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Starostovo okénko
Vážení spoluobčané,
v  měsíci červenci proběhlo pracovní jednání 
zastupitelů, na němž jsme se zabývali možnost-
mi revitalizace obecní budovy č. 44, kde by 
v případě získání dotace mohlo dojít k  celkové 
rekonstrukci.
Dalším projednávaným tématem byl projekt ob-
novy zeleně v lokalitě u kostela a smuteční síně 
(prostranství pod památnými stromy).
Dále jsme konzultovali projekt opravy komuni-
kace k základní škole.
Byla dokončena promenáda u  rybníka Olšovce 
a opravena část ulice Kopeček.
Na  Havlíčkově náměstí pokračují jak příprav-
né, tak vlastní práce na vybudování autobusové 
zastávky s veřejnými toaletami a trafikou. Nyní 

započnou práce na  základní desce, na  kterou 
v  průběhu měsíce září uložíme vlastní ob-
jekt. Ten bude následně doplněn zastřešením 
zastávky.
Práce na  revitalizaci mateřské školy pokraču-
jí tak, aby celá akce byla dokončena do  31. 8. 
a  nový školní rok mohl začít v  opravených 
prostorách.

Na obálce: Poznali jste 
srpnovou pranostiku?
Uhodli jste, jakou pranostiku představuje 
titulní kresba Mgr.  Jitky Vávrové? Ověřit si 
to můžete na straně 36.
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Současně byl opraven chodník na Palackého uli-
ci, kde ještě dokončíme podélná parkovací stání 
a usadíme nové sloupy veřejného osvětlení.
Veliké úsilí nás stojí nápravy škod po  přívalo-
vých deštích.

Děkuji všem, kteří nám jakýmkoli způsobem 
pomáhají při odstraňování škod a také při úkli-
du kolem svých nemovitostí.

Ing. Jaroslav Šíbl, starosta

Několik otázek
Tentokrát pro Jana Fránka, 
místostarostu a předsedu 
komise pro životní prostředí
Ing.  Mgr.  Jan Fránek 
zastává v současném za-
stupitelstvu funkci mís-
tostarosty. Kromě toho 
stojí také v  čele komise 
pro životní prostředí. 
A  právě toho se budou 
týkat naše otázky. 
XX SP: Tuším, že k péči o přírodu a životní pro-

středí obecně máte blízko jednak jako absolvent 
přírodovědecky zaměřeného studia, jednak 
i jako dlouholetý skaut. Můžete o svém vztahu 
k životnímu prostředí povědět něco více?
JF: Ano, vzhledem k  mému přírodovědnému 
vzdělání (biologie, geologie a  chemie na  PřF 
MU a  biotechnologie na  VUT v  Brně) a  ko-
níčkům (skaut, včelaření a  sport) mám obecně 
blízko k přírodě. Navíc jako rodilý Jedovničák 
mám vztah přímo k naší obci a jejímu prostředí. 
Vždy jsem si uvědomoval, jakou výhodu máme, 
že žijeme v takto krásné krajině. A že je třeba se 
o  ni starat, chránit ji a  snažit se vytvářet tady 
co nejlepší podmínky k  životu. Líbí se mi, že 
v  Jedovnicích a  blízkém okolí je příhodné pří-
rodní prostředí, které vybízí jak k  aktivnímu 
odpočinku, vycházkám a poznávání přírody, tak 
i k provozování různých sportů jako plavání, cy-
klistika, běh, bruslení, běžecké lyžování a další. 
To vše je obrovský benefit, který nám můžou lidé 
z měst jen závidět. 
Výhoda hezkého životního prostředí ovšem také 
zavazuje k péči o ně. To lze dělat různými způ-
soby - pro mě je jedním z nich právě i působení 
v komisi ŽP.
Vedení některé z  komisí k  pozici místosta-
rosty tradičně patří, a  protože jsem už dříve 

(ve volebním období 2006-2010) byl předsedou 
komise životního prostředí, nabízelo se jako při-
rozené na tuto činnost znovu navázat. 
XX SP: Co je vlastně přesně náplní činnosti ko-

mise životního prostředí? Jaké má kompetence 
a pravomoci? Jak dalece může ovlivnit rozhodo-
vání zastupitelstva/rady?
JF: Komise ŽP, stejně jako ostatní komise, slouží 
jako poradní orgán rady městyse. To znamená, 
že je radě nápomocná v  případě řešení otázek 
týkajících se životního prostředí, kde se snaží 
nalézt konstruktivní řešení. Na  druhou stranu 
může předkládat radě náměty k zamyšlení a na-
vrhovat věci, které by se mohly uskutečnit. Radu 
bychom měli ovlivňovat objektivně a prezento-
vat pokud možno co nejlépe předem připravené 
náměty. 
XX SP: Jak jste spokojen se stavem životního 

prostředí v Jedovnicích? V čem jsou u nás podle 
vás největší problémy? Máte nějaké konkrétní 
cíle, kterých byste chtěl v rámci komise pro ŽP 
dosáhnout?
JF: Z  mého úhlu pohledu je životní prostředí 
v Jedovnicích velice pěkné, ale vždy je co zlep-
šovat. Protože největšími problémy se zabývá 
strategický plán obce a  řeší je zastupitelstvo 
a rada, tak jsme si v rámci komise ŽP nastavili 
tyto cíle: prostranství před prodejnou COOP, 
parčík u TGM, promenáda u rybníka Olšovec, 
oplocení a údržba dětských hřišť, řešení koupání 
v  Jedovnicích, umístění kontejnerů tříděného 
odpadu a osvěta formou přednášek. 
Některé z těchto cílů jsou relativně rychle reali-
zovatelné, jiné jsou složité a jejich řešení si vyža-
duje dlouhodobý časový horizont. 
Jsem velmi rád, že komise funguje, pravidelně 
se schází a umožňuje iniciativním členům usku-
tečnit jejich dobré nápady, jako např. zvelebení 
prostranství před prodejnou COOP. Za to bych 
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chtěl touto cestou poděkovat paní Kocmanové, 
paní Pliskové, panu Charvátovi a  zaměstnan-
cům obce. 
Mezi ostatní aktivity a  cíle komise patří např. 
nátěr laviček, kterému jsme se věnovali na  po-
slední pracovní komisi, nebo plánovaná pomoc 
při budování oplocení dětského hřiště. 
XX SP: Komise životního prostředí (i zastupitel-

stvo či rada) se před časem zabývala problemati-
kou parkování u kostela, kde by se kvůli ochraně 
památných stromů měly provádět výrazné úpra-
vy. Bylo to již ve „staré“ komisi za minulého 
zastupitelstva, ale předpokládám, že to sleduje 
i současná komise ŽP. Můžete prozradit něco 
bližšího o aktuální situaci, zda je již připraven 
nějaký projekt, jak by se prostor měl proměnit 
a kdy by se to mělo realizovat?
JF: Chtěl bych poupravit cíl celé akce, a  tím je 
údržba památných stromů u kostela. Parkování 
se bude řešit ruku v ruce právě s údržbou památ-
ných lip, na kterou máme studii a budeme žádat 

o dotaci. Výsledné řešení se bude odvíjet podle 
přidělení dotace. 
XX SP: Ještě bych měla poslední otázku. Při pří-

pravě předchozího zpravodaje nám poslal jeden 
nespokojený občan kritickou připomínku k při-
pravovanému vybudování parkovacích míst po-
dél okraje parčíku u sochy T. G. Masaryka – že 
je nedůstojné, aby přímo u pomníku parkovala 
auta. Má to skutečně takto být? 
JF: Podélné parkování při okraji parčíku TGM 
bylo schváleno dřívějším zastupitelstvem a bylo 
zahrnuto do projektu komunikace (viz uložené 
pojízdné obrubníky). Stávající komise ŽP před-
ložila radě stanovisko, že se záměrem vybudo-
vání parkoviště nesouhlasí. Ale vše je o  kom-
promisu a  o  hledání společného řešení. Pokud 
tedy parkování bylo již schváleno, pokusíme se 
dořešit konstruktivně finální podobu parku. 

Rozhovor připravila Soňa Plchová,  
redakce Jedovnického zpravodaje

Informace z rady a zastupitelstva
Ve všech případech se jedná o anonymizované výpisy z usnesení v souladu s požadavky Zákona 
o zpracování osobních údajů (Zákon č. 110/2019 Sb.) 

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 10 ze dne 28. 5. 2019

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse Jedovnice souhlasí
• se stavebními úpravami rodinného domu č.p. 

25 na pozemku p.č. 1088 a p.č. 1089, dle před-
ložené dokumentace, žadatel R. P., Blansko

• se stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 
1298/1 a p.č. 1299, dle předložené dokumen-
tace, žadatel manželé R. a M. P., Jedovnice

• s prodejem části pozemku p.č. 459/1 o výmě-
ře 36,50 m2 firmě Distribut, s.r.o., Vachova 
36/1, 602 00 Brno a doporučuje zastupitelstvu 
městyse schválit s touto firmou kupní smlouvu

Rada městyse Jedovnice schvaluje
• návrh příspěvků do  kroniky městyse za  rok 

2018 a vyslovuje poděkování panu J. R. za pří-
kladné vedení kroniky městyse

• Smlouvu o  zřízení věcného břemene č. PV 
– 014330048479/001 se společností E.ON 

Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 
370 49 České Budějovice

• Smlouvu o  zřízení věcného břemene č. PV-
014330050498/001 se společností E.ON 
Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 
370 49 České Budějovice

• smlouvu o nájmu pozemků č. 00260000164 
s R. a Z. S., Jinačovice

• rozpočtové opatření č. 2/2019 dle předložené-
ho návrhu

Rada městyse Jedovnice bere na vědomí
• zápis z  jednání komise kulturně spolkové ze 

dne 14. 5. 2019

Rada městyse Jedovnice nereflektuje
• na předkupní právo chaty č.e. 73
• na předkupní právo ze smlouvy uzavřené dne 

25. 7. 2014 se společností Domy seniorů alfa, 
s.r.o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno
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Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 11 ze dne 25. 6. 2019

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse Jedovnice souhlasí
• s přístavbou, nadstavbou a stavebními úprava-

mi rodinného domu č.p. 217 na pozemku p.č. 
597 a p.č. 598 dle předložené dokumentace, 
žadatel M. V., Jedovnice

• se stavbou přístřešku u  rekreační chaty č.e. 
201 umístěné na pozemku p.č. 2070/1 a zpev-
něné plochy v  provedení betonové dlažby, 
dle předložené dokumentace, žadatel V. S., 
Adamov

• se stavbou přípojky vody, přípojky splaškové 
kanalizace a  přípojky dešťových vod na  po-
zemku p.č. 2454/4, p.č. 536/7 a p.č. 2454/94, 
dle předložené dokumentace, žadatel KAMA 
EXPO, s.r.o., Babice nad Svitavou 282, 
664 01, Babice nad Svitavou

• se zveřejněním záměru na prodej části pozem-
ku p.č. 1258 o výměře cca 50 m2.

• s  pronájmem části pozemku p.č. 462/32 
o výměře cca 165 m2 za účelem zřízení podél-
ného parkovacího stání pro cca 11 aut u  ul. 
Zahradní s  firmou Distribut, s.r.o., Vachova 
36/1, 602 00 Brno, a stanovuje roční nájemné 
ve výši 4.000 Kč za jedno parkovací stání.

• s  provedením technického zhodnocení bu-
něk inv. č. 91 a  92, které jsou v  podnájmu 
společnosti M. H., Brno, a  buněk inv. č. 
93 a  94, které jsou v  podnájmu společnosti 
SmartXservice, s.r.o., 561 56 Horní Čermná 
143 s  tím, že technické zhodnocení buněk 
bude hradit podnájemce, který si je bude 
také odepisovat, a to bez nároku na finanční 

vyrovnání v  případě dřívějšího ukončení 
podnájmu

• s opravou překopů zástřikem na místní komu-
nikaci ul. Podhájí v celkové částce 78.600 Kč 
od  firmy SILPRA silniční práce, s.r.o., 
Černovická 253/2c, 617 00 Brno.

Rada městyse Jedovnice schvaluje
• výjimku z čl. V odst. 2 Řádu rekreační oblasti 

Jedovnice mimo víkendy, svátky a všední dny 
od 19 h, žadatel Ing. D. J., Brno

• výsledek hospodaření společnosti Olšovec, 
s.r.o., Havlíčkovo nám. 71, 679 06 Jedovnice, 
za  rok 2018 ve výši zisk 965.611,63 Kč a na-
vrhuje ponechat tento zisk na účtu 428 00 – 
nerozdělený zisk z minulých let

• termíny svatebních obřadů na rok 2020
• přidělení bytu č. 3C2K8 v  Domě s  pečo-

vatelskou službou, Zahradní 699, 679  06 
Jedovnice, paní A. D., Kotvrdovice.

• rozpočtové opatření č. 4/2019 dle předložené-
ho návrhu.

Rada městyse Jedovnice bere na vědomí
• poděkování MS Jedovnice ČČK za  finanční 

příspěvek obce a  děkuje za  nabídku služeb 
členů v oblasti údržby veřejné zeleně, životní 
prostředí a údržby drobného majetku obce.

• zápis z  jednání komise kulturně spolkové ze 
dne 17. 6. 2019.

• zápis z  jednání komise sociálně zdravotní ze 
dne 20. 6. 2019.

Rada městyse Jedovnice nereflektuje
• na předkupní právo chaty č.e. 143
• na předkupní právo chaty č.e. 68

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 12 ze dne 31. 7. 2019

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse Jedovnice souhlasí
• s  provedením udržovacích prací zpevněných 

ploch na pozemku p.č. 48 a p.č. 107, žadatel 
M. G., Jedovnice.

• s  provedením opravy vodovodní přípojky 
na  pozemku p.č. 1043/1 pro objekt č.p. 1 

na  Havlíčkově náměstí, žadatel F. M., 
Jedovnice

• s přijetím účelově určeného finančního daru 
pro Základní školu Jedovnice, příspěvko-
vou organizaci, Nad Rybníkem 401, 679  06 
Jedovnice, od  Women For Women, o.p.s., 
Vladislavova 152/4, 140 00 Praha 4, pro uhra-
zení stravného ve  školní jídelně pro 7 žáků 
ve  školním roce 2019/2020, a  to v  období 
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od 2. 9. 2019 do 30. 6. 2020 ve výši 37 627 Kč. 
Tento dar bude poskytován ve dvou etapách:
- část pro rok 2019 ve  výši 18  912 Kč pro 

období do 31. 12. 2019
- část pro rok 2020 ve  výši 18  715 Kč pro 

období od 2. 1. 2020 do 30. 6. 2020.

Rada městyse Jedovnice schvaluje
• smlouvu o  nájmu pozemků č. 0026000073 

s manžely J. a V. P., Brno
• smlouvu o  nájmu pozemků č. 0026000359 

s paní B. Z., Brno

• rozpočtové opatření č. 5/2019 dle předložené-
ho návrhu.

Rada městyse Jedovnice bere na vědomí
• Protokol o  kontrole České školní inspek-

ce, Jihomoravský inspektorát, Křížová 22, 
603  00 Brno, obsahující skutečnosti zjištěné 
při inspekční činnosti provedené v Základní 
škole Jedovnice ve dnech 4. a 5. 6. 2019.

• zápis z jednání komise pro mezinárodní spolu-
práci ze dne 16. 7. 2019. 

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice č. 6 ze dne 11. 6.

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí Zastupitelstvo městyse Jedovnice:
1. schvaluje ověřovatele zápisu RNDr.  Annu 

Bayerovou, Ph.D. a Ing. Josefa Matušku.
2. schvaluje po doplnění program 6. zasedání 

zastupitelstva městyse.
3.  schvaluje Závěrečný účet městyse Jedovnice 

za  rok 2018 včetně Zprávy o  výsled-
ku přezkoumání hospodaření městyse 
Jedovnice za rok 2018 s výhradami a přijímá 
opatření k  nápravě nedostatků, která jsou 
přílohou č. 1 dnešního zápisu. 

4. schvaluje účetní závěrku městyse k  31. 12. 
2018, včetně výsledku hospodaření městyse 
včetně jeho rozdělení v  souladu s ust. § 29 
Vyhlášky č. 220/2013 Sb., o  požadavcích 
na  schvalování účetních závěrek některých 
vybraných účetních jednotek. 

5. schvaluje Zprávu o  výsledku inventarizace 
městyse ke dni 31. 12. 2018. 

6. souhlasí s  přijetím neinvestiční finanč-
ní podpory na  financování sociálních 
služeb z  rozpočtu Jihomoravského kraje 
ve  výši 919.800 Kč a  schvaluje smlouvu 
č. JMK057293/19/OSV

7.  schvaluje Smlouvu o  příspěvku na  spolufi-
nancování sítě sociálních služeb pro rok 
2019 s Městem Blansko, nám. Svobody 32/3, 
678 01 Blansko, ve výši 50.000 Kč na služby 
sociální prevence a sociálního poradenství

8.  schvaluje kupní smlouvu na  pořízení ná-
kladního automobilu značky MULTICAR 
M27C od  firmy MINAM servis, a.s., 
Olomoucká 277/208, 796 07 Držovice.

9.  souhlasí s  přijetím neinvestiční finanč-
ní podpory z  rozpočtu JMK na  pořízení 
VPPO a ochranných prostředků pro JSDH 
Jedovnice ve  výši 72.000 Kč a  schvaluje 
smlouvu č. JMK059149/19/OKH

10.  souhlasí s  prodejem části pozemku p.č. 
459/1 o  výměře 36,50 m2 firmě Distribut, 
s.r.o., Vachova 36/1, 602 00 Brno a schvaluje 
s  touto firmou předloženou kupní smlouvu 
s cenou 1.000 Kč/m2

11.  schvaluje smlouvu o dílo na výrobu poloau-
tomatického WC modulu s firmou DAKO 
Brno, s.r.o., Křenovská 333, 664 58 Prace

12.  schvaluje smlouvu o  účasti městyse 
Jedovnice na  financování díla „Jedovnice - 
oprava komunikace po opravě vodovodu“ se 
Svazkem vodovodů a kanalizací měst a obcí, 
17. listopadu 14, 680 01 Boskovice

13.  deleguje pravomoc zastupitelstva městyse 
na radu městyse schválit smlouvu s dodava-
telem stavby „Stezky pro chodce a  cyklisty 
– úsek Jedovnice – Krasová“ s firmou SPH 
stavby, s.r.o., se sídlem Průmyslová 1414, 
593  01 Bystřice nad Pernštejnem, za  pod-
mínky minimální výše 90% dotace z MMR. 

14.  souhlasí s přijetím účelové neinvestiční do-
tace na  zabezpečení akceschopnosti JSDH 
Jedovnice na rok 2019 ve výši 150.000 Kč

15.  bere na vědomí zápis ze schůze Kontrolního 
výboru Zastupitelstva městyse Jedovnice ze 
dne 5. 6. 2019.

16.  schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019 dle 
předloženého návrhu.
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Další důležité informace
Poděkování
Dne 30. 6. 2019 odešla do zaslouženého pracov-
ního odpočinku dlouholetá matrikářka Úřadu 
městyse Jedovnice paní Zdeňka Nečasová. 
Tuto práci vykonávala od  roku 1985. Za  dobu 
svého zaměstnání ověřila tisíce podpisů a listin, 
vyřídila stovky změn bydliště a především zpří-
jemnila v rámci vedení svatebních obřadů vstup 
do manželství stovkám snoubenců. V rámci ko-
mise pro občanské záležitosti přivítala dvě gene-
race nových občánků městyse, blahopřála stov-
kám jubilantů k  jejich narozeninám a  oslavila 
s občany desítky zlatých svateb. Kromě matriční 
práce byla také hlavní pokladní. Svoji práci vy-
konávala vždy s pečlivostí, zodpovědností a  ra-
dostí. Každému žadateli se snažila vyjít vstříc. 
Za  to jí jménem svým a  také za  úřad městyse 
děkuji a přeji, aby ve zdraví a s vitalitou, kterou 
má, užívala klidných a  příjemných dní svého 
důchodu v kruhu svých nejbližších. 

Ing. Marta Tesařová, tajemnice ÚM Jedovnice

Připojení ke kabelové televizi
Přípojku KTV nelze z klimatických důvodů pro-
vést od října do března. Proto pokud o připojení 

ke KTV uvažujete, nahlaste se prosím nejpoz-
ději do konce září u paní tajemnice na ÚM, tel. 
606 760 194, e-mail tajemnice@jedovnice.cz 
Další připojování proběhne až po zimě. Pokud 
byste uvažovali o připojení jako o vánočním dár-
ku nebo ho např. z finančních důvodů odsouvali 
na zimu, nahlaste se i přesto do konce září, pro-
tože si můžete domluvit pořízení na splátky. 

- KTV -

Sbírka pro Diakonii Broumov 
Diakonie Broumov ve spolupráci s MS Českého 
červeného kříže pořádá sbírku pro nás již nepo-
třebných věcí v neděli 1. září 2019 od 13 do 17 
hodin v sále v Chaloupkách.
Sbírá se veškeré oblečení, lůžkoviny, ručníky, 
utěrky, zbytky látek (minimálně 1 m2), domácí 
potřeby (nádobí, peřiny, povlečení, deky, obuv, 
hračky, menší elektrospotřebiče, knihy).
Věci prosíme zabalené do  igelitových pytlů či 
krabic, aby se nepoškodily transportem.
Bližší informace na čísle 607 645 152.

Místní skupina ČČK Jedovnice

Obecní policie a hasiči
Zpráva o činnosti Obecní policie městyse Jedovnice 

Obecní policie řešila v období od 17. 5.  
do 26. 7. 2019 následující události:
• 4x zjištěno porušení OZV č. 1/2010 – znečis-

tění veřejných prostranství psími exkremen-
ty u  rybníka Olšovec a  volné pobíhání psů. 
Přestupky vyřešeny pokutou příkazy na místě.

• 1x nález peněženky s osobními doklady – ná-
lez předán majiteli.

• 1x nález mobilního telefonu. Po  zjištění ma-
jitele byl nalezený mobilní telefon předán. 
O předání sepsán úřední záznam.

• 2x oznámení dopravního přestupku 
na Městský úřad Blansko, oddělení dopravně 
správních agend. Přestupci jsou podezřelí ze 
spáchání přestupku v dopravě.

• 19x zaslána žádost o poskytnutí údajů z infor-
mačních systémů.

• 12x porušení dopravní značky „Zákaz vjez-
du motorových vozidel“ v  chatové oblasti 
Jedovnice. Přestupky vyřešeny pokutou pří-
kazem na místě.

• 2x odchyt volně pobíhajících psů. Přestupky – 
porušení OZV – vyřešeny pokutou příkazem 
na místě.

• 5x nález klíčů v k.ú Jedovnic – nalezené klíče 
předány majitelům, úřední záznam.

• 1x na základě záznamu z kamerového dohlíže-
cího systému odhalen pachatel trestného činu 
poškozování cizí věci. Žádost PČR Blansko 
o poskytnutí kamerového záznamu.
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• 2x přijato oznámení k  neoprávněnému par-
kování na  vyhrazeném parkovišti, určeném 
pro sanitní vozy. Přestupky vyřešeny pokutou 
příkazem na místě.

• 1x přestupek na  úseku ochrany zdraví před 
škodlivými účinky návykových látek a  jiný-
mi toxikomaniemi – kouření a  požívání al-
koholických nápojů, kde to zákon zakazuje 
– zastávka autobusů na  Havlíčkově náměstí. 
Přestupek vyřešen na místě uložením pokuty 
příkazem na místě.

• 1x nález registrační značky na ul. Palackého. 
Vyrozumění majitele, sepsán protokol o pře-
dání nalezené značky.

• 1x výjezd k záchraně lidského života v rekre-
ační chatové oblasti. Výjezd proveden za sou-
činnosti hasičů Jedovnice a RZS Nemocnice 
Blansko. O zásahu sepsán úřední záznam.

• 2x kontrola podomních prodejců, zjištění 
totožnosti a  oprávnění k  nabízení služeb. 
Přestupky proti pořádku v územní samosprá-
vě – porušení Tržního řádu městyse Jedovnice 
byly vyřešeny na  místě domluvou a  vykázá-
ním prodejců.

• 2x spadlý strom na místní komunikaci za ATC 
Jedovnice vlivem silného poryvu větru. 
Strážníci přivolali na místo pracovníka s pilou 
a lesní technikou, který spadlé stromy rozřezal 
a odklidil z komunikace. Strážníci během celé 
akce zabezpečovali místo zásahu proti vstupu 
nepovolaných osob a řídili dopravu.

• 2x případ podnapilých osob, které se požitím 
alkoholu uvedly do  stavu, kdy svým chová-
ním na ul. Kopeček budily veřejné pohoršení. 
Přestupky šetří OPMJ – přestupky proti veřej-
nému pořádku.

• 19x předvolání pro nepřítomného pachatele 
přestupku v  silničním provozu. Přestupky 
následně vyřešeny uložením pokut příkazem 
na místě.

• 1x oznámeno ujetí od  benzinového stoja-
nu bez zaplacení. Výjezd na  místo, šetření 
ke zjištění provozovatele vozidla, vyrozumění, 
zaplacení útraty za pohonné hmoty. V daném 

případě se nejednalo o  spáchání přestupku 
proti majetku.

• 17x zajištění dopravní obslužnosti, dohled nad 
silničním provozem a veřejným pořádkem.

• 4x případ rušení nočního klidu v ATC, na ul. 
Riviéra. Přestupky proti veřejnému pořádku 
šetří OPMJ.

• 1x přijato oznámení o podezření z přestupku 
proti občanskému soužití ke  kterému došlo 
na ul. Za Kostelem. Šetření, návrhový přestu-
pek, poučení osob o dalším postupu.

• 1x přijato oznámení – napadení psem bez zra-
nění. Porušení OZV. Šetření, fotodokumenta-
ce, vyřízeno domluvou.

• 6x asistence při kácení stromů v chatové oblas-
ti v k.ú. městyse Jedovnice.

• 1x přijato oznámení o  dopravní nehodě 
na  Havlíčkově náměstí a  ujetí od  neho-
dy. Výjezd na  místo, šetření, věc předána 
Dopravním nehodám PČR Blansko.

• 45x vystaveno povolení k  vjezdu do  chatové 
oblasti.

• Opakované kontroly rekreačních objektů 
v k.ú. Jedovnic.

• 16x výběr poplatků za užívání veřejného pro-
stranství a reklamy na Infokanále.

• Opakované kontroly rekreačních objektů 
v k.ú. Jedovnic.

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

• V následném období strážníci provedou min. 
2x měření rychlosti na místech vytipovaných 
a schválených PČR.

Obecní policie nenahrazuje práci PČR. V nalé-
havých případech nebo při nedostupnosti obecní
policie volejte prosím Policii České republiky: 
Tísňová linka 158
Obvodní oddělení PČR Blansko:  
tel. 974 631 396
Úřední hodiny Obecní policie městyse 
Jedovnice: středa 13.00 –17.00  
tel. 723 204 979

Luděk Kolář – velitel Obecní 
policie městyse Jedovnice

Činnost Sboru dobrovolných hasičů Jedovnice

Bucharův memoriál 2019
V sobotu 29. června se v Jedovnicích na fotbalo-
vém hřišti za krásného letního počasí uskutečnil 

další ročník Bucharova memoriálu, tentokrát 
pod názvem „Bucharův memoriál 2019“. Jedná 
se o již tradiční soutěž družstev mladých hasičů, 
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která je součástí série 
soutěží okrskové ligy po-
žárního sportu okrsku 
Jedovnice. Letošního 
závodu se zúčastnilo 
8 družstev v  kategorii 
mladších žáků a 7 druž-
stev v  kategorii starších 
žáků.
Soutěžilo se v  disciplíně požární útok, kdy má 
družstvo sedmi členů za úkol zdolat dva nástři-
kové nebo sklopné terče. Před zahájením útoku 
nastartuje dospělý strojník motorovou stříkačku 
a  na  signál startéra vybíhá soutěžní družstvo 
od  startovní čáry k motorové stříkačce, od níž 
starší kategorie utvoří pomocí dvou savic a sací-
ho koše přívodní vedení, dopravní a útočné ve-
dení s použitím dvou hadic B, rozdělovače, dvou 
hadic C a proudnice C pro první i druhý útočný 
proud. Mladší kategorie na předem utvořené pří-
vodní vedení připojí sací koš a vytvoří dopravní 
a  útočné vedení stejné jako u  starší kategorie. 
Mladším navíc při obsluze motorové stříkačky 
pomáhá dospělý strojník. Pokus končí úspěšně 
po zdolání levého i pravého terče, přičemž jako 
výsledný čas pokusu se počítá horší čas.
Jedovničtí mladí hasiči nezklamali a podali vel-
mi pěkné výkony srovnatelné s výkony ostatních 
družstev z  okolních obcí. Družstvo mladších 
žáků obsadilo 4. místo a družstvo starších žáků 
5. místo. Nutno dodat, že družstvo starších žáků 
dělila od druhého místa necelá jedna sekunda, 
což vypovídá o velmi kvalitní konkurenci v rám-
ci požární soutěže mládeže v okrsku Jedovnice.

Jedovničtí hasiči děkují všem sponzorům, kteří 
pomohli při zajištění této soutěže, a SK Jedovnice 
za zapůjčení fotbalového hřiště.

Vyprošťovací družstvo 
ve Velkých Opatovicích
V  sobotu 25. května 2019 se ve  Velkých 
Opatovicích uskutečnilo krajské kolo soutěže 
jednotek dobrovolných hasičů ve  vyprošťo-
vání zraněných osob z  havarovaných vozidel. 
V Jihomoravském kraji je na tento typ události 
předurčeno 11 dobrovolných jednotek. Soutěže 
se zúčastnilo devět z nich a  jedna jako host ze 
sousedního Pardubického kraje. Hlavním cílem 
je odborná příprava a prohloubení znalostí a do-
vedností jednotek pro reálné zásahy. Soutěž po-
řádal Hasičský záchranný sbor Jihomoravského 
kraje ve  spolupráci s  SDH a  městem Velké 
Opatovice. Vítěz soutěže bude Jihomoravský 
kraj reprezentovat na  mistrovství republiky, 
které se bude konat ve dnech 4. a 5. října 2019 
v Olomouci.
Naše družstvo si vylosovalo startovní číslo 7, 
takže jsme měli dost času nervózně sledovat 
úspěšné a  neúspěšné pokusy týmů před námi. 
Vylosovaný scénář nám přisoudil nehodu 
jednoho osobního automobilu převráceného 
na bok. Uvnitř se nacházel zraněný řidič v bez-
vědomí. Zvolili jsme rychlý přístup přes přední 
okno a provedení života zachraňujících úkonů. 
Následovala další standardní činnost, jako je 
zajištění místa nehody, protipožární opatření 
a  stabilizace vozidla. Pak celý tým intenzivně 
pracoval na  vytvoření otvoru ve  střeše vozidla, 
kterým byla osoba následně vyproštěna. S  vý-
sledným časem kolem 19 minut jsme se vešli 
do stanoveného časového limitu. Na následném 

Činnost Sboru dobrovolných hasičů Jedovnice
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vyhodnocení s  rozhodčími jsme si vyslechli 
převážně chválu. Zaznělo samozřejmě také pár 
výtek a doporučení, co zlepšit. Práci jsme nako-
nec odvedli dobrou, jelikož v nabité konkurenci 
jsme obsadili krásné druhé místo, což je pro nás 
doposud nejlepší výsledek. Na prvním místě se 

umístilo a  Jihomoravský kraj tak bude na mis-
trovství republiky zastupovat domácí družstvo 
Velkých Opatovic.

Mgr. Michal Prause 
fotografie SDH Jedovnice

Společenská kronika
Poznámka redakce: Od 1. července máme na je-
dovnické radnici novou paní matrikářku Terezu 
Gottwaldovou. Vítáme ji u nás a zároveň děkujeme 
za dlouholetou spolupráci bývalé paní matrikářce 

Zdeňce Nečasové, která si již užívá zaslouženého 
odpočinku v důchodu.

Soňa Plchová

Jubilanti

Blahopřejeme všem jubilantům, kteří slaví naro-
zeniny v měsíci červenci a srpnu 2018.
Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a  spokojenost 
do dalších let života.

Červenec
 1. 7. Emilie Němcová, Na Kopci 502, 81 roků
 3. 7. Věra Stará, Zahradní 699, 84 roků
 4. 7. Jitka Sotolářová, Kopeček 583, 81 roků
 5. 7. Eliška Keprtová, Brněnská 219, 95 roků
 7. 7. Jan Matuška, Brněnská 99, 85 roků
 13. 7. Eliška Nejezchlebová, Habeš 599,  

93 roků
 14. 7. Josef Hýzl, Na Větřáku 715, 82 roků
 19. 7. Václav Cimbálník, Na Větřáku 574,  

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

83 roků
 26. 7. Anna Opltová, Wanklova 184, 88 roků

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

82 roků
 4. 8. Helena Kuncová, Podhájí 386, 87 roků
 5. 8. Dominik Štelmach, Záměstí 101,  

89 roků
 5. 8. Marie Doleželová, Za Kostelem 444,  

90 roků
 8. 8. Rudolf Keprt, Olšovecká 284, 80 roků
 20. 8. Jiří Kmeč, Habeš 479, 80 roků
 21. 8. Marie Smoradová, Na Kopci 501,  

80 roků
 22. 8. Jarmila Srncová, Jiráskova 379, 86 roků
 26. 8. Drahoslava Pavelková, Zahradní 699,  

85 roků
 27. 8. Jiří Suchý, Wanklova 97, 81 roků
 28. 8. Alois Musil, Na Kopci 543, 83 roků
 31. 8. Soňa Jurková, Zahradní 699, 88 roků

Vítáme mezi námi

V obřadní síni jsme uvítali tyto nově narozené 
děti:
• Jakuba Voráče, Na Kopci 635
• Dominika Korčáka, Zahradní 677
• Zuzanu Gabrielovou, Zahradní 677
• Lilianu Přibylovou, U Hrubé lípy 536

• Lucii Borkovou, Na Kopci 543
• Dana Medka, Wanklova 265
• Lukáše Ševčíka, U Hrubé lípy 551
• Viktorii Turinskou, Palackého 282

Tereza Gottwaldová,  
matrikářka ÚM Jedovnice 
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Termíny pro uzavření sňatku v roce 2020

Rada městyse svým usnesením č. 11 ze dne 25. 6. 
2019 schválila stanovení doby konání svatebních 
obřadů. Jedná se ve všech případech o sobotu.
V ostatních dnech uskutečníme obřad jen tehdy, 
pokud tomu nebudou bránit provozní důvo-
dy (zvýšený nápor žadatelů v  úředních dnech 
apod.).
Tyto termíny neplatí pro církevní sňatky.
Měsíc Datum - termín
Leden 11. 1. 2020, 25. 1. 2020
Únor 15. 2. 2020 
Březen 7. 3. 2020, 21. 3. 2020 

Duben 4. 4. 2020, 18. 4. 2020 
Květen  9. 5. 2020, 23. 5. 2020 
Červen  6. 6. 2020, 20. 6. 2020, 27. 6. 2020 
Červenec 11. 7. 2020, 18. 7. 2020, 25. 7. 2020 
Srpen 1. 8. 2020, 8. 8. 2020, 29. 8. 2020 
Září 5. 9. 2020, 12. 9. 2020, 19. 9. 2020 
Říjen 3. 10. 2020, 10. 10. 2020, 24. 10. 2020
Listopad  7. 11 2020, 21. 11. 2020 
Prosinec  5. 12. 2020, 12. 12. 2020

Tereza Gottwaldová, matrikářka ÚM Jedovnice

Mateřská škola
Opravy budov mateřské školy a konec školního roku

Od  dubna se mateřská 
škola Jedovnice začala 
připravovat na  poměrně 
rozsáhlé opravy obou 
budov a  okolí. Práce za-
čaly za provozu školy, a to 
pro všechny přítomné (zejména zaměstnance, 
děti a rodiče) znamenalo přizpůsobovat se situ-
aci a stavebním podmínkám. Nejdůležitější pro 
nás bylo zachování bezpečnosti dětí i dospělých 
a  s  tím spojená koordinace přípravných prací, 
úklidových prací a organizace výchovně vzdělá-
vací činnosti. Díky zvýšenému pracovnímu úsilí 
všech zaměstnanců i  vstřícnosti a  pochopení 
rodičů jsme náročné období překlenuli bez vět-
ších obtíží. Také o prázdninách, první tři týdny 
v červenci, jsme zachovali provoz mateřské školy. 
Co vše se ve školce opravovalo, jak se to povedlo 
a také na co se mohou děti těšit v novém škol-
ním roce, tak o tom se ve zpravodaji rozepíšeme 
příště.
Nyní bych ještě ráda poděkovala našemu zřizo-
vateli, městysi Jedovnice, za to, že opravy areálu 
mateřské školy celkově zaštiťuje a  kontroluje. 
Velice si toho vážíme a těšíme se, že od září při-
vítáme děti v nově opravené mateřské škole.

A jaký byl konec školního roku pro děti? I přes 
probíhající opravy jsme se my učitelky snažily 
děti neošidit o  zážitkové akce spojené s  tímto 
obdobím.
Dětský den jsme slavili hned dvakrát. Paní 
knihovnice Míša Doleželová děti pozvala do kina 
na pohádku Tom a Jerry. Asi padesátiminutové 
promítání plné veselých příběhů si děti užily 
do  sytosti. Děkujeme za  pozvání a  organizaci 
promítání. A  podruhé si děti svátek užily spo-
lečně s hasiči. Ti si pro ně připravili interaktivní 
dopoledne plné zábavy a úkolů. Děti zdolávaly 
překážky, prolézaly tunelem, zachraňovaly dráč-
ka Soptíka, skládaly puzzle s obrázky hasičských 
aut, přiřazovaly oblečení záchranářům, policis-
tům a hasičům. Největší atrakcí však byla pro-
hlídka velkého a malého auta, stříkání z hadice 
a jízda lanovkou, která byla natažena mezi dvě-
ma stromy. Do auta se děti vyšplhaly, nebo byly 
vyzvednuty hasiči. Srazit kužel proudem vody 
se podařilo všem. Nejlepší zábavou bylo svezení 
na  lanovce. Výskání dětí bylo slyšet až u byto-
vek a hasiči se při tom řádně zapotili. Za úžasné 
interaktivní dopoledne velice děkujeme paní 
Martině Koubové a  pánům Kamilu Štraitovi, 
Zdeňku Zouharovi, Tomáši Koubovi, Pavlu 
Nejezchlebovi a  Dominiku Málkovi. Všechny 
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aktivity měli skvěle připraveny a fungovali jako 
sehraný tým. Do týmu hasičů mohou totiž patřit 
jen ti nejlepší.
3. června jsme vyjeli na  školní výlet 
do Dinoparku ve Vyškově. Součástí je ZOO park 
s chovem domácích a hospodářských zvířat z ce-
lého světa. Děti zaujal nově otevřený Podvodní 
svět a Dvoreček naší babičky. Zde chodily volně 
mezi domácími zvířaty a jejich mláďátky. Mohly 
je pohladit a  nakrmit. Ne všechny děti měly 

odvahu mezi zvířata vstoupit. V Dinoparku nás 
uchvátili dinosauři v  životní velikosti a  zvuky, 
které vydávali, a také pohádkový příběh ve 4D 
provedení.
10. června se představily děti z  divadelního 
kroužku v  pohádce Houbové čarodějnice. 
Na programu byla méně známá pohádka o lese, 
houbách, houbových čarodějnicích, statečných 
a  chytrých bratrech, zradě, intrikách, dobru 
a  lásce. A  jak to v  pohádce bývá, láska a  dob-
ro zvítězilo nad zradou a  intrikami. Divadelní 
kroužek vede paní učitelka Alena Dostálová, 
která je duší celého dění. Píše scénáře a celý pří-
běh sama režíruje.

Den dětí s hasiči

Na školním výletě – Dinopark a ZOO Vyškov

Malá technická univerzita  
- stavitelé mostů
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13. června se celá mateřská škola (tedy děti 
a  paní učitelky) vydala na  Cestu s  překvape-
ním. Jednalo se o klasickou hru „na šipkovanou“. 
Jedna skupina značila cestu šipkami, případně 
fáborky a ukrývala dopisy s připravenými úkoly. 

Ta druhá skupina ji stopovala, dopisy hledala 
a úkoly se snažila splnit. Jedná se o tradiční akci 
konce školního roku, kterou děti milují. Vy, kteří 
čtete naše články pravidelně, znáte tuto akci pod 
názvem Cesta za sladkým pokladem. 17. června 

Divadelní kroužek MŠ

Pasování předškoláků na školáky
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proběhl na  mateřské škole poslední, 10. díl 
projektu Malá technická univerzita. Během 
školního roku se děti postupně seznamovaly se 
stavěním města, prací architekta, učily se, jak se 
staví mosty a věže, zpracovává odpad, na chvíli 
se staly malými energetiky, vodohospodáři, či 
archeology. Děti projekt zaujal. Dovednosti, 
které zde získaly, uplatňovaly následně při hrách. 
Zejména kreslily plány pro stavbu domu, stavěly 
konkrétní budovy, mosty či věže.

21. června proběhlo na zahradě mateřské školy 
Jedovnice pasování předškolních dětí do řad 
školáků. „Ve školce nám hezky bylo, moc vzpo-
mínek navždy zbylo. Měli jsme se všichni rádi, 
zůstaneme kamarádi. Rozlučme se, kluci, holky, 
všichni z  jedovnické školky. Na nás starší šesti 
let, čeká nový školní svět.“
Všem novým školákům přejeme, ať se jim v zá-
kladní škole daří, hodně štěstí a kamarádů.

Pozvánka na besedu

Vážení rodiče,
dne 28. 8. 2019 vás zveme na  besedu 
s odborníkem na téma „Jaký temperament má 
vaše dítě, jaký máte vy a co s  tím…“ – typy 
temperamentu, čím se vyznačují a jak na ně nej-
lépe reagovat.
Besedovat s  námi přijede paní Iva Řehůřková, 
kterou někteří znáte z besed na  téma cílevědo-
most, zodpovědnost či komunikace.
Po  besedě budeme pokračovat v  informační 
schůzce, která bude zaměřena na  školní rok 
2019/2020.
Program odpoledne:
15.30 – beseda s odborníkem,
16.15 – informační schůzka pro rodiče:
• seznámení s  organizací školního roku 

2019/2020, akce školy na  první pololetí, 
projekty,

• seznámení se školním řádem,
• stravování,
• kroužky školy,
• fungování Klubu rodičů,
• různé (diskuze, možnost zakoupení čipů, při-

hlášení dítěte do kroužku aj.).
Místo setkání: třída Hastrmánci
Těšíme se na setkání s vámi.

Zahájení školního roku 2019/2020
Vážení rodiče, nový školní rok 2019/2020 začí-
ná v pondělí 2. 9. 2019, v jednotlivých třídách. 
Na všechny děti a  jejich rodiče se těší kolektiv 
zaměstnanců mateřské školy Jedovnice.

Mgr. Jitka Kučerová, ředitelka MŠ Jedovnice

Základní škola
Návštěva ze Slovenska

Na  konci měsíce května 
k  nám zavítali naši přátelé 
z partnerské školy z Tatranské 
Lomnice. Přijelo 28 dětí 
od  první do  osmé třídy a  6 
učitelů. Rodiny našich žáků 
poskytly slovenským dětem 
ubytování a  stravu, některé 
se jim postaraly i o zajímavé zážitky. Škola pro 
ně připravila program, aby se seznámili s naším 

okolím. Navštívili hrad Špilberk a  nákupní 
středisko Olympii v  Brně, Punkevní jeskyně 
a  propast Macochu. Společně s  našimi dět-
mi, u  kterých byli ubytováni, si zasportovali. 
Protože nám nepřálo počasí, místo minigolfu 
jsme využili halu SPŠ k míčovým hrám a pře-
kážkové dráze. Učitelé zavítali do výuky svých 
předmětů. Podívali se, jak se vyučuje u  nás. 
V  Jedovnicích se jim líbilo, obdivují naši pří-
rodu, která je zcela jiná než u nich doma a jejíž 
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krásu my mnohdy téměř nevnímáme. V měsíci 
září zavítají naší žáci do  Tatranské Lomnice 

a budou poznávat Vysoké Tatry, které toto měs-
to obklopují.

Mgr. Jana Nezvalová

You Dream - We Run 2019

7.-8. 6. 2019 v areálu stadionu 
ASK v Blansku na Mlýnské ulici 
I  tento rok se této největší outdoorové chari-
tativní akce v  Česku zúčastnila naše štafeta 
s názvem ZŠ a SPŠ Jedovnice.
Základ naší štafety tvořili hlavně žáci ZŠ 
Jedovnice, dále asi pět studentů ze SPŠ Jedovnice.
Velmi nám pomohli bývalí žáci naší školy 
a  poprvé velkou měrou letos zasáhli do  boje 
o co nejlepší výsledek rodiče. Maminky – paní 
Doleželová, Němcová a Kakáčová s paní učitel-
kou Soňou Hrazdírovou naší štafetě pomohly 
v nejtěžších chvílích nejen dobrou náladou, vy-
tvářením pozitivní atmosféry, ale hlavně heroic-
kými výkony přímo na ovále.
Přestože nás bylo méně než v předchozích letech 
a  chyběly nám některé opory, dokázali jsme 
jako štafeta naběhat úctyhodných 978 koleček, 
tedy celkově 391,2 kilometrů. V  předchozích 
letech by tento výsledek stačil na 1. místo, letos 
to však nestačilo ani na pomyslné stupně vítězů 
a  naše štafeta tak po  dvou letech čelo tabulky 
opustila a skončila na krásném 4. místě ze 100 

zúčastněných týmů. „Zlatý hattrick“ se nám 
tedy nezdařil, ale tato akce není jen o  sportov-
ních výkonech, ale především o podpoře a po-
moci handicapovaným, na  jejichž sny přispěla 
naše štafeta více než 15 000 korunami.
Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se k naší 
štafetě připojili a pomohli svými výkony dosáh-
nout tak pěkného výsledku.
Speciální dík patří paní Hégrové a  Kuchařové 
za  přísun energie v  podobě koláčků, ovoce,  
pizza-šneků a dalšího občerstvení.
Stejně tak bych chtěl moc poděkovat kolegy-
ním Haně Šíblové, Haně Slaninové, Haně 
Doleželové, které ve  svém volném čase kromě 
výborných sportovních výkonů hodně pomohly 
také s  organizací a  koordinací naší štafety a  se 
sháněním běžců.
Akci jsme si moc užili a i když většinu z nás bolí 
celé tělo, za tu atmosféru a za pocit, že jsme něco 
dokázali a pomohli tím lidem, kteří pomoc po-
třebují, to stálo. Příští rok se opět s radostí půjde-
me proběhnout a snad se nám podaří do štafety 
získat ještě více nadšenců než letos.

Mgr. Lukáš Buřt

Úspěch naší žákyně v celostátním finále

8. místo v  celostátním kole Olympiády 
v  českém jazyce pro Janu Stehlíkovou 
z 9. A Základní školy Jedovnice
Letos se konal již 45. ročník Olympiády v českém 
jazyce. Soutěž každoročně pořádá Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
Letošní finále proběhlo ve  dnech od  19. 6. 
do 25. 6. 2019 v Želivi. Téměř 40 nejlepších sou-
těžících ze všech krajů plnilo rozmanité úkoly 

z mateřského jazyka – mluvní projev, gramatická 
cvičení, slohové práce.
Jana Stehlíková je první žákyní naší školy, kte-
rá postoupila přes školní, okresní a krajská kola 
do republikového finále. Umístila se na krásném  
8. místě. Patří jí velká gratulace k mimořádné-
mu úspěchu!

Mgr. Jaroslava Šíblová

Základní škola Jedovnice završuje KidVenture

Ve školním roce 2016-2017 započala participace 
Základní školy Jedovnice, příspěvkové organi-
zace, v  mezinárodním projektu Evropské unie 

zaměřeném na  rozvoj finanční gramotnosti 
a podnikatelských dovedností u dětí ve věku 6 
až 10 let.
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Tento projekt byl založen na  spolupráci part-
nerských zemí, a to Velké Británie, Portugalska, 
Itálie, Turecka, Řecka a České republiky.
Vedoucím partnerem a  koordinátorem byla 
Kingston University Higher Education 
Corporation. Hlavní úlohou Základní školy 
Jedovnice, příspěvkové organizace bylo vytvoře-
ní produktu - robota, který byl a je prostřednic-
tvím počítačové hry vytvářen, prodáván a distri-
buován k zákazníkovi.
Pilotní testování hry v  Jedovnicích se usku-
tečnilo v  listopadu minulého roku a  bylo pro-
váděno žáky 1. stupně. Pedagogové Základní 
školy Jedovnice přispěli ke zdárnému pilotování 
hry nemalým dílem. Podíleli se na  překladech 

manuálu a  přizpůsobení českému jazykovému 
aparátu příslušejícímu oblasti podnikání a  fi-
nančnictví a  na  samotném pilotním testování 
této inovativní počítačové hry.
Ve dnech 18. – 19. července proběhlo v Základní 
škole Jedovnice závěrečné mezinárodní setkání 
všech zúčastněných stran. 
První den byl věnován shrnutí celého tříletého 
běhu tohoto mezinárodního projektu, diskusím 
nad další prezentací a  přínosem KidVenturu 
k  rozvoji finančního povědomí a  podnika-
telských dovedností u  žáků prvního stupně. 
Jednotlivé strany popisovaly své zkušenosti 
s tímto projektem.
V odpoledních hodinách celá mezinárodní sku-
pina navštívila Punkevní jeskyně, které zanecha-
ly ve  všech partnerských skupinách významný 
dojem.
Druhý den celé setkání vyvrcholilo přípravou 
závěrečné zprávy a celkového hodnocení projek-
tu KidVenture.
Základní škola Jedovnice, příspěvková organiza-
ce byla vyzvána ke spolupráci na dalších projek-
tech v rámci výše zmíněných aktivit.
Poděkování patří všem, kteří se aktivně zúčast-
nili završení projektu, a  všem, kteří tento zají-
mavý a přínosný projekt do jedovnické základní 
školy zprostředkovali.

Eva Štaralová, ředitelka ZŠ Jedovnice

Základní umělecká škola
Slovo ředitele

Milí přátelé,
chtěli bychom vám poděkovat za přízeň v uply-
nulém školním roce a zároveň doufáme, že nám 
přízeň zachováte i nadále.
V  tomto školním roce se udála řada věcí, ze 
kterých máme radost. Jsou to jednak úspěchy 
žáků na  soutěžích a  koncertech, dále postupné 
zušlechťování našich prostor, ať již jejich pláno-
vanou výzdobou, nebo postupným přidáváním 
komfortu posluchačům v  našem koncertním 
sále, který jsme nově vybavili klimatizací.
Následující rok 2019/2020 bude ve  znamení 
dvou důležitých událostí spojených s  naší ško-
lou. Ta první se týká pojmenování školy po vý-
znamné jedovnické osobnosti, kterou nesporně 

byl pan profesor František 
Bedřich Ševčík. Slavnostní 
koncert k přijetí čestného ná-
zvu školy se uskuteční 13. 10. 
2019 v kulturním domě. Bude 
mu předcházet i výstava někte-
rých artefaktů z pozůstalosti prof. F. B. Ševčíka 
a jeho ženy. Veškeré potřebné informace najdete 
včas na našich webových stránkách. (Pozn. red.: 
Již v tomto čísle JZ najdete o připravované výstavě 
o prof. Ševčíkovi více na str. 27.)
Druhá událost je neméně důležitá. Připomínáme 
si totiž 40 let od  založení samostatné hudební 
školy v Jedovnicích, čímž se významnost tohoto 
školního roku pro ZUŠ Jedovnice ještě zvýší. 
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V rámci výročí školy připravujeme koncert uči-
telů, dále pak muzikál, na kterém budou spolu-
pracovat všechny obory naší školy, a řadu dalších 
doprovodných akcí. O  všech těchto veřejných 

vystoupeních se rovněž dozvíte prostřednictvím 
našich webových stránek.
Na setkání s vámi na zmíněných akcích se bude-
me upřímně těšit.

MgA. Michal Hreňo, ředitel ZUŠ Jedovnice

Taneční orchestr na festivalu Mozartovy děti „v novém“

V  neděli 16. 6. jsme opět po  roce vyrazili 
do Brna. Konal se tam jako každý rok hudební 
festival Mozartovy děti.

Náš taneční orchestr v  novém, mladším slože-
ní pod novým vedením p. uč. Josefa Formánka 
zahájil svůj koncert ve  12 hodin na  náměstí 
Svobody.
V  programu zazněly nejenom orchestrální 
skladby různých žánrů, ale i písně z muzikálů, 
které zazpívali noví zpěváci Karolína Sehnalová, 
Justýna Smolenová a Pavel Bartes pod vedením 
p. uč. Hany Korčákové.
Premiéra vystoupení tanečního orchestru se 
vydařila a naši mladí umělci se už těší na další 
koncertní akce. Přejeme jim hodně zdaru.

Hana Korčáková

Resty z výtvarného oboru

Školní rok 2018-2019 skončil. Nutno podotk-
nout, že poslední měsíc byl, jako vždy, velice 
hektický. I  přesto jsme úspěšně dokončili vše, 
co bylo rozpracované a absolventi zvládli završit 
své projekty. Jen já, ve snaze na nic nezapome-
nout, jsem nakonec opomněla svoje svěřence při 
slavnostním předání vysvědčení na podiu v KD 
představit, a proto tak činím zpětně.
I. cyklus letos úspěšně zakončili tito žáci: Lucie 
Konečná, Barbora Kubíková, Zuzana Koubková, 
Kamila Chemčuková, Jindřich Urban, Natálie 
Rubi, Marie Nesrovnalová, Jana Stehlíková 

a  Michaela Francová. Ve  II. cyklu absolvovala 
Zdenka Klinkovská.
Vzhledem k  tomu, že dva roky prázdnin se asi 
konat nebudou, připomínám všem žákům (no-
vým i  pokračujícím ve  studiu VO), že během  
2. září, to je prvního školního dne, bude probí-
hat od rána ve výtvarném ateliéru v budově SPŠ 
„domlouvání“ rozvrhů. Proto se dostavte včas 
a se svým rozvrhem ze školy, abychom to úspěš-
ně dali dohromady a mohli rozjet...

Mgr. Jitka Vávrová
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Děti a mládež
Mateřské a rodinné centrum Dymáček

DYMÁČKOVINY číslo 4
Milí rodiče, prarodiče 
a milé děti, prázdniny jsou 
v plném proudu, a  to je ta 
„super“ doba, kdy trávíme 
svůj čas s našimi rodinami, 
kamarády, kamarádkami 
a  přáteli. Pro příjemné 

chvíle pod slunečníkem nebo u vody si můžete 
přečíst i něco málo od nás z Dymáčku.

Hurá prázdniny 
Na  konec školního roku jsme uskutečnili pro 
děti v  Jedovnicích, akci s názvem Hurá prázd-
niny, a sice dne 28. června. Celý program ved-
lo uskupení Komedianti na káře, které už děti 
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v  Jedovnicích znají. Přivítal nás sympatický 
bubeník. Hlavní náplní bylo žonglování. Děti 
mohly vidět, s  čím vším se dá žonglovat. Byly 
to balonky, talíře, kostky a  dokonce i  nože. 
Po  úvodním teoretickém zahájení se děti, ale 
i  rodiče, pustili do  žonglování také a  všem to 
moc šlo. Jistě jste viděli záběry na  infokanále. 
Během zkoušení žonglování bylo možné i  zís-
kat balonek v jakémkoli tvaru (pes, meč, kytka 
atd.), a  tak si děti odnesly i  něco na památku. 
Na závěr dostaly děti sladkosti a pitíčko jako ma-
lou odměnu za účast. Děkujeme moc TJ Sokol 
Jedovnice za  zapůjčení hřiště, kde se celá akce 
konala.

POZVÁNKY:
1) Dopravní hřiště s Dymáčkem
V sobotu 31. srpna od 10.00 do 12.00 hodin 
se na vás těšíme na dopravním hřišti v Blansku. 
Vstup je zcela zdarma. Děti obdrží malé odmě-
ny, získají školení o dopravním provozu, na akci 
je třeba si vzít vlastní odrážedlo, kolo, koloběž-
ku atd. Vhodné i pro děti malé, na dopravním 

hřišti jsou semafory, přechody a vlakový přejezd. 
Jde tedy zapojit všechny věkové kategorie dětí. 
V případě, že nám nebude počasí moc přát, dáme 
informaci o změně programu na náš Facebook. 
Akce je ve spolupráci s partnerem: 

2) Zahájení pravidelného programu
Od  září opět začne pravidelný program, to 
znamená cvičení v  kulturním domě, herna 
v  Dymáčku, logopedie a  další. Vše zveřejní-
me na  Facebooku a  na  webových stránkách 
Dymáčku. Máte se opět na co těšit:)

3) Bazárek 
Už víme, že bude dne 21. září v  kulturním 
domě. Napište si to tedy do kalendáře:)
Přejeme vám všem slunečné letní dny s rodinami 
a všemi blízkými. 

Vaše mateřské a rodinné centrum Dymáček

Skauti

Vypečené Tetratuny zazářily 
v krajském kole
V  termínu 31. 5. - 1. 6. se v  Kovalovicích 
(u  Rousínova) uskutečnilo krajské kolo 
Svojsíkova závodu. Z  jedovnického střediska 
se sem povedlo postoupit hned dvěma dívčím 
družinám - Liškám ze Senetářova a Vypečeným 
Tetratunám z  6. oddílu Amazonek Jedovnice. 
Při příjezdu měly všechny družiny za  úkol bě-
hem 120 minut postavit své stany a uvařit večeři 
ze surovin, které si s sebou přivezly, jejich snažení 

hodnotila odborná komise. Po  prvním nároč-
ném úkolu čekala družiny krátká scénka, která 
měla účastníky nabudit do zítřejšího závodu. 
V sobotu ráno se postupně vydávaly jednotlivé 
družinky po  okruhu asi deseti stanovišť, která 
měla za úkol vyzkoušet jejich schopnost spolu-
práce a komunikace, jakož i  dovednosti v ošet-
ření různých zranění a znalosti například v tří-
dění odpadu či poznávání rostlin a  živočichů. 
Po několikahodinovém „výletu“ se družinky za-
čaly z trasy vracet a byla na nich znát únava, ale 
hlavně velká očekávání, jak to všechno dopadne. 
Někteří během nekonečného čekání na výsledky 
využili ke  svlažení vodní nádrž v  areálu, která 
v tom vedru, přišla vhod. 
Nakonec se v  konkurenci 17 dívčích hlídek 
povedlo družině Lišek získat krásné 6. místo 
a  jedovnickým Vypečeným Tetratunám neuvě-
řitelné 1. místo a  to dokonce absolutně (od  1. 
kluků a 2. dívek je v obou případech dělilo více 
než 50 bodů (pro představu: na každém stanovi-
šti se dalo získat maximálně 36 bodů). Holkám 
moc gratulujeme a  držte jim palce, aby se co 
nejlépe předvedly na celostátním kole Svojsíkova 
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závodu, kam postupuje vždy nejlepší hlídka 
z kraje. Celostátní kolo čeká naše skautky 19. 
- 22. září v Chrasti u Chrudimi. 
Tři ze čtyř dívek navíc dokonce jedou na celo-
státní kolo již podruhé, což se málokomu povede.

Gábina Plchová

Intercamp
Už od podzimu jsme my, skautky z 6. dívčího 
oddílu Amazonky, netrpělivě vyhlížely první 
červnový týden. V  termínu 7. - 10. 6. se totiž 
nedaleko nizozemské vesnice De Steeg konal 53. 
ročník Intercampu, kterého jsme se plánovaly 
zúčastnit.
Intercamp je mezinárodní setkání skautů a skau-
tek ve věku 11-17 let. Do akce se zapojuje osm 
států světa (včetně ČR) a místo konání se kaž-
dým rokem mění.
Naše cesta započala ve  středu 5. 6., kdy jsme 
společně s  dalšími třemi oddíly nastoupily 
do  objednaného autobusu. Vyjely jsme z  Brna 
a našim cílem bylo přes tisíc kilometrů vzdálené 
městečko De Steeg v Nizozemsku. Na sedadlech 
autobusu jsme přečkaly první noc a  ráno už se 
probouzely v  německém Hannoveru. Formou 
týmové hry jsme si prohlédly historické centrum 
města a k večeru jsme ještě zavítaly do nedale-
kého aquaparku. Další zastávkou naší cesty se 
stal Amsterdam. V hlavním městě Nizozemska 
plném cyklistů a  cihlových domů jsme strávily 
většinu pátečního dne. Navštívily jsme dokonce 
i  muzeum výtvarného umění s  originály malí-
ře Rembrandta a podívaly se k rodnému domu 
Anny Frankové.
V  podvečer nás autobus zavezl poblíž malebné 
vesničky De Steeg, kde celá akce probíhala. 
Rozlehlou louku už pokrývaly plachty stanů vše-
ho druhu. Na přiděleném místě jsme se utábořily 

a  po  dvou nocích stráve-
ných na  sedadlech auto-
busu záhy usnuly.
V  sobotu ráno proběhlo 
slavnostní zahájení, které 
se neobešlo bez hudby 
a  tance. Náplní dopo-
ledního programu byla 
různá stanoviště, která 
jsme absolvovaly spolu 
se zahraničními skauty. 
Dobře jsme si tak procvičily naše jazykové i ko-
munikační dovednosti.
V neděli jsme se vydaly na výpravu plnou úko-
lů a her, která se opírala o téma celé akce „Být 
součástí přírody“.
Odpoledne byl čas na výměnu nášivek a šátků, 
potisk triček nebo nákup skautských předmětů. 
Velice jsme se těšily i  na  večerní Food festival 
- část programu, kde každý stát prezentuje své 
tradiční pokrmy. Ochutnaly jsme německé 
i americké speciality, českou kuchyni tu obstoj-
ně reprezentovala jídla jako svíčková nebo šišky 
s mákem. 
V pondělní ráno jsme sbalily stany, uklidily tá-
bořiště a před odjezdem nás čekal ještě závěrečný 
ceremoniál. Kolem poledne zastavil náš autobus 
v městečku Eindhoven, kde nás potěšila návštěva 
aquaparku i rozchod po městě.
Cesta zpátky utíkala díky filmům a  zpívání 
velmi rychle a  v úterý dopoledne už nás vítaly 
zástupy rodičů na  královopolském parkovišti. 
Z akce jsme si odnesly spoustu krásných zážit-
ků, přínosných zkušeností a  chuť do  dalšího 
cestování.

za družinu Mrkwí Jana Stehlíková - Jaňula

Nová země na pravoboku!
Zpráva o tom, že jistý Kryštof Kolumbus právě 
objevil Novou zemi, zastihla krále a královny při 
jejich každoroční slavnostní večeři. Ihned svolali 
55  odvážných mořeplavců ze svých zemí - re-
spektive z řad jedovnických skautů (3. a 4. klu-
čičího a 6. dívčího oddílu). Ti nemeškali a řídíce 
se skautským heslem „Buď připraven!“ v neděli 
30. června okamžitě naskákali na paluby svých 
lodí a pod vlajkami Anglie, Francie, Holandska, 
Německa, Portugalska a Španělska se vypravili 
na dobrodružnou plavbu. 
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První tři dny strávili malí námořníci v kajutách. 
Každý, kdo byl již někdy na moři, dobře ví, že je 
potřeba si udržovat hladinku vitaminu C. Toto 
věděl i náš kuchař, a tak námořníci zelí snídali, 
svačili, obědvali i večeřeli. Na moři je sužovala 
různá nebezpečenství v podobě pirátů či bouří, 
naši odvážlivci to ale hravě zvládli. 
„Vidím zemi!” vykřikl nad ránem čtvrtého 
dne námořník, který měl zrovna hlídku v koši 
na stožáru. Všechny posádky se jako jeden muž 
začaly radovat. 
Následující dny bylo na  námořnících, aby no-
vou pevninu prozkoumali a  zaznamenávali te-
rén a významné nálezy na mapu. Každý den se 
hrdinně pouštěli do nového objevování krajiny, 
poznávali indiánskou kulturu, byli vystaveni 
úmorným suchům na  poušti. Botanici nalezli 
nové rostliny, které pojmenovali tabák a bram-
bory, obě tyto rostliny se zdají být námořníkům 
užitečné a  vidí v  nich do  budoucna možnost 

dobrého výdělku. Kromě toho byly nalezeny 
desítky zlatých žil, které by mohly posloužit kle-
notníkům. Zkrátka spoustu nového, moře krás-
ných míst, které Evropan nikdy předtím neviděl. 
V  průběhu objevování nového kontinentu byl 
také prostor na  vytvoření nových přátelství, 
překonávání lanových překážek, obstání v mno-
hých osobních výzvách, spoustu nezapomenu-
telných zážitků, nasátí pár klíšťat, pozorování 
hvězdné oblohy a v neposlední řadě také složení 
světluškovských, vlčáckých a skautských slibů. 
Naše hrdinné posádky se vrátily do domovských 
přístavů 13. července, nyní odpočívají se svými 
milovanými. 

V září Světlušky září
V týdnu 9.-13 září vyletí po celé republice stovky 
dobrovolníků do  ulic, 
aby se svými poklad-
ničkami vybírali na na-
dační fond Českého 
rozhlasu Světluška. Ten 
přispívá na kompenzač-
ní pomůcky, vodicí psy, 
ale třeba také i na vzdě-
lávací stipendia pro 
zrakově postižené. (Letos dostala Světluška nové 
logo, vycházející ze symboliky hvězdné oblohy 
a znaků Braillova písma.)
Tato sbírka se opět uskuteční i  v  Jedovnicích 
na  náměstí, a  to ve  středu 11. září od  7.30 
do cca 15 hodin, za příspěvek do světluščí kasič-
ky můžete získat drobné dárky za svou štědrost.
Srdečně zvou skautky z  6.  oddílu Amazonky 
Jedovnice.

Gábina Plchová 
Skautské středisko Jedovnice

Sport
Sokolský pozdrav z Gymnaestrády

A co že to ta Gymnaestráda vlastně je? Jde o nej-
větší nesoutěžní přehlídku gymnastických spor-
tů, kterou každé 4 roky pořádá Mezinárodní 
gymnastická federace FIG. Ta letošní se konala 
od 7. do 13. července a zúčastnilo se jí 66 zemí 
z  celého světa. Českou výpravu tvořilo 883  

osob: 484 sokolů – členů České obce sokolské 
(ČOS), 354 členů České asociace sportu pro 
všechny (ČASPV) a 45 členů České gymnastické 
federace (ČGF).
Město Dornbirn ve Spolkové zemi Vorarlberg se 
stalo pořadatelem této akce již podruhé (poprvé 
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v roce 2007) a účastníci byli ubytováni v 11 měs-
tech v údolí řeky Rýna od Bregenzu (na břehu 
Bodamského jezera) po Feldkirch.
Program sestával ze zahajovacího a závěrečného 
ceremoniálu (podobnému jako na  olympiádě), 
národních vystoupení, pódiových vystoupení 
(skladba ČOS Barvy a skladba ČGF) a hromad-
ných skladeb: zde bylo Česko zastoupeno čes-
ko-slovenskou skladbou ČOS Spolu (zde jsme 
cvičili i my) a skladbami ČOS Borci a ČASPV 
Gymnastický sen.
Hromadné skladby probíhaly na městském sta-
dionu v Bregenzu (podobně jako na Sokolském 
sletu), pódiová vystoupení v 8 halách na výsta-
višti v Dornbirnu, kde se také na městském sta-
dionu konal zahajovací a závěrečný ceremoniál. 
Každé vystoupení bylo jiné a mnohé prvky a ná-
padité choreografie doslova braly dech.
A pár postřehů a perliček:
• veliký dojem na mě udělala obrovská hala, kde 

se všichni účastníci stravovali a pořadatelé to 
bravurně zvládali,

• počasí neumějí poroučet ani v Rakousku a za-
hajovací ceremoniál tak byl kvůli bouřce (kte-
rá opravdu přišla) 1,5 hodiny před začátkem 
zrušen a přeložen z neděle na středu,

• samostatnou kapitolou bylo naše národ-
ní oblečení, sice krásné, ale: velikosti příliš 

neodpovídaly objednávce, a  tak již na  srazu 
před odjezdem proběhla 1. vlna výměn; per-
lou byly batůžky – švy neplnily svoji funkci 
a  popruhy se vytrhávaly i  při mírné zátěži 
(jeden z účastníků toto „skvostné“ zavazadlo 
tahal za  vytržené popruhy za  sebou nejen 
po ubytovně řka, že nepotřebuje ani kolečka); 
smutným zjištěním bylo, že zadavatel vzhledu 
národního oblečení se nejspíše stydí za to, že 
je Čech, neboť na oblečení chyběl, na  rozdíl 
od ostatních výprav, název státu,

• jedním z  vrcholů gymnaestrády je – zvláště 
pro mladší účastníky – závěrečná „výměna 
triček“: vznikají tak úžasné mnohonárod-
ní kombinace oděvů (pro ilustraci: syn se 
domů vracel v  japonské bundě a  kalhotách, 
švýcarském tričku, belgické mikině a  se švý-
carskou kšiltovkou na hlavě) – tvůrci barevně 
sladěných národních outfitů by při pohledu 
na mnohé účastníky asi šíleli,

• velkým plusem, a asi nejen pro mě, je nádher-
ná krajina kolem a úžasně řešená městská ze-
leň ve všech městečkách, nejen asfalt a beton 
jako u nás.

Jitka Vávrová

P.  S. Velké množství fotografií najdete na  adrese 
https://pictures.wg2019.at/

Pozdrav ze 16. Světové gymnaestrády z rakouského Dornbirnu zasílají (zleva) Svatava Paarová, Olga 
Worringová, Jitka, Jaroslav a Jakub Vávrovi, Bronislava Kotoučková a Milada Sotolářová.



23

Minigolf – úspěchy MGC Jedovnice

Jedovnický „A“ tým vyhrál soutěž družstev 
na  mistrovství Moravy a  tím zvítězil v  celém 
ročníku 1. ligy s  velkým náskokem. Za  další 
úspěchy můžeme považovat 4. místo družstva 
seniorů na poslední Grand Prix v Chebu, tím se 
senioři probojovali na mistrovství České repub-
liky do Rakovníka.
Náš Dan Brtevník se dostal do  juniorského 
reprezentačního týmu a  odjíždí na  mistrov-
ství Evropy juniorů do  Lotyšska. Další hráč 
Jedovnic Adam Doležálek byl vybrán za kouče 

reprezentace dospělých a odjíždí s reprezentanty 
na mistrovství světa do Číny.
Další úspěch Jedovnického minigolfu zazname-
nalo družstvo seniorů, když postoupilo do finále 
extraligy, které se hrálo na  Mistrovství České 
republiky v Rakovníku.
Tým ve  složení Jan Láník, Jan Řehulka, Jiří 
Rimpler a Josef Rimpler získal 3. místo a bronzo-
vé medaile za domácím Rakovníkem a Hradcem 
Králové a před týmem Tempo Praha.
Je to další velký úspěch Jedovnického minigolfu.

MGC

Kultura
Informace z knihovny

Novinky v knihovním fondu od 23. 5. 
PRO DOSPĚLÉ
Dny opuštění (Elena 
Ferrante)
Kaštánek (Soren Sveistrup)
Křišťálový klíč – 
Falknovská huť I. (Vlastimil 
Vondruška)
Neplakej, vrátím se pro tebe 
(Jaroslava Černá)
Slzy od smíchu (Alena Blanařová)
Srdce v písku (Klára Janečková)
Zlodějka mýho táty (Petra Hůlová)
Druhá oběť (Karin Slaughter)
Mozaika lží (Karin Slaughter)
Druhý život Marýny G. (Vladimíra Klimecká)
Noční směna (Stephen King)
Žhářka (Stephen King)
Očista (Sofi Oksanen)
Osmnáct pod nulou (Stefan Ahnhem)
Pražské jaro (Simon Mawer)
Venuše ze zátoky (Dominik Dán)
Vitka (Kateřina Tučková)
Těžká noc (Lenka Lanczová)

Naučná literatura
Tajemství života po smrti (Barry Baton)

Bezezbytková dieta při onemocnění střev 
(Růžena Milatová)
Hrady, zámky, tvrze a další turistické zajímavos-
ti, Vysočina díl VI. (Jaroslav Heider)

Naučná literatura pro děti
Boží zpráva pro tebe, dětská bible (Scott Hayes)

Michaela Doleželová, knihovnice

Pasování prvňáčků na čtenáře
„Slibuji ve jménu všech krásných knížek, pohádek, 
příběhů a básniček: budu se vždy chovat jako rytíř 
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řádu čtenářského, budu knížky opatrovat jako 
nejvzácnější poklady, budu je mít rád, budu se 

k nim chovat opatrně a s úctou.“
V pátek 28. června proběhlo na Barachově při 
příležitosti ukončení školního roku 2018/2019 
Základní školy Jedovnice i  slavnostní pasování 
prvňáčků na čtenáře. Od začátku školního roku 
pilně trénovali písmenka a  čtení a  tímto byla 
jejich snaha náležitě oceněna. Výše citovaný slib 
za  všechny prvňáčky přečetl Dominik Görner 
a dostal na něj jednohlasnou a hlasitou odpověď 

od  svých spolužáků: „Tak slibujeme!“ Poté tedy 
již nic nebránilo tomu, aby byly děti ve  jménu 
pohádek, románů a  básní, jménem všech lite-
rárních hrdinů a  světů, za  všechny spisovatele, 
knihovníky a učitele pasovány na čtenáře.
Jako dárek dostaly od  knihovny a  městyse 
Jedovnice knihu s názvem Pohádky z bodlákové 
meze.
Všem malým čtenářům přejeme krásné čtení 
a prázdniny plné sluníčka.

Za městys Jedovnice Michaela Doleželová

Hody byly, hody budou, hody tři dny trvaly…

…kdyby ještě tři dny byly, 
tak bychom se strhali!
Ne tři, ale téměř čtyři dny trvají jedovnické 
hody.
Od  čtvrtku, kdy kluci postaví svým stárkám 
májky, přes páteční mši, žehnání, dopravu a po-
stavení máje a burácející „čoch“, se hody plynule 
překulí k  sobotě s  vyváděním stárek za dopro-
vodu Olšověnky a  následujícím tanečním vy-
stoupením chasy, Tetin a Drobečků, prokládané 
muzicírováním Bivojanky, pomalu pokračujícím 
do podvečera, večera a noci, ze které se těžce vstá-
vá na ranní mši v kostele sv. Petra a Pavla, po níž 
na nás letos ještě čekalo, během nedělního rozpá-
leného odpoledne, vystoupení cimbálové muziky 
Pecka - a pak už jen spát. Tři dny, nejlépe.
Ve  zkratce to zní jako tři dny a  kousek nezří-
zeného veselí, zpěvu, vína a  tance v  krásných 

jedovnických krojích. A  i  beze zkratky to tak 
vlastně je. Jen nám, chase i Tetinám, začínají ty 
hody podstatně dříve a není to vždy jen zábava. 
S nácvikem tanců se začíná nejpozději s přícho-
dem jara (Tetiny začaly už v lednu), zkoušky jsou 

Nesení máje. Foto Eva Magulová
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každý týden a samotná organizace a příprava ce-
lých hodů startuje vlastně už po  skončení těch 
předcházejících. Je potřeba zajistit a  domluvit 
všechno, od  kapel se zvukaři, přes stany, slu-
nečníky a parket, jídla a pití, až k odpadkovým 
pytlům (tento rok poprvé na tříděný odpad, tím-
to děkujeme Rudici za inspiraci), do kterých se 
hážou kelímky od vypitých nápojů. Letos jsme 
museli oželet krásného koně, vůz a  samotného 
pana Maříka, který nám dosud každý rok vypo-
mohl, za což budeme vždycky vděční. Nezbývalo 
tedy než vzít u fary máju na ramena, a ta se tak 
letos dostala na své místo u kulturního domu ne 
pomocí sil koňských, ale chlapských.

Hodová zábava, z pohledu organizátora, je peč-
livě organizovaný chaos. Máme dost píp? Dost 
naražených sudů? Jsme dostateční patrioti a ne-
dojde nám Republika už po první hodině jako 
vloni? Máme dost lidí pro obsluhu? Máme dost 
teplo v udírně? Nemáme moc teplo v udírně? Je 
tu dost lidí? A asi nejhorší otázka - máme dost 
drobných? Upřímně, letos jsem měla pocit, že 
veškeré drobné někdo v davu žere. Nebo že je ná-
vštěvníci házejí hromadně do  rybníka. Protože 
jsme měli spoustu drobných a ony prostě mizely 
v davu. Během hodiny jsme z plných a těžkých 
kasiček měli lehké kasičky, a  jediná možnost, 
jak vrátit, byla loudit drobné z  lidí (protože 

Guláš pro stárky. Foto Eva Magulová

Hlavní stárka a hlavní stárek. Foto Thomas Duong Tuan Hung 

Tetiny. Foto Thomas Duong Tuan Hung
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papírovou desetinu z papírové stovky nikdo ne-
chce). Nakonec to dobře dopadlo, nejednou se 
našel jedinec v davu, který cinkal a byl ochotný 
se podělit. Tímto děkujeme všem přítomným 
hodovníkům, příští rok přijďte zas :-)
Pokud je páteční večer chaos, pak sobota je 
černá díra. Přitahuje svojí neúprosnou silou lidi 
z blízkého i  vzdáleného okolí, a  jakmile někdo 
překročí horizont události, jen těžko se vrací 
zpět. V jejím středu teče víno proudy, muzikanti 
předvádějí své nejlepší kousky a  krojovaní jsou 
ve  svém živlu. Letos dostávali všichni v  kroji 
víno zdarma, takže jsme mohli vidět rudické 
i kotvrdovské kolegy, jak si chodí se džbánkem, 
následně se roztáčí v  kole a  zdařile se vyhýbají 
všudypřítomné a  téměř nezničitelné drobotině. 
Chasa se letos vybičovala a  nacvičila ne jeden, 
ale rovnou dva nové tance - Horácké a  čardáš. 
Tetiny nás ale opět trumfly a měly nové tance 
rovnou tři. My jsme počty vyrovnali naší tra-
diční, oblíbenou a nevynechatelnou Moravskou 
besedou. Ani Drobečci se nenechali zahanbit 
a ukázali nám svoje krásné vystoupení. A všech-
no tohle opentlené, vyšívané a okrajkované veselí 
končí po  půlnoci, když už má kapela pomalu 
stržené mozoly a chasa necítí nohy.
Nohy a hlavy se chase ale hodně rychle připo-
menou, protože nedělní ráno nastává velmi brzy 
a s ním mše k uctění patronů Jedovnic, sv. Petra 
a Pavla. Pro všechny zúčastněné sedící asi kromě 
jiného krásná podívaná na  krojovanou chasu. 
Pro nohy a hlavy krojovaných, po dvou dnech 
a  nocích zábavy a  práce, je ta hodina v  uličce 
před oltářem něco jako očistec. Ale na oltáři se 
vždy dá najít něco nového, první ranní paprsky 
pronikající přes leptaná skla navozují nadpo-
zemskou atmosféru, kazatelna popírá fyzikální 
zákony a vše to doplňují krásná slova pana dě-
kana. Mše nakonec rychle uteče a pro chasu je 
to možnost, jak se na chvíli zastavit a uvědomit 
si, proč to vlastně všechno děláme. Mše byla 
také až do  letoška takovým slavnostním ofi-
ciálním zakončením hodů. Změna ale vládne 
světu a  ani jedovnické hody nejsou výjimkou. 
Letos tedy poprvé, a  snad ne naposledy, hody 
pokračovaly i  v  neděli odpoledne. Tím jsme si 
na  sebe trochu upletli bič, ale nakonec se vše 
zvládlo. Tetiny se předvedly se svými vlastno-
ručně pečenými dobrotami a  kromě spousty 
lidí, zvědavých na  cimbálovku, došla i  bezová 
limonáda. Rychle. Avšak atmosféra nedělního 

podvečera byla vyloženě prázdninová, a  tak se 
snad nikdo nezlobil na rychle probíhající změny 
v nabídce. Stoupající nálada všech kolem parke-
tu byla podpořena výbornou úrovní celé kapely 
a celé odpoledne rychle uteklo. Zapadající slun-
ce posledního červnového dne pak symbolicky 
ukončilo den, měsíc a  letošní osmé jedovnické 
krojované hody.
Tak zase za rok! Juch!

Co tedy jsou hody?
Brainstorming hlavní stárky
Šustění spodniček a halasný zpěv chasy. Stuhy, 
pentle, mašle. Vyšívané zástěry a modrotiskové 
sukně. Červené punčochy. Koláčky a víno. Pivo 
a rum. Mája. Kostel a mše. Kůň a letos bez koně. 
Práce. Hudba, kapely, parket. Lidi. Hlava, nohy. 
Kůže. Slunce. Vítr a déšť. Emoce, větší než jindy. 
Pomoc. Tance. Rozhodování, zařizování, stres. 
Odpočinek. Hlava. Kamarádi. Rodina. Čas.

Duševní sponzoři - děkujeme
Rodinám Tesařových, Vávrových a Magulových 
za  to, že nad námi nezlomili hůl a  naopak, že 
svou prostou existencí a schopností podporovat 
naše nápady umožňují pokračování hodů. Věřte 
mi, bez nich bychom letos nepili. A všem rodi-
nám všech ostatních stárků a stárek, děkujeme!
Ivě Hemzalové asi za  všechno. Od  nádherně 
naškrobených, vyžehlených a  báječně šustících 
spodniček, se kterými se na záchod musí couvat, 
přes perfektně učesané vlasy a  navázané šátky 
až k nezdolnému optimismu a schopnosti dávat 
a rozdávat.
Ivě Králové, Martině Maňouškové, Kubovi 
a Jojce Vávrovým za originální choreografie a tr-
pělivost při jejich nácviku.
Gustavu Magulovi za uvaření guláše pro stárky 
a pro cimbálku.
Kapelám Olšověnce a  Bivojance, které s  námi 
všechny roky hrají z  lásky k  hudbě a  poslední 
dva roky za láhev whisky.
Hasičům, že nám mája vydržela stát aspoň čtyři 
dny - a ani pak nebyla jejich chyba, že se ve vich-
řici urval vrch.
Dámám z ČČK, že neutekly před vedrem, hlu-
kem a lidmi.
Tetinám - za pomoc při úklidu a zvaní, za výbor-
né koláčky na neděli a hlavně za dobrou náladu 
a radost, se kterou se zapojily do hodů a staly se 
tak jejich nedílnou součástí
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Chase - za  stavění, pentlení, kácení, přidělává-
ní, oddělávání, skládání, rozkládání, nakládání, 
nákup, prodej, stříhání, úklid - sobota, úklid 
- neděle, úklid - poHodový týden. Za  trpěli-
vost a  konstruktivní připomínky. Za  nadšení. 
Za Hody!

Hmotní a finanční sponzoři - děkujeme
Danu Hurtovi za krásný strom.
Květinářství Bára za vonící rozmarýny a mašle.
Koplastu a Agrisu Jedovnice za finanční injekci.
Králíkům za guláš pro kapely a chasu.
Kempu Olšovec za důvěru.
Městysu Jedovnice za prostor, čas, lidi, dotace.

Eva Magulová

Připravujeme výstavu o prof. F. B. Ševčíkovi

V  roce 2018, tedy v  závěru svého působe-
ní ve  funkci ředitele ZUŠ Jedovnice, přišel 
Mgr.  Josef Škvařil s  nápadem, aby ZUŠ nesla 
jméno významného jedovnického rodáka, 
profesora Františka Bedřicha Ševčíka (13. října 
1824 – 22. ledna 1896).
Byl sice profesorem matematiky, ale věnoval se 
i hudbě, především zpěvu, v Jedovnicích zorga-
nizoval zřejmě první národní besedu na Moravě, 
spoluorganizoval kulturní život vídeňských 
Slovanů... takže pojmenování místní ZUŠ 
po něm je dobrou volbou.
Vlastní formální postup čekal až do  roku 
2019, kdy se oficiálně ujal funkce nový ředi-
tel ZUŠ. Žádost o  změnu názvu projednala 
rada Jihomoravského kraje (s  kladným výsled-
kem), 20.  června 2019 pak schválilo krajské 

zastupitelstvo dodatek ke zřizovací listině ZUŠ, 
jímž se s  účinností od  1. září 2019 mění ná-
zev na  Základní umělecká škola F. B. Ševčíka 
Jedovnice.
Již delší dobu víme o  dvou diplomových pra-
cích Rebeky Majerové, studentky archivnic-
tví Filozofické fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci – a to díky panu I. Máčelovi, který 
s ní i navázal první kontakt. 
Bakalářská práce z roku 2016 nese název Archiv 
rodiny Ševčíků, Olomouc; Inventár k  osobnému 
fondu 1824-1937(1940). Autorka v rámci zadání 
práce fond pozůstalostí profesora Ševčíka a jeho 
manželky roztřídila a pořídila inventář, což vý-
razně usnadnilo badatelům práci s  uloženými 
archiváliemi. Text ovšem obsahuje i  životopisy 
obou manželů s  cennými informacemi. Tato 
práce je veřejně přístupná na webu závěrečných 
prací UP Olomouc. 
Jelikož ji osobnost F. B. Ševčíka zaujala, navá-
zala R. Majerová roku 2018 magisterskou prací 
(na internetu veřejně nepřístupnou) Život a peda-
gogická činnosť prof. Františka Bedřicha Ševčíka, 
zabudnutého moravského vlastenca a matematika. 
Text přinesl řadu neznámých (či spíše dávno za-
pomenutých) informací k životu obou manželů.
Díky vstřícnosti správce fondu v  olomouc-
kém Vlastivědném muzeu jsme mohli 
s Mgr. Kateřinou Mašovou z místní ZUŠ (jež je 
iniciátorkou výstavy) vytipované archiválie pro-
jít, přičemž jsme pochopitelně narazili na další 
nové zajímavosti.
Podle předběžné domluvy by některé z archivá-
lií měly být zapůjčeny na krátkodobou výstavu, 
spojenou s  oslavami 40. výročí vzniku ZUŠ 
Jedovnice.
Podle současných předpokladů by v sobotu 12. 
října proběhla asi v 10.00 vernisáž výstavy, spo-
jená s  krátkým shrnutím života prof.  Ševčíka. 
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V  neděli 13. října předpokládáme od  14.00 
přednášku výše zmíněné Mgr. Rebeky Majerové 
o  prof.  Ševčíkovi, od  16.00 by pak měl začít 
hlavní slavnostní program ZUŠ. Vše by mělo 
proběhnout v sále kulturního domu.

Podrobnější informace přinese další zpravo-
daj, stejně jako infokanál a  web školy i  obce. 
Nicméně – zveme vás už nyní, nezapomeňte si 
poznačit termíny do kalendáře.

Josef Plch

Lenka Filipová - koncert v zahradě

Vinotéka/Pivotéka v Podhájí
Díky moc všem návštěvníkům a  sponzorům 
koncertu Lenky Filipové, který se 7. červen-
ce velmi vydařil a  všichni včetně účinkujících 
byli velmi spokojeni. Budeme se těšit na  další 

vystoupení v příštím roce, které nám paní Lenka 
Filipová přislíbila.
Srdečně zveme na  super koncert Romana 
Dragouna 7. září 2019 (více v Pozvánkách).

Pořadatel Mirek Suchánek

Historie
100. výročí otevření jedovnické „měšťanky“

Se zánikem habsburské monarchie a po vzniku 
samostatného československého státu 28. října 
1918 v  našich zemích se zvýšilo národnostní 
uvědomění a  s  ním i  vůle po  vyšším vzdělání, 
což se projevilo také v  nárocích na  povinnou 
školní docházku, která byla od  roku 1868 pod 
státním dozorem a v roce 1869 zákonem stano-
vena na  osm let. Základním stupněm osmile-
tého vzdělání byly pětiročníkové obecné školy, 
na které ve městech navazovaly tříleté školy měš-
ťanské. Na venkově žáci všech osmi ročníků na-
vštěvovali tak zvané malotřídky se dvěma nebo 
třemi třídami, výjimečně i jednotřídku.
V Jedovnicích v té době žáci všech osmi ročníků 
navštěvovali pětitřídní obecnou školu v zánovní 
budově z roku 1900 – dnešní tzv. staré (přední) 
budově mateřské školy.
Poválečná vlna rozvoje nových měšťanek po roce 
1918 neměla pro příslušné obce pouze vzděla-
nostní význam, zvyšovala také prestiž těchto 
obcí v regionu.
Proto zastupitelstvo městyse Jedovnice z  obou 
těchto důvodů již v měsíci březnu 1919 zaslalo 
na  adresu Zemské školní rady v  Brně žádost 
o  povolení zřídit v  Jedovnicích i  měšťanskou 
školu.
24. července 1919 odpověď na  tuto žádost při-
nesl přípis ZŠR s povolením zřídit v Jedovnicích 

k počátku nového školního roku trojtřídní měš-
ťanskou školu otevřením jejího prvního ročníku.
Radostná zpráva přinášela však také starosti. 
Kam umístit třídu prvního ročníku měšťanky? 
Vyřešeno: „Použije se učírny obecné školy polože-
né v  jihovýchodním rohu přízemí školní budovy 
(4 okna k  jihu, 3 k východu). Pro obecnou třídu 
upraví se místnost v přízemí radnice.“
Výnosem Okresní školní rady byl ustanoven za-
tímním správcem a odborným učitelem při nově 
zřízené měšťanské škole v Jedovnicích dosavadní 
odborný učitel při měšťanské škole v  Kunštátě 
Jan Kraus. Dalšími vyučujícími na  „měšťance“ 
byli dosavadní učitelé obecné školy Josef Kuchař, 
František Nečas a  další, pro náboženství kate-
cheta Antonín Starý, od  pololetí P.  Bohumír 
Růžek. 
Zápis do  nově otevřené školy měšťanské 
v  Jedovnicích byl vykonán 13.-15. září 1919. 
Ačkoli výše uvedený výnos hovořil o škole chla-
pecké, bylo při zápisu přijato „36 chlapců – žáků 
řádných, 23 děvčat – hospitantek, které vyučovaly 
3 učitelky; celkem 59 frekventantů do I. třídy“. 
Školní rok 1919/20 byl zahájen v úterý 16. září 
1919. Jedovnická měšťanská škola byla první, kte-
rá vznikla po první světové válce v územním troj-
úhelníku Blansko – Plumlov – Vyškov (ve Sloupě 
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1920, v  Drnovicích 1921, v  Protivanově 1926,  
v Drahanech 1930).
S  využitím Školní kroniky Měšťanské školy 
Jedovnice (uloženo ve  Státním okresním archivu 
Blansko)

Ivo Máčel

Poznámka redakce: Další zajímavé podrob-
nosti uvedl ve  svém nepublikovaném strojopise 
z roku 1978 tehdejší jedovnický kronikář Alois 
Roudný. Vyplývá z  nich, že Jedovnice žádaly 
o  zřízení měšťanské školy již o  deset let dříve, 
ještě „za Rakouska“, ale tehdy se to nepodařilo. 
A dozvíme se, kde všude se v Jedovnicích učilo – 
učebny tenkrát byly na mnoha místech, i v sou-
kromých domech.
„V nové škole byla roku 1905 zřízena pátá 
a šestá třída z bytů učitelských v přízemí. 30. 
ledna 1909 požádal obecní výbor o zřízení 

měšťanské školy. Žádosti vyhověno nebylo 
a Jedovnice na „měšťanku“ čekaly dalších 
10 roků, kdy po první světové válce byla roku 
1919 tato škola zřízena. (…) Protože v blízkém 
okolí měšťanská škola nikde nebyla a zájem 
o ni stoupal, brzy se opět nedostávalo místa 
pro větší počet žáků i nedostatek učeben. Školu 
navštěvovali žáci až z Lipovce, Krásenska, 
Ruprechtova, Podomí a dalších obcí. Třídy bylo 
nutno umísťovat po obci. Dvě třídy byly v obecní 
nemocnici, jedna třída na radnici v čísle 137 
a později ještě v čísle 307. (…) Svízelná situace 
se chtěla řešit i pronajmutím dvora pro zřízení 
tříd. V roce 1928 byly pořízeny plány na novou 
školu, která měla stát vedle dosavadní školní 
budovy, na kterou byl rozpočet 1 milion Kč. 
Stavba se však neuskutečnila.“ (Alois Roudný: 
Jedovnice, 1978 - strojopis je uložen u kronikáře 
Jiřího Roudného)

Max Cihlář se vrací…

Loni v prosincovém Zpravodaji jsme se v článku 
Tři osudy setkali s  osobními příběhy tří jedov-
nických občanů za 1. světové války a s fotogra-
fiemi, které redakci zapůjčili členové jejich rodin. 
Na konci ledna měly tyto zveřejněné vzpomínky 
zajímavé pokračování. Na redakční e-mail se to-
tiž ozval pan Zdeněk Cihlář z Habrůvky, který 
v  našem článku objevil fotografii svého pradě-
dečka. (Výřez ze snímku je na str. 29.)
Připomenu slova Josefa Chalupy, připsaná k fo-
tografii na pohlednici zaslané v říjnu 2015 jeho 
rodině do Jedovnic: 
„Též Vám zasílám podobenky mých věrných ka-
marádů z mládí: 1) Kotlán z Černé Hory 2) Moje 
maličkost 3) Cihlář Max ze Spešova 4) Pokorný 
starosta z Hájku. S Bohem, Bůh Vás opatruj“
V Kartotéce padlých v 1. světové válce, kterou 
na  internetu zpřístupnil Vojenský ústřední ar-
chiv (www.vuapraha.cz), se mi tehdy podařilo 
najít smutný doklad toho, že věrný kamarád Max 
válku nepřežil. Kartotéční lístek uvádí, že vojín 
Maxmilián Cihlář, narozený 1874 ve  Spešově, 
padl u  Rombonu (hora v  dnešním Slovinsku, 
2207 m n. m.) 10. 5. 1916 ve věku 42 let. Uveden 
je ještě údaj „p. pr. 41“ (zřejmě 41. pěší prapor), 
a  také to, že místo, kde byl Max pohřben, je 
neznámé.

Z e-mailu pana Zdeňka Cihláře vyjímám:
Dobrý den,
obracím se na  Vás s  prosbou o  pomoc. Zcela ná-
hodou jsem při pátrání po  mém pradědečkovi 
Maxmiliánu Cihlářovi ze Spešova (padl v  1. sv. 

Výřez ze snímku pomníku padlých ve Spešově,  
foto Z. Cihlář
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válce) našel ve Vašem zpravodaji (2018 listopad/
prosinec) na  str. 30 v  článku o  Josefu Chalupovi 
jeho fotografii (…)
Jsem pravnuk pana Maxmiliána Cihláře (jeho syn 
František Cihlář z Rájce-Jestřebí byl můj dědeček). 
Osud mého pradědečka mne velice zajímá a byla to 
náhoda, že jsem našel tuto zmínku právě ve Vašem 
zpravodaji. Chtěl jsem Vás proto požádat, zda by 
bylo možné zaslat mi tuto fotografii pro osobní úče-
ly v plné velikosti.
Předem děkuji za pomoc

S pozdravem Zdeněk Cihlář
P.S.: V  příloze zasílám fotografii památníku ze 
Spešova, kde je spolu s dalšími padlými v 1. sv. vál-
ce uveden i Maxmilián Cihlář
I  když se jedná o  smutné vzpomínky, potěšilo 
mě, že i  tímto způsobem mohl náš článek být 

prospěšný, že i po tolika letech je možné nachá-
zet ztracené informace. 
Naskenovaný snímek jsem (po dohodě s majitel-
kou fotografie paní Kadlecovou) panu Cihlářovi 
poslala, a navíc i druhou fotografii, která v loň-
ském článku byla jen zmíněna. 
Reakce z Hbrůvky přišla 29. května:
Dobrý den,
omlouvám se za opožděnou odpověď. Ještě jednou 
bych chtěl nejprve poděkovat za zaslané fotografie 
pradědečka Maxmiliána Cihláře a  spolupráci. 
Pokoušel jsem se dohledat nějaké podrobnější 
informace o  bitvách na  hoře Rombon, kde měl 
pradědeček padnout, nicméně prozatím jsem žád-
né bližší vodítko směřující k  datu úmrtí nenašel 
(i když informací je na internetu velké množství). 
Padl zřejmě někdy mezi 5. a 6. sočskou ofenzívou. 
Boje to byly zřejmě díky horskému terénu a dlouhé 
zimě velmi kruté. Stále ještě ve volném čase hledám 
další údaje.
Kartotéční lístek jsem již rovněž dohledal. Pokud 
budete o tomto „náhodném shledání“ chtít napsat 
ve Vašem zpravodaji, máte náš souhlas. 

Zdeněk Cihlář
P.S.: Vzpomněl jsem si na  tuto naši nedořešenou 
věc dnes, neboť právě dnes má Maxmilián svátek.
Snad ještě malé vysvětlení, co to byla 5. a  6. 
sočská ofenzíva. (Nejedná se o  ruské přímořské 
letovisko Soči, jak by snad mohlo někoho napad-
nout, ale o území u řeky Soči v Julských Alpách.) 
Vycházím z  informací na  Serveru o  vojenství 
a historii www.valka.cz.
Od počátku války, kterou Itálie 23. května 1915 
vyhlásila svému spojenci Rakousko-Uhersku, 
bylo hlavním úkolem italské armády dobýt ra-
kousko-uherské přístavní město Terst. Italská 
armáda se o  to pokusila celkem jedenáctkrát - 
v jedenácti bitvách na západoslovinské řece Soča 
(Isonzo). Navzdory výrazné početní i materiální 
převaze nad armádou rakousko-uherskou tento 
úkol nesplnila. Ve dvanácté bitvě převzali inici-
ativu Rakušané a nakonec zvítězili; ve výsledku 
však tyto boje rakouskou armádu natolik vyčer-
paly, že neměla sil na další postup. Jen v bojích 
páté a šesté ofenzivy (březen-srpen 1916) padlo 
nebo bylo zraněno či zajato celkem okolo 44 000 
rakousko-uherských vojáků a 53 000 italských.
Zkráceno podle https://www.valka.
cz/14051-Dvanact-bitev-na-Soci-1915-1917

Výřez z fotografie zapůjčené paní  
J. Kadlecovou z Jedovnic
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Říkává se, že smrt jednoho člověka je tragé-
die, sto tisíc mrtvých je statistika. A  skutečně, 
myslím, že více než číselné údaje se nás dotýká 
osud konkrétního pradědečka, tatínka, „věr-
ného kamaráda“, jehož tvář na nás po více než 
100 letech stále ještě hledí z památeční fotogra-
fie. Předválečný „obyčejný“ život Maxmiliána 
Cihláře ze Spešova nám dokonce může přiblížit 
několik „střípků“ na webových stránkách Sboru 
dobrovolných hasičů Spešov: v  lednu 1898 byl 
Max Cihlář, tehdy čtyřiadvacetiletý slévač, jed-
ním ze zakládajících členů SDH. 9. září 1898 se 
spešovský sbor zúčastnil hašení prvního požá-
ru, a to v Rájci. Požár hlášen noční hlídkou Jos. 
Komárkem a Max. Cihlářem ve 12.30 h v noci. 
(Podle http://sdhspesov.wz.cz - Historie sboru)
Při vyhledávání informací o  bojích na  Soči 
jsem narazila také na  bakalářskou diplomovou 
práci z  r.  2009 Účast českých vojáků na  sočské 
frontě za  1. světové války 1915-1917, jejíž au-
torka, studentka historie a  slovinštiny Eliška 
Papcunová z Masarykovy univerzity, se rozhodla 
pro opomíjené téma českých vojáků, kteří „zůstali 
věrni rakouskému císaři“ (z  posudku k  DP). 
Věnovala se nejen popisu průběhu bojů, ale 
právě individuálním osobním příběhům (bojů 
na  sočské frontě se zúčastnili také významní 
čeští umělci jako fotograf Josef Sudek, básník 
Fráňa Šrámek, sochař Ladislav Kofránek nebo 
malíř a grafik Josef Váchal; válku sice přežili, ale 
válečná zkušenost jejich život i  tvorbu navždy 

ovlivnila), a  také současným aktivitám muzeí 
a spolků, které pečují o vojenské hřbitovy a po-
mníky. V roce 2009 navíc  na základě mezivládní 
česko-slovinské dohody vznikla Komise pro péči 
o  válečné hroby, která má za  úkol „napomáhat 
vyhledávání a  evidování českých i  slovinských 
válečných hrobů; zabezpečovat výměnu infor-
mací o výskytu, umístění a stavu hrobů“. 
Neprozřetelně jsem se do  diplomky začetla 
a  článek mi neplánovaně narostl… Je to velmi 
poutavé čtení, zde však není prostor rozepisovat 
se více (ostatně teprve jsem nahlédla, ale určitě 
si práci chci přečíst celou); je veřejně přístupná 
v Informačním systému Masarykovy univerzity: 
https://is.muni.cz/th/179781/ff_b/bakalarka_-_
Soca.pdf – takže snad jen tahle věta ze závěru: 
V  Tolminském muzeu a  nadaci „Pot miru 
v Posočju“ vynaložili neobvyklé úsilí, aby padlým 
rakousko-uherským vojákům „znovu dali jména 
a  příjmení“, protože podle ředitelky muzea je to 
dnes to jediné, co pro ně můžeme udělat.
Jak píše autorka práce, hledat své padlé příbuzné 
přichází do  Horního Posočí stále více Čechů. 
Možná jednou bude nalezeno i  místo posled-
ního odpočinku Maxe Cihláře… A  vlastně se 
celý tento příběh týká i  jedovnického Josefa 
Chalupy, který se z války šťastně vrátil – kruté 
boje v horském terénu slovinských Julských Alp 
však prožil i on.

Soňa Plchová

Reprezentativní kniha o jedovnickém kostele

Brněnské nakladatelství Barrister & Principal 
vydalo v  roce 2018 knihu autorky Moniky 
Janákové s  názvem Dílo Jana Koblasy v  kos-
tele sv. Petra a  Pavla v  Jedovnicích (s  podtitu-
lem Avantgardní umění v sakrálním prostoru).
Velmi reprezentativní publikace obsahuje půso-
bivé černobílé fotografie dvou významných sou-
časných fotografů – prof. Jindřicha Štreita a Jana 
Pohribného.
Oficiální anotace: Kniha se věnuje přestavbě interi-
éru kostela sv. Petra a Pavla v Jedovnicích u Brna. 
Zabývá se zejména účastí Jana Koblasy na  mo-
dernizaci presbytáře (oltářního prostoru) kostela. 
Hlavní část úpravy tamního oltářního prostoru 
probíhala v první polovině šedesátých let dvacátého 
století a spolu s Koblasou se na ní podíleli také další 

umělci, jež dnes řadíme mezi přední výtvarníky 
své doby: Mikuláš Medek, Karel Nepraš a  Josef 
Istler. Koblasův podíl je však zdaleka nejrozsáhlej-
ší. Navzdory tomu, že v dnešní době již výraznou 
měrou přibylo moderního projevu v sakrálním pro-
storu, patří jedovnická úprava presbytáře mezi ty 
nejhodnotnější. Je výjimečná nejen svou povahou, 
ale je také specifická dobou a místem svého vzniku. 
Vyniká jak v kontextu českého a evropského umění, 
tak v  kontextu Koblasovy tvorby. Svým obsahem 
i  použitými formálními prvky patří jedovnický 
presbytář k nejpozoruhodnějším ukázkám ars sacra 
v Evropě. 
Autorka této publikace, kunsthistorička 
Mgr.  Monika Janáková, vystudovala Seminář 
dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy 
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univerzity v Brně. Podle vlastních slov byla bě-
hem studia významně ovlivněna prof. Milošem 
Stehlíkem z  brněnského pracoviště Národního 
památkového ústavu, který byl jedním z  hlav-
ních „prvních hybatelů“ jedinečné přestavby 
interiéru jedovnického kostela. 
Jedovnickým kostelem se zaobírala (ještě jako 
Monika Podbraná) již v  bakalářské diplomové 
práci z  roku 2005 s  názvem Avantgardní umě-
ní v  sakrálním prostoru kostela v  Jedovnicích – 
Oltářní obraz Mikuláše Medka z roku 1963. Práce 
bohužel není na  internetu veřejně přístupná. Je 
zaměřena především na  Jedovnice, z  Medkova 
díla pro farnost zmiňuje stručně Kotvrdovice 
a okrajově Senetářov. Přibližuje i tehdejší reakce 
lidí na změny v kostele.
Jedovnicím se věnovala i v magisterské diplomo-
vé práci z roku 2011 s názvem Dílo Jana Koblasy 
v kostele sv. Petra a Pavla v Jedovnicích. 
Jak tedy název nové knihy napovídá, jde vlastně 
o završení obou diplomových prácí autorky – což 
se promítá i v tom, že popis „dnešního stavu“ je 
stavem k roku 2011. Přitom je jistě záslužné, že 
kniha již názvem zdůrazňuje rozhodující podíl 
sochaře Jana Koblasy, který jako by zůstával 
ve stínu malíře Mikuláše Medka, s nímž si veřej-
nost jedovnický kostel asi spojuje více.
Knihu lze jistě doporučit všem milovníkům 
Jedovnic i umění.

Poznámka první: Za zmínku stojí i další texty, 
věnované umělecké proměně sakrálních staveb 
jedovnické farnosti:
• Elizabeth Štimecová: Sakrální jihomorav-
ské zakázky Mikuláše Medka z  let 1963–1971 
(Jedovnice, Kotvrdovice, Senetářov) - bakalářská 
diplomová práce, Seminář dějin umění FF MU, 
Brno 2017. Práce je veřejně přístupná na webu 
závěrečných prací MU Brno.
• Adéla Švecová: Kostel sv. Josefa v Senetářově - 
bakalářská diplomová práce, Sdružená uměno-
vědná studia FF MU, Brno 2006. Práce je ve-
řejně přístupná na webu závěrečných prací MU 
Brno. 
• Lenka Zouharová: Stavba kostela v Senetářově 
a  její odraz v  politickém životě okresu Blansko - 
magisterská diplomová práce, Humanitní studia 
FF UP, Olomouc 2009. Práce je veřejně přístup-
ná na webu závěrečných prací UP Olomouc. 
• A dále dvě brožury vzniklé (a stále dostupné) 
v jedovnické farnosti – jednak 100. výročí naro-
zení Otce Františka a  50. výročí obnovy interié-
ru kostela, jednak Kostel sv. Josefa v  Senetářově: 
1971–2018.
Poznámka druhá: Je pozoruhodné, že 
i  po  zhruba půlstoletí je proměna sakrálních 
staveb na území jedovnické farnosti věcí přitažli-
vou. A dodnes komplexně nezpracovanou. Výše 
zmíněné texty přinášejí nové úhly pohledu, vzá-
jemně se doplňují, ale vždy řeší jen část celého 
velkého díla. Před několika lety přišel (dnes již 
zemřelý) Ing. Jiří Burda z Kotvrdovic s nápadem 
na  zpracování takové komplexní knihy, nabí-
dl finanční zajištění publikace – ale z  hlediska 
zpracování šlo o příliš velké sousto. 
Poznámka třetí: V  minulých letech jsem 
opakovaně zaslechl následující úvahu: 
„Přijede k  nám významná návštěva. Co jim tak 
v Jedovnicích můžeme ukázat zajímavého? Určitě 
rybník, kemp, školy... fotbalové hřiště... kulturní 
dům... a  co víc?“ Popřípadě konstatování pod-
statně stručnější: „V Jedovnicích vlastně nic k vi-
dění není.“ 
Kostel, i  když je jednou z  dominant Jedovnic 
a obvykle nechybí na jedovnických fotografiích, 
jako by někteří jedovničtí nevnímali, či spíše 
– jako by pro některé z  občanů nebyl součástí 
„jejich obce“, ale jakousi klubovnou uzavřené 
skupiny „kosteláků“. Tato „tma pod svícnem“ je 
jistě námětem k zamyšlení. 

Josef Plch
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Jan Koblasa: Maketa prvního návrhu řešení 
presbytáře farního kostela sv. Petra a Pavla 

v Jedovnicích, 1962

Poznámka čtvrtá: Fotografii makety původního 
návrhu, který vytvořil tehdy teprve třicetiletý so-
chař Jan Koblasa (1932-2017), publikoval v roce 
1991 v časopise Umění a řemesla historik umění 
Antonín Hartmann. Nepodařilo se nám zjistit, 
kde se dnes model nachází. Toto je jediná nám 
dostupná fotografie, proto omluvte zhoršenou 
kvalitu. Reprodukce snímku není úplně zřetel-
ná, ale můžeme si povšimnout, že původně měly 
být součástí presbytáře i nadživotní postavy sv. 
Petra a Pavla – spíše než běžné figurální sochy 
to ale podle umělcových slov měly být symboly 
– klíč a meč přerůstající v postavy (jde o atributy 
světců, tedy předměty, které je symbolizují: sv. 
Petr jako držitel klíče od nebeské brány, sv. Pavel 
jako mučedník popravený mečem). 

Soňa Plchová

Duchovní sloupek
Drama u rybníka

Seděl jsem u  jednoho lesního rybníčku, odpo-
číval po cestě, kterou jsem měl za sebou, a před 
posledními kilometry. Dojedl jsem zbytek sva-
činy a právě když jsem se začal zabývat otázkou, 
kde jsou kačeny, pro které tu někdo vybudoval 
příbytky uprostřed vodní hladiny, jedna kačena 
se s hlasitým křikem objevila za ostrůvkem oro-
bince. Příčina toho křiku byla zřejmá. Na bře-
hu stála liška a zjevně toužila povečeřet kachní 
maso. Liška popocházela sem a tam, asi hledala 
místo, kde by se mohla odrazit a skokem překo-
nat ten metr či metr a půl, který ji dělil od kořis-
ti. Kačena také plula sem a tam, stále nebezpečně 
blízko lišce. Po chvíli se u ní objevila dvě káčata 
a doprovázela mámu při jejím pendlování před 
očima lišky. Kačena nespouštěla lišku z očí, po-
řád na ni křičela, ale z neznámých důvodů ne-
odplula se svým potomstvem do bezpečné vzdá-
lenosti, i když před neškodnými lidmi tak činí.
Liška je prý dost dobrý plavec. Podle vyprávění, 
které je však spíš mysliveckou latinou než skuteč-
ností, využívá vodu také k tomu, aby se zbavila 
blech. Když už jich nosí v  kožichu neúnosné 
množství, vezme prý do tlamy kus suchého me-
chu nebo trávy a pomalu se noří do vody. Blechy 
se urychleně přesouvají na suchá místa, a když už 

je liška ve vodě ponořená až po čenich, přesunou 
se na mech či trávu. Pak stačí přírodninu plnou 
blech z tlamy pustit a nechat je utopit. Po usuše-
ní chrání kožich zase jen svou majitelku. O této 
činnosti nejsou žádné doklady; můžeme však vě-
řit tomu, že se liška vody nebojí nebo do ní vleze 
aspoň v případě, že jí to přinese nějaký užitek. 
Je koneckonců příbuzná psa, jehož plavecký styl 
známe a někteří ho i napodobují.
Drama se tentokrát nekonalo, aspoň ne v  mé 
přítomnosti. Po  čtvrthodině obcházení liška 
zmizela v houští a po dalších pěti minutách se 
kačena uklidnila a přestala křičet. Ani teď však 
se svým potomstvem nezměnila místo pobytu. 
V přítomnosti predátora byla přesvědčena, že její 
nepříjemný křik je lepší obranou než útěk, i když 
nemohla vědět, že podobnou strategii používa-
jí v některých situacích i vojáci a  jiní bojovníci 
nebo policisté. Nechtěla se k  lišce otočit zády 
a  couvat asi neumí. Jestli po ní liška neskočila 
kvůli křiku nebo kvůli terénu nevhodnému 
k spolehlivému odrazu jsem nezjistil. Když zmi-
zela v houští, domníval jsem se, že počká, až se 
kačena uklidní a  pak ji překvapí. Během další 
čtvrthodiny se tak nestalo, liška tentokrát asi 
odešla hladová a kačena i s káčaty nebezpečnou 
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situaci přežila. Zda je to dobrý nebo špatný ko-
nec příběhu, to posuďte sami.
Pro mě to byl příjemný zážitek. Sleduji v televizi 
dokumenty ze života v přírodě, ale takto naživo 
je to něco jiného a jsem rád, že jsem byl u toho. 
Kdybych se nezastavil na  své cestě a  neseděl 
v klidu, nic bych neviděl. 

I  v  době, kterou nazýváme uspěchanou, se dá 
najít chvíle k tichému posezení, a není marné si 
ji občas dopřát, i kdybychom při tom nic zajíma-
vého neviděli.

Václav Trmač, farář

Napsali jste nám
Prohlédli jsme si školy v Jedovnicích

16. dubna navštívila Jedovnice skupina býva-
lých učitelek, zaměstnanců škol a  jejich přátel 
z Blanenska a Boskovicka, a to v rámci vycházek 
odborového svazu pracovníku školství – sekce 
důchodců. Hosté přijeli především proto, aby se 
seznámili s  jednotlivými školskými zařízeními 
v naší obci.
Všude jsme byli velmi srdečně přivítáni. 
V  mateřské škole nás očekávala paní ředitel-
ka Mgr.  Jitka Kučerová, v  základní škole paní 
ředitelka Mgr.  Eva Štaralová, paní zástupkyně 
Mgr. Blanka Nečasová a paní sekretářka Draha 
Nejezchlebová. Na průmyslovce se nám věnoval 
pan ředitel Mgr. Miloš Šebela, v základní umě-
lecké škole ing. Kateřina Klimešová, zástupkyně 
ředitele a  ekonomka školy, a  pan ředitel školy 
MgA. Michal Hreňo.
Byl tehdy předvelikonoční týden, MŠ, ZŠ 
a ZUŠ byly vyzdobeny velikonoční tematikou, 
kraslicemi, vajíčky, zajíčky, které vytvořily samy 
děti za pomoci paní učitelek. Dětskými výrobky 
jsme v MŠ také byli obdarováni.
A  co nás v  jednotlivých školních zařízeních 
zaujalo?
V  MŠ propojení školy s  prostředím Jedovnic 
i v tematických názvech jednotlivých oddělení - 
v první budově sídlí Žabičky a Kačenky, v druhé 
Hastrmánci a Kapříci. Třídy jsou smíšené, jsou 
v nich děti různého věku, především sourozenci. 
Děti sledují výukové programy, s pomocí obecní 
kamery pozorují na komínu školy čapí hnízdo, 
přílet čápů, sezení na vejcích, vylíhnutí mláďat, 
jejich první lety i podzimní odlet. V době naší 
přítomnosti čápi právě seděli na vejcích.
V současné době probíhá oprava a rekonstrukce 
obou budov MŠ. Provádí se zateplení, fasáda, 

buduje se spojovací koridor mezi kuchyní a sta-
rou školní budovou, nová vzduchotechnika, 
což klade velké nároky na provoz školy, proto-
že stavební materiál je složen na školním dvoře 
a zahradě, takže veškerý personál dbá především 
na bezpečnost dětí.
V  ZŠ nás přivítala krásná nová fasáda školní 
budovy i přiléhající oplocená plocha pro činnost 
školní družiny. Uvítáním a  zároveň překvape-
ním pro nás bylo ve sborovně pohoštění, po kte-
rém následovala prohlídka ředitelny a celé školy. 
Protože probíhalo vyučování, tak jsme nahlédli 
jen do několika tříd a spokojili jsme se se sděle-
ním, že i ostatní jsou podobně zařízeny. Ve tří-
dách jsou křídové tabule nahrazeny interaktivní-
mi, kde ke každé tabuli je zároveň notebook nebo 
počítač. Dvě počítačové učebny jsou využívány 
ve  výuce různých předmětů. Některé učebnice 
na prvním stupni jsou v digitální podobě a dají 
se promítat na  interaktivních tabulích. Ve  tří-
dách a na chodbách visí nástěnné obrazy a mapy. 
Nástěnky ve třídách zdobí práce žáků. V každé 
třídě jsou vyvěšena pravidla vzájemného soužití, 
která si žáci sami vytvořili. Ve  školní jídelně si 
žáci vybírají ze dvou druhů jídel. Zařízení školní 
kuchyně je moderní, podobně jako v ostatních 
jedovnických školách. V  přízemí se nachází 
školní družina a také kuchyňka pro výuku po-
vinně volitelného předmětu Přípravy pokrmů. 
Překvapením pro mnohé však bylo, že základní 
škola má vybavenou tělocvičnu, ale nedisponuje 
venkovním hřištěm.
SPŠ se nachází 100 metrů od  ZŠ, ale adresy 
jsou rozdílné. Základní škola stojí v  ulici Nad 
Rybníkem a průmyslová Na Větřáku. SPŠ zaují-
má velký oplocený areál, se kterým nás seznámil 
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a jím provedl ředitel SPŠ. V budově A jsou kme-
nové učebny, kanceláře vedení školy, domov mlá-
deže, jídelna a školní kuchyně. V budově B jsou 
v přízemí 4 třídy informační technologie a další 
dvě patra využívá ZUŠ. V budově C se nacházejí 
dílny, zde probíhá výuka strojírenských obo-
rů. V budově D jsou zařízeny dílny pro výuku 
elektrooboru a učebna fyziky. Všechny budovy 
jsou propojeny spojovacími krčky, včetně sto-
procentně využívané sportovní haly. V dopoled-
ních hodinách je obsazena studenty, odpoledne 
zájmovými kroužky a o večerech a víkendech je 
pronajímána veřejnosti. S pohybem dále souvisí 
posilovna, která je také využívána studenty i ve-
řejností. Dále velkou plochu zaujímá travnatý 
prostor a asfaltové hřiště.
V SPŠ studenti mohou pracovat v kroužku robo-
tiky, který má samostatnou místnost v dílnách 
elektro, kde si studenti i žáci ZŠ mohou samo-
statně sestavovat roboty za  pomoci stavebnic 
LEGO a Merkur. Populární je soutěž Sumo, kdy 
pojízdní roboti, dálkově ovládaní studenty, se 
vytlačují ve vymezeném prostoru. Sami jsme vi-
děli tuto jejich soutěž v odpočinkové místnosti, 
kde mohou trávit svůj čas ve volných hodinách 
a přestávkách, kde mají možnost využít televizi, 
centrální tiskárny, počítače. Odpočinkový pro-
stor je vybaven sedacím nábytkem. V současné 
době SPŠ má dva studijní obory: informační 
technologii a strojírenství. Oba tyto obory mají 
přibližně stejný počet studentů. Velice populární 
je i  mezinárodní soutěž JedoBot, ve  které žáci 
jedovnické SPŠ dosahují pěkných výsledků.

ZUŠ poslední dva roky působí v  nově zaříze-
ných 8 učebnách ve  dvou poschodích budovy 
B místní průmyslovky. Má tři obory – hudební, 
taneční a  výtvarný. Třídy hudebního oboru se 
nacházejí v 2. patře – vyučuje se tu sólový zpěv 
a  hra na nástroje – klavír, klasická i  elektrická 
kytara, flétna, klarinet, trubka, pozoun, tuba, 
housle, viola, violoncello, bicí nástroje… Je zde 
také ředitelna a sborovna. V 1. patře je umístěn 
výtvarný ateliér, který přítomné velmi ohromil. 
Bylo zřejmé, že se zde nezahálí, ale skutečně pra-
cuje, o čemž svědčí řada ocenění ve výtvarných 
celorepublikových i  zahraničních soutěžích. 
Nachází se zde i „klasická“ třída pro výuku hu-
dební nauky. Obor taneční má svůj vlastní ta-
neční sál s novou podlahou a zrcadlovou stěnou. 
Dokončen je i koncertní sál, kde probíhají různé 
koncerty, včetně absolventských. Základní umě-
lecká škola spolupracuje s  ostatními školami, 
organizacemi a vesnicemi. ZUŠ má také několik 
významných poboček v dalších obcích, jedná se 
o  Křtiny, Lipovec, Ochoz, Ostrov u  Macochy 
a Rudici, které rovněž pořádají koncerty a kul-
turní vystoupení. V  květnu se škola připojuje 
k  celorepublikové akci s  názvem ZUŠ Open. 
Záštitu nad tímto celostátním happeningem má 
Magdalena Kožená, světová sopranistka. Žáci se 
zúčastňují soutěží po celé republice a vždy jsou 
výborně hodnoceni.
Při rozloučení přítomní obdrželi keramické 
housličky, výrobek žáků výtvarného oddělení, 
kalendářík 2019 a propisku ZUŠ.
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Účastníci vycházky byli doslova nadšeni jed-
notlivými jedovnickými školními zařízeními 

a já jejich i svým jménem děkuji všem ředitelům 
za umožnění exkurze do jejich škol.

PaedDr. Anna Šplíchalová

Pranostika z titulní strany a několik dalších jako přívažek

• Co červenec neuvaří, srpen nedopeče.
• Když je v  srpnu ráno hodně rosy, mají 

z toho radost vosy.
• (10. 8.) Když slunce o  svatém Vavřinci svítí, 

budeme dobré víno míti.
• Krásně-li o Vavřinci a Bartoloměji, na dobrý 

podzimek máš velkou naději.

• (18. 8.) Přinese-li déšť svatá Helena, bývá ota-
va dlouho zelená.

• (24. 8.) Bartoloměj svatý odpoledne krátí.
• Od  svatého Bartoloměje slunce již tolik 

nehřeje.
• Svatý Bartolomí hlavu teplu zlomí.
• (29. 8.) Na svatého Jana stětí vlaštovky od nás 

pryč letí. 

Pozvánky
 X Závody vodních skútrů - 
Grand Prix Czech Republic

Pátek 23. až neděle 25. srpna 2019, rybník 
Olšovec. Vstup volný.

 X Koncert Bivojanky pod 
dožínkovým věncem 

Spolek Bivoj, Restaurace Barachov a Jedovnické 
tetiny si vás dovolují pozvat na tradiční setkání.
Neděle 1. září 2019 od 15.00 do 18.00 h.
na výletišti Barachov u rybníka Olšovce.
Přespolním hostem bude stejně jako vloni 
Sivická kapela. 
Se svým hodovým tanečním programem vystou-
pí také Jedovnické tetiny a Jedovnická drobotina.
Vstupné dobrovolné. Děkujeme. Za  finanční 
podporu této akce velmi děkujeme i  městysu 
Jedovnice a firmě Agris Jedovnice, s.r.o.
Přijďte se rozloučit s končícími prázdninami.
V případě velmi nepříznivého počasí bude akce 
přesunuta na náhradní termín. 

 X Závody motorových 
člunů na Olšovci 

Sobota 7. září a neděle 8. září 2019
Mistrovství světa F500 – Mistrovství světa F350 
– Mistrovství světa F125 – Mistrovství Evropy 
FR1000

Doprovodné akce – exhibice člunů – setkání pa-
mětníků a veteránů
Viz stránky pořadatele 
https://www.jedovniceracing.cz/ 

 X Tenisový turnaj ve čtyřhře
Sobota 7. září 2019 v 9.00
Tenisové kurty Jedovnice
Přijděte si zahrát tenis ve čtyřhře.
Zápisné 500 Kč pro dvojici, platba nutná pře-
dem. V  ceně zápisného je pro každého 0,5 l 
nápoje dle volby (Kozel 11, Kofola nebo točený 
Birell) a 100g grilovaného masa.
Přihlásit se můžete do 4. září, potom se seznam 
účastníků uzavírá. Přihlašovat se a zaplatit zápis-
né můžete přímo ve stánku u kurtů.

 X Roman Dragoun – 
koncert v zahradě

Vinotéka/Pivotéka v Podhájí 266
Sobota 7. září 2019 od 18 hodin
Roman Dragoun, zpěvák, skladatel a  kláve-
sista působí na  hudební scéně od  poloviny se-
dmdesátých let (např. ve  skupinách Progres 2 
a Futurum).
Přijďte k nám na koncert české rockové legendy.
Občerstvení bude zajištěno jako vždy. Vstupenka 
130 Kč v předprodeji, na místě 150 Kč.
Případné další informace a  rezervace na  tel. 
603 786 478.



37

 X Základní umělecká škola 
profesora Františka Bedřicha 
Ševčíka Jedovnice

Slavnostní koncert 
k  přijetí čestné-
ho názvu školy se 
uskuteční 13. 10. 
2019 v  kulturním 
domě. Bude mu 
předcházet i výstava 
některých artefak-
tů z  pozůstalosti 
prof.  F. B. Ševčíka 
a jeho ženy. Podrobnosti budou včas zveřejněny. 

TJ Sokol Jedovnice - připravované akce do konce roku 2019

Podrobnosti k akcím (termíny k přihlašování, 
kontakty) budou včas zveřejněny na stránkách 
Textžurnálu, na obecních internetových strán-
kách a na veřejných nástěnkách.

 X 16. 9. – 22. 9. - Sokol 
spolu v pohybu

Česká obec sokolská pořádá prostřednictvím 
svých jednot v  týdnu od  16. do  22. září 2019 
celostátní akci Sokol spolu v  pohybu. Cílem 
projektu je podporovat spolupráci a  otevřenost 
mezi jednotlivými složkami ČOS a  veřejností. 
Hlavní důraz je kladen na  zapojení veřejnosti 
do rozsáhlého spektra pohybových, sportovních 
a kulturních aktivit Sokola. Nástrojem je jednak 
pravidelná činnost v  tělocvičných jednotách 
a také jednorázové akce zaměřené na rozvoj po-
hybové gramotnosti celého věkového spektra. 
Přijďte navštívit ukázkové hodiny cvičení: pi-
lates v úterý 17. září a tabata ve čtvrtek 19. září, 
vždy od 19:00 do 20:00 hodin v sále KD.
Letošní ročník Sokol spolu v pohybu bude zamě-
řen i na testování zdatnosti různých věkových 
kategorií. Za  tímto 
účelem ČOS zpraco-
vala testové baterie 
pro malé, velké i  nej-
starší. Vyzkoušet svoji 
zdatnost můžete i  vy, 
a  to v  úterý 17. září 

a  ve  čtvrtek 19. září od  18:00 do  19:00 hodin 
v předsálí KD.

 X 21. 9. - XX. ročník Memoriálu 
br. Jaroslava Daňka

– otevřený župní přebor v  lehkoatletickém 
čtyřboji žactva
Kdy: sobota 21. 9. 2019
Kde: Jedovnice, sokolské hřiště Na Kopci
Prezence: 8.00 až 8.45 hod.
Začátek: 9:00 hod.
Kategorie: 0. kat. děti do 5 let; I. kat. předškolní 
děti a 1. třída; II. kat. 2. a 3. třída; III. kat. 4. a 5. 
třída, IV. kat. 6. a 7. třída, V. kat. 8. a 9. třída.
Disciplíny: sprint – 40 m (0. a I. kat.), 50 m (II. 
a III. kat.), 60 m (IV. a V. kat.); skok daleký (3 
pokusy); hod míčkem (3 pokusy, měří se nejdelší 
pokus) - 0. až III. kat.; vrh koulí (3 pokusy, měří 
se nejdelší pokus) - IV. a  V. kat.; vytrvalostní 
běh.
Součet bodů ze všech čtyř disciplín určí vítěze 
v  jednotlivých kategoriích. Závodníci na 1., 2. 
a 3. místě obdrží diplomy. Pořadí v jednotlivých 
disciplínách se nevyhlašuje.
Občerstvení pro účastníky zajištěno.
Přihlášky do 16. 9. 2019 mailem: 
sokoljedovnice@centrum.cz.

Roman Dragoun
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 X 22. 9. - zájezd do Pradědovy 
galerie U Halouzků v Jiříkově

Řezbářská Pradědova galerie U Halouzků je uni-
kátní projekt profesionálního řezbáře Jiřího 
Halouzka, který na ploše 8 ha vystavuje více než 
450 vyřezávaných plastik zvířat a betlém v ži-
votní velikosti, jež byl oceněn titulem Největší 
betlém na  světě. Osm soch je dokonce zapsáno 
v České knize rekordů. V zahradách galerie jsou 
kromě soch také atrakce pro děti (houpačky, 
prolézačky, kolotoče) a  farmový chov daňků, 
které mohou návštěvníci sledovat z  pozorova-
telny. Pradědova galerie se nachází v  Jiříkově 
u Rýmařova. Srdečně zveme jedovnické občany, 
zájezd je vhodný zejména pro rodiny s dětmi.

 X 28. 9. - Noc sokoloven
Celorepubliková akce České obce sokolské za-
měřená na  zpřístupnění sokoloven, sokolských 
areálů a sportovišť veřejnosti. Cílem je seznáme-
ní občanů s historií sokolských areálů, poukázá-
ní na mnohdy architektonicky ojedinělé stavby 
sokoloven a obecná propagace činnosti Sokola. 
Sokol Jedovnice nabízí možnost návštěvy 
areálu Tyršovy osady, kde budou připraveny 
soutěže pro děti, opékání špekáčků, posezení 
u  ohně při hudbě, prodej nápojů a  možnost 
přespání v  chatě v  areálu. Přijďte strávit noc 
v chatě jako na dovolené.

 X 5. 10. - zájezd na Pochod 
slováckými vinohrady

(Dolní Bojanovice – Josefov – Nechory 
u Prušánek)

 X 8. 10. - Památný den sokolstva 
a Večer sokolských světel

Sokol Jedovnice se již poněkolikáté připojí k pi-
etnímu aktu připomínajícímu sokoly, kteří byli 
umučeni nebo položili život v bojích druhé svě-
tové války. K uctění jejich památky bude polo-
žena kytice u pamětní desky na úřadu městyse. 
Poté bude následovat tradiční vypuštění lodiček 
se svíčkami na hladinu Olšovce. Přijďte i vy vě-
novat tichou vzpomínku padlým spoluobčanům 
a prožít romantickou atmosféru svítících lodiček 
na hladině rybníka při západu slunce.

 X 28. 10. Běh republiky
Běh republiky je dalším projektem České obce 
sokolské. Jeho cílem je připomenout si 101. vý-
ročí vzniku republiky sportovní aktivitou, kona-
nou v jeden den na co nejvíce místech naší vlasti. 
Běh nebude určen jen aktivním sportovcům, ale 
i dětem na kolech, maminkám s kočárky nebo 
celé rodině formou vycházky.

 X 3. 11. zájezd do termálních 
lázní Györ v Maďarsku

 X 24. 11. zájezd do Vídně 
na představení vídeňských 
ochotníků Zdravý nemocný

 X 26. 12. koncert pěveckého 
sboru Píseň

 X 31. 12. Silvestrovská vycházka
Podrobnosti k akcím (termíny k přihlašová-
ní, kontakty) budou včas zveřejněny na strán-
kách Textžurnálu, na obecních internetových 
stránkách a na veřejných nástěnkách.

Kateřina Klimešová, TJ Sokol Jedovnice

Kino E-Cinema Jedovnice

SRPEN-ZÁŘÍ 2019 - nepromítá se. Kino bude promítat po prázdninové přestávce od října.
Další program Kina E-Cinema Jedovnice najdete na internetu: www.jedovnice.cz - sekce Kino.
Vedoucí kina: paní Božena Ševčíková, tel. 516 528 213; e-mail: kultura@jedovnice.cz
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Pozvánky z okolí
 X Výstava loutek v zámecké kapli

20. 8. 2019 - 30. 9. 2019
Zámek Rájec nad Svitavou
Výstava loutek Divadla Radost Brno - výstava 
v zámecké kapli.
Vstup s  průvodcem samostatně nebo v  rámci 
výběrového prohlídkového okruhu.

 X Pivní pouť Černá Hora 2019
Sobota 21. září, od 12 do 22 h
Vystoupí například Mandrage, Marek Ztracený, 
Sto zvířat, Buty a Inekafe.
Vstupenky v předprodeji za 290 Kč.

 X Screamers
Středa 25. září 2019, od 19 h
Blansko, Dělnický dům
Známá travesti skupina Screamers opět zavítá 
do Dělnického domu v Blansku, a  to s novým 
pořadem „Smím prosit?“.
Půjde o  večer plný tance a  zpěvu na  téma ele-
gance a  rodinné hodnoty z pohledu etiky a  re-
ality. Opět nebudou chybět imitace domácích 
a  zahraničních zpěváků a  zpěvaček, ani vtipné 
scénky.

Předprodej vstupenek již probíhá v  Informační 
kanceláři Blanka.

 X Den věží a rozhleden
Sobota 28. září 2019
Blansko, kostel sv. Martina
Speciální prohlídky s  průvodcem, veřejnosti 
bude otevřen jak kostel, tak i  vyhlídková věž 
na město Blansko.

 X Eleven Půlmaraton 
Moravským krasem

Sobota 28. září 2019, od 14 h
Blansko, nám. Republiky
Datum registrace a cena
do 31. 8. 2019 včetně – 500 Kč
od 1. 9. 2019 včetně – 650 Kč
Uzávěrka přihlášek do hlavního závodu Eleven 
Půlmaratonu Moravským krasem je 20. 9. 2019 
do 12 hodin.
Akce na náměstí začíná ve 14 hodin. Půlmaraton 
startuje v 16 hodin.
Podrobnosti o  všech přidružených závodech 
a propozice půlmaratonu najdete na webu závo-
du https://www.blanenskypulmaraton.cz/.

Inzerce
• Koupím byt v  Jedovnicích, i  původní stav. 

Tel. 732 309 827
• Zajištění manželé hledají ke  koupi RD 

v Jedovnicích nebo okolí. Tel. 605 382 522

NABÍZÍM
SEČENÍ TRÁVY od 0,65 Kč/m2, 

PALIVOVÉ DŘEVO, i suché
tel. 608 065 337
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