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Na obálce: Obraz na bočním oltáři jedovnického kostela

V jedovnickém farním kostele jsou kromě hlav-
ního oltáře sv. Petra a Pavla i dva oltáře boční. 
O  tom na  evangelijní (levé) straně jsem psal 
ve  zpravodaji 11-12/2012 v  článku věnovaném 
obrazu sv. Barbory. Tentokrát titulní kresba 
Mgr. Jitky Vávrové zachycuje obraz Panny Ma-
rie Růžencové na druhém bočním oltáři, který 
je umístěn na  epištolní, tedy pravé straně kos-
tela. V  minulosti začínaly popisy kostelů prá-
vě uvedením počtu oltářů a  jejich zasvěcení.  
Po  II. vatikánském koncilu (1962-1965) ale vý-
znam bočních oltářů výrazně poklesl, dnes se 
už u nich slouží mše spíše výjimečně, v případě 
našeho kostela vůbec. Lidé je jako oltáře vlastně 
ani nevnímají, jsou natolik „ve stínu“ hlavního 
oltáře a  kdysi moderní úpravy interiéru, že je 
nezmiňují ani běžné popisy jedovnického kos-
tela. Časy se mění...

Epištolní boční oltář byl od vybudování nového 
kostela (1783-1785) zasvěcen Nanebevzetí Pan-
ny Marie. Původně na  něm byl umístěn obraz 
dochovaný ze starého kostela. V  letech 1883-
1885 byl pořízen na mariánský oltář nový obraz. 
Domácí protokol jedovnické farnosti (tzv. stará 
farní kronika) k tomu uvádí:
„1873: Boční oltáře, až na obraz sv. panny Barbo-
ry, úplně jsou nově postaveny. Oltáře ale dohoto-
veny v tomto roku nebyly.“
„1875: O  sv. Duchu světil sloupský p.  děkan  
A. Wolf obraz na  hlavním oltáři a  Růženeckou 
Marii Pannu (boční oltář).“
Právě tento obraz je na titulní kresbě, právě jemu 
(ale nejen jemu) je věnován tento příspěvek.
Více najdete na str. 31. 

Josef Plch
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Starostovo okénko
Vážení spoluobčané,
v  těchto letních měsících nás čekají známé 
a  opakované kulturní akce, jak v  areálu ATC, 
tak na tradičních místech.
Samozřejmě pokračujeme ve schválených inves-
tičních akcích. Práce probíhají na výstavbě opěr-
né zdi na Jiráskově ulici. S tou souvisí dopravní 
omezení v městysi. Nejvíce se nás dotýkají v uli-
ci U Hrubé lípy. Zde jsme přijali opatření a snad 
bude situace pro naše občany příznivější.
Na toto omezení navazuje další, kdy od 10. čer-
vence započala oprava komunikace Jedovni-
ce – Kotvrdovice. Práce začnou v  extravilánu, 
tzn. v  úseku od  čerpací stanice v  Jedovnicích 
do Kotvrdovic. Vlastní průtah Jedovnicemi pak 
koncem měsíce srpna, v tuto dobu by měla být 
dokončena opěrná zeď na Jiráskově ulici.
Byla provedena výsadba u smuteční síně a na zá-
kladě hlasování o  participativním rozpočtu 
budeme řešit úpravu interiéru, kde navážeme 

na  nové zasklení a  likvidaci podia pro hudeb-
níky. Současně byla opravena sociální zařízení.
V podstatě je dokončena oprava vodovodu v uli-
ci Za kostelem, úprava komunikace by měla být 
hotova do konce roku.
V těchto dnech panuje čilý pracovní ruch v ka-
binách SK. Zde probíhá generální rekonstrukce. 
Tak, aby i toto zázemí splňovalo základní hygi-
enické podmínky.
Současně probíhají práce na  intenzifikaci ČOV 
a kanalizaci v obcích Krasová a Senetářov.
Děkuji všem, kteří se podíleli na  pořádání je-
dovnických hodů. Doufám, že tato tradice již 
pevně zakořenila v našem kulturním kalendáři 
a hlavně v povědomí nás všech.
Na závěr bych vám chtěl popřát další pěkné dny, 
dětem pohodové prázdniny a vám všem příjem-
ně prožitou zaslouženou dovolenou.

Ing. Jaroslav Šíbl

Výsledky hlasování o obecních financích 2017
V  tomto roce již potřetí v  Jedovnicích proběhlo 
hlasování o tzv. participativním rozpočtu neboli 
„o  obecních financích“. Občané mohli rozhod-
nout, na co bude použito 200 000 Kč z obecního 
rozpočtu. Tři otázky Jedovnického zpravodaje 
tedy tentokrát budou směřovat na Lenku Šebe-
lovou, která byla v r. 2015 iniciátorkou zavedení 
této nové formy spoluúčasti občanů na rozhodo-
vání.
Nejprve si ale pojďme shrnout letošní výsledky 
(hlasování probíhalo 1. - 31. 5. v knihovně).
Celkově se hlasování zúčastnilo 213 občanů star-
ších 15 let, z toho platných hlasů bylo 209. Hlaso-

valo tedy 9,2 % oprávněných osob (občanů nad 15 
let je v Jedovnicích 2315).
Výsledné pořadí a  počty hlasů pro jednotlivé 
akce:
1. obnova vnitřního vybavení a doúprava zele-
ně kolem smuteční obřadní síně - 104 hlasů
2. zprovoznění veřejného WC na  hřbitově - 46 
hlasů
3. promenádní cesta alejí podél fotbalového hřiš-
tě - úprava - 45 hlasů
4. cesta pro pěší ve srázu na konci ulice Nad Ryb-
níkem - přípravné práce - 14 hlasů

Soňa Plchová (na základě 
údajů od zastupitelstva)

Tři otázky pro Lenku Šebelovou 
členku Zastupitelstva a Rady městyse Jedovnice

XX Již potřetí se vítězným titulem v  hlasování 
stala smuteční obřadní síň. Co všechno zde bude 
ještě v rámci „dokončení úprav“ provedeno?
Úpravy, které byly odhlasovány koncem květ-
na, jsou již v  plném proudu. V  okolí smuteční 

obřadní síně byly provedeny výsadbové práce 
v hodnotě 25.000 Kč. Nyní bude pravděpodobně 
do konce roku 2017 objednáno nové vnitřní vy-
bavení pro smuteční hosty.
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XX Určitě by bylo dobré shrnout, co všechno již 
bylo v  exteriéru, interiéru i  okolí smuteční síně 
uděláno v  posledních dvou letech. Kolik peněz 
bylo do těchto oprav a úprav celkově investováno?
Rekonstrukce smuteční obřadní síně byla finan-
cována nejen z participativního rozpočtu (PR), 
ale i z „normálního“ rozpočtu městyse. Z PR to 
tedy bylo 400.000 Kč za roky 2015 a 2016. V roce 
2017 je to zatím částka 25.000 Kč, takže zbývá 
ještě 175.000 Kč z PR pro tento rok. 
Kromě toho v  letech 2015-17 městys Jedovnice 
ze svého rozpočtu investoval do  smuteční síně 
dalších téměř 800.000 Kč. Dohromady to tedy 
činí 1,4 milionu! 
A  co všechno bylo uděláno? V  roce 2015 byl 
nově vydlážděn chodník ke  smuteční obřadní 
síni asi za  150.000 Kč a  provedeny další opra-
vy v  hodnotě 50.000 Kč. Další rok 2016 bylo 
200.000 Kč z participativního rozpočtu použito 
na  vybudování nového chodníku ke  hřbitovu, 
další stavební práce, výměnu zasklení smuteční 
síně a sadové práce. Všechny tyto úpravy se ko-
nají na základě studie Ateliéru Habina.
XX Vítězné akci stačilo pouhých 104 hlasů. Čím 

to podle vás je, že se občané do tohoto hlasování 
tak málo zapojují? Možná nebylo úplně správné 
do hlasování znovu zařadit „obřadku“, která již 
předtím dvakrát vyhrála…
Možnost hlasovat o tom, kam se část obecního 
rozpočtu vloží, je celkem unikátní. V  našem 

městysi jsme ji zavedli jako jedni z  prvních 
v ČR. I když se u nás letos jednalo již o třetí roč-
ník hlasování, je to pro občany asi pořád nová 
věc, se kterou nemají zkušenosti. Vliv má jis-
tě i výběr akcí, o kterých lze hlasovat. Někoho 
zarazí i  částka 200.000 Kč - může se zdát dost 
nízká.
Ráda bych, aby byla účast větší, ale jde o svobod-
nou volbu každého z  nás, což musíme respek-
tovat. Myslím, že hodnocení této akce formou 
„je to málo, nebo hodně“ není vhodné. Nejedná 
se přece o něco jako počet prodaných rohlíků, 
ale o zcela jinou věc. O způsob zapojení občanů 
do dění v obci na základě rozhodování o tom, co 
vnímají jako potřebné. Pak jsou ochotni věnovat 
svůj cenný čas na to, aby šli volit. Toho si velmi 
vážím.
Tento rok jsem navrhovala zastupitelům, aby se 
opakované akce již do výběru nedávaly, ale při 
hlasování zastupitelstva můj návrh nebyl schvá-
len. Myslím, že je to škoda. Model toho, jak se 
vybírají akce, o kterých pak občané hlasují, byl 
zatím v  každém roce jiný (letos je navrhovali 
členové zastupitelstva). Zvažuji příští rok dát 
do hlasování návrhy přímo od občanů, ale s tím, 
že z nich zastupitelé vyberou do užšího kola jen 
omezený počet.
XX Děkujeme za  odpovědi. Můžeme tedy už 

všichni přemýšlet o nápadech pro rok 2018.
Rozhovor připravila Soňa Plchová

Informace z rady a zastupitelstva
Ve všech případech se jedná o anonymizované výpisy z usnesení v souladu s požadavky zákona 

na ochranu osobních údajů (Zákon č. 101/2000 Sb.)

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 49 ze dne 1. 6. 2017

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse souhlasí
• s  demolicí a  novou stavbou RD na  ul. Bara-

chov 118 na pozemku p.č. 1536, žadatel Ing. R. 
N., Jedovnice

• s přístavbou terasy k rekreační chatě č.e. 316 
na  pozemku p.č. 2023, žadatelé pan L. G. 
a paní B. G., Vilémovice

• se stavbou lapáku tuků a  tlakové přípojky 
splaškových vod na pozemku p.č. 2104 a p.č. 
2115/1, žadatel Mgr. T. U., Brno

• s  opravou stávající kanalizační přípojky 
na  pozemku p.č. 288/8, žadatel paní M. G., 
Jedovnice

• se stavbou RD na pozemku p.č. 1344/1, žada-
tel Ch. P., Brno

• se stavbou rekreačního objektu na  pozemku 
p.č. 1731, žadatel Atelier ZETA s.r.o., U  sta-
dionu 954, 664 34 Kuřim
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• se stavbou „Revitalizace bytového domu 
Na Kopci 634, Jedovnice“, žadatel DEA Ener-
getická agentura, s.r.o., Benešova 425, 664 42 
Modřice

• se stavbou bytového domu, rozšíření hlavních 
řádů a  nových přípojek IS, zpevněných po-
chozích a pojezdových ploch, parkových stání 
na pozemku p.č. 1615/8, 1370/19 a 1370/7, ža-
datel HYLS stavební projekce, nám. 9. května 
99/10, 680 01 Boskovice

• se stavebními úpravami chaty č.e. 293, na po-
zemku p.č. 2041, žadatel R. P., Kobylnice

• se stavbou skladu na zahradní nářadí na po-
zemku p.č. 1720, žadatel M. K., Jedovnice

• se stavbou kanalizační a vodovodní přípojky 
na pozemku p.č. 1620 a p.č. 1747/1 pro rekre-
ační chatu č.e. 43, žadatel M. M., Adamov

• s  opravou schodiště a  vstupu do  prodejny 
ENAPO, žadatel Společnost ROSA market 
s.r.o., Jožky Silného 2683/147, 767 01 Kromě-
říž

• se zveřejněním záměru na  pronájem míst-
nosti v  budově č.p. 83 (bývalý klub mládeže 
Lihovar)

• s vyplacením nájemného za 1/8 pozemku p.č. 
2662/7 za období od 18. 5. 2014 do 31. 12. 2016 
ve výši 150 Kč

• s odběrem pitné vody a s odvozem a likvidací 
odpadu pro letní stanový tábor v Rakoveckém 
údolí pořádaný sdružením PETROV Brno, 
z.s., Petrov 5, 602 00 Brno

• s  pořádáním závodů Mistrovství Evropy 
motorových člunů ve dnech 1. 9. – 3. 9. 2017 
na  rybníku Olšovec, žadatel Klub vodních 
sportů Jedovnice o. s., Záměstí 100, 679  06 
Jedovnice

Rada městyse schvaluje
• návrh příspěvků do  kroniky městyse za  rok 

2016 a  vyslovuje poděkování panu Jiřímu 
Roudnému za příkladné vedení kroniky měs-
tyse

• smlouvu o  nájmu bytu č. B1 3A4 na  ul. Za-
hradní 676, s paní K. S., Jedovnice a s BD Ve-
selec, bytové družstvo, Havlíčkovo nám. 71, 
679 06 Jedovnice

• Smlouvu o  zřízení věcného břemene č. PV- 
14330041299/0001 se společností E.ON Dis-
tribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370  49 
České Budějovice

• smlouvu o  nájmu pozemků č. 0026000005 
s manžely Ing. J. a V. N., Šlapanice

• smlouvu o  nájmu pozemků č. 0026000047 
s paní Mgr. Z. N., Brno

• smlouvu o  nájmu pozemků č. 0026000048 
s panem J. B., Boskovice

• smlouvu o  nájmu pozemků č. 0026000130 
s paní L. M., Kohoutovice

• smlouvu o  nájmu pozemků č. 0026000316 
s panem L. a paní B. G., Vilémovice

• odepsání poměrné části, tj. 100 Kč, z  vy-
měřeného poplatku na  rok 2017 – J. B. v.s. 
650000076, z  důvodu úmrtí manželky pana 
J. B. dne 16. 10. 2016 a  neuplatněné vratky 
100 Kč v roce 2016

• odepsání pokuty v.s. 2210002877 ve  výši 
500 Kč vyměřené panu R. Z., Unčín, z důvodu 
její nevymahatelnosti

• Dodatek k  Veřejnoprávní smlouvě o  poskyt-
nutí dotace z  rozpočtu městyse Jedovnice se 
spolkem Staré časy, z.s. 

• výsledek hospodaření a účetní závěrku za rok 
2016 společnosti Olšovec, s. r. o., Havlíčkovo 
nám. 71, 679 06 Jedovnice

• vypsání soutěže Rozkvetlé Jedovnice pro rok 
2017

• přidělení bytu č. 3C3K10 ve 3. NP Domu s pe-
čovatelskou službou, Zahradní 699, 679  06 
Jedovnice, panu D. D., Jedovnice

• přidělení bytu č. 2C2H8 ve 2. NP panu Ing. R. 
D., Bukovina

Rada městyse bere na vědomí
• odstoupení Ing.  O. H., Jedovnice, z  funkce 

jednatele společnosti Olšovec, s.r.o. a  děkuje 
mu za odvedenou práci

• zápis z  jednání komise sociálně zdravotní ze 
dne 18. 5. 2017

• zápisy z jednání komise pro mezinárodní spo-
lupráci ze dne 11. 5. 2017 a ze dne 23. 5. 2017

• zápis z jednání komise stavební ze dne 31. 5. 
2017

• zápisy z jednání komise životního prostředí

Rada městyse nereflektuje
• na předkupní právo chaty č.e. 44

Rada městyse zvolila
• předsedou komise pro mezinárodní spoluprá-

ci MUDr. Aleše Kleinbauera
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Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 50 ze dne 20. 6. 2017
Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí: 
Rada městyse souhlasí
• se stavebními úpravami RD č.p. 412 na ul. Ab-

solonova dle předložené dokumentace, žada-
telé Mgr. L. a Ing. Š. Ž.

• se stavbou přípojek NN na  pozemku p.č. 
1747/1 pro objekty chat č.e. 147, 146, 145 
a 173., žadatel J. T., Brno

• s opravou stávající kanalizační přípojky splaš-
kových a kanalizační přípojky dešťových vod 
z objektu RD č.p. 303 na ul. Palackého., žada-
tel M., H. a E. K., Jedovnice

• s opravou stávající kanalizační přípojky deš-
ťových vod z  objektu RD č.p. 281 na  ul. Pa-
lackého, žadatel manželé P. a J. H., Jedovnice

• s přijetím účelově určeného finančního daru 
pro příspěvkovou organizaci Základní škola 
Jedovnice, Nad Rybníkem 401, 679 06 Jedov-
nice, od WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Pra-
ha, na období od 1. 9. 2017 do 30. 6. 2018

• se žádostí o ukončení členství v Komisi pro me-
zinárodní spolupráci, žadatel I. K., Jedovnice

Rada městyse schvaluje
• zrušení přípojky kabelové televize k  31. 8. 

2017, žadatel I. P., Jedovnice
• Smlouvu o  zřízení věcného břemene č. PV-

014330042026/001 se společností E. ON Dis-
tribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370  49 
České Budějovice

• Smlouvu o právu k provedení stavby a budou-
cím zřízení služebnosti se „Svazkem vodovo-
dů a kanalizací“ měst a obcí, ul. 17. listopadu 
14, 680 01 Boskovice

• použití znaku Jedovnic na dotazník, který má 
sloužit jako informační podklad pro diplo-
movou práci na téma cestovní ruch v Jedovni-
cích, žadatel V. Ž., Jedovnice

• odměnu řediteli Základní školy Jedovnice, 
okres Blansko, Nad Rybníkem 401, 679  06 
Jedovnice, Mgr.  Michalu Součkovi, ve  stejné 
výši jako v roce 2016

• Přílohu č. 3 k Vnitřní směrnici č. 5/2015 Or-
ganizační řád Úřadu městyse Jedovnice

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 51 ze dne 28. 6. 2017
Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:
Rada městyse vybrala
• na realizaci opravy sociálního zařízení v bu-

dově KD pro SK Jedovnice firmu Expoline-
Realitní s.r.o., Příkop 4, 602 00 Brno a dopo-
ručuje zastupitelstvu městyse s  touto firmou 
schválit smlouvu o dílo

Rada městyse souhlasí
• se stavbou přístřešku dřevěné konstrukce 

u rekreační chaty č.e. 21 dle předložené doku-
mentace, žadatel Ing. R. Š., Vyškov

• se stavbou pergoly dřevěné konstrukce u  re-
kreační chaty č.e. 204 dle předložené doku-
mentace, žadatel pan V. F., Brno

Rada městyse schvaluje
• Smlouvu o  zřízení věcného břemene č. PV-

014330042655/001 se společností E.ON Dis-
tribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370  49 
České Budějovice

• rozpočtové opatření č. 4/2017 dle předložené-
ho návrhu

Rada městyse bere na vědomí
• zápis z  jednání komise pro občanské záleži-

tosti ze dne 19. 6. 2017

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice č. 23 ze dne 11. 7. 2017
Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí Zastupitelstvo městyse Jedovnice:
1. schvaluje ověřovatele zápisu paní Danielu 

Starou a pana Jaroslava Zelinku.
2. schvaluje program zasedání dle předložené-

ho a doplněného návrhu.

3. schvaluje Smlouvu o dílo „II/373, 379 Jedov-
nice – Kotvrdovice – Senetářov – Podomí,  
I. ET. Jedovnice – Kotvrdovice“ se společností 
OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno.

4. Smlouvu o  dílo se společností ODEHNAL 
PROJEKT s.r.o., 9. května 1179/11, 678  01 
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Blansko, na projektové práce stavebního zá-
měru „Stezka pro chodce a cyklisty Jedovni-
ce – Krasová“.

5. schvaluje Smlouvu o  partnerství a  vzájem-
né spolupráci za  účelem realizace projektu 
„Stezka pro chodce a  cyklisty Jedovnice – 
Krasová“ s obcí Krasová, Krasová 43, 679 06 
Jedovnice.

6. schvaluje Smlouvu o dílo na stavbu „Rekon-
strukce sociálního zařízení SK Jedovnice“ 
s  firmou ExpolineRealitní s.r.o., Příkop 4, 
602 00 Brno.

7. bere na vědomí zápis ze schůze Kontrolního 
výboru Zastupitelstva městyse Jedovnice ze 
dne 15. 5. 2017.

8. schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2017 dle 
předloženého návrhu.

9. schvaluje Smlouvu o  uzavření budoucí 
kupní smlouvy na  odkup části pozemku 
p.č. 2491/64 o  výměře cca 696 m2 s  panem  
J. H., bytem Senetářov a s paní O. M., bytem 
Brňany.

10. deleguje pravomoc zastupitelstva městyse 
na  radu městyse schválit Kupní smlouvu 
na odkup části pozemku p.č. 2491/64 o vý-
měře cca 696 m2 s panem J. H., bytem Sene-
tářov a s paní O. M., bytem Brňany. 

Další informace pro občany

Kompostéry
Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras infor-
muje občany obcí, které se zapojily do projektu 
“nákup kompostérů”, že projekt byl dotačně 
podpořen. Kompostéry budou občanům, kteří 

měli o  dodání zájem, předány v  průběhu září 
(přesný termín bude upřesněn).

Anna Bayerová

O kabelové televizi
Pokud nastane výpadek ČT1 HD (při bouřce 
nebo při odstávce vysílače Veselice), sledujte její 
variantu v  základním rozlišení, tedy ČT 1 JM. 
Vždy vám doporučujeme, abyste při ladění tele-
vizoru duplicity nemazali, ale uložili si je na ko-
nec svého pořadí vámi naladěných TV progra-
mů. Při výše uvedených výpadcích ČT HD se 
vám tyto duplicity budou hodit.
TV vysílač Kojál bude nový televizní systém 
DVB-T2 vysílat až na  podzim. Naše KTV je 
na něj již od zimy připravena.
V krajích, kde nový systém již vysílá, nic nové-
ho nebo převratného doposud nepřinesl, proto-
že v podstatě obsahuje jen TV stanice, které již 
máme.
Zatím se nekoná ani zvýšení počtu stanic vy-
sílajících ve  vysokém rozlišení - HD. Komerč-
ní televize by si totiž představovaly, že vysílání 
ve vysokém rozlišení bude od nich pro občany 
zpoplatněno. V  Německu toto placení bylo za-
vedeno od  července, měsíční poplatek činí asi 
160 Kč za  HD příjem komerčních televizí, HD 
příjem veřejnoprávních televizí je zdarma. 

Nový televizor musí DVB-T2 s verzí H265, tzv. 
HEVC, i přesto umět, protože staré DVB-T v ČR 
končí bez náhrady v únoru 2021. Tedy za nece-
lé čtyři roky! Požadavky na nový televizor byly 
několikrát zveřejněny a můžete je najít na inter-
netu (položka Kabelová televize v pravém menu 
Informační média). O  jejich vytištění můžete 
požádat i  v  knihovně, popř. na  DPS u  pečova-
telek.
Na  závěr připomínáme, že přípojku KTV ne-
lze z  klimatických důvodů provést od  října 
do března. Proto pokud o připojení ke KTV uva-
žujete, nahlaste se prosím nejpozději do konce 
září u paní tajemnice na ÚM, tel.: 606 760 194, 
e-mail tajemnice@jedovnice.cz. Další připojo-
vání proběhne až po zimě. Pokud byste uvažova-
li o připojení jako o vánočním dárku nebo např. 
z finančních důvodů ho odsouvali na zimu, na-
hlaste se i přesto do konce září, protože si může-
te domluvit pořízení na splátky.

- KTV -



JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 07/08 2017

8

Infokanál odpovídá

Můžeme na infokanále pravidelně 
sledovat přenos z čapího hnízda?
Nikoliv. Kamera namířená na komín školky je 
internetová, nikoliv televizní. Pokud ji sleduje 
větší počet lidí současně, vypadává jí spojení.
Tuto chybu záměrně neřešíme, protože odpojuje 
počítačové diváky, kteří by přenos sledovali tře-
ba hodinu a tím blokovali další zájemce.
Divákům infokanálu každý rok přesto nabí-
zíme o jednom nebo dvou víkendech možnost 
přenos z  čapího hnízda sledovat. Musí při 
tom na infokanále po celou dobu být přítomen 
někdo, kdo výpadky spojení vyřeší a  vysílání 
do infokanálu obnoví. Proto tuto akci nelze pro-
vádět často. (Sledování čápů na infokanále bylo 
možné např. o  víkendu 8.-9. července, přenos 
byl celý týden předtím avizován v Textžurnálu.) 

Pokud někdo např. ze seniorů nemá sám pří-
stup k internetu, může o sledování čápů např. 
požádat paní knihovnici v knihovně, protože 
je zde veřejně přístupný internet. Přenos fun-
guje i na mobilu, takže senioři mohou své děti 
či vnuky o sledování čapího hnízda požádat při 
jejich návštěvě. Jak bylo výše již uvedeno, jedná 
se o  přenos internetový, tedy počítačový, a  ni-
koliv televizní. A pro převzetí do infokanálu je 
pro něj zapotřebí trvalý dohled. Z toho důvodu 
prakticky není možné ukládat záznam z kamery 
k pozdějšímu vysílání. 
Pokusíme se ale pořídit nějaké záběry z  dění 
v čapí rodině pomocí dronu („létající kamery“). 
Když se nám to povede, uvidíte sestřih v zářijo-
vém Videožurnálu.

- JIK -

Co je to SPOD?

Sociálně-právní ochrana dětí (používaná zkrat-
ka SPOD) je povinnost chránit dítě a jeho zájmy. 
Tuto povinnost má každý z nás a má ji také kaž-
dá obec, která ji zajišťuje prostřednictvím akti-
vit a spolupráce se školskými a zdravotnickými 
zařízeními, policií, poskytovateli sociálních 
služeb, obcí s  rozšířenou působností, Probační 
a mediační službou, soudem, státním zastupitel-
stvím a poskytovateli zdravotních služeb. Orgá-
nem sociálně-právní ochrany dětí je dle zákona 
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, 
Úřad městyse Jedovnice jako obecní úřad. Vý-
konem této činnosti je pověřen starosta městyse 
Ing. Jaroslav Šíbl.

DĚTI, KDYŽ MÁTE PROBLÉM, SE KTE-
RÝM SI NEVÍTE RADY, POŽÁDEJTE O PO-
MOC!
Obraťte se na  svého učitele, výchovného po-
radce, školního metodika prevence, družiná-
řku, paní doktorku. Řekněte svému vedoucímu 
v zájmovém nebo sportovním kroužku. Rodiče 
o tom nemusí vědět. Můžete se vypravit na úřad 
městyse, který je na  Havlíčkově náměstí č. 71 
(radnice) a  zeptat se pana starosty Jaroslava 
Šíbla, který má kancelář v  1. patře, nebo mu 
zatelefonovat na  tel. 724  186  338 nebo napsat  
e-mail na adresu: starosta@jedovnice.cz. 

Úřad městyse Jedovnice

Z policejních záznamů 

Zpráva o činnosti obecní policie městyse Jedovnice od 23. 5. do 15. 7. 2017

Obecní policie mimo jiné řešila v uplynulém ob-
dobí následující události:
• 4x odchyt volně pobíhajících psů. Přestupky – 

porušení OZV – vyřešeny uložením blokové 
pokuty.

• 1x šetření případů podomního prodeje na k.ú. 
městyse Jedovnice. Přestupky proti pořádku 
v  územní samosprávě – porušení Tržního 
řádu městyse Jedovnice byly vyřešeny na mís-
tě domluvou a vykázáním
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• 1x asistence při vyklizení pokoje v  ATC Je-
dovnice. Sepsán úřední záznam.

• 2x oznámení o  podezření ze spáchání pře-
stupku, ke kterému došlo na ul. U Hrubé lípy 
v Jedovnicích. Přestupky oznámeny na Měst-
ský úřad Blansko.

• Zajištění dopravní obslužnosti, zvýšený do-
hled nad silničním provozem při uzavírce 
na ul. Jiráskova a objízdné trasy ul. Kostelní, 
U Hrubé lípy.

• 5x žádost PČR o prověření oznámení o trest-
né činnosti v k.ú. městyse Jedovnice.

• 7x řešení neukázněných cyklistů při jízdě 
na chodníku.

• Asistence při dopravní nehodě dvou osobních 
motorových vozidel, která se stala na Havlíč-
kově náměstí. Nehoda vyřešena na místě bez 
účasti dopravní policie.

• 2x přijato oznámení k parkování před vjezdy 
do garáží na ul. Za Kostelem. Přestupky vyře-
šeny blokovou pokutou.

• Přestupek proti veřejnému pořádku – neo-
právněný zábor veřejného prostranství v  lo-
kalitě Za Kostelem. Přestupek šetří OPMJ.

• 1x žádost Dopravního inspektorátu Blansko 
o  spolupátrání po  neznámém pachateli do-
pravní nehody, která se stala na  Havlíčkově 
náměstí v Jedovnicích.

• 1x nález registrační značky k osobnímu mot. 
vozidlu. Po vyrozumění majitele RZ předána, 
úřední záznam o předání.

• 10x vystaveno povolení k  vjezdu do  chatové 
oblasti.

• 16x předvolání pro nepřítomného pachatele 
přestupku v  silničním provozu. Přestupky 
následně vyřešeny uložením blok. pokut.

• 2x požár plastového kontejneru na  papír 
na  ul. Zahradní a  Na  Kopci. Věc šetří HZS 
Blansko v součinnosti s OP Jedovnice.

• 11x výběr poplatků za užívání veřejného pro-
stranství a reklamy infokanálu.

• 2x požár lesa v místech zv. Šíbrnka. Věc šetří 
HZS Blansko v součinnosti s OP Jedovnice.

• 1x požár trávy na ul. Na Kopci. Věc šetří HZS 
Blansko v součinnosti s OP Jedovnice.

• 2x případ rušení nočního klidu na Havlíčkově 
náměstí. Přestupky byly vyřešeny na místě.

• 6x případ rušení nočního klidu v  rekreač-
ní chatové oblasti. Přestupky byly vyřešeny 
na místě.

• 4x provedeno doručení písemnosti do  vlast-
ních rukou.

• 8x zaslána žádost o poskytnutí údajů z infor-
mačních systémů k zájmovým osobám.

• 1x případ podnapilé osoby, která se požití al-
koholu uvedla do stavu, kdy svým chováním 
budila veřejné pohoršení. Věc šetří OPMJ 
jako přestupek proti občanskému soužití.

• Společný výkon služby s Obv. odd. PČR Blan-
sko, součinnost při šetření trestné činnosti 
páchané na k.ú Jedovnic.

• 1x přijato oznámení – pokus trestného činu 
znásilnění. Po  provedení prvotních úkonů 
byla věc předána OO PČR Blansko.

• V  uplynulém období strážníci šetřili celkem 
143 přestupků v dopravě spáchaných na k.ú. 
městyse Jedovnic.

V  naléhavých případech nebo při nedostup-
nosti obecní policie volejte prosím Policii 
České republiky: Tísňová linka 158. Obvodní 
oddělení PČR Blansko: 974 631 396.
Úřední hodiny Obecní policie městyse Jedovni-
ce: Středa 13.00-17.00 (tel. 723 204 979)

Luděk Kolář – velitel Obecní 
policie městyse Jedovnice

Policie České republiky - zpravodajství z Územního odboru Blansko

Podle http://www.policie.cz/zpravodajstvi-uo-blansko

Dvacetiletý sprejer škodil na Blanensku
12. července 2017 BLANENSKO: Majitelé ne-
movitostí v  Blansku a  okolí si mohou oddech-
nout. Od poloviny března tam řádil dvacetiletý 
mladík, který v  celkem jedenácti zatím proká-

zaných případech posprejoval především fasády 
domů. Svými výtvory postříkal i garáže a další 
volně přístupné plochy. Majitelům nemovitostí 
tak způsobil škodu za nejméně sedmdesát tisíc 
korun. Kriminalisté vyšetřující případ získali 
postupně řadu informací, které je vedly k  do-
padení pachatele. Ten se po  předložených dů-
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kazech přiznal. Hlavním vodítkem byly shodné 
nápisy na  jeho výtvorech. Mladému sprejerovi 
kriminalisté sdělili podezření z  trestného činu 
poškození cizí věci. Navíc zjišťují, zda nejsou 
další podobné výtvory na Blanensku jeho dílem.

 

Spokojený asi nebyl
7. července 2017 JEDOVNICE: Spokojený asi 
neodcházel zatím neznámý pachatel, který si 

jako svůj cíl vytipoval rekreační chatu v Jedov-
nicích. Do příbytku šestačtyřicetiletého majitele 
se dostal po poničení mříže okna i okna samot-
ného. Chatu, v níž si užívala prázdninového vol-
na čtveřice mladých lidí, prohledal a odcizil ma-
lou finanční hotovost a několik svršků. Majitel 
vyčíslil škodu poškozením na  nejméně třináct 
tisíc korun. Pět tisíc je hodnota odcizených věcí.

por. Bohumil Malášek, krpb.tisk@pcr.cz
PČR - Oddělení tisku a prevence

Společenská kronika

Jubilanti
Blahopřejeme všem jubilantům, kteří slaví naro-
zeniny v červenci a srpnu 2017.
Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a  spokojenost 
do dalších let života.

Červenec
 3. 7. Věra Stará, Zahradní 699, 82 roků
 5. 7. Eliška Keprtová, Brněnská 219, 93 roků
 6. 7. Marie Kunovská, Jiráskova 458, 81 roků
 7. 7. Jan Matuška, Brněnská 99, 83 roků
 13. 7. Eliška Nejezchlebová, Habeš 599,  

91 roků
 14. 7. Josef Hýzl, Na Větřáku 715, 80 roků
 14. 7. Jindřich Klíma, Habeš 341, 91 roků
 19. 7. Ing. Felix Kuba, Brněnská 270, 82 roků
 19. 7. Václav Cimbálník, Na Větřáku 574,  

82 roků
 26. 7. Jarmila Dvořáková, Palackého 357,  

81 roků
26. 7. Anna Opltová, Wanklova 184, 86 roků

Srpen
 4. 8. Jaroslav Pernica, Havlíčkovo náměstí 68, 

80 roků
 4. 8. Helena Kuncová, Podhájí 386, 85 roků

 5. 8. Dominik Štelmach, Záměstí 101, 87 roků
 5. 8. Marie Doleželová, Za Kostelem 444,  

88 roků
 8. 8. Ing. Hynek Pavelka. Zahradní 699,  

85 roků
 20. 8. Anna Ševčíková, Zahradní 699, 86 roků
 22. 8. Jarmila Srncová, Jiráskova 379, 84 roků
 24. 8. Marie Gottvaldová, Zahradní 699,  

92 roků
 26. 8. Jiří Dvořák, Palackého 357, 83 roků
 26. 8. Drahoslava Pavelková, Zahradní 699,  

83 roků
 28. 8. Alois Musil, Na Kopci 543, 81 roků
 31. 8. Soňa Jurková, Salajna 204, 86 roků

Vítáme mezi námi
V obřadní síni jsme uvítali tyto nově narozené 
děti:
• Adu Sehnalovou, Jedovnice, Na Kopci 638
• Fabiena Kolmačku, Jedovnice,  

U Hrubé lípy 569
• Beátu Přibylovou, Jedovnice,  

U Hrubé lípy 536
Zdeňka Nečasová,  

matrikářka ÚM Jedovnice

Co se děje v mateřské škole

Sportovní dopoledne na téma Námořníci

Další školní rok skončil, a jak je v MŠ zvykem, 
uspořádali jsme pro děti několik zážitkových 
akcí. Jednou z nich bylo sportování na zahradě 
školky, tentokrát na téma Námořníci. Děti z jed-

notlivých tříd se oblékly do  vlastnoručně vy-
zdobených, kotvami potiskaných triček a s při-
praveným námořnickým pokřikem se seřadili 
do  přístavu, v  našem případě to byla zahrada 
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školky. Následovalo představení námořnických 
týmů a  tematický taneček dětí navštěvujících 
kroužek dětských pohybových her.
Na letošní sportovní dopoledne jsme do MŠ po-
zvali starší kamarády ze Základní školy Jedovni-
ce, aby pomáhali dětem na jednotlivých stano-
vištích zvládnout připravené disciplíny. Pro děti 
bylo připraveno hledání mušlí a pokladů v pís-
ku, krmení žraloka – hod míčkem na cíl, plavání 
– plížení po  modré ploše, chůze s  ploutvemi 
a  v  potápěčských brýlích – ztížené překonání 
určité vzdálenosti, poznávání vůní bylinek a ko-
ření - děti měly vybrat vždy dvě stejné vůně, pře-

nášení vody v naběračce po vyvýšené ploše a vá-
zání námořnického uzlu. Na  závěr starší 
kamarádi naučili děti z MŠ tančit námořnický 
tanec. A  již nic nebránilo tomu, aby se z  „ná-
mořnické žoužele“ stali plavčíci a směli si nasa-
dit námořnickou čepici vyrobenou na míru, se 
svým jménem.
Bylo to opravdu vydařené sportování, plné ra-
dosti ze splněných úkolů a  pohybu, na  kterém 
mají podíl všichni zúčastnění, a proto jim pat-
ří dík. Ovšem zvláštní poděkování patří všem 
starším kamarádům ze ZŠ Jedovnice, a to za je-
jich pomoc, pěkný 
přístup k  malým 
dětem a vytvoření té 
správné atmosféry. 
Tak příští rok opět 
na  sportovním do-
poledni v  mateřské 
škole na shledanou.

Pozvánka na informační schůzku do mateřské školy

Vážení rodiče, zveme Vás na informační schůz-
ku, která se uskuteční 31. srpna 2017. Místem 
setkání bude I. budova mateřské školy Jedovnice 
(vchod z hlavní silnice), učebna ZUŠ. Projedná-
vat budeme informace, které se týkají organiza-
ce nového školního roku, výchovně-vzděláva-

cích aktivit, nastavených pravidel v jednotlivých 
třídách, kroužků školy, členství v klubu rodičů 
a podobně. Rodiče nově přijatých dětí si mohou 
vyzvednout, oproti zaplacení zálohy 100 Kč, 
bezpečnostní čip. Začátek schůzky je v  15.30 
hodin.

Fotoseriál z akcí mateřské školy na konci školního roku 2016/2017

Začátek školního roku 2017/2018
Nový školní rok začíná v pondělí 4. září 2017 
v jednotlivých třídách Mateřské školy Jedov-
nice. Těšíme se na viděnou.

Mgr. Jitka Kučerová, ředitelka MŠ

Oslava Mezinárodního dne dětí, animační program kamaráda Wikiho
Sportovní dopoledne na zahradě mateřské školy na téma Námořníci
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Z lavic základní školy

Střípky ze života školy

Červen 2017
 1. 6. Ekologický program 

E.ON – 1. stupeň
 2. 6. Florbalový turnaj Vyš-

kov – 4. místo (Buřt)
 7. 6. Odborná exkurze 

u příležitosti Dne 
kostelů, 4. a 7. ročníky

 9. 6. Akce sdružení Cirsium – futsalový 
turnaj, ZŠ Sloup – 2. místo (Buřt)

  Ekoden s Kometou – akce pro nejlepší 
sběrače starého papíru (Souček, Šíblová J.)

 11. 6. Výjezd do partnerské školy v Aschheimu 
(Slaninová, Štěpánková)

 13. 6. Beseda v knihovně – 1. a 2. ročníky
 15. 6. Divadelní představení Brno
 21. 6. Vodácký kurz ve spolupráci se ZŠ Sloup 

(Souček, Šenk)
 22. 6. Akce sdružení Cirsium – Ekokonference 

ZŠ Křtiny (Šnobltová)
 23. 6. Návštěva ÚP Blansko (Šíblová J.)
 26. 6. Zahájení terénní výuky - 8. a 9. ročníky 

(Nečasová, Hrazdírová, Šnobltová)
  Návštěva z partnerské školy v Aschhei-

mu (Štěpánková)
 30. 6. Slavnostní zakončení školního roku 

2016/2017 na výletišti Barachov
-MS-

Slavnostní ukončení školního roku 2016/17

Poslední den školního roku 2016/2017 se po pře-
dání vysvědčení ve  třídách sešli všichni žáci, 
učitelé, ale i množství rodičů a bývalých absol-
ventů u rybníka Olšovec na výletišti Barachov, 
kde proběhlo slavnostní zakončení tohoto škol-
ního roku.
Zde se k nim připojili i žáci 9. ročníku, kteří, jak 
se již stalo tradicí, svoje poslední vysvědčení ob-
drželi z rukou pana starosty městyse Jedovnice 
Ing. Jaroslava Šíbla a ředitele školy Mgr. Michala 
Součka v obřadní síni radnice.

Nejprve vedoucí knihovny paní Doleželová pře-
dala všem prvňáčkům knižní odměnu a společ-
ně je pasovala na čtenáře. Poté byly vyhodnoceny 
ankety o nejlepšího pedagoga, žáka a sportovce 
školy, oceněni byli úspěšní žáci školy.
Následovalo vyhlášení nejlepších žáků jednotli-
vých tříd a také odměna pro úspěšné účastníky 
24hodinového charitativního běhu You Dream 
We Run. Nejoblíbenějším pedagogem byl žáky 
školy zvolen pan učitel Lukáš Buřt, nejlepším 
žákem 1. stupně byla zvolena Stella Haasová ze 

Divadelní kroužek se představuje pohádkou 
O Zlatovlásce

Výlet do ZOO v Brně
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třídy 5. B, nejlepším žákem 2. stupně Sabrina 
Abrahamová z 9. B. Sportovních úspěchů jsme 
letos dosáhli tolik, že za ně bylo oceněno rovnou 
15 žáků.

Na závěr se se všemi pedagogy i žáky rozloučili 
nádherným kulturním pásmem letošní absol-
venti – 51 žáků devátého ročníku.

Mgr. Bc. Michal Souček

Přehled hodnocení a klasifikace žáků za 2. pololetí školního roku 2016/2017
Ročník Počet žáků Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Opakují

1. 46 46 0 0 0
2. 32 32 0 0 0
3. 40 38 2 0 0
4. 37 29 8 0 0
5. 38 25 13 0 0

Celkem za 1. stupeň 193 170 23 0 0
6. 30 17 11 2 0
7. 40 19 21 0 0
8. 49 24 25 0 0
9. 47 22 25 0 0

Celkem za 2. stupeň 166 82 82 2 0
Celkem za školu 359 252 105 2 0

Kam směřují naši letošní deváťáci?

Absolventi 9. ročníku ZŠ Jedovnice budou 
od září pokračovat ve studiu na následujících 
středních školách:
Gymnázium Blansko ....................................13
Gymnázium M. Lercha Brno .........................1
Gymnázium Křenová Brno ............................1
Gymnázium Rájec-Jestřebí ............................1
SPŠ Jedovnice .................................................6
OA a SZŠ Blansko ..........................................3
Konzervatoř Kroměříž ...................................1
Konzervatoř Olomouc ....................................1

SŠ grafická Brno .............................................2
SŠ umění a designu Brno ...............................1
SŠ TEGA Blansko ..........................................4
SOŠ A. Citroena Boskovice ...........................2
SZŠ Brno ........................................................1
SOU Charbulova Brno ...................................5
SŠ gastronomická Blansko .............................2
SPŠ Sokolská Brno .........................................1
SŠ a VOŠ ekonomická Boskovice ..................1
SŠ a VOŠ zdravotnická Brno .........................1 

Zpracoval Mgr. Michal Souček
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Návštěva dětí z Aschheimu

Od  pondělí 26. do  pátku 30. 6. 2017 jedovnic-
ká základní škola opět po roce přivítala děti ze  
4. třídy partnerské Základní školy v Aschheimu. 
Předem jsme pro ně připravili bohatý program 
a  věřili jsme, že děti prožijí nezapomenutelné 
zážitky.
Nejdříve děti navštívily ZŠ Jedovnice, kde si 
prohlédly třídy a  prostory školy a  ochutnaly 
běžný školní oběd. Odpoledne se děti seznámily 
s  blízkým Rudickým propadáním, po  návratu 
si zahrály minigolf a osvěžily se v jedovnickém 
rybníku. Voda a krásné počasí, všichni byli na-
konec spokojení.
Ve  středu je čekal výlet do  Moravského krasu. 
Děti se projely na loďkách v Punkevních jesky-
ních, zažily kouzelnou atmosféru v krápníkové 
jeskyni a podívaly se na dno propasti Macocha. 

Tu také obdivovaly z horního můstku, kde je če-
kal chutný oběd. Na závěr se přesunuly do Blan-
ska a zasoutěžily si v bowlingu a povečeřely zde.
Ve  čtvrtek potom zavítaly do  nově otevřeného 
zábavného parku v Brně. Zde se zabaví opravdu 
každé dítě. Tolik skluzavek, nafukovacích atrak-
cí, lanových překážek, trampolín a  prolézaček 
snad ještě neproběhly!!
V pátek již děti plné dojmů odjížděly do svých 
domovů. Měly možnost poznat přírodu i  za-
jímavosti našeho kraje a  my zase možnost 
oplatit jim jejich pohostinnost z  naší návštěvy 
v  Aschheimu. A  to vše díky finanční pomoci, 
kterou škola získala z projektu z Česko-němec-
kého fondu budoucnosti.

Mgr. Hana Slaninová

Vodácký kurz Vltava 2017

Pro vybrané žáky 9. ročníků jsou rafty na Vlta-
vě jednou z posledních akcí, kterou v průběhu 
povinné školní docházky na  ZŠ Jedovnice ab-
solvují.
Ve spolupráci se ZŠ Sloup se ve dnech 21. - 25. 6. 
zúčastnila skupina žáků pod dohledem pana 
školníka Libora Šenka a  pana ředitele Michala 
Součka rafťáckého putování po naší nejpopulár-
nější vodácké řece Vltavě.

1. etapa jízdy na raftech byla v úseku Vyšší Brod 
– Rožmberk, následoval nocleh v kempu Rožm-
berk, druhý den pak časově nejdelší etapa jízdy 
v  úseku Rožmberk – Český Krumlov a  noc-
leh v  kempu Nové Spolí v  Českém Krumlově. 
Po  příjezdu v  podvečer následovala prohlídka 
historického centra Českého Krumlova.
3. etapa byla na kilometry nejdelší a  jednalo se 
o  úsek Český Krumlov – Zlatá Koruna s  noc-

lehem v  kempu U  Kučerů 
ve Zlaté Koruně. Poslední část 
trasy byl úsek Zlatá Koruna 
– Boršov nad Vltavou, poté 
následoval přesun autobusem 
do  Českých Budějovic a  noc-
leh ve školní tělocvičně.
Celková délka jízdy na raftech 
byla přes 70 km a  i  díky nád-
hernému počasí máme za  se-
bou řadu nádherných zážitků 
a vzpomínek. Věřím, že tento 
první ročník společného vod-
ního putování bude základem 
pro další tradiční akci urče-
nou žákům jedovnické zá-
kladní školy.

Mgr. Bc. Michal Souček
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Žákovská ekokonference ve Křtinách

Ve čtvrtek 22. 6. 2017 se ve Křtinách uskutečni-
la žákovská ekokonference určená pro žáky zá-
kladních škol sdružení Cirsium. Z naší školy se 
zúčastnili Dan Rys a Eliška Franců z 9. A a On-
dřej Kala, Vojtěch Žižka a  Antonín Matuška 
z  6. ročníku. Pedagogickým dohledem byla 
Mgr. Věra Šnobltová.

Všichni jsme vyslechli odbornou přednášku 
na  téma „(Ne)udržitelná doprava“. Žákovské 
prezentace byly také na vysoké úrovni. Zazně-
la témata jako např. černé skládky, degradace 
půdy, terénní vyučování, Křtinský potok…
Všichni odcházeli s diplomem a s novými vědo-
mostmi.
Ondřej Kala, Vojtěch Žižka a Antonín Matuška

EKO den s Kometou

V pátek 9. 6. 2017 měli žáci jedovnické základ-
ní školy vzácnou příležitost setkat se se svými 
sportovními vzory.
V rámci 5. ročníku ekologického dopoledne se 
zúčastnili akce EKOden s Kometou. V 9 hodin 
se společně s dalšími školními výpravami z na-
šeho kraje sjeli na  fotbalové hřiště v  Deblíně. 
Zde byl ke každé skupině přiřazen hráč hokejo-
vého A týmu HC Kometa Brno. Na jedovnickou 
skupinu vyšel Honza Hruška. Každá skupina 
měla za úkol projít přidělený úsek lesa a vyčistit 
jej od odpadů a dále vyplnit ekologický kvíz.
K  prohlídce byly vozy integrovaného záchran-
ného systému JMK. Poté následoval vrchol 
celé akce a tím byla autogramiáda všech hráčů 
A týmu HC Kometa Brno. Nechybělo ani focení 

s mistrovským pohárem a s hráči, předání pro-
pagačních předmětů. I vzhledem k příjemnému 
počasí jsme tak strávili dopoledne plné zážitků.

Mgr. Bc. Michal Souček

Novinky a zajímavosti ze ZUŠ

Ohlédnutí za školním rokem v tanečním oboru

Školní rok uplynul jako voda. Zdá se, jako by 
to bylo včera, kdy jsme v  září zahajovali první 
hodiny, a jako mávnutím proutku jsou v kalen-
dáři prázdniny. Pojďme se tedy krátce ohléd-
nout za uplynulým rokem v tanečním oboru. 
Mezi tvořením choreografií, hlavně pro inspira-
ci a motivaci, jsme se jely se staršími žákyněmi 
na  podzim již tradičně podívat na  den otevře-
ných dveří v  Taneční konzervatoři Brno, kam 
byla letos přijata i naše žákyně Lenka Dánielová. 
První veřejné vystoupení jsme absolvovali 
u  příležitosti rozsvěcení vánočního stromečku 
a účastnily se ho žákyně vyšších ročníků. I přes 

velkou zimu vše zvládly s  lehkostí a  nedaly 
na sobě nic znát.
Na tradičním vánočním koncertě se představili 
žáci mladších ročníků: přípravná taneční vý-
chova jako Sněhuláčci, 1. ročník jako Kuchařin-
ky, 2. ročník navodil vánoční atmosféru Tancem 
s dárečky a 3. a 4. ročník vtančil na pódium jako 
Víly. 
Po  Novém roce jsme začali připravovat tance 
na další veřejná vystoupení. Prvním z nich byl 
koncert ke  Dni matek, dále celostátní happe-
ning ZUŠ Open, Den ČKD či tradiční závěreč-
ný koncert žáků ZUŠ. Vrcholem naší práce byl 
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samostatný koncert tanečního oboru, který se 
uskutečnil v závěru května. 
Příprava všech vystoupení byla náročná, ale 
potlesk diváků a  množství kladných zpětných 
reakcí od  rodičů mi potvrdily, že vynaložené 
úsilí a dřina za to stojí. Tímto bych ráda navá-
zala na nový školní rok, který už ťuká na dveře. 
Do  tanečního oboru bude probíhat doplňují-
cí zápis v  prvním zářijovém týdnu. Přihlášky  
o všem můžete zasílat průběžně prostřednictvím 
e-mailu na  info@zusjedovnice.cz, ale také běž-
nou poštou či předat osobně na ředitelství ZUŠ. 
A  co nového nás čeká v  dalším školním roce? 
Taneční obor se opět stěhuje. Tentokrát ovšem 
již do  prostor výhradně určených pro výuku 

ZUŠ. V prvním poschodí budovy B SPŠ Jedov-
nice, které budeme sdílet s výtvarníky, hudební 
naukou a  do  budoucna i  s  koncertním sálem, 
získáme po  létech provizorních řešení odpoví-
dající zázemí. Už teď se těšíme na zrcadla, ma-
dla, baletizol a další vybavení, které dodají všem 
tanečníkům tu správnou atmosféru a  náladu 
k tancování. A navíc bonus v podobě krásného 
výhledu do přírody včetně rybníka Olšovec.
A jaké budou nové taneční projekty? To záměr-
ně nebudu prozrazovat. Nechte se překvapit 
na  našich připravovaných vystoupeních v  no-
vém školním roce.
S přáním krásných letních dní 

Lenka Csevárová, DiS.

Hudební obor

ZUŠ ve vysílání Českého rozhlasu Brno
Melodie v  podání mladých umělců ze  ZUŠ Je-
dovnice zněly od pondělí 19. 6. do pátku 23. 6. 
ve  vysílání Českého rozhlasu Brno vždy před  
9. hodinou dopoledne a také v odpolední repríze 
v 15.50. Na rozhlasových vlnách se prezentoval 
Big Band ZUŠ Jedovnice, vokální soubor JAKO 
či autorské projekty kytaristy Šimona Podrazila. 
Jedovnická ZUŠ se před nedávnem představila 
také ve  vysílání České televize v  rámci happe-
ningu ZUŠ Open. Obě mediální prezentace tak 
byly nejen „reklamou“, ale i  oceněním pro je-
dovnickou uměleckou školu i  širokou kulturní 
veřejnost.

Vystoupení Big Bandu nejen 
na Open Air festivalu v Pacově
Měsíc červen byl pro Big Band ZUŠ 
Jedovnice hektickým obdobím. 
Kromě tradičních promenádních 
koncertů v  Blansku a  Jedovnicích jsme vystu-
povali také ve Vilémovicích či Krasové v  rám-
ci programů oslav výročí založení těchto obcí. 
A vydali jsme se také za hranice našeho kraje.
V pátek 16. června jsme vyrazili na dalekou ces-
tu, a to až do Pacova nedaleko Pelhřimova.
Přijali jsme totiž pozvání na zdejší festival sou-
borů ZUŠ, který se konal v  zahradě tamního 
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zámku a jehož pořadateli je ZUŠ Pacov a město 
Pacov za podpory kraje Vysočina.
Do  čtyřiceti minut vymezených pro naše vy-
stoupení jsme vybrali jak písně zpívané, tak ty 
orchestrální. Před námi vystupoval orchestr 
z Kamenice na Lipou – vítěz celostátní soutěže 
souborů ZUŠ. Jedovnický Big Band pak střídal 
místní soubor ZUŠ Pacov. 
Celý festival pak uzavřelo vystoupení zpěvačky 
Dashy a uskupení Pajky Pajk, které veřejnost zná 
z televizní taneční soutěže Stardance.
Vystoupení na  profesionálním pódiu společně 
se soubory vysoké kvality pro nás bylo cennou 
zkušeností.  Děkujeme pořádající ZUŠ Pacov 
za pozvání, ale i místnímu publiku za vřelé při-
jetí.

Mgr. Josef Škvařil

Závěrečný koncert v Jedovnicích
Tradiční tečkou za školním rokem v ZUŠ je zá-
věrečný koncert žáků. Ten letošní se uskutečnil 
ve čtvrtek 29. června v kulturním domě. V pro-

gramu se představily všechny tři obory základní 
umělecké školy. 
V 16 hodin se na venkovním pódiu před kultur-
ním domem melodiemi tanečních evergreenů 
a rockové klasiky posluchačům představily dvě 
hudební formace složené z  mladších žáků hu-
debního oboru. Ve  stejný čas se  přicházejícím 
návštěvníkům otevřela výstava prací výtvarní-
ků instalovaná v přísálí kulturního domu. 
V 16.30 tóny trubek slavnostní intrádou zahájily 
program v sále. Posluchačům v hledišti se před-
stavili sólisté i hudební soubory, nechybělo vy-
stoupení pěveckého sboru či taneční choreogra-
fie a  před zakončením koncertu obdržely svá 
závěrečná vysvědčení absolventky výtvarného 
oboru. 
Vydařený koncert byl důstojným rozloučením 
se  školním rokem a  po  vydání vysvědčení už 
na žáky čekaly dva měsíce letních prázdnin. Tak 
krásné léto a v září v ZUŠ zase na shledanou!

Mgr. Josef Škvařil

Výtvarný obor

Bohúňova paleta
Letos jsme se poprvé zúčastnili mezinárodní 
výtvarné soutěže Bohúňova paleta. Je to soutěž 
pořádaná již 20 let pod záštitou Ministerstva 
školství Slovenské republiky.

Letošní téma „Po  stopách slávnych velikánov“ 
se nám dobře prolínalo s tím, že jsme se v tom-
to školním roce zabývali historií, a  tím pádem 
i významnými osobnostmi z oblasti architektu-
ry, vědy a umění.
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Úžasným úspěchem bylo získání zlatého pás-
ma v  kategorii kresba Zuzkou Zukalovou. Její 
vítězné dílko alespoň trochu představí fotogra-
fie. V téže kategorii navíc získala čestné uznání 
i Zuzka Ševčíková.
Jako bonus jsme ještě v  kategorii kolektivních 
prací získali bronzové pásmo za kombinovanou 
techniku.

„Výtvarníci ZUŠ – ze základky huš!“
Během posledního školního týdne se děti VO 
těžce loučily se svou oblíbenou sklepní učebnou, 

tak řečenou „Slujkou“. Některé i navrhovaly pře-
spání v policích na sušení keramiky nebo rozluč-
kový mejdan. Naposledy si ještě užily inspirativ-
ní příšeří a příjemný chlad sklepa v tom horku, 
rozloučily se se svými ochočenými pavouky 
a  jejich pavučinami, závějemi prachu, potenci-
álními krápníky (povyrostou někdy?), tajnými 
myšími úkryty a neviditelnými bytostmi, které 
měly permanentně spadeno na  gumovací pryž 
a přerostlé špendlíky.
Takřka všechno, snad jen s výjimkou živého in-
ventáře (ten jsme záměrně nezabalili), se v prv-
ním prázdninovém týdnu stěhovalo v bednách 
do budovy SPŠ Jedovnice, kde budeme od září 
fungovat v  nových prostorách. Jen doufám, že 
s námi do nového prostředí přejdou i nepolapi-
telné múzy, aby žáci i nadále tvořili se stejným 
nasazením, elánem a fantazií.

Mgr. Jitka Vávrová

Děti a mládež

Den dětí se superhrdiny

Dne 4. června se uskutečnila oslava Mezinárod-
ního dne dětí v  Jedovnicích. Letos se konal již 
třetí ročník této akce, kterou pořádala Komise 
pro spolkovou činnost.
Všechny děti i rodiče se sešli na sokolském hři-
šti, kde pro ně byla připravena stanoviště s úko-
ly v  podobě superhrdinů. Během programu si 
mohly děti nechat od  Dominiky namalovat 
na obličej ninju, Spidermana nebo motýlka. Kdo 
chtěl, mohl si zaskákat na nafukovacím hradu 

nebo si prohlédnout hasičské auto a zkusit stří-
kat hadicí na cíl.
Skauti připravili osm stanovišť se superhrdi-
ny známými z  filmů. Každý měl pro děti úkol 
zaměřený na svou „supervlastnost”. Děti si tak 
mohly například vyzkoušet svou ohebnost (pro-
plétání pavučinou se Spidermanem), fyzickou 
zdatnost (běh na laně s  Hulkem) či přesnost 
(střelba lukem s Green Lanternem).
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TJ Sokol Jedovnice zajistil občerstvení pro pří-
tomné, aby nebyl hlad a žízeň. Všem to bylo ku 
prospěchu, protože počasí nám vyšlo na jednič-
ku a v horku je třeba dodržovat „pitný režim“.
Během programu byla zajištěna hudba, aby zpří-
jemnila ještě více atmosféru a děti se mohly vy-
řádit na známé písničky. Ozvučení nám poskyt-
la dechová hudba Bivojanka.

Ceny do soutěží věnoval Dymáček a městys Je-
dovnice. Děti si tak odnesly omalovánky, nálep-
ky a sladkosti.
Na závěr ještě poděkování TJ Sokolu Jedovnice 
za využití prostoru hřiště a zajištění občerstvení. 
Hasičům za  ukázku techniky, skautům za  pří-
pravu náročných a velmi vtipných úkolů, Bivo-
jance za ozvučení, Dymáčku za ceny do soutěží 
a obci za finanční podporu. 

Lenka Šebelová, předsedkyně KPSČ

Mateřské a rodinné centrum Dymáček

Dymáčkoviny číslo 4

Vážení rodičové,  
prarodičové a děti,
léto je v plném proudu, ale 
před prázdninami jsme 
nezaháleli. Uskutečnila 
se naše pravidelná před-
prázdninová akce pro děti 
a náplní naší činnosti před dvěma měsíci volna 
bylo také pravidelné cvičení v kulturním domě. 
O všem vás informujeme níže v  textu, tak pří-
jemné počtení.

• Stalo se:
Dne 18. června jsme zajistili pro děti Cestu 
za  pokladem. Naše trasa vedla od  zastávky 
v Chaloupkách až do Legionářské ulice k míst-
nímu ohništi. Během cesty na  děti čekalo ně-
kolik stanovišť s  úkoly. První stanoviště bylo 
zaměřeno na  složení obrázků zvířátek, druhé 
spočívalo v překonání opičí dráhy a třetí se vě-
novalo poznávání geometrických tvarů nejen 
na obrázku. Poslední úkol byl zaměřen na logo 
Dymáčku, které jsme vytvořili z písku. Po spl-
nění všech úkolů byly děti odměněny drobnost-
mi v nalezeném pokladu.
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• Napište si do diáře:
26. srpna - konec léta oslavíme s dětmi na do-
pravním hřišti v  Blansku v  době od  9.00 
do  11.00. Vstup na  hřiště bude zcela zdarma, 
takže neváhejte dorazit s dětmi, třeba i na prv-
ním stupni základní školy a výše. Více informa-
cí ještě doplníme na webových stránkách, face-
booku a plakátech.
23. září – pravidelná akce „bazárek“ v kultur-
ním domě. Příjem zboží dne 22. září. Možnost 

nahlásit se na prodej zboží bude koncem srpna 
nebo začátkem září na webových stránkách.

• Co je nového ve státní sociální podpoře pro 
rodiny?
Dne 21. června 2017 byla prezidentem ČR pode-
psána novela zákona o státní sociální podpoře. 
Tato novela přináší rodinám s dětmi hned něko-
lik pozitivních zpráv. Více informací naleznete 
na webu Dymáčku na záložce: Práce a rodina.
Veškeré informace dáváme také na  Facebook 
a  webové stránky www.marcdymacek.cz. Po-
kud vás cokoli zajímá nebo vám chybí, obraťte 
se na nás.

Těší se na vás
členky rady Dymáčku 

Skauti

Supertábor 3. a 6. oddílu aneb 
Hrdinové proti Temnotě 
Od 2. do 15. července se malí hrdi-
nové z 3. a 6. oddílu vydali zachrá-
nit svět na  tábořiště Na  Soutoku 
u Újezdu u Černé Hory.

První den děti uvítali superhrdinové (známí 
již z  dětského dne), kteří děti zkoušeli, jestli 
opravdu mají na to být (super)hrdiny. Celý den 
probíhal v pohodě, až v noci nás probudil křik 
o  pomoc. Superhrdinové byli pryč - Temnota 

Pravidelné cvičení, které vede naše lektorka 
Martina, bylo „v provozu“ až do konce června. 
Uvádíme některé fotografie z tohoto cvičení.
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(představuje veškeré špatné věci a vlastnosti) je 
unesla ve spánku!
Z komiksů jsme se dozvěděli, že podobná situ-
ace, únos superhrdinů, se stal již v  minulosti 
a  kvůli tomu došlo na  planetě Zemi k  mnoha 
katastrofám. 
Následující dny se v  táboře objevovali hrdino-
vé, kterým děti pomohly napravit 9 katastrof 
(Černobyl, Titanic, virus Zika, zemětřesení 
na  Haiti, pád „Dvojčat”, tání ledovců, požáry 
deštných pralesů, pád atomové bomby na Naga-
saki a Hirošimu, záhadný Bermudský trojúhel-
ník). Během jednotlivých záchranných akcí se 
také děti zlepšovaly v oblastech, které by měl mít 
každý známý superhrdina „zmáknuté” (např. 
komunikace, pomoc druhým, zručnost). 
Děti si vedly dobře, a tak mohly poslední tábo-
rový den vyrazit zachránit superhrdiny a  spo-
lečně poté zahnat Temnotu. 
Celý pobyt na táboře nám vylepšovalo vyrábění 
(táborová pošta, smaltování) nebo zpívání naší 
superhymny.

Děkujeme všem 23 hrdinům a hrdinkám za po-
moc při záchraně světa!

Gábina Plchová, Skautské středisko Jedovnice

Tábor 4. oddílu aneb Vousy s sebou
V sobotu 15. července jsem zastihla před je-
dovnickým kulturním domem pozoruhodné 
shromáždění skupiny trpaslíků, kteří spolu 
s hobitem Bilbem vyráželi na čtrnáctidenní dob-
rodružnou výpravu za trpasličím pokladem. Ten 
budou muset vybojovat a porazit draka Šmaka, 
čeká je setkání se zlými skřety i dobrými elfy…
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Nejprve ale zapózovali pro fotoreportérku Stře-
dozemského zpravodaje (Bilbo je ten uprostřed 

bez vousů) - a nakonec dorazil i čaroděj Gandalf 
se špičatým kloboukem.

Soňa Plchová

Mladí hasiči

Bucharův memoriál 2017 v Jedovnicích
V sobotu 24. 6. 2017 uspořádal Sbor dobrovol-
ných hasičů Jedovnice další ročník tradičního 
Bucharova memoriálu, což je soutěž v požárním 

sportu hasičské mládeže. Letos jsme začali po-
někud netradičně již v  5 hodin ráno, kdy byla 
naše jednotka vyslána ke  spadlému stromu. 
Ukázalo se, že se jedná o  vzrostlou lípu, která 
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svým kmenem a korunou blokovala příjezd jak 
směrem do kempu, tak i k místu konání závo-
dů, tedy k fotbalovému hřišti. Zvýšeným úsilím 
členů jednotky se podařilo strom včas odstranit 
a  závody tak mohly začít dle plánu v  8 hodin 
za krásného slunečného počasí. Soutěž v disci-
plíně požární útok probíhala v kategoriích pří-
pravka, mladší a starší žáci. Celkem se soutěže 
zúčastnilo jedno družstvo přípravky, 10 druž-
stev mladších žáků a 9 družstev starších žáků. 
Neplánovaně se do  soutěže na  poslední chvíli 
přihlásilo i družstvo „nejstarších žáků“ složené 
z členů jednotky SDH Jedovnice a hlavního roz-
hodčího soutěže Petra Kunce z Kotvrdovic, kte-
ré pro zpestření dopoledne předvedlo požární 
útok „postaru“. V  kategorii mladších i  starších 

žáků se nejlépe dařilo 
družstvům mladých ha-
sičů ze Senetářova, která 
si v obou kategoriích od-
vezla první místo. Obě 
naše družstva předvedla 
vydařený požární útok. 
Nicméně v  silné konku-
renci mladých hasičů v  okrsku Jedovnice naši 
mladší tentokrát obsadili 8. a  starší 5. místo. 
Ještě jednou tímto děkujeme všem sponzorům 
a všem, kteří pomohli s organizací závodů. Ze-
jména pak SK Jedovnice za zapůjčení travnatého 
hřiště pro uskutečnění závodů.

SDH Jedovnice

Rozhovor aneb Seznamte se…

Tentokrát s Martinou 
Koubovou, dámou 
v hasičské uniformě
Kpt. Mgr. Martina Koubo-
vá (roz. Gregorová) - vedle 
členství v  SDH Jedovnice 
je také příslušnicí Hasič-
ského záchranného sboru 
Jihomoravského kraje, 
pracuje na oddělení ochrany obyvatelstva a kri-
zového řízení 
XX  Ráda bych se zeptala hned na úvod, jak jste 

se k hasičům dostala?
Studovala jsem na  Policejní akademii v  Praze, 
obor krizové řízení ve  veřejné správě. Tam je 
celkem dobrým zvykem na závěr studia pozvat 
na půdu Akademie zástupce nejrůznějších slo-
žek (např. PČR, HZS ČR, BIS, Interpol apod.). 
Studenti pak obcházejí jednotlivé zástupce těch 
profesí, u  kterých by měli zájem pracovat. Já 
jsem tehdy takto hovořila se zástupkyní HZS 
ČR a  ta mi vzhledem k mému zaměření dopo-
ručila zkusit Odborné učiliště požární ochrany 
v Brně (teď Školní a výcvikové zařízení HZS ČR 
v Brně). Toto učiliště zajišťuje vzdělávání v ob-
lasti požární ochrany a integrovaného záchran-
ného systému převážně příslušníkům hasičské-
ho záchranného sboru. Výsledkem musí být 
proškolený a  vycvičený absolvent kurzu, který 

zná a  umí vše potřebné pro výkon své funkce 
(např. hasič, velitel, hasič strojník, apod.), a  to 
na základě požadavků HZS krajů.
Toto tedy byla moje první pracovní pozice 
u HZS, tj. lektor – instruktor pod Generálním 
ředitelstvím HZS ČR. Asi po čtyřech letech jsem 
pak přešla na  oddělení ochrany obyvatelstva 
a  krizového řízení na  HZS JmK, kde působím 
doposud.
XX Co vše je tedy náplní práce příslušnice HZS 

JmK?
V HZS se vykonává celé spektrum činností, kte-
ré se netýkají pouze výjezdů k  zásahům. Naše 
činnost se také zaměřuje na preventivní oblast 
(tj. státní požární dozor, kontrolní činnost, vy-
šetřování příčin požárů, prevence z hlediska po-
žární ochrany mezi širokou veřejností – ve ško-
lách, u seniorů, učitelů). Další činností je např. 
oblast ochrany obyvatelstva (sirény, úkryty, eva-
kuace apod. a činnosti s tímto spojené), dále kri-
zové řízení (plánování, kontroly, analýza rizik, 
krizová připravenost, apod.). Příslušníci dále 
plní úkoly v chemické a radiologické laboratoři 
(měření, detekce a chemické rozbory, poraden-
ská činnost přímo na místě zásahu, ale i v che-
mické laboratoři, apod.), další příslušníci zastá-
vají pozice na  Krajském operačním středisku 
(příjem tísňových volání, vysílání jednotek k zá-
sahům apod.). Zajímavá a  náročná je činnost 
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příslušníků, které si vyškoluje psycholog HZS 
jako svoje pomocníky pro komunikaci s  lidmi 
zasaženými nějakou událostí. A to je pro před-
stavu jen vzorek činností a  oblastí, kterými se 
zabýváme. Takže je třeba si uvědomit, že na ob-
last požární ochrany a ochrany obyvatelstva je 
nutné pohlížet komplexně, ne to „osekat” pouze 
na výjezdovou činnost.
XX Co pro vás znamená být příslušnicí HZS?

Být součástí HZS Jihomoravského kraje je pro 
mě čest. Jedná se o profesi, kde je činnost skuteč-
ně pestrá. Ať v  tom spektru oblastí, které jsem 
výše uvedla, zastáváte jakoukoli pozici, vždy to 
děláte se stejným záměrem – pomáhat a být uži-
tečný/á. 
XX Jaký byl nejsilnější zážitek ve  vaší kariéře 

u hasičů?
Na mém prvním působišti byl pro mě každý den 
silným zážitkem. Učila jsem se slaňovat, použí-
vat dýchací přístroj, řídit cisternovou automo-
bilovou stříkačku a  spoustu dalších pro ženu 
netradičních činností. Učila jsem se překonávat 
sama sebe, dokázat mužským kolegům, že si za-
sloužím nosit titul příslušnice. Byl to skutečně 
poučný a inspirující počátek mé hasičské karié-
ry. Následné první výjezdy byly další silné zážit-
ky, protože žádný zásah není stejný.
Na mém druhém působišti nemají zážitky tako-
vý punc akčnosti jako na počátku, ale jedná se 
zase o  práci tvořivou, jedná se více o  komuni-
kaci s orgány veřejné správy, 
podnikatelskými subjekty. 
Řeším zajímavou proble-
matiku jako je prevence 
závažných havárií, proble-
matiku kolem Jaderné elek-
trárny Dukovany, zabývám 
se milou činností s  dětmi 
a dráčkem Hasíkem…
XX Jak vypadá takový den příslušníka či přísluš-

nice HZS? A kolik hasičů pracuje ve směnném 
provozu nebo má pohotovost na zbrojnici v Je-
dovnicích?
Zde by asi bylo vhodné objasnit rozdíl mezi vý-
jezdovým hasičem profesionálním a hasičem 
dobrovolným.
Hasič profesionální vykonává svoje zaměstnání 
na  místě určení, tj. na  požární stanici v  kraji. 

Tam plní svoje povinnosti ve směnném provo-
zu, tj. 24 hodin za den, poté odchází a má dva 
dny volna, pak zase přijde na 24 hodin a takto 
stále dokola bez ohledu na svátky či víkendy.
Kdežto hasič dobrovolný žádný směnný provoz 
neřeší, pracuje ve  svém civilním zaměstnání 
a v případě vyhlášení požárního poplachu, po-
kud je schopen (fyzicky v pořádku, poblíž sta-
nice apod.) vyrazí na  výjezd, tj. pomáhat řešit 
nastalou událost. Činnost v  jednotce vykonává 
dobrovolně, bez nároku na  odměnu, čistě pro 
dobrý pocit z toho, že může pomáhat druhým - 
a to vše ve svém volném čase.
V Jedovnicích se drží pohotovost v tom smyslu, 
že si hasiči na celý týden rozepíší služby na mi-
nimální počet, aby se nestalo, že jednotka nevy-
jede. To velmi stručně znamená, že kdo se na po-
hotovost napíše, zavazuje se k tomu, že bude na 
„doběhovou” vzdálenost ke zbrojnici, nepojede 
nikam za zábavou, nebude požívat alkoholické 
nápoje, apod. - zkrátka bude akceschopný a při-
pravený vyrazit do zbrojnice a poté k výjezdu. 
Není to však tak, že by na jedovnické zbrojnici 
byl permanentně nějaký hasič přítomen.
XX Co se vám honí hlavou, když zazní siréna?

Řekla bych, že zásahy jsou spíše doménou mužů. 
V ČR u profesionálních hasičů žena k výjezdům 
nejezdí (nepočítám stáže příslušnic z  různých 
oddělení pro potřebu zapracování se na nejrůz-
nější pozice a  získání komplexního přehledu 
z hlediska činností napříč sborem).
Co se týká hasičů dobrovolných, tam je to 
možné. V mém případě mi to bylo umožněno, 
za  což jsem vděčná. V  současné době, kdy je 
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u mě v žebříčku priorit na nejvyšším místě role 
matky, se výjezdů neúčastním. Při zvuku sirény 
bych musela řešit nejprve to, kdo se mi posta-
rá o  dítě a  pak teprve cestu do  zbrojnice, a  to 
skutečně není reálné. Jedovnice mají to štěstí, 
že základna výjezdových hasičů je silná. Stále 
přicházejí mladí, kteří mají chuť a  čas se této 

záslužné činnosti věnovat. Já můžu obrátit svo-
ji pozornost na preventivně výchovnou činnost 
a být třeba užitečná i takto. Při zvuku sirény teď 
tedy myslím na ty, kterým jedou hasiči pomá-
hat a vždy doufám, že se všichni zasahující vrátí 
zpátky v pořádku.

Rozhovor připravila Ivana Kučerová 

... a ještě s vedoucí kempu Olšovec a s pořadateli o Street Dance Kempu

SDK Europe neboli mezinárodní Street Dance 
Kemp je pravděpodobně největší akcí roku v  je-
dovnickém autokempu. Jak SDK vypadá z  po-
hledu vedoucí kempu, na to jsme se zeptali paní 
Anny Bayerové:
XX Co všechno musíte pro tak obří akci zajistit? 

Zaměstnanci kempu musejí připravit všechny 
ubytovací kapacity, ke každé chatce a pokoji na-
chystat klíče podle počtu ubytovaných, připravit 
kuchyň k předání cateringové společnosti (stra-
vování si zajišťuje organizátor). Je nutno zkon-
trolovat čerpadla, odpady, zajistit elektrikáře 
a vodaře, kteří by v případě poruchy přijeli kdy-
koliv odstranit problém aj.
SDK letos probíhal od 2. do 9. 7., ale organizá-
toři začali s přípravou areálu už od 27. 6 (stavěli 
pódia - stage, oplocení, stánky s občerstvením, 
oblečením aj.). Do 12. 7 pak probíhaly bourací 
a úklidové práce.
XX Vzpomínám si, že každoročně zaznívají stíž-

nosti na hlučnost hudební produkce spojené se 
SDK. Byly nějaké problémy i letos a dařilo se je 
zvládat?
Několik stížností na  hlučnost bylo z  chatové 
osady.
Velké problémy jiného druhu nastaly po páteční 
bouřce a krupobití - zničené velkoplošné televi-
ze, zborcená střecha stage, večerní program bylo 
nutné přesunout do haly SPŠ Jedovnice.
Celkově to ale letos z mého pohledu byla velká 
změna k  lepšímu oproti předchozím rokům - 
mnohem lepší organizační zajištění ze strany 
pořadatelů, málo problémů během průběhu 
akce, velké množství dospělých - často rodičů, 
doprovázejících „juniory“.
XX Přijedou tedy tanečníci i napřesrok?

O  dalších pokračováních SDK jsme zatím ne-
jednali.

A co z pohledu pořadatelů? Za SDK Europe odpo-
vídala paní Renáta Čepová. Street dance je hod-
ně mezinárodní, takže se nedivme spoustě anglic-
kých výrazů v jejím vyprávění – české ekvivalenty 
nejspíš ani nemají.
XX Kolik lektorů a  tanečníků letos do  Jedovnic 

přijelo a z kterých zemí?
Lektorů bylo 20, jsou z  různých koutů světa 
(USA, Japonsko, Německo, Francie, Dánsko, 
Jižní Korea, Rusko, Jamajka) a samozřejmě také 
z Česka a Slovenska. Co se týče tanečníků, za-
znamenali jsme stejný počet jako loni, tedy 650 
osob, a to z různých zemí Evropy, ale i z Austrá-
lie, Mexika, Jižní Koreje a Japonska.
SDK Europe se letos v  Jedovnicích konalo již 
počtrnácté, a to za účasti těch největších hvězd 
streetdancové scény. Největší letošní hvězdou 
byl japonský tanečník Hiro, který byl na  SDK 
Europe již podesáté. Hiro se věnuje tanečnímu 
stylu House dance a je aktuálním vítězem velice 
prestižní soutěže Juste Debout v Paříži pro rok 
2017.
V  loňském roce se pořadatelé rozhodli SDK 
Europe otevřít juniorským tanečníkům a  je-
jich účast v letošním roce překročila očekávání. 
Během tanečních battlů („soubojů“), které jsou 
každoroční součástí, tito junioři předvedli ob-
rovský talent, píli a potenciál. Celému ročníku 
SDK Europe vždy předchází jednotlivá taneční 
kola, kde jsou vybíráni tanečníci pro závěrečné 
finále v  Jedovnicích. Tento předvýběr se letos 
konal v  Rusku, na  Ukrajině, v  Polsku, Srbsku, 
Hong Kongu a Japonsku, ti nejlepší pak dostali 
příležitost přijet do České republiky a zatančit si 
ve finále.
XX Kdo tedy byl ve finále nejlepší?

 V dospělé kategorii byla konkurence opět nabi-
tá a vítězem skupinového battlu se stala japon-



JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 07/08 2017

26

ská Crew, která ve finále porazila High Edition 
z Brna. V kategorii Hip hop ženy zvítězila Pon-
ka z  Ukrajiny, v  kategorii Hip hop muži Uma 
z  Japonska, v  kategorii Lockin Kenzo z  Japon-
ska, v kategorii Poppin Bery z České republiky 
a v kategorii House dance se pak vítězkou stala 
Easy Lee z Ruska.
Vítězem juniorského skupinového battlu byla ta-
neční skupina Empiria Crew z Polska, v katego-
rii dvojic pak zvítězili chlapci z Prahy.
XX Počítali jste, jaký byl průměrný věk účastní-

ků, kdo byl nejmladší a naopak nejstarší?
Přesně statistiky věku neznám, nicméně nej-
mladším juniorům je kolem 9 let, nejstarší 
nepočítáme, my jsme všichni pořád duchem 
mladí:) Lidé se k nám vrací opakovaně, i ze za-
hraničí, což je milé.
XX Jak se účastníkům v Jedovnicích líbilo? Stihli 

se vůbec kromě programu SDK podívat i někam 
po okolí?
Tanečníci během týdne na SDK Europe nemají 
čas moc chodit někam jinam než na workshopy, 
ale víme, že spousta z nich při cestě na SDK nebo 
po skočení SDK zůstávají třeba o den až dva déle 
a jedou se podívat např. na Macochu a po okolí.
Většina tanečníků ale vítá to, že SDK Europe 
se koná v přírodě, u rybníka, v bezprostřední 

blízkosti lesů. Všichni celý rok tancují v tělo-
cvičnách, takže možnost být v přírodě je pro ně 
příjemný relax.
XX V  jakém počtu Jedovničtí využili možnosti 

přijít se v pátek zdarma podívat na vystoupení? 
Obešel se letošní ročník SDK bez stížností obča-
nů na hlučnost?
Zájem místních občanů o SDK Europe byl v pá-
tek velký, přesné číslo ale opět nevím. Myslím 
si, že je dobře, že se přijdou podívat na akci, kte-
rá se koná u nich a která dělá Jedovnicím jmé-
no i  ve  světě a  kam se zahraniční hvězdy rády 
vracejí kvůli přírodě a  příjemnému prostředí. 
Navíc je to možnost jak street dance představit 
dalšímu okruhu lidí a ukázat jim, že je to krásné 
umění a zároveň fyzicky náročná aktivita, nejen 
hlasitá hudba a výstředně oblečení tanečníci.
XX Co byl pro vás osobně nejhezčí a naopak nej-

horší zážitek letošního SDK?
Nejhezčím okamžikem je určitě závěrečný 
battle crew na crew a poděkování lektorům, to 
pak člověk vidí, že to, co dělá, má smysl. Nejhor-
ším okamžikem byla asi páteční bouřka, která 
nám zničila střechu nad hlavním podiem, kde 
se měl konat páteční večerní a sobotní celoden-
ní program. Nejdůležitější však je, že všichni 
tuhle pohromu přestáli bez újmy na zdraví, pá-

SDK Crew Winner (made in Japan). Autorem fotky je Petr Krupik Krupička - Dancephoto
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teční program se přesunul do haly a v sobotu se 
na nás počasí usmálo, a tak jsme mohli na hlav-
ním podiu pokračovat i bez střechy.
XX Jak byste tento ročník celkově zhodnotila? Jak 

se vůbec cítí takový pořadatel těsně po skončení 
takhle náročné akce? Půjdete do toho napřesrok 
zase?
Pocity organizátora po  skončení? Šílené vyčer-
pání a zároveň radost, že se akce povedla a lidi 
si bavili, nicméně po skončení SDK Europe naše 

práce rozhodně nekončí, musí se dořešit ještě 
spousta věcí, rozebrat veškerá podia a  už také 
zahájit přípravy na další ročník.
Zároveň bychom chtěli poděkovat všem obča-
nům Jedovnic, ubytovacím subjektům a přede-
vším autokempu Olšovec a SPŠ Jedovnice za to, 
že můžeme SDK Europe pořádat právě na tomto 
kouzelném místě.

Rozhovor připravila Soňa Plchová
Více informací: www.sdkeurope.com

Sport

Úspěch jedovnické sportovkyně Lucie Kučerové

Ve  dnech 24. – 29. 6. 
2017 proběhly v  Brně 
Hry VIII. letní olympi-
ády dětí a mládeže 2017, 
kterých se zúčastnilo cca 
4500 sportovců a trenérů 
z  celé České republiky. 
Akce se svým pojetím 
podobá klasické letní 
olympiádě v  malém roz-
sahu (více na http://odm.olympic.cz).
Ve 22 sportech a 91 disciplínách soutěžilo 3623 
účastníků ze 14 krajů ČR. Jedním z  nich byla 
i  dorostenka Lucie Kučerová z  Jedovnic, která 
reprezentovala Jihomoravský kraj v  triatlonu. 
Na start tohoto těžkého závodu se postavilo 20 
závodnic z  celé republiky. Nejdříve uplavaly 
750 m, hned poté vyrazily na  20kilometrovou 
trať na kole a nakonec uběhly 5 km. Vítězný čas 
byl něco málo přes hodinu (1:07:30). Pro nás 
obyčejné sportovce amatéry je nepředstavitelná 
věc, že se toho za tak krátkou dobu dá stihnout 
tolik!
Poprvé jsem se jako divák zúčastnila takového 
závodu a atmosféra mne zcela pohltila. Neustále 
jsme vyhlíželi Lucku a povzbuzovali jsme ji, fan-
dili a drželi palce. A Lucka opravdu umí. Do cíle 
doběhla na krásném druhém místě a výraznou 
porcí bodů přispěla k celkovému vítězství Jiho-
moravského kraje.
Nebyl to ale zdaleka její první triatlonový 
úspěch. Lucka je úspěšnou závodnicí v triatlonu 
po celé ČR. A i přes všechny své úspěchy zůstává 

skromnou a  milou holkou, kterou můžete za-
hlédnout se sluchátky v uších, jak v okolí Jedov-
nic ukrajuje tréninkové kilometry.
(Lucka je bývalou žákyní jedovnické ZŠ, v sou-
časnosti studuje na  sportovním gymnáziu 
v Brně.)
Luci, moc Tě obdivuji a držím Ti palce! Jsi velká 
bojovnice a věřím, že Ti budu moct ještě mockrát 
zatleskat za Tvůj skvělý sportovní výkon.

Hana Šíblová
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Fotbal - SK Jedovnice

Mladí fotbalisté v Aschheimu
Stalo se již tradicí, že mladí fotbalisté vyjíždí 
po  skončení domácích soutěží na  začátku čer-
vence do  partnerského Aschheimu na  meziná-
rodní fotbalový turnaj mládeže. Ten se konal 
již pošestnácté v sousedním Dornachu za účasti 
120 týmů všech kategorií. Tentokrát se skupina 
dvanácti fotbalistů (kluci 13-14 let) a  tří členů 
doprovodu sešla u autobusu se skupinou jedov-
nických pionýrů, se kterými jsme cestovali spo-
lečně. Bylo nás „tak akorát“, nemilé překvapení 
nás čekalo ještě před odjezdem, jeden z nás ne-
měl platné doklady, odjet s námi proto nemohl. 
Tím začalo naše malé sportovní trápení.
Opět jsme se přesvědčili o známé pravdě, že po-
hostinnost a vstřícnost našich přátel z Aschhei-
mu je téměř nezměrná - a že konkurenci němec-
kých týmů odoláváme velmi těžce. Je škoda, 
že se turnaj pořádá vždy v  termínu, kdy u nás 
máme státní svátky, dovolené jsou v  plném 
proudu, takže nejsme schopni složit výběr 
z  kluků výhradně patřičné věkové kategorie – 
letos U15. V podstatě jenom díky příjezdu Járy 

Hlouška přímo do Aschheimu jsme byli schopni 
do turnaje nastoupit.
Odehráli jsme velmi rychle po  sobě celkem 6 
desetiminutových zápasů ve skupině systémem 
„každý s každým“. První zápas s domácím Dor-
nachem byl asi nejlepší, jaký jsme předvedli 
a po remíze 0:0 jsme získali náš jediný bod. Dal-
ší zápasy skončily vždy prohrou bez vstřelené 
branky. Svůj podíl na tom mělo i naprosto zby-
tečné vyloučení Honzy Buchty ve třetím zápase 
(vyloučen do konce turnaje za urážku rozhod-
čího) a  také únava, protože jsme už neměli ni-
koho na střídání. V posledním zápase nás navíc 
postihlo zranění, takže jsme dohrávali v deseti! 
V naší skupině jsme skončili poslední.
Od celkového posledního místa nás zřejmě za-
chránil jen odjezd posledního týmu z  druhé 
skupiny, takže jsme po  kontumační výhře 3:0 
obsadili předposlední 11. místo.
I přes tento sportovní neúspěch měla cesta pro 
kluky určitě velký přínos v získaných zkušenos-
tech. 
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Veškerý čas strávený v Aschheimu byl věnován 
turnaji, který byl časově hodně náročný. Na jiný 
program tentokrát nebyl prostor.
Kromě již zmíněné pohostinnosti našich hosti-
telů je na místě pochválit i velmi dobré chování 
„našich mladých“, organizaci zájezdu i dopravu 
včetně pana řidiče Radima Nečase. A co příští 
rok, pojedeme zase!?

Lukáš Králík, SK Jedovnice

Ohlédnutí za fotbalovým ročníkem 
2016/2017 – SK Jedovnice muži A
Bez ohledu na  „rozporuplné 
jaro“, které přineslo pár oprav-
du „divokých“ výsledků, lze 
ročník 2016/2017 brát v koneč-
ném účtování jako úspěšný, 
v  tabulce jsme obsadili pěkné 
6. místo. Z  I.B do  okresní-
ho přeboru sestoupila Rudice a  Černá Hora, 
do  soutěže naopak postoupily týmy Vysočan, 
Kobeřic, Medlánek a Křenovic.

Podzim 2016
Babice – SK 1:0 , SK – Podolí 2:3 (Bartoš, Michal 
Galita), Slovan Brno - SK 2:2 (Gryc, Tajnai), SK-
Soběšice 5:3 (Lehotský 2, Loula, Bartoš, Tajnai), 
Lipovec – SK 2:0, SK-Černá Hora 4:2 (Tajnai, 
Gromský 2, Sedláček), SK – Rudice 0:3 , Čebín 
– SK 0:1 (Borek), SK – Pačlavice 2:3 (Janda 2), 
SK – Slavkov 3:1 (Janda 3 ), SK – Vilémovice 5:3 
(Tajnai 2, Borek 2, Blatný), Rájec – SK 2:3 (Janda 
3), SK – Start 4:2 (Lehotský, Tajnai 2,Gromský)

Jaro 2017: 
Start – SK 4:0, SK – Babice 3:1 (Tajnai, Juránek, 
Gromský), Podolí – SK 1:1 (Blatný), SK – Slovan 
4:1 (Martin Tajnai, Borek, Michal Tajnai, Grom-
ský), Soběšice – SK 2:0, SK – Lipovec 4:0 (Lou-
la 2, Lehotský 2), Černá Hora – SK 0:2 (Tajnai, 
Sedláček), Rudice – SK 0:1 ( Blatný), SK – Čebín 
0:5, Pačlavice – SK 5:1 (Lehotský), Slavkov – SK 
0:1 (Lehotský), Vilémovice – SK 4:0 , SK – Rájec 
1:5 (Lehotský)

V ročníku 2016/2017 jsme:
• na podzim 2016 – 7x zvítězili, 1x remizovali 

a 5x byli poraženi
• na jaře 2017 – 6x zvítězili, 1x remizovali a 6x 

byli poraženi.

 Klub Z V R P S B
1. Start Brno 26 22 1 3 91:25 67
2. Pačlavice-Dětkovice 26 17 0 9 65:47 51
3. Sokol Lipovec 26 15 1 10 58:45 46
4. Rájec-Jestřebí 26 13 4 9 63:51 43
5. Čebín 26 13 4 9 47:36 43
6. Jedovnice 26 13 2 11 49:55 41
7. Babice nad Svitavou 26 13 1 12 53:44 40
8. Podolí u Brna 26 11 5 10 40:34 38
9. Soběšice 26 8 8 10 35:52 32

10. Slovan Brno 26 8 7 11 34:52 31
11. Slavkov u Brna 26 9 1 16 41:66 28
12. Vilémovice 26 7 6 13 42:54 27
13. Rudice 26 6 2 18 30:55 20
14. Černá Hora 26 6 0 20 38:70 18

Střelecky nejúspěšnějším se stal Martin Tajnai 
(10 gólů, z toho 7 na podzim, 3 na jaře), 8 gólů 
vstřelil Jan Janda (na podzim), 8x skóroval také 
Juraj Lehotský (3 góly na  podzim, 5 na  jaře). 
Zvláštní poděkování za přízeň a podporu patří 
jedovnickým fanouškům, kteří v  obdivuhod-
ném počtu doprovázeli svůj tým bez ohledu 
na to, jak se mu zrovna dařilo, a to doma i venku. 
Všichni věříme, že letní přestávka, která pomalu 
končí, prospěla týmu zejména z  hlediska dolé-
čení zraněných jedinců a  načerpání nových sil 
do nového ročníku. Ten začíná už v půlce srpna 
a doufejme, že bude přinejmenším tak úspěšný 
jako ten minulý. Klukům přejeme šťastný los 
a „vykročení“, dobré výsledky a všem společně 
hodně fotbalové radosti! 

Rozlosování krajské fotbalové soutěže I. B

SK Jedovnice muži A - sezóna 2017/2018
 12. 8. so 16.30 Kobeřice – SK Jedovnice
 19. 8. so 16.30 SK Jedovnice – Podolí
 26. 8. so 16.30 Soběšice – SK Jedovnice
 2. 9. so 16.00 SK Jedovnice – Křenovice
 9. 9. so 16.00 SK Jedovnice – Slavkov
 17. 9. ne 15.30 Babice n.Svit. – SK Jedovnice
 23. 9. so 15.30 SK Jedovnice – Vilémovice
 30. 9. so 15.00 Pačlavice – SK Jedovnice
 7. 10. so 15.00 SK Jedovnice – Čebín
 15. 10. ne 15.00 Vysočany – SK Jedovnice
 21. 10. so 14.30 SK Jedovnice - Medlánky
 29. 10. ne 14.00 Lipovec – SK Jedovnice
 4. 11. so 14.00 SK Jedovnice – Rájec-Jestřebí

  Za SK Jedovnice Jitka Koutná
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Kultura

Informace z knihovny 

Dne 23. května se pro žáky 3. tříd ZŠ Jedovni-
ce uskutečnila beseda se spisovatelkou Klárou 
Smolíkovou. Beseda byla poutavou formou za-
měřená na  řemesla. Děti byly zvídavé, šikovné 

a s chutí se zapojovaly do všech činností a úkolů, 
není tedy divu, že nám 90 minut velice rychle 
uteklo. Mezi díla spisovatelky patří např. Ře-
mesla, Knihožrouti, detektivní příběhy Tajná 
dvojka A  + B, H. U. S, Husité, Čertice Dorka, 
Na hradě Bradě atd. Na konci besedy byla mož-
ná autogramiáda, prostor pro případné otázky 
a jako dárek každý obdržel záložku do knihy.
V  úterý 6. června zavítali do  knihovny žáci  
z 2. ročníku ZŠ Jedovnice. Ve dvojicích či troji-
cích se v dětském oddělení poprali s tzv. malova-
ným čtením, poté zvládli test na téma cizí slova 
a na závěr ve dvou skupinkách soutěžili s „Ne-
posednou Kačkou“ v plnění úkolů souvisejících 
se čtením s porozuměním. Za svoji píli a snahu 
dostali všichni na cestu zpět do školy něco ma-
lého na zub.
V  úterý 13. června navštívili knihovnu i  prv-
ňáčci ze ZŠ, čekal zde na ně úkol, a sice přečíst 
krátký text a  dokázat tak, že jsou již opravdo-
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vými čtenáři. Všem se to podařilo na  výbor-
nou, a  proto už nic nebránilo tomu, aby byli 
po vysvědčení v pátek 30. června na Barachově 
pasováni na čtenáře. Děti se staly rytíři čtenář-
ského řádu a to, že budou o knížky pečovat jako 
o  vzácné poklady, nám všechny stvrdily slav-
nostním zvoláním „TAK SLIBUJEME!“. Za od-
měnu si odnesly knihu.
Tradičně došlo i k vyhlášení nejlepších čtenářů/
čtenářek z 2. ročníků, tentokrát se jednalo o dvě 
slečny, a to Kateřinu Janušovou z 2.A a Gabrielu 
Francovou z 2.B, za svoje čtenářské nadšení zís-
kala každá obrázkový atlas a my jim touto ces-
tou ještě jednou moc blahopřejeme.

Novinky v knihovním fondu od 1. 6. 2017
PRO DOSPĚLÉ
Ta zrzavá – Láska, nenávist, a to mezi tím (Sára 
Saudková)
Život naživo – Jak překonat strach a  nepřízeň 
osudu (Vladimír Kafka)
Husitská epopej V. 1450-1460 (Vlastimil  
Vondruška)
Žízeň (Jo Nesbo)
Smrt na druhém břehu (Dominik Dán)
Ruka ruku myje (J. D. Robb)
Černá vdova (Daniel Silva)
Jak běžet do kopce (Jana Paulová)
Osm (Radka Třeštíková)
Pes Jejího Veličenstva a jeho mise (David  
Michie)
Poslední výročí (Liane Moriarty)

Sekaná s malinami (Jaroslava Černá)

PRO DĚTI
Vynálezce Alva 1. a 2. díl (Klára Smolíková)
Medvídek Lup a jeho kamarádi (Klára  
Smolíková)
Knihožrouti – Kam zmizela školní knihovna? 
(Klára Smolíková)
Tajná dvojka A+B, Zločin mezi dinosaury  
a Poprask v divadle kouzel (Klára Smolíková)
Dubánci – příběhy jednoho roku (Slávek Rydval, 
Leona Šťastná)
Chaloupka na vršku (Šárka Váchová)
Matylda (Roald Dahl)

Soutěž pro děti o titul 
„Prázdninový tulák 2017“
Milé děti, vzpomenete si na knihovnu i o prázd-
ninách? Letos poprvé vyhlašujeme soutěž pro 
všechny příznivce knihovny, milovníky cest 
a  prázdninových dobrodružství. Zapojte se 
do  soutěže „Prázdninový tulák” a  zašlete nám 
pozdrav ze svých prázdninových toulek z  do-
mova i ze světa.
Ten, kdo pošle nejoriginálnější pozdrav (po-
hled, dopis atd.), obdrží titul „Prázdninový tu-
lák 2017” a jistě i nějakou odměnu! 
Na vaše pozdravy se až do 8. září 2017 těšíme 
na adrese: Knihovna Jedovnice, Michaela Do-
leželová, Havlíčkovo náměstí 311, 679  06 Je-
dovnice.

Michaela Doleželová, knihovnice

 Historie

Obraz na bočním oltáři jedovnického kostela 
aneb Panna Maria Nanebevzatá, Růžencová, sv. Dominik a Krasová

Pokud se pozorně podíváme na  titulní kresbu 
(nebo přímo v  kostele na  oltářní obraz Panny 
Marie Růžencové), vidíme Pannu Marii sedící 
na oblačném trůnu, která drží v náručí Ježíška 
a shlíží na sv. Dominika, který je oblečen v řá-
dovém rouchu a klečí u trůnu. Ježíšek má v ruce 
růženec a právě jej dává Dominikovi, který pro 
něj natahuje levici. Kolem Dominikovy hlavy 
spatříme svatozář a  nad ní malou hvězdičku. 
Kdo má dobré oči, uvidí na  zčernalém místě 

obrazu u Dominikových kolenou na zemi polo-
ženou knihu (Bibli), na ní leží pes, který vzhlíží 
k Dominikovi, v tlamě drží zapálenou svíci.
Je trošku s podivem, že pro oltář zasvěcený Na-
nebevzetí Panny Marie (slavnost 15. srpna) byl 
pořízen obraz Panny Marie Růžencové (svátek 
7. října). Důvody tohoto rozhodnutí neznáme. 
Pokud jde o symboliku obrazu, je třeba kratší-
ho vysvětlení. Svatý Dominik, vlastním jménem 
Domingo de Guzmán, se narodil v dnes španěl-
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ské Calerueze kolem roku 1170 do zbožné rodi-
ny drobného kastilského šlechtice. Jeho matce, 
blahoslavená Janě z Azy, se prý ještě před jeho 
narozením zdál sen, že jí z  klína vyskočil pes 
s  hořící pochodní v  tlamě. To mělo být před-
zvěstí, že její syn svým kázáním „zapálí“ celý 
svět. Tato legenda zřejmě vznikla až po založení 
dominikánského řádu. Při křtu pak podle le-
gendy chlapcova kmotra zahlédla na čele novo-
rozence zářivou hvězdu.
Dominik se stal r. 1216 zakladatelem církevního 
Řádu bratří kazatelů, jimž se běžně říká domi-
nikáni. 
Latinská podoba tohoto označení („domini-
canis“) byla využita ke  slovní hříčce „Domi-
ni canis“, tedy „psi Páně“. Sami dominikáni si 
zakládali na  tom, že jsou (jako psi) věrnými 
strážci Božího slova – proto tedy pes na obraze 
hlídá Bibli (Boží slovo). Důraz kladli na kvalitní 
univerzitní vzdělání a na askezi, jejich posláním 
bylo kázáním předcházet šíření heretických 
myšlenek. Protože řádový oděv dominikánů 
je černo-bílý, býval v  těchto barvách malován 
i zmíněný pes – pro náš jedovnický obraz to ale 
neplatí.
Dominikáni výrazně přispěli i k rozšíření mod-
litby růžence, podle legendy tuto modlitbu zje-
vila Panna Maria přímo Dominikovi během 
jeho intenzivních modliteb. Tím je vysvětleno 
ono zobrazené symbolické předání růžence 
Dominikovi. Podle zjištění historiků je ovšem 
modlitba růžence o něco málo starší, nepochází 
tedy od Dominika.
Svatý Dominik zemřel v Bologni 6. srpna 1221, 
jeho svátek v církevním kalendáři kolísal mezi  
4. a 8. srpnem. Podle našeho současného litur-
gického kalendáře připadá na 8. srpna.
Samotný svátek Panny Marie Růžencové se sla-
ví na připomínku vítězství koalice katolických 
vojsk nad osmanskou říší v námořní bitvě u Le-
panta dne 7. října 1571. Vzhledem k převaze Tur-
ků vyzval papež před střetnutím celou Evropu, 
aby se za vítězství modlila růženec a  sám vedl 
růžencové procesí v  Římě. Svátek se původně 
jmenoval Panny Marie Vítězné, od r. 1573 Svá-
tek svatého růžence, od r. 1960 nese dnešní ná-
zev. Na obrazech s  tímto tématem je vzhledem 
k výše uvedenému Panna Maria často zobrazo-

vána právě se sv. Dominikem, náš jedovnický 
obraz tedy není symbolikou nijak neobvyklý. 
Až když jsem podrobněji zkoumal obraz před 
napsáním tohoto článku, objevil jsem v pravém 
dolním rohu jakýsi černý kroužek. Vyfotografo-
val jsem ho a doma jsem při zkoumání fotografií 
ke svému překvapení zjistil, že v onom rohu je 
jednak červený podpis „Jos. Hromádka“, jed-
nak plastická oválná značka (o  rozměrech 30 
x 25 mm) s  textem „JOSEF HROMÁDKA / M. 
SOCHAŘ / MALÍŘ / A ZLATO ZDOBNÍK / V / 
LITENČICICÍH“.
Pak již bylo jednoduché získat poměrně obsáhlé 
informace o autorovi, z nichž stručně cituji (Pá-
leníček Ludvík: Výtvarné umění na Kroměříž-
sku a Zdounecku, Kroměříž 1940, str. 38):
„Hromádka Josef, nar. 28. ledna 1820 v Nových 
Zámcích u Nesovic. 11. června 1844 byl v Liten-
čicích sezdán s Annou Šponarovou, nar. 17. led-
na 1818 ve  Cvrčovicích. Zemřel 8. dubna 1900 
v  Litenčicích. Dosud nedoceněný řezbář, malíř 
a  pozlacovač. Podle rodinné tradice Josef Hro-
mádka, jehož se ujal kaplan v Nových Zámcích, 
jevil už v mládí výtvarné nadání. Plně je rozvinul 
až v Litenčicích. Čirou náhodou jsem totiž získal 
řadu Hromádkových návrhů oltářů, křtitelnic, 
kazatelen, kostelního nábytku a  atd. Nejstarší 
mezi těmito doklady Hromádkovy činnosti je ná-
vrh oltáře pro starý kostel v  Ratajích, datovaný 
16. srpna 1844. Hromádka do  kostelů nedodá-
val jen zmíněné věci, maloval pro ně i  obrazy. 
V  tomto oboru své činnosti byl Hromádka jistě 
samoukem. Na obrazech z rozpětí čtyřiceti let je 
vidět, jak se zdokonaloval technicky i  výrazově. 
Wolný dvakrát mluví o Hromádkovi jako o au-
todidaktovi. Jak k tomu došel, je dnes těžko říci. 
Hromádkovy nákresy mluví proti jeho soudu. 
Naopak: podle nich soudím, že Hromádka byl vy-
učen řezbářství u nějakého velmi dobrého mistra, 
a podle toho, že hodně svých nákresů podepisoval 
německy (možná, že pro úřední potřebu - byly 
předkládány dohlédacímu úřadu k  schválení), 

JO
SEF HROMÁDKAM. SOCHAŘ

MALÍŘ
A ZLATO ZDOBNÍK

VLITENČICÍCH
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soudím, že se asi učil ve  Vídni. Je nesporné, že 
své řemeslo ovládal dokonale. Jeho výkresy jsou 
precisní, technicky dokonalé a  jsou nesporným 
dokladem odborného školení. Hromádka byl 
zřejmě jedním z  těch starých řemeslnických mi-
strů, kteří šedou automatičnost denní práce si 
dovedli zpříjemnit prací skutečně tvůrčí. Charak-
teristickým znakem Hromádkových oltářů jsou 
postavy dvou klečících, okřídlených andělů: jeden 
z nich má ruce sepjaté, druhý zkřížené na prsou.“
Nutno dodat, že popsaná dvojice soch andělů je 
i v našem kostelním depozitáři, je otázkou, zda 
Hromádka nemůže být autorem i oněch r. 1873 
nově postavených bočních oltářů.
Impulsem k napsání tohoto příspěvku bylo vý-
ročí 300 let založení obce, které koncem června 
oslavili krasovští sousedé. V  publikaci, kterou 
vydali, velmi zdůrazňují, že jejich největší obec-
ní svátek, Tradiční krasovské hody, se slaví jako 
připomínka slavného přejmenování původního 
názvu Rogendorf na dnešní Krasovou. V rámci 
pochopitelných protiněmeckých nálad po skon-
čení 2. světové války tak bylo odstraněno jméno 
rakouského rodu, který se výrazně zapsal do dě-
jin našich končin. Došlo k tomu v neděli 10. srp-
na a slavnostní akce měla takový úspěch, že se 
ji krasovští občané rozhodli každoročně slavit 
jako „hody“, vždy první srpnovou neděli. Vzhle-

dem k  tomu, že v obci nebyla žádná kaple, tak 
se do  té doby žádné hody, odvozené normálně 
od svátku nebeského patrona, neslavily.
A tím se vracíme zpět k našemu jedovnickému 
oltáři Nanebevzetí Panny Marie. V  popisech 
kostela byl vždy uváděn jen pod tímto názvem, 
sv. Dominik nebyl nikdy zmíněn – byl jen ja-
kýmsi atributem mariánského obrazu. Až...
Až do Jedovnic přišel v červnu 1947 nově usta-
vený farář František Vavříček. Věděl, že se 
v  Krasové nově zavádějí hody na  první srpno-
vou neděli. Hody jsou ovšem spojeny se svátkem 
nebeského patrona – ale toho Krasová neměla. 
Uvědomil si, že datem blízko je svátek sv. Domi-
nika (dnes 8. srpna) a že „nevyužitý“ Dominik 
je přímo v Jedovnicích na bočním oltáři. Chtělo 
by se s úsměvem říci: „Byla to naprostá náhoda, 
Bohem už roku 1875 naplánovaná.“ A tak určil 
za patrona Krasové tohoto světce. Krasová tím 
ve  farním kostele získala i  „svůj vlastní“ oltář, 
který byl od  té doby vysvětlován i  jako oltář  
sv. Dominika.
P.  Vavříček se snažil farníkům vštípit, že se 
v  Krasové slaví hody na  sv. Dominika, takže 
mnozí jedovničtí o  souvislosti hodů s  přejme-
nováním obce nevědí. A v Krasové naopak jen 
málo lidí ví o zasvěcení obce sv. Dominikovi.

Josef Plch

Duchovní sloupek

Rozhledny 

Nad Francovou Lhotou na  moravsko-slo-
venském pomezí ční Čubův kopec a  na  jeho 
vrcholku dřevěná Čubova rozhledna. Je to 
krásná ukázka umění valašských tesařů, spo-
lehlivě pevná, dokonale provedená a  přiměře-
ně zkrášlená prvky, které pro její funkci nejsou 
nutné, ale dodávají této účelové stavbě další 
„rozměr“. Šindelové stříšky překrývající rozdíl 
ve velikosti jednotlivých pater jsou zvlněné jako 
stuha, i  když by bylo jednodušší je udělat jako 
rovnou plochu. Schody mezi patry jsou stále str-
mější kvůli zmenšující se ploše podlahy a prů-
lezové otvory v  podlaze se ze stejného důvodu 
postupně zmenšují, takže posledním už člověk 
neprojde ani s malým batohem na zádech. Kdy-

by rozhledna měla ještě o jedno patro víc, mu-
selo by se na  ně lézt po  žebříku. Trochu mi to 
připomínalo myšlenku, kterou se pokusil vtělit 
do oltáře v našem kostele Jan Koblasa - úzkou 
cestu do nebe, ale i zkušenost, že leccos, do čeho 
se pustíme, se v průběhu realizace ukáže být slo-
žitějším, než se jevilo na začátku.
Rozhlednu vybudovalo před třiceti lety místní 
JZD, což je jistě chvályhodný počin. Přece jen 
však má jednu vadu. Když rozhlednu stavěli, 
buď špatně odhadli další růst stromů kolem roz-
hledny, nebo na tuto okolnost nějak zapomněli. 
Dnes je z nejvyššího patra ještě vidět vrcholové 
partie vzdálených kopců, ale bližší okolí zakrý-
vají vrcholy stromů. Za několik let budou vidět 
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už jen vrcholy stromů a lézt na rozhlednu bude 
mít smysl snad jen v zimě, neboť se jedná o stro-
my listnaté. Jinak budou moci návštěvníci obdi-
vovat jen stavbu samotnou. Současní a ještě více 
budoucí návštěvníci rozhledny by tedy ocenili, 
kdyby přes obtížnou přístupnost měla rozhled-
na navíc ještě to zmíněné patro přístupné jen 
po žebříku. Bez něho časem ztratí rozhledna, ze 
které není rozhled, svůj smysl.
Cestou od Vyškova zase vidíme nad Drnovicemi 
rozhlednu, o jejímž smyslu člověk zapochybuje, 
i když z ní rozhled je. Jenže on je na tom holém 
kopci rozhled i ze země. Z rozhledny je sice lepší 
a za sto či více let možná Chocholík zaroste stro-
my tak, že ze země nebude vidět nic, ale než se to 
stane, bude mít materiál rozhledny doslouženo, 
stavba se stane životu nebezpečnou a tudíž od-
souzenou ke zbourání a odvezení do šrotu.
Nevím, proč na Chocholíku nepostavili jen roz-
hledničku podobnou třeba té, kterou najdeme 
na nedalekém Chlumu nebo nad Žernovníkem, 
a  proč naopak na  Čubově kopci nepřidali ješ-
tě jedno patro. Nemíním také hanět ty, kdo se 
o stavbu těchto rozhleden přičinili. Stavění roz-
hleden považuji za módní trend lepší než mnohé 
jiné způsoby utrácení peněz. Většinou se k nim 
musí jít aspoň kousek cesty pěšky, rozšiřují ob-
zory a stávají se orientačními body v krajině, což 
je užitečné a potřebné. Chovám tedy ke stavite-
lům rozhleden vřelé sympatie.

Stejně jako mnohé jiné věci vnímám ty zmíněné 
rozhledny jako určitou formu zrcadla nastave-
ného mně i jiným. I nám se může stát, že něco 
nedotáhneme do  konce, vynecháme poslední 
patro, které se v danou chvíli jeví jako zbyteč-
né, ale časem nám chybí. I my někdy budujeme 
z všelijakých důvodů něco třeba i krásného, ale 
ne nezbytného, a  vynaložené prostředky, čas 
a  úsilí nám pak mohou chybět na  provedení 
potřebnějších a  užitečnějších věcí. Dnešní svět 
nám nabízí tolik možností využití času, že nám 
už nezbývá čas a síla dělat něco nad rámec svých 
povinností. Možná i proto je svět takový, jaký je.
Kterýsi římský vojevůdce kdysi podával císa-
ři hlášení o prohrané bitvě. Když se císař ptal, 
proč bitvu prohráli, velitel řekl: „Protože každý 
plnil své povinnosti.“ Po  císařově nechápavém 
pohledu upřesnil: „Protože každý plnil JENOM 
své povinnosti.“
Když rozhledně chybí jedno patro, a proto z ní 
není nic vidět, budou návštěvníci zklamaní 
nebo naštvaní. Možná se také najde někdo, kdo 
se přičiní, aby tam to chybějící patro přibylo. 
Když se nenajde, bude na světě o jednu atrakci 
méně, což není až tak veliké neštěstí, abychom 
se tím trápili. Pokud však pro někoho neudě-
láme to, co bychom udělat mohli, může to mít 
důsledky mnohem závažnější.

Václav Trmač, farář

Napsali jste nám aneb Názory občanů

Poděkování pečovatelské službě

Pečovatelskou službu městyse jsme zpočátku 
registrovali díky jejich služebnímu vozidlu. 
Občas jsme její pracovnice zahlédli v  okolních 
domech, zejména při rozvážce obědů. Bohužel 
i u nás v rodině nastala situace, kdy jsme se roz-
hodli začít dovážku obědů pro naše rodiče vyu-
žívat. Zpočátku to byl opravdu jen dovoz oběda, 
postupně jsme začali využívat skoro všechny 
nabízené terénní služby, jako pomoc při osobní 
hygieně, pomoc s  jednoduchými přesuny seni-
orů po  bytě, pomoc při podávání oběda apod. 
Děvčata (snad nám oslovení prominou, ale tak 
jim doma důvěrně říkáme) se u  nás postupně 

střídala a  v  konečné fázi k  nám dojížděla 4x 
denně. Společně s námi se snažila splnit posled-
ní přání našich rodičů, kterým bylo strávit ko-
nec života v domácím prostředí. Stárnutí nejde 
zastavit, i když se tomu všichni bráníme, a ne-
bylo to jednoduché ani z  jedné strany. Rodiče 
si zprvu nechtěli připustit, že některé úkony už 
nezvládnou, nechtěli u sebe v bytě někoho cizí-
ho přijmout a přirozeně se styděli. Ale postup-
ně si na přítomnost děvčat zvykli a dokonce se 
na ně i těšili, přece jen to bylo vítané zpestření 
běžného dne. Děvčata ochotně, pečlivě a  vždy 
dochvilně pomáhala, a to i v situaci, kdy fyzic-
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ké síly už nestačily, a  rodiče zůstali upoutáni 
na lůžku.
Díky této zkušenosti můžeme říct, že práce 
děvčat z pečovatelské služby opravdu není jed-
noduchá. Musí zajistit sjednané služby za  kaž-
dé situace, třebaže se necítí „fit“ a  u  srdíčka je 
„ouvej“. Po naší zkušenosti pro ně ale máme jen 
slova chvály. Můžeme říct všem, kteří o terénní 
pomoci pečovatelské služby uvažují, aby se ne-
báli a  službu využili. Budete určitě spokojeni, 
stejně jako my. Rozhodně se nestydíme za  to, 
že nám někdo „cizí“ s  péčí o  rodiče pomáhal. 

Ten, kdo někdy o někoho doma pečoval, ví, že to 
není jednoduché a že je třeba, aby si i „pečující“ 
odpočinul, fyzicky i psychicky. S tím vším nám 
pečovatelská služba pomohla a bez jejich pomo-
ci by pro nás už tak těžká situace byla mnoho-
násobně těžší. 
Chceme tímto ještě jednou všem „děvčatům“ 
poděkovat za péči, kterou poskytla našim rodi-
čům. Jsme rádi a hlavně vděčni, že náš městys 
takové služby nabízí a že jsme je mohli využít.

Mazánkovi

Ještě jednou singletrail…

Slovo „singetrail“ jsem měla spojené zejména 
se stezkami kolem sjezdovek, kdy si cyklista 
nasedne i  s  kolem na  lanovku a  sjíždí od  hor-
ní stanice po  sjezdovce nebo podél sjezdovky 
dolů do  údolí. Nedokázala jsem si představit, 
jak takové stezky budou fungovat u  nás. Mu-
sím přiznat, že mne jedovnické stezky mile 
překvapily. Jsou krásné a  hravé. Cesta stezkou 
do kopce lesem je zajímavá a každý si najde své. 
Někdo i do kopce jede svižně, jiný si cestu uží-
vá a rozhlíží se kolem. Už z první cesty nahoru 
jsem byla nadšená. Nepovažuji se za  nadšenou 
a  zdatnou cyklistku (bohužel už nejsem ani 
nejmladší cyklistka), do kopce se zadýchám, ale 
přesto cestu nahoru si vychutnám. Projela jsem 
s manželem všechny tři trasy, pěkně v klidu, bez 
zbytečného honění a byla jsem překvapená, jak 
jsou stezky pěkně upravené a zábavné (zatáčky, 
terénní hrby s případnými skoky, přejezdy potů-
čků, žlíbků a cest). Opravdu nádherný zážitek. 
Žádné skoky, ale svižná jízda, něco jiného než 
projížďka lesní cestou. Přiznávám, nejsem jejich 
častým návštěvníkem, ale fandím jim. Manžel 
si stezky vyloženě užívá. Jezdí na  nich od  jara 
do podzimu, jak mu to čas dovolí, ale v průměru 
2x týdně. Nemůže si je vynachválit. Jsou zají-
mavě a moderně značené, a to jak pro cyklisty, 
tak pro chodce, kteří se pohybují v okolí stezek 
po  značených turistických trasách a  cestách. 
Na veškerá křížení cest jsou cyklisté upozorně-
ni jednoduchou značkou. Super. Žádná hrůza, 
jak si někdo myslí. Každý jede podle sebe, podle 
svých schopností a  svého tempa a  na  stezkách 

k  žádným střetům nedochází. Cyklista jedno-
duše musí odhadnout svoje síly a vědět, jaké jsou 
jeho schopnosti, jak rychle může po stezkách jet. 
Takže obavy některých jedinců (většinou těch, 
kteří vše jen od někoho slyšeli) jsou zbytečné. Já 
se dokážu z přírody kochat i během cesty. Nád-
herný je třeba výhled z  modré stezky směrem 
na Chaloupky a Rudici. Nesouhlasím ani s ná-
zorem, že pěší by si měli raději ke  klidné pro-
cházce vybírat jinou oblast lesa. Mnohem častěji 
než na kole chodím kolem stezek na procházku 
se psem. Cyklisté jsou k nám, pěšákům, ohledu-
plní a většinou nás i pozdraví. Za sebe můžu jen 
dodat, že nevidím žádný problém.
A základna? Pěkná moderní stavba s upraveným 
okolím, a to jak terasou s posezením, tak zelení 
v části areálu kempu. Uvnitř i venku u základ-
ny pak najdete příjemné posezení s  nabídkou 
zajímavého občerstvení. U posezení jsem nikdy 
neviděla odhozený papírek nebo přeplněné od-
padkové koše. Vše vždy čisté a upravené.
Podle mého názoru díky singletrailům vzrostla 
návštěvnost Jedovnic a  kempu. Něco takového 
tady chybělo. Něco, co by do  kempu naláka-
lo další turisty. Myslím, že díky kolům, která 
můžeme vidět u stanů, aut, obytných přívěsů či 
chatek v kempu, se to podařilo. Jen mne mrzí, 
že stezky nejsou víc propagovány na stránkách 
městyse. Není na nich žádný odkaz a stejné je to 
na stránkách kempu. A můj závěr? Jsem jedno-
značně PRO stezky a fandím jim!

Šárka Trusinová
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Postřehy ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice

Na mnohá tato veřejná zasedání chodívám, píši, 
jaká poznání z nich mám.
Občané o závěrech jejich jednání jsou informo-
vání na  úřední desce, na  obecních webových 
stránkách a ve zpravodaji městyse zveřejněním 
anonymizovaných výpisů usnesení z  nich. Vý-
pisy jsou suchým úředním sdělením. Běžnému 
občanovi jsou málo srozumitelné. Nedozví se 
z  nich, jak zasedání probíhalo a  co se na  něm 
dělo. Vlastní zápisy ze zasedání, které jsou 
k  nahlédnutí v  kanceláři paní tajemnice úřa-
du, považuji za nepřesné a podle mého názoru 
také nevystihují atmosféru jednání na zasedání. 
Protože neznám předpisy, co všechno a  jakým 
způsobem má v zápisech být uvedeno, je docela 
možné, že se mýlím a  že k  jejich obsahu mám 
přemrštěné požadavky. 
Žijeme v demokratické společnosti, umožňující 
všem jedovnickým občanům podílet se na  ří-
zení života v  městysi účastí v  komunálních 
volbách. Před třemi roky se voleb současného 
zastupitelstva v  Jedovnicích zúčastnilo 59,5 % 
oprávněných voličů. Patnáct zastupitelů, kteří 
získali oprávnění rozhodovat o  veřejných vě-
cech v obci, zastupuje všech 2.800 jedovnických 
občanů. Pro ně a za ně rozhodují. Měli by se pro-

to snažit o vzájemnou komunikaci a spolupráci 
s občany a při svém rozhodování brát v úvahu 
jejich názory. To však naše zastupitelstvo nečiní 
a na základě osobní zkušenosti mám dojem, že 
názory prostého občana je nezajímají, ale obtě-
žují.
Pomocí počítače na internetu sleduji, jak to dě-
lají jinde. U žádné obce jsem nenašel zápis nebo 
výpis označený jako anonymizovaný výpis. Na-
opak například ve Sloupě a v Lipovci u schvalo-
vání dokumentů jsou uvedeny jmenovitě hlasy 
„proti“ a „zdržel se hlasování“, v Kotvrdovicích 
prostřednictvím internetu je vedena veřejná 
diskuse občanů se starostou s  okamžitou od-
povědí na  každou otázku nebo připomínku. 
V  některých obcích svolávají besedy s  občany 
u kulatého stolu nebo společná posezení u kávy. 
To v Jedovnicích chybí. Že by podceňovali inici-
ativu a zájem občanů o věci veřejné? Věřím, že 
podobné „otevření“ vedení našeho městyse by 
mnozí občané přivítali.

IM (jméno autora je známo redakci)

Pozn. redakce: Podle zákona o  obcích (Zákon  
č. 128/2000 Sb.) jsou zasedání zastupitelstva vždy 
veřejně přístupná, i když to není výslovně uvede-
no; zasedání rady obce jsou však neveřejná.

Postřehy k článku „Postřehy ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice“

Protože předchozí článek obsahuje několik ne-
přesných a  zavádějících informací, je mou po-
vinností vysvětlit, „jak se věci mají“.
Pisatel se domnívá, že zápisy pořízené ze zase-
dání zastupitelstva městyse jsou nepřesné a ne-
vystihují atmosféru jednání. Zákon č. 128/2000 
Sb. o obcích (obecní zřízení) uvádí uvádí, že 
zápis o  průběhu zasedání musí obsahovat 
počet přítomných členů zastupitelstva obce, 
schválený pořad jednání zastupitelstva obce, 
průběh a výsledek hlasování a přijatá usnese-
ní. Ostatní věci v zápise být nemusí.
Zastupitelstvo obce vydává jednací řád, v němž 
stanoví podrobnosti o  jednání zastupitelstva 
obce. Jednací řád Zastupitelstva městyse Je-
dovnice rozšiřuje náležitosti stanovené záko-

nem ještě o den a místo jednání, hodinu zaháje-
ní a ukončení, dobu přerušení, jména určených 
ověřovatelů zápisu, podstatu rozpravy se jmény 
řečníků, podané návrhy členů zastupitelstva 
na usnesení a průběh o jeho hlasování, případné 
dotazy a návrhy. Součástí zápisu je prezenční lis-
tina, projednávaný program zasedání, písemné 
návrhy, interpelace a  příloha s  přijatými usne-
seními. Dále je v jednacím řádu uvedeno, že se 
zveřejňuje pouze usnesení z jednání zastupitel-
stva a zápis z jednání je uložen na úřadu městyse 
u tajemnice k nahlédnutí. Zápis podepisují sta-
rosta nebo místostarosta a  určení ověřovatelé. 
Pokud některý z členů zastupitelstva má k zápi-
su námitky, rozhodne o nich nejbližší zasedání 
zastupitelstva obce.
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Jestliže zastupitelstvo někdy dojde k názoru, že 
výpis z usnesení není pro zveřejňování dostateč-
ný, schválením změny jednacího řádu lze stano-
vit, že budou zveřejňována celá znění zápisu.
Co se týká jmenovitého hlasování o  přijatých 
usneseních zastupitelstva obce - již několik let 
probíhá na půdě Parlamentu ČR diskuse, jestli 
změnit zákon a zavést jmenovité hlasování. Do-
sud však tato změna do zákona zanesena nebyla. 
Pokud se v  některé obci členové zastupitelstva 
rozhodnou a odhlasují, že chtějí, aby bylo v zá-
pise uvedeno jmenovité hlasování, je to možné. 
Když se takto zastupitelstvo nerozhodne, nemo-
hou být u hlasování jména hlasujících uváděna. 
A můj poslední postřeh se bude týkat anonymi-
zace výpisů z usnesení. Ta je nařízena Zákonem 
č. 101/2000 Sb. na ochranu osobních údajů. 
Pokud obec zveřejní zápis nebo přijatá usnese-

ní ze zasedání zastupitelstva obce, je její povin-
ností zachovat ochranu osobních údajů a zajistit 
anonymizaci těchto údajů tzv. „začerněním“. 
Při zveřejnění je nutné anonymizovat citlivá 
data, jako je u fyzických osob např. rodné číslo, 
bydliště a jméno. U jména bude záležet na veli-
kosti obce a četnosti těchto jmen v dané obci, tj. 
možnosti identifikovat konkrétní osobu. Takže 
např. město Blansko (20.600 obyvatel) ve svých 
usneseních vypouští jméno a ponechává pouze 
příjmení dané osoby, ale v  Jedovnicích (2.700 
obyvatel) uvádíme jen počáteční písmena jména 
a příjmení dané osoby. Nedodržování zákona na 
ochranu osobních údajů může vést k uložení vy-
sokých pokut obci ze strany Úřadu pro ochranu 
osobních údajů.

Ing. Marta Tesařová, tajemnice ÚM

Zprávy z redakce
Milí čtenáři, milí spoluobčané, toto prázdnino-
vé číslo Jedovnického zpravodaje vám přináší-
me o něco dříve než obvykle, jeho přípravu jsme 
museli přizpůsobit dovoleným „zainteresova-
ných osob”.
Můžete si přečíst dokonce dva zajímavé roz-
hovory, které připravila redakce. Vracíme se 
také ke květnové anketě o Jedovnickém zpra-
vodaji. Zúčastnilo se jí 85 respondentů, všem 
děkujeme! Ti, kdo se pohybují na  internetu, se 
mohli již dříve seznámit s interaktivní analýzou 
výsledků, kterou zpracoval Josef Plch mladší 
– odkaz byl zveřejněn v  červnu na  obecních 
webových stránkách: 
http://www.jedovnice.cz/cs/aktualne/ostatni 
-sdeleni/vysledky-ankety-o-jedovnickem 
-zpravodaji
Především pro ty, kdo nejsou on-line, přinášíme 
tabulku výsledků, snad bude pro vás přehledná. 
Bohužel jsme do  uzávěrky tohoto čísla JZ ne-
stihli připravit úplně vše, co jsme měli v plánu, 
takže k  vyhodnocení „otevřených otázek“ (Co 
vám v JZ chybí? Máte nějaké další připomínky 
a návrhy?) se vrátíme v příštím čísle.
Vysvětlivky k tabulce:
Význam zkratek: Zast. (Informace ze zastupi-
telstva), Rekl. (Inzerce a  reklamy), Pol. (Infor-

mace obecní policie), ZŠ (Základní škola), ZUŠ 
(Základní umělecká škola), Sport, D&M (Děti 
a mládež, tj. Dymáček, Skaut, Pionýr), MŠ (Ma-
teřská škola), Duch. (Duchovní sloupek), Star. 
(Starostovo okénko), Kult. (Kultura), Rozh. 
(Rozhovory), Pozv. (Pozvánky), Hist. (Historie), 
Spol. (Společenská kronika, tj. Jubilanti a nově 
narozené děti).
Hodnocení jednotlivých rubrik je provedeno 
známkami podobně „jako ve škole“, tj. 1 = velmi 
dobré, zajímavé, 2 = průměr, 3 = nezajímavé.
Známka 4 (rubriku nečtu) není počítána do cel-
kové „průměrné známky“, ale zvlášť byla vyhod-
nocena „čtenost“.
V tabulce jsou rubriky seřazeny podle průměru 
hodnocení „od  nejslabší k  nejlepší“, tj. nejspo-
kojenější jsou čtenáři s  rubrikami Společenská 
kronika (průměrná „známka“ 1,35), Historie 
(1,37), Pozvánky, Rozhovory (atd. viz tabulka) 
… a  nejkritičtější jsou k  informacím ze zastu-
pitelstva – i z odpovědí na otevřené otázky vy-
plývá, že forma „suchého“ výpisu z  usnesení 
občanům připadá málo sdělná (známka 1,97 – 
čtenost je ale vysoká, téměř 92 %). Daleko více 
jsou spokojeni s  „okénkem starosty“ (známka 
1,57 a čtenost 93 %) – to je přece jen podáno čti-
věji.
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Co jsme v redakční radě z ankety zatím vyvo-
dili?
Více se zaměříme na  srozumitelnost informa-
cí, v  každém čísle budeme přinášet „Tři otáz-
ky“ na  aktuální téma pro někoho ze zastupi-
telů, případně zaměstnanců Úřadu městyse. 
(Okénko starosty může být v JZ pokaždé, záleží 
na  panu starostovi, zda nám ho napíše. Stejně 
tak má právo k vyjádření k „obecnímu dění“ ka-
ždý zastupitel, bude-li mít zájem.)
Další změnou, která vychází z námětů vás čte-
nářů, je zařazení pozvánek z  okolí, které na-

jdete již v tomto čísle na str. 39. Bude je pro vás 
sledovat paní knihovnice Michaela Doleželová 
(členka redakční rady).
No a na závěr: budeme rádi, když ještě více ožije 
rubrika Názory občanů – o tom, co vás zaujalo, 
co se vám líbí i nelíbí. Děkujeme těm, co nám 
už napsali!
Přejeme vám všem pěkné letní dny.

Za redakční radu Jedovnického zpravodaje
Soňa Plchová

Analýza výsledků ankety Jak jste spokojeni s Jedovnickým zpravodajem?  
(z května 2017, zpracoval J. Plch ml.)

Re
sp

on
de

nt
i

Po
če

t

Po
dí

l v
 %

Pr
ům

ěr
né

 
ho

dn
oc

en
í

Za
st

.

Re
kl

.

Po
l.

ZŠ ZU
Š

Sp
or

t

D&
M

M
Š

Du
ch

.

St
ar

.

Ku
lt.

Ro
zh

.

Po
zv

.

Hi
st

.

Sp
ol

.

Vš
ich

ni Průměr hodnocení 
jednotlivých rubrik

1,50 1,97 1,97 1,83 1,78 1,75 1,70 1,64 1,64 1,58 1,57 1,49 1,48 1,41 1,37 1,35

Čtenost v % 90,5 91,8 84,7 91,8 84,7 78,8 71,8 85,9 82,4 77,6 92,9 96,5 94,1 95,3 92,9 96,5

Dl
e p

oh
la

ví

muži 27 31,8% 1,59 1,92 2,05 1,91 2,00 2,15 1,71 1,86 2,05 1,63 1,52 1,72 1,54 1,44 1,13 1,60

ženy 58 68,2% 1,45 2,00 1,94 1,80 1,69 1,57 1,70 1,55 1,47 1,55 1,59 1,39 1,45 1,39 1,46 1,25

Dl
e v

ěk
u

25 a méně 6 7,1% 1,75 1,67 2,00 1,83 1,83 2,00 1,67 2,00 1,83 1,80 1,67 1,67 1,33 1,50 1,83 2,17

26 až 35 16 18,8% 1,63 2,07 2,31 1,87 1,93 2,23 1,75 1,71 1,64 2,09 1,81 1,50 1,60 1,53 1,73 1,19

36 až 45 21 24,7% 1,41 2,11 1,88 2,00 1,59 1,41 1,65 1,37 1,53 1,47 1,53 1,32 1,37 1,32 1,50 1,37

46 až 60 27 31,8% 1,40 1,88 1,79 1,68 1,65 1,59 1,67 1,61 1,52 1,29 1,54 1,58 1,36 1,35 1,08 1,27

61 a více 15 17,6% 1,52 2,00 2,07 1,86 2,08 1,89 1,83 1,91 1,92 1,67 1,36 1,47 1,73 1,47 1,13 1,33

Dl
e v

zd
ěl

án
í bez maturity 19 22,4% 1,58 1,94 1,88 1,58 1,68 1,67 1,77 1,68 1,47 1,58 1,53 1,58 1,89 1,58 1,50 1,32

s maturitou 36 42,4% 1,55 1,97 1,96 1,94 2,00 1,96 1,59 1,70 1,84 1,85 1,59 1,55 1,42 1,38 1,44 1,36

VŠ 30 35,3% 1,38 2,00 2,03 1,89 1,62 1,56 1,77 1,56 1,58 1,32 1,57 1,37 1,27 1,33 1,21 1,37

Pozvánky

Kino E-Cinema Jedovnice – srpen 2017
Adresa: KD Na  Kopci 571, 679  06 Jedovnice,  
tel. 704 425 319
Začátky představení v 17 hodin, pokladna ote-
vřena ½ hodiny předem.
Rada městyse stanovuje výši vstupného do Kina 
E-Cinema Jedovnice 60 Kč,

na  dětská představení ve  výši 30 Kč a  pro děti 
do 6 let zdarma.

6. 8. neděle – UŽ JE TADY ZAS
Téměř sedmdesát let po neslavném odchodu se 
Adolf Hitler překvapeně probouzí v  dnešním 
Berlíně. Komedie Německo, 2015.
/110 /́ Cinemart, a.s. / Vstupné 60 Kč / MP
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20. 8. neděle – POJAR DĚTEM
Pět filmů Břetislava Pojara: Psí historie, Hiroshi, 
O princezně, která se nesmála, Vánoční balada 
a  Narcoblues. Animované pásmo pro děti ČR, 
2016.
/70 /́ Cinemart, a.s. / Vstupné 30 Kč, děti do 6 let 
zdarma / MP
Program kina E-Cinema Jedovnice najdete na in-
ternetu: www.jedovnice.cz, sekce Kino.

Autokemp Olšovec Jedovnice
Aktuality na http://www.olsovec.cz
Objízdná trasa v Jedovnicích NEOMEZÍ příjezd 
do kempu. Hostům ATC Olšovec a návštěvníkům 
Jedovnic bude vjezd do prostoru kempu (a k ryb-
níku Olšovci) umožněn.

Rybaření na rybníku Olšovci - celé léto 
Každý rok si můžete přijet zarybařit na rybník 
Olšovec. Rybářská sezóna u  nás začíná 1. čer-
vence a končí 31. srpna. V případě, že by došlo 
ke změně termínu rybářské sezóny, byla by tato 
informace okamžitě zveřejněna. Více informací 
najdete v rybářském řádu: 
img.olsovec.cz/articles/rybarsky-rad.pdf 
Rybářské povolenky můžete zakoupit denně 
na recepci ATC Olšovec (6.00 - 22.00). 
Ceník rybářských povolenek: na 1 den - 350 Kč / 
na 3 dny - 900 Kč / na 7 dní - 1800 Kč

HAPPY DAYS – zábavný animační program 
v kempu Olšovec v Jedovnicích - celé léto 
I na  léto 2017 připravujeme oblíbené animační 
programy v ATC Olšovec - kempu, kde to žije! 
Wikiho dětský klub • animační program pro 
celou rodinu • zumba a jiné sportovní aktivity • 
atraktivní večerní programy pro dospělé 
Animační programy pro děti i  dospělé jsou 
ZDARMA!

19. - 20. 8. Letní sraz automobilů Dacia
Pořádá: Dacia club, Autokemp Olšovec  
http://www.daciaclub.cz/sraz/jedovnice-2017-27

Koncert Bivojanky pod dožínkovým 
věncem aneb Škola volá 
neděle 3. září 2017 na Barachově
Poslední prázdninovou neděli bude Bivojanka 
vyhrávat pod dožínkovým věncem.
Letošním přespolním hostem bude po třech 

letech opět Sivická kapela.
Svůj hodový program zopakují Veselé tetiny. 
Děkujeme.
Odpoledne plné svižné dechovky začne v 15 hod. 
na výletišti Barachov u rybníka Olšovce.
Vstupné dobrovolné. Za každoroční podporu 
děkujeme firmě Agris Jedovnice a městysi
Jedovnice. V případě nepříznivého počasí bude 
akce přesunuta na náhradní termín.
Pořádá: Spolek Bivoj a dech. hudba Bivojanka 
http://www.bivojanka.cz

Divadelní soubor Vlastimil Jedovnice
vás zve na autorskou komedii

Bezkontaktní ženy aneb Agrostory
REPRÍZY PŘEDSTAVENÍ V PROSINCI  
neděle 3. 12. 2017 
neděle 10.12. 2017
začátek představení vždy v 17.00 hodin, 
kinosál KD Jedovnice
Předprodej vstupenek bude zahájen v prodejně
„Květiny Jaroslav Zelinka“ od 1. 10. 2017
Představení trvá asi 120 minut + jedna 15minu-
tová přestávka
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

A co se chystá v okolí?
4.-6. 8. TRADIČNÍ KRASOVSKÉ HODY
Obec Krasová a SDH Krasová zve na program 
na obecním výletišti

Pátek 4. 8.
• 21.00 hodin taneční zábava se sku-

pinou Medium, vstupné 60 Kč

Sobota 5. 8.
• 8.30 hodin 49. ročník volejbalového turnaje 

na sportovišti u pohostinství U Krba
• 21.00 hodin taneční zábava se skupinou Me-

dium, vstupné 60 Kč

Neděle 6. 8.
• 11.00 hodin mše svatá v parčíku pod školkou

1. - 3. 9. Mezinárodní závody motorových 
člunů na Olšovci  JSOU LETOS ZRUŠENY 
Z  DŮVODU NÍZKÉHO STAVU VODY 
V RYBNÍKU!
Informaci zveřejnil 18. 7. pořadatel - Klub 
vodních sportů Jedovnice.
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• 14.00 hodin skupina Šošůvská schola
• 15.00 hodin skupina Fajrbírs z Krasové
• 19.00 hodin taneční zábava se skupinou Ex-

ploze, vstupné 60 Kč
Bohaté občerstvení a lunapark

11. - 13. 8. 2017 Krásenské 
hody na sv. Vavřince
• Hodové zábavy od pátku do neděle
• Každý večer zahraje jedna kapela.
• Spousta občerstvení a pouťových atrakcí

2. 9. 2017 Krásenské guláš
2. ročník soutěže ve vaření kotlíkového guláše
v sobotu 2. 9. v areálu hřiště za Rychtou v Krá-
sensku
12.00 – začátek vaření
Od 13.00 – doprovodný program:
pro děti, dospělé a soutěžící týmy

Srdečně zve obec Krásensko, krásenský 
„Guláš tým“,  SDH Krásensko, Futsal 

club a Rychta Krásensko.

Další informace a přihlášky na ou@krasensko.cz 
nebo 604 280 416, 724 443 805.

18.-19. 8. Křtinské hody 2017
Pátek 18. srpna
18.30 Stavění máje

Sobota 19. srpna
 9.30 Hodová mše v kostele Jmé-

na Panny Marie Křtinské
12.30 Krojovaný průvod obcí s muzikou
 Vyvádění stárek
17.00 Slavnostní příchod pod máju
 Předání hodového práva
 Moravská beseda
 Pásmo dětských tanců
 Pásmo hodových tanců
20.00 Hodová veselice na náměstí,
 k tanci a poslechu hraje Podboranka
 a Cimbálová muzika Pecka
21.00 Moravská beseda

 Pásmo dětských tanců
 Pásmo hodových tanců
23.30 Losování bohaté tomboly
Jednotné celodenní vstupné 90 Kč. Více infor-
mací na www.krtinskehody.tk
Pěkné prožití hodů v  příjemné náladě a  při 
pohárku dobrého moravského vína vám přeje  
chasa.

19. 8. 2017 Regionální jarmark 
a oslava 2. narozenin Domu přírody
Dům přírody Moravského krasu u  Skalního 
mlýna
Možnost poznat, ochutnat nebo si i  zkusit vy-
tvořit výrobky místních šikovných lidí.
Součástí doprovodný kulturní program. Více 
informací:
www.blanensko.cz/regionalni-jarmark-a 
-oslava-2-narozenin-domu-prirody.html

2. 9. 2017 Den pro děti v Nemocnici 
Blansko - téma Džungle
Koná se za každého počasí od 10 do 17 hodin.
Program na pódiu:
• 10.00 Velvet – písničky z pohádek • 11.00 ofi-
ciální zahájení • 11.15 Nemocnice má talent 
– zahájení prezentací • 11.30 Aerobik show – 
cvicsnami.cz • 12.00 Ledové království – nová 
živá show • 13.00 Ukázka zásahu hasičů – he-
liport • 14.00 Divadlo Koráb – princezna na 
hrášku • 15.00 Nemocnice má talent – talentová 
soutěž pro děti • 16.00 Exhibice Vaška Koláře – 
mistr světa v biketrialu • 16.20 Dívka ČR 2017 – 
exhibice finalistek • 16.40 Nemocnice má talent 
– vyhlášení vítězů

Program v areálu:
• 8 kostýmovaných stanovišť s  úkoly na téma 
džungle • zvířecí fotokoutek • exotičtí hadi•
... a mnoho dalších stanovišť organizací a spon-
zorů s bohatým programem a zábavou pro děti.
Více podrobností na Facebooku: událost „Den 
pro děti v Nemocnici Blansko“

Inzerce
• Hledáme ke koupi byt v Jedovnicích. 

Hotovost. Tel. 720 584 911.
• Koupím rodinný dům do 5 mil. Kč. 

Tel. 720 598 284.


