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Na obálce: Jedovnické sochy sv. Cyrila a Metoděje od Františka Melnického
aneb Panslavismus v Jedovnicích
Titulní kresba Mgr. Jitky Vávrové přináší
pravděpodobnou podobu soch sv. Cyrila
a Metoděje, které byly od r. 1863 umístěny
v presbytáři našeho kostela. O jejich pořízení je v Domácím protokolu jedovnické farnosti
stručný německý zápis z r. 1863, nadepsaný
„Ke dvěma kamenným sochám sv. apoštolů Slovanů, sv. Cyrila a Metoděje po stranách hlavního oltáře.“ Text dále pokračuje: „U příležitosti
oslav 1000. výročí sv. apoštolů Slovanů, sv. Cyrila a Metoděje, se jedovnické růžencové bratrstvo rozhodlo nechat k poctě těchto dvou svatých
zhotovit obraz, který by byl umístěný ve farním
kostele. Na základě námitky místního faráře, že
pro takový obraz není v kostele žádné vhodné
místo a že v kostele je příliš vlhko, takže by tento
obraz dlouho nevydržel, však byl učiněn návrh
na zhotovení dvou soch a tento návrh byl také

jednohlasně přijat. Na základě toto byly také příslušné sochy hned objednány ve Vídni u slavného
kamenického mistra, pana Františka Melnického
za cca 400 zlatých a 16. května 1863 byly železnicí slavnostně dovezeny z Blanska. O slavnosti
těchto svatých, 5. července toho roku, byly se souhlasem veledůstojné konzistoře před slavnou mší
svatou s vhodným kázáním požehnány místním
farářem, panem Emanuelem Melnickým.
Za zhotovení soch zaplatilo jedovnické růžencové
bratrstvo 30 zl., profesor reálky v Gumpendorfu
ve Vídni a jedovnický rodák František B. Ševčík
5 zl., nejmenovaný dobrodinec 100 zl. a do výše
uvedené smluvené částky 400 zl. všichni farníci
v rámci vyhlášené sbírky, totiž 265 zl. Tím byly
pokryty všechny výdaje na zhotovení soch.“
Více najdete na str. 34.
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. 32 ze dne 24. 5. 2016
Na základě předložených zpráv a projednaných
záležitostí:
Rada městyse souhlasí
• se stavbou přístřešku na pozemku p.č. 1366,
žadatel M. S., Jedovnice
• se změnou užívání části objektu Havlíčkovo nám. č.p. 44, žadatel Mateřské a rodinné
centrum Dymáček, o.s., Havlíčkovo nám. 44,
679 06 Jedovnice
• se stavebními úpravami rekreační chaty
č.e. 18, žadatel M. H., Vilémovice
• se stavbou kůlny u rekreační chaty č.e. 371,
žadatelé manželé MUDr. I. a J. V., Blansko
• s provedením oplocení před RD v ulici Podhájí 98, žadatel L. S., Brno
• s provedením zateplení RD v ulici U Hrubé
lípy 607, žadatel Bc. M. S., Jedovnice
• s konáním akce s účastí psů ve dnech 26. 8. –
28. 8. 2016 v areálu Tyršovy osady, žadatelka
L. Z., Jedovnice
• se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku p.č. 459/1 o celkové výměře cca 335 m2
• s odstraněním objektu o výměře cca 20 m2
(objekt mezi budovou č.p. 572 a zdravotním
střediskem) na pozemku p.č. 459/1
• se žádostí paní T. P., DiS., Jedovnice, o ukončení činnosti v komisi pro občanské záležitosti
• s uzavíráním Smlouvy o nájmu bytu v Domě
s pečovatelskou službou na dobu určitou v trvání 1 roku ode dne podpisu této smlouvy
s tím, že nájem se automaticky prodlužuje
vždy o dobu 1 roku, a to až do doby, pokud
některá ze smluvních stran nesdělí písemně druhé smluvní straně nejméně 3 kalendářní měsíce před vypršením doby nájmu,
že trvá na ukončení nájmu. Za městys musí
neprodloužení nájmu schválit rada městyse
po předchozím projednání sociálně zdravotní
komisí
Rada městyse schvaluje
• návrh příspěvků do kroniky městyse
za rok 2015 a vyslovuje poděkování panu Jiřímu Roudnému za příkladné vedení kroniky
městyse

• výjimku z OZV č. 5/2005 O konání veřejných
produkcí na den 27. 8. 2016 do 01.00 hodin,
žadatelka L. Z., Jedovnice
• výjimku z OZV č. 5/2005 O konání veřejných
produkcí na den 4. 6. 2016 do 01.00 hodin, žadatel pan D. H., Jedovnice
• smlouvu o nájmu bytu č. A2 2D na ul. Zahradní 677, s panem M. F., Jedovnice a s BD Veselec, bytové družstvo, Havlíčkovo nám. 71,
679 06 Jedovnice
• smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000321
s paní M. D. a V. D., Sloup
• smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000311
s paní Z. Š., Modřice
• smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000235
s JUDr. P. H., Brno
• smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000260
s panem J. H., Kozárov
• smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000288
s panem J. Š., Brno
• smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000331
s panem J. H., Brno
• smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000330
s panem M. F. a paní J. K., Brno
• smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000369
s panem M. P. a paní J. P., Černá Hora
• smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000060
s panem J. R., Brno
• smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000138
s panem R. P., Horní Moštěnice
• Přílohu č. 3, 4 a 6 Vnitřní směrnice č. 5/2015
Organizační řád Úřadu městyse Jedovnice
• Řád klubu mládeže v lihovaru dle předloženého návrhu
• vypsání soutěže Rozkvetlé Jedovnice pro rok
2016
Rada městyse bere na vědomí
• zápis z jednání komise sociálně zdravotní ze
dne 5. 5. 2016
Rada městyse neakceptuje
• žádost Správy a údržby silnic JMK,
příspěvková organizace kraje, Žerotínovo
nám. 449/3, 602 00 Brno, o bezúplatný převod
pozemku p.č. 2486/3 o výměře 1200 m2
3
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Rada městyse na základě doporučení výběrové
komise vybrala
• v rámci výběrového řízení na projekt „Stavební úpravy sociálních zařízení – Kulturní dům
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Jedovnice“ firmu KORDO, s.r.o., Pražská 870,
679 61 Letovice a doporučuje zastupitelstvu
městyse s touto firmou schválit smlouvu
o dílo

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 33 ze dne 21. 6. 2016
Na základě předložených zpráv a projednaných
záležitostí:
Rada městyse souhlasí
• s oplocením stavebního pozemku p.č. 2456/61,
žadatel Ing. J. V., Jedovnice
• se stavbou odlučovače tuků na pozemku
p.č. 2644/28 a zahradního domku na pozemku p.č. 2644/28 a p.č. 2644/30, žadatel NAKOLO, s.r.o., Komenského 234, 664 01 Řícmanice
• se stavbou vodovodní a kanalizační přípojky
pro objekt rekreační chaty č.e. 237, žadatel
M. Č., Brno
• s přístavbou, nadstavbou a stavebními úpravami RD č.p. 156, žadatel Ing. T. K., Boršice
• se stavebními úpravami RD č.p. 43, žadatel
Ing. E. V., Blansko
• se stavbou přístřešku a zastřešení venkovní
terasy na pozemku p.č. 1747/1 u rekreačního
objektu č.e. 75, žadatel J. S., Brno
• se stavbou přípojek inženýrských sítí na pozemku p.č. 288/8 pro novostavbu RD na pozemku p.č. 350/1, žadatel L. W., Jedovnice
• se stavbou RD s garáží na pozemku
p.č. 2322/70, včetně přípojek inženýrských
sítí, žadatel J. Z., Ostopovice
• s konáním výstavy psů a svodu mladých Klubu švýcarských salašnických psů ve dnech
17. 9. – 18. 9. 2016 v areálu ATC Jedovnice, žadatel Klub švýcarských salašnických psů, o.s.,
Dolní Maxov 221, 468 44 Josefův Důl
• s pronájmem kulturního domu dne
16. 12. 2016 pro uspořádání vánočního večírku, ISAN Radiátory, s.r.o., Poříčí 26, 678 01
Blansko
• s uzavřením smlouvy o nájmu pozemku
p.č. 459/1 o výměře 335 m2 se společností Intribut, s.r.o., Vachova 1, 602 00 Brno
• se zveřejněním záměru na bezúplatný převod
pozemků p.č. 1609/17 o výměře 45 m2 a pozemku p.č. 1609/20 o výměře 19 m2
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• se zveřejněním záměru na výpůjčku pozemku
p.č. 2486/3 o výměře 1200 m2
• s výjimkou z Řádu rekreační oblasti Jedovnice a využíváním vodní plochy rybníku Olšovec pro tréninky a závody dračích lodí posádek Draci v akci a Serepes. Zároveň ukládá
zástupcům posádek předložit termínový
kalendář závodů a tréninků vedení ATC,
které s ohledem na další akce schválí, kdy je
možné vodní plochu využívat
Rada městyse schvaluje
• zrušení
přípojky
kabelové
televize
k 30. 6. 2016, žadatel Ing. K. H., Jedovnice
• výjimku z OZV č. 5/2005 O pořádání veřejných produkcí od 4. 7. do 10. 7. 2016 do 02 hodin a od 02 hodin do 06 hodin s nízkou hladinou produkovaného hluku na pořádání Street
Dance Kemp 2016, žadatel TS BEAT UP Brno,
Stará 11, 602 00 Brno
• smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000276
s paní Z. S., Brno
• smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000315
s panem V. Z., Horní Heršpice, a paní A. Z.,
Brno
• odměnu řediteli Základní školy Jedovnice,
okres Blansko, Nad Rybníkem 401, 679 06
Jedovnice, Mgr. Michalu Součkovi dle předloženého návrhu
Rada městyse bere na vědomí
• konání cyklistické akce Tour De Olšovec dne
20. 8. 2016, oznamovatel M. R., Jedovnice
• zápis z jednání komise pro občanské záležitosti ze dne 30. 5. 2016.
Rada městyse vybrala
• na provedení opravy chodníku v levé části
náměstí od RD č.p. 234 po RD č.p. 123 firmu
BALEO, s.r.o., Lažánky 142, 678 01 Blansko
Rada městyse Jedovnice v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona
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č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů,
a) schvaluje podání žádosti o zápis změny
v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro školní klub, jehož činnost
vykonává příspěvková organizace ZŠ Jedovnice, okres Blansko, která se týká zápisu nej-
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vyššího povoleného počtu žáků ve školním
klubu - 350 s účinností od 1. 9. 2016
b) ukládá Ing. Jaroslavu Šíblovi, starostovi
městyse Jedovnice, podat výše uvedenou
žádost Krajskému úřadu Jihomoravského
kraje, odbor školství

Unesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 34 ze dne 12. 7. 2016
Na základě předložených zpráv a projednaných
záležitostí:
Rada městyse souhlasí
• se stavbou přípojky NN pozemku p.č. 2117,
žadatel L. V., Jedovnice
• se změnou zařazení objektu č.p. 572 stojícího
na pozemku p.č. 459/2 z ploch OV – veřejná
vybavenost do ploch SC – smíšené obytné
v Územním plánu městyse Jedovnice v termínu provedení změn ÚP zastupitelstvem
městyse, žadatel majitel hotelu RADO firma
Distribut, s.r.o., Vachova 36/1, 602 00 Brno
• s uzavřením Kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 934 s manžely M. a Mgr. R. V.,
Jedovnice a doporučuje její schválení zastupitelstvem městyse
• se zveřejněním záměru o odkup části pozemku p.č. 459/1 o výměře 23 m2
Rada městyse schvaluje
• veřejnou výzvu na realizaci projektu „Dopravní automobil DA-L1Z pro Jednotku sboru
dobrovolných hasičů Jedovnice“
• výběrovou a hodnotící komisi pro otevírání
obálek projektu „Dopravní automobil DA-L1Z pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Jedovnice“ ve složení: Ing. Jaroslav Šíbl,
Ing. Josef Plch, Michal Prause, Ing. Radek
Doležel, Bc. Michal Knecht a Lubomír Chlup
• seznam oslovených firem na výběrové řízení
projektu „Dopravní automobil DA-L1Z pro
Jednotku sboru dobrovolných hasičů Jedovnice“

• Smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV014330038249/001 se společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49
České Budějovice
• zrušení
přípojky
kabelové
televize
k 31. 7. 2016, žadatel M. J., Jedovnice
• zrušení
přípojky
kabelové
televize
k 31. 7. 2016, žadatel SURFBAR Jedovnice,
pan T. U., Riviera 524, Jedovnice
• smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000254
s manžely S. F. a R. F., Adamov
• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030032459/001 se společností
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice
Rada městyse bere na vědomí
• výsledek hlasování občanů o částce 200.000 Kč
z rozpočtu městyse na pokračování úprav
obřadní síně a navazujícího okolí
• výjimku z OZV č. 5/2005 O konání veřejných
produkcí na den 30. 7. 2016 do 01 hodin, žadatel pan P. M., Jedovnice
• použití znaku Jedovnic na lihovinu s názvem
Pozdrav z Jedovnic
• rozpočtové opatření č. 4/2016 dle předloženého návrhu
Rada městyse nereflektuje
• na předkupní právo chaty č.e. 205
Rada městyse děkuje
• jedovnickým spolkům a organizacím, které
se podílely na zorganizování akce ke Dni dětí

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice č. 15 ze dne 16. 6. 2016
Na základě předložených zpráv a projednaných
záležitostí Zastupitelstvo městyse Jedovnice:

1. schvaluje ověřovatele zápisu paní Danielu
Starou a pana Jaroslava Zelinku
5
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2. schvaluje program zasedání dle předloženého a doplněného návrhu
3. schvaluje Závěrečný účet městyse Jedovnice za rok 2015 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření městyse Jedovnice za rok 2015 s výhradami a přijímá opatření k nápravě nedostatků, která jsou přílohou
č. 1 zápisu
4. schvaluje
účetní
závěrku
městyse
k 31. 12. 2015, včetně výsledku hospodaření městyse včetně jeho rozdělení v souladu
s ust. § 29 Vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek
některých vybraných účetních jednotek
5. schvaluje Zprávu o výsledku inventarizace
městyse ke dni 31. 12. 2015
6. schvaluje přijetí neinvestiční finanční podpory z rozpočtu JMK ve výši 500.000 Kč
na realizaci projektu „Oprava opěrné zdi
u pozemní komunikace č. 739 (hlavní průjezd obcí směr Blansko – Vyškov)“ a pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy
č. 035836/16/OKH
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7. Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou NAKOLO, s.r.o., Komenského 234,
664 01 Řícmanice
8. schvaluje smlouvu o dílo na realizaci projektu „Stavební úpravy sociálních zařízení
kulturní dům Jedovnice“ s firmou KORDO,
s.r.o., Pražská 870, 679 61 Letovice
9. schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě
č. 15248683 o poskytnutí podpory ze SFŽP
na projekt Snížení energetické náročnosti
budovy ZŠ Jedovnice
10. bere na vědomí zápis ze schůze Finančního
výboru Zastupitelstva městyse Jedovnice ze
dne 23. 5. 2016
11. bere na vědomí zápis ze schůze Kontrolního
výboru Zastupitelstva městyse Jedovnice ze
dne 25. 5. 2016
12. schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2016 dle
předloženého návrhu
13. schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030028689/001
s firmou E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Další důležité informace pro občany
Prezentace spolků na doméně městyse
Přechodem www stránek našeho městyse
na nový redakční systém došlo ke změně v prezentaci spolků a organizací, které využívají adresu www.jedovnice.cz/„organizaceXY“.

Pokud jsou Vaše stránky s adresou tohoto typu
nefunkční, obraťte se na e-mail infokanal@jedovnice.cz, aby mohla být provedena náprava.
Děkujeme.
- JM -

Výsledky hlasování o použití obecních financí
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si vás informovat o výsledku a průběhu hlasování, které se týkalo obecních financí
ve výši 200.000 Kč. Letošní druhý ročník této
akce opět nabídl zkusit si roli zastupitelů, kteří
o takovýchto záležitostech rozhodují po dobu
čtyř let volebního období. Nabídka 4 akcí byla
zvolena na základě hlasování zastupitelů z návrhů podaných od občanů Jedovnic. Celková
voličská účast přepočetná na procenta: 11,22 %.
Dovoluji si poznamenat, že hlasování probíhá
vždy v knihovně, kde je umístěna pouze urna.
6

V případě, že máte jakýkoli podnět týkající se
průběhu a formy hlasování v tomto roce, napište na e-mail: lenka.sebelova@jedovnice.cz.
Vaše podněty je možné zohlednit v dalším roce.
Hlasy sčítali a kontrolovali: Bc. Lenka Šebelová,
DiS., Ing. Jaroslav Šíbl a pan Michal Prause
A nyní k jednotlivým výsledkům:
Celkový počet voličů v obci: 2299 osob (ve věku
15 let a výše)
Celkový počet odevzdaných hlasovacích lístků:
258 hlasů
Počet platných hlasovacích lístků: 256 hlasů
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Počet neplatných hlasovacích lístků: 2 hlasy
Počty hlasů pro jednotlivé akce:
1) zbudování plotu kolem hřiště u rybníka
(na pískovém parkovišti) – 50 hlasů
2) veřejné toalety pod Olšovcem (u Hastrmana)
– 19 hlasů
3) příprava úpravy srázu na konci ulice Nad
Rybníkem (k Barachovu) – 37 hlasů

4) pokračování úprav obřadní síně a navazujícího okolí – 150 hlasů
Na základě vašeho hlasování budou tedy pokračovat úpravy obřadní síně a jejího okolí, kde se
již nyní uskutečnilo hodně práce.
Děkujeme všem za spolupráci při podávání návrhů a při hlasování.
Lenka Šebelová, radní

Úhrada poplatků za odpad, KTV a nájem pozemků za rok 2016

Připomínáme občanům, že termín úhrady uvedených poplatků je do 30. září 2016!
Nenechávejte platbu na poslední chvíli. Včas nezaplacené poplatky může správce zvýšit
až na trojnásobek.
Božena Ševčíková, referentka kultury a poplatků ÚM Jedovnice
Plánujete koupit nový televizor?
Pak pozorně čtěte následující informace.
Nedávno proběhla velká změna v televizním
vysílání, a to přechod z analogového vysílání
na digitální systém DVB-T.
V řádu několika roků přejdou evropské země,
a s nimi i ČR, na novou digitální normu
DVB-T2. Důvodem je vyšší počet přenesených
TV programů ve vyšší kvalitě. Souběh starého a nového vysílání bude relativně krátký
(cca 4 roky) a pak se bude současné digitální vysílání DVB-T vypínat. Nastane tak nutnost pořídit si nový set-top box DVB-T2 i k drtivé většině
dnešních plochých LCD televizorů.
Naše kabelová televize sehraje i tentokrát důležitou roli, protože výše zmíněný relativně krátký zmíněný souběh může o dva až tři roky uměle prodloužit u základní sady českých programů
tak, aby nynější ploché LCD televize mohly
dosloužit jako druhé nebo třetí televizory v domácnosti.
Hlavní televizor, na kterém budete sledovat
všechny programy (a ještě jich přibude), bude
muset umět zpracovat normu DVB-T2, a to
její novější verzi H 265, tzv. HEVC. Televizory

prodávané v poslední době sice mívají označení DVB-T2, ale umějí zpracovat jen starší verzi
H 264. Ta se ale v ČR používat nebude!
Nový televizor by měl mít i vstup (přípojku)
pro modul CI (Common Interface). Komerční
televize totiž v současnosti uvažují, že v budoucí
normě DVB-T2 zpoplatní divákům příjem HD
kanálů. Pak by byl na televizoru nutný tento
modul CI pro rozkódování těchto zašifrovaných
placených kanálů. Toto jejich současné rozhodnutí se může během nastávajících pěti let změnit. Je tedy možné, že tento modul nakonec potřeba nebude. Jejich současné rozhodnutí by ale
modul CI v budoucnosti vyžadovalo.
O všech změnách vás budeme včas informovat
(www, textžurnál, zpravodaj).
Pokud se chystáte kupovat televizor, tak trvejte na tom, aby byl HD (tj. rozlišení 1920x1080
bodů) a uměl zpracovat normu DVB-T2 s verzí
H 265, tzv. HEVC.
Starší verzi H 264 nekupujte!
A měl by mít i vstup pro modul CI.
- KTV -

Jak doma správně pečovat o vodu v bazénu?
Informace pro zákazníky Vodárenské
akciové společnosti, a.s.

Letní počasí a k tomu koupel, kdykoliv se nám
zachce - ve vlastním bazénu u domu nebo třeba
na chalupě. Pro ty z vás, kteří nemusejí o tako-

vém letním ochlazení jen snít, jsme připravili několik rad, jak se doma o vodu na koupání
správně starat.
Zodpověděla je vedoucí akreditovaných vodohospodářských laboratoří Vodárenské ak7
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ciové společnosti, a.s., RNDr. Zdenka Boháčková.
Máme doma bazén. Vydrží v něm jedna voda
po celé léto, nebo je vhodnější ji třeba v půlce
sezóny vypustit a znovu napustit?
Ano, doporučovala bych obměnu vody v bazénu, podle jeho využívání. I ve veřejných bazénech se provádí obměna v souladu s provozním
řádem a v návaznosti na počet návštěvníků.
Například se odpouští 30 l vody za den na osobu, u dětského bazénu je to 45 l na den a osobu.
U soukromých bazénů je to podle vlastních zkušeností jejich majitelů.
Jak tedy poznám, že voda doma v bazénu není
v pořádku?
Jedním z prvních signálů, že voda v bazénu není
v pořádku, bývá změna barvy nebo zákal. Zelená a zakalená voda signalizuje přítomnost řas,
většinou se doporučuje upravit pH v bazénu,
přidat algicid proti řasám. Doporučuje se také
tzv. šokovou chloraci a následné odstranění zákalu intenzivní filtrací.
V případě že voda vykazuje mléčný zákal, způsobený například hojným organickým znečištěním, je potřebné zkontrolovat filtraci, provést
zpětné praní filtru, dávkovat vločkovač (flokulant). Pro urychlení procesu čištění je vhodné
vyprázdnit 1/3 až 1/2 vody bazénu a nahradit
čerstvou vodou. Následně změřit a upravit pH
a provést šokovou chloraci, popřípadě vyměnit
pískovou náplň, je-li stará nejméně rok.
Při extrémně vysokých teplotách v létě je vhodné prodloužit dobu filtrování. Chlorové přípravky je vhodné dávkovat nejlépe po západu slunce.
Doporučujete u domácích bazénů udělat nějaké kontroly kvality vody? Co je potřeba zkontrolovat?
Zcela jistě bych vodu v bazénu nechala kontrolovat, zejména pokud je využívaná pro menší
děti. Kontrolovat pH a chlor si může poměrně
jednoduchým způsobem vlastník bazénu sám.
V laboratoři je vhodné zkontrolovat organický
uhlík a některý z mikrobiologických ukazatelů,
například Escherichia Coli.
Přijedete na kontrolu k nám, nebo musím někam vodu dovézt?
Vzorkovnice pro odběr je potřebné vyzvednout
si v laboratoři, a to nejen v Brně, ale i v sídlech
divizí. Pracovníci laboratoří vám poradí, jak
8
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a kde vzorek odebrat a jak s ním následně manipulovat.
Co takové přezkoušení stojí?
Cena je dána rozsahem kontroly, počtem požadovaných stanovení. Celý rozsah požadovaný
vyhláškou lze provést v ceně cca 1000 korun,
vybrané ukazatele kvality vody lze zjistit v ceně
500 korun.
Vodohospodářské laboratoře VAS,
Soběšická 151, 638 00 Brno

Zajímavosti o koupání
Kde se obyvatelé České republiky nejraději
koupou?
40 % dotazovaných preferuje přírodní koupaliště, 40 % veřejné bazény a 12 % dotazovaných
využívá vlastní bazén. Česká republika patří
k zemím s nejvyšším počtem vlastních bazénů
v přepočtu na 100 tis. obyvatel, v roce 2012 to
bylo cca 250 tisíc soukromých bazénů. To vše
vyplývá ze studie HELWEN Státního zdravotního ústavu.
Přírodní koupaliště
Zde se sledují zejména dva indikátory fekálního
znečištění (E.coli a střevní enterokoky). Se zvyšující se teplotou se v nádržích množí tzv. vodní
květ - sinice. Ty mohou způsobit vyrážky, zarudlé oči, rýmu, ale produkují i toxiny, které mohou
vést k lehké akutní otravě, projevující se střevními a žaludečními potížemi, přes bolesti hlavy
až po vážnější jaterní problémy. Jak je poznat?
Zkuste naplnit průhlednou láhev vodou, v níž se
chcete koupat, a nechte ji asi 20 minut stát v klidu na světle. Pokud se u hladiny vytvoří zelený
kroužek tvořený organismy v podobě „sekaného
jehličí“ nebo „krupice“, jedná se zřejmě o sinice.
Veřejné bazény
Ve veřejných bazénech se sleduje v souladu
s Vyhláškou č. 238/2011 Sb. vedle škály mikrobiologických ukazatelů například pH, chlor,
dusičnany a množství organického uhlíku. Rozsah a četnost kontrol je dána velikostí bazénu
a teplotou vody. Desinfekce bazénových vod
se neobejde bez využití sloučenin chloru. Produkty chlorace jsou však rizikové pro plavce.
Největším zdravotním rizikem je trichloramin
- vysoce toxická látka vznikající reakcí chloru
a močoviny. Z vody je uvolňována do ovzduší,
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vytváří známý „chlorový“ zápach, dráždí pokožku i sliznice dýchacích cest, u vrcholových
sportovců se projevuje dokonce tzv. zátěžové
astma.
Více o naší společnosti naleznete na www.vodarenska.cz

Máte na nás otázky z oblasti vodárenství? Pište
nám na e-mail: sebkova@vasgr.cz
Zpracovala: Mgr. Iva Šebková
© Vodárenská akciová společnost, a.s.

Z policejních záznamů
Zpráva o činnosti Policie městyse Jedovnice za období od 26. 5. do 25. 7. 2016
Obecní policie mimo jiné řešila v uplynulém období následující události:
• 2x asistence při dopravní nehodě a zajištění
místa nehody do příjezdu dopravní policie
v k.ú. městyse Jedovnice.
• 3x přijato oznámení o nálezu mobilního telefonu v k.ú. městyse Jedovnice. Mobilní telefony předány majitelům.
• 2x přijato oznámení o ztrátě OP. Osoba poučena o dalším postupu při vyřízení nového
OP.
• 12x případ rušení nočního klidu na Havlíčkově náměstí, v ATC. Šetří OPMJ.
• 1x přestupek proti občanskému soužití - rodinné neshody, provedeno šetření na místě,
zjednání pořádku - návrhový přestupek, poučení osob o dalším postupu, úřední záznam.
• 1x přijato oznámení o napadení dětí ze strany
dvou romských občanů. Šetří OPMJ.
• 1x krádež palet na Zahradní ul. Šetří OPMJ.
• 5x přestupek na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi – kouření
na místech zákonem zakázaných – na zastávce autobusů na Havlíčkově náměstí. Přestupky vyřešeny na místě domluvou.
• 1x přijato oznámení o střílení z dětské kuličkové pistole po lidech sedících na lavičce. Zjištění pachatele, zajištění kuličkové pistole. Věc
šetří OPMJ.
• 2x 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 zákazem další činnosti prodejců.
• 1x přijato oznámení o odcizení mobilního telefonu z držáku z jízdního kola postaveného

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

u plotu ATC Jedovnice. Přestupek proti majetku šetří OPMJ.
1x přijato oznámení o vyhrožování ze strany
souseda. Věc šetří OPMJ pro podezření z přestupku proti občanskému soužití.
1x přijato oznámení o úniku neznámé látky
na silnici Jedovnice-Křtiny. Výjezd na místo,
předáno hasičům k dalšímu opatření.
1x přijato oznámení o poškození a krádeží
majetku mezi sousedy. Věc šetří OPMJ.
1x přijato oznámení o zapálení informační vývěsky v předsíni kostela v Jedovnicích.
Od hořícího stékajícího plastu se vzňala textilní rohož na podlaze. Rychlým zásahem našich hasičů a uhašením ohně bylo zabráněno
mnohem větším škodám. Případ šetří OPMJ
– přestupek proti majetku.
21x případ parkování v zákazu zastavení
a stání. Přestupky vyřešeny následně uložením blokové pokuty, popřípadě domluvou.
1x přijato oznámení – graffiti na dveřích bytového domu. Oznamovateli bylo sděleno, aby
věc oznámil na linku 158, v dané věci se jedná
o podezření ze spáchání trestného činu – poškození cizí věci dle § 228 Trestního zákoníku. O oznámení sepsán úřední záznam.
8x zajištění dopravní obslužnosti, dohled nad
silničním provozem a veřejným pořádkem.
3x přijato oznámení – přestupky v dopravě
– parkování na vyhrazeném parkovišti, šetří
OPMJ.
16x vystaveno povolení k vjezdu do chatové
oblasti.
2x případ podnapilých osob, které se požitím
alkoholu uvedly do stavu, kdy svým chováním na Havlíčkově náměstí budily veřejné
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pohoršení. Přestupky šetří OPMJ – přestupky
proti veřejnému pořádku.
8x 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.
14x výběr poplatků za užívání veřejného prostranství a reklamy na infokanále.
8x součinnost s PČR při šetření trestné činnosti páchané v k.ú. Jedovnic.
4x odchyt volně pobíhajících psů. Přestupky –
porušení OZV – vyřešeny blokovou pokutou.
Opakované kontroly rekreačních objektů
v k.ú. Jedovnic. Pátrání po pachateli vloupání
do chat.
V uplynulém období strážníci šetřili celkem
49 přestupků v dopravě spáchaných na k.ú.
městyse Jedovnic.
V následném období strážníci provedou minimálně 2x kontrolní měření rychlosti na k.ú.
městyse Jedovnic.

Upozornění pro občany:
S nástupem letního počasí vyrážejí do terénu
podvodníci a zloději, pro které jsou zejména
senioři snadnou kořistí. Proto strážníci opakovaně upozorňují všechny občany, zejména
seniory, aby nedůvěřovali cizím lidem, nikoho

nepouštěli do domu či bytu. Podomní prodej
je v naší obci zakázán OZV. Podomní nabídky
různých služeb odmítejte, neboť se ve většině
případů jedná o podvodné jednání s cílem vás
okrást přímo ve vašem domě či bytě. V takových případech nás kontaktujte na tel. čísle
723 204 979 nebo volejte linku 158. Nebuďte
ke svému okolí neteční a podezřelý výskyt cizích osob nám oznamte.
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, pokud obecní policie nebude v danou chvíli dostupná, můžete se bez obav obrátit na Policii České republiky (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

Společenská kronika
Jubilanti
Blahopřejeme všem jubilantům, kteří oslaví narozeniny v měsíci červenci a srpnu 2016.
Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a spokojenost
do dalších let života.
Červenec
3. 7. Věra Stará, Podhájí 250, 81 roků
5. 7. Eliška Keprtová, Brněnská 219, 92 roků
6. 7. Marie Kunovská, Jiráskova 458, 80 roků
7. 7. Jan Matuška, Brněnská 99, 82 roků
13. 7. Eliška Nejezchlebová, Habeš 599, 90 roků
14. 7. Jindřich Klíma, Habeš 341, 90 roků
19. 7. Ing. Felix Kuba, Brněnská 270, 81 roků
19. 7. Václav Cimbálník, Na Větřáku 574,
81 roků
10

26. 7. Jarmila Dvořáková, Palackého 357,
80 roků
26. 7. Anna Opltová, Wanklova 184, 85 roků
Srpen
4. 8. Helena Kuncová, Podhájí 386, 84 roků
5. 8. Dominik Štelmach, Záměstí 101, 86 roků
5. 8. Marie Doleželová, Za Kostelem 444,
87 roků
8. 8. Ing. Hynek Pavelka. Zahradní 699,
84 roků
17. 8. Robert Švéda, Hybešova 516, 90 roků
20. 8. Anna Ševčíková, Zahradní 699, 85 roků
22. 8. Jarmila Srncová, Jiráskova 379, 83 roků
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24. 8. Marie Gottvaldová, Zahradní 699,
91 roků
26. 8. Jiří Dvořák, Palackého 357, 82 roků
26. 8. Drahoslava Pavelková, Zahradní 699,
82 roků
28. 8. Alois Musil, Na Kopci 543, 80 roků
31. 8. Soňa Jurková, Salajna 204, 85 roků

50 roků manželství – Zlatou svatbu
oslavili dne 9. 7. 2016
manželé Jindřiška a Oldřich Němcovi, Palackého 294.
Přejeme manželům mnoho zdraví, štěstí a pohodu do dalších společně prožitých let.
Zdeňka Nečasová, matrikářka ÚM Jedovnice

Co se děje v mateřské škole
Poslední měsíc školního roku 2015-2016
V měsíci červnu jsme měli v mateřské škole naplánovaných spoustu zážitkových aktivit. Začali
jsme oslavou Dne dětí a v místním kině zhlédli
film pro děti „Mrňouskové - Údolí ztracených
mravenců“. Pohádka byla pro všechny děti zcela zdarma. Jak nám sdělila paní knihovnice: „Je
to dárek dětem od městyse Jedovnice a jedovnické knihovny.“ Příběh o mravencích byl plný
dobrodružství, kamarádství, krásné přírody či
překonávání strachu z neznámého. Bylo krásně,
sluníčko hřálo, a tak po skončení filmu paní učitelky vzaly děti na výbornou točenou zmrzlinu.

Hned druhý den jsme pokračovali ve slavení
svátku dětí, a to na zahradě mateřské školy. Zde
jsme ve spolupráci s agenturou uspořádali pro
děti dopoledne plné zábavy. Tančili jsme, soutěžili, nechyběla ani pohádka, a sice o Sněhurce
v moderním pojetí. Na závěr každé dítě dostalo
zvířátko vyrobené z nafouknutého balonku.
A pomalu jsme se chystali na sportovní dopoledne a školkový výlet. Obě akce jsme naplánovali
na téma Divoký západ – kovbojové. Děti si samy
zdobily kovbojské šátky tiskáním či malováním
různě barevných symbolů té doby. Například
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jsme měli kostkované šátky s kovbojskou hvězdou nebo šátky s koňskou hlavou a koňskými
podkovami. Také disciplíny byly stylově kovbojské: jízda na koních, podbíhání roztočeného
lasa, hod kloboukem na cíl, vyhledávání cesty,
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skládání hvězdy z knoflíků a hod podkovou
do písku tak, aby zazvonila o kovovou tyč. Pro
každého malého kovboje byla na závěr připravena šerifská hvězda s jeho jménem.
Po úspěšném sportovním dopoledni, kde jsme
si na kovboje hráli, jsme se vydali do westernového městečka v Boskovicích. Chtěli jsme si
prohlédnout, jak to v době „Divokého západu“
vypadalo. Hned po příjezdu děti měly volnou
zábavu, mohly se proběhnout, samy se projít
po městečku, a také se občerstvily. V průběhu
dopoledne jsme si mohli vyzkoušet naše znalosti
z oblasti poznávání rostlin, keřů, stromů a jejich
plodů, oddělit ovoce od zeleniny, prohlédnout si
pírka, ulity, parůžky... Navštívili jsme indiánskou vesnici, kozí farmu a „kovošrot zoo“. Asi
největším zážitkem pro děti bylo hledání drahokamů v písku. V deset hodin jsme se všichni
společně podívali, jak je možné vycvičit koníky,
jak říkal kovboj-moderátor „s láskou a citem“.
Koně Týnu a Fairu vedla kovbojka Dáša a předvedla s koníky moc pěkné vystoupení. V závěru
nám jeden kůň zamával na rozloučenou. Hned
po vystoupení jsme se zase vrátili do městečka
plného zábavy. Zpět do autobusu jsme se vydali
přesně v poledne. Unavení, ale plní zážitků!
Nyní děti čekaly třídní výlety do blízkého okolí Jedovnic. Děti si spolu s paními učitelkami
vybraly místo, kam se vypraví. A tak jsme poznávali například výrobnu regionálních produktů v Lažánkách, kde si děti u „Mydlidědka“
vyrobily svíčku či voňavé mýdlo a dozvěděly se
zajímavosti o medu. Nebo jsme se vydali pěšky
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do Kotvrdovic, kde cílem naší cesty bylo malé
lanové centrum, které děti ze třídy Kačenky nazvaly „Lanáček“.
A protože červen se nezadržitelně blížil ke konci,
pozvali jsme všechny děti a jejich rodiče na rozloučení se školním rokem spojené s pasováním
předškoláků do řad školáků. Celou akci moderovala zpěvačka Inka Rybářová a klaun Rybička.
Odpoledne bylo plné zábavy a tance. Navštívili
jsme cukrárnu, projeli jsme se v mašince, děti se
naučily, co je to volenka a jak mají kluci správně vyzývat dívku k tanci. V závěru proběhlo
pasování přítomných předškoláků do řad ško-
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láků. Paní Inka postříkala naše malé školáčky
„jedničkovou vodou“, takže úspěch v základní
škole mají už teď zaručený. Na rozloučenou se
školkou děti dostaly knížku prvního čtení. Přejeme dětem, aby si novou knížku brzy samy přečetly.
Tradičního přespání v mateřské škole, které se
letos konalo ve dvou termínech, se zúčastnilo
24 odvážlivců z řad dětí a dvě odvážné paní učitelky. Program byl sestaven z hledání pokladu,
opékání špekáčků, diskotéky a před spaním nechyběla oblíbená i obávaná stezka odvahy. Děti
si přítomnost ve školce v netradičním čase užívaly a uvědomovaly si výjimečnost situace. Překvapením pro děti i paní učitelky byla návštěva
červené Karkulky a vlka v podobě naší milé paní
kuchařky Andrejky Vágnerové.
Měsíc červen byl v mateřské škole Jedovnice
opravdu plný zážitků a dobrodružství.
Za kolektiv zaměstnanců MŠ
Jedovnice Bc. Jitka Kučerová

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2016-2017

Nový školní rok začíná ve čtvrtek 1. září 2016
v jednotlivých třídách Mateřské školy Jedovnice.
Bc. Jitka Kučerová
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Z lavic základní školy
Střípky ze života školy - červen 2016
2. 6. Deváťáci učí 1. stupeň
6. 6. Návštěva žáků z partnerské školy
v Aschheimu
7. 6. Zakončení projektu HASÍK, exkurze
HZS Blansko, 2. a 6. ročníky
10. 6. Poznávací zájezd do jižní Francie
(Hrazdírová D.)
		 Účast školní štafety na charitativním
běhu You Dream We Run
15. 6. Výuka s německým lektorem

23. 6. Akce sdružení Cirsium – Ekokonference
ZŠ Křtiny (Souček)
		 Zahájení terénní výuky – 8. a 9. ročníky
(Nečasová, Hrazdírová)
24. 6. Akce sdružení Cirsium – společenské
posezení zaměstnanců škol
		 Bowlingová odměna pro nejlepší sběrače
28. 6. Melounová odměna za sběr papíru
30. 6. Slavnostní zakončení školního roku
2015/2016 na výletišti Barachov
- MS -

Návštěva dětí z Aschheimu
V pondělí 6. 6. 2016 jsme opět přivítali děti ze
4. třídy partnerské Základní školy v Aschheimu.
Předem jsme pro ně připravili bohatý program
a věřili jsme, že děti prožijí nezapomenutelné
zážitky.
Hned první den je sice zradil autobus, ale díky
rychlé reakci paní učitelek se podařilo zajistit
náhradní program. Nejdříve děti navštívily ZŠ
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Jedovnice, kde si prohlédly učebny a ochutnaly běžný školní oběd. Dále se děti seznámily
s blízkým Rudickým propadáním, po návratu
si zahrály minigolf a osvěžily se v jedovnickém
rybníku. Díky vodě a krásnému počasí všichni
byli nakonec spokojení.
Ve středu je čekal výlet do Moravského krasu.
Děti se projely na loďkách v Punkevních jeskyních, zažily kouzelnou atmosféru v krápníkových dómech a podívaly se na dno propasti
Macochy. Tu také obdivovaly z horního můstku,
kde je čekal chutný oběd. Na závěr se přesunuly
do Blanska a zasoutěžily si v bowlingu.
Ve čtvrtek potom zavítaly do nově otevřeného
zábavného parku Bruno. Zde se zabaví opravdu
každé dítě. Tolik skluzavek, nafukovacích atrakcí, lanových překážek, trampolín a prolézaček
snad ještě neproběhly! Poté se odebraly na oběd,
který se servíroval v pěkném prostředí restaurace na břehu Brněnské přehrady. A když byly tak
blízko parníku, rovnou se na něm projely. V pátek již děti plné dojmů odjížděly do svých domovů. Měly možnost poznat přírodu i zajímavosti
našeho kraje a my zase možnost oplatit jim jejich
pohostinnost při naší návštěvě v Aschheimu.
A to vše díky finanční pomoci, kterou škola získala z projektu z Česko-německého fondu budoucnosti.
Mgr. Hana Slaninová
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Projekt Sedm divů světa

V rámci propojení více předmětů jsme
v šestých třídách pracovali ve výtvarné výchově
na projektu Sedm divů světa. Děti se s touto
tematikou seznámily v dějepise a pokusily se
ztvárnit tyto starověké objekty podle svých
představ a možností. Všichni měli možnost
pracovat podle své volby - buď ve skupině, nebo
sám za sebe. Na přípravu materiálu a postu-

pu měli dva měsíce. Dlužno říci, že ne všichni
toho dostatečně využili. Na zpracování měli čas
od dubna do května a podařilo se jim to s různými úspěchy. Někteří od počátku systematicky
pracovali a postupně dotvářeli své objekty, jiní
několikrát měnili materiál i postup, než práci
dokončili. Výsledná dílka jsme vystavili ve škole, aby i ostatní viděli, co umíme. A musím říci,
že se práce nakonec opravdu vydařily. Můžete
vidět téměř profesionálně provedené objekty,
slušné průměrné práce i dílka, která dávají vědět, že „nám to holt není dané“.
Žákům se povedlo využít většinou odpadové
materiály, takže se snažíme být i ekologičtí. Využili papíry, lepenku, plechovky, přírodní materiály, tvořili z hlíny, plastelíny, keramické hmoty
a slaného těsta, objekty barvili, lepili.
Myslím, že se krásně podařilo si toto učivo dějepisu zopakovat a také si dokázat, že něco umíme.
Jak se nám práce povedla, můžete vidět také
na stránkách jedovnické školy.
Mgr. Jarmila Krbečková

Výuka v terénu aneb „Poutníkova cesta“
Jako každý rok, i letos jsme deváťákům nabídli na závěr školního roku výuku v terénu. Je to
zábavnější, než sedět celý den ve třídě a čekat
na konec vyučování. Ze všech žáků devátého
ročníku se zúčastnili vybraní nejšikovnější žáci
z 9. A i 9. B, celkem 25 žáků.
Ve čtvrtek 23. června jsme podnikli výpravu
autobusem do Křtin, odkud žáci ve skupinách
putovali podle mapy, buzoly a GPS lesem do Rudice, pískového lomu u Rudice a zpět do Jedovnic. Cestou plnili nejrůznější úkoly, zadané
v pracovních listech. Také sbírali vzorky přírodnin a vše fotografovali.
V pátek 24. června jsme zaměřili svoji pozornost
na les. S pomocí „balíčku mladého geografa“
(mapa, buzola, GPS...) žáci došli ke Klostermannově studánce v lese mezi Rudicí a Křtinami,
kde na nás čekala pracovnice ŠLP Křtiny paní
Ing. Hubená. S ní jsme si povídali o práci lesníků, poznávali stromy, měřili jejich objem.

Ukázala nám, jak vypadají lesní škůdci a co je
to „babosed“ (stroj na sázení mladých stromků).
I přes opravdu teplé počasí nám v lese bylo velmi příjemně a žáci si po oba dva dny nasbírali
spoustu materiálů, fotek a hlavně zážitků z plnění nejrůznějších úkolů. Své dovednosti a vědomosti pak doplnili vyhledáním informací
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na internetu. Vše zpracovali ve svých prezentacích, které jsme v úterý 28. června společně
vyhodnotili.
Nejlépe své materiály zpracovaly a prezentovaly Lucie Jedličková, Marie Hloušková, Barbora
Gernešová, Veronika Gernešová a Veronika
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Sedláková. Ostatní žáci předvedli své práce také
velmi dobře a musíme opravdu ocenit snahu
a přístup všech žáků, kteří se letos zúčastnili terénní výuky.
Mgr. Blanka Nečasová

Zakončení školního roku 2015/2016
Poslední den školního roku 2015/2016 se po předání vysvědčení ve třídách sešli všichni žáci,
učitelé, ale i množství rodičů na výletišti Barachov, kde proběhlo slavnostní zakončení tohoto
školního roku.
Nejprve vedoucí knihovny paní Doleželová předala všem prvňáčkům knižní odměnu a společně je pasovala na čtenáře. Poté byly vyhlášeny
tradiční ankety o nejlepšího pedagoga, žáka
a sportovce školy a byli oceněni úspěšní žáci
školy.
Za reprezentaci ve znalostních soutěžích byli
odměněni Ondřej Kala, Dan Hudec, Vojta Žižka, Julie Hrivíková, Karolína Kocmanová, Marie Nesrovnalová, Jana Stehlíková, Hynek Čejka
a Filip Zukal.
Poté si pro stejnou odměnu přišla pětice filmařů, kteří na celostátním finále žákovských
snímků v Praze obsadili 5. místo – Ondřej Mar-
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tinásek, Filip Štěpánek, Dan Rys, Martin Stehlík
a Kryštof Vítek.
Následovalo vyhlášení nejlepších žáků jednotlivých tříd a sladká odměna pro účastníky
24hodinového charitativního běhu You Dream
We Run.
Nejoblíbenějším pedagogem byla žáky zvolena
paní učitelka Jitka Langrová, nejlepším žákem
1. stupně byla zvolena Lenka Dánielová ze 4. A,

nejlepším žákem 2. stupně Filip Zukal z 9. A.
Nejlepšími sportovci školy byli zvoleni Kristýna
Gorošová ze třídy 7. A a Filip Štěpánek z 8. A.
Na závěr se se všemi pedagogy i žáky rozloučili
letošní absolventi – 51 žáků devátého ročníku,
kteří svoje poslední vysvědčení základní školy
obdrželi z rukou ředitele školy a starosty městyse v obřadní síni jedovnické radnice.
Mgr. Bc. Michal Souček

Celkové hodnocení žáků ZŠ Jedovnice za 2. pololetí školního roku 2015/2016
Třída Třídní učitel

Počet
žáků

Průměrná Počet vyzna- Nejlepší žák
známka
menání

1. A

Mgr. Radka Ušelová, DiS.

13

1,00

13

Patrik Doležel

1. B

Mgr. Soňa Hrazdírová

19

1,00

19

Nela Petrželová

2. A

Mgr. Hana Šíblová

20

1,01

20

Linda Vágnerová

2. B

Mgr. Yvona Kolářová

19

1,01

19

Vojtěch Maňoušek

3. A

Mgr. Blanka Svobodová

18

1,28

17

Radim Holub

3. B

PaedDr. Helena Smejkalová

18

1,24

16

Miroslava Mašová

4. A

Mgr. Jitka Teturová

20

1,24

18

Petra Holubová

4. B

Mgr. Magda Fajfrová

18

1,23

16

Maxim Vašíček

5.

Jitka Langrová, DiS.

28

1,36

20

Vojtěch Žižka

6. A

Mgr. Jaroslava Šíblová

21

1,57

11

Jana Stehlíková

6. B

Mgr. Dana Hrazdírová

18

1,47

8

Lucie Štelclová

7. A

Mgr. Jaroslav Vávra

26

1,47

11

Adam Fortelka

7. B

Mgr. Hana Slaninová

23

1,84

5

Adéla Hédlová

8. A

Mgr. Renata Jakubková

25

1,58

10

Eliška Franců

8. B

Mgr. Jana Nezvalová

24

1,54

13

Kateřina Králíková

9. A

Mgr. Hana Doleželová

24

1,74

10

Tomáš Kouřil

9. B

Mgr. Lukáš Buřt

27

1,87

6

Filip Zukal

Absolventi 9. ročníku ZŠ Jedovnice budou pokračovat ve studiu na následujících středních školách:
OA a SZŠ Blansko

6

SOŠ Charbulova, Brno 2

SPŠ Jedovnice

8

SŠTE Brno

1

SŠ TEGA Blansko

7

SPgŠ Boskovice

3

Gymnázium Blansko

6

SŠ Bzenec

1

Sportovní gymnázium Brno

1

SOŠ a SOU Boskovice

4

SZŠ Brno

3

SPŠ stavební Brno

1

Církevní SZdŠ Brno

2

SŠ Purkyňova Brno

1

Soukromá gastronomická
Blansko

1

SSUD Brno

2

SOŠ Prostějov

1

SOU a SŠ polytechnická Brno 1
Konzervatoř Kroměříž

1

Vedení školy
17
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Novinky a zajímavosti ze ZUŠ
Hudební obor
Varhanní koncert

V sobotu 25. června se konal
koncert žáků varhanního
oddělení ZUŠ Jedovnice
v lipoveckém kostele.
V úvodu koncertu rozezněl
bravurně královský nástroj
náš bývalý absolvent Jakub Vančura. Přednesl
Fantazii g moll J. S. Bacha a Preludium, fugu
a variace Césara Francka. Poté nastoupily naše
nejmladší varhanice Marie Nesrovnalová, GabMarie Nesrovnalová za klávesami majestátního
nástroje.

riela Musilová a Kateřina Grossová. Velmi dobře si počínaly za velkým nástrojem a s jistotou
a přednesem zahrály malá preludia a chorály.
Závěr koncertu patřil Markétě Vančurové, letošní absolventce II. cyklu hry na varhany.
Přednesla velmi zdařile náročné Preludium
a fugu e moll J. S. Bacha a Trumpet air Henryho
Purcella. Krásný koncert odměnili posluchači
vděčným potleskem.
Magdalena Javorská

Absolventský koncert žáků
klavírního oddělení

Poslední absolventský koncert žáků ZUŠ se
uskutečnil 27. června. Julie Hrivíková, Šárka
Nejezchlebová a Aleš Zukal, absolventi I. cyklu hry na klavír, přednesli své programy na samotném sklonku školního roku v poněkud
netradičních prostorách. Program koncertu
sestavený nejen ze sólových skladeb, ale i kusů
pro dva klavíry, se odehrál v prostředí poněkud
domácím – v klavírní třídě, která je vlastně „klavírní dílnou“, kde vzniká interpretace skladeb.
Tentokrát zde zaznělo i jejich předvedení všem
milým hostům.

Záběr z interpretace skladeb pro dva klavíry a osm rukou
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Krásné sólové výkony absolventů byly protknuty komorními čísly – zde se patří poděkovat
zpěvačce Kamile Vymazalové a trumpetistovi
Jonáši Plchovi a jejich pedagogům p. uč. Haně
Korčákové a p. uč. Jaroslavu Jiráčkovi za spolupráci a přípravu.
Závěr koncertu už proběhl v duchu blížících
se prázdnin – pokusem o naplnění možnosti dvou klavírů byla „víceruční show“. Připojili se starší žáci, kteří provedli posluchače
skladbami různých stylů a žánrů v čtyřručních,
šestiručních úpravách a skladbami pro různé
obsazení klavírního dua – od čtyř až po 8 rukou. Všem absolventům přejeme hodně štěstí!
MgA. Radka Hreňová

Závěrečný koncert žáků
základní umělecké školy

Konec školního roku v ZUŠ je obdobím besídek,
přehrávek a koncertů, které probíhají na všech
pobočkách a pracovištích umělecké školy.
Závěrečný koncert žáků základní umělecké školy, který se konal ve čtvrtek 23. června
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v sále kulturního domu v Jedovnicích, zanechal
v duších všech zúčastněných hluboký dojem.
Tato již tradiční akce je totiž vždy něčím
výjimečná. Nejedná se jen o koncert ve standardním pojetí, na kterém si poslechneme hudebníky v jednom sledu a jdeme domů. Tento
kulturní počin je zajímavý především svou
pestrostí nejen zvukovou, ale v neposlední řadě
i vizuální.
Ve vestibulu KD Jedovnice na nás zase čekalo překvapení v podobě několika desítek prací
žáků výtvarného oboru paní učitelky Mgr. Jitky Vávrové. Jaká to pastva pro oko! Vystavovaly
i letošní absolventky Barbora Gernešová, Veronika Gernešová, Barbora Kolářová, Tereza Králová, Kateřina Ottová, Lucie Soldánová, Marcela
Vintrová a Andrea Wernerová.
A tak po příjemné zvukové i vizuální upoutávce se všichni příchozí odebrali do velkého sálu,
kde zhlédli představení žáků oboru hudebního
i tanečního ze tříd pedagogů: Milady Andrášiové, Lenky Csevárové, DiS., Mgr. Kateřiny Graffové, MgA. Radky Hreňové, Kateřiny Javorské,

Hned na venkovním pódiu před kulturním domem nás pozdravily a příjemně naladily stále svěží
melodie v podání žákovského dechového orchestru pod vedením pana učitele Josefa Formánka, DiS.
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Koncert zahájil pěvecký sbor pod taktovkou p. uč. Bc. Ivety Jančíkové. Předvedl skvělé sezpívané tři
části z cyklu Ahoj moře J. Vičara.
Jaroslava Jiráčka, Zuzany Karapetjanové, Hany
Korčákové, dipl. um., MgA. Kateřiny Mašové
a Bc. Romana Smělíka. Program byl, jako ostatně vždy, velmi pestrý. Zazněla zde hudba sborová, souborová i sólová.
Program dále pokračoval výkony sólistů, kteří svými procítěnými výkony zaujali a potěšili
nejen duši hudebního laika. Představili se žáci
Anastázie Mášová - klavír, Daniel Kocman zpěv, Daniel Hudec - housle, Zuzana Zukalová
a Ondřej Matuška - housle, Kamila Vymazalová
- zpěv, Vojtěch Žižka - kytara, Denisa Grmolcová - zpěv, Žaneta Prausová - tanec, Johana
Vávrová - tanec, Michaela Francová - housle,
Eliška Franců - tanec, Monika Franců - tanec,
Marie Hloušková - tanec, Antonín Jelen - trubka.
Publikum velmi zaujala vystoupení souborů
i menších hudebních seskupení. Mladí hudebníci v souborech posluchačům opět zprostředkovali nevšední umělecké zážitky, což dokazovaly
bouřlivé ovace z hlediště.
S úpravou Habanery z Bizetovy opery Carmen
zazářilo kvarteto příčných fléten ve složení: Eva
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Pospíšilová, Anna Mikysková, Dalibor Urban
a p. uč. Kateřina Graffová.
Kytarový soubor Silnoproud představil pod vedením p. uč. Romana Smělíka věru netradiční
úpravy Menuetu a Allegra z Mozartovy Malé
noční hudby a lidové písně Petrovický zámek.
Vedoucí souboru si při úpravách známých skladeb vždy klade za cíl podtrhnout především jejich srozumitelnost. Vznikly tak kompozice pro
10 kytar a jedna malá bonga, které díky kvalitní
interpretaci souboru strhly publikum k nadšenému potlesku.
Již tradičním zpestřením bylo taneční vystoupení žákyň p. uč. Lenky Csevárové, které potěšilo
nejen ucho, ale i oko hudebníka, když nabídlo
potěšení z precizní rytmické souhry pohybů
za použití moderních tanečních prvků.
Krásnou tečkou, či chceme-li pověstnou třešničkou na dortu, bylo bezpochyby vystoupení žesťového souboru ABC Band pod vedením pana
učitele Josefa Formánka, který předvedl úpravy
melodií J. Ježka (Šaty dělaj člověka) a H. Zimmera (Piráti z Karibiku).
Co dodat? Snad jen to, že Základní umělecká
škola Jedovnice prezentací výsledků obětavé ka-
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Společná fotografie orchestru po skončení promenádního koncertu v Blansku
ždodenní práce svých pedagogů opět dokázala,
že je jedním z pilířů kulturního dění regionu
a tím i trvalým tvůrcem duchovních hodnot každého z nás.
Bc. Roman Smělík

Ohlédnutí za promenádními
koncerty tanečního orchestru

Léto je v plném proudu a k prosluněným dnům
neodmyslitelně patří také festivaly či koncerty
pod širým nebem. Protože má Taneční orchestr
ZUŠ Jedovnice prázdninovou přestávku, sérii
venkovních vystoupení absolvoval soubor již
koncem školního roku.
Letošní venkovní koncertní sezónu jsme zahájili poslední květnovou neděli vystoupením
v Ostrově u Macochy při příležitosti sportovně
- kulturního odpoledne s názvem Šamalíkova
míle. Akce se uskutečnila za účasti náměstka
hejtmana JMK Ing. Stanislava Juránka, starosty
města Blanska Mgr. Ivo Poláka, místostarostky
Boskovic Ing. Jaromíry Vítkové a řady dalších
hostů. Členové orchestru se sice nezapojili
do sportovních soutěží, zato svým vystoupením
navodili příjemnou atmosféru celého programu.
Tradiční promenádní koncert v Jedovnicích
na Barachově jsme do našeho kalendáře zařadili
na neděli 12. června. Ačkoliv předpověď počasí
hrozila oblačností a deštěm, byla nedělní obloha
nad Olšovcem prozářena slunečními paprsky

a počasí bylo pro venkovní koncert jako na objednávku. Prostor výletiště se tak zcela zaplnil
publikem a přesně v 15 hodin jsme zahájili své
vystoupení.
Ve dvouhodinovém programu jsme posluchačům představili skladby různých žánrů. V jednotlivých blocích tak zazněly swingové melodie,
evergreeny, muzikálové hity, popová produkce
či klasická dechovka. Větší prostor dostal tentokrát také jazzrock, který v repertoáru orchestru
začíná mít své pevné místo. V úvodu a na samém konci koncertu nás sice trochu potrápila
ozvučovací technika, ale díky flexibilitě hráčů jsme se přes tyto těžkosti úspěšně přenesli
a koncert dopadl ke spokojenosti publika i muzikantů.
Už o týden později, v neděli 19. června, stanul
orchestr na prostorném a profesionálně vybaveném pódiu na náměstí Svobody v Brně, kde
vystoupil v rámci prestižní festivalové přehlídky Mozartovy děti. Počasí vyšlo na jedničku,
spokojené publikum výkon souboru ocenilo
velkým potleskem a téměř hodinové vystoupení
jedovnických muzikantů se v Brně setkalo rovněž s příznivým ohlasem a uznáním ze strany
pořadatelů. Dle jejich vyjádření je ve stádiu úvah
dokonce změna programové skladby festivalu
tak, aby v příštím ročníku byl orchestrům tohoto typu vyhrazen samostatně jeden festivalový
den, aby mohly své umění prezentovat na větším
21

JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ

07/08 2016

prostoru. Necháme se tedy překvapit, co přinese
budoucnost.
Vystoupením v Brně však koncertní šňůra tanečního orchestru neskončila. Tečkou za letošním školním rokem byl pro členy souboru o týden později tradiční promenádní koncert opět
na náměstí Svobody, tentokrát však v Blansku.
Po dlouhé době nám nebylo nakloněno počasí
a celý program provázel drobný déšť. I přes nepřízeň počasí však na koncert dorazilo množství posluchačů, kteří svým potleskem dali zapomenout na dešťové kapky a společně vytvořili
sváteční pohodu, ve které soubor odehrál ho-

dinový blok složený ze skladeb různých žánrů.
Ačkoliv notové party a nástroje byly mokré od
deště, spokojenost publika a výkon orchestru
déšť nijak nepoznamenal. Mladí muzikanti tak
ukázali, že zvládnou odvést výborný výkon
i v nepříznivých podmínkách.
Po vydařené sérii vystoupení začaly orchestru
dva měsíce prázdnin, během kterých jeho členové načerpají energii tak, aby se v září s chutí pustili do práce na nových hudebních projektech.
Tak na shledanou po prázdninách!
Mgr. Josef Škvařil

Výtvarný obor
Jižní Morava, můj domov

Žáci výtvarného oboru ZUŠ Jedovnice se letos
na jaře zapojili do výtvarné soutěže pořádané
o.p.s. Retour a Radou pro národnostní menšiny
Jihomoravského kraje. Tato soutěž byla vypsána
jako součást projektu „Jižní Morava – kulturní
křižovatka Evropy“ a byla podpořena Jihomoravským krajem.
Do soutěže dorazilo celkem 270 dětských obrázků, provedených nejrůznějšími technikami.
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Zobrazeny na nich byly architektonické skvosty,
pověsti, lidové obyčeje, k vidění byly i vinohrady, jeskyně, rybníky, města a vesnice. Zkrátka,
každý malý autor si vybral to, co mu bylo blízké
nebo co se mu u nás na jižní Moravě líbilo.
Z našich prací porotu zaujal obrázek Julie Přibylové s vyobrazením brněnského Petrova. Získala
za něj ve své kategorii krásné 2. místo.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo
16. června 2016 ve foyer sálu Břetislava Bakaly
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v Bílém domě na Žerotínově náměstí v Brně, kde
mladí výtvarníci obdrželi od zástupců projektu
diplomy a drobná ocenění.

Výtvarníci před prázdninami

Závěrem školního roku měli žáci výtvarného
oboru hodně napilno. Dokončovaly se jednotlivé práce i absolventské kolekce na výstavu,
která vítala všechny návštěvníky tradičního závěrečného koncertu ZUŠ v KD Jedovnice nejen
výtvarnými díly, ale i animacemi, jejichž autory
byli sami žáci.
Před koncem školního roku jsme se ještě navíc
naučili portrétovat a vytvořili si tak autoportrét,
který se stal podkladem pro barevné pop-artové
realizace.
O dva dny později naše další práce – oživlé hudební nástroje - ozvláštnily vestibul KD během
letošních krojovaných hodů.
Poslední tečkou za naším celoročním výtvarným tvořením bylo rozdání vysvědčení. A potom? Hurá na prázdniny! Aby všichni načerpali

Nápaditou instalaci výstavy ve vestibulu kulturního domu zvládli žáci výtvarného oboru vlastními silami.
novou energii a hlavně inspiraci pro další tvorbu.
Znovu se potkáme 1. nebo 2. září při sestavování
rozvrhu na nový školní rok. Důležitou informací pro rodiče je také skutečnost, že po oba tyto
dny bude ještě možný dodatečný zápis nových
žáků do výtvarného oboru ZUŠ.
Mgr. Jitka Vávrová

Taneční obor
Uplynulý školní rok v tanečním oboru

Zatímco děti si naplno užívají letních prázdnin
a sluníčka, aby načerpaly energii na nový školní
rok, my se ohlédneme za tím uplynulým.

Žáci v tanečním oboru mají za sebou několik
úspěšných tradičních i premiérových vystoupení. Tančili jsme v Jedovnicích na slavnostním
rozsvěcování vánočního stromku, nedlouho
poté na vánočním koncertě. Ve druhém pololetí
školního roku bylo vystoupení žáků tanečního oboru součástí programu koncertu ke Dni
matek či závěrečného koncertu ZUŠ. Ucelený
průřez činností tanečního oboru mohli diváci
zhlédnout na samostatném tanečním koncertě,
který se uskutečnil 15. června v sále kulturního
domu.
Již zmiňované premiérové vystoupení se konalo
v rámci jedovnických hodů. Žákyně 2. a 3. ročníku I. stupně zatančily dva lidové tanečky
- Černá vlnka a Čerešničky, které se jim moc
povedly a diváci je odměnili velikým potleskem.
Věřím, že příští rok nás opět stárci a stárky pozvou mezi sebe.

Foto ze závěrečného koncertu ZUŠ 22. června.
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Malé tanečnice se představily na jedovnických hodech.
Vystupovali jsme ovšem i mimo Jedovnice.
Některé naše žákyně se představily se svým
programem před Vánocemi v Městském klubu
důchodců Blansko či v Domově pro seniory Holásecká v Brně-Tuřanech.
S tancem jsme v uplynulém školním roce vyjeli
i za hranice regionu. Setkání parohatých měst
se koná každé dva roky. Letos se uskutečnilo
v krásném prostředí Šumavy v Železné Rudě.
Žákyně Johana Vávrová a Žaneta Prausová
(3. ročník II. st.) se zde ukázaly v sólových tancích a v duetu s ohňovými tyčemi. Jejich vystoupení sklidilo veliký úspěch a děvčata předvedla
téměř profesionální výkony.

Cestovali jsme ovšem nejen za vystupováním,
ale i za poučením. V tomto školním roce jsme
se staršími žákyněmi vyrazily na výlet do Brna,
kde se konal den otevřených dveří taneční konzervatoře. Děvčata byla nadšená krásnými sály
a výkony tamních žáků. Vůbec se jim nechtělo
domů a myslím, že kdyby to šlo, tak na sále tančí
ještě teď…
Přeji vám krásné léto a už teď se můžete těšit
na nový školní rok, ve kterém pro vás chystáme
další zajímavé koncerty a vystoupení.
Lenka Csevárová, DiS.

Děti a mládež
DEN DĚTÍ 2016
Dne 4. června se uskutečnila oslava Dne dětí
v Jedovnicích. Akci pořádala Komise pro spolkovou činnost. Letos se konal již druhý ročník.
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Jedovnice se tak přidaly k dalším obcím a městům se svým vlastním programem pro děti.
Všechny děti s rodiči se sešli na sokolském hřišti, kde pro ně byly připraveny soutěže bez kol,
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ale i za použití dopravního prostředku nebo odrážedla. Abychom si ověřili i teoretické znalosti
dětí v provozu, odpovídaly na 7 otázek spojených s dopravní situací. Velice nás potěšilo, že
děti znaly opravdu všechny správné odpovědi.
Dokonce i to, jaká je nejvyšší povolená rychlost
v obci. Během programu si mohly děti nechat
od Dominiky Pernicové namalovat na obličej
např. vílu, ninju, Spidermana nebo motýlka.
Skautský oddíl připravil čtyři stanoviště, kde
si děti mohly vyzkoušet svou zručnost v házení na cíl, skládání dřívek, lezení po provazech
a další fyzickou obratnost.
Pionýrská organizace zajistila občerstvení
pro přítomné, aby nebyl hlad a žízeň. Všem to
bylo ku prospěchu, protože počasí nám vyšlo
na jedničku.
Během programu byla zajištěna hudba, aby ještě
více zpříjemnila atmosféru a děti se mohly vyřádit na známé písničky. Ozvučení nám poskytla
dechová hudba Bivojanka.
Ceny do soutěží věnoval BESIP Jihomoravského
kraje, Všeobecná zdravotní pojišťovna, Dymáček a městys Jedovnice. Děti si tak odnesly oma-
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lovánky, reflexní prvky vhodné do silničního
provozu a sladkosti.
Na závěr ještě poděkování TJ Sokolu Jedovnice
za možnost využití prostoru hřiště, ale i všem
dalším spolkům, bez kterých by se tato akce těžko uskutečnila.
Lenka Šebelová, předsedkyně KPSČ
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Mateřské a rodinné centrum Dymáček
Dymáček před létem…

V červnu se konala akce
s názvem „Cesta za pokladem“. Sraz byl v sobotu
11. června na hřišti v „Ulici“, kde se v hojném počtu
sešli malí i velcí hledači pokladu. Žluté fáborky a šipky
je vedly cestou směrem
k tzv. cvičáku, kde již byl pro děti připravený
první úkol, a to nalézt truhličku s barevným
překvapením. Po krátkém pátrání děti objevily
štěrchající škatuli a v jejích útrobách pak spoustu barevných korálků určených k navléknutí
na originální náramek. Zatímco menší děti ještě
navlékaly, ty starší se už netrpělivě rozběhly cestou směrem k dalšímu úkolu, a to poměřit si svoji obratnost a přesnost v hodu míčů do vysoké
krabice. Posíleny úspěchem ze splněného úkolu
pokračovaly děti ve směru šipek ke třetímu stanovišti, kde na ně čekal obrázek prázdné truhly,
která se však brzy pod jejich rukama zaplnila
otisky různých mincí. Dále nás pak šipky a fáborky vedly do závěrečného stoupání směrem
k lomu, kde na děti čekaly poslední pohybové

aktivity, a to hod lanových kroužků na kužel
a přehazování fáborkové mety. Děti slíbený poklad po bedlivém pátrání. Byl ukrytý za velkým
kamenem a měl podobu sladkých dobrůtek,
omalovánek a malé naučné knížečky.
Od září budeme opět pokračovat ve cvičení,
herně a bazárku. Bližší informace uvedeme
na webových stránkách a facebooku.
Máte-li zájem o dění v obci, týkající se rodičů/
rodin, i když nejste členka nebo člen Dymáčku,
napište nám na mail: marcdymacek@gmail.
com, že máte zájem o zasílání informací, a my
vás zařadíme do databáze kontaktů. Pro vaši
představu - jedná se o frekvenci ne vyšší než
jednou za měsíc.
Na závěr si Vás dovolujeme pozvat na

ZÁVODY ODRÁŽEDEL
A VŠECH NEMOTOROVÝCH VOZIDEL,

na sokolském hřišti dne 27. srpna, od 15.00
V případě nepříznivého počasí bude akce přesunuta na jiný termín.
Členky rady Dymáčku

Skauti Jedovnice
Al Capone, už nebudeš páchat zlo dlouho!

Druhý a třetí červencový týden strávilo přes třicet skautů a skautek ze 3. a 6. oddílu na tábořišti
Na Soutoku v Újezdu u Černé Hory.
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Letošní táborové téma byla Mafie. Naši nejmenší
se tak dostali do tří úderných složek Interpolu,
které si daly za cíl zlikvidovat ze světa veškerý
zločin, a především mafii. Hlavní snahou našich
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agentů bylo dopadnout Al Capona, který má
na starosti všechny nekalé aktivity.
Než se mohli agenti vydat do akce, museli podstoupit řádný výcvik, složit přísahu a naučit se
falešné osobní údaje pro případ, že by je zajala
mafie. Všichni agenti bez problémů absolvovali
vše potřebné, a tak se mohli dát do práce. Každý
den agenti sváděli boje s mafiány - znemožňovali obchod s alkoholem, drogami či zbraněmi
a byli na stopě Al Caponovi. V půlce mise dostali naši rodiče povolenku k návštěvě, a když
přijeli, vzali s sebou i krásné mafiánské koláče,
za které jim patří ještě jednou dík. Na oplátku
jsme jim zahráli naši hymnu Interpolu a někteří
agenti vymysleli a secvičili scénku, která si zasloužila velký potlesk.
Druhý týden našeho úkolu jsme se vypravili
i na dvoudenní výpravu, v rámci které jsme měli
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získat aktuální polohu Al Capona - toto se nám
bez problémů povedlo. Ve čtvrtek nás tak čekal
poslední a zároveň nejdůležitější úkol. Nalézt
úkryt Al Capona a přivést ho na ústředí. I tento
úkol se nám povedl a my tak mohli s úlevou
usnout. V pátek - poslední celý den tábora na agenty čekala oslava zatčení Al Capona,
v rámci které mohli navštěvovat zábavné atrakce: projížďku na slonovi, střelnici Rose nebo
Mrštný jazýček.
Páteční večer pak patřil slavnostnímu ohni,
na kterém dostal každý z agentů speciální vyznamenání a jednotlivé úderné složky Interpolu
věcné ceny.
Nutno podotknout, že kromě celotáborové hry
probíhalo na pozadí všech programů „městečko Palermo v reálu“, které si děti velmi oblíbily. Mafie měla za úkol vraždit nevinné občany
a každý večer pak probíhal soud. Napřed byla
oznámena „úmrtí“ jednotlivých obětí a poté došlo na obžaloby a obhajoby. Přes veškerou snahu
obyvatelstva nakonec mafie vyhrála.
Závěrem bychom rádi poděkovali všem rodičům, kteří nám poskytli dostatek důvěry a svěřili nám své děti, dětem za úžasnou atmosféru,
kterou na táboře nastolily, a vedoucím, kteří připravili bohatý a zábavný program pro všechny
účastníky tábora.
Gábina Plchová
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Sport
Fotbalové statistiky
První rok v I. B jsme zvládli …

Fotbalové mužstvo SK Jedovnice A odehrálo
během ročníku 2015/2016 celkem 26 zápasů,
11x zvítězilo, 8x remizovalo a 7x bylo poraženo. Umístili jsme se na 5. místě, získali 41 bodů
stejně jako čtvrtý Lipovec. (Lipovec, Vyškov
a Čebín byli jediní soupeři, kteří nás dokázali
porazit jak v podzimním, tak v jarním utkání.)
Podzim: 35 : 24 (26 bodů)
Jaro:
24 : 21 (15 bodů)
Celkem: 59 : 45 41 bodů

Tabulka ročníku 2015/2016
Klub
1. Vyškov B
Pačlavice2.
Dětkovice
3. Medlánky
4. Lipovec
5. Jedovnice
6. Podolí
7. Vilémovice
8. Čebín
9. Soběšice
Rájec10.
Jestřebí
11. Černá Hora
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ZáV R P Skóre
pasy
26 20 4 2 94:21

Body
64

26

15 7 4

75:33

52

26
26
26
26
26
26
26

13
13
11
11
10
10
10

59:39
72:51
59:45
52:55
36:40
33:36
61:74

48
41
41
37
36
35
35

26

9 3 14 45:54

30

26

8 6 12 44:59

30

9
2
8
4
6
5
5

4
11
7
11
10
11
11

Zápasy
12. Slavkov
26
13. Líšeň C
26
14. Rousínov B 26
Klub

V R P Skóre

Body

8 3 15 44:74
7 4 15 39:57
2 4 20 29:104

27
25
10

Tabulka kanonýrů našeho týmu

Tajnai 16, Borek 8, Janda 8, Pernica 7, Galita 4,
Lehotský 3, Gryc 3, Blatný 3, po jednom Bartoš,
Sedláček, Milko, Vintr, Formánek, Gromský
a Juránek. Nejproduktivnějším hráčem podzimu byl Martin Tajnai, který vstřelil 12 branek,
na jaře Jan Janda, který nastřílel 8 branek.
V domácím prostředí jsme hráli před vysokými
diváckými návštěvami (kolem 250 diváků), ven
se svým týmem jezdily desítky jedovnických
příznivců. Největšímu zájmu se těšila utkání
s Lipovcem, Vilémovicemi či vedoucím Vyškovem. Tato čísla jsou nejlepší výpovědí o tom,
že fotbal v Jedovnicích „táhne“ a tyto návštěvy
nám mohou závidět i kluby v mnohem vyšších
soutěžích.
V polovině srpna bude odstartován nový ročník a nezbývá, než popřát jedovnickému týmu
šťastné vykročení. Ať je ten následující ročník
přinejmenším tak úspěšný jako ten poslední.
Přejeme hodně gólů v soupeřově síti, žádná zranění a v neposlední řadě také neutuchající přízeň fanoušků. Tak ať se daří!
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Ročník 2016/2017
Rozlosování - podzim - muži „A“
2. kolo SO 13.8. 16:30
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1. kolo dohrávka

SO
SO
SO
NE
SO
SO
NE
SO
NE
SO
NE

20.8.
27.8.
3.9.
11.9.
17.9.
24.9.
2.10.
8.10.
16.10.
22.10.
30.10.

16:30
16:30
16:00
16:00
15:30
15:30
15:00
15:00
15:00
14:30
14:30

Babice n. Svit. Jedovnice
J - Podolí
Slovan Brno - J
J - Soběšice
Lipovec - J
J - Černá Hora
J - Rudice
Čebín - J
J - Pačlavice/D.
J - Slavkov u B.
J - Vilémovice
Rájec - J

Fotbalové novinky

Na žádost hráčů budou domácí utkání našeho
„áčka“ hrána již v sobotu v obvyklém hracím
čase. Věříme, že i fanouškům bude tento termín
vyhovovat a brzy si všichni na nový hrací den
zvykneme.
Malým bonusem pro příznivce kopané bude
přátelské utkání kotvrdovických fotbalistek,
které bude odehráno na našem hřišti koncem
prázdnin. Výhledově se uvažuje o možnosti, že
by kotvrdovický tým odehrál na našem hřišti
na jaře a na podzim po jednom utkání a tím
přiblížil fanouškům krásu a napětí ženského
fotbalu.
Více na http://www.skjedovnice.cz
Jitka Koutná

SO 5.11. 14:00 J - Start Brno

Závody dračích lodí - Olšovec OPEN 2016
O víkendu 23. - 24. 7., v době uzávěrky tohoto
čísla, ožila hladina i břehy jedovnického rybníka
hemžením mnoha dračích posádek i početného
diváctva. Dračí lodě jsou nepřehlédnutelné mají tvar dlouhé kanoe, ozdobené na špici dračí
hlavou a na zádi dračím ocasem. Jejich posádku
tvoří 20 (nebo 10) pádlujících + bubeník, sedící na špičce a údery do bubnu udávající rytmus
pádlování (takže dračí lodě jsou i nepřeslechnutelné) + kormidelník, stojící na zádi a určující
směr.

Kde se vůbec u nás vzala tahle zvláštní plavidla,
co vypadají, jako by patřila spíš někam do Číny
nebo snad mezi staré Vikingy? Na stránkách
České asociace dračích lodí www.dragonboat.cz
jsem „vygooglovala“, že a) je správně: „Historie
závodů dračích lodí začala před více než 2.200
lety v Číně. Jejich moderní éra se datuje od roku
1976, kdy se uskutečnil první festival dračích
lodí v Hongkongu. Odtud se sport rychle rozšířil
do celého světa. V současné době se této disciplíně
aktivně věnuje přes 50 miliónů sportovců z více
než 50 zemí světa.“
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Jedovnické závody byly jedny z celkem 56 závodů dračích lodí, které se v roce 2016 v ČR konají
(sezóna trvá od 1. 4. do 1. 10.). Závodily zde jak
„vážné“ sportovní týmy, které celoročně trénují
a jsou zapojeny v moravské či celostátní lize, tak
i příležitostné posádky, které se účastní pár závodů za sezónu, anebo dokonce jen tohoto jediného, prostě jen tak pro zábavu – tyto amatérské
týmy jezdily v kategorii FUN („legrace“).
Program byl docela komplikovaný. Závodilo se
v sobotu i v neděli, dopoledne „sprinty“ na trati
200 m a odpoledne 1000 m, a to v řadě kategorií
včetně juniorů; v sobotu jezdily dvacetičlenné
lodě a v neděli „desítky“.
Počasí vodním hrátkám přálo, sluníčko svítilo
i hřálo. Posádky měly nejroztodivnější veselé
názvy (např. Drakodlaci, Žíznivé saně, Zdravá
výživa, Draci v akci či dokonce Serepes) a mnoho z nich i identifikační týmová trička.
Mezi závodníky jsem si všimla řady známých,
s pomyslným mikrofonem Jedovnického zpravodaje jsem vyzpovídala Kristýnu Málkovou
(22) z částečně jedovnického týmu Millennium
Dragons (foto nahoře).
SP: Jak jste se dali dohromady a jak jste trénovali
– vždyť vlastní dračí loď asi nemáte?
KM: Velkou část týmu tvoří lidi, co se znají z „krojované chasy“ z jedovnických hodů,
a k tomu se přidali různí nadšenci z okolí. Chtěli
jsme si to prostě zkusit, většina z nás samozřej30

07/08 2016

mě vůbec nevěděla, jak se na dračí lodi jezdí.
Domluvili jsme se ale s Romanem z Kotvrdovic,
který je členem týmu, co se pravidelně dračích
závodů účastní a mají i vlastní loď, kterou skladují tady v kempu. Takže ten nám to celé trochu
vysvětlil a nechal nás asi dvakrát během týdne
před závodem na jejich lodi trénovat. No a pak
jsme trénovali tady v pátek – posádky sem nepřijely s vlastními dračími loděmi, ale všichni jezdí
na lodích, které patří organizátorům. Závodí se
pořád na stejných třech lodích, jenom se střídají posádky. Půjčují se i pádla. A nám v kategorii
FUN „půjčili“ i kormidelníky, jsou to asi nějací
z těch „profíků“, co jezdí ligové závody. A naše
výsledky? Dopoledne na té krátké trati jsme byli
celkově poslední a teď na kilometru předposlední,
takže jsme spokojení, protože se můžeme příště
už jedině zlepšovat.
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Druhým týmem, který reprezentoval Jedovnice,
byli zkušenější Hastrmani (na druhém snímku).
I když jsem jim fandila, vlastně ani nevím, jakého pořadí v závodě dosáhli – tři lodě v každé
rozjížďce totiž vždy startovaly postupně s odstupem 20 sekund, takže jen málokdy někdo někoho předjel; až teprve porovnáním výsledných
měřených časů (snad se i sčítaly časy posádky
v jednotlivých jízdách) se zjistilo, kdo zvítězil.
A na vyhlášení výsledků jsem už nečekala. Ale
vlastně možná nešlo ani tak o to, kdo vyhraje,

ale o tu společnou legraci na vodě anebo příjemně strávené odpoledne na břehu.
Byla u toho i kamera Jedovnického videožurnálu, takže i ti, co tam nebyli, budou moci ochutnat trochu dračí atmosféry. A dokonce nad rybníkem poletoval a z ptačí perspektivy natáčel
i jeden dálkově ovládaný dron. Třeba se jeho
majitel s námi také podělí o zajímavé záběry –
ovšem kdo jím byl, to netuším.
Soňa Plchová

Kultura
Jedovnické krojované hody
Poslední červnový víkend patřil již popáté Jedovnickým krojovaným hodům. Ty se konají
na počest svatého Petra a Pavla, jimž je zasvěcen
kostel v Jedovnicích. I letos pořádalo hody občanské sdružené Staré časy, které si při vzniku
dalo za cíl obnovit hodovou tradici. Již ve čtvrtek v předvečer hodů ozdobili stárci velkou
„máju“ a každý stárek navíc připravil své stárce
ještě jednu menší májku.

V pátek večer se v kostele konala mše, kde pan
farář požehnal hodům. Následně se stárci a stárky odebrali v průvodu k obecnímu úřadu, kde
na starostovi vyžádali hodové právo.
Průvod za zpěvu lidových písní došel až ke kulturnímu domu, kde stárci za pomoci hasičů
postavili „máju“. V osm hodin začal hodový
„čoch“, který měli krojovaní naprosto ve své režii. K tanci a poslechu hrála skupina AKCENT.
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Jedlo, zpívalo se a tančilo téměř až do rána.
Sobotní ráno bylo pro stárky zahájeno převlékáním do hanáckých krojů a následným obcházením od domu k domu a zvaním na hody. Každý
jedovnický občan tak dostal osobní pozvání
od stárků a k tomu navíc snítku rozmarýny.
Ve 13 hodin se stárci za doprovodu dechové kapely Olšověnky vydali od obecního úřadu v průvodu k domům svých stárek. U každého domu
stárci zatančili, zazpívali a za odměnu průvod
čekalo pohoštění. Poté, co byly vyvedeny všechny stárky, došel průvod 12 krojovaných párů
ke kulturnímu domu. V průběhu odpoledne
krojovaná chasa zatančila dvakrát již známou
moravskou a slovenskou besedu a letos nově přidala i sólové tance stárků (Kloboukovou) a stárek (Karičky). Kromě chasy vystoupily i dívky
z tanečního oddělení ZUŠ, které si připravily

tanec na lidové písně. Mezi vystoupeními hrála
dechová hudba Olšověnka, vzápětí vystřídaná
Bivojankou, a tak si mohli zatančit všichni příchozí.
Letos se hody stejně jako v předchozích letech
podařily. Počasí nám přálo. Hody se konaly
na konci června, ale přípravy začaly mnohem
dříve, aby se všechno obešlo bez problémů.
Hody byly zakončeny nedělní ranní mší v kostele sv. Petra a Pavla.
Děkujeme městysu Jedovnice za podporu a finanční pomoc, hasičům za asistenci při stavění
májky, dechovým hudbám Olšověnce a Bivojance za hudební doprovod a také všem sponzorům
jedovnických hodů. Děkujeme i všem dalším,
kteří dorazili nebo jinak podpořili krásný průběh hodů. A příští rok zase na viděnou!
Gábina Plchová

Informace z knihovny
Pasování čtenářů

Ve čtvrtek 16. června navštívili knihovnu prvňáčci ze ZŠ Jedovnice, kteří měli za úkol před
pasováním prvňáčků na čtenáře přečíst nachystaný text, aby dokázali, že se skutečně během
prvního školního roku naučili číst. Všichni
tento úkol zvládli perfektně, a proto již nic nebránilo tomu, aby byli po vysvědčení ve čtvrtek
30. června na Barachově slavnostně pasování na čtenáře. Jako malý dárek obdrželi knihu
a poté se již mohli těšit na svoje první opravdové velké prázdniny. Knihu obdrželi i nejlepší čtenáři z 2. tříd, a sice Valentina Horáková
z 2. A a Ondra Štěpánek z 2. B, oběma patří velká
gratulace.

Prázdninová fotosoutěž

VYFOŤTE DĚTI POD VODOU ČI VE VODĚ
Milují vaše děti vodu? Dlouho je přemlouváte,
než je vůbec dostanete z bazénu, rybníka či moře
ven? Pak je tato soutěž určena právě pro vás :-)
Ráda bych připomněla soutěž, která stále probíhá, proto pokud máte fotografie, které se tematicky hodí, neváhejte nám je zaslat na níže
uvedenou e-mailovou adresu.
32
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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 by soutěžící museli být
z Jedovnic!
Soutěž probíhá od 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.
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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 užitím fotografie ze
strany organizátora v dobré víře v souladu s těmito podmínkami.
Michaela Doleželová, knihovnice

Na co se můžeme těšit na podzim?

Na závěr mi dovolte, abych vás již nyní pozvala na plánovanou přednášku o Titaniku, která
se uskuteční v pondělí 10. října 2016 v kinosále
Kulturního domu Jedovnice od 17.00 hodin.

Bivojanka oslavila 20. výročí několika koncerty a novými košilemi
Do minulého čísla se nedopatřením, za které se
redakce Jedovnického zpravodaje omlouvá, nedostala připomínka oslav 20. výročí založení je-

dovnické dechové kapely Bivojanky. Po vánočním koncertu pokračovala Bivojanka v oslavách
svého jubilea květnovým koncertem v kinosále
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KD, tentokrát v lidovém rytmu. Po přestávce
kapela nastoupila v nových košilích, které si
k 20. výročí pořídila.
Bivojanka děkuje všem, kteří si s ní přišli
do kinosálu 20. výročí připomenout, a také
všem sponzorům.
Poděkování patří i fotografovi Kamilu Štraitovi
za velmi pěkné fotky a redakci infokanálu za vytvoření videa.

Festival dechovek k 20. výročí Bivojanky

Tradiční loučení Bivojanky s prázdninami u rybníka Olšovce bude mít tentokrát jinou podobu.
Letos totiž proběhne jako festival, kterým Bivojanka zakončí oslavy svého 20. výročí.
Festival pod dožínkovým věncem se bude konat na výletišti Barachov v neděli 28. srpna
2016 od 14 do 18 hod.

Vzhledem k rekonstrukci KD proběhne festival
tamtéž i v případě deště, protože je zajištěn velkoprostorový stan.
Postupně se na jevišti vystřídají Olšověnka, Holóbkova mozeka, Sivická kapela a ABC band Jedovnice.
Odpoledne plné dechovky uzavře jubilující Bivojanka, se kterou vystoupí Jiří Helán z Brněnské Moravěnky. Ten bude festival i uvádět.
Děkujeme všem sponzorům, kteří festival podpořili. Jsou to zastupitelstvo městyse Jedovnice
a jedovnické firmy Agris, Koplast, IGN.CZ, Regopen, GRAS.CZ, Coffee bar Mlýn, Restaurace
Barachov a také Lihovar a likérka Vančura z Rudice.
Josef Matuška, foto Kamil Štrait

Historie
Jedovnické sochy sv. Cyrila a Metoděje od Františka Melnického
aneb Panslavismus v Jedovnicích
5. července slavíme státní svátek – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Zákonem byl zaveden od 10. května 1990. Předtím
byl od r. 1951 dnem památným. Do roku 1862
byl ovšem svátek sv. Cyrila a Metoděje slaven
9. března. Na rok 1863 byly plánovány velké oslavy tisíciletého výročí jejich příchodu
na (Velkou) Moravu. Březnové datum bylo nevhodné kvůli klimatickým podmínkám i kvůli
kolizi s postním obdobím před Velikonocemi.
Nový termín stanovil papež Pius IX. na žádost
olomouckého arcibiskupa Friedricha knížete
z Fürstenberka, jako důvod byl v žádosti uveden
i narůstající počet cyrilometodějských poutí
a jejich zvyšující se návštěvnost.
Dodejme, že slovanské pravoslavné církve slaví
jejich svátek 11. května liturgického kalendáře
(tj. 24. května občanského kalendáře), kdy podle tradice dorazili na Moravu, prameny ovšem
mluví o jaru roku 863 bez bližšího určení.
Dnes se často uvádí, že nový termín byl zvolen
tak, aby byl protiváhou výročí upálení mistra
Jana Husa. Toto vypadá logicky, otázkou je, zda
v r. 1863 – a na katolické Moravě – bylo třeba
husovské datum vytlačovat.
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Ale vraťme se k našim jedovnickým sochám.
Moravská orlice č. 52 ze dne 10. května přinesla na str. 2 zprávu anonymního dopisovatele
z Vídně:
„Přišli jsme k sochařovi Fr. Melnickému, jenž zůstává v tomto předměstí, Hauptstrasse Nro. 69.
Jest to umělec na slovo vzatý, má velkou dílnu,
v níž asi 12 osob prací zaměstnává. Dohotovuje
právě sochy sv. Cyrilla a Metoda, ježto pro Jedovnice u Blanska určeny jsou.
Byli jsme překvapeni nad důkladným uměleckým
vyvedením sochy sv. Metoda, který už docela hotový ve velikosti pěti střevíců tu stojí a na obraz,
jejž v levé ruce drže, ukazuje. Budou to nejkrásnější a první sochy sv. Cyrilla a Metoda z čistého
uherského kamene, které posud se pracovaly
v dílně této pro Moravu. Kdybychom necítili
k některým vlastencům slovanským v Jedovnicích zvláštní náklonnost a úctu, tak bychom věru
záviděli Jedovnicím soch těch překrásných a přáli bychom, aby Přerov a neb vůbec jinší město
vlastenecké na Moravě mohlo se honositi jakožto
první sochami těmito.
Však ale vlastenci v Jedovnicích mají věru nějaké
posily duševní zapotřebí, neb i tu v těchto horách
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v okolí Macochy najdeš už kulturníky německé
a židovské, kteří ve spojení s knězi nevlasteneckými, náš národ nemilujícími, každé vlastenecké snažení ba i čtení novin čechoslovanských
za panslavismus, a tedy za něco podezřelého vyhlašují. Tak jsem se tu ve Vídni z hodnověrných
pramenů dověděl, a tedy se raduji i s jedovnickými vlastenci, že jim přibudou dva největší panslavisté, co bojovníci pro národ náš, totiž svatý
Cyrill a Metod.
Na sochy tyto složili sobě občané v Jedovnicích
sami, nejvíce ale přispěla k tomu společnost růžencová, společnost sv. Cyrilla a Metoda a společnost sv. Jana Nepomuckého. Vše tyto společnosti založil nebožtík pater Voráč, kaplan
v Jedovnicích, a tedy jemu, ačkoli už k P. Bohu se
odebral, máme co děkovati, že Jedovnice jsou to
nejprvnější městečko na Moravě, co se krásnými
a umělecky vyvedenými sochami našich svatých
apoštolů slovanských honositi bude.“
Nabízí se, že oním dopisovatelem byl ve Vídni
působící jedovnický rodák prof. F. B. Ševčík, ale
formulace ve vztahu k Jedovnicím jsou příliš
neutrální, patrně to byl jiný vídeňský Moravan.
1 střevíc (stopa) měl délku 31,6 cm, socha (včetně mitry) tedy byla vysoká asi 160 cm.
Autorem soch byl František Jan Melnický, který se narodil 13. listopadu 1822 ve Vamberku.
V raném věku odešel z otcovy kamenické dílny ke svému strýci Karlu Melnickému do Olomouce, kde prožil léta 1838-1845. Po smrti obou
rodičů se místo návratu do Vamberka vydal
za prací do Vídně, stal se žákem předního sochaře prof. Kliebera. Studoval velmi úspěšně.
Nakonec si ve Vídni otevřel vlastní ateliér dekorativní plastiky. Zemřel 1. února 1876.
Je jistě otázkou, zda sochy pro Jedovnice dělal či
dokončoval Mistr sám, či zda jen dohlížel na své
zaměstnance. Už v březnu a dubnu r. 1863 totiž
po celé Moravě nabízel skrze inzeráty „velectěnému obecenstvu čechoslovanskému“ sousoší
Cyrila a Metoděje „buď ze dřeva, ze sádry, z kamene aneb z cinku v rozličné velikosti“. Nabízel
i množstevní slevu – samotné sousoší za 400 zlatých, při zakázce na 10 ks (myšleno z celé Moravy) jen 350 zlatých. Podle ceny jedovnických
soch se zdá, že neuspěl. Zajímavé je, že nabídka
byla cílena nacionálně.
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Další anonymní zprávu přinesla Moravská orlice č. 66 ze dne 25. května 1863 na str. 4, pisatel
byl zřejmě z Jedovnic:
„Z Jedovnic u Blanska: Sochy sv. Cyrilla a Metoda. V čísle 52. „Moravské orlice“ byl dopis z Vídně,
jenž pro nás, pro občany farnosti jedovnické, musel býti tím více důležitějším, anť nám vídeňský
pan dopisovatel takořka záviděl překrásných
soch sv. Cyrilla a Metoda, jenž se právě v dílně
tamějšího uměleckého sochaře p. Frant. Mělnického dohotovily.
Jmenované sochy našich sv. apoštolů jsou už
v kruhu našem, okrašlují chrám jedovnický
a hlásati budou potomstvu našemu, že ač jsou tu
jen chudí obyvatelé hornatého kraje, jenž propast
„Macochu“ v lůně svém chová, nicméně tím více
že jsme se vynasnažovali slouti vděčnými syny
milené vlasti Moravy.
Ve středu dne 20. května odjely o 10. hodině tři
vozy s koněmi červenobílo opentlenými do Blanska pro sochy z Vídně po železnici přivezené. Zatím se konaly rozličné přípravy k uvítání těchto
kamenných obrazů našich věrověstců.
Když jsme tváře na sochách spatřili, byli jsme
v pravdě překvapeni nad uměleckým provedením
tváří těchto. Jsou to tváře dobrosrdečné, ušlechtilé, ctnostné – věru pravoslovanské. Mnohý z našeho lidu nemohl pochopiti, že by to z kamene
tvrdého, dlátem a kladivem vytesáno bylo; tak
vše krásně, jak by to ulil.
Sochy umístěny jsou po obou stranách hlavního
oltáře. Když vstoupíš do chrámu, uzříš sochu Metoda na levé a sochu Cyrilla na pravé straně hlavního oltáře. Nesrovnává se sice toto s pořádkem
abecedním, an zvykli jsme nejprve sv. Cyrilla
jmenovati, ale uměleckému sochaři hodilo se to
tak lépe, mají-li sochy dojem žádoucí na pozorovatele neb obdivovatele učiniti.
Sv. Metod v oděvu biskupském a s biskupskou
čepicí drží v levé ruce obraz, na němž vyznačen
jest soud Boží (nebe a peklo), ukazuje rukou pravou na obraz tento, aby takto naše předky o křesťanském náboženství poučil. Známo jest, že byl
sv. Metod malíř výborný a že mu přišlo při vyučování našich praotců velice vhod umění toto.
Kdo přijdeš sochy tyto ohledat, neopomeň také
na ruce sv. Metoda pozorněj se podívati, aby ses
přesvědčil, že nejen nehty, ale i žíly útlé jak náleží
vyznačeny jsou. Považ, že to jest jen z kamene.
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Sv. Metod jest na přiměřených místech oděvu
svého krásně pozlacen a opatřen následujícím
v kamenu vytesaným a pozlaceným nápisem:
„SV. METHOD“; pod tímto na horním dílu konsoly stojí: „I. Arcibiskup moravský“; a ještě dolej ukazuje nahoře jmenovaný anjelíček nápis:
„na Velehradě.“ Na jedné straně podnožky, která
k pozorovateli obrácena jest, stojí: „Zbudováno
farnosti Jedovnické.“
Sv. Cyrill, který jako mnich kláštera v Římě
zemřel, jest tedy v rouchu klášterním, docela jednoduchém vyobrazen; on byl učenec čili
mudrc, a toť nám dosvědčuje krásně pozlacená
kniha, kterou drží v ruce pravé; kříž stříbrný
a na horním díle pozlacený, jenž drží v ruce levé,
dodává sv. Cyrillu významu pravoapoštolského.
Nápis symetrický k soše první zní takto: „SV. CYRILL“ dále: „apoštol slovanský;“ a anjelíček ukazuje: „L. P. 1863.“
Dojem, jenž v celku sochy tyto činí na ohledatele, jest věru hluboký. Kdybys nebyl i křesťanem
a uměl jen ocenit umění, tedy vyzývají Tebe
šlechetné tváře tyto k jakési úctě k mužům těm,
jež kamenné sochy tyto představují. Jsi-li ale křesťan a Slovan k tomu uvědomělý a povážíš-li, že to
jest lid větším dílem jen chudý, který napnul vše
svoje síly hmotné, aby svoje největší dobrodince
oslavil, tedy citem radostí vzdechneš: „Díky Tobě
Hospodine, že se smím též jmenovati Slovanem,
neb takovými výjevy vděčnosti k svojim dobrodincům nemůže se leckterý národ ve světě honositi. A tomuto národu kvete dozajista jen šťastná
budoucnost, zůstanou-li jen jeho synové věrni
učení ss. Cyrilla a Metoda a budou-li dle moudré rady našeho nejmocnějšího krále Svatopluka
na cestě, kterou nastoupili, dále pokračovati.“
Nebude zde od místa, když doplním zprávu Vašeho podopisovatele z Vídně, jakým totiž způsobem
se zbudovaly sochy tyto.
Měl se pro chrám jedovnický na obraz ss. Cyrilla a Metoda - apoštolů slovanských - zjednati.
Poněváč ale zdi našeho chrámu vlhky jsou a také
žádné přiměřené místo pro obmýšlený obraz tu
nebylo, navrhnul zdejší farář a děkan vel. pan
Emanuel Melnický, by se zbudovaly raděj sochy
bytelné, tedy kamenné, na místě téhož obrazu…
A tak se takové sochy objednaly u sochaře pana
Františka Melnického ve Vídni (Wieden, Hauptsrasse 69) za 400 zl. rak. č. krom útrat zapakovaní, dovezení a t. d. Na tuto cenu obětovalo se
přes 100 zl. r. č. co sebrané peníze, pak se vybraly
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dobrovolnými sbírkami celé farnosti, k čemuž
přispěli i zvláštní dobrodincové, již zde pojmenováni býti nechtějí.
Slavné posvěcení soch těchto bude se tuším odbývati až na svátek ss. Cy. A Met. výročný, totiž dne
5. července.
Jest ale však veliké přání, by se všude hledělo
k tomu, když se něco buduje, aby to bylo něco pořádného. Tu se nesmí vydání šetřiti a neb docela
s grošem skrbliti. Neb takovým způsobem nedožili bychom se nikdy obrazů, soch, křížů a t. d.
vkusných, k pobožnosti povzbuzujících, a nenacházeli bychom vždy obrazy, sochy a kříže takové, jakých jest jen ještě u národů nevzdělaných
k nalezení.“
Vzhledem k ještě neustálenému slovanskému
pravopisu autor užil tvary jména Mělnický i Melnický. Není jasné, zda shoda příjmení sochaře
a faráře je jen náhodná. Příjmení Melnický je
ale poměrně vzácné. Náš farář Emanuel Melnický (1792-1872) se narodil ve Slatině v Čechách,
jedovnickým farářem byl od r. 1847 do smrti.
Z Vamberka je do nejbližší Slatiny jen 7 km...
Z novinových textů lze cítit ducha probouzejícího se nacionalismu, na tehdejší Moravě spíše
v panslovanské podobě. I když – zmínka o červenobíle opentlených koních ukazuje, že už
tehdy se objevila potřeba demonstrovat národnostní jednotu s Čechy (české barvy jsou bílá
a červená, zatímco na Moravě byly oficiálními
zemskými barvami od r. 1848 žlutá a červená).
Ještě poznámka k ikonografii sochy sv. Metoděje, přesněji v ruce drženého obrazu. Podle jedné
legendy byl Metoděj malířem a nakreslil obraz
Posledního soudu. Když obraz uviděl bulharský
král Boris, tak na něj toto dílo tak zapůsobilo, že
přijal víru. Obraz má však ještě jeden význam –
možná původnější. Metoděj je totiž řádové jméno, starší z bratrů se původně jmenoval Michal.
A archanděl Michael je mj. „važičem duší“. Bývá
zobrazován, jak při Posledním soudu na miskách vah poměřuje dobré a zlé skutky lidí.
Zkrátka – obraz v Metodějově ruce je odkazem
na jeho původní jméno.
Oslavy r. 1863 na Moravě trvaly několik týdnů
či měsíců, byla obnovena sláva Velehradu. Iniciátory byli olomoucký arcibiskup Friedrich kníže
z Fürstenberka i brněnský biskup Anton Ernest
hrabě Schaffgotsche (oba vyšli z německy mluvícího prostředí). Vyzvali k účasti i německy
mluvící Moravany, ale ty narůstající slovanský
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ráz oslav odrazoval. Oslavy naopak přilákaly
k účasti Slovany i z ostatních zemí monarchie.
Památka soluňských bratří a samotný Velehrad
se staly i do budoucna natolik nacionálně vnímanými záležitostmi, že se arcibiskup už nezúčastnil ani oslav milénia úmrtí Cyrila (1869), ani
Metoděje (1885). Arcibiskup byl patrně z vývoje
rozladěný. Když význam Velehradu po zrušení kláštera Josefem II. upadl, přičinil se o jeho
obnovu – Velehrad r. 1856 vykoupil a usiloval
i o obnovení úcty ke sv. Cyrilu a Metoději jako
k hlavním moravským zemským patronům.
Ovšem nastalý vývoj cyrilometodějské tradice
se nestal pro zemi prvkem sjednocujícím, ale

rozdělujícím. A v tomto duchu 19. století se nese
dodnes.
Zpět k našim sochám. V roce 1876 je v domácím protokolu farnosti stručná poznámka: „Obnovena kazatelnice a sochy sv. Apoštolů Cyrilla
a Methoděje za 190 zlt.“ Patrně šlo o obnovu polychromie (barev) na sochách.
Na pohlednici z r. 1935, vydané ke 150. výročí
posvěcení nového kostela, jsou vidět obě sochy,
vzhled odpovídá popisu z r. 1863. Na evangelijní (levé) straně sv. Metoděj, na epištolní (pravé)
sv. Cyrill. Sochy byly vloženy do úzké mezery
mezi dvojicemi pilastrů v závěru presbytáře,
takže – i když byly po bocích oltáře (a tedy dobře
viditelné), stály de facto „za“ oltářem.
V inventáři kostela, který sepsal při svém ustanovení farářem v roce 1947 R.D. František
Vavříček, je uvedeno stručně: „Za hlavním oltářem po bocích jsou sochy sv. Cyrila a Methoděje.“
Zdálo by se, že sochy byly odstraněny při úpravě
interiéru podle návrhu Jana Koblasy, protože by
se dostaly do fyzické kolize s impozantním rámem nového oltářního obrazu. Ale byly odstraněny už dříve, bez zjevné příčiny – dokládá to
několik fotografií presbytáře se starým oltářem,
ale už bez soch soluňských bratří. Příčinu asi
prozrazuje zápis v nové farní kronice z r. 1948:
„Uvnitř v kostele bylo započato s úpravou dle
rad architekta Klaudia Madlmayra z Brna.“
(K. Madlmayr byl i autorem nerealizovaného
návrhu nového oltáře, viz Jedovnický zpravodaj
11-12/2013). Co se se sochami stalo, kronika neprozrazuje a pamětníci nevědí. Předpokládám,
že byly darovány do nějaké jiné farnosti.
A tak z Jedovnic zmizely (kvalitní?) sochy zemských patronů, pořízené za nemalé peníze v období vzniku novodobého cyrilometodějského
kultu. A s nimi i kousek onoho (hmotného i nehmotného) „dědictví otců“.
Josef Plch

Duchovní sloupek
Lávky

Několik kilometrů za Náměští vede přes řeku
Oslavu velmi bytelná lávka. Myslím, že by klidně unesla moje auto a ještě dvě další, ta by tam
ovšem musela být dopravena vrtulníkem. Nejen
proto, že lávka není dost široká, na jednom konci ji podpírá mohutný betonový pilíř vybudova-

ný tak, aby odolal velké vodě a všemu, co s sebou
nese, na který se vystupuje po asi deseti schodech, a na druhém konci je ukotvena ve skále,
ale i proto, že k ní z obou stran vede jen úzká
pěšina, která na té skalní straně není sjízdná ani
na kole. Když jsem, smířen s tím, že se budu přes
Oslavu brodit, uviděl před sebou tento mohutný
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most pro pěší, potěšilo mě, že se nemusím zouvat, ale marně jsem bádal nad tím, kdo a proč
tuto stavbu vybudoval. Turistická značka tudy
nevede (a naopak, o 10 kilometrů dál po proudu
značka přes řeku vede, lávka tam není a musí se
brodit). Místním obyvatelům těžko přináší užitek, odpovídající masivní konstrukci, a na součást nějakých nedokončených předválečných
nebo válečných aktivit je příliš zachovalá, určitě
jí není 70 či ještě více let. Trampové z osad dále
v údolí by těžko tímto způsobem zpřístupňovali
skrytá místa společně trávených chvil, a kvůli
mně ji také nebudovali. Tak proč tu je?
V údolí Loučky pod nejmenovanou vesnicí pro
změnu lávka chybí. Donedávna tam byla, ale
předloni ji vzala voda. Obyvatelé vesnice marně
čekají, až jim někdo postaví novou, aby mohli
suchou nohou na své louky. Neudělali pro to nic
jiného, než že opakovaně někde někoho žádají,
ale veřejné peníze na lávku pro několik lidí nikde nezbývají. Asi by to šlo řešit i jinak. Proti
i po proudu téměř na každém kilometru si chataři i trampové postavili lávky sami. Jsou evidentně nové, je téměř jisté, že na ně nikdo ničím
nepřispěl, ale jsou a bezpečně slouží, zatímco
obyvatelé oné vesnice marně čekají na obnovu
té obecní. Místo toho, aby vzali nářadí a lávku
si zbudovali sami stejně jako ti ostatní, jen nadávají nebo naříkají a nechávají své louky zarůstat
náletovými dřevinami, bodláčím a kopřivami.
Některé lávky jsou pouze pro někoho. Ne že by
se tam platilo tak vysoké mýto nebo tam byl zákaz vstupu, ale jejich použití vyžaduje poměrně
značnou zdatnost a šikovnost. Lanová lávka přes
Rokytnou u Rokytné je tvořena jen dvěma nad
sebou napjatými lany. Aby to bylo napínavější,
na jedné straně jsou lana od sebe vzdálena asi
80 centimetrů, na druhé straně dvakrát tolik,
navíc jsou obě pospojována z několika částí
a samozřejmě jsou i značně prověšená. Uvedená
nosnost 260 kg nikterak nepřispěla k pocitu, že
přechod touto cestou je bezpečný. Vůbec mi to
nevadilo. Kdybych potřeboval na druhý břeh,
mohl bych se přebrodit, vody tam bylo po kotníky, ale nebyl k tomu důvod. Tato lávka vede sice
do křoví, ale skály nad ní vysvětlují, kdo a proč
si tuto a právě takovouto lávku zbudoval. Horolezcem nejsem a necítím potřebu dokazovat
si vlastní šikovnost, takže jsem si jen odpočal
na mohutném kmeni vrby vyvrácené do řeky,
na němž někdo (zřejmě k pozorování přecháze38
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jících) vyrobil pohodlné sedátko i s příjemnou
oporou pro nohy.
V podhůří rumunského pohoří Vrancea se
vyskytuje snad největší množství visutých lávek na běžný kilometr. Domy jsou rozptýlené po obou stranách vodních toků, které jsou
zřejmě v době tání sněhu na horách hodně divoké, cesta vede jen po jednom břehu, ke každému domu na druhé straně vede lávka nesená v úrovni pochůzné plochy dvěma lany, se
zábradlím z pletiva vysokým lehce nad kolena.
Kdyby se pod takovou nestabilní lávkou valil
dravý proud, hodně bych přemýšlel, jestli na ni
vstoupím. Místní obyvatelé ovšem nemají jinou
možnost. Jsou zvyklí na to, že si musí ve všem
nějak poradit sami. Na rozdíl od nepřehledného množství drátů elektrického vedení v ulicích
vesnic v rumunských rovinách, tady nejsou dráty žádné. Není tu ani telefonní signál. Lidé tu žijí
ve svém světě a vědí, že se vzájemně potřebují
jako jedna velká rodina. Ty lávky jsem vnímal
jako symbolické vyjádření vztahů mezi lidmi.
Každý každému pomůže, i neznámému turistovi, který je zdržuje od práce na vlastní obživě.
Každý pozdraví nebo odpoví na pozdrav nejen
hlasem, ale i vztaženou dlaní pravé ruky, jako
kdysi, kdy se tímto způsobem deklarovalo, že
člověk nemá v ruce zbraň. Stopaři zastaví každé
auto, i kdyby to bylo jen proto, aby viděl, že je
plné; když řidič nemůže pomoci, aspoň pozdraví a prohodí pár slov. Když jsme tábořili za jednou vesnicí, nějaký pán přišel za námi víc než
kilometr cesty jen proto, aby nám řekl, že máme
na noc zapálit oheň, protože jsou tu přemnožení
medvědi, kteří nejdou tam, kde cítí kouř. Nikdo se nikdy nezlobil, že jsme si postavili stany
na jeho louce, někdy se nám majitelé dokonce
snažili nabídnout lepší tábořiště. Obrovský rozdíl v chování těchto lidí oproti tomu, s jakým se
setkáváme v naší zemi, jsme si uvědomili, když
jsme poslední den cesty strávili v největším
městě onoho kraje, ve čtvrtmilionovém Brašově. Tam už to bylo stejné, jako třeba v Brně. Jako
by vymoženosti civilizace lidi spíše od sebe oddělovaly, i když ty mosty - skutečné nebo třeba
komunikační - by jejich sblížení měly pomáhat
více, než rozhoupané lávky.
Římští císařové a později papežové užívali kdysi
titul pontifex maximus, což česky znamená nejvyšší stavitel mostů. Měli budovat pevné spojení mezi „břehy“, mezi národy, zeměmi a vše-
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mi jejich obyvateli. My toho v mezinárodních
rozměrech moc nezmůžeme, ale můžeme být
aspoň staviteli lávek, spojujících jednotlivé lidi.
To není málo, ve většině situací to ovlivňuje náš

život více, než nějaké rozhodnutí Evropského
parlamentu.
Václav Trmač, farář

Napsali jste nám
Na návštěvě v jedovnickém autokempu
Páteční odpoledne na recepci
(22. července 2016)

Nekončící fronta před dveřmi přijímací kanceláře autokempu svědčí o tom, že paní recepční,
i když jsou dvě, nemají ani chvilku času na zahálení. Jaké možnosti ubytování hostům autokemp nabízí?
Osmdesát karavanových stání, ještě větší počet
míst k volnému stanování a téměř čtyři sta pevných lůžek poskytovaných v různých variantách
ubytování. Je to:
• 13 pětilůžkových bungalovů s kompletním
zařízením (kuchyňka, sprcha, WC, terasa
s venkovním posezením),
• 12 čtyř- až pětilůžkových zděných chatek vybavených sprchou + WC nebo kuchyňkou + WC,
• 2 šestilůžkové dřevěné chatky,
• 4 čtyřlůžkové dřevěné chatky, s malou kuchyňkou a WC,
• 2 dvanáctilůžkové dřevěné chatky s kuchyňkou a WC,
• 196 lůžek v dřevěných chatkách v základním
vybavení,
• 46 lůžek ve dvou- až pětilůžkových pokojích
ve zděné budově se sprchami a WC na společné chodbě.
Dalo by se říci, že nově příchozí mají možnost
bohatého výběru ubytování.
Ti ve frontě u recepce tu možnost výběru v celém rozsahu však neměli, protože všechny bungalovy a zděné chatky byly již obsazené. Ostatní
chatky byly o tomto víkendu obsazené asi na 95
procent, k páteční večerní uzávěrce v kempu
bylo ubytováno celkem 581 návštěvníků.

„Budete mít v letošní sezoně v kempu
program pro děti jako vloni?“

V kempu tuto otázku mnohokrát před sezonou
obdrželi jako e-mail, SMS nebo telefonický dotaz. Co bylo a je tím žádaným programem?

Týdenní animační program pro děti i s možností přítomnosti přihlížejících rodičů.
Každý den po snídani pod názvem HAPPY
RÁNO děti mají zábavnou rozcvičku zaměřenou k programu toho dne.
V pondělí začínají Pohádkovým dnem, v úterý
mají Bláznivý den, dále pokračují Cestovatelským dnem, Magickým dnem, Olympijským
dnem a nedělním Banánovým dnem s mimoni.
Odpoledne většinou tráví v přírodě, hrají závodivé hry s využitím terénu, využívají přírodní materiál ke kreativnímu tvoření k tématu toho dne,
k večeru se věnují výtvarné, dramatické či jiné zájmové tvůrčí činnosti téhož zaměření. Každý den
končí zábavným večerním programem. Kvízem,
námořnickou diskotékou, stezkou odvahy a podobně, v pondělí, ve středu a v pátek závěrečnému
dennímu programu předchází ještě zumba.
Že tento animační program řízený dvěma animátory (1 + 1) pod vedením pana Víta Šarouna
byl a je úspěšný, dokazují dotazy rodičů, kteří
ho po zkušenostech z loňského roku chtějí svým
dětem dopřát znovu. Během léta animační program v kempu proběhne pět týdnů za sebou.

Co v autokempu ještě
nebylo - vodní lyžování

V době vydání Zpravodaje bude snad již v plném provozu nové sportovní zařízení, které
buduje firma WAKE MASTER. ze Soběslavi
nedaleko Tábora. Provoz má být zahájen od začátku srpna. Soběslavskou firmu tvoří jen sedm
lidí kolem vedoucího pana Veselého. Jedovnický
rybník je však prý už jednadvacátou vodní plochou, na které „vodní lyžování“ budují.
Taková hrstka lidí dokáže svojí prací připravit
lákavou zábavu a potěšení pro stovky jiných,
kteří budou přicházet, aby se svezli po vodní
hladině - z kempové strany na protější břeh Olšovce a zpět. Povinně s plovací vestou a ochran39
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nou přilbou, jejichž zapůjčení je v ceně. Už dnes
lyžování vzbudilo velký zájem mezi turisty nebo
hosty restaurací v okolí.

V současné době WAKE MASTER shání zájemce, které zaškolí k obsluze „vleku“.
Ve spolupráci s vedoucí kempu
- IM -

Pozvánky
KINO E-Cinema Jedovnice
do odvolání nepromítá –

probíhají stavební úpravy sociálních zařízení
v budově KD.

Zájezd na Chrudimsko

MS Českého červeného kříže zve zájemce o poznávání krás naší vlasti na zájezd, který se uskuteční ve středu 24. srpna 2016. Odjezd autobusu
v 6.25 hodin od garáží ze zastávky od Vilémovic, 6.30 z náměstí od prodejny květin Manka,
6.35 ze zastávky v Chaloupkách směr Blansko.
Příspěvek na dopravu 200 Kč. Přihlášky u paní
Doleželové v knihovně.
MS Českého červeného kříže
pořádá v neděli 28. srpna 2016

Sbírku pro Diakonii Broumov

Místem sběru bude jako vždy sál Chaloupky, čas
od 13 do 17 hodin.
Bližší informace v daném čase na kabelové TV
a na plakátech.

Festival pod dožínkovým věncem

na výletišti Barachov zahrají dechové kapely
v neděli 28. srpna 2016 od 14 do 18 hod.
Podrobnosti v rubrice Kultura na str. 34.
TJ Sokol Jedovnice pořádá v sobotu 3. 9. 2016

zájezd na Králický Sněžník a Stezku
v oblacích na Slaměnce.

Odjezd v 6 hodin z Jedovnic.
Cena: doprava autobusem 300 Kč; jízdu lanovkou a vstup na Stezku v oblacích si každý účastník hradí samostatně (290 Kč).

Informace a přihlášky ihned s platbou
u pí. Kvasnicové (tel. 776 313 665) nebo pí. Kotoučkové (tel. 725 825 091).

Bystřec - život a zkáza jedné vsi

Přednáška o založení, všedním životě, zániku
a znovunalezení středověké vesnice v Rakoveckém údolí.
Přednáší PhDr. Ludvík Belcredi, vedoucí dlouholetého výzkumu.
Kinosál kulturního domu, sobota 24. září od
18.00.
Zve kulturní komise.

2x Putování slováckými vinohrady

Turistický oddíl připravuje v sobotu 1. 10. 2016
zájezd do Hodonína
a na v sobotu 8. 10. 2016 do Mutěnic. Cena každého zájezdu 200 Kč.
Na všechny akce srdečně zve výbor Sokola Jedovnice.

PŘÍBĚH TITANIKU

Přednášku o osudech nejznámějšího zaoceánského parníku a jeho pasažérů nám bude prezentovat Bc. Dana Šimková.
Kdy: pondělí 10. října od 17 hodin
Kde: kinosál Kulturního domu
Jedovnice
Srdečně zve
Místní knihovna
Jedovnice

Inzerce
• Koupím byt v Jedovnicích (2+1, 3+1).
Tel. 728 996 814
40

• Hledám ke koupi RD v Jedovnicích nebo
v okolí. Tel. 720 598 284.

