.e. 356
Rada městyse bere na vědomí
• zápis z jednání komise sociálně zdravotní
ze dne 16. 12. 2016.
• zápis z jednání komise kulturní ze dne
13. 12. 2016

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 43 ze dne 17. 1. 2017
Na základě předložených zpráv a projednaných
záležitostí:
Rada městyse souhlasí
• s přístavbou stávající provozovny Ovoce-zelenina čp. 656 dle předloženého návrhu, žadatel
M. D., Jedovnice
• s opravou vodovodního řadu na ulici Kopeček,
stavba Jedovnice – oprava vodovodu k hrázi
u rybníka, žadatel Vodárenská akciová společnost, a.s., 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice
• se
zvláštním
užíváním
komunikace
na ul. Za Kostelem z důvodu opravy vodovodního řadu, žadatel H3 Inženýrské stavby,
s.r.o., Brněnská 1002/27, 678 01 Blansko
• se stavbou Oprava části cyklotrasy č. 507 –
Šíbrnka, II. etapa, žadatel Regioprojekt Brno,
s.r.o., P. O. BOX 3, 618 00 Brno
• se stavbou garáže na pozemku p.č. 1272/2 dle
předloženého návrhu včetně nového sjezdu
a nájezdu z místní komunikace na ul. Habeš,
žadatel L. P., Jedovnice
• se zveřejněním záměru na pronájem prvního
patra budovy čp. Havlíčkovo náměstí 44, Jedovnice
• s konáním zápisu do 1. ročníku ZŠ Jedovnice pro
školní rok 2017/2018 dne 4. 4. 2017 v budově ZŠ
• s konáním zápisu do MŠ Jedovnice pro školní
rok 2017/2018 dne 10. 5. 2017 v budově MŠ
4

• s konáním hromadné sportovní akce „Pochod
české státnosti“ dne 23. 9. 2017 na pozemcích
městyse, žadatel Česká pochodová liga, Mikulovská 4053/8, 628 00 Brno
Rada městyse schvaluje
• zrušení přípojky kabelové televize k 1. 1. 2017,
žadatel T. H., Jedovnice
• Smlouvu o zřízení věcného břemene
č. PV-014330039785/001 se společností
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice
• kalkulaci věcně usměrňované ceny pro hřbitovní služby spojené s nájmem hrobového místa pro rok 2017 – hřbitov Jedovnice,
dle předloženého návrhu
• pronájem kina Jedovnice dne 17. 2. 2017
od 17 hodin na zábavný pořad „Herecké muzeum v Ratibořicích“, žadatel Agentura Jožka
Zelený, s.r.o., Havlíčkovo nám. 128, 679 06
Jedovnice
• Přílohu č. 2 ke smlouvě č. 30/00 s firmou
AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., Vídeňská 264/120b, 619 00 Brno
Rada městyse nesouhlasí
• s připojením městyse Jedovnice k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ konané dne
10. 3. 2017, i pro rok 2018
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Rada městyse bere na vědomí
• oznámení nepřítomnosti ředitele ZŠ Mgr. Michala Součka ve dnech 20. 2. až 25. 2. 2017
• stížnost manželů K. a L. S., Jedovnice a pověřila vedení ZŠ, aby radu městyse informovalo
o přijatých nápravných opatřeních, aby se situace neopakovala

• podání žádosti o dotaci z Česko-německého
fondu budoucnosti, nadační fond, Železná 24,
110 00 Praha 1, ve výši 187.000 Kč
• zápis z jednání komise pro občanské záležitosti ze dne 9. 1. 2017

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice č. 19 ze dne 16. 12. 2016
Na základě předložených zpráv a projednaných
záležitostí Zastupitelstvo městyse Jedovnice:
1. schvaluje ověřovatele zápisu pana Jaroslava
Zelinku a Ing. Josefa Plcha
2. schvaluje program zasedání dle předloženého a doplněného návrhu
3. schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. 040029/16/
OKH
4. schvaluje smlouvu související se stavbou
„II/373, 379 Jedovnice – Kotvrdovice –
Senetářov – Podomí“ se Správou a údržbou
silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou
organizací kraje, Žerotínovo nám. 3/5,
601 82 Brno

5. schvaluje smlouvu o spolupráci pro zajištění společného postupu při realizaci stavby
„II/379 Jedovnice – Kotvrdovice“ se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkovou organizací kraje, Žerotínovo
nám. 3/5, 601 82 Brno
6. revokuje své usnesení č. 18/16 z 18. zasedání
Zastupitelstva městyse Jedovnice konaného
dne 22. 11. 2016
7. schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. 035836/16/
OKH
8. schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. 041293/16/
OKH

Další důležité informace pro občany
Vybírání poplatků za rok 2017
Od února se budou vybírat poplatky za rok
2017, a to vždy v pondělí a ve středu od 8.00
do 11.00 hodin, od 12.00 do 17.00 hodin.
V úterý, ve čtvrtek a v pátek se poplatky nevybírají!
• Poplatek za psa – dle sazby – splatný
do 31. března 2017.
• Poplatek za odpad 600 Kč na osobu a rok –
splatný do 30. září 2017.
• Poplatek za KTV – 1000 Kč za rok – splatný
do 30. září 2017.

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

Kabelová televize informuje
Některé televizní stanice, např. STV nebo
Markíza HD, jsou v KTV šířeny s více zvukovými stopami. Takže se můžete rozhodnout, zda

film budete sledovat v originálním cizím znění
nebo jeho dabovanou verzi.
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Na takových stanicích nejsou tímto způsobem
většinou šířeny všechny pořady, ale třeba jen celovečerní film. Volbu provádíte vy sami u sebe
doma dálkovým ovladačem. Pokud vám originální cizí znění filmu nevyhovuje, změňte si ho
sami doma na dabing.
Slovenské stanice Markíza a Doma přestaly
vysílat v normálním rozlišení, a proto nám
1. ledna vypadly z nabídky. Nadále vysílají jen
ve vysokém rozlišení (HD) a vy si je můžete
nově naladit na kanálu E 26.

Levné set-top boxy nebo levné televizory toto
vysoké rozlišení (HD) nedokážou zpracovat.
Jen se při ladění objeví černá obrazovka a pozice
HD kanálů. Levné zařízení signál neumí zpracovat, a proto se HD kanál nezobrazí.
Poznámka: Pokud nyní přijímáte ČT v rozlišení
HD, tedy ČT HD, tak váš televizor dokáže HD
kanály zpracovat – tedy i Markízu HD a Doma
HD.
KTV

Poděkování za Tříkrálovou sbírku
peníze na pomoc potřebným. Poděkování patří také dárcům, kteří vlídně přijali koledníky
a přispěli částkou 55 040 Kč. V neposlední řadě
patří poděkování městysi Jedovnice za vstřícnost a podporu této akci.
Motto sbírky: „Kdo dává, sám nakonec dostává“.
V prvních dnech letošního roku se v celé republice, a tedy i v Jedovnicích, konala tradiční
Tříkrálová sbírka Charity ČR.
V Jedovnicích zaznívala tříkrálová koleda od 6.
do 8. ledna.
Jménem Charity bych chtěla poděkovat jedovnickým skautům, kteří i přes mrazivé počasí
neváhali a chodili dům od domu, kde přinášeli
požehnání a do zapečetěných kasiček vybírali

Záměry na využití Tříkrálové sbírky 2017:
• Podpora hospicové péče
• Podpora všestranného rozvoje dětí a mládeže
• Podpora integrace rodin ohrožených sociálním vyloučením - sociální začlenění (bydlení,
podpora a provázení)
• Podpora dobrovolnického centra
• Pomoc lidem v sociální nouzi
Marie Sedláková, koordinátorka sbírky

Zájezd do Aschheimu
Komise pro mezinárodní spolupráci připravuje od pátku 7. 7. do neděle 9. 7. 2017 zájezd
autobusem do partnerské obce Aschheimu
pro občany Jedovnic a Kotvrdovic.
Na programu bude prohlídka Aschheimu,
Dornachu a Mnichova.

Odjezd v pátek odpoledne a návrat v neděli večer, bude ještě upřesněno.
Cena dopravy 1000 Kč až 1500 Kč podle počtu
obsazených míst + 20-30 Eur na ubytování v hotelu.
Závazné přihlášky u paní Ševčíkové na ÚM
do 30. května 2017.

Statistika jednotky Sboru dobrovolných hasičů Jedovnice za rok 2016
Na základě požárního poplachového plánu je jednotka předurčena k zásahům
u mimořádných událostí na území 66 obcí, čtyř
územních odborů (Blansko,
6

Vyškov, Brno-venkov, Prostějov), dvou krajů (Jihomoravského, Olomouckého).
Jednotka je předurčena také k zásahům u dopravních nehod, a to na území 18 obcí, dvou
územních odborů (Blansko, Vyškov), jednoho
kraje (Jihomoravského).
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Jednotka je zařazena do programu Zdravotnické záchranné služby a Hasičského záchranného
sboru Jihomoravského kraje „Rozmístění AED
(automatizovaných externích defibrilátorů)
do JMK“. Díky své dislokaci patří naše jednotka
v rámci tohoto systému dlouhodobě mezi nejčastěji využívané jednotky v celém Jihomoravském kraji.
Za rok 2016 členové jednotky:
• odsloužili 35 136 hodin pohotovosti,
• odpracovali 1 077 hodin u zásahu a při ostatní činnosti,
• odpracovali 1 180 hodin na hasičské zbrojnici, při údržbě a opravách techniky a věcných
prostředků,
• absolvovali 88 hodin školení.
Činnost jednotky v roce 2016
požár
dopravní nehoda
únik nebezpečných látek
technická pomoc
záchrana osob a zvířat
planý poplach
celkem událostí
cvičení
ostatní činnost (neakutní zásahy)

10
27
0
35
17
2
91
3
11

Jednotka zasahovala v 82 % případů na místě
události jako první.
Nejvíce událostí se událo v měsíci srpnu, a to 22,
což výrazně převýšilo měsíční průměr 7,6 události. Naopak nejklidnějšími měsíci byly únor a březen pouze s jedinou událostí. Ve vztahu ke dnům
byla nejkritičtější neděle v čase kolem 18. hodiny.
Relativně klidným dnem býval čtvrtek.
Jednotka v uplynulém roce řešila události
na území 21 obcí, z toho na území městyse Jedovnice to bylo 38 %. Nejvzdálenější místo zásahu bylo v Ochozi u Brna, Ježkovicích nebo
Hostěnicích. Velký podíl z celkového počtu přirozeně představují sousední obce Rudice, Kotvrdovice, Křtiny a Senetářov.
Co se týká samotných členů jednotky, nejaktivnějším byl Petr Pospíšil, který se účastnil plných
50 událostí. Průměrně se jedné události účastnilo 6,5 člena jednotky.
Rok 2016 byl v historii jednotky rokem rekordním, kdy už tak vysoká čísla za rok 2015 jsme
opět navýšili.
Podrobnou statistiku včetně přehledných
grafů najdete na našich webových stránkách
www.hasicijedovnice.cz.
Na tomto místě chci všem členům jednotky
a všem, kteří podporují chod jednotky, za jejich
práci poděkovat.
Ing. Radek Doležel, zástupce velitele jednotky

Z policejních záznamů
Zpráva o činnosti Policie městyse Jedovnice za období od 24. 11. 2016 do 23. 1. 2017
Obecní policie mimo jiné řešila v uplynulém
období následující události:
• 2x asistence při dopravní nehodě a zajištění místa nehody do příjezdu dopravní policie na silniční komunikaci na k.ú. městyse Jedovnice.
• 14x výběr poplatků za užívání veřejného prostranství a reklamy na infokanále.
• 6x nález klíčů na k.ú. Jedovnic. Nálezy zveřejněny na infokanále.
• 5x přijato oznámení – přestupky v dopravě –
parkování na vyhrazeném parkovišti, šetří OP.
• 2x odchyt volně pobíhajících psů. Přestupky –
porušení OZV – vyřešeny uložením blokové
pokuty.

• 4x šetření případů podomního prodeje na k.ú.
městyse Jedovnice. Přestupky proti pořádku
v územní samosprávě – porušení Tržního řádu městyse Jedovnice – byly vyřešeny
na místě domluvou a vykázáním prodejců.
• 2x doručení písemnosti do vlastních rukou.
• 1x nález cestovního pasu – zaslán na příslušný magistrát.
• 6x předvolání pro pachatele přestupku v silničním provozu. Přestupky následně vyřešeny uložením blok. pokut.
• 5x případ rušení nočního klidu zábavnou pyrotechnikou – porušení OZV. Přestupky vyřešeny na místě domluvou.
7

JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ

01/02 2017

• 10x vystaveno povolení k vjezdu do chatové
oblasti.
• Zajištění dopravní obslužnosti, dohled nad
silničním provozem a veřejným pořádkem.
• 2x nález registrační značky od vozidel. RZ
byly po provedeném zjištění provozovatele
OA předány.
• 1x provedeno spolupátrání po pohřešované
osobě. Provedeným šetřením bylo místo pobytu pohřešované osoby zjištěno. Ve věci byla
vyrozuměna PČR Blansko.
• 3x žádost PČR o prověření oznámení o trestné činnosti v k.ú. městyse Jedovnice.
• 4x kontrola celé chatové oblasti a pátrání
po neznámém pachateli vloupání do chat.
• 5x součinnost s PČR při šetření trestné činnosti páchané v k.ú. Jedovnic.
• 2x přestupek proti občanskému soužití. Přestupky vyřešeny domluvou.
• Přestupek proti veřejnému pořádku – neoprávněný zábor veřejného prostranství v lokalitě Za Kostelem. Přestupek šetří OPMJ.
• 1x žádost Dopravního inspektorátu PČR
Blansko o spolupátrání po neznámém pa-

chateli dopravní nehody, která se stala na k.ú.
městyse Jedovnice.
• 2x přestupek na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi – kouření
na místech zákonem zakázaných – zastávkách autobusů na Havlíčkově náměstí. Přestupky vyřešeny na místě domluvou.
• Společný výkon služby s Obv. odd. PČR Blansko, dohled nad veřejným pořádkem a silničním provozem na k.ú Jedovnic.
• Případ podnapilé osoby na Havlíčkově náměstí, která se po požití alkoholu uvedla
do stavu, kdy svým chováním budila veřejné
pohoršení. Z důvodu ochrany jejího zdraví
byla osoba převezena do místa bydliště. Věc
šetří OP Jedovnice.
V naléhavých případech nebo při nedostupnosti obecní policie volejte prosím Policii České republiky - tísňovou linku 158.
Obvodní oddělení PČR Blansko: 974 631 396.
Úřední hodiny Obecní policie městyse Jedovnice: středa 13.00–17.00; tel. 723 204 979.
Luděk Kolář, velitel Obecní policie
městyse Jedovnice

Společenská kronika
Jubilanti
Blahopřejeme všem jubilantům, kteří slaví narozeniny v měsíci lednu a únoru 2017.
Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a spokojenost
do dalších let života.
Leden
5. 1. Marie Gottwaldová, U Hrubé lípy 618,
85 roků
6. 1. Marie Farlíková, Zahradní 676, 88 roků
12. 1. Alena Klímová, Za Kostelem 440,
87 roků
12. 1. Milada Zouharová, Za Kostelem 448,
88 roků
12. 1. Jindřiška Knechtová, Zahradní 699,
91 roků
18. 1. Alois Kunc, Tyršova 325, 87 roků
21. 1. Blažena Ševčíková, Zahradní 699,
83 roků
26. 1. Josef Petr, Na Kopci 751, 80 roků
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Únor
3. 2. Alois Tomášek, Zahradní 699, 88 roků
8. 2. Jarmila Hrazdírová, Za Kostelem 486,
80 roků
9. 2. Helena Kupková, Na Větřáku 562,
82 roků
9. 2. Irena Málková, Za Kostelem 490, 84 roků
10. 2. Zděna Fleková, K Propadání 143, 85 roků
12. 2. Milan Jedlička, Zahradní 69, 85 roků
16. 2. Alois Kopřiva, Zahradní 699, 87 roků
20. 2. Oldřich Vančura, Nad Rybníkem 524,
85 roků
29. 2. Marta Nezvalová, Zahradní 699, 89 roků
Zlaté svatby jsou zveřejňovány po souhlasu oslavenců z knihy manželství pro Jedovnice. Pokud
manželé byli oddáni jinde, než v Jedovnicích, tak
nezjistíme výročí svateb. Přihlásit se mohou sami
manželé nebo jejich děti na matrice u paní Nečasové.

01/02 2017

JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ

Vítáme mezi námi
V obřadní síni jsme uvítali tyto děti:
• Rozálii Veverkovou, Jedovnice, Riviera
č.e. 180
• Emmu Šindlerovou, Jedovnice, Na Kopci 634
• Miju Kopanickou, Jedovnice, Hybešova 148
• Vojtěcha Voráče, Jedovnice, Jiráskova 376
Dne 6. 1. 2017 se narodilo první dítě roku 2017
v Jedovnicích: Aňa Šíblová, Jedovnice, Na Kopci 502
Zdeňka Nečasová,
matrikářka ÚM Jedovnice

Co se děje v mateřské škole
Vycházka ke krmelci ve třídě „Kapříci“
„Sněží, sněží, mráz kolem běží…“ - slova této známé dětské básničky výstižně líčí letošní lednové
dny. Všechno kolem pokryla bílá peřina a zasypala cesty i cestičky. Děti ve třídě Kapříci však
kromě zasněžené krajiny pozorovaly a zkoumaly i sami sebe, svoje tělo a vše, co jim pomáhá být
zdravé. Společně jsme si stanovili, že pro naše
tělo je důležitý pohyb, a tak jsme přemýšleli, jak
se můžeme teď v zimě hýbat a sportovat.
Děti navrhovaly různé sporty (bruslení, lyžování, aj.), ale shodli jsme se, že tyto sporty je lepší
provádět s rodiči. Betynka pak navrhla, že svoje
svaly můžeme posilovat při delší vycházce, kte-

rou nazvala „túrou“. A pak bylo otázkou, kam
a proč si túru udělat. Zde se děti horlivě ozývaly
s nápady (kolem rybníků, do „laňáčku“), ale nevěděly, co by tam teď v zimě mohly dělat. Zazněl i návrh jít do lesa. A my paní učitelky jsme
děti otázkami, kdo tam bydlí, jak přežívá zimu
a kde hledá svoji potravu, dovedly k závěru, že
zvířátka v lese teď v zimě nemají tolik potravy
jako přes zbytek roku, a proto se často uchylují ke krmelci, kde hledají něco k snědku. Takto jsme s dětmi dospěli ke spojení „užitečného
a příjemného“ - vydáme se ke krmelci na „Tipeček“, kam zvířátkům každý z nás donese něco
dobrého k snědku a zároveň budeme trénovat
sami sebe, svoje svaly a zdatnost.
Celý týden, na který byla naše túra naplánovaná,
jsme my dospělí hlídali počasí a ti malí přinášeli
batůžky a těšili se, kdy už se vypravíme na výlet.
Ve středu 18. ledna, kdy teploty byly příznivé,
nebe bez mraků a slunce zářilo na obloze, jsme
si řekli, že se vydáme na naši túru. Přiznám se,
že jsem měla u některých našich „drobečků“
obavu, jak celou trasu budou zvládat, ale sama
jsem byla mile překvapena, když naši nejmladší
účastníci ušli celou cestu sami a měli stále veselou náladu.
Cestou jsme pozorovali stopy ve sněhu a hádali,
komu asi patří. Také jsme z bezpečné vzdálenosti
sledovali kácení stromu. Celou cestu ke krmelci
se děti těšily a hrdě nesly své batůžky, kde měly
9
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z domu nachystané jídlo pro zvířátka (jablíčka,
mrkvičku, semena aj.) a ze školky společně nasušené kaštany. Poté, co jsme vyšlapali tři kopce,
jsme byli u cíle. Stáli jsme u krmelce. Děti zde
vyprázdnily obsahy svých batůžků a vyprávěly
si, kdo si na čem zamlsá, ukázali jsme si prostor,
kam myslivci uskladňují seno pro zvěř a dali si
malou odměnu. Na zpáteční cestě se nám šlo
veseleji, a to nejen díky prázdným ruksakům
a skutečnosti, že cesta se teď svažovala dolů, ale
především díky dobrému pocitu, že jsme přilepšili zvířátkům v zimním období. Tento pocit

byl umocněn zážitkem, když jsme v půlce cesty
od krmelce viděli, jak tři srny běží naším směrem. Jako by nám chtěly poděkovat. Závěrem
musím říci, že i pro mě samotnou to byl velký
zážitek, přece jen jít na takto velkou vycházku
v zimě je trochu jiné než v letních dnech, chce to
více odhodlání a elánu. A musím říci, že všem
našim malým kapříkům patří velký obdiv za to,
jak to zvládli. Třeba náš výlet bude inspirací pro
některé z vás a namotivuje vás překročit svoji
komfortní vyhřátou zónu.
Za třídu Kapříci Karla Pavlů

Zima ve třídě „Kačenky“

Leden, leden, přikryl vodu ledem, tam, kde včera
byly louže, tam to dneska pěkně klouže…a ještě
další říkadla na téma zima se naučily děti ze třídy Kačenky.
Nejen, že jsme si zimní radovánky užili venku
při vycházkách a na zahradě, ale také ve třídě.

Prostory chodby a třídy jsme vyzdobili papírovými vločkami, rampouchy, sněhuláky různých
velikostí a tvarů.
Papírovým ptáčkům jsme vyrobili krmítko
z odpadového materiálu a nasypali jim papírová
semínka. V tomto období jsme se také naučili nové pohybové a relaxační hry a písničky se
zimní tématikou. Seznámili jsme se se zimními
sporty, modelovali lyžaře i sněhuláky na lyžích.
Co dělají lesní zvířátka v zimě, jak je poznáme
podle stop, co se dává do krmelce, jak vypadá
les přikrytý sněhovou peřinou, to všechno a ještě mnoho dalších aktivit prožily děti z Kačenek
a jejich paní učitelky v zimním období v mateřské škole.
Za třídu Kačenky Alena Dostálová

Zima ve třídě „Žabky“ aneb Cvičíme a sportujeme, na bacily vyzrajeme!
Po vánoční době plné pohádek, emocí a především dobrého jídla a sladkostí jsme vyhlásili boj
lenošení a bacilům. Dobře víme, že v zdravém
těle zdravý duch, proto pravidelně cvičíme, otužujeme se vodou i vzduchem a hlavně chodíme
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na školní zahradu sportovat. Naše oblíbené disciplíny, kterých se zúčastňují předškoláci starší
i mladší, jsou sjezd na lopatě, slalom z kopce,
koulování.
Ve třídě jsme zhotovili zimní sportoviště. Vystřihovali a vybarvovali jsme sportovce, přidali
jsme i sportovce vymodelované z plastelíny. Povídali jsme si, co je potřeba za výzbroj či výstroj
na jednotlivé zimní sporty. Veliký zájem je o trenažér, který jsme si zapůjčili od našich kamarádů ze třídy Kapříci.
Sportování a pohyb se nám velice líbí, proto
s pohybovými aktivitami pokračujeme i nadále.
Za třídu Žabky Dana Zouharová
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Zimní sporty ve třídě „Hastrmánci“
Když se řekne zima, jistě se většině z nás vybaví
sníh a mráz, ale také zimní sporty, jako je sjezdové lyžování, běh na lyžích, snowboarding,
skoky na lyžích, saně, boby, skeleton, lední hokej, krasobruslení a mnoho dalších.
Ve třídě Hastrmánci jsme si o zimních sportech povídali a některé si vyzkoušeli i prakticky. Letošní bílá zima umožňuje dětem užít si
pobyt venku s pořádným koulováním, stavěním sněhuláků či „plackováním“. A tak jezdíme
z menších i větších kopců, procházíme se po zamrzlém a zasněženém rybníce, děláme různé
„andělíčky“ ve sněhu, vyšlapáváme ve sněhu
cesty a ve vzniklém bludišti hrajeme na honěnou, pozorujeme stopy ve sněhu. Je to skvělá zábava. Zpátky do školky se vracíme vždy v dobré
náladě. Už v šatně při převlékání z mokrého oblečení se děti ptají: „A půjdeme zítra zase?“
Naše zážitky a tu krásnou zimní atmosféru
jsme se snažili zpracovat v různých aktivitách
ve třídě. Za pomoci sáčků připevněných na noze
jsme zkusili, jak těžké je bruslit. Na koberci jsme
vyznačili dráhu a naším úkolem bylo projet
dráhu bez pádu. Spousta z nás to zvládla naprosto skvěle a s úsměvem na rtech. Následně
jsme samotnou brusli vyrobili. Vyzkoušeli jsme
techniku kresby zmizíkem do inkoustu. Děti
brusli zdobily dle své fantazie a hotové výrobky
umístily na zamrzlý (papírový) rybník. Mladší
děti vyráběly zamrzlé okno zapouštěním barvy
do rozetřené klovatiny.
Jak vypadá počasí v severních a jižních polárních
krajích, to jsme se dozvěděli z pohádky Zima
v bílém kožíšku, která vypráví o zvířátkách
a jejich vlastnostech, o životě v mrazu a ledu,
o kamarádství a rodině. Pohádku nám vyprávěl
Mgr. Pavel Macků, Ph.D., který povídání doplnil promítáním snímků z Arktidy a Antarktidy.

Zhlédli jsme pevninské ledovce, které vznikají
ze sněhu, co tu dlouho leží, polární záři, zkoumali jsme, čemu se ledovce na obrázku podobají. Ze živočichů jsme viděli například tuleně,
mrože, ledního medvěda, soba či tučňáky. Toto
zajímavé vyprávění zhlédly všechny děti z naší
mateřské školy.
Další dny jsme si ve třídě Hastrmánci povídali
o tom, jaké zimní sporty známe, se kterými již
máme praktickou zkušenost a které se nám líbí.
Prohlíželi jsme obrázky na dané téma a pozorovali lidské tělo v pohybu. Pomocí papírových
šablon znázorňujících části lidského těla se děti
učily uvědomit si pohyb, jaký člověk vykonává
při jednotlivých sportech, a následně se pokusily nějakého sportovce nakreslit. Nebylo to vůbec
jednoduché, ale jak se říká, „když se chce, všechno jde“, a tak pod pastelkou drženou dětskou
rukou vznikala umělecká díla ztvárňující lyžaře, sáňkaře nebo bruslaře. Posíláme dva obrázky
za všechny. Autory jsou Lilinka a Adámek.
Za třídu Hastrmánci Jitka Kučerová

Akce pro děti v mateřské škole Jedovnice v měsíci únoru a březnu
• Pohádka o malé hvězdě: pohádka, relaxace
a uvolnění s tibetskými mísami.
• Výlet do divadla Radost v Brně na divadelní
představení Jája a Pája.
• Masopustní karneval ve třídách.

• Den s netopýrem v Moravském krasu – zážitkový program v Domě přírody Moravského
krasu.
• Návštěva v 1. třídě ZŠ pro předškoláky MŠ.
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Zápis dětí do MŠ
Připravujeme zápis do mateřské školy Jedovnice od školního roku 2017/2018.
Vážení rodiče,
v týdnu od 18. do 21. dubna 2017 se budou vydávat tiskopisy k zápisu do Mateřské školy Jedovnice od školního roku 2017/2018.
Tiskopisy si můžete vyzvednout ve třídě Kapříků (II. budova MŠ, přízemí) nebo od 8.00 do
11.00 přímo v ředitelně MŠ, zároveň si můžete
vybrat čas zápisu.

Tiskopisy i časový rozpis zápisu budou zájemcům k dispozici i po 21. dubnu, a to až do zápisu
10. května.
Všechny informace o zápisu najdete od měsíce března na našich webových stránkách
www.msjedovnice.cz.
Těšíme se na nové holky a kluky!
Bc. Jitka Kučerová, ředitelka MŠ

Z lavic základní školy
Střípky ze života školy
PROSINEC 2016
1. 12. Zpívání na brněnských vánočních
trzích (Langrová)
		 Konzultace s odborníky PPP Blansko
5. 12. Školní kolo turnaje
v šachu (Rusová)
6. 12. Pracovní schůzka projektu Erasmus+
(Slaninová, Souček, Štěpánková)
8. 12. Technická olympiáda na SŠ TEGA
(Šíblová J.)
9. 12. Anglické divadlo pro 8. ročníky
(Doleželová)
12. 12. Volba Miss ZŠ Jedovnice (Jakubková,
Nezvalová)
13. 12. Akce sdružení Cirsium – soutěž v aerobiku, Křtiny (Ušelová)
14. 12. Okresní kolo turnaje v šachu (Rusová)
		 Den otevřených dveří
19. 12. Kulturní vystoupení v DPS Jedovnice
(Smejkalová, Svobodová)

20. 12. Lesní pedagogika pro 8. ročníky
(Šnobltová)
21. 12. Celoškolní sportovní projekt Blansko
22. 12. Setkání s bývalými zaměstnanci školy
LEDEN 2017
6. 1. Odevzdání inventarizačních soupisů
majetku školy
9. 1. Odborný seminář Novinky ve školské
legislativě (Souček, Štěpánková)
10. 1. Zahájení edukativních skupinek pro
předškoláky ve spolupráci s MŠ Jedovnice (Smejkalová, Svobodová)
17. 1. Konzultace pro zákonné zástupce
24. 1. Pololetní pedagogická rada
25. 1. Preventivní programy pro 1. stupeň
26. 1. Preventivní programy pro 2. stupeň
		 Školní kolo konverzační soutěže
v anglickém jazyce pro 6. a 7. ročníky
(Slaninová)
27. 1. Školní kolo konverzační soutěže
v anglickém jazyce pro 8. a 9. ročníky
(Slaninová)
-MS-

ZŠ Jedovnice míří do Evropy!
Aktivní přístup a práce se stále vyplácejí.
Důkazem je úspěch, kterého dosáhla ZŠ Jedovnice, kde se vedení školy rozhodlo využít
současných možností, jež nabízejí mezinárodní
projekty, a aktivně začalo ve spolupráci s Evrop12

skou rozvojovou agenturou vyhledávat partnery
a programy, do kterých by škola mohla vstoupit.
Od školního roku 2016/2017 se tak ZŠ Jedovnice
zapojila do tříletého mezinárodního projektu
KidVenture, jehož vedoucím partnerem a ko-
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ordinátorem je britská Kingston University Higher Education Corporation.
„Projekt KidVenture, jehož hlavním cílem je
zvýšení podnikatelských dovedností dětí prostřednictvím her, spojuje partnery rozličných odborností z různého kulturního zázemí. V rámci
projektu tak budou spolupracovat instituce z Anglie, Portugalska, Itálie, Řecka, Turecka a České
republiky. Projekt si mimo jiné klade za cíl rozvíjet inovace v oblasti vzdělávání prostřednictvím inovativních učebních metod,“ vysvětluje
Mgr. Bc. Michal Souček, ředitel ZŠ Jedovnice.
Hlavním výstupem, který díky projektu KidVenture vznikne, bude inovativní výuková počítačová hra, jež podpoří podnikavost dětí od 6
do 10 let a jež bude pilotně testována v partnerských školách. Tuto hru budou děti moci hrát jak
samostatně, tak ve skupinkách, aby se pro dosažení úspěchu učily spolupracovat a rozhodovat
v rámci kolektivu. Děti budou zároveň soutěžit
s dalšími skupinami na virtuálním trhu. Záměrem projektu je rozvoj nových dovedností
a schopností dětí, jako jsou například kreativita, týmová práce, vůdcovství nebo porozumění
trhu. Autoři projektu KidVenture očekávají, že
z programu bude těžit až 100 000 osob.
První pracovní schůzka projektového týmu se
uskutečnila ve dnech 5. – 8. 12. 2016 na londýnské univerzitě Kingston. V rámci tohoto setkání,
kterého se samozřejmě zúčastnili i zástupci ZŠ
Jedovnice, byl vytvořen časový plán jednotlivých
aktivit a dalších projektových schůzek a vzniklo
také logo celého projektu. Dále byly stanoveny

úkoly pro každou z institucí, které jsou do projektu zapojeny. Jednotlivé školy budou se svými
žáky ověřovat návrh počítačové hry, připomínkovat jej a zdokonalovat. Vývoje a pilotního testování hry se zúčastní celkem 160 dětí, dalších
30 tisíc dětí bude nepřímými aktéry projektu
po následné implementaci do škol. Do projektu
bude zapojeno také 350 učitelů a dalších 50 tisíc
se s programem seznámí prostřednictvím propagačních materiálů. Projekt KidVenture bude
představen i 20 tisícům rodičů. Zapojeni mají
být také aktéři s rozhodovací pravomocí v oblasti vzdělávání, jako jsou Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy, zástupci regionů, měst,
ředitelé škol a organizace aktivní v podnikatelském vzdělávání. A proto lze znovu závěrem
konstatovat, že ZŠ Jedovnice míří do Evropy!
Vedení školy

Šachové přebory
Na začátku prosince, a to v pondělí 5. 12. 2016,
na naší škole proběhlo školní kolo šachového
turnaje. Přihlášení žáci byli rozděleni do tří
skupin, v nichž bojovali o co nejlepší umístění.
Účast na turnaji byla hojná a konkurence veliká.
Proto jsme se rozhodli do okresního kola nakonec přihlásit dvě družstva starší kategorie a jeden tým mladších žáků.
Okresní kolo se konalo v KD v Jedovnicích
ve středu 14. 12. 2016. Za druhý stupeň se
v okresním kole předvedli Vojta Stehlík, Michal
Sedlák, Karel Pernica, Vašek Pernica, Ondra
Abrahám, Radek Dvořák, David Kučera, Max

Dvořák, Lukáš Mašek a Josef Krátký. Z prvního stupně jedovnickou školu reprezentovali žáci
Filip Czurgai, Šimon Hrivík, Maxim Vašíček
a Čestmír Šnoblt.
I přes veškerou snahu a bojovnost našich žáků
se nám nepodařilo umístit na stupních vítězů.
Chlapci ve starší kategorii nakonec obsadili dělené 5. místo, stejně tak jako jejich mladší
spolužáci. Děkujeme všem zúčastněným žákům
za reprezentaci školy v této disciplíně a do budoucna přejeme mnoho úspěchů.
Mgr. Regina Rusová
13
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Miss ZŠ Jedovnice

Na pondělí 12. prosince všichni netrpělivě čekali. Deváťáci připravili 20. ročník Miss ZŠ Jedovnice. Představilo se nám 9 soutěžících dívek
z 8. a 9. ročníku spolu se svými „vodiči“. Po jejich představení následovala překážková dráha. Dívky ukázaly, jak dokážou navigovat své
partnery, kteří měli zavázané oči, aby došli co

nejrychleji do cíle. Ve volné disciplíně se tančilo, hrálo na klavír, housle a saxofon, zpívalo…
„Tajná disciplína“ byla skutečně tajnou až do samotného vyhlášení. Naše soutěžící měly za úkol
připravit v časovém limitu mrkvový salát a co
nejlépe ho ochutit. Po přestávce spěla soutěž
ke svému vrcholu. Obecenstvo se vesele bavilo,
když přišly na řadu kokosy. A konečně nastala
promenáda v plavkách. A jaké bylo umístění?
Titul Miss sympatie
získala Monika Nezvalová z 9. B.
2. vicemiss
se stala Sabrina Abrahamová z 9. B.
1. vicemiss
byla vyhlášena opět Monika Nezvalová.
Miss ZŠ Jedovnice pro školní rok 2016/2017
se stala Bára Krejčí z 9. B.
Poděkování patří nejen všem dívkám, které našly odvahu a zpříjemnily nám jeden z předvánočních večerů, ale také všem organizátorům,
kteří se na akci podíleli.
Mgr. Jana Nezvalová

Den otevřených dveří na ZŠ Jedovnice
Ve středu 14. 12. 2016 proběhl na ZŠ Jedovnice
„Den otevřených dveří“ pro rodiče, prarodiče
i ostatní příznivce školy.
Ve škole nás během dopoledne navštívilo téměř 150 rodičů, prarodičů a ostatních zájemců
v prvním až osmém ročníku. Všichni prožili se
svými dětmi dopoledne přímo v jejich vyučovacích hodinách. Viděli, jaké formy a metody výuky se na naší škole používají, viděli práci na interaktivních tabulích, měli možnost srovnat si
svoje dítě s ostatními.
„Den otevřených dveří“ se stal již tradicí a vedení školy velmi těší, že počet návštěvníků se stále

zvyšuje. Jen pro srovnání – v roce 2007 navštívilo v tento den naši školu 54 rodičů.
S řadou návštěvníků jsme měli možnost při „ředitelské kávě“ pohovořit o jejich zážitcích. Velmi
nás těší, že reakce byly pozitivní a řada rodičů
obdivuje dnešní metody vyučování, které se
liší od těch dřívějších, kdy žáci museli po celou
vyučovací hodinu jen sedět v naprosté tichosti
v lavicích.
Vedení školy děkuje všem, kteří nás navštívili
a těší se na příští školní rok, kdy tuto akci určitě
opět zopakujeme.
Vedení školy

On-line výuka anglického jazyka
Od září letošního školního roku jsme na naší
škole zkvalitnili výuku jazyků interaktivními,
elektronickými sešity. Učebnice Project English,
která je nejvíce používanou učebnicí pro výuku
anglického jazyka na základních školách, prošla
14

obnovou a její čtvrtá edice nabízí právě možnost
využití elektronických pracovních sešitů.
Žáci osmého ročníku zkouší jako první přínos tohoto způsobu výuky, od druhého pololetí plánujeme zapojení také pátého a šestého ročníku. Žáci
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mohou tímto způsobem pracovat jak ve škole,
tak i kdekoli jinde. Další inovací je také možnost
testování přímo v hodině, kde má učitel okamžitý přehled, jak který žák pracuje. Každý žák má
zřízený svůj osobní profil, kam jsou zaznamenávány všechny jeho výsledky. Učitel má možnost
nahlédnout a sledovat výkony jednotlivců i celé
skupiny a může si ohodnotit žáky dle potřeby.
Každý díl učebnice má licenci na 18 měsíců, potom je výuka uzavřena a postupuje se do dalšího
dílu.

Každý pracovní sešit má k dispozici také CD
s nahrávkami některých cvičení, která si žáci
opět mohou vypracovat samostatně doma nebo
pak společně ve škole. Možnost procvičovat
poslechovou formu jazyka především v domácí
přípravě je také zkvalitněním celé výuky.
Tento způsob výuky má skupina jedenkrát týdně, ostatní hodiny probíhají v klasických třídách. Podle reakcí žáků je znát, že je tento způsob výuky baví a zvýšil i jejich motivaci učit se.
Mgr. Hana Doleželová

Rozhýbejme žáky Základní školy Jedovnice
O tom, že se české děti málo hýbají, jsou obézní,
přemíru času sedí u různých vymožeností „moderní techniky“ atd. atd., se hodně mluví, ale
málo koná. Proto se vedení Základní školy v Jedovnicích rozhodlo s tím něco prakticky udělat.
Na předvánoční středu 21. prosince jsme tedy
pronajali pro naše žáky všechna volná sportovi-

ště v Blansku – zimní stadion, bowlingové centrum, sportovní halu, kuželnu a plavecký bazén.
Pomyslnou „třešničkou na dortu“ bylo vyvrcholení sportovního dne na kuželně, kde nás navštívili dva účastníci letošních paralympijských her
v Riu – Kamil Vašíček z Blanska (reprezentant
ve sportu boccia) a Ivo Koblasa z Černé Hory
(reprezentant v cyklistice). Tito vrcholoví tělesně postižení sportovci během besedy žáky seznámili se svými největšími sportovními úspěchy a zdůraznili jim, jak důležité je věnovat se
sportu a co všechno jim sport přináší.
Kromě toho, že našimi projekty učíme žáky vzájemné spolupráci, toleranci a klíčovým kompetencím, doufáme, že jsme alespoň některé z nich
„nalákali“ na sport a ukázali jsme jim, jak smysluplně je možné trávit volný čas.
Vedení školy
15
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V pondělí 19. prosince 2016 žáci 4. ročníků navštívili Dům s pečovatelskou službou v Jedovnicích, aby jeho obyvatelům popřáli krásné vánoční
svátky a hodně zdraví v příštím roce.
Helena Smejkalová

Blahopřejeme Lindě Kuncové za krásné 3. místo
a Monice Nezvalové za 1. místo v soutěži v aerobiku, kterou pro sdružení Cirsium pořádala
ZŠ Křtiny.
Mgr. Radka Ušelová

Lesní pedagogika pro 8. ročníky
V úterý 20. prosince navštívila naši školu
Ing. Monika Bejčková ze Školního lesního podniku Křtiny, která si pro žáky 8. ročníků připravila dvě hodiny lesní pedagogiky.
Vzhledem k tomu, že v přírodopisu 8. ročníků se
žáci seznamují se savci, jejich biologií a zástupci,
věnovala se hodina lesní pedagogiky právě tomuto tématu, totiž savcům našich lesů. Ale nejenom jim. Žáci si postupně připomněli, s jakými
zvířaty se mohou setkat v našich lesích, jaká jsou
pravidla chování v lese a dozvěděli se i o mož-

ných nástrahách, které les může připravit. Slečna Monika měla vše připravené nejenom ve formě prezentace, ale i ukázkových materiálů, a tak
si žáci mohli prohlédnout například jelení paroh
nebo liščí kožešinu.
Hodiny se všem líbila, určitě to nebude poslední
spolupráce s lesními pedagogy ze Školního lesního podniku Křtiny.
Mgr. Věra Šnobltová

Zápis do 1. ročníku
Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro
školní rok 2017/2018 proběhne na ZŠ Jedovnice
v úterý 4. 4. 2017 od 13.00 do 17.00 hodin v budově školy.
Náhradní termín lze domluvit na telefonním
čísle 516 442 224. K zápisu k povinné školní
docházce je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. srpna 2017 šestého
roku věku.
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době
od 1. září 2017 do 30. června 2018, může být
přijato k plnění povinné školní docházky již
ve školním roce 2017/2018, je-li přiměřeně těles16

ně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
Zákonný zástupce se dostaví k zápisu s dítětem,
u zápisu předloží rodný list dítěte a průkaz prokazující totožnost zákonného zástupce a žádost
o přijetí.

Kritéria přijímání dětí do 1. ročníku
ZŠ Jedovnice, okres Blansko

V souladu s ustanovením § 36 zákona
č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) v platném znění, stanovuje ředi-
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tel Základní školy Jedovnice, okres Blansko tato
kritéria přijetí žáků do 1. ročníku základního
vzdělávání.
1. Přednostně budou přijímány děti s místem
trvalého pobytu v obci Jedovnice.
2. Děti, jejichž sourozenec je již žákem této
základní školy.
3. Ostatní žáci.

V případě, že škola nebude moci přijmout
všechny žáky splňující příslušné kriterium, budou přijatí žáci určeni losem. Případné losování
proběhne za účasti zástupců rodičů žáků a zástupců školské rady.
V Jedovnicích 5. 1. 2017

Mgr. Bc. Michal Souček,
ředitel ZŠ Jedovnice

Novinky a zajímavosti ze ZUŠ
Hudební obor: Ohlédnutí za adventními koncerty
Adventní koncert
Big Bandu v Blansku
na náměstí Republiky

Základní umělecká škola
Jedovnice pořádá v předvánočním období koncerty nejen v Jedovnicích
a na svých pobočkách v okolních obcích, ale
mladé jedovnické hudebníky můžeme často zastihnout na koncertních pódiích v širokém okolí
a dokonce i v zahraničí.
Opravdu hektický byl pro uměleckou školu zejména druhý prosincový víkend. Zatímco někteří žáci prezentovali práci školy na adventním
vystoupení v rakouském Loosdorfu a v několika
obcích probíhaly souběžně adventní koncerty,
Big Band základní umělecké školy Jedovnice
vyrazil v sobotu 10. 12. odpoledne do Blanska,
aby na venkovním pódiu umístěném na náměstí
Republiky předvedl svůj vánoční program.
Počasí se vydařilo, hudebníci nemuseli zápasit
s mrazem a úderem 16. hodiny se náměstím
osvíceným světly vánočního stromu rozezněly
tóny hudebních nástrojů. Publikum, tvořené
z návštěvníků koncertu, ale i náhodně procházejících posluchačů, pak bylo svědkem gradujícího dvouhodinového programu nabitého energií a zároveň předsváteční pohodou. V podání
orchestru zazněly vánoční koledy, evergreeny,
písně s vánoční tématikou, swingové melodie
i jazzová klasika okořeněná špetkou rockové
a popové muziky, takže obecenstvo všech věkových kategorií si v melodiích souboru našlo svůj
oblíbený žánr. Mladé muzikanty za to odměnilo

upřímným potleskem i slovy uznání. Dvouhodinový program běžel prakticky bez přestávek,
neboť ve chvílích odpočinku orchestr střídali
žáci pěveckého oddělení, pro které bylo vystoupení na velkém a profesionálně ozvučeném pódiu cennou zkušeností. Mladé zpěváky doplnili
také hosté a bývalí absolventi školy.
Vystoupení se povedlo a muzikanti z Jedovnic
posluchačům přinesli nejen příjemné zážitky,
ale pomohli navodit tu správnou předvánoční
atmosféru.

Vánoční koncert pro STP Jedovnice

V pátek 16. prosince se opět po roce konal vánoční koncert pro místní organizaci Svazu tělesně postižených Jedovnice. V 15 hodin zaplněný sál v Chaloupkách přivítal mladé zpěváky
pod vedením p. uč. Hany Korčákové a ABC band
pod vedení p. uč. Josefa Formánka. V podání
mladých hudebníků a zpěváků zazněly známé
vánoční písně a koledy. Všichni se tak společně
naladili na přicházející Vánoce.
Hana Korčáková
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z účinkujících čekalo odpoledne ještě další vystoupení na stejném pódiu, tentokráte na vánočním koncertě žáků ZUŠ.

Vánoční koncert žáků ZUŠ v Jedovnicích

Koncert pro SPŠ

Ve čtvrtek 22. prosince dopoledne vystoupil Big
Band ZUŠ Jedovnice na tradičním adventním
koncertě pro žáky a zaměstnance střední průmyslové školy v Jedovnicích. Mladí muzikanti
předvedli hodinové pásmo složené nejen z vánočních melodií a koled, ale i populární a rockové hudby.
Svižně ubíhající program publikum zaujal a posluchači v hledišti vytvořili svým vrstevníkům
na pódiu výbornou atmosféru, která soubor,
který poněkud prořídl v důsledku nemocnosti,
motivovala k výbornému výkonu.
Po doznění posledních tónů koncertu studentům začaly vánoční prázdniny, ale některé

Série adventních vystoupení žáků a učitelů základní umělecké školy vyvrcholila 22. prosince
tradičním vánočním koncertem v kulturním
domě. Program byl zahájen v 16 hodin, kdy
se veřejnosti otevřela výstava prací výtvarného
oboru a příchozí ve vestibulu vítaly vánoční koledy v podání souboru ABC Band a žáků pěveckého oddělení.
V půl páté pak tóny slavnostní intrády zahájily
hlavní program v sále. V téměř devadesátiminutovém bloku se představili žáci hudebního
a tanečního oboru. Na pódiu se střídali sólisté,
instrumentální a vokální soubory i pěvecký sbor
a na parketu předváděli své umění žáci tanečního oboru všech ročníků.
Předvedené výkony odměňovalo pozorné publikum ve zcela zaplněném hledišti zaslouženým
potleskem. Koncert byl důstojnou tečkou za obdobím adventu a s posledními tóny koncertu
již do srdcí všech přítomných vcházela nálada
dlouho očekávaných Vánoc.
Mgr. Josef Škvařil

Jarní muzicírování
Ve čtvrtek 23. března 2017 v 17 hodin se v komorním sále ZUŠ (budova MŠ) uskuteční koncert
tzv. „staré hudby“. Do tohoto termínu patří jak
hudba renesanční a barokní, tak i raně klasicistní. Na koncertě vystoupí žáci ze třídy Mgr. Kateřiny Mašové, z nichž část zahraje na klavír, ostat18

ní předvedou svoje skladby poprvé na cembale.
Na závěr koncertu chystáme malý bonus. Když
vše dobře dopadne, budou v programu účinkovat nejen někteří rodiče žáků, ale i naši kolegové
z průmyslové školy. Těšíme se na vás.
Mgr. Kateřina Mašová

01/02 2017

JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ

Výtvarný obor: Výstavní expozice v kinosále
V rámci předvánočního jarmarku v sobotu
3. prosince 2016 se v kinosále jedovnického kulturního domu konala velká výstava prací žáků
výtvarného oboru ZUŠ. Otevření expozice bylo
zahájeno slavnostní vernisáží, kterou svým pěveckým vystoupením příjemně zpestřily žákyně paní učitelky Hany Korčákové. Výstava byla
průřezem toho, co jsme vytvořili od začátku letošního školního roku.
Ústředním tématem, kterému se letos věnujeme,
je architektura. Všímáme si jednotlivých období, stylů a charakteristických rysů a poté si vybereme něco, čemu se hlouběji věnujeme. A začali
jsme pěkně od začátku, to znamená v pravěku.
Jeskyní je tu kolem sice dost, ale ochranáři by
asi s naší výzdobou příliš nesouhlasili. Tak jsme
si své jeskynní „pračlověčí designy“ vyzkoušeli
alespoň na papír. A to vám byly tapety!
Zastavili jsme se na skok i v Babylonii a pustili se
do výroby glazovaných kachlů. Abychom se přiblížili potřebám dnešní doby, vznikla domovní
čísla.
Dále jsme si odskočili do Egypta, kde nás zajímala výzdoba chrámů i hrobek. Vznikla bájná
magická Kniha živých a mrtvých, máme sarkofág i s mumií a někteří žáci vymysleli komiksové scénáře. Teď už jen zbývá dokončit nafocené
animace.

Následující sakrální architekturu zastoupili andělé rozličných tvarů a velikostí, kteří dotyky
svých křídel rozechvěli předvánoční atmosféru.
Pro zpestření byla vystavena i dokončená část
podmaleb na sklo. Jde o starou techniku malby
temperovou barvou, kdy se pracuje obráceně –
začíná se od největších detailů a končí se pozadím, přičemž se barvy postupně vrství na sebe.
Během soboty umělecká díla výtvarníků z jedovnické ZUŠ zhlédly desítky návštěvníků.
Ohlasy na vystavená umělecká díla byly pochvalné a celá akce se vydařila na výbornou.
Mgr. Jitka Vávrová

Pololetí ve výtvarném ateliéru
Hektické předvánoční období ve výtvarném
oboru spojené s výstavami vystřídal nový rok
a s ním přišel i časový krok v cestě po historii
lidského stavitelství.
Etapou minulosti, v níž se právě nacházíme, je
temný středověk. Vnořili jsme se mezi nepropustné lesy, do stínu tajemných hradů. Zajímají
nás nejen stavební prvky této epochy, ale i styl
oblékání, účesy, typy zbroje, tvorba erbů či zdobení rámů deskových maleb. Někteří žáci již
začínají přemýšlet nad dobovým nádobím, jiní
naopak plánují vytvořit model hradu nebo tvrze, případně rodový erb či znak.
Skupina letošních absolventů začíná pracovat
na svých absolventských dílech. Pro tři absol19
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ventky to bude příjemné odlehčení, protože se
dosud intenzivně věnovaly přípravě na talentové zkoušky na Střední školu umění a designu

v Brně, a to na obory malířství, průmyslový design a design interiéru, při kterých uspěly.
Mgr. Jitka Vávrová

Nahlédnutí do tanečního oboru
Jako mávnutím kouzelného proutku je za námi
první pololetí a v něm úspěšná vystoupení našich tanečníků.
Tance s vánoční tématikou jste mohli vidět
na tradičním rozsvěcení vánočního stromu v Jedovnicích, kde v chladném počasí vystoupily
žákyně vyšších ročníků.
Časově náročná ovšem byla zejména příprava
na vánoční koncert, která začala již počátkem
října. Není to pouze o tom, jaký bude „taneček“,
ale i jakou hudbu zvolit. Nedílnou součástí choreografií jsou také kostýmy, které dodají tanci to
správné kouzlo. Nejmladší žáčci jako Sněhuláčci
dojali svou roztomilostí a snahou, Kuchařinky
1. ročníku upekly tancem buchty, po kterých
se v sále jen zaprášilo, 2. a 3. ročník nás vnesl
do krásné atmosféry Vánoc. A nakonec Zimní
víly, které vtančily na podium s lehkostí padajících vloček. Myslím, že se letošní koncert opravdu povedl a nejvíc mě těší vaše pozitivní ohlasy,
za které moc děkuji.
Mezi koncerty jsme se stihli i letos podívat
na Den otevřených dveří Taneční konzervatoře
Brno, kde jsme zhlédli žáky od 2. do 8. ročníku
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v různých stylech tanců – od taneční gymnastiky, klasického tance, lidového tance u mladších
žáků až po tanec s partnerem, scénickou praxi
na špicích, ukázku cizích lidových tanců a moderny u starších žáků. Kromě ukázek z klasického vyučování jsme viděli i ukázku z nácviku
na představení. Našim tanečnicím se ve velkých
tanečních sálech moc líbilo a stejně jako loni se
jim vůbec nechtělo domů. Příští rok určitě pojedeme znovu.
A co nás čeká ve druhém pololetí?
V letošním školním roce absolvují studium tanečního oboru tři tanečnice - Johana Vávrová
a Žaneta Prausová (4. r. II. st.) a Monika Franců (7. r. I. st.). Děvčata už mají vybranou hudbu
a pomalu začínáme tvořit choreografie, které
předvedou na samostatném koncertě tanečního
oboru. Vystoupí na něm všichni žáci v různých
tancích a tanečních stylech a můžete se na něj těšit závěrem školního roku. Do té doby se ale tanečníci určitě veřejnosti představí na některém
z dalších vystoupení ZUŠ. Tak krásné zimní dny
a na koncertech brzy na viděnou!
Lenka Csevárová, DiS.
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Děti a mládež
Mateřské a rodinné centrum Dymáček
Zprávičky z Dymáčku aneb
„Dymáčkoviny číslo 1“

Vážení rodičové, prarodičové a děti,
koncem roku jsme uskutečnili poslední akci
v Dymáčku s názvem
Vánoce v lese, známou
také pod názvem Stromeček pro zvířátka.
Rozhodli jsme se udělat
menší změnu a místo tance a masek v kulturním domě se zdobením stromku jsme se vydali
procházkou do lesa ke krmelci s dobrotami pro
zvířátka. Sešlo se nás mnoho, a to možná i díky
pěknému počasí bez větru a sněžení. Výšlap
ke krmelci jsme si zpříjemnili povídáním o lese
a sledováním toho, zda uvidíme nějaké lesní
zvířátko. Našim prvním cílem byl krmelec, kam
děti daly své pochutiny, které přinesly z domova. Po cestě od krmelce nás čekalo překvapení

v podobě svíček s kvízovými otázkami. Děti
odpovídaly správně, a tak se jim na konci cesty
rozsvítil stromeček s dárky od zvířátek. Ve sváteční pohodě jsme se rozešli domů.
Pravidelný program Dymáčku pro plnění novoročních předsevzetí:
CVIČENÍ S MARTINOU – ÚTERÝ od 10.00
do 11.00 v kulturním domě cvičí Martina s malými dětmi ve věku od 2 do 3 let. Případné nejasnosti konzultujte s lektorkou. Tedy i případnou
docházku s ohledem na věk dětiček. Kontakt
uveden na webových stránkách.
CVIČENÍČKO – BAVENÍČKO se Sabinou –
ČTVRTEK od 9.15 do 10.15 v kulturním domě;
cvičení je vhodné pro děti ve věku 1-2 roky,
v případě dotazů vše konzultujte s lektorkou.
Kontakt uveden na webových stránkách.
CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI se Sabinou
a Mirkou – ČTVRTEK od 16.30 do 17.30 v kulturním domě.
Členky Rady Dymáčku

Pionýři Jedovnice
Vánoce v Pionýru

Zimu a celkově vánoční atmosféru jsme si my,
nejmladší Kuňky, letos moc užily.
Vše začalo vánočními dílničkami, které si pro
nás připravila naše instruktorka Karča. Vyráběli jsme vánoční přáníčka pro naše nejbližší a an-

dělíčky na špejlích jako ozdoby do květináčů.
Na vánoční dílničky dorazilo 18 dětí – ještě že je
ta naše klubovna nafukovací :)
Následující schůzka byla poslední schůzkou
v roce 2016 a podle toho také probíhala. Jako
každý rok jsme soutěžili o nejlepší cukroví.
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Letos nám nejvíce chutnalo cukroví od Aleška
Kopanického, Vanessky
Markové a Markétky
Ognarové. Vítězové byli
odměněni knihou dle
svého výběru. Před rozbalováním dárků jsme
si povídali o vánočních tradicích a nemohlo
chybět zpívání koled s kytarou. Dále jsme pokračovali rozbalováním dárečků, kterého se
Kuňky nemohly dočkat. Každá Kuňka udělala
radost nějakému svému kamarádovi, kterého si
na předchozí schůzce vylosovala. Ježíšek nám
v klubovně zanechal velkou krabici, ve které
na nás čekala modrá pionýrská trička!
Den před Štědrým dnem jsme vyrazili ozdobit
stromeček zvířátkům do lesa. Děti si s sebou
do batůžků nabalily pro zvířátka samé dobroty,
mezi kterými nechyběly jablka, mrkve, kaštany,
kukuřice a tvrdé pečivo.
Aby nám o vánočních prázdninách nebylo
po Pionýru smutno, sešli jsme se v klubovně
s dalšími oddíly a zahráli si deskové hry.
Na první schůzce v novém roce 2017 nám přálo
počasí. Napadlo totiž dostatek sněhu a my tak
mohli jít vyzkoušet nové lopaty, boby, sáně a ta-

líře! Doufáme, že sněhu ještě přibude a my si tak
budeme moci užít zimních radovánek naplno!
Nikol Prausová, oddílová vedoucí

Miss Pionýra

Všechny odvážné holky navštěvující Pionýr
si společně zasoutěžily o titul Miss Pionýra.
V soutěži se nehodnotila pouze krása, ale hlavně
to, jak umí dívky vystupovat na veřejnosti a jak
jsou zručné.
Všechny dívky se nám nejprve představily
a něco málo na sebe prozradily. Nechyběla ani
módní přehlídka. Dívky se nám ukázaly např.
v družičkovských šatech nebo v oblíbeném letním outfitu. Po módní přehlídce následovala
disciplína, kterou si pro dívky připravila porota.
Během stanoveného času na sebe holky musely
navléci co nejvíce oblečení. Věřte, že kreace to
byly opravdu nápadité. Následovala už jen volná
disciplína, ve které dívky hlavně zpívaly a předváděly své umění se švihadlem.
Během přestávky diváci svým hlasováním vybrali Miss sympatie, kterou se stala Agátka
Kopanická. Miss Pionýra se stala Lucinka Dohnalová. Oceněné dívky získaly korunky, šerpy
a věcné ceny.
Pavlína Héčová

Skauti Jedovnice
Námořnický
skautský bál

V pátek 13. ledna se prostory kulturního domu přeměnily na jeden večer díky
skautskému plesu v námořnickou loď. Zatančit si
na hudbu Prorocku přišlo
asi 150 námořníků a námořnic. Příchozí mohli
shlédnout premiéru jedovnické polonézy, která letos zatančila na hudbu
Fryderyka Chopina.
Během celého večera se mohli námořníci zúčastnit taktéž speciální volenky: pánské (perníkový záchranný kruh) i dámské (námořnický
klobouk). Pro všechny hladové mořské vlky bylo
v podpalubní kuchyni připraveno výtečné jídlo
22

a pro žíznivce mnoho tekutin v baru na kapitánském můstku či v plesové novince – fair-trade
kavárně.
Na plese nechyběla ani bohatá tombola, na kterou si mohli hosté koupit ruličkové losy. Pomyslným vrcholem plesu bylo půlnoční vystoupení
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polonézy, poté už se postupně tanečníci protancovávali až k úspěšnému konci.
Děkujeme za přízeň všech příchozích, jakožto
i všem, kteří se na přípravě plesu podíleli.

Tříkrálová sbírka 6.-7. ledna 2017

I letos vyrazili skautští koledníci a kolednice
s kasičkou Charity ČR ke dveřím jedovnických
občanů, aby jim požehnali domovy. Letos to
kvůli mrazům, které dosahovaly až -15 stupňů,
nebylo tak jednoduché, a o to víc všem koled-

níkům děkujeme. Děkujeme také všem dobrým
lidem, kteří se slitovali nad koledníky a dali jim
na rozehřátí čaj, případně pozvali do domu.
A především děkujeme vám všem, kteří jste
přispěli do kasiček a pomohli jste vybrat v Jedovnicích neuvěřitelných 55 026 Kč (což je
o 3 101 Kč více než loni). Dohromady se v ČR
doposud vybralo přes 100 milionů, které bude
moci použít Charita ČR pro potřebné. Mockrát
děkujeme!
Gábina Plchová

Sport
Anketa Fotbalista okresu 2016
V pátek 13. 1. 2017 byly v Boskovicích vyhlášeny výsledky ankety Fotbalista okresu za rok
2016, kterou pořádá každoročně Okresní fotbalový svaz Blansko. Zvítězil Jan Koudelka, hráč
FK Blansko, jedovnický Jan Janda získal krásné
třetí místo. Gratulujeme a přejeme hodně štěstí
a úspěchů v osobním životě i fotbalové kariéře.
Muži:
1. Jan Koudelka (FK Blansko)
2. Jan Trtílek (FK Blansko)
3. Jan Janda (SK Jedovnice)
23
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Dorost:
Tomáš Feik (FK Blansko)
Žáci:
Štěpán Alexa (FC Boskovice)
Přípravka: Sára Chmelíčková (Žijeme hrou)
Trenér:
Zdeněk Veselý (FK Blansko)

Ceny předávali zástupci politického, sportovního, především pak fotbalového dění na okrese,
o kulturní program se postarala skupina Pružiny.
Jitka Koutná

Rozhovory aneb Zajímaví lidé ze sousedství
V této nové rubrice bychom chtěli představovat spoluobčany z Jedovnic, které možná ne každý zná, ale
jsou něčím zajímaví, ať už v oblasti kultury, sportu, vědy či něčeho docela jiného. Budeme rádi za náměty od vás čtenářů. Podnikl váš soused dobrodružnou cestu kolem světa? Vyhrála vaše sousedka
floristickou soutěž? Vyzpovídejte je sami nebo nám dejte tip!

Petr Ševčík, sochař a galerista
Petr Ševčík řadu let ve svém domě provozoval
prodejnu papírnictví. Když ji na podzim uzavřel, docela s napětím a zvědavostí jsem čekala,
co ji nahradí. Dlouho bylo jen vidět, že probíhá
rekonstrukce prostorů – a pak jednoho dne se
na skle výkladu objevil nápis Galerie – ateliér
Ševčík. Vzápětí se výloha i police v bývalé prodejně zaplnily menšími i většími plastikami,
jeho vlastními i od jiných autorů.
XX
SP:

Pane Ševčíku, asi většina obyvatel Jedovnic o vás věděla už dřív, že se věnujete keramice, protože některé vaše sochy bývaly k vidění
za výlohou bývalé „trafiky“ i v oknech vašeho
domu. Jaké ale máte plány jako galerista? Splnil
jste si otevřením vlastní galerie nějaký svůj sen?
Podle načasování se mi zdá, že jste čekal s jeho
splněním až na dobu, kdy dokončíte opravu fasády vašeho domu, která se táhla řadu let. Snad
aby galerie přišla až do krásného?
PŠ: Vlastní galerie nebyla nějakým mým snem,
který bych si dlouho hýčkal. Bylo to rozhodnutí,
které uzrálo během týdne, když jsem postával
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na lešení. Nic jsem nečasoval, prostě se to tak
seběhlo.
Prodejnu „papír – hračky a tak dále“ jsem už
dva roky neprovozoval, ale byla v pronájmu.
Když pronájem končil a nehlásil se žádný vážný
zájemce, vrátil jsem se k záměru, který jsem měl
v záloze, a to využít tuto prostoru pro sebe jako
ateliér. K této myšlence se připojily zejména dvě
okolnosti, které ateliér posunuly směrem ke galerii. Jednak jsem po dvě sezóny dělal kurátora
kolektivních výstav na zámku Slavkov–Austerlitz a odtud mám nějaké zkušenosti, kontakty
i přátelské vztahy, takže se mám teď na koho
obrátit, když chci galerii zaplnit. Druhou důležitou okolností bylo, že v době rozhodování se
úspěšně rozběhla spolupráce mezi mnou a uměleckým slévačem Pavlem Zouharem z Rudice,
který tvoří litinové sochy a sošky. Největší prostor v galerii tedy bude věnován umělecké litině.
Navazujeme na slévárenskou tradici, která se
zde utvářela tři staletí, naše tvorba je výslednicí
našich možností, schopností a fantazií. Uvažuji
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také o vykupování starších předmětů z umělecké litiny, jejich restaurování a zařazení do nabídky galerie.
XX
V

Jedovnicích dosud stále žádné opravdové
výstavní prostory nemáme. Pár nadšenců občas
přijde s úvahami, že bychom mohli založit nějaké obecní muzeum s galerií, ale zdá se, že pro
vedení obce a asi i pro většinu občanů to je něco
spíše zbytečného, co by se nevyplatilo a kam by
skoro nikdo nechodil. Vy jste našel odvahu otevřít si galerii soukromou – co od ní očekáváte?
Tak určitě bych nemluvil o odvaze, nejedná se
o thriller ani dobrodružnou výpravu, ale přirozený posun v tom, co dělám už léta. Kromě
prodeje uměleckých děl je pro mě galerie místem, kde mohu dělat čistší práce – v teple a při
dobrém osvětlení. Také jsem rád, že mám kde
přijímat zákazníky, kteří si přijdou objednat
něco přímo pro sebe. Dál mám místo, kde mohu
mít svoje věci, když zrovna nejsou vystavované
někde jinde. Našli bychom i další výhody, které
představuje vlastní galerie ve vlastním domě...
XX
Bude

to tedy především prodejní galerie?
Nebo je vaším záměrem třeba i trocha osvěty,
např. dávat příležitost výtvarníkům, které ještě
moc lidí nezná? Plánujete i nějaké doprovodné
akce, vernisáže, besedy nebo něco podobného?
Je to jen a pouze prodejní galerie. Má plochu
asi 35 metrů čtverečných, což je pro galerii dost
málo a není zde místo na další atrakce. Leda, že
by projevil zájem nějaký japonský tvůrce miniatur... třeba bych změnil názor. Na druhou stranu
uvítám rád i návštěvníka, který nepřijde nakupovat, ale jen potěšit oko, protože tím pádem je
to spřízněná duše a můžeme si navzájem zpříjemnit den.
v plánu nějakou formu spolupráce
třeba s výtvarníky z jedovnické ZUŠ?
Z jedovnické ZUŠ spolupracuji jenom s Erikou
Lindou Ševčíkovou, což je moje dcera a její dílka jsou někdy k vidění za výlohou. Také si od ní
půjčuji nápady a nadále spolu plánujeme dělat
větší věci. A také vystavovat. První společnou
výstavu budeme mít v říjnu v Praze, v galerii
U zlatého kohouta. Nikdo další z jedovnické
ZUŠ mě zatím nekontaktoval.
XX
Nemáte

XX
Co vás vlastně přivedlo ke keramice? Z vašich

webových stránek (www.sevcikpetr.cz) jsem vy-
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četla, že se jí věnujete od r. 1999
a že jste „odborným vzděláním
n e z a s a ž e n“ .
Předpokládám,
že tohle bude
trochu nadsázka, protože to,
jak máte zvládnuté
všelijaké
finesy keramiky,
rozhodně není
jen tak samo
od sebe.
Byl jsem v několika kurzech, kde jsem po boku
maminek na mateřské dovolené vstřebával
úplné základy práce s hlínou. Pak jsem léta dělal suvenýry, pak jsem výrobu suvenýrů prodal
a začal jsem dělat takové drobnosti, ale co kus,
to originál. Knížky o keramice samozřejmě
mám, to se musí přečíst a nakoukat, co udělali
jiní. A pak se člověk musí vydat vlastní cestou.
Já se teď už dost ošívám, když o mně někdo
mluví jako o keramikovi, protože pořád dělám
nějaká ňadra nebo hýždě nebo hlavy a torza, to
normálně keramici nedělají, takže se cítím spíš
jako sochař, který doteď dělal z pálené hlíny,
ale už začíná zkoušet i jiné materiály. Také mě
moc nebere hrát si s glazurami... Skutečným
keramikem jsem vlastně nikdy nebyl. Zpočátku, když jsem dělal suvenýry, tak jsem toho
uměl tak málo, že by bývalo nadnesené se považovat za keramika, pak jsem začal dělat originální tvorbu, začal jsem vystavovat a zase už
se mi nelíbilo, když o mně někdo mluvil jenom
jako o keramikovi.
XX
Z

inženýra jste se tedy stal sochařem, to není
úplně běžné. Vlastně by se ale dalo říct, že
všechno kolem výpalu je hodně technická a asi
také chemická záležitost, takže vaše technické
vzdělání je vám užitečné, je to nějak tak?
Ano. Naopak znalosti z přírodopisu nebo historie se u pece ukázaly jako nepoužitelné.
Nu, uvidíme, třeba se vám budou lépe hodit
jako majiteli galerie. Tak hodně štěstí a ať se
vám daří!
Rozhovor připravila Soňa Plchová
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Historie
Dům číslo popisné 137 v Jedovnicích
Nejstarší dochovaná přesná mapa Jedovnic – císařský otisk mapy stabilního katastru z r. 1826
– zachycuje, že tehdejší zastavěná plocha „městečka“ končila směrem na Blansko na jihovýchodní straně domem čp. 1 (dnes restaurace
Astra na náměstí) a na severozápadní straně
osamoceně stojícím Panským domem čp. 81.
Od parcely domu čp. 1 vedou souběžně s cestou
čtyři polní parcely, dosahující až k hrázi Olšovce
a končící v místě ohybu cesty u dnešního fotbalového hřiště.
Aktualizovaná mapa z r. 1848 zachycuje radikální změnu (viz obrázek). Zatímco na severozápadní straně se nic nezměnilo, na jižní vzniklo 6 nových domů: S odsazením na průjezd od
čp. 1 nový dům čp. 137, s velkým odstupem
(jako první) malý domek čp. 135, opět s velkým
odstupem čp. 138 (zbořená Nezvalova hospoda), pak s minimálními odstupy (průchodními
mezírkami) domy čp. 139 (zbořené) a čp. 140. A
nakonec, s odstupem, poslední čp. 141 u ohybu
cesty na Blansko. Původní pole byla přeparcelována kolmo na původní orientaci, nové parcely
za domy logicky vedly ve směru od cesty k rybníku. Kolmo k hlavní zděné budově čp. 137 byla
u jižní hranice parcely směrem do dvora přistavěna dřevěná budova, snad kůlna s chlévy.
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Podrobnější údaje k historii domu by se jistě daly získat např. v pozemkových knihách a
matrikách. Např. z matriky zemřelých zjistil
M. Kuběna, že kolem roku 1860 zde žily rodiny Doleželova a Králíkova. Dne 5. června 1859
zemřela v čp. 137 Anna Králíková (48 let), manželka Martina Králíka, domkaře v Jedovnicích,
13. března 1869 zde zemřel i Martin Králík
(58 let), vdovec a výměnkář. Zřejmě nemoc
způsobila, že v září 1866 zemřeli na čp. 137 tři
příslušníci rodiny Doleželovy - 15. září dvouletý Ferdinand, 23. září sedmidenní Robert a
30. září jejich matka Marie (23 let), manželka
Eduard Doležela, obuvníka.
Tato Marie si 21. února 1859 jako Marianna
Králíková vzala Johanna Peřinu z čp. 53, jí bylo
16 let a Janovi 23 let. Ovdověla a v roce 1864 se
provdala za Eduarda Doležela z čp. 111…
Pro potřeby tohoto článku, jako náhled do malého úseku historie, poslouží i data ze sčítacích
operátů, které se pro Jedovnice zachovaly (pouze) z let 1890 a 1900. Zapisoval se stav k 31. prosinci sčítacího roku.
Při sčítání roku 1890 jsou na čp. 137 vedeny
tři byty – jeden majitelů a dva nájemní. Tehdy
v nich trvale žilo celkem 9 osob.
V bytu č. 1 jsou zapsáni: Čeněk Charvát,
nar. 1825 v Doubravici, manžel, držitel domu
a pozemků, hlavním povoláním obchodník
(snad) s pivem (nelze spolehlivě přečíst) a skladník, vedlejším povoláním rolník; jeho manželka
Františka, nar. 1843 (1845?, 1848?) v Olomučanech, spoludržitelka domu a pozemků, hlavním povoláním skladník; jejich syn Otokar,
nar. 1863 v Kotvrdovicích, ženatý, povoláním
topič kotlů; jejich dcera Mariana, nar. 21. ledna
1869 v Kotvrdovicích, svobodná, povolání neuvedeno (tedy pomocnice v domácnosti); jejich
syn Alois, nar. 6. září 1875 v Kotvrdovicích, povoláním obchodní pomocník; jejich syn Adolf,
nar. 6. března 1877 v Kotvrdovicích; jejich syn
František, nar. 14. května 1880 v Jedovnicích;
Otokarova manželka Anna, nar. 27. července
1865 v Jedovnicích.
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Otokar se svou ženou Annou byli v domě ale trvale nepřítomni (tj. bydleli jinde, ale domovské
právo měli v Jedovnicích). Zdá se, že si rodiče
nebyli jisti, který den se sami narodili, proto ho
neuvedli (stejně tak u syna Otokara). U Otokara
došlo navíc k přepsání roku narození, původně mohlo být 1861, 1862 či 1867. Také u dalších
synů došlo k přepisování koncové číslice roku
narození. Tady si rodiče tento rok zřejmě nepamatovali. U Aloise byl totiž původně zapsán rok
narození 1876, ale to bylo vzhledem k datu narození dalšího syna nemožné. U Františka byl původně zapsán rok narození 1881. Ke sčítacímu
operátu jsou proto přilepeny lístky vystavené
farní matrikou, které potvrzují datum narození Aloise, Adolfa a Františka – na jejich základě
byly chybné údaje opraveny. Z potvrzení matriky se dozvídáme i to, že majitel Čeněk Charvát
se správně jmenoval (byl křtěn) Vincenc, Čeněk
bylo jen domáckou formou jeho jména, kterou
začal používat jako jméno oficiální.
Lze vyčíst i další věci: Hranice plnoletosti byla
v Rakousku stanovena od r. 1753 (a potvrzena
zákonem z r. 1850) na 24 let. I kdyby svatba
Čeňka/Vincence a Františky proběhla (až) roku
1863, nevěsta byla nezletilá a mohla se vdát jen
se souhlasem otce. Novomanželé zřejmě hned
po svatbě bydleli v Kotvrdovicích, do Jedovnic
se přestěhovali mezi roky 1877 a 1880.
Díky informaci p. Miloslava Kuběny, který
přečetl zápis z doubravické matriky sňatků
č. 303, str. 19 víme, že to s Čeňkem/Vincencem Charvátem bylo poměrně komplikované.
Ze zápisu o sňatku 9. října 1849 plyne, že se
narodil 22. listopadu 1825 jako syn Františka
Charváta, vrchnostenského šafáře v Doubravici, a jeho ženy Mariany, dcery Františka Musila
z Lažánek. Jeho nevěsta Mariana Štěrbáčková,
nar. 15. listopadu 1828, byla dcerou již zemřelého Fabiána Štěrbáčka, pololáníka v Doubravici, a jeho ženy Františky, dcery Johana Tejkala
z Klemova. Matka musela připojit se sňatkem
souhlas, protože nevěsta nebyla zletilá. Záhadou je, že při sňatku je ženich Vincenc uveden
r. 1849 jako domkař v Jedovnicích, toho času
na čp. 65 v Doubravici. Františka Charvátová
tedy byla druhou ženou (jistě ovdovělého) Vincence Charváta.
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Ve druhém bytě bydlel israelita (tj. žid) Jakub
Flucher, nar. 21. března 1843 v Boskovicích, svobodný, povoláním obchodník v kůžích. Neuměl
číst ani psát, protože byl na obě oči slepý. Bydlel
zde trvale, domovské právo měl ale v Boskovicích.
Třetí byt měl dva obyvatele – žila tu vdova Vincencie Sedlák (tj. Sedláková), nar. 30. března
1830 v Jedovnicích, výminkářka, a její syn Václav Sedlák, nar. 7. května 1875 v Jedovnicích,
krejčovský mistr. Oba měli domovské právo
v Jedovnicích.
Kromě Jakuba Fuchlera je u všech dalších 10
osob uvedeno, že umějí číst i psát, že jsou římskokatolického náboženství a že mají v Jedovnicích domovské právo. Domovské právo znamenalo, že člověk měl právo zde být ubytován
a obec byla povinna v nouzi se o něj postarat.
U všech 11 osob byla jako obcovací řeč původně
uvedena moravská, to ale bylo škrtnuto a nadepsáno česká. Je to zajímavý pozůstatek kdysi
přirozeného cítění, že na Moravě se mluví moravsky a česky jen v Čechách. Ovšem úřední
stanovisko převážilo.
Na sčítacím operátu se uvádělo i větší hospodářské zvířectvo (drůbež ne). Čeněk Charvát je
uveden jako držitel 1 krávy, Václav Sedlák jako
držitel 1 kozy. Koně, ovce ani prasata nejsou
v domě uvedeni.
Výminka (též výměnek či výměna) byl starobylý právní institut, kdy při předání majetku
(hospodářství) jednomu z dětí (na Moravě často
nejmladšímu synovi) s ním rodiče sepsali dohodu, jíž si vymínili (stanovili) podmínky, za jakých v domě dožijí. Obvykle odešli do menších
obytných prostor (na výměnek, výměnu), nový
hospodář jim musel dodávat stravu, ošacení,
měli zaručený přístup do stanovených prostor.
Postavení Vincencie Sedlákové patrně znamenalo, že její syn měl za povinnost se o ni starat.
Je však i možné, že dům patřil původně Sedlákům, ti ho např. ve finanční tísni byli nuceni
prodat Charvátům a zajistili si v něm alespoň
nájemní byt. Odpověď by daly pozemkové knihy.
Při dalším sčítání, v roce 1900, je situace významně jiná. V domě jsou již jen dva byty. První sloužil majitelům a bydleli zde Alois Charvát,
nar. 6. září 1875 v Kotvrdovicích, obchodník se
27
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smíšeným zbožím, jeho manželka Marie, nar.
26. dubna 1879 ve Křtinách, pomocník v obchodě, její ovdovělá matka Filipka Kučerová,
nar. 23. září 1847 ve Křtinách, výměnkářka,
a Fridolín Pechert, nar. 23. února 1886 ve Křtinách, svobodný, učeň v obchodě se smíšeným
zbožím. Pechert měl domovské právo ve Křtinách, ostatní v Jedovnicích.
Ve druhém, nájemním bytě žil František Polcer,
nar. 8. května 1829 v Šebetově, mistr kolářství,
a jeho manželka Františka, nar. 16. února 1843
v Jedovnicích, v domácnosti. Polcer měl domovské právo v Šebetově, jeho žena v Jedovnicích.
Nejistota tentokrát byla jen u roku narození
Polcera, kde výsledný rok 1829 vznikl přepsáním původního 1825 nebo 1826. A Pechert byl
kupodivu napřed zapsán jako Josef, to bylo
přeškrtnuto a opraveno na Fridolín. K listu sčítacího operátu je přilepen lístek z farní matriky
ve Křtinách, který potvrzuje, že Fridolín Pechert
je synem Fridolína Pecherta a jeho manželky
Marie (zřejmě šlo především o potvrzení, že se
opravdu jmenuje Fridolín). Podotýkám, že jeho
matkou nemohla být Marie Charvátová, rozená
Kučerová, protože ta byla jen o 7 let starší.
Alois Charvát a František Polcer provozovali
své živnosti v domě. Všichni uměli číst a psát,
všichni zde bydleli trvale (tedy i učeň Pechert).
Obcovací řeč byla u všech 6 osob v domě uvedena česká (národnosti v dnešním smyslu tehdejší instituce neznaly). Sčítací operát oproti
předchozímu z r. 1890 neobsahoval údaj o náboženství (víře). Dotazník domácího zvířectva
byl rozšířen o drůbež, ale v domě nebyl vykázán jediný započitatelný kus – ani kráva, ani
koza, ani prase, ani slepice... Těžko uvěřit, že
tomu tak opravdu bylo, leda by se noví majitelé
do domu právě nastěhovali.
Zajímavý je údaj, od kdy žijí sčítané osoby nepřetržitě ve stávající obci. Františka Polcerová
od r. 1843 (tedy od narození), František Polcer
od r. 1869 (kdy se zřejmě do Jedovnic přiženil).
Ale u všech tří členů rodiny Charvátovy i u učně
Pecherta je poznamenán rok 1900. Zdá se, že se
Alois přiženil do rodiny Kučerovy ve Křtinách,
roku 1900 došlo tedy k nějaké významné změně
v rodině (například mohl zemřít otec Čeněk/
Vincenc) a Alois se vrátil do uvolněného otcovského domu. Jelikož Marie byla v r. 1900 již pro28
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vdána, aniž by dosáhla věku zletilosti 24 let, je
možné, že důvodem sňatku i stěhování do vlastního byl očekávaný příchod dítěte.
Někdy v mezidobí 1890-1900 odešli z domu původní nájemníci a přišli noví, manželé Polcerovi. Tolik tedy výpověď sčítacích operátů.
Podle vzpomínek paní Marie Ševčíkové,
nar. 1932, která v domě dlouhá léta žije, zde měl
její dědeček Alois Charvát (nar. 1875) obchod
se smíšeným zbožím (v prostorách současné
galerie), ve zbývající části domu byla směrem
k silnici velká místnost, která sloužila jako školní učebna, se širokými lavicemi a litinovými
kamny. K tomu je nutno vysvětlit, že s velkou
slávou otevřená „nová“ škola z r. 1900 (dnešní
mateřská škola) kapacitou po 1. světové válce
nepostačovala, a tak se učilo „po domech“, mj.
právě v čp. 137. Manželé Alois a Marie Charvátovi, majitelé domu, žili v malém bytě za učebnou směrem do dvora. Vodu do domu bylo nutno nosit či dovážet z veřejné studny na náměstí
u tzv. Kovářské uličky, WC bylo na dvoře.
Podle paní Ševčíkové provedl její dědeček Alois
Charvát zřejmě krátce po svém nastěhování v r. 1890 výrazné zvýšení stropů a výměnu
oken (byla tam donedávna). Spolu s tím došlo
i k pořízení štukových ozdob fasády. Jelikož
obchodní část domu měla okno-výlohu jiných
rozměrů, než jednotná okna obytné části, zdobné štuky zde nebyly. Neznámo kdy došlo k zastavění (zastřešení) průjezdu od čp. 1.
Když byla od školního roku 1950-1951 otevřena nová škola (dnešní ZŠ na Větřáku), výuka
„po domech“ skončila. Tehdy se do čp. 137 přistěhovala z otcovského čp. 46 (dnes Sitis na náměstí) právě paní Ševčíková (vnučka majitele)
s manželem. Uvolněnou školní učebnu předělali na byt – vystavěním příček vznikly dvě místnosti a sociální zařízení.
Prostory obchodní části po zavření obchodu
sloužily jako sklad - nejdříve elektrikářům, pak
prodejně nábytku. Po r. 1989 zde byla majiteli
domu otevřena opět prodejna, zaměření zhruba
papír-hračky. Od podzimu r. 2016 je zde prodejní galerie stávajícího majitele Ing. Petra Ševčíka.
Genius loci tedy přežívá nejen v podobě fasády,
ale i obchodního zaměření domu už více než sto
let...
Josef Plch
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Duchovní sloupek
Electrophorus electricus
V přírodě panují docela drsná pravidla pro
přežití. Někteří živočichové se musí rafinovaně skrývat, aby nebyli uloveni, jiní jsou podle
situace někdy kořistí a jindy lovcem. Útočníci
se obvykle s využitím okamžiku překvapení,
rychlosti nebo síly jednoduše vrhnou na svou
potravu, ale někdy loví i velmi důmyslně.
Paúhoř elektrický používá, jak napovídá jeho
jméno (v latině dokonce dvakrát), k lovu elektřinu. Žije v kalných vodách a má slabý zrak,
ale i tak si umí poradit. Umí vyslat do všech
stran kolem sebe slabý elektrický výboj. Ten
stačí na to, aby u skrývající se kořisti došlo
k nekontrolovatelnému škubnutí svalů. To lehounce rozvlní vodu, její nepatrný pohyb zachytí kůže na paúhořově těle a ten pak může
vyslat mnohem silnější přesně mířený výboj
směrem ke kořisti. Výboj dočasně ochromí
svalstvo lovené rybky a paúhoř k ní v pohodě
dopluje a celou ji spolkne. K znehybnění kořisti
mu stačí čtyři setiny vteřiny.
I tento lovec se ovšem může stát kořistí, i když
dorůstá až dvou a půl metru délky. Ve volné
řece mu k záchraně před ještě větším útočníkem obvykle stačí útěk, jenže žije v zemích, kde
i veliké řeky v létě vysychají a zůstanou z nich
jen tůně v místech největší hloubky, z nichž
není úniku. Paúhoř sice umí dýchat i vzdušný
kyslík, protože kalná a teplá voda ho obsahuje
málo, ale po souši se pohybovat neumí. Někteří
živočichové na takovou situaci nejsou připraveni vůbec a nezbývá jim nic jiného, než se odevzdat osudu, jiní mají ostré zuby a silné čelisti
nejen k lovu, ale i k obraně. Paúhoř i v tomto
případě umí použít elektřinu, dokonce i nad
hladinou. Ve zlomku vteřiny se po těle útočníka, skutečného nebo domnělého, vyšplhá co
nejvýše. Už během tohoto sportovního výkonu
vysílá do těla nepřítele stále silnější elektrické
výboje. Akci ukončí ranou, která může omráčit
i koně, výbojem o napětí 600 i více voltů.
Tělo paúhoře je vlastně malá plující elektrárna. Většina buněk se během vývoje změnila
na elektrocyty, které si můžeme představit jako

mrňavé baterčičky s nepatrným napětím. Když
je jich ovšem sériově spojeno několik set tisíc,
stává se napětí, kterým tento živočich vládne,
velmi významným. Takových „akumulátorů“
je v těle paúhoře několik a rostou současně
s ním, s každými 30 cm délky ocasu se zvyšuje použitelné napětí o 100 voltů. Ocas paúhoře
není jen něco na konci těla, tvoří 4 pětiny jeho
délky.
Nechtěné setkání člověka se vzrostlým paúhořem může skončit pro člověka tragicky, pokud
se jím bude zvíře cítit ohroženo; na skutečné
úmysly člověka při tom živočich nebere ohled.
I kdyby uměl přemýšlet, asi by dal přednost
preventivní rychlé obraně, a to by ani nemusel
nikde slyšet, že „nejlepší obranou je útok“.
I lidem se stává, že se bez přemýšlení začnou
bránit útokem, jehož cílem se stejně jako u těch
paúhořů může stát někdo, koho ani nenapadlo
někomu ubližovat. Drobné křivdy, nedorozumění a nezdary zažíváme mnohokrát každý
den. Měli bychom je řešit odpuštěním, mávnutím ruky, připuštěním toho, že to nebylo myšleno zle nebo to bylo nedopatření, případně
chvilkovým zachmuřením tváře a následným
úsměvem. Pokud to neděláme, drobné bezmocné hněvy se v nás skládají a sečítají jako
napětí elektrocytů v těle paúhoře. Pak přijde
poslední „mikrovoltík“ zlosti a my veškerým
nahromaděným napětím udeříme do toho, kdo
přispěl třeba jen tou poslední kapkou. Někdy
se to podaří spravit omluvou, ale může to mít
i celoživotní následky, čímž nemyslím fyzické
zranění, ale častěji zborcení vztahu, do něhož
je následně vtažena řada dalších, nějakým způsobem spřízněných lidí.
Duševní hygiena je stejně důležitá jako ta tělesná. Možná důležitější, protože pravidelné
odstraňování negativních citů z naší mysli za pomoci vůle a rozumu nenahradí žádný
deodorant nebo jiná kosmetická vymoženost.
Václav Trmač, farář
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Napsali jste nám…
Nepovolená stavba
Objevila se ve výhledu z našeho okna - ne na stavební parcele, ale na zahradě sousedova domu.
Ne během noci nebo ze dne na den. Po několik
dnů jsme měli možnost pozorovat Janu a Martina Stehlíkovy, jak z latí a desek tvoří dvě nebo tři
konstrukce, které vyplňovali sněhem a polévali
vodou. Noční mráz z nich udělal asi metr vysoké, šest decimetrů široké a čtyřicet centimetrů
silné panely, které pak jeden vedle druhého přikládali k sobě. „Co to bude? Ledová zeď?“
S kamarády, kteří jim byli ochotnými pomocníky, z panelů postavili obvodové zdivo. To v dal-

ších dnech zvýšili o jednopanelovou nástavbu,
ze které po položení střešních latí a další ledové
plochy vznikl dva metry vysoký „ledodomek“
velikosti pět krát čtyři metry. Aby na stavitele
domku v noci nefoukalo, vchod uzavřeli textilním závěsem. Mladí stavbaři v domku skutečně
několikrát ve zdraví přenocovali.
Co na „nepovolenou stavbu“ říci? „Blahopřejeme
k úspěšné iniciativě těchto stavitelů s přáním,
aby mrazy vytrvaly co nejdéle.“
IM

Naše škola
„Jak jí roků přibývá, tak vzhledem naopak mládne.“ K tomuto poznání mne tentokrát přivedl pan
školník Libor Šenk pozváním při předvánočním
setkání, když mně řekl: „Přijďte se po Novém
roku podívat do školy, co v ní máme nového.“
Přišel jsem. Pana školníka jsem zastihl před
školou při odmetání padajícího sněhu. „Vidím,
že přicházím nevhod.“ – „Žádné nevhod, pojďte
dál.“ Poté odložil smeták a šli jsme. On vpředu,
já za ním. Po schodech u školní družiny jsme
sestupovali ke třem sklepním místnostem, které
jsem znal jako sklady na brambory. Nevlídné,
vlhké, s vodou prosakující do podlahy.
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„Co tam asi uvidím nového?“ Žasl jsem. Útulná
suchá místnost vybavená moderním stolovým
nábytkem s židlemi, vpravo velká kuchyňská
místnost s moderní kuchyňskou stěnou a dalšími příručními stolky. Všude světlá keramická
dlažba. „To je teď úplně nové? Co tu s tím budete dělat?“ – „Čerstvě nové to není. Paní učitelka
Krbečková tu již od začátku školního roku učí
zájemce o kuchařské umění a budoucí hospodyňky vařit.“ – „A kdo vám to tu tak upravil?“
– „Kromě zednických prací my sami. Včetně
odvodnění.“
IM
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Pozvánky
Valná hromada MS ČČK

Představenstvo MS Českého červeného kříže
zve členy i příznivce na valnou hromadu, která
se koná ve čtvrtek 23. února 2017 od 16.30 hodin v sále ZUŠ v mateřské škole. Součástí bude
kulturní vystoupení ZUŠ Jedovnice a krátká
přednáška na téma Abychom se nedostali do finančních potíží.
MS Českého červeného kříže pořádá
v neděli 26. února 2017

Sbírku pro Diakonii Broumov.
Místem sběru bude jako vždy sál Chaloupky, čas
od 13 do 17 hodin. Bližší informace v daném
čase na Infokanále kabel. TV a na plakátech.
Knihovna Jedovnice
pořádá
cestovatelskou
přednášku

Japonsko
– Jiří Mára
Ostatkový průvod masek obcí.

pořádá Sokol Jedovnice v sobotu 25. února 2017
Sraz masek je v 9 hodin u kulturního domu.
Zveme všechny milovníky převleků, aby přisli
posílit naše řady.
Večer téhož dne jste srdečně zváni na tradiční

OSTATKOVOU ZÁBAVU
s pochováváním basy, která se koná v sále kulturního domu v Jedovnicích. K tanci a poslechu
hraje K band, začátek ve 20 hodin, vstupné 100,Kč. Občerstvení a točené pivo zajištěno. Rej masek ve 20.30 hodin.
Křtinský ochotnický výkvět
- „KŘOVÝ“ vás srdečně zve na tradiční

OSTATKY s pochováváním basy
V sobotu 25. února 2017 od 20 hodin
v hostinci U Farlíků ve Křtinách
K tanci a poslechu hraje Tom Sawyer Band

pondělí 6. března
2017 v 17.00 hodin
kinosál kulturního
domu Jedovnice
Vstupné dobrovolné
Divadelní soubor Vlastimil Jedovnice
vás zve na autorskou komedii

Bezkontaktní ženy aneb Agrostory
Repríza představení - kinosál KD Jedovnice
neděle 5. 3. 2017, začátek v 17.00 hodin
pátek 10. 3. 2017,
začátek v 18.30 hodin
neděle 2. 4. 2017,
začátek v 17.00 hodin
Předprodej vstupenek byl zahájen v prodejně
Květiny Jaroslav Zelinka, Jedovnice.
Představení trvá cca 120 minut + jedna 15minutová přestávka.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!
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Omlouváme se za vynechání několika plesů
(Lidový farní ples 3. 2., Volejbalový ples 18. 2.
a Ostatková zábava 25. 2.) v celoročním přehledu akcí v prosincovém zpravodaji – nedopatřením byla použita starší neúplná verze únorových akcí. Ostatní měsíce by měly být v pořádku.
V obecním kalendáři je přehled kompletní.
Soňa Plchová, redakce zpravodaje

V únoru vás zveme:
• Ples SK Jedovnice – pátek 10. 2., sál KD
Předprodej lístků na ples SK probíhá v prodejně “U Báry” (vedle pošty).
• Volejbalový ples – sobota 18. 2., sál KD
• Karneval pro děti – neděle 19. 2., sál KD
od 15 h (farnost)

Kino E-Cinema Jedovnice – březen 2017
Na Kopci 571, 679 06 Jedovnice, tel. 704 425 319
Začátky představení v 17.00 hodin, pokladna
otevřena ½ hodiny předem.
Rada městyse stanovuje výši vstupného do Kina
E-Cinema Jedovnice 60 Kč, na dětská představení ve výši 30 Kč a pro děti do 6 let zdarma.
Leden a únor – nepromítáme.

Na březen připravujeme:
12. 3. NEDĚLE – TENKRÁT V RÁJI
Film na motivy stejnojmenného románu spisovatele a scenáristy Josefa Urbana vypráví o osudové lásce, nezlomném přátelství a vztazích
českých a německých horolezců, do kterých
osudově zasáhla těžká válečná doba Protektorátu. Legendární, mýty opředený a ve své době
nejlepší český horolezec Josef Smítka odmítl
nastoupit k totálnímu nasazení v Říši a několik

let se před německými úřady a gestapem skrýval
ve skalním městě. V hlavních rolích Vavřinec
Hradilek a Vica Kerekes. Drama ČR/SR, 2016.
/99´/ A Company Czech, s.r.o. / Vstupné 60 Kč
/ MP
26. 3. NEDĚLE – TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
Co asi dělají vaši čtyřnozí miláčci, když nejste
doma? Zjistíte, že si povídají se zvířecími obyvateli ze sousedství, uvidíte, jak umí potěšit
své mlsné jazýčky, a dokonce navštívíte jejich
večírek. Když se rozmazlený teriér a jeho nový
nezvladatelný „spolubydlící“ z útulku ztratí
ve velkoměstské džungli New Yorku, musí zapomenout na vzájemné rozdíly, protože jenom tak
dokáží najít cestu domů. Animovaná rodinná
komedie USA, 2016.
/90´/ Cinemart, a.s. / Vstupné 30 Kč, děti do 6 let
zdarma / MP

Reklamy – inzerce
• Koupíme byt 2+1 nebo 3+1 v Jedovnicích.
Tel. 720 584 911
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• Hledáme ke koupi RD v Jedovnicích nebo
okolí. Tel.: 720 598 284

