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Zprávy z redakce
V tomto čísle se nám v odpovědích na Tři otázky 
(str. 3) představí několik členů nově zvoleného za-
stupitelstva. A poté se ze současnosti ještě jednou 
vrátíme do historie vzdálené 100  let. V  rubrice 
Historie (str. 25) najdete článek, který připome-
ne jedovnické občany, kteří bojovali v 1. světové 
válce. V Jedovnicích je z  obecní kroniky  znám 
počet padlých a zemřelých, ale nedochoval se je-
jich kompletní seznam. V r. 1968 se snažil dopl-
nit chybějící jména tehdejší kronikář A. Roudný. 
Pořídil i soupis jedovnických čs. legionářů, kteří 
se téměř všichni z války vrátili živí. 
Podíváme se také do sokolské Zápisové knihy 
1909-1924, v níž najdeme seznam členů TJ Sokol 
Jedovnice, kteří do války narukovali a také se-
znam padlých, včetně jejich povolání. Je zde ně-
kolik dosud neuváděných jmen.
Na závěr se seznámíme s  příběhy tří mužů ze 
starých rodinných fotografií – tří jedovnických 

vojáků z  1.  světové války. Děkujeme všem, kdo 
přispěli svými vzpomínkami. Je důležité nezapo-
mínat na naši historii, nejen na tu „velkou“, ale 
uchovávat v paměti i tu naši místní, jedovnickou.
Děkujeme všem jednotlivcům i organizacím, 
kteří se letos svými příspěvky na Jedovnickém 
zpravodaji podíleli. Těšíme se na další spolupráci 
a na nové náměty od našich čtenářů.   

Redakční rada Jedovnického zpravodaje 
(kontakty najdete v tiráži)

Na obálce: Poznali jste 
prosincovou pranostiku?
Kdo je na obrázku na obálce, to asi pozná ten-
tokrát každý. Uhodli jste ale také, jakou pra-
nostiku představuje titulní kresba Mgr. Jitky 
Vávrové? Ověřit si to můžete na straně 33.
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Starostovo okénko
Vážení spoluobčané,
již podruhé se sešlo nově zvolené zastupitel-
stvo ke  svému jednání. Schválili jsme smlouvy 
na věcná břemena, smlouvu o poskytnutí dotace 
na vybudování promenádní cesty kolem rybníka 
Olšovce, dále bylo schváleno rozpočtové provi-
zorium na rok 2019 a další smlouvy související 
s běžným provozem městyse.
Chtěl bych vám všem poděkovat za toleranci při 
provádění všech akcí, které jsme v tomto roce re-
alizovali a ve kterých budeme pokračovat v roce 
příštím.

Dovolte mi, abych poděkoval vám všem, kte-
ří jste se podíleli a  podílíte na  rozvoji našeho 
městyse.
Milí spoluobčané, na  závěr mi dovolte, abych 
vám popřál klidné a  pohodové vánoční svátky 
a  zároveň vás pozval na  všechny kulturní akce 
s  nimi spojené. Do  nového roku hodně úspě-
chů, jak pracovních, tak také v osobním životě. 
A všem potom hodně a hodně zdraví.

 Ing. Jaroslav Šíbl, starosta

Tři otázky
Tentokrát pro (staro)nové zastupitele
Na  začátku října proběhly volby do  obecních 
zastupitelstev. Kdo tedy bude až do  roku 2022 
zasedat na radnici v Jedovnicích? V tomto člán-
ku se pokusíme zjistit něco více o čtyřech ženách 
a jedenácti mužích, kteří získali důvěru občanů.
Starostou zůstává Ing. Jaroslav Šíbl (již počtvrté), 
místostarostou se nově stal Mgr. Ing. Jan Fránek, 
dalšími členy rady městyse pak jsou MUDr. Aleš 
Kleinbauer, Ing. Josef Matuška a Michal Prause. 
Že to jsou všechno již známá jména? Nemýlíte 
se – dokonce jedenáct členů pokračuje ve svém 
mandátu z předchozího období, řada z nich již 
poněkolikáté. Kromě výše jmenovaných to jsou 
RNDr. Anna Bayerová, PhD., Leoš Blažek, 
Mgr. Zdeněk Doležel, Daniela Stará, Bc. Lenka 
Šebelová, DiS., Ing. Josef Vágner a Jaroslav 
Zelinka. Další tři - již zmíněný Mgr. Ing. Jan 
Fránek, Ing. Radek Lebiš a Ing. Gustav Magula 
- jsou „staronoví“, v minulosti již jako zastupi-
telé působili a teď se vracejí „na místo činu“. Jen 
jedna jediná zastupitelka je úplně nová - Mgr. 
Jitka Teturová. V redakci jsme se po poradě roz-
hodli, že vyzpovídáme všech patnáct. Přinášíme 

odpovědi těch, kteří zareagovali do  uzávěrky. 
Další mohou případně následovat v příštím čísle.

Otázka č. 1 (zastupitelé odpovídají v abecedním 
pořadí, tituly si již dovolíme vynechat)
XX Můžete se krátce představit těm, kteří vás tře-

ba přece jen tolik neznají? Co byste prozradil/a 
o sobě, své práci a svých zálibách?
• Zdeněk Doležel (55 let, Naše Jedovnice): Jsem 

učitelem na  základní škole v  Blansku. Učím 
fyziku, informatiku a  dílny. V  Jedovnicích 
žiju od  narození, ale nějakou dobu jsem by-
dlel i v Blansku. Mám rád tenis. Tomu jsem 
v  Jedovnicích dal celkem dost času. Jednak 
při budování kurtů, jednak hrou, když jsme 
ještě hrávali soutěžně, a potom trenérsky. Pár 
desítek let jsem vedl malé tenisty. Napřed pod 
tenisovým oddílem, potom už jen z  vlastní 
iniciativy, sám pro sebe. V posledních letech 
jsem organizoval místní tenisové turnaje. 
Mám rád lyže, sjezd i běžky. V kondici se však 
nejvíc udržuji na horském kole.

• Aleš Kleinbauer (58 let, Naše Jedovnice): 
Pracuji na  oddělení jednodenní chirurgie 
Nemocnice Blansko, mojí specializací je cévní 
chirurgie. K zálibám kromě profese patří ces-
tování, cyklistika, lyžování, hudba a rodina.

• Gustav Magula (58 let, Jedovnice 2018): Jsem 
občanem Jedovnic ode dne narození. Od roku 
1990 jsem pracoval jako OSVČ v činnostech 
převážně ekonomického zaměření. Po  ro-
cích hledání je mou prvořadou zálibou život 

Pokojné a radostné Vánoce i dobrý
a úspěšný rok 2019 přeje všem

milým spoluobčanům a čtenářům
redakce Jedovnického zpravodaje.
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s dobrými lidmi v dobrém prostředí, kde to, 
co se kolem nás děje, je pochopitelné a logické.

• Jitka Teturová (47 let, Budoucnost): Již 
od  svého útlého dětského věku jsem chtěla 
být učitelkou, kterou jsem se po vystudování 
vysoké školy také stala. Myslím si, že pozitivní 
vliv na výběr mého povolání měli i moji ro-
diče, kteří byli velmi pracovití a oblíbení uči-
telé. Nyní učím na 1. stupni Základní školy 
v Jedovnicích a na ZUŠ Jedovnice. Svoji práci 
mám velmi ráda.

• Jaroslav Zelinka (66 let, KSČM): Mým 
životním krédem je práce s  lidmi a  pro lidi. 
Snažím se být aktivním členem zastupitelstva 
při prosazování rozvoje městyse. Moje práce je 
opět ve službách pro naše občany a pro širo-
ké okolí (obchod, pohřební služba). Mezi mé 
největší záliby patří rozdávat radost a  smích 
v Divadelním spolku Vlastimil.

Otázka č. 2 (tady začneme od služebně nejstarších 
až po nejnovější a otázka bude mít tři varianty) 
XX Členem zastupitelstva jste nepřetržitě už v ně-

kolikátém funkčním období – když srovnáte své 
začátky s tím, jaké zkušenosti máte dnes, jakým 
vývojem jste prošel/prošla? Proč jste se rozhodl/a 
znovu kandidovat?
• Jaroslav Zelinka (členem zastupitelstva 

od  r. 1994): Moje začátky v  zastupitelstvu 
byly především přijímat vědomosti k  řízení 
obce od  starších kolegů a  plně se účastnit 
na  její správě. Využil jsem své vědomosti 
z  práce v  kultuře a  vedení kulturní komise. 
Zkušenosti, které jsem získal za  léta v zastu-
pitelstvu při zhodnocování majetku městyse 
a  jeho rozvoje, jsou velké. Musím však po-
dotknout, že vše, co se realizovalo, je odvoze-
no od ročního finančního rozpočtu městyse. 
Kandidovat jsem se rozhodl proto, že se chci 
i  nadále aktivně podílet na  rozpracovaných 
akcích a dalším rozvoji městyse.

• Aleš Kleinbauer (od r. 2006): Znovu kandi-
dovat jsem se rozhodl, abych pomohl dalšímu 
rozvoji obce, chci naslouchat potřebám spo-
luobčanů a pomáhat realizovat jejich přání.

• Zdeněk Doležel (od  r. 2014) Do  zastupitel-
stva jsem před čtyřmi lety kandidoval pro-
to, že jsem chtěl měnit věci, o  kterých jsem 
přesvědčen, že by měly vypadat jinak. Něco 
se z  toho povedlo, něco ne. K  tomu, aby se 
věci měnily nebo se blížily mým názorům 

a pohledům na věc, je zapotřebí získat většinu 
zastupitelů. No a to se prostě vždy nepovede. 
Letos jsem dlouze zvažoval, jestli znovu kan-
didovat. Byl jsem z  dění unavený, otrávený 
a zklamaný. Nakonec jsem se nechal přemlu-
vit a byl na kandidátce znovu. Myslel jsem, že 
z tohoto místa neprojdu. Prošel jsem, a proto-
že to vnímám jako čest a zodpovědnost, že mě 
lidi zvolili, budu ještě pokračovat.
XX V zastupitelstvu jste už jednou v minulosti 

působil. Proč jste se letos rozhodl po pauze znovu 
kandidovat? Když srovnáte své představy před 
lety jako nováčka s tím, s jakými pocity nastupu-
jete do ZM v roce 2018, v čem je největší rozdíl?
• Gustav Magula (byl členem zastupitelstva 

2006-2010): Spojit se s  přáteli ze skupiny 
nezávislých kandidátů Jedovnice 2018 a  kan-
didovat s  nimi v  letošních volbách jsem se 
rozhodl proto, že jsem přestal chápat způsob 
plánování a organizace řady prací v obci, které 
se přímo dotýkaly a  dotýkají života občanů 
a obce. To samozřejmě souvisí i s nakládáním 
s  obecními financemi. Chtěl bych pochopit, 
k jakému stavu Jedovnice dlouhodobě směřu-
jí, a občany Jedovnic o tom informovat.
XX V zastupitelstvu jste jediná úplně nová – proč 

jste se letos rozhodla kandidovat? Jaké jsou vaše 
první dojmy z práce zastupitelstva a co vás nej-
více překvapilo? 
• Jitka Teturová: O  kandidatuře do  zastupi-

telstva jsem uvažovala již v  minulosti, letos 
asi nastal ten správný čas. První dojmy jsou 
zatím celkem pozitivní. Mile mě překvapil po-
čet hlasů, které jsem jako nováček ve volbách 
získala.

Otázka č. 3 (zastupitelé odpovídají v abecedním 
pořadí)
XX Je nějaká oblast, na kterou se chcete vy osobně 

zvláště zaměřit, například v některé komisi? 
Máte nějakou konkrétní věc, kterou byste ráda 
prosadil/a?
• Zdeněk Doležel: Snažím se pomoct v  ko-

misi mezinárodní. Jako člen školské rady 
ZŠ za  obec se budu snažit o  dotažení změn 
ve  škole. Přál bych si, aby škola fungovala 
po všech stránkách tak, jak by měla. Je to běh 
na  dlouhou trať a  doufám, že se to povede. 
Bylo by krásné, kdyby se povedlo vybudovat 
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sportovní areál hned vedle školy. Co se týká 
budování v obci, snažím se dlouhodobě o do-
končení cest kolem Olšovce. To se povedlo už 
na konci minulého období, i když se to buduje 
až teď. V  souvislosti s  tím bych si moc přál, 
kdybychom byli schopni vybudovat a udržet 
přístupový systém na cestách kolem Olšovce. 
Mám tím na mysli hlavně to, abychom zásad-
ně omezili provoz směrem ke  Kůlně. Chtěl 
bych, aby okruhy kolem rybníků byly bezpeč-
né. Přál bych si, aby tam mohli rodiče nechat 
svoje děti běhat či jezdit na  kole, aniž by se 
museli obávat rychle jedoucího auta.

• Aleš Kleinbauer: Jsem předsedou komise pro 
mezinárodní vztahy, slavíme již 20. výročí 
přátelství s  německými obcemi Aschheim 
a  Dornach. Domnívám, že stojí za  to tento 
vztah dále rozvíjet hlavně s ohledem na naši 
mladou generaci. O  aktivitách komise jsem 
poskytl rozhovor v některém z minulých čísel 
zpravodaje. (Pozn. red.: Byl to JZ 2018 / 5+6, 
str. 4-5.) Mimo tuto komisi bych se rád zasadil 
o rozvoj nových možností bydlení v obci, na-
příklad výstavbou obecních bytů.

• Gustav Magula: Ekonomický život obce mě 
vždy zajímal. Budu pracovat v  kontrolním 
výboru. Chtěl bych se zasadit o  otevřené 
a přesné jednání s občany Jedovnic. V oblasti 
stavebních činností je důležité otevřít konečně 

po  mnoha letech areál Lihovaru občanům. 
Uprostřed areálu bytových domů, kde žije 
bezmála tolik občanů, co v  Krasové, se na-
lézá v  podstatě mrtvý nevyužitelný prostor. 
Velice nebezpečná dopravní situace se vyvíjí 
na přístupových cestách ke škole a na Větřák. 
Charakter a  stav komunikací neodpovídají 
počtu aut a lidí, kteří se po těchto cestách musí 
pohybovat. V  každodenní činnosti obce sa-
mozřejmě dodržovat plány oprav a udržování 
obecního majetku. Pokud tyto plány neexis-
tují, pokusím se prosadit jejich vypracování.

• Jitka Teturová: Moje práce a můj volný čas se 
většinou točí kolem dětí a organizování růz-
ných akcí. Ráda bych proto pracovala v kul-
turně-spolkové komisi a společně s ostatními 
pomáhala dále rozvíjet a podporovat činnost 
jednotlivých spolků a  organizací a  kulturní 
život v Jedovnicích.

• Jaroslav Zelinka: Moje zaměření patří ob-
lasti kultury a neodkladné práce s  lidmi. Co 
bych chtěl v  tomto volebním období prosa-
dit, je úprava poslední hliněné komunikace 
v Podhájí. A také větší účast občanů na jedná-
ní zastupitelstva městyse.

Děkujeme za odpovědi a přejeme mnoho úspěchů 
v práci pro blaho obce.

Připravila Soňa Plchová

Informace z rady a zastupitelstva
Ve všech případech se jedná o anonymizované výpisy z usnesení v souladu s požadavky zákona 
na ochranu osobních údajů (Zákon č. 101/2000 Sb.)

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice č. 31 ze dne 18. 9.

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

Bc. Michala Knechta a pana Michala Prause 
2. schvaluje po úpravách program zasedání dle 

předloženého návrhu 
3. schvaluje kupní smlouvu na prodej pozem-

ku p.č. 1414/3, díl B, manželům J. a J. K., 
Jedovnice

4. schvaluje Smlouvu o  účasti městyse 
Jedovnice na  financování díla „Jedovnice 
Pod Hrází – splašková kanalizace“ se 

Svazkem vodovodů a kanalizací měst a obcí, 
ul. 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice

5. deleguje na radu městyse pravomoc zastupi-
telstva městyse schválit smlouvu na  prodej 
cisternové stříkačky CAS 24 LIAZ

6. deleguje na radu městyse pravomoc zastupi-
telstva městyse schválit do konce volebního 
období současného zastupitelstva městyse 
smlouvy, dodatky ke  smlouvám a  ostatní 
úkony, které jsou v pravomoci zastupitelstva 
městyse
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7. deleguje na  radu městyse pravomoc zastu-
pitelstva městyse schválit veškeré rozpočto-
vé změny v  rozpočtu městyse na  rok 2018 
za měsíc říjen 2018

8. souhlasí, aby městys Jedovnice pořádal 
v roce 2020 akci „Parohatá města“ 

9. schvaluje přijetí dotace od Ministerstva vni-
tra, generálního ředitelství HZS ČR, ve výši 
2.500.000 Kč na  pořízení nové cisternové 
automobilové stříkačky pro JSDH 

10. schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2018 dle 
předloženého návrhu

11. bere na vědomí návrh pojmenování ulic a ve-
řejných prostranství v  Jedovnicích od pana 
Ing. Josefa Plcha a doporučuje zastupitelstvu 
vzešlému z komunálních voleb v říjnu 2018 
schválit pojmenování parku kolem busty 
TGM jako „Masarykův park“

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 70 ze dne 26. 9. 

Na  základě předložených zpráv a  projedna-
ných záležitostí Rada městyse Jedovnice ruší
• zadávací řízení na  veřejnou zakázku „Stezka 

pro chodce a  cyklisty Jedovnice - Krasová“ 

v celém rozsahu a souhlasí s vypsáním nového 
zadávacího řízení v nejbližším termínu. 

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 71 ze dne 4. 10.

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse souhlasí
• se stavbou nové přípojky splaškové kanalizace 

pro RD na ul. Záměstí 37 na pozemcích p.č. 
1524 a 1043/1, žadatel Ing. arch. S. K., Brno

• s  provedením rekonstrukce hlavního vodo-
vodního řadu na  pozemcích p.č. 850, 990, 
991/1, 851/1, 921/2, 974, 973 a 983/5 na ul. 
Tyršova a Na Kopci, žadatel Vodárenská ak-
ciová společnost, a.s., 17. listopadu 14, 680 19 
Boskovice

• s kácením dřevin rostoucích mimo les v sou-
vislosti s  rekonstrukcí silnice II/373 a  čtyř 
mostů na trase Jedovnice – Křtiny – Březina, 
žadatel Správa a  údržba silnic JMK, pří-
spěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 
449/3, 602 00 Brno

• s  pronájmem buněk inv. č. 93 a  94 firmě 
SmartXservice, s.r.o., 561 56 Horní Čermná 
143, za  účelem užívání, kterým je provozo-
vání půjčovny paddelboardů – pádel a  jejich 
uskladnění a velkoobchod a maloobchod, ža-
datel společnost Olšovec, s. r. o.

• s  pronájmem buněk inv. č. 91 a  92 firmě 
Martin Heinl, Brno, za  účelem užívání, 
kterým je provozování půjčovny koloběžek 

a jejich uskladnění a velkoobchod a maloob-
chod, žadatel společnost Olšovec, s. r. o.

• s  uveřejněním videosekvencí, které obsahují 
záběry terénu Jedovnic a  jejich okolí pomocí 
dronu Katedrou geografie PdF MU, Poříčí 7, 
603 00 Brno, za podmínky dodržení platných 
právních předpisů

• s prodejem cisternové stříkačky CAS 25 LIAZ 
– L101 za cenu 801.000 Kč a schvaluje Kupní 
smlouvu o prodeji a koupi ojetého motorové-
ho vozidla s obcí Krasová, Krasová 43, 679 06 
Jedovnice

• s  podáním žádosti a  podáním projektu 
k  žádosti o  dotaci z  OPŽP, jehož součástí 
jsou cenové nabídky č. 24/2018 a  35/2018 
od  Ing.  Sjoerda Willema van den Berga, za-
hradního a krajinářského architekta, Velké 
Meziříčí a pana Jiřího Rozsypálka, Kroměříž

Rada městyse schvaluje
• zrušení přípojky kabelové televize k  31. 12. 

2018, žadatel P. B., Jedovnice
• zrušení přípojky kabelové televize k  31. 12. 

2018, žadatel Ing. M. Š., Jedovnice
• zrušení přípojky kabelové televize k  31. 12. 

2018, žadatel M. F., Jedovnice
• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcné-

ho břemene č. 1030046257/001 se společností  
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E. ON Distribuce, a.s., F.  A.  Gerstnera 
2151/6, 370 49 České Budějovice

• Smlouvu o zajištění školení strážníků na rok 
2019 mezi městysem Jedovnice a  statu-
tárním městem Brno – Městská policie, 
Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno

• Smlouvu o dílo č. 5-10-2018 na 01/JED/2018 
Olšovec – přístupová komunikace II. etapa 
s  Ekostavby Brno, a.s., U  Svitavy 2, 618  00 
Brno

• rozpočtové opatření č. 7/2018 dle předložené-
ho návrhu

Rada městyse ruší
• Směrnici č. 2/2005 Vnitřní platový předpis 

ke  stanovení platu ředitelů základní školy 
a mateřské školy zřizovaných obcí Jedovnice

Rada městyse nereflektuje
• na předkupní právo chaty č.e. 57

Rada městyse vybrala
• v rámci výběrového řízení na prodej cisternové 

stříkačky CAS 25 LIAZ – L101 cenovou na-
bídku obce Krasová

• v  rámci výběrového řízení na  01/JED/2018 
Olšovec – přístupová komunikace II. eta-
pa firmu Ekostavby Brno, a.s., U  Svitavy 2, 
618 00 Brno

Rada městyse bere na vědomí
• zápis z  jednání komise pro životní prostředí 

ze dne 26. 9. 2018 
• zápis z jednání komise pro spolkovou činnost 

ze dne 20. 9. 2018 

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse ze dne 31. 10.

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

Blažka a pana Michala Prause 
2.  schvaluje Jednací řád zastupitelstva městyse 

včetně přílohy Volební řád pro volební obdo-
bí 2018-2022.

3.  schvaluje program ustavujícího zasedání za-
stupitelstva městyse dle předloženého a do-
plněného návrhu

4.  zvolilo volební komisi ve  složení pan Leoš 
Blažek, pan Mgr.  Zdeněk Doležel a  paní 
Mgr. Jitka Teturová

5.  stanovuje pro volební období 2018-2022 po-
čet neuvolněných místostarostů na jednoho

6.  stanovuje pro volební období 2018-2022 po-
čet dlouhodobě uvolněných členů zastupitel-
stva městyse pro výkon funkce na jednoho, 
a to pro funkci starosty městyse

7.  stanovuje pro volební období 2018-2022 po-
čet členů rady městyse na pět

8.  zvolilo starostou městyse Jedovnice pana 
Ing. Jaroslava Šíbla, Jedovnice

9.  zvolilo místostarostou městyse Jedovnice 
pan Ing. Mgr. Jana Fránka, Jedovnice

10. zvolilo členem Rady městyse Jedovnice 
pana MUDr. Aleše Kleinbauera, Jedovnice, 
pana Ing. Josefa Matušku, Jedovnice a pana 
Michala Prause, Jedovnice

11. zvolilo předsedou finančního výboru pana 
Michala Prause, Jedovnice

12. zvolilo předsedou kontrolního výboru pana 
Jaroslava Zelinku, Jedovnice

13. zvolilo členy finančního výboru pana 
PharmDr.  Stanislava Fránka, Jedovnice, 
pana Ing.  Petra Gabriela, Jedovnice, pana 
Miroslava Marinčáka, Jedovnice, paní 
Mgr.  Renatu Valentovou, Jedovnice, paní 
Ing.  Irenu Žižkovou, Jedovnice, paní 
Ing.  Zdeňku Šíblovou, Jedovnice, pana 
Marka Šebelu, Jedovnice a  pana Ladislava 
Kostku, Jedovnice. 

14. zvolilo členy kontrolního výboru pana 
Ing.  Gustava Magulu, Jedovnice, pana 
Tomáše Veverku, Jedovnice, pana Dominika 
Málka, Jedovnice, pana Jaroslava Charváta, 
Jedovnice, pana Ivo Máčela, Jedovnice 
a pana Josefa Formánka, DiS., Jedovnice.

15. zvolilo zástupcem městyse ve Svazku vodo-
vodů a  kanalizací okresu Blansko starostu 
městyse pana Ing. Jaroslava Šíbla, Jedovnice

16. zvolilo zástupcem městyse ve  Svazu 
měst a  obcí ČR starostu městyse pana 
Ing. Jaroslava Šíbla, Jedovnice

17. zvolilo zástupcem městyse ve  Spolku pro 
rozvoj venkova Moravský kras starostu měs-
tyse pana Ing. Jaroslava Šíbla, Jedovnice

18. zvolilo zástupcem Honebního společenstva 
Rudice pana Leoše Blažka, Jedovnice
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19. zvolilo zástupcem Honebního společen-
stva Senetářov pana Ing.  Josefa Vágnera, 
Jedovnice. 

20. schvaluje oddávající s  právem nosit stát-
ní znak: starostu městyse, místostarostu 
městyse, radní městyse, předsedu komise 
pro občanské záležitosti a  paní Mgr.  Jitku 
Teturovou, Jedovnice a  paní RNDr.  Annu 
Bayerovou, Ph.D., Jedovnice. 

21. stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce 
neuvolněného člena zastupitelstva městyse 
dle předloženého návrhu, který je přílohou 
zápisu

22. na základě žádosti bývalé uvolněné místosta-
rostky městyse paní RNDr. Anny Bayerové, 
Ph.D., ze dne 31. 10. 2018 rozhodlo, že bý-
valé uvolněné místostarostce městyse bude 
poskytnuta náhrada za 23 dní nevyčerpané 
poměrné části dovolené v  roce 2018, a  to 
v částce dle ustanovení § 81a odst. 8 zákona 
o obcích

23. schvaluje Dodatek č. 1 ke  smlouvě  
č. 049736/18/OSV o  poskytnutí finanční 
podpory na  poskytování sociálních služeb 
z rozpočtu JMK ve výši 75.400 Kč

Další důležité informace pro občany
Provoz úřadu městyse koncem roku

Pokladna pro platby v  hotovosti otevřena 
do středy 19. 12. 2018.
Úřad městyse a  stavební úřad budou od 
čtvrtka 20. 12. 2018 do úterý 1. 1. 2019 (včetně) 
uzavřeny. 
Knihovna bude uzavřena od  čtvrtka 20. 12. 
2018 do středy 2. 1. 2019 (včetně). 
Provoz obecní policie městyse bude nezměněn. 

 
Zaměstnanci městyse přejí všem 
občanům radostné a pohodové 

vánoční svátky a v novém roce 2019 
zdraví, štěstí a mnoho úspěchů. 

Ze záznamů policie a hasičů
Zpráva o činnosti Obecní 
policie městyse Jedovnice 
od 17. 9. do 18. 11. 2018
Obecní policie mimo jiné řešila v uplynulém ob-
dobí následující události:
• 6x odchyt volně pobíhajících psů. Provedeno 

následné zjištění a  předání majitelům. 
Přestupky – porušení OZV – vyřešeno ulože-
ním pokuty příkazem na místě.

• 7x nález klíčů v k.ú. městyse Jedovnice. O ná-
lezech sepsány úřední záznamy. Vyvěšeno 
na infokanálu. 4x klíče předány majitelům.

• 1x nález houslí na zastávce ČAD na Havlíčkově 
náměstí. Strážníci zjistili majitele, sepsali pře-
dávací protokol a úřední záznam.

• 3x nález mobilního telefonu v  k.ú. městyse 
Jedovnice. Nález uveřejněn na  infokanálu, 
sepsán úřední záznam.

• 3x spolupátrání po  neznámém pachateli – 
řidičům mot. vozidel, kteří svým vozidlem 
způsobili škodu na  cizím majetku a  z  místa 
nehody ujeli. Za pomocí kamerového systému 
se strážníkům podařilo dva řidiče usvědčit 
a oznámit na DI Blansko i s důkazním mate-
riálem (záznamy z kamerového systému). 

• 1x asistence u dopravní nehody na Havlíčkově 
náměstí, kdy řidič osobního mot. vozidla při 
vjíždění na hlavní komunikaci nedal přednost 
v jízdě řidiči mopedu, který jel po hlavní ko-
munikaci. Strážníci telefonicky vyrozuměli 
rychlou lékařskou pomoc i  odd. dopravních 
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nehod a  dále poskytli první pomoc obvazo-
vým materiálem zraněné osobě. Ve věci sepsán 
úřední záznam.

• 1x přijato oznámení o  sražení domácí kočky 
na Jiráskově ulici. Výjezd na místo, odstraně-
ní, likvidace.

• 5x asistence při kácení stromů v chatové oblas-
ti v k.ú. městyse Jedovnice.

• 2x poškození chaty vlivem pádu stromu. 
Na místě provedena fotodokumentace, vyro-
zumění majitelů a  asistence při odstraňování 
spadlých stromů.

• 2x žádost PČR Blansko o poskytnutí kamero-
vého záznamu z Havlíčkova náměstí za úče-
lem šetření a objasnění trestné činnosti.

• 16x předvolání pro pachatele přestupku v sil-
ničním provozu. Přestupky následně vyřešeny 
uložením pokut příkazem na místě.

• 2x žádost PČR o prověření oznámení o trest-
né činnosti v k.ú. městyse Jedovnice.

• 2x přestupek na  úseku ochrany před alko-
holismem a  jinými toxikomaniemi (tabá-
kový zákon) – kouření na  zastávce ČAD 
na  Havlíčkově náměstí. Přestupky vyřešeny 
uložením blokové pokuty příkazem na místě.

• 3x provedeno šetření k poškození střechy ro-
dinných domů na ul. K Propadání. Na místě 
provedena fotodokumentace, šetření ke  zjiš-
tění pachatele. 2x předáno DI PČR Blansko, 
1x vyřešeno bez účasti PČR. Ve  věci sepsán 
úřední záznam.

• Zajištění dopravní obslužnosti, dohled nad 
silničním provozem a  veřejným pořádkem 
při konání 22. ročníku Běhu za jedovnickým 
kaprem.

• 1x případ podnapilé osoby, která se požitím 
alkoholu uvedla do  stavu, kdy svým cho-
váním budila veřejné pohoršení. Přestupek 
šetří OPMJ jako přestupek proti veřejnému 
pořádku.

• 30x vystaveno povolení k  vjezdu do  chatové 
oblasti.

• 8x výběr poplatků za užívání veřejného pro-
stranství a reklamy infokanálu.

• 1x oznámeno poškozování soukromého ma-
jetku. Strážníci provedli na místě šetření, vy-
těžení zúčastněných osob. V  daném případě 
se jedná o  dlouhodobé sousedské neshody 
a naschvály, přestupek proti občanskému sou-
žití bude oznámen k projednání k přestupkové 
komisi v Blansku.

• 5x provedeno doručení písemnosti do  vlast-
ních rukou.

• Opakovaná součinnost s PČR při šetření série 
vloupání do rekreačních chat a krádeží v cha-
tové oblasti, kontrola rekreačních objektů 
v k.ú. Jedovnic.

• Společný výkon služby s  Obv. odd. PČR 
Blansko, součinnost při šetření trestné činnos-
ti páchané na k.ú Jedovnic.

• 3x oznámení dopravního přestupku 
na Městský úřad Blansko, oddělení dopravně 
správních agend. Přestupci jsou podezřelí ze 
spáchání přestupku. Na předvolání k podání 
vysvětlení nereagovali, a proto byly přestupky 
oznámeny.

V  uplynulém období strážníci šetřili celkem 
68 přestupků v dopravě spáchaných na k.ú. měs-
tyse Jedovnice. 
V naléhavých případech nebo při nedostupnos-
ti obecní policie volejte prosím Policii České 
republiky: tísňová linka 158. 
Obvodní oddělení PČR Blansko: 974 631 396.
Úřední hodiny Obecní policie městyse 
Jedovnice: středa 13.00-17.00 – tel. 723 204 979

Luděk Kolář – velitel Obecní 
policie městyse Jedovnice

Činnost SDH Jedovnice
Výjezdy a činnost jednotky
Letní období přineslo pro naši jednotku, jako 
každoročně, zvýšený počet zásahů. Zasloužil 
se o  to nejen zvýšený počet požárů v důsledku 
horkého a  suchého počasí, ale i  zvýšený počet 
výjezdů k  likvidaci hmyzu a v neposlední řadě 
i  spousta dopravních nehod v  našem okolí. 
K největším zásahům patřily dva noční požáry 
ve II. stupni poplachu – 29. srpna vypukl požár 
ve skladovací hale v Blansku a 13. září jsme zasa-
hovali při požáru dílny v Ruprechtově. V měsíci 
říjnu pak musela jednotka opakovaně vyjíždět  
k likvidaci stromů, spadlých či nakloněných ná-
sledkem silného větru.
V  pátek 14.  září se sedmičlenné družstvo naší 
jednotky zúčastnilo asi osmihodinového výcvi-
ku ve  školícím a  výcvikovém středisku Tišnov. 
Pro šest vybraných jednotek z  okresu Blansko 
zde bylo připraveno šest různých modelových 
událostí, kterými účastníci museli během večera 
projít a řešit je. Výcvik byl velkým přínosem pro 
naše mladší a méně zkušené členy.
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Slavnostní předání nové CAS 20 Scania
V pátek 28. září nám byl z rukou starosty měs-
tyse předán symbolický klíč od nové cisternové 
automobilové stříkačky Scania. Stalo se tak 
v rámci oslav 100 let založení republiky, za pří-
tomnosti významných hostů. 
Již před několika lety se u nás – vzhledem ke stá-
ří dosavadní techniky a  k  narůstajícímu počtu 
událostí po zařazení jednotky do kategorie JPO 
II – objevila myšlenka na pořízení nového výjez-
dového vozidla. Ta nabrala na intenzitě poté, co 
jsme byli současně s pořízením DA Ford v roce 
2016 nuceni vyřadit nejstarší cisternu na  pod-
vozku Škoda. Po  celém roce 2017, naplněném 
sháněním dotací a  zajišťováním dalších finan-
cí, tvorbou technické specifikace, získáváním 
referencí na  dodavatele a  exkurzemi v  místech 
výroby,se nakonec na  počátku roku 2018 stala 
vítězem výběrového řízení firma WISS Czech, 
která nám dne 13. září 2018 předala hotový vůz.
Vozidlo je postaveno na  podvozku švédské-
ho výrobce Scania, který je v  provedení pro 
smíšený provoz jak ve  městě, tak v  terénu, 

s pohonem všech kol. Podrobnější informace si 
můžete přečíst na  našich webových stránkách  
www.hasicijedovnice.cz, kde je i  rozsáhlá ga-
lerie fotografií. Scania bude v  jednotce sloužit 
jako první vůz, což znamená, že bude vyjíždět 
na všechny typy událostí. Pořízením tohoto vo-
zidla jsme udělali obrovský skok kupředu. Splnil 
se nám sen a zakončili jsme několikaleté úsilí.
Na  závěr chceme poděkovat všem partnerům, 
kteří se na  realizaci projektu podíleli. Zejména 
vedení městyse Jedovnice a  zastupitelstvu, 
Jihomoravskému kraji, Generálnímu ředitel-
ství Hasičského záchranného sboru České re-
publiky, Hasičskému záchrannému sboru 
Jihomoravského kraje a zástupcům firmy WISS 
Czech. Za  sponzorský dar v  podobě květino-
vé výzdoby vozidla děkujeme panu Jaroslavu 
Zelinkovi.

Mladí hasiči
V sobotu 22. září jsme se vydali do ZOO Lešná 
u Zlína. Na výlet jsme vyrazili nejenom my mla-
dí hasiči, ale i naši sourozenci, rodiče nebo pra-
rodiče. Celkem nás bylo 22 dětí a 22 dospělých. 
Těšili jsme se na exotická zvířata jako slony, lvy, 
tygry nebo žirafy, které v lesích v okolí Jedovnic 
běžně nepotkáváme. Nejvíce se  nám ale líbilo, 
že jsme si mohli sáhnout na rejnoky a ti odvážní 
si je zkusili i sami nakrmit. I když jsme se večer 
vrátili značně unavení, těšíme se na další společ-
ný výlet.
V pátek 28. září jsme se zúčastnili oslav 100 let 
od  vzniku samostatné Československé republi-
ky, při kterých došlo i  k  slavnostnímu předání 
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naší nové Scanie. Náš oddíl dostal důležitý úkol 
– provést první slavnostní výstřik z  tohoto au-
tomobilu! Ten jsme naštěstí zvládli na jedničku 
a mohli jsme si užít zbytek programu a nádherný 
ohňostroj na závěr.
Ještě jednou jsme si připomněli 100. výročí 
vzniku Československa, a  to lampionovým 
průvodem 26. října. Sraz jsme měli o půl šesté 

před hasičkou, kde jsme si připravili lampióny. 
Průvod vyrážel chvíli po šesté hodině od obecní-
ho úřadu a končil tradičně u busty TGM u fot-
balového hřiště. Odtud jsme se přemístili ke kul-
turnímu domu, kde jedovničtí pionýři připravili 
Bubušou. I tento den jsme si velmi užili.

Michal Prause ml.

Společenská kronika
Jubilanti

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

Listopad
 1. 11. Růžena Trnková, Legionářská 468,  

91 roků
 2. 11. Jiřina Vlachová, Zahradní 676, 80 roků
 6. 11. Jaroslava Kratochvílová, Na Kopci 636, 

82 roků
 8. 11. Naděžda Musilová, Absolonova 590,  

83 roků
 11. 11. Bohuslav Trojáček, Jiráskova 28,  

82 roků

Prosinec
 3. 12. Hana Knourová, Nad Rybníkem 525, 

81 roků
 8. 12. František Kubeš, Podhájí 495, 86 roků

 9. 12. Marie Kocmanová, Habeš 374, 81 roků
10. 12. Ing. Jaroslav Sotolář, Kopeček 583,  

88 roků
 18. 12. Naděžda Ailerová, Zahradní 699,  

82 roků
 19. 12. Vilém Sedlák, Absolonova 471, 86 roků
 20. 12. Drahomíra Sedláková, Havlíčkovo 

náměstí 78, 89 roků
 21. 12. Josef Reisner, Absolonova 419, 83 roků
 22. 12. Marie Špaková, Zahradní 699, 80 roků
 31. 12. Marta Galusková, Na Kopci 582,  

81 roků

50 roků manželství – zlatou svatbu oslavili dne 
9. 11. 2018 manželé Alena a Emil Maňouškovi, 
K  Propadání 225 a  dne 16.  11.  2018 manželé 
Anna a Josef Doleželovi, Habeš 538
Přejeme manželům mnoho zdraví, štěstí a poho-
du do dalších společně prožitých let.

Zdeňka Nečasová, matrikářka ÚM Jedovnice 

Informace pro rodiče narozených dětí

Vážení rodiče,
dovolujeme si vás oslovit v souvislosti s činností 
komise pro občanské záležitosti Rady městyse 
Jedovnice, která má důležité společenské poslání 
a  její členové reprezentují městys při význam-
ných událostech v  životě občanů. Tato komise 
se spolupodílí na organizaci slavnostního aktu - 
vítání nově narozených občánků.
Máte-li zájem o  přivítání vašeho dítěte, vy-
plňte přihlášku, kterou najdete na webových 
stránkách městyse Jedovnice nebo si ji přímo 

vyzvedněte na  matrice. Přihlášku prosím 
zašlete nebo předejte na  matriku nebo po-
datelnu Úřadu městyse Jedovnice. Pozvánku 
na vítání občánků obdržíte písemně.
Případné bližší informace obdržíte na  matrice 
Úřadu městyse Jedovnice u pí. Zdeňky Nečasové, 
telefon 516 528 218, mobil 724 322 572, e-mail: 
matrika@jedovnice.cz

Zdeňka Nečasová, matrikářka ÚM Jedovnice 
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Co se děje v mateřské škole
Sv. Martin v mateřské škole

11. 11. má svátek Martin. 
A  jak tomu každoročně 
bývá, tak i  letos se na ten-
to svátek těšily hlavně 
děti. Těšily se, že Martin 
přijede na  bílém koni, že 
napadne první sníh. Jak praví další české příslo-
ví: „Na  svatého Martina bývá bílá peřina“ nebo 
„Svatý Martin na zimu nese bílou peřinu, přikryje 
s ní celou zem, aby bylo teplo všem.“
Také děti v  jedovnické mateřské škole se těši-
ly a  připravovaly na  svátek svatého Martina. 
Nechejme se nyní pomyslně přenést do  školky 
a  připomeňme si legendu o  svatém Martinovi 
tak, jak ji mohly vyslechnout děti.

Svatý Martin se toužil stát knězem, ale na přání 
svého otce se stal vojákem. Jednou projížděl brá-
nou do města, uviděl tam žebráka, třesoucího se 

zimou. Vzal svůj plášť, rozsekl ho napůl a jednu 
polovinu žebrákovi daroval. Byl na  vojáka pří-
liš hodný, a tak po čase z vojny odešel a stal se 
knězem. Protože konal dobré skutky a všem po-
máhal, chtěli Martina udělat biskupem. On však 
nechtěl, byl velmi skromný. Před vyslanci, kteří 
mu zprávu o zvolení nesli, se schoval do husince 
mezi hejno hus. Husy tak kejhaly, že Martina 
prozradily a vyslanci jej našli. Martin byl zvolen 
biskupem tak trochu proti své vůli. A protože jej 
husy prozradily, stala se husa symbolem svato-
martinských slavností. 
Děti legenda motivovala ke  tvoření. Vyráběly 
koně nebo podkovy z papíru. Výrobky zdobily 
vyráženými sněhovými vločkami, modrými 
flitry, kousky vlny nebo malbou. Starší děti 
koníka nakreslily. Ve třídě Žabky děti společně 
s  paní učitelkou vyválely i  martinské rohlíčky 
z marcipánu. 
A jaká byla odezva od dětí? Za všechny uvedeme 
jeden výrok: „V televizi říkali, že Martin na bílém 
koni nepřijede. Tak jsem si na  něho mohl aspoň 
zahrát.“
Přejeme vám pěkné prožití adventu a  bílé 
Vánoce, a i kdyby i na Vánoce Martin na bílém 
koni nepřijel, přejeme vám rodinnou pohodu 
a radost z vašich dětí, to je mnohem více. 

Dana Zouharová a Jitka Kučerová

„Kamarádi Moravského krasu“ v době podzimu

Krásné podzimní počasí nabízelo dostatek pod-
nětů k činnostem nejen v přírodě, ale také přímo 
na  školní zahradě. Děti sledovaly ovocné stro-
my a  dozrávající ovoce ochutnávaly. Pomáhaly 
při sklízení bylinek z  bylinkového záhonku, 
byly nápomocny při osazování okrasných truh-
líků. Aktivní zájem a  chuť dětí dívat se kolem 
sebe a  objevovat umocnilo používání lupy. 
Pozorování živé i neživé přírody pomocí lupy se 
stalo každodenní součástí dopoledního pobytu 
v přírodě i na školní zahradě.
V  trávě a  na  stromech nás zaujali malí brouci 
a  jiný hmyz. Rozeznávali jsme slunéčka sedmi-
tečná neboli berušky, nejrůznější druhy ploštic, 

škvory, tesaříky, pavouky. Hmyz, který jsme 
nedokázali pojmenovat, jsme hledali v encyklo-
pedii nebo na  internetu. Na  toto téma vznikl 
v  jedovnické mateřské škole ucelený vzděláva-
cí celek, který je součástí projektu Kamarádi 
Moravského krasu. Cílem projektu, který 
vychází z  rámcového vzdělávacího programu 
pro předškolní vzdělávání, je poznávat přírodu 
všemi smysly, vytvořit elementární základy pro 
otevřený a odpovědný postoj dítěte k životnímu 
prostředí.
Vzdělávací celek má název Uspávání broučků. 
A  jak tedy takové uspávání broučků probíhá? 
Navázali jsme na pozorování a objevování a děti 
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si vyrobily broučka z přírodního materiálu (šiš-
ka, žalud, oříšek, pecka, kamínek…) nebo z od-
padového materiálu. Vznikly krásné berušky, 
stonožky, škvoři, tesaříci, zlatohlávci… a  další 
brouci z říše fantazie. Děti měly možnost rozvíjet 
své vědomosti a dovednosti pomocí nejrůznějších 
didaktických pomůcek. Učily se počítat s beruš-
kou, rozeznávat geometrické tvary, rytmizovat, 
skládat vývojové puzzle, přiřazovat barvy, tréno-
valy dechová cvičení za pomoci brčka, pavouků 
a pavoučí sítě. Zahrály si pohybové hry a učily 
se relaxovat. Nezapomněli jsme ani na  taneček 
a naučili jsme se novou tematickou píseň a bá-
seň. Děti básničku vytleskaly, předškoláci pak 
určovali počet slabik a hlásku na začátku slova. 

Vymýšleli hádanky o  broučcích. Při odpoled-
ním odpočinku se četly příběhy z  knížky Jana 
Karafiáta „Broučci“.
Z  okna jsme pozorovali, jak se v  zahradě vše 
chystá k  zimnímu odpočinku. Ze stromů opa-
dávalo barevné listí, tráva ztrácela svoji typickou 
zelenou barvu. Nastal čas rozloučit se s broučky 
a uložit je na zimu. Každá ze tříd našla na zahra-
dě místo, děti nanosily listí jako peřinky, posta-
vily domeček z klacíků, kůry a uložily broučky 
k  zimnímu spánku. Popřály broučkům krásné 
zimní spaní a pošeptaly vzkaz: „Na jaře vás při-
jdeme vzbudit zas…“

Lenka Pernicová a Jitka Petrželová

Akce pro děti a rodiče v MŠ Jedovnice v prosinci

 5. 12. Mikulášská nadílka
10. 12. vystoupení dětí z divadelního kroužku 

MŠ, uvidíme pohádku O pejskovi se 
zvonečkem na konci ocásku

 11. 12. vánoční vyrábění pro děti a rodiče  
ve II. budově MŠ

12. a 13. 12. besídky pro rodiče v I. budově MŠ
 14. 12. Vánoční koncert a vánoční nadílka 

u stromečku
 18. 12. Besídka pro naše spoluobčany v DPS
17. a 18. 12. Malá technická univerzita - 3. díl, 

tentokrát na téma: „Malý projektant“

Připravujeme

V lednu: začátek Edukativně stimulačních sku-
pinek pro rodiče a děti.
Přihlášení do 7. 12. 2018 v jednotlivých třídách.
15. a 16. ledna proběhne v MŠ depistáž školní 
zralosti. Depistáže by se měli zúčastnit pouze 
předškoláci, kteří mají nějaké potíže, ať už v ob-
lasti řeči, grafomotoriky, nebo jsou nevyzrálí 
v oblasti sluchového a zrakového vnímání.
Přihlášení do 21. 12. 2018 v jednotlivých třídách. 

Přejeme vám spokojené, láskou 
a porozuměním naplněné vánoční 

svátky, v novém roce všechno dobré, 
hodně lásky, štěstí a zdraví.

Za zaměstnance mateřské školy 
Jedovnice Jitka Kučerová
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Z lavic základní školy
Sportovní úspěchy ZŠ Jedovnice

První soutěží, které se naše 
škola v  letošním školním roce 
zúčastnila, byl ve  středu 3. 
října přespolní běh pro školy 
ze sdružení Cirsium. Již dru-
hý ročník soutěže pořádala 
Základní škola Podomí v  pěk-
ném prostředí v okolí Podomského rybníka.
Jedovnickým reprezentantům se na soutěži daři-
lo a zaznamenali několik úspěchů.
V  nejmladší kategorii startovali za  Jedovnice 
žáci třetích tříd Mirek Čech, Erik Kakáč a Jitka 
Teturová. Na  medailové pozice sice ani jeden 
z nich nedosáhl, ale jejich ztráta za vítězem ne-
byla velká a kvalitním časem tak položili základ 
k celkovému úspěchu družstva.
V kategorii pro 4.-5. třídu vyhrál s velkým nás-
kokem David Ježek a výborně ho doplnila Jana 
Sedláčková, která skončila na  třetím místě. 
Dobrý závod zaběhl také Ondřej Štěpánek.
Skvělý individuální výkon předvedla v  kate-
gorii dívek z  6.-7. tříd Marie Sedláková, která 
si doběhla pro první místo. Pěknými výkony 
se prezentovaly také Nikola Vránová a  Natálie 
Švancarová.
Jako poslední běželi svůj závod chlapci z  6.-7. 
tříd. Nejlépe zaběhl Lukáš Zahálka, který skončil 
na  5. místě. Dobrými časy tým podpořili také 
Martin Sedláček a  Ondřej Hruška a  po  součtu 

všech časů se Jedovnice mohly radovat z celkové-
ho prvního místa v soutěži družstev.
Další soutěží s  jedovnickou účastí byl turnaj 
ve stolním tenisu ve Žďárné. Nominaci na sou-
těž si žáci museli vybojovat ve  školním turnaji. 
Družstvo mladších žáků ve složení Šimon Hrivík, 
Richard Jeřábek a Maxmilián Dvořák dokázalo 
obě úvodní bitvy ve skupině nad ZŠ Svitávka a ZŠ 
Černá Hora vyhrát a podlehlo až silnému týmu 
ZŠ Velké Opatovice. V semifinále Jedovnice ne-
stačily na budoucího vítěze ZŠ Knínice, ale přesto 
se na závěr mohly radovat z třetího místa.
Družstvo starších chlapců ve  složení Matyáš 
Vítek, Josef Krátký a  Matěj Tetur muselo bo-
jovat s ještě větší konkurencí, přesto se hochům 
po  dvou skvělých zápasech proti ZŠ Žďárná 
a ZŠ Rájec-Jestřebí podařilo vyhrát skupinu. To 
ale byl poslední úspěch, protože ve  čtvrtfinále 
narazili na  skvěle hrající ZŠ Sloup a  po  velké 
bitvě se s turnajem rozloučili.
Začátkem listopadu začaly také soutěže ve flor-
balu a jako první přišly na řadu starší dívky. Ty 
na velmi vyrovnaném turnaji nakonec obsadily 
druhé místo, které jim zajistilo postup do okres-
ního finále. To je čeká v prosinci.
Proběhly i turnaje ostatních kategorií: 8. listopa-
du přišli na řadu mladší žáci, mladší žákyně pak 
20. listopadu a nakonec starší žáci 29. listopadu. 

Mgr. Lukáš Buřt
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Kulturní pásmo

Také naše základní škola se ve spolupráci se ZUŠ 
zapojila do oslav k výročí vzniku Československé 
republiky. Akce proběhla od  17 hodin dne 
25.  10. v  jedovnickém kinosále. Na  příchozí 
zde čekal rozmanitý kulturní program žáků 
ZUŠ a ZŠ Jedovnice, spjatý s historií naší vlasti. 
Žáci třídy 9. A přispěli do programu svým di-
vadelním ztvárněním legendy o  Bruncvíkovi. 
Také se bravurně zhostili role moderátorů a ce-
lým podvečerem nás příjemně provedli. Hru 
na hudební nástroje střídala taneční čísla, zpěv 

i recitace básní. Mohli jsme tak vidět i slyšet díla 
českých velikánů různých odvětví. Řeč je napří-
klad o  Janu Werichovi, Antonínu Dvořákovi, 
Františku Hrubínovi a mnoha dalších. Na závěr 
večera zazněla píseň ,,Život je jen náhoda“ a dva 
citáty již zmiňovaného J. Wericha, kterými jsme 
se také rozloučili. Velký dík patří pořadatelům, 
ale především účastníkům, kteří nám předved-
li, na co můžeme být jako český národ náležitě 
hrdí!

Jitka Langrová, DiS.

Oslavy 100 let ČSR

Stoleté výročí Československé republiky je pro 
nás všechny významnou událostí se spoustou 
oslav. My, žáci z 3. A, jsme si uspořádali malou 
oslavu po svém. Domluvili jsme se, poprosili ro-
diče a prarodiče o zapůjčení předmětů, které se 
používaly během celého století, a všechny jsme si 
je vystavili ve třídě na malé výstavce. Byly k vi-
dění unikátní kousky: staré kapesní hodinky, 
série známek s T. G. Masarykem, stará kuchař-
ská kniha, hmoždíř, stará žehlička, staré mince 
a  mnoho dalšího. Prohlédli jsme si i  spoustu 
dobových fotografií, dokreslujících život našich 
předků. Velmi zajímavé bylo oblečení, které se 
nosívalo, hračky, se kterými se děti hrály, jak vy-
padal nábytek a jak se změnily Jedovnice za 100 
let.
Seznámili jsme se také se všemi prezidenty, kteří 
se vystřídali v čele našeho státu. Povídali jsme si 
o  státních symbolech a o  životě u nás. Protože 
máme všichni rádi naši republiku, ve  které ži-
jeme, chtěli bychom jí také popřát. Všichni 

jsme pro ni vymysleli svoje přání (citace jen 
některých):
„Milá republiko! Přeji ti, abys měla čistou příro-
du, abys byla bez válek a aby ses měla dobře. Tvoje 
Terezka.“ - „Milá republiko. Přeji ti svobodu, mír 
a dobrou vůli a taky svobodu k žití. Buď taková, 
jaká jsi. Tvoje Verča.“ - „ Milá republiko! Přeji ti, 
ať se ti daří, ať jsou taky lidi šťastní a přeji ti ke 100 
letům: ať máme krásné stromy. Tvůj Pepík.“

Mgr. Jitka Teturová

Halloween s překvapením na ZŠ

Ve středu 31. 10. 2018 se konala v tělocvičně ZŠ 
hallowenská párty, kterou připravila školní dru-
žina ve spolupráci se školním klubem. 
Děti si nejdříve připomněly, jak se slaví 
Halloween v anglicky mluvících zemích. Ukázali 
jsme si společně symboly typické pro tento den 
a povídali si, jak je to s Hallowenem u nás. Celé 
akci předcházela také výzdoba prostor školní 

družiny s  halloweenskou tematikou. Děti s  ra-
dostí vyráběly netopýry, pavouky a sítě, kostlivce 
a zdobily dýně. 
Na akci se potkala spousta krásných masek, ať 
už strašidelných nebo pohádkových, koupených 
či vyrobených (někteří rodiče jsou velmi krea-
tivní a pečliví). Děti si zasoutěžily, zatancovaly 
na  oblíbené písničky a  nechyběla ani pořádná 
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halloweenská hostina, na které se podíleli rodi-
če žáků. Pochutnali jsme si na klasické bábovce 
či perníčku, nechyběly ani zelené halloweenské 
prstíky, muffiny a  pravá upíří šťáva. Nesměl 
chybět ani průvod masek po  prostorách školy, 
při němž jsme dali ochutnat naše dobroty všem 
kolemjdoucím. 
Během celé akce byl dětem k  dispozici 
halloweenský fotokoutek, kde se mohly děti 
vyfotit a  poté si fotku jako překvapení odnést 
domů. Náš Halloween se určitě vydařil a už se 
těšíme na další společné akce a děkujeme všem, 
kteří se podíleli na spolupráci!

Mgr. Regina Psohlavcová 

Novinky a zajímavosti ze ZUŠ
Písňová soutěž Bohuslava Martinů v Praze

V pátek 19. 10. 2018 se žáci 
z  pěvecké třídy Kateřiny 
Javorské vydali do  Prahy 
na  pěveckou soutěž 
Bohuslava Martinů. Soutěž 
vyhlašuje Gymnázium 
a  Hudební škola hl. m. 
Prahy za  podpory Sdružení rodičů a  přátel 
GMHŠ pro žáky ZUŠ, studenty konzervato-
ří, soukromých uměleckých škol a  víceletých 
gymnázií s  hudebním zaměřením se záměrem 

podpořit zájem o interpretaci písní českých i svě-
tových skladatelů, zvláště pak o písňovou tvorbu 
B. Martinů. V  kategorii D – zvlášť kategorie 
dívky a chlapci, která byla nejvíce obsazena sou-
těžícími (37), jsme získali tato ocenění: Daniel 
Kocman – 2. místo, Gabriela Musilová – čestné 
uznání. Celkově porota ocenila 16 soutěžících. 
Žákům gratuluji a  přeji, aby jim jejich píle 
a chuť vydržela, a držím pěsti v dalších soutěžích 
i vystoupeních.

Kateřina Javorská, DiS.

Předvánoční vystavování

V předvánočním čase se jako vždycky připravují 
nejrůznější zajímavé akce. Letos, 24. listopadu, 
to byla výstava spojená s  jedovnickým jarmar-
kem, kde jsme vystavovali velkoformátové malby 
na  téma „Cesty do  jiných světů“. Zanedlouho 
bude následovat výstava spojená s  tradičním 
vánočním koncertem žáků ZUŠ v  kulturním 
domě. Zde vás můžeme pozvat na malou ukáz-
ku z naší tvorby inspirované letošním tématem 
„Cesty do jiných světů a dimenzí“. Ke zhlédnutí 
budou výrobky z keramiky, kresby i malby vzta-
hující se k tomuto tématu. Doufám, že se přijde-
te příjemně naladit.

Mgr. Jitka Vávrová
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Informace z tanečního oboru

Návštěva na konzervatoři
Jako každý rok jsme se vydaly na den otevřených 
dveří Taneční konzervatoře Brno, který se konal 
v pátek 2. listopadu. Pro žákyně to byl velmi mo-
tivující zážitek a spousta dalších inspirací.
Za rok určitě zase!

Vánoční vystoupení
Žáci 3. až 6. ročníku zpestřili svými vystoupení-
mi kulturní program při rozsvěcení vánočního 
stromu. Děvčata a  chlapce z  přípravné taneční 
výchovy a  1. a  2. ročníku a  mladé tanečnice 
II. stupně uvidíte na  vánočním koncertu ZUŠ  
18. prosince.

Lenka Šimková, DiS.

Děti a mládež
Mateřské a rodinné centrum Dymáček

Dymáčkoviny číslo 12
Vážení rodiče, prarodiče a děti,
v září jste navštívili naši akci bazárek, která opět 
měla opět velký úspěch a  projevený zájem nás 
moc těší. Také jsme se opět potkali na drakiádě 
a pouštěli jsme draky. Vítr nám moc nepřál, ale 
i  tak draci lítali nad našimi hlavami. Ocenění 
bylo uděleno v  těchto kategorií: nej- ručně 

vyrobený drak, nej- koupený drak, nejvýše letící 
drak, nejdéle letící drak, nejméně letící drak, nej-
rychleji letící, nejníže letící drak. Děti si za svou 
snahu odnesly maličkosti v podobě cen. Na zá-
věr jsme si pak opekli špekáčky, aby cesta domů 
nebyla s hladovým bříškem.
V  říjnu začalo pravidelné cvičení v  kulturním 
domě. Dokládáme fotografii, kde je vidět cviče-
ní s velkým padákem, kde jsou maminky a děti. 
No nejsou šikovní?
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Další aktivita určená pro rodiče a děti je tvoři-
vá dílna, která je vždy v první pondělí v měsíci. 
Takže další nás čeká 3. prosince na téma Vánoc 
nebo zimy. Na fotografii vidíte téma podzimu.

Pro ty z vás, kdo nestihli kouknout na webové 
stránky, uvádíme program našeho centra.

Pondělí Úterý Sředa
HERNA S KLÁROU (rodiče a děti)
09.00 - 11.00, v Dymáčku - 
Havlíčkovo náměstí 44, 1. patro
Každé první pondělí v měsíci 
TVOŘIVÁ DÍLNA

CVIČENÍ S MARUŠKOU NEBO 
HANKOU, 10.00 - 11.00 (pro děti 
1,5 - 3 roky), kulturní dům

HRAVÉ HLÍDÁNÍ 8.30 - 11.30 pouze 
po telefonické domluvě  
– tel. 776 329 231, děti od 1,5 - 7 let.
V Dymáčku - Havlíčkovo  
náměstí 44, 1. patro 

ODPOLEDNE - LOGOPEDIE  ODPOLEDNÍ CVIČENÍ SE SABINOU 
(pro děti 3 - 6 let), 17.00 - 18.00, 
kulturní dům

• V  lednu se můžete těšit na  divadelní před-
stavení pro děti, a  sice dne 27. ledna 2019 
v  kulturním domě. Srdečně zveme všechny 
děti a  rodiče. Pro bližší informace vylepí-
me plakáty a dáme informaci i na Facebook 
a webové stránky.

• V  únoru nám zamluvíme ledovou plochu 
v  Blansku, protože letošní zima asi nebude 
moc příznivá pro bruslení na rybníku.

Děkujeme vám všem, že jste stále s námi a přeje-
me klidné Vánoce a úspěšný nový rok 2019 plný 
zdraví, rodinné pohody a veselých chvil s těmi 
nejbližšími.

Váš Dymáček

10. výročí Dymáčku
Když se řekne Dymák, každý Jedovničák ví, že 
se jedná o jeden z místních malebných rybníků, 
kterými jsou Jedovnice proslulé. A  co když se 
řekne Dymáček?
Věříme, že se každému Jedovničákovi vybaví 
naše mateřské a  rodinné centrum. Za  10 let 
fungování jsme se dostali do  povědomí našich 

občanů aktivitami pro 
rodiče a děti jako jsou 
herny, hlídání dětí, 
cvičení dětí a  mami-
nek, pořádání bazárků, 
Mikulášů, přednášek 
i kurzů a organizování 
různých outdooro-
vých akcí - například 
závody odrážedel, 
cesta za  pokladem, návštěvy dopravního hřiště 
a  ZOO. Dymáček se tak stal synonymem pro 
setkávání rodičů s  dětmi, trávení společného 
času při různých aktivitách, navazování nových 
přátelství a sdílení zkušeností.
Užít si čas s  dětmi společně je naším hlavním 
krédem od založení v roce 2008, kdy z iniciativy 
Evy Hinštové Dymáček vznikl. Do té doby totiž 
zařízení typu mateřského centra v  Jedovnicích 
neexistovalo.
Rádi bychom se za těmi 10 léty ohlédli v násle-
dujících řádcích.
Název mateřského centra Dymáček jsme od-
vodili od  rybníka Dymáku. Chtěli jsme mít 
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návaznost na  místní jméno. Původně zamýšle-
né jméno od  rybníka Olšovce používal už jiný 
spolek, takže jsme vyšli z názvu našeho dalšího 
známého rybníka. Tehdy jsme si také zvolili naše 
logo.
První aktivity jsme odstartovali vzhledem 
k možnostem využití prostor kulturního domu. 
Jednalo se o  cvičení, dílničky, čteníčka. Se 
zájmem o  naše aktivity stoupal i  počet členů 
a s podporou obce jsme získali k pronájmu míst-
nosti v bývalém lihovaru, které jsme vymalovali 
a vybavili, jak to jen šlo. Nadšením pro věc jsme 
překlenuli prvotní nedůvěru některých místních 
a dále rozvíjeli naše aktivity. Později nám městys 
poskytl nové prostory v prvním patře na budově 
č. 44 na Havlíčkově náměstí, nad květinářstvím 
pana Zelinky. Opět jsme se s  chutí a  energií 
vrhli na  úpravu místností a  vybavili je podle 
našich možností. Tam k naší velké spokojenosti 
a za podpory obce fungujeme dodnes.

Za desetiletou dobu naší existence se v Dymáčku 
vystřídalo mnoho rodičů a  dětí. Právě ma-
minkám a tatínkům, kteří svou prací a elánem 
přispěli a  přispívají k  provozu Dymáčku, patří 
největší dík za  to, že takto činili ku prospěchu 
všech, nejen svých dětí. Děti zakládajících členů 
Dymáčku už odrostly, ale jiné se narodily a díky 
společnému úsilí bývalých i  současných členů 
a příznivců Dymáčku mohou další generace dětí 
využívat možností, které naše centrum nabízí.
A jaké jsou naše vize?
Nadále bychom se chtěli věnovat aktivitám pro 
děti a  jejich rodiče, vycházet vstříc potřebám 
rodičů s dětmi, být místem vzájemné spoluprá-
ce, respektu, komunikace a podpory. Hlavními 
činiteli v našem centru vždy jsou děti a jejich ro-
diče. Součinem ať je společně trávený čas ve pro-
spěch rodiny, který se pozitivně projeví v jejich 
životě. 

členky rady Dymáčku

Skauti

Historická výprava do Prahy
V letošním roce slavíme 100 let republiky, toto 
výročí se stalo inspirací i  pro celoroční hru 
světlušek. Abychom holkám některé události 
z naší historie (skautské i neskautské) přiblížily, 

rozhodly jsme se o  víkendu 16.-18. listopadu 
uspořádat výpravu do  hlavního města, kde se 
mnoho významných událostí odehrálo. 
Ještě v  pátek jsme se přemístily na  časové ose 
do  roku 1977 a  holky se dozvěděly něco málo 
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o  Chartě 77, další den jsme 
se posouvaly dál do  minu-
losti. Navštívily jsme expozi-
ce Národního muzea (např. 
Noemovu archu), připomněly si 
památku Jana Palacha, prošly si 
Staroměstské náměstí i  Karlův 
most, podívaly se k Lennonově 
zdi, ke konci dne jsme se poté také pomocí hry 
přesunuly do Foglarových Stínadel. 
V  rámci celé víkendovky se holky dozvídaly 
informace z naší historie, navštívily mnoho pa-
mátek a  také „vyplňovaly testíky“, aby si nově 
nabyté informace lépe zapamatovaly. 

6. oddíl
Lesní lidé
Již se stalo tradicí, že jednu listopadovou sobotu 
tráví světlušky, vlčata, skauti i skautky z celého 

jedovnického střediska v  Rakoveckém údolí. 
Tento den nastal 3. listopadu, kdy jsme se spo-
lečně vydali k  zaniklé osadě Bystřec, kde jsme 
si společně zahráli hru Lesní lidé. Podle legen-
dy jsme se stali původními obyvateli Bystřece, 
které vojáci vyhnali a zabydleli se v jejich osadě. 
Nám tedy nezbylo než přežívat v okolních lesích. 
Během dne jsme si uvařili oběd a postavili pří-
střešek. Dál jsme především bojovali s  vojáky 
a  snažili se získat ukryté poklady. Hru jsme si 
užili a unavení se vrátili domů.
A co se na celém dni nejvíce líbilo účastníkům?
Gabča: „Nejvíc se mi líbilo získávat poklady spolu 
a mými kamarádkami.“
Klárka: „Nejlepší byla závěrečná bitva, po  které 
jsme byli odměněni.“

za skautské středisko Křemílek

Sport
Jedovnický fotbal

Fotbalově úspěšný podzim 
fotbalového A týmu je za námi…
… a  pokud by chtěl člověk porovnávat situaci 
dnes a před rokem, je to „sto a jedna“. Loni po-
slední místo v  tabulce a  9 bodů (ač jsme hráli 
„o  třídu výš“), kdy se jen těžko hledala slova 
vysvětlení a  omluv, naděje mlhavé, optimis-
mus téměř žádný. Letos je tomu právě naopak.  
1. místo v tabulce (ač „jen v okresním přeboru“), 
na kontě 30 bodů.
Na úvod jsme sice dvakrát klopýtli, v Boskovicích 
a  s Rudicí, pak jsme ale srovnali krok, našlápli 
a šlapeme dodnes! Čelo tabulky je určitě tím nej-
lepším motivem šlapat dál!

Malá podzimní statistika
(včetně jarního předehraného utkání 
s Adamovem)
9x vítězství: Drnovice 4:2, Sloup 3:2, Vysočany 
5:1, Doubravice 2:0, Bořitov 6:2, Letovice 4:2, 
Skalice 4:1, Adamov 5:0
+ předehrané utkání jara: Adamov – SK 1:2

Sportovec okresu Blansko roku 2018
Nominujte sportov-
ce z  okresu Blansko, 
o  kterém se domníváte, 
že by si zasloužil být oce-
něn za  svoje sportovní 
úspěchy v kategoriích: sportovec okresu, spor-
tovní talent, sportovec s handicapem, mládež-
nický tým, seniorský tým, sportovní akce roku, 
trenér, osobnost sportu.
Pravidla nominace a  nominační formulář 
naleznete na  webových stránkách www.
sportovecjmk.cz.
Návrh odešlete elektronicky přes http://
www.sportovecjmk.cz/sportovec-okresu, 
nebo písemně na adresu OS ČUS Blansko, 
Rožmitálova 40, Blansko 678  01 a  to nej-
později do  2. 1. 2019. Na  pozdější návrhy 
nebude brán zřetel.

Okresní sdružení  
České unie sportu Blansko, z. s.
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3x remíza: Ráječko 2:2, Olešnice 4:4, 
Olomučany 1:1
2x poraženi: Boskovice 0:4, Rudice 1:2

Kanonýři:
Viktor Pernica 9 gólů, Juraj Lehotský 8, Martin 
Gryc 5, Jakub Pešička 5, Tibor Freiwald 3, 
Michal Tajnai 3, Jan Gromský 2, Jan Sedláček 
2, Tomáš Blatný 2, Jan Galita 2, Michal Rybář 
1, David Juránek 1
Podzimní část včetně jarní předehrávky je v této 
chvíli minulostí, poděkování za průběh i šťastné 
zakončení patří především klukům na  hřišti, 
kteří i  přes veškerou kritiku ustáli všechna ne-
gativa spojená se sestupem z  I.B, zůstali spolu 
a  svými podzimními výsledky řekli jasně, že 
„jedeme dál“. A přestože jsme si vědomi toho, že 
„okres není kraj“, už se nám zase fotbalově dobře 
dýchá, fotbal nás těší a naplňuje radostí.

Poděkování patří samozřejmě také všem, kte-
ří fotbalové dění v  Jedovnicích zabezpečují. 
Málokdo si uvědomuje, jak je to v dnešní době 
složité, takže dvojnásobné díky „za  lajnu“ těm, 
kterých se to týká. A  nesmíme zapomenout 
na  fanoušky, kteří v hojném počtu chodí a  tak 
jako všude, i  u  nás v  dobré víře radí, chválí 
i zatracují, radují se a nadávají, ale fandí, fandí 
z celého srdce. Protože fanoušci byli, jsou a vždy 
budou nedílnou a důležitou součástí jedovnické 
kopané!
Závěrem přeji jménem našich fotbalistů i  jmé-
nem svým, ať už nám fandíte nebo ne, klidné 
zimní období, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti 
a pohody do příštího roku.
Na jaře se těšíme s fotbalem opět na shledanou 
a bez ohledu na to, jaké to jaro bude, za podzim-
ní část patří jedovnickému „áčku“ poděkování 
a „palec nahoru“!

Jitka Koutná

Běh za jedovnickým kaprem

22. ročník memoriálu RNDr. Jiřího Kovaříka
Závod byl odstartován v  sobotu 10. listopadu 
krátce po  poledni. Obdivuhodných 308 zá-
vodníků, kteří se postavili na  start, znamenal 

nový rekord tohoto závodu. Vzhledem k tomu, 
že i v  jiných směrech byly okolnosti závodu té-
měř bezchybné (počasí, organizace, úroveň zá-
vodu atd.), nelze než víc než kdy jindy chválit. 
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Závodníci byli rozděleni do několika kategorií, 
vítězem hlavního závodu se stal Tomáš Blaha 
z AK Kroměříž, v ženské kategorii obhájila loň-
ské prvenství Lenka Jančaříková z  AAC Brno. 
Potěšitelným zjištěním je, že se závodu zúčastnilo 
i mnoho závodníků z Jedovnic či blízkého okolí. 
Což je dalším důkazem toho, že závod si za  ta 
léta udělal hodně dobré jméno a stal se neodděli-
telnou a neodmyslitelnou součástí jedovnického 
podzimu. Poděkování patří nejen samotným ak-
térům, ale také všem sponzorům, kteří přispěli 
do bohaté tomboly, a také organizátorům, kteří 
jako každý rok fungovali jako dobře seřízená 
mašinka. 22. ročník je za námi a všichni máme 
radost. Nejen z  výsledků a  průběhu, těší nás 
především to, že se do  Jedovnic závodníci rádi 
vracejí, že se jim tu líbí a přichází nové a nové 
tváře. To vše je natolik zavazující a  současně 

povzbuzující, že už teď se těšíme na příští ročník 
tohoto oblíbeného a vyhlášeného závodu, který 
je po právu zařazen i do Okresní běžecké ligy.
Podrobné výsledky lze najít na  stránkách 
Okresní běžecké ligy www.oblblansko.cz

Jitka Koutná

Čtvrtstoletí jedovnického minigolfu

Když se v roce 1993 postavilo v nynějším auto-
kempu Olšovec minigolfové hřiště, založili Jiří 
Rimpler s Radkem Šebelou oddíl, který se po-
stupně přes 2. a 1. ligu dostal do celostátní extra-
ligy na úroveň klubů z velkých měst, a to z Prahy, 
Brna, Olomouce, Hradce Králové, Rakovníka, 
Plzně a  Ostravy. Jedovnický oddíl se tak stal 
v uplynulých 25 letech bezesporu nejúspěšnějším 
sportovním klubem z  Jedovnic v  rámci České 
republiky. V  prvních letech sklízeli úspěchy 
v kategorii žáků a  juniorů Vojta Šebela, Tomáš 
Trnkal a Adam Doležálek a v posledních letech 
suverénní Dan Brtevník. Úspěchy pokračovaly 
dvěma mistrovskými tituly Josefa Rimplera v ka-
tegorii seniorů a smíšených párů. Josef Rimpler 

má jako jeden z  mála hráčů minigolfu v  ČR 
kompletní sadu medailí z  mistrovství České 
republiky. Jedovničtí si vedli dobře i v soutěžích 
družstev. V roce 2005 získalo družstvo seniorů 
ve složení Emil Procházka, Josef Rimpler a Petr 
Skoupý bronzové medaile na MČR v Olomouci. 
V uplynulé sezoně náš A tým vyhrál 1. ligu sty-
lem start-cíl, když vyhrál všechny turnaje a ne-
dal soupeřům šanci na úspěch.
Naši hráči se uplatnili i  v  reprezentačních vý-
běrech. Josef Rimpler v  roce 2011 po  zisku 
titulu byl v  nominaci na  mistrovství Evropy 
v Lucembursku a Jiří Rimpler získal v letošním 
roce bronzovou medaili z  mistrovství Evropy 
seniorů, které se konalo v  Portugalsku, a  také 
si zahrál Pohár mistrů evropských zemí v Portu 
jako hostující hráč v Tempu Praha. Jiří Rimpler 
vyhrál také mezinárodní mistrovství Rakouska 
a jako kouč reprezentačních výběrů procestoval 
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prakticky celou Evropu, od  Portugalska až 
po Litvu. To je část nejvýznamnějších úspěchů 
jedovnických hráčů a  následuje řada druhých 
a třetích míst za 25 let působení v českých a mo-
ravských minigolfových soutěžích.
Jedovnický oddíl se po  několika letech rozšířil 
o nejlepší hráče Prostějova, Vyškova a Blanska, 
když tamní oddíly zanikly a  hráči přestoupili 
do MGC Jedovnice. I přes všechny úspěchy po-
třebuje minigolf mladé hráče třeba z  řad žáků 

naší ZŠ, kteří by pokračovali v úspěších v dal-
ších letech.
Poděkování patří také městysu Jedovnice, který 
podporuje činnost oddílu a  pomáhá finančně 
zajišťovat výdaje klubu.
V  následujících měsících se bude minigolfové 
hřiště opravovat a obnovovat tak, aby dále slou-
žilo oddílu a hlavně zájemcům z řad veřejnosti.

MGC Jedovnice - spolek

Kultura
Informace z knihovny

Cestovatelé přednášeli o Barmě 
a Vietnamu
V úterý 25. 9. 2018 proběhla 
v  kinosále kulturního domu 
v  Jedovnicích další cestova-
telská přednáška. Při poví-
dání o expedici po Vietnamu 
a  Barmě nám Alena a  Jirka 
Márovi prozradili tolik exo-
tických zážitků, že jsme jen 
nevěřícně kroutili hlavou. Vysvětlili nám, jak se 
žije na plovoucích ostrovech a proč rybáři pádlu-
jí nohama. Viděli jsme videozáběry z  balonu 
na krajinu plnou chrámů i ranní rozcvičku dů-
chodců v ulicích Hanoje. Dozvěděli jsme se zají-
mavosti ze života obyčejných lidí i o císaři, který 
měl 300 manželek. Nahlédli jsme i do skvělých 
asijských kuchyní, ale také slyšeli, jak lehce se dá 
jídlem otrávit. 

Adolf Dudek besedoval na ZŠ
Úžasný Adolf Dudek (ilustrátor dětských kní-
žek) navštívil v pondělí 22. října ZŠ Jedovnice, 

zábavnou formou seznámil žáky 2., 3. a 4. tříd 
s  tím, co je to ilustrace a  jak dlouho trvá, než 
knihu vytvoří. Také dětem vysvětlil, pomocí 
jakých geometrických tvarů obrázky vznikají. 
Svým vystoupením pobavil a nabil energií nejen 
žáky, ale i nás dospělé, co jsme se akce zúčastnili.

Novinky v knihovním 
fondu od 19. 9. 2018
PRO DOSPĚLÉ
Ke dnu (Anna Bolavá)
Nejlepší pro všechny (Petra Soukupová)
Čas tančit (Karen Kingsburyová)
Skleněný pokoj (Simon Mawer)
Není úniku (Tailor Adams)
Až na (kostní) dřeň (Věra Nykodýmová)
Nejlepší víkend (Patrik Hartl)
Pandemie (A. G. Riedle)
Pomsta (Sandra Brown)
Osud tančil charleston (Táňa Kubátová)
Sítě z pavučin (Táňa Keleová-Vasilková)
Holčičky (Magda Váňová)
Díky za fíky (Halina Pawlovská)
Šelma (Andrew Mayne)
Panda v nesnázích (Markéta Lukášková)
Milenka (Danielle Steel)
Ostrý řez (Jeffery Deaver)
Dopis ze záhrobí (Daniel Dán)
Ten, kdo tě miloval (Marie Poledňáková)
Husitská epopej VII (Vlastimil Vondruška)
NAUČNÁ:
Za branami smrti (Gerald Wheeler)
Nejezte polévku tak horkou, jak se uvaří 
(Cameron Johnston)
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Kafe a cigárko (Marie Doležalová)

PRO DĚTI / MLÁDEŽ
Jak Marta zkrotila draka (Alena Němečková 
Wagnerová)
Bylum nebylum (Daniela Fischerová)
Co mají na práci myšky a myšáci (Robin Král)
Labuťák a kapitán Adorabl (Dominik 
Landsman)
Velká kniha českých pohádek (Pavel Šrut)
Každý má svou lajnu (Petra Dvořáková) 
Nevšední příběhy (Katarína Kernová)
Martin na cestě kolem světa (Daniela 
Fischerová)
Pravdomluvky (Sabina Janečková)
Abeceda (Alena Schejbalová)

Bobr a liška (Bohumil Matějovský)
O zvířecí chaloupce (Zuzana Nováková)
Učíme se číst (Gabriela Kopcová)
O chytré myšce (Alena Soukupová)

Knihovna bude od  čtvrtka 20. 12. 2018 
do středy 2. 1. 2019 (včetně) zavřená.

Přeji všem čte-
nářům příjemné 
prožití vánočních 
svátků a vše dobré 
do nového roku.

Na viděnou se těší  
Michaela Doleželová, knihovnice

Oslavili jsme 100 let republiky

Letos je „osmičkový“ rok, který je důležitý ne-
jen pro občany Jedovnic, ale pro celou Českou 
republiku. Před sto lety vzniklo demokratické 
Československo v  čele s prezidentem Tomášem 
Garriguem Masarykem.
Den vzniku samostatného československého státu 
je státním svátkem České republiky, který se slaví 
každoročně 28. října jako připomenutí výročí 
28. října 1918, kdy zástupci Národního výboru 
československého zveřejnili provolání o  vzniku 
Československa a vydali zákon o zřízení samostat-
ného státu. Toto provolání znělo „Lide českoslo-
venský. Tvůj odvěký sen se stal skutkem...“ a bylo 
proneseno na Václavském náměstí. (Wikipedie)
Takto významné výročí bylo třeba oslavit také 
u nás v Jedovnicích. Slavit jsme začali již o měsíc 
dříve, 28. září, kdy si o svátku sv. Václava připo-
mínáme Den české státnosti
Oslava se konala před kulturním domem. 
Na úvod celého programu zazněla státní hymna, 
kterou nádherně zazpívala Kamila Vymazalová, 
studentka hudební konzervatoře v  Kroměříži. 
Tóny hymny navodily slavnostní atmosféru 
a mnoho z nás se ke zpěvu postupně přidávalo.
Oslava proběhla za účasti paní senátorky Vítkové 
a  krajského zastupitele pana Navrkala. Svou 
úvodní řečí připomenuli historické souvislosti 
a význam výročí vzniku samostatného českoslo-
venského státu.
Jihomoravský kraj chce v této souvislosti na stov-
ce vybraných míst jižní Moravy vysadit 100 lip 

srdčitých jako připomínku této historické udá-
losti. Lípy jsou totiž symbolem demokracie, ale 
také lidské pospolitosti a hrdosti. Právě lípy byly 
vysazovány v  roce 1928 k  desetiletému výročí 
republiky. Ve  stoleté historii to byly právě lípy, 
pod nimiž se lidé setkávali, a právě lípy budou 
svědky i setkání příštích.
Jako místo výsadby dvou líp od  krajských za-
stupitelů byl zvolen prostor u busty TGM. Vše 
proběhlo i  za  účasti starosty a  místostarostky 
městyse Jedovnice. 
Program oslav pokračoval několika lidovými 
písněmi v podání dětského pěveckého sboru pod 
vedením sbormistryně Kateřiny Javorské a žen-
ského pěveckého sboru Píseň.
Radní městyse Jedovnice poté u příležitosti 100 
let republiky ocenili osobnosti významně se po-
dílející na rozvoji kultury v Jedovnicích.
Oceněna byla paní Magdaléna Javorská, která 
obdržela pamětní list a kytičku za svoji dlouhole-
tou práci v hudební oblasti. Druhým oceněným 
byl pan Jiří Roudný, jedovnický kronikář, který 
již 32 let ručně zaznamenává významné události 
v městysi Jedovnice. Ještě jednou je třeba říci, že 
oběma patří velký dík za přínos k rozvoji kultury 
u nás.
Dalším slavnostním bodem programu bylo 
předání a  uvedení do  provozu nové cisternové 
automobilové stříkačky CAS 20 Scania. Jejímu 
uvedení do  provozu předcházelo požehnání 
od  pana faráře Václava Trmače z  jedovnické 
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farnosti. Aktu celého předání se účastnili krajští 
zastupitelé, představitelé městyse a  představitelé 
SDH Jedovnice. Po celou dobu programu si moh-
li občané novou stříkačku prohlédnout. Přímo 
na místě vyzkoušeli její funkčnost malí hasiči.
V průběhu oslav se také občané mohli v kinosále 
seznámit s kronikami našeho městyse. Vystaveny 
byly i fotografie z let minulých. Občerstvení bylo 
zajištěno našimi hasiči. Děti si mohly vybarvit 
list lípy srdčité nebo vymalovat některý z obráz-
ků a za šikovnost a snahu obdržely malou odmě-
nu. Kdo měl zájem a chuť, mohl si zkusit vyplnit 
kvíz s 18 otázkami na téma vzniku samostatného 
československého státu. Kdo zodpověděl správně 
více jak 10 otázek, obdržel malou odměnu.
Předposledním bodem programu bylo vystou-
pení jedovnické hudební skupiny s  názvem 
Phantom. Jednalo se o čtyři chlapce, kteří zazpí-
vali a zahráli písničky v rockovém duchu. Celý 
program byl zakončen ohňostrojem za doprovo-
du hudby, který během asi 8 minut dovršil cel-
kovou slavnostní atmosféru oslavy 100. výročí 
vzniku samostatného československého státu.
Velké poděkování patří všem hostům, organizá-
torům podílející se na akci a také zaměstnancům 
městyse Jedovnice.

Lenka Šebelová, členka zastupitelstva

Druhá část oslav proběhla 26. října v  podobě 
tradičního lampionového průvodu od  radnice 
k  pomníku prezidenta Masaryka. Po  skončení 
průvodu mohli účastníci zhlédnout asi hodino-
vou prezentaci historických fotografií z Jedovnic, 
které v  kinosále promítl a  okomentoval Josef 
Plch. Jde převážně o skeny z domácích archivů 
našich spoluobčanů. Díky panu Skoupému byl 
také promítnut dokument o okresu Blansko z 
roku 1985.
V  rámci oslav 100 let republiky se uskutečnily 
také dvě přednášky hostů pozvaných kulturní 
komisí. 11. listopadu uvedl historik Lukáš Lexa 
dokumentární film 28. říjen na Moravě, který 
se zabýval málo známými historickými skuteč-
nostmi. Poté ještě asi hodinu a  půl besedoval 
s  účastníky, kteří nejen kladli dotazy, ale také 
přinášeli různé vlastní připomínky a  rodinné 
vzpomínky. Uvědomili jsme si, že to se vznikem 
československého státu bylo podstatně kom-
plikovanější, než jsme si mnozí představovali. 
Škoda, že mezi zhruba šedesátkou zúčastněných 
byla většina seniorů a jen minimum mladých.
Druhá přednáška, Založení republiky se spiso-
vatelkou Danou Šimkovou, proběhla 25. listopa-
du - po uzávěrce tohoto čísla zpravodaje.

Soňa Plchová

Zájezd do Vídně

(Aktuálně po  uzávěrce) Občané Jedovnic a  okol-
ních obcí, kteří se zúčastnili sokolského zájezdu 
do  Vídně, měli v  sobotu 24. 11. 2018 možnost 
zhlédnout představení divadelního spolku vídeň-
ských sokolů Hašleření aneb V Praze bejvalo blaze. 
Autorské představení režisérky Martiny Pfefferové, 

plné písniček Karla Hašlera, bylo oslavou stoleté-
ho výročí vzniku Československa. Za  pozvání 
děkujeme sestře Olze Worringové a za organizaci 
zájezdu sestře Bronislavě Kotoučkové.

Kateřina Klimešová, Sokol Jedovnice
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Historie
Jedovničtí občané v 1. světové válce
Ještě jednou se vracíme k  tématu 1. světové 
války, která skončila před 100 lety. Za  konec 
světové války se pokládá a  ve  světě oslavuje  
11. listopad 1918, kdy od  11 hodin zavládlo 
na všech frontách příměří. Odhaduje se, že bě-
hem války zahynulo asi 138 tisíc Čechů, kteří 
bojovali na  straně rakousko-uherské armády. 
Podle odhadů narukovalo Čechů celkem 1,4 
milionu. 
Mnozí čeští vojáci po upadnutí do zajetí armá-
dami Dohody (často se nechávali zajmout dob-
rovolně) vstoupili do  vznikajících českosloven-
ských legií. Z pohledu Rakouska tak dezertovali 
k nepřátelským vojskům. Kromě bývalých vojá-
ků rakousko-uherské armády vstupovali do legií 
i čeští a slovenští krajané žijící v zahraničí, např. 
i  v  USA. Koncem války měly jednotky česko-
slovenských zahraničních vojsk celkem přes 
140  000 dobrovolníků (čs. legionářů v  Rusku 
okolo 60 000, ve Francii téměř 10 000, v Itálii 
necelých 20 000 mužů). Z československých le-
gionářů padlo 5 152. Po vzniku Československa 
byli legionáři vyzdvihováni jako hrdinové a stali 
se základem rodící se československé armády. 
Za 2. světové války se mnozí legionáři opět za-
pojili do zahraničního odboje. Nicméně po roce 
1948 se někdejší oslavovaní hrdinové stali pro 
komunistický režim nežádoucími, mnozí byli 
uvězněni a např. generál Heliodor Píka byl roku 
1949 popraven. Později se o  legionářích prostě 
mlčelo – my, kdo jsme chodili do školy v 70.-80. 
letech, jsme o  legiích v dějepise neslyšeli vůbec 
nic. I jedovnická Legionářská ulice, pojmenova-
ná v r. 1925, se po roce 1948 stala bezejmennou 
„Ulicí“ a název se jí vrátil až po roce 1990.
Vojáci padlí za 1. světové války na straně rakous-
ké armády mají pomníček skoro v každé vesni-
ci. Většinou je ale na  něm napsáno něco jako 
Obětem světové války – spíše než za hrdiny byli 
považováni za oběti. Bylo by ale zjednodušující 
představovat si české vojáky v rakouské armádě 
jako nějaké „Švejky“...

Co zaznamenala obecní kronika
Kronikář Alois Roudný vypsal ze starší kroniky 
následující přehled: 

„Z naší obce, která měla v roce 1914 celkem 
1933 obyvatel, bylo povoláno 245 mužů 
do zbraně. Odešli živitelé rodin, bída a hlad se 
postupně vkrádaly do většiny rodin našich občanů.“ 
(Jedovnice, A. Roudný, strojopis 1978, str. 83)
A na str. 86 pokračuje: 
„… Postupně se vracel život do normálních kole-
jí. Vraceli se domů po  čtyřletém odloučení vojáci 
z  různých bojišť. Na  jedné straně radost, šťastné 
shledání v  získaném svobodném státě a  na  dru-
hé straně smutek v  rodinách, které marně čekaly 
na své otce, bratry a syny, kteří skončili svůj život 
daleko od svého domova za cizí zájmy. A těch byla 
v naší obci hezká řádka. 
Ke  svým rodinám se nevrátilo celkem 48 mužů. 
Podle zpráv, sepsaných po  válce v  Boskovicích 
a také tiskem vydaných, padlo z naší obce na růz-
ných bojištích 23 mužů ženatých a 16 svobodných. 
Jako nezvěstných bylo hlášeno 6 mužů ženatých 
a 3 svobodní. Dalších 7 mužů ženatých a 2 svo-
bodní zemřeli brzy po  válce na následky zranění 
a prožitých útrap v době války. 
Daň, kterou naše obec odvedla válce, byla veliká. 
Celkem 57 mužů v  nejlepších letech obětovalo 
své životy za  zájmy těch, kteří chtěli vidět naši 
zemi v  další porobě. Životy otců oplakávalo 35 
sirotků.
Seznam všech padlých v I. světové válce není 
v  obci nikde písemně zachován a  teprve až 
k výročí 50 let vzniku samostatné republiky 
byla podle občanů upřesněna některá jmé-
na.“ Původní starší nekrácený strojopis, prav-
děpodobně z  r. 1968, obsahoval o  něco více 
informací:
„Již v  době prvních dvaceti roků republiky byla 
v obci snaha po postavení pomníku padlých, jako 
má řada jiných obcí. Myšlenka se však neuskuteč-
nila a nyní po 50 letech jsou teprve pracně zjišťová-
ny některé údaje. Přes určitou snahu jsou pochyb-
nosti, jestli ještě v budoucnosti bude možné v naší 
obci pořídit seznam jmen těchto 57 mužů, kteří 
v průběhu první světové války ztratili svoje živo-
ty. Uplynulých padesát roků je dlouhá doba a jen 
za pomoci paměti občanů bude možnost takovou 
zprávu pro budoucnost zachovat.“
Navíc zde byl uveden soupis jedovnických ob-
čanů, kteří sloužili v  československých legiích. 
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Ten je v novější verzi z r. 1978 zcela vynechán, 
patrně v  důsledku normalizační opatrnosti… 
Pokud vím, nebyl soupis legionářů dosud uve-
den v  žádné tištěné publikaci o  Jedovnicích. 
Připomeňme si je proto při příležitosti 100. vý-
ročí konce 1. světové války a vzniku samostatné-
ho Československa. 
Bylo by potřeba doplnit chybějící data úmrtí – 
v  době vzniku seznamu patrně někteří z  nich 
ještě byli naživu. Pokud někdo z čtenářů tento 
údaj (nebo čp. domu či jinou podrobnost) 
u některého legionáře zná, prosíme o sdělení 
buď naší redakci, nebo panu kronikáři. 

Seznam našich občanů v legii
• Jan Buchta – truhlář, Jedovnice, *1897 

v  Těchově, ruské legie od  3/1918 (5. pluk,  
2. kul. rota)

• Štěpán Doležel – slévač, Jedovnice, *1886 
v  Jedovnicích, ruské legie od 9/1917 (2. pěší 
pluk)

• Antonín Formánek – železniční úředník 
v  Rájci, *1884 v  Jedovnicích, italské legie 
od 4/1917 (zdravot. sbor, 7. divize)

• Gustav Hřebíček – soustružník, Jedovnice, 
*1897 v  Jedovnicích, ruské legie od  2/1916 
(3. pluk, 2. rota), nezvěstný 8. 7. 1917 
u Domanoryče

• Rudolf Klacek – kočí v  Jedovnicích, *1897 
v  Dobřenicích, italské legie od  10/1917  
(33. pěší pluk, 10. rota)

• Matěj Kouba – řidič, Jedovnice 275, *1892 
v Krejnici, italské legie (četař 34. pěšího plu-
ku), zemřel 1945

• Bohumil Mík – rolník, Jedovnice, *1897 
v Jedovnicích, italské legie od 10/1917 (2. kul. 
rota, 7. divize)

• Josef Nevím – příslušník fin. stráže, *1892 
v Jedovnicích, ruské legie od 11/1916 (6. pěší 
pluk, 4. rota)

• Karel Nezval – stolař, Jedovnice, *1891 
v  Jedovnicích, ruské legie od  6/1917 (?.  pěší 
pluk, 2. techn. rota)

• Jan Palát – čet. strážmistr, Jedovnice, *1883 
v Sudenci, ruské legie od 6/1917 (3. pěší pluk, 
3. kul. rota)

• Jan Peřina – slévač, Jedovnice, *1890 
v  Jedovnicích, ruské legie od 8/1917 (8. pěší 
pluk, 7. rota)

• Robert Peřina – dělník, Jedovnice, *1894 
v  Jedovnicích, ruské legie od 3/1918 (8. pěší 
pluk, 7. rota)

• Josef Peřina – slévač, Jedovnice, *1885 
v Jedovnicích, ruské legie (4. pluk, 11. rota)

• Josef Sedlák – řezník v  Lažánkách, *1898 
v  Jedovnicích č. 78, francouzské legie  
(23. pluk, od 1/1918)

• Rudolf Setnička – pilařský mistr, Jedovnice, 
*1885, ruské legie od 6/1918 (2. baterie 3. děl. 
pluku)

• Ladislav Štern – stolař, *1886 v  Jedovnicích, 
ruské legie 1917 (8. pěší pluk, 7. rota)

• Josef Šustr – obuvník, *1888 v  Jedovnicích, 
ruské legie od 11/1918 (voj. nemocnice)

• Jaromír Tomášek – řídící učitel, *1883 
v  Jedovnicích, ruské legie od  7/1918 (hlavni 
intendant)

• Josef Zouhar – dělník, Jedovnice, *1894, ital-
ské legie od 3/1918 (32. pěší pluk, 7. rota)

Oběti světových válek
Na obrázku je výřez z pamětní desky, která ale 
bývá vyvěšena na radnici vždy pouze několik dnů 
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okolo 8. května (druhá část totiž obsahuje jména 
zemřelých za 2. světové války). Pravděpodobně 
je tento seznam výsledkem pátrání bývalého 
kronikáře – kromě zmínky v jeho strojopise, že 
se snaží jména doplnit, se totiž zřejmě žádný jiný 
výsledek nedochoval. 
Mně se letos díky bývalému starostovi je-
dovnického Sokola Josefu Grimovi dostala 
do  ruky rukopisná Zápisová kniha (1909-
1924), ze které jsem citovala již v minulém čísle 
Jedovnického zpravodaje zápis týkající se vzniku 
Československé republiky. Dnes se o  několik 
stránek a několik měsíců vrátíme.

Svědectví sokolské Zápisové knihy
„Zápis deváté výroční valné hromady TJ 
Sokol Jedovnice, která se konala v neděli dne 17. 
února 1918 o 3. hod. odpol. V místnostech spolko-
vých za účasti 4 členů a 10 dorostenců
(Zapsal jednatel Karel Kervitzer.)“
Šlo rozhodně o  velmi pečlivého zapisovatele, 
a  i  když se nejedná o  kroniku, ale o  knihu 
zápisů ze schůzí, je to nesmírně zajímavé čtení, 
byť místy obsahuje nudnější účetní a statistické 
pasáže. Dnes je ale tohle všechno výmluvným 
dokumentem své doby. 
Díky zápisové knize např. víme, že před válkou 
měla zdejší jednota 83 členů, z  toho 62 mužů 
a 21 žen. 
Zápisová kniha představuje velmi cenné svě-
dectví i  o  účastnících 1. světové války, zdá se, 
že mnohé tyto údaje jinde zaznamenány nejsou. 
Vypadá to, že bývalý kronikář Alois Roudný – 
v době, kdy se v r. 1968 snažil zkompletovat se-
znam padlých z 1. světové války - tyto informace 
k dispozici neměl.
Z  členů TJ Sokol Jedovnice bylo do  války od-
vedeno 30 mužů. Zápisová kniha velmi přesně 
zaznamenala i  datum, kdy konkrétní členové 
narukovali:
„V době částečné mobilisace (dne 26. července 
1914) byli zvláštními lístky svolávacími povo-
láni br. Josef Kocman a  Čeněk Maňák, celkem  
2 členové.
V  době všeobecné mobilisace (dne 1. srpna 
1914) nastoupili vojenskou službu tito bratři:
Fibinger Alois, Fučík Vincenc, Holub Teodor, 
Kousalík Rudolf, Nejezchleb Arnošt, Polách 
Rudolf, Purkrábek Jan, Sedlák František, Sedlák 
Felix, Teimer Alois, Otevřel František, Walter 

Jaroslav, Nečas František, Kuba Josef, Šenk Jan, 
Nezval Robert, celkem 16 členů.
V  době války při dodatečných přehlídkách 
vojenských byli odvedeni bratři:
Češka František, Dvořák Emanuel, Hudec 
Josef, Indra Bohumil, Kervitzer Karel, Kousalík 
Stanislav, Kolář Emanuel, Kovářík Eduard, 
Kovářík Josef, Kovářík Rudolf, Kučera Dominik, 
Kučera Jan (Vilimovice), Mazal Čeněk, Morkes 
František, Nečas Jan, Nezval František, Novotný 
Karel, Ošťádal Miloslav, Sedlák Josef, Šebela 
Metoděj, Trávníček Robert, Zouhar Jan, Hlávka 
František, Kučera Jan (Jedovnice), Libra Otto, 
Sedlák Metoděj, Krátký Alois, Hrazdíra Josef, 
Formánek Rudolf, Valášek Richard. Z dorostenců, 
pokud známo: Šenkýř E. Sedlák Rudolf, Ševčík 
Josef, Kupka a jiní.
(…)
Ve válce padli nebo zemřeli bratři:
• Walter Jaroslav, učitel, v říjnu 1917, zemřel ná-

sledkem poranění, otravou, pochován v Tarnově
• Kocman Josef, barvíř, o Velikonocích 1915, ze-

mřel na tyfus, pochován v Košici v Uhrách
• Kuba Josef, účetní fy Nezval, padl v bitvě na řece 

Nídě v Ruském Polsku při jarní ofensivě 1915
• Šenk Jan, studující, padl rovněž na  řece Nídě 

r. 1915
• Sedlák František, zámečník, padl v roce 1914
• Ošťádal Miloslav, učitel, zemřel v  nemocnici 

na italské frontě následkem poranění, 4. prosin-
ce 1917

• Purkrábek Jan, pekař, zemřel v ruském zajetí
Těmto všem zemřelým členům, padlým hrdinům, 
zachovejmež vděčnou vzpomínku na věčné časy!“
Povšimněte si následující věty:
„…Odchodem br. Ošťádala, knihovníka, archivá-
ře a vzdělavatele za svojí povinností a konečně jeho 
hrdinnou smrtí na  bojišti nemohla býti podána 
jeho zpráva.“

Vděčné vzpomínce na  věčné časy ale Jedovnice 
zůstaly mnoho dlužny… Z padlých sokolů jsou 
na  jedovnické „pamětní desce“ uvedeni pouze 
dva – Josef Kocman a František Sedlák.
Pomník padlým, jaký stojí téměř v každé vesnici, 
u nás nikdy nevznikl. Proč se k tomu jedovnic-
ké zastupitelstvo nikdy neodhodlalo, o  tom se 
můžeme jen dohadovat. Ale stále je možnost to 
napravit. 

Soňa Plchová
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Tři osudy z 1. světové války

Díky ochotě několika spoluobčanů se mi ne-
dávno dostaly do  ruky fotografie tří vojáků 
z Jedovnic. Jeden věrně sloužil v rakouské armá-
dě a  těsně před koncem války zahynul, druhý 
bojoval také „za císaře pána”, ale přežil a vrátil 
se. Ten třetí je představitelem čs. legií. Takže se 
to pěkně doplňuje.
Pokusila jsem se k  obrázkům vypátrat jejich 
příběhy, a  tak více přiblížit a  zpřítomnit histo-
rii, kterou většinou známe jen ze stránek učeb-
nic. Válka pro nás představuje často jen nějaké 
letopočty a  pár názvů míst významných bitev. 
Ve skutečnosti to ale jsou konkrétní lidské osu-
dy, příběhy tatínků, kteří museli opustit své ro-
diny… V Evropě žijeme již 73 let v míru – měli 
bychom si více uvědomovat, jak velké máme 
štěstí. Děkuji všem, kdo se podělili o  rodinné 
vzpomínky.

RUDOLF HOLUB
Na začátku byl dopis, který mi přišel na redakč-
ní e-mail.
Dobrý den,
přečetla jsem si, že v  příštím čísle se budete vě-
novat mj. našim padlým v 1. světové válce. Jsem 
pravnučka RUDOLFA HOLUBA, který zahynul 
v posledních dnech války v Itálii, podle vyprávění 
byl ještě v  září doma v  Jedovnicích na  dovolené. 
Konec války se blížil a všichni mu radili, aby se už 

ani nevracel. On však nechtěl být dezertérem. To 
mu bylo osudné.
Pocházel z  Kutné Hory, byl parketářský mistr 
a oženil se s mou prababičkou Bertou Daňkovou, 
měli spolu dceru Annu a  vychovával dva syny 
Berty. Když zahynul, Aničce bylo 8 roků. Bydleli 
v Chaloupkách č. 261. Pamatuju si krásný zdobený 
nábytek a dveře, které vyrobil. Máme jejich rodin-
nou fotografii. Asi k 50. výročí republiky se z této 
fotografie dělal výřez jeho tváře. Nevím, jestli ji 
máte v archívu z této doby, kdy se pravděpodobně 
dělala podobná vzpomínková tabla. Jeho jméno je 
i na pamětní desce padlých.

Jarmila Šebelová

Jen pár řádků, ale jak působivě v  té zkratce 
zachycují celý smutný příběh. To „nechtěl být 
dezertérem“!
Později paní Šebelová připsala: Ještě si vzpomí-
nám z babiččina vyprávění, jak jim tatínek poslal 
z  italské fronty chléb - komisárek. Než se dostal 
do jejich rukou, byl tvrdý a celý plesnivý. Ale byl to 
chléb! Kartáčem ho vyčistili, rozvařili a měli chle-
bovou polévku, v té době tak vzácnou.
Těžko si dnes dokážeme představit, jak hrozná 
bída to tehdy byla, když kus plesnivého chleba 
byl vzácností…
S paní Šebelovou jsem se setkala a fotografii jsem 
si od ní půjčila k pořízení skenu. Vyprávěla mi, 
že rodina se nikdy nedověděla, kde je Rudolf 
Holub pohřben. Ani pozdější pátrání ve vojen-
ských archivech nepřineslo výsledek – v seznamu 
padlých ho prý vůbec nenašli. Podle babiččiny 
vzpomínky jim tenkrát o  smrti jejího tatínka 
přišel říct jeho kamarád, který byl přímo u toho, 
když zemřel.
Ještě z  vyprávění: V  50. letech pátral rudický 
občan pan Nezval po svém bratru v Itálii a našel 
mezi padlými i jméno našeho pradědečka, Rudolfa 
Holuba. Měl to být obrovský hřbitov s náhrobními 
kameny. Babička si asi jméno pohřebiště nezapsa-
la. A  pokud ano, tak nikdo neví, kam. Dnes již 
není koho se zeptat.
Možná dnes, kdy jsou v  digitalizované po-
době zpřístupněna kvanta dokumentů (např. 
v  Digitální studovně Ministerstva obrany 
České republiky nebo na stránkách Vojenského 
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historického ústavu), se přece jen ještě podaří 
některé ztracené padlé vypátrat…

Za zapůjčení fotografie a poskytnuté informace 
děkuji paní Jarmile Šebelové z Chaloupek.

JOSEF CHALUPA

Prastrýček paní Jaroslavy Kadlecové (roz. 
Chalupové z Habeše) bojoval v rakouské armá-
dě. Dvě fotografie, které v podobě pohlednic po-
slal jednak manželce a dětem, jednak rodičům, 
nesou dojemný vzkaz, který se svolením majitel-
ky ocituji. Texty v zájmu autenticity uvádím bez 
jazykové úpravy.
První fotografie (tu vidíte zde v článku) je přesně 
datována (24. 10. 1915) a zobrazuje čtyři vojáky 
„v plné polní“, jejichž jména díky pisateli známe. 
Nevíme však, kde snímek vznikl a odkud byla 
pohlednice poslána.

„24/10 15
Drahá maminko a děti
Přijměte ode mě srdečný pozdrav a  vřelou vzpo-
mínku zdáli a vědět Vám dávám že jsem dopis ze 
dne 18/tm obdržel ale bedničky doposud žádné 
jsem nedostal. Jsem doposud zdráv. V úterý již nám 
nastane trudnější chvíle.
A  zároveň Vás prosím byste vždy Boha prosili by 
mě stálém zdraví 
na  bojišti zachránil 
též. Pannu Marii by 
mě ve všem chránila 
bych se zdráv zase 
domu navrátil. 
Neb ustavičně Vás 
mám všechny před 
očima a  stále si 
myslím zdali Vás 
ještě jednou obejmu 

a políbím. Ještě jednou Vás zdravím a líbám. Váš 
věrný otec P.
Na straně fotografie je na okraji dopsáno:
„Též Vám zasílám podobenky mých věrných kama-
rádů 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“
Druhá (zde neuvedená) fotografie je daleko zře-
telnější, byla evidentně pořízena ve  fotoateliéru 
před malovaným pozadím s  oblaky, je na  ní 
skupina vojáků ve svátečních uniformách, sedící 
okolo stolečku.

Text na pohlednici:
Ctěný Pan
p. Matěj Chalupa
v Jedovnicích u Brna, Mähren

„Hall 9/V (rok není čitelný)
Drazí Rodiče!! Přijmite srdečný pozdrav. Zasílám 
Vám fotografii celé naší partyje. Ještě jednou Vás 
zdraví Pepa“
(vytištěno na rubu pohlednice: Fotogr. Atelier Otto 
Schuricht, Hall in Tirol)
Známe tedy jménem i  autora snímku. 
Nevýhodou ovšem je, že nevíme, který z mužů 
je Josef Chalupa; identifikovat ho nedokázala 
ani paní Kadlecová, ani její teta, paní Marie 
Doleželová, Chalupova neteř.
Na druhé straně se ale z pohlednice dovídáme, 
že 9. května Josef Chalupa se svou jednotkou 
pobýval v Hall in Tirol, což je rakouské město 
poblíž Innsbrucku. Muselo to být v květnu 1915 
– takže tato pohlednice byla poslána o pět měsí-
ců dříve než prvně zmíněná. Květen 1916 už to 
být nemohl. Podařilo se mi totiž vypátrat další 
osud jednoho z Chalupových kamarádů z první 
fotografie. Díky Kartotéce padlých v  1. světové 
válce, kterou na  internetu zpřístupnil Vojenský 
ústřední archiv (www.vuapraha.cz), víme, že 
v  květnu 1916 jednotka, v  níž zřejmě sloužil 
i  Josef Chalupa, působila u  Rombonu v  dneš-
ním Slovinsku. To je od  Hall in Tirol okolo 
330 km daleko. Kartotéční lístek říká, že vojín 
Maxmilián Cihlář, narozený 1874 ve  Spešově, 
zde 10. 5. 1916 padl ve věku 42 let. (Na snímku 
výše je to ten třetí zleva.) Uveden je ještě údaj 
„p. pr. 41“, tedy 41. pěší prapor. Místo, kde byl 
Max pohřben, je neznámé.
A co sám Josef Chalupa? Příběh tohoto vojáka do-
padl šťastně, vrátil se domů ve zdraví. Po válce se 
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stal hajným na jedovnické „Kůlně“, později pod-
le paní Doleželové odešel jako hajný do Šebrova 
a jedovnická větev rodu s ním víceméně ztratila 
kontakt. Proto ani nevíme, kdy zemřel.
Za  zapůjčení fotografií a  poskytnuté informace 
děkuji paní Jaroslavě Kadlecové a  paní Marii 
Doleželové.

MATĚJ KOUBA
V  roce 1968, 
tedy až 50 let 
po  skončení 1. 
světové války, 
vytvořil tehdej-
ší jedovnický 
kronikář Alois 
Roudný soupis 
j e d o v n i c k ý c h 
občanů, kteří 
byli v  legiích 
(více viz str. 27). 
Zde je zapsán i  „Matěj Kouba, řidič, Jedovnice 
275, nar. 20. 12. 1892 v Krejnici, italský legionář 
– četař 34. pěšího pluku“.
Letos na  podzim, když jsem si povídala s  na-
ším současným kronikářem (rozhovor s  Jiřím 
Roudným vyšel v  JZ 9+10/2018), ukázal mi 
několik fotografií, které mu přinesl pan Tomáš 
Kouba z Legionářské ulice čp. 55. Matěj Kouba 
byl jeho pradědečkem a na fotkách je právě on. 
První je portrétní snímek, uvedený v  tomto 
článku; na  dalších pan Kouba sedí na  moto-
cyklu a  za  volantem automobilu značky Praga. 
Poslední fotografie zachytila skupinu mužů před 
starodávným autobusem, v pozadí je vidět část 
nějaké budovy. Na  rubu tohoto snímku je za-
psán letopočet 1920, zřejmě později upřesněný 
na 1926, několik jmen a údaje „garáž na Křenové 

74“ a „vůz typu Praga MS, které objednala pošt. 
správa“. Dověděla jsem se tedy, že Matěj Kouba 
se z  války vrátil zdráv a  že se pak stal řidičem 
autobusové dopravy – tu provozovala poštovní 
správa a autobusy vozily také poštovní zásilky.
Díky ochotě celé rodiny Koubovy jsem později 
měla možnost prohlédnout si řadu unikátních 
dokumentů: křestní i oddací list Matěje Kouby, 
jeho řidičský průkaz z doby protektorátu, vyda-
ný v roce 1942. A další fotografie – u té svatební 
si uvědomuji, že jeho pravnuk Tomáš je mu veli-
ce podobný. Právě on pečlivě opatruje památky 
na svého pradědečka, kterého ale nepoznal.
Co tedy vyčteme z  dokumentů? Pro mě poně-
kud překvapivě především to, že Matěj Kouba 
se do  Jedovnic dostal vlastně až po  válce, kdy 
sem přišel jako jeden z  prvních řidičů auto-
busu na  lince Jedovnice – Brno. Narodil se 
na  Šumavě, v  obci Krejnice ve  strakonickém 
okrese. Moje domněnka, že Legionářská ulice 
nese jméno možná právě po něm jako rodáko-
vi, tak byla vyvrácena. Legionářská své jméno 
získala v  roce 1925, Koubovi však dům v  této 
ulici koupili až mnohem později - někdy v  le-
tech 1952-53; jenže to už se zase Legionářská 
nejmenovala... Nicméně jiní dva legionáři v této 
ulici skutečně bydleli: Bohumil Mík a Antonín 
Formánek. Druhý z  nich získal po  válce jako 
určité zaopatření možnost provozovat trafiku, 
o domě rodiny Formánků se proto ještě po  le-
tech říkávalo „u trafikantů“; před několika lety 
zde bývala prodejna galanterie.
Matěj Kouba nedostal trafiku, ale možnost 
udělat si „řidičák“. Získal ho v  roce 1920, což 
je údaj, který známe z  onoho protektorátní-
ho Führerscheinu. Někdy krátce poté přišel 
do Jedovnic, v té době mu bylo 28 let.
Od jeho snachy paní Marie Koubové a ostatních 
členů rodiny jsem se dověděla další podrobnos-
ti. Matěj Kouba po příchodu do Jedovnic získal 
ubytování v  čp. 44, tedy v  někdejším hostinci 
u  Havlíčka (garáž autobusů tenkrát bývala 
v  místě dnešní „hasičky“). Stravoval se v  hos-
tinci u  Kousalíků (čp. 1), právě tam se sezná-
mil se svou budoucí ženou Annou Charvátovou 
(*1895), která zde byla kuchařkou a  také tu se 
svou matkou bydlela. Z  oddacího listu víme, 
že svatbu měli 2. října 1923, kupodivu nikoli 
v Jedovnicích, ale v Brně u sv. Jakuba. Později si 
koupili dům v Jedovnicích u rybníka, v dnešní 
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Olšovecké ulici čp. 275. Jisté je, že jejich syn 
Milan se v roce 1925 narodil už zde.
Dále je mezi dokumenty listina o  udělení 
Válečného kříže s divisijní pochvalou četaři Matěji 
Koubovi, 34. čs. pluk. U Levice obsadil kótu 213 
a hájil pravý bok našeho oddílu.
Tento kříž budiž jemu výrazem vděčnosti národa, 
který nikdy nezapomene obětí pro vlast
(Velitel 7. čs. divise, podpis nečitelný)
Je tu také potvrzení Vojenského historického ar-
chivu, vydané v roce 1969. Osvědčuje, že Matěj 
Kouba sloužil v čs. legiích v Itálii od 24. 4. 1918 
do 31. 12. 1919.
To bude možná souviset s  výše uvedeným pát-
ráním Aloise Roudného. Ten měl tehdy ještě 

možnost mluvit s  Matějovým synem Milanem 
(1925-2008). Dnes už nikdo z přímých pamět-
níků nežije, takže o  tom, jak se vlastně Matěj 
Kouba do  legií dostal, se už asi nic bližšího 
nedovíme.
Matěj Kouba zemřel v  poměrně mladém věku 
53 let v roce 1945. Osobně se s ním tedy nese-
tkala ani dnes 93letá paní Marie Koubová, která 
se za  jeho syna Milana provdala až roku 1947. 
Zprostředkovaných vzpomínek se ale v  rodině 
zachovalo docela hodně a předávají se z generace 
na generaci, což je moc dobře.
Děkuji všem Koubovým za  zapůjčení fotografií 
a za všechny poskytnuté informace.

Soňa Plchová

Duchovní sloupek
Madona od Donatella
V roce 2001 navštívila čerstvá absolventka aka-
demie výtvarných umění Laura Ciferri jako 
turistka kostel svatého Františka v  městečku 
Citerna na severu italské Umbrie. Na kůru toho-
to kostela stála už několik staletí socha Madony 
považovaná za  dílo lidové tvořivosti. Kdyby se 
nejednalo o  Pannu Marii, asi by sochu dávno 
z  kostela odnesli. Nikdo v  ní neviděl žádnou 
uměleckou hodnotu, proto skončila zastrčená 
vzadu v koutě. Zmíněná turistka si sochu dlou-
ho prohlížela a došla k názoru, že se pod nánosy 
barev, které měly dílo vylepšit, skrývá dílo slav-
ného Donatella. Trvalo jí dva roky, než o  tom 
přesvědčila jiné odborníky a  také úřady, které 
měly zaplatit navrácení sochy do  původního 
stavu.
Restaurování sochy trvalo sedm let. Pod silnými 
nánosy barev se objevila původní polychromie 
a hlavně původní tvary. Teď už nikdo nepochy-
boval o tom, že autorem je skutečně Donatello. 
Socha byla podle odborníků vytvořena v letech 
1415-1420 (v době, kdy v našich zemích horliví 
husité umělecká díla ve  velkém ničili), zřejmě 
pro nějaký soukromý dům. Je určena pro po-
zorování zblízka, z  dálky není člověk schopen 
zaznamenat detaily, kterými socha promlouvá 
k pozorovateli.
Nejdříve si člověk všimne, jak se Ježíš tiskne 
ke  své mamince, jak u ní hledá záchranu před 

něčím děsivým. Nikde jinde jsem takové zob-
razení Marie s dítětem neviděl. Zblízka je vidět 
i vyděšený výraz Ježíšovy tváře. Můžeme se jen 
domýšlet, jestli je to hrůza z utrpení, které má 
před sebou on sám, nebo ze všech zvěrstev, kte-
rých se lidé na sobě vzájemně dopustili a dopou-
ští. Mohli bychom vzpomenout třeba jen na to, 
co se dělo u nás a  v  jiných evropských zemích 
v minulém století, nebo na  situaci milionů lidí 
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třeba v dnešní Sýrii nebo na některých místech 
Afriky. Všechny ty hrůzy jako by byly obsaženy 
ve vyděšeném výrazu Donatellova malého Ježíše.
Marie netiskne svého syna k sobě, aby mu dala 
pocit bezpečí. Podpírá ho, ale vážný výraz její 
tváře říká: „Chlapče, nedá se nic dělat, přišel jsi 
právě proto, abys lidem nabídl jinou možnost, 
lásku místo násilí a  sobectví...“ Jako by říka-
la i  nám, že situace je vážná, ne však zoufalá. 
A v  jejím pohledu je i bolest z  toho, že mnohé 
nebude oběť jejího syna zajímat.
Naše Vánoce se podobají té Donatellově soše. 
Původní sdělení o Boží lásce k  lidem projevené 

narozením Ježíše bylo překryto mnoha vrstvami 
různých „nátěrů“, dobře míněných vylepšení, roz-
košatělých vánočních zvyků, které pod sebou po-
hřbily to původní umělecké dílo, překryly smysl 
oslavy Ježíšova narození. Až budeme o Vánocích 
zpívat koledy nebo poslouchat třeba Rybovu vá-
noční mši a uslyšíme: „Narodil se nám spasitel, 
všeho světa vykupitel!“, můžeme si vzpomenout 
na to, jak tuto skutečnost vnímal a snažil se sdělit 
ostatním kdysi dávno středověký umělec.

Václav Trmač, farář

Napsali jste nám
Poděkování

Ve středu 17. 10. 2018 v 18 hodin při příležitosti 
výstavy „V  toku času“ v Galerii města Blanska 
jsme vyslechli nádherný koncert pěveckého 
souboru Píseň z  Jedovnic pod vedením paní 
Magdaleny Javorské.

Všem účinkujícím děkujeme za krásný hudební 
zážitek, za  radost a  elán tryskající ze všech vy-
stupujících. Přejeme souboru, ať se mu stále daří 
a rozdává radost posluchačům.

za návštěvnice galerie  
Iva Holečková, Jarka Navrátilová 

Den otevřených dveří první třídy pro prarodiče

I když mi to připadá jako včera, uběhlo už hod-
ně roků, kdy jsem se v  první třídě učila číst, 
psát a  počítat. Bylo velmi zajímavé sledovat 
dnešní prvňáčky – vnoučata pozvaných babiček 
a  dědečků – při stejné činnosti, a  přitom taky 
vzpomínat na  tu „naši první třídu a  naši paní 
učitelku“. Učí se stejné věci jako my kdysi, i když 
jiným způsobem – zajímavějším, s  krásnými 
učebnicemi a pracovními sešity. 
A nemusí celou hodinu vydržet v  klidu!!! Paní 
učitelka se promění v  lokomotivu, žáčci ve  va-
gonky, projedou se po třídě a ani si nevšimnou, 
že si opakují počty. A  učí se i  poprosit, podě-
kovat, pochválit druhého i  sebe, respektovat se 

navzájem. Když si „jejich“ paní učitelka všimne, 
že jsou děti ze slabikování už unavené, dají si šest 
dřepů – do šesti se totiž právě učí počítat, pro-
táhnou se a zpátky do lavic. V první A se pilně 
pracuje.
Dětem se ve škole líbí. Vždyť na její otázky „Kdo 
se dnes do školy těšil?“, „Kdo se netěšil?“ a „Kdo 
se do  školy moc těšil?“ se téměř všechny ruce 
zvedly u třetí otázky.
Prvňáčci z  l.  A  určitě na  paní učitelku Hanu 
Šíblovou budou vzpomínat rádi. A  my – pra-
rodiče – víme, že naše vnoučata jsou ve  škole 
v dobrých rukou.

Oldřiška Francová

Pranostika z titulní strany a několik dalších jako přívažek

• Svatý Martin (11. 11.) přijíždí na  bílém 
koni. Přijede-li na  šedém (mlhy), bude zima 

střídavá; přijede-li na  žlutém (sucho), přijde 
tuhá a suchá zima.
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• Chodí-li svatá Kateřina (25. 11.) po ledě, cho-
dí svatý Štěpán (26. 12.) po blátě.

• Na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu.
• Po studeném prosinci bývá úrodný rok.
• Není-li prosinec studený, bude příští rok 

hubený.
• Má-li svatá Barbora (4. 12.) bílou zástěru, 

bude příští rok hodně trávy.

• O  svatém Mikuláši (6. 12.) snížek často 
práší.

• Na svatou Lucii (13. 12.) jasný den, urodí se 
konopí a len.

• Zelené Vánoce - bílé Velikonoce.
(Podle www.pranostika.cz)

Pozvánky
 X Přednáška - Spory 
o moravské symboly

Přednáška Josefa Plcha, navazující na  jeho text 
v  Jedovnickém zpravodaji 7+8 / 2018. O  tom, 
jak dávné události, především vznik moderního 
českého národa v 19. století, ovlivnily i současné 
postavení Moravy a dodnes budí emoce a  dis-
kuse. Kinosál Jedovnice, neděle 9. prosince 
od 16 hodin.

 X Pozvánka na představení do MŠ
Rádi bychom vás pozvali na  vystoupení dětí 
z divadelního kroužku mateřské školy Jedovnice.
KDY? V pondělí 10. prosince
KDE? I. budova MŠ, sálek Tůňka (přízemí, 
třída vedle šaten).
V KOLIK HODIN? Začínáme v 15.30 
Uvidíte pohádku „O  pejskovi se zvonečkem 
na konci ocásku.“
Srdečně zveme všechny příznivce divadelního 
umění našich malých herců.

Alena Dostálová, vedoucí divadelního 
kroužku MŠ Jedovnice

 X Vánoční koncert žáků ZUŠ
se koná v úterý 18. prosince v 16.30 v sále kul-
turního domu. V  pestrém programu se před-
staví sólisté hudebního oboru, instrumentální 
i vokální soubory a žáci tanečního oboru.
Ve  vestibulu bude od  16 hodin otevřena vý-
stava prací žáků výtvarného oboru, kterou 
doprovodí tóny vánočních koled v  podání de-
chového souboru a žáků pěveckého oddělení.

 X Betlémské světlo
Světlo zapálené v Betlémě se bude i  letos v  lu-
cerničkách šířit po Evropě. Jedovničtí skauti ho 

dovezou z Vídně a slavnostně předají v jedovnic-
kém kostele sv. Petra a Pavla v neděli 23. prosin-
ce při „hrubé“ mši od 10.30.

 X Vánoční koncert Ženského 
pěveckého sboru Píseň 

se uskuteční 
ve  středu 
26. pro-
since 2018 
od 16 hodin 
v  kostele sv. 
Petra a Pavla 
v Jedovnicích. Vstupné dobrovolné.

 X Turistický oddíl Sokola Jedovnice 
pořádá 31. 12. 2018 Silvestrovskou vycházku 
kolem rybníka.
Sraz v  9.00 na  náměstí v  Jedovnicích, v  9.15 
hod. u kulturního domu.
Vycházku zakončíme posezením a obědem v re-
stauraci Surfbar.
Zveme širokou veřejnost. 

 X Silvestrovská vyjížďka bikerů 
sraz 31. 12. 2018 ve 13 hod. u kulturního domu 
v Jedovnicích

 X Vystoupení Veselé trojky 
neděle 13. 1. 2019 v 16 hodin v KD Jedovnice. 
Předprodej vstupenek zahájen v  prodejně 
Květiny Jaroslav Zelinka, Jedovnice 

 X Plesová sezóna 2019:
pátek 18. 1. Ples KDU, sál KD
pátek 25. 1. Ples Bivojanky a HC Barachov, sál 

KD
pátek 1. 2. Ženáčský ples, sál Chaloupky
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sobota 2. 2. Volejbalový ples, sál KD
pátek 22. 2. Ples SK, sál KD
sobota 2. 3.  Ostatky, sál KD
pátek 8. 3. Ples SPŠ, sál KD
sobota 16. 3. Ples Ice Bikers, sál KD

Zdroj: oddělení kultury ÚM Jedovnice

 X PLES S VŮNÍ BENZÍNU
Srdečně všechny zveme na 1. 
ročník plesu, který se bude 
konat dne 16. 3. 2019 v KD 
Jedovnice.
Po celý večer bude hrát kape-
la jménem Exploze. 
Občerstvení včetně točeného piva.
Můžete se těšit na půlnoční překvapení.
Není povinné společenské oblečení.
Předprodej vstupenek od  1. ledna 2019 
v  Juříkově cukrárně na  náměstí v  Jedovnicích. 
Cena v předprodeji je 110 Kč.
Podpořte naši akci vaší účastí, budeme se na vás 
těšit.

Club Ice Bikers

 X Kino E-Cinema Jedovnice 
PROSINEC 2018 - LEDEN 2019

Adresa: Na Kopci 571, 679 06 Jedovnice,  
tel. 704 425 319
Začátky představení v 17.00 hodin, pokladna 
otevřena ½ hodiny předem. Rada městyse stano-
vuje výši vstupného do Kina E-Cinema Jedovnice 
60 Kč, na  dětská představení ve  výši 30 Kč a  pro 
děti do 6 let zdarma.
2. 12. NEDĚLE – MY LITTLE PONY Když 
temná síla ohrožuje Ponyville, vydají se naši 
kamarádi na cestu až na konec bájné Equestrie, 
protože musí zachránit svůj milovaný domov. 

Na cestě je čeká velké dobrodružství a  spousta 
nových přátel. 
Dobrodružná komedie USA, 2017 / 99´ / Vstupné 
30 Kč, děti do 6 let zdarma / MP 
16. 12. NEDĚLE – MAXINOŽKA Náctiletý 
outsider Adam se vydává na dobrodružnou ces-
tu, aby odhalil záhadu svého dávno ztraceného 
tatínka, jen aby zjistil, že to není nikdo jiný než 
legendární Lesní muž! 
Animovaný film Francie/Belgie, 2017. / 91́  / 
Vstupné 30 Kč, děti do 6 let zdarma / MP 
6. 1. NEDĚLE – ČERTOVINY Stalo je jed-
nou, že se v pekle uklízelo. Čerti se jen hemžili, 
ale protože si k práci neuměli šikovně zajít, na-
vzájem si překáželi a klopýtali jeden přes druhé-
ho. Jeden zakopl, padl na druhého a oba povalili 
kotel s hříšnou duší a ta toho využila…
Pohádka ČR, 2017. / 101́  / Cinemart, a.s. 
Vstupné 30 Kč, děti do 6 let zdarma / MP 
20. 1. NEDĚLE – JAN PALACH Film pozoruje 
posledních několik měsíců života Jana Palacha. 
Ve  filmu prochází vztahem se svou přítelkyní 
Helenkou, bouřlivým kolejním životem roku 
1968, soužitím s mámou doma ve Všetatech, za-
žije studentské brigády v Kazachstánu a Francii, 
chodí do  školy, pozoruje a mlčí. Stejně jako se 
od  podzimu ‘68 mění veřejný život, ráz ulic 
i  výrazy lidí, stává se něco s  Janem. Jak to, že 
si ničeho nevšimla jeho dívka, máma, spolužáci? 
Ještě to ráno si Jan vzal od mámy svačinu, na ko-
leji vtipkoval se spolubydlícím a před odchodem 
do  města se vysprchoval. Kamera po  celý film 
sleduje Janovu tvář a snaží se zachytit okamžiky 
rozhodnutí. 
Drama ČR/SR, 2018. / 124́  / Cinemart a.s. 
Vstupné 60 Kč / MP 

Program Kina E-Cinema Jedovnice najdete 
na internetu www.jedovnice.cz - sekce Kino.

Pozvánky z okolí
 XMalá Paříž v éře první 
republiky: Svitávka 1918-1938

Výstava v Löw-Beerově vile ve Svitávce
Potrvá do 31. 12. 2018

 X Rudice 1918-2018 
Výstava je konána u příležitosti 100 let založení 
Republiky Československé
Potrvá do 17. 12. 2018 – Rudická galerie
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 X Adventní varhanní koncert 
Hany Bartošové

Středa 12. 12. 2018 v 19 hodin, kostel Všech 
svatých, Rájec-Jestřebí

 X Vánoční koncert
Hana Korčáková – zpěv
Miloš Pernica – kytara
Sál Zámecké sýpky Blansko - 19. 12. 2018 
v 19.00 hodin 
Vstupné: dospělí 120 Kč, důchodci 80 Kč

Zveme vás v roce 2019
Kalendář kulturních, společenských 
a kulturních akcí v Jedovnicích
Leden
• 4. až 6. 1. Tříkrálová sbírka (Junák)
• 5. 1. Rozeslání koledníků Tříkrálové sbírky 

(farnost)
• 5. 1. Tříkrálový koncert v Chaloupkách 

(farnost)
• Tříkrálová koleda Bivojanky (spolek Bivoj)
• 11. 1. Schůze rybářů v sále Chaloupky, prodej 

povolenek
• 13. 1. Koncert Veselé trojky (kinosál)
• Miss Pionýra (Pionýr)
• Lyžařský kurz v Olešnici pro 1. stupeň (ZŠ)
• 18. 1. 2019 Lidový ples (KDU-ČSL)
• 20. 1. Missa brevis od J. Pavlici - koncert 

Komorního orchestru města Blanska 
v kostele

• 25. 1. Ples Bivojanky a HC Barachov
• 27. 1. Divadelní představení pro děti v ki-

nosále (Dymáček)

Únor
• 1. 2. Ženáčský ples v sále v Chaloupkách
• 2. 2. ples volejbalistů
• 3. 2. Boskiáda v KD (farnost)
• Posezení u čaje spojené s tvorbou velikonoč-

ních výzdob (Klub dobré pohody)
• Uzlařská regata (Pionýr)
• Lyžařský kurz pro 1. a 2. stupeň (ZŠ)
• 22. 2. Modrý štít – večerní hra (Junák)
• 22. 2. Ples SK Jedovnice
• 28. 2. Valná hromada MS ČČK

Březen
• Sbírka pro Diakonii (MS ČČK)

• 2. 3. Ostatky – maškarní průvod, 
Pochovávání basy (Sokol)

• 3. 3. Dětský karneval (farnost)
• 8. 3. Ples SPŠ
• Vítání jara – hudební pořad (STP)
• Beseda se spisovatelem (knihovna)
• Pěvecká přehlídka Jedovnická kuňka (ZŠ)
• Vycházka za bledulí do Rakoveckého údolí 

(Sokol)
• 16. 3. Ples s vůní benzínu (Club Ice Bikers)
• 22. 3. Divadelní představení Velké lásky 

v malém hotelu (Háta Praha)
• Jarní vycházka Klubu dobré pohody
• 28. až 31. 3. Dogtrekking v kempu Olšovec - 

závod Za pokladem Voka IV. z Holštejna
• 30. 3. Bazárek (Dymáček)

Duben
• 6. 4. Divadelní bál (Vlastimil)
• Absolventské koncerty v sále ZUŠ
• Koncert duchovní hudby v kostele (Píseň)
• Skautská pouť (Junák)
• Návštěva partnerské školy z Tatranské 

Lomnice (ZŠ)
• Sběr papíru (ZŠ)
• Úklid Jedovnického potoka (Pionýr)
• 27. 4. Velo Test Fest 2019 v kempu Olšovec
• 30. 4. Slet čarodějnic na hřišti Na Kopci 

(Sokol)

Květen
• Oslavy svátku sv. Floriána, patrona hasičů 

(SDH)
• 12. 5. Den matek v KD (KDU-ČSL a ZUŠ)
• Vystoupení ke Dni matek (ZŠ)
• Návštěva jedovnických žáků v Aschheimu 

(ZŠ)
• Absolventské koncerty v sále ZUŠ
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• Májová vycházka MS ČČK
• Kuličkiáda (Pionýr)
• Zájezd na výstavu Floria Kroměříž (Klub 

dobré pohody)
• Cesta za pokladem (Dymáček)
• Přednáška na zdravotní téma (STP)
• Koncert sboru Rastislav, Czech Virtuosi 

a sboru z Waldsassenu v kostele
• Rybářské závody mládeže na Olšovci, ukon-

čení činnosti rybářského kroužku
• 25. 5. VolšoHEC RUN 2019 v kempu 

Olšovec
• 31. 5. až 1. 6. Celostátní happening ZUŠ 

na prostranství u KD a SPŠ

Červen
• 1. 6. Sraz vozů značky Chevrolet v kempu 

Olšovec
• 1. 6. Celostátní happening ZUŠ na prostran-

ství u KD a SPŠ
• 8. 6. Sraz vozů značky Moskvič v kempu 

Olšovec
• 8. 6. Rezavý mužíček - amatérský triatlon 

v kempu Olšovec
• 14. až 16. 6. Sraz vozů značky BMW Czech 

BMW E39 Community v kempu Olšovec
• Lehkoatletické závody žactva na hřišti 

Na Kopci (Sokol)
• Návštěva žáků z Aschheimu v Jedovnicích 

(ZŠ)
• Vodácký kurz na Vltavě (ZŠ)
• Setkání při hudbě Classic (STP)
• Koncert tanečního oboru v KD (ZUŠ)
• Bucharův memoriál - závody mladých hasičů 

v požárním útoku (SDH)
• Zájezd po kulturních památkách kraje (Klub 

dobré pohody)
• 15. 6. Delikomat manager triatlon 2019 

v kempu Olšovec
• 16. 6. Zahradní slavnost (farnost)
• Závěrečný koncert v KD (ZUŠ)
• 28. až 30. 6. Jedovnické hody (Staré časy)
• 30. 6. až 13. 7. Společný tábor 3., 4., a 6. 

oddílu (Junák)

Červenec
• 27. až 28. 7. Závody dračích lodí Olšovec 

Open
• Letní příměstský tábor (ZŠ)

• Letní tábor (Pionýr)
• Příměstský tábor (Pionýr)

Srpen
• Letní vycházka Klubu dobré pohody
• 28. 8. Zájezd MS ČČK
• 31. 8. Oslava konce prázdnin na dopravním 

hřišti v Blansku (Dymáček)
• 31. 8. Sraz vozů značky Simca v kempu 

Olšovec
• Sbírka pro Diakonii (MS ČČK)

Září
• 1. 9. Koncert Bivojanky a Sivické kapely 

pod dožínkovým věncem, vystoupení 
Jedovnických tetin

• 2. 9. Slavnostní zahájení školního roku (ZŠ)
• 7. až 8. 9. Závody ME a MS motorových 

člunů (Klub vodních sportů)
• 14. Výstava švýcarských salašnických psů 

v kempu Olšovec
• Zájezd na jižní Moravu (Klub dobré pohody)
• Turistický zájezd (Sokol)
• Turnaj v ringu (Pionýr)
• Zahájení pravidelného programu a cvičení 

(Dymáček)
• Bazárek – ve 2. polovině měsíce (Dymáček)
• Podzimní vycházka MS ČČK
• Kulturní akce ke Dni seniorů (STP)

Říjen
• 3. 10. Zahájení činnosti rybářského kroužku
• 5. 10. Pouť farnosti do Sloupa
• Večer sokolských světel - pietní akce u rybní-

ka Olšovce (Sokol)
• Zahájení pásma koncertů v sále ZUŠ ke 40. 

výročí založení ZUŠ Jedovnice
• Sběr papíru (ZŠ)
• Akce ke Dni seniorů (Klub dobré pohody)
• Beseda se spisovatelem (knihovna)
• Drakiáda (Dymáček)
• Zájezdy na turistické pochody mezi vinohra-

dy (Sokol)
• Pohádkový les (Pionýr)
• 25. 10. Průvod k výročí vzniku 

Československa (městys)
• 25. 10. Bubušou u KD (Pionýr)
• Výlov Olšovce
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Listopad
• 1. 11. Vinný bál (ZŠ)
• 2. 11. Lesní lidi – celodenní hra (Junák)
• 9. 11. Běh za jedovnickým kaprem  

– memoriál Jiřího Kovaříka (SK)
• Zvěřinové hody (Klub dobré pohody)
• Drakiáda (Pionýr)
• 16. 11. Posezení s kulturním programem 

u příležitosti 70. výročí založení MS (MS 
ČČK)

• 23. 11. Jedovnický zimní jarmark v KD
• 29. 11. Výroba adventních věnců na faře
• 29. 11. Divadelní představení Zamilovaný 

sukničkář (Háta Praha)
• 30. 11. Rozsvícení vánočního stromu u KD 

(městys a ZUŠ)

Prosinec
• Mikuláš v Dymáčku
• 9. 12. Výroba dětských dárků na faře
• Kreativní kurz se Soňou Ševčíkovou 

(knihovna)

• Stromeček pro zvířátka (Dymáček)
• Vánoční charitativní odpoledne (ZŠ, ZUŠ, 

MŠ)
• Vánoční koncert pro STP v sále 

v Chaloupkách (STP a ZUŠ)
• Vánoční koncert žáků ZUŠ v KD
• 22. 12. Přinesení Betlémského světla (Junák)
• 24. 12. Dětská a půlnoční vánoční mše
• 24. 12. Štědrovečerní vytrubování z radnice 

(Olšověnka)
• Koledy na vánočních bohoslužbách 

(Bivojanka)
• 26. 12. Vánoční koncert v kostele (Píseň)
• 28. 12. Autorské divadelní představení 

(Vlastimil)
• 29. 12. Autorské divadelní představení 

(Vlastimil)
• 31. 12. Silvestrovská kopaná (SK Jedovnice)
• 31. 12. Silvestrovská turistická vycházka 

(Sokol)
• 31. 12. Silvestrovská vyjížďka bikerů - sraz 

ve 13.00 u KD (Jiří Dvořák)

Inzerce
• Nabízíme palivové dřevo, i  suché.  

Tel: 608 065 337 
• Hledáme ke  koupi chatu v  Jedovnicích. 

Prosím nabídněte. Tel. 605 365 032

• Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v  Jedovnicích.  
Tel. 735 137 107

krásné bydlení uprostřed přírody

724 170 907      777 170 908      www.bdronovska.cz      info@realforus.cz

Adamov -  Ptačina
Poslední budova na kopci 

u lesa s pěkným výhledem,

21 bytů 1+kk až 4+kk 
se sklepy a parkovacím místem

20 minut do Brna 
autem či vlakem
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Nabízíme zde pro Vás kompletní
služby v oboru oční optiky a optometrie.

největší výběr brýlových obrub v Blansku

< www.cmoptik.cz  À 513 039 111  à blansko@cmoptik.cz

Otevírací doba:
Po – Pá: 900 –1700

So: 900 –1100

CM OPTIK, s. r. o.
Vodní 44/1
678 01  Blansko

Smetanova

Wanklovo náměstí

Náměstí
Republiky
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OD Centrum

Výšková budova
Městský úřad

Nemáte ještě svého optika? Přijďte k nám!
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