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Na obálce: Socha sv. Floriána, patrona hasičů 
Titulní kresba Mgr.  Jitky Vávrové představuje 
restaurovanou sochu sv. Floriána. V  pátek 2. 
května ji při podvečerní mši slavnostně požeh-
nal místní farář P.  Václav Trmač. Stalo se tak 
u příležitosti svátku sv. Floriána, který připadá 
na  4. května. Toho dne má podle občanského 
kalendáře svátek Květoslav, což je ovšem jen 
česká podoba latinského jména Florianus. A na  
4. května připadá i Den hasičů, protože sv. Flori-
án je jejich nebeským patronem.
Pravděpodobně jde o  historickou postavu. Po-
dle legendy žil v římské provincii Noricum, jež 
se rozkládala především na  území dnešního 
Rakouska. Byl římským občanem a křesťanem. 
Roku 304, kdy byly naplňovány protikřesťan-
ské edikty císaře Diokleciána, se postavil proti 
vraždění křesťanů. Byl mučen a posléze utopen 
v řece Enži u osady Lorchu. Již v 5. století nad 

jeho hrobem vyrostl kostel a posléze klášter, stal 
se prvním „rakouským“ světcem.
Část jeho ostatků byla uložena v kostele sv. Flo-
riána v  polském královském městě Kleparzi 
(dnes část Krakova). Roku 1528 celé město vy-
hořelo, odolal jen kostel. Tato událost byla pova-
žována za zázrak a sv. Florián začal být uctíván 
jako ochránce před ohněm, vedlo to i k nárůstu 
jeho obliby. Uctíván byl především v  Rakous-
ku, Polsku, Slezsku, Čechách a na Moravě (část 
ostatků tohoto mučeníka je uložena i  v  zem-
ských katedrálách v  Praze a  Olomouci). Začal 
být zobrazován, jak hasí hořící dům či kostel, 
po vzniku hasičstva se stal i přirozeným patro-
nem hasičů. Náš jedovnický „Floriánek“ ovšem 
s hasiči původně nesouvisel…
Více najdete na str. 25.

Josef Plch
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Informace z rady a zastupitelstva

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 71 ze dne 20. 3. 2014

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse schvaluje
•	 Smlouvu o  nájmu pozemku č. 0026000060 

mezi městysem Jedovnice a  Mgr.  E. Hebel-
kovou Praha, T. a A. Pavlíkovými, Prostějov, 
Doc. MUDr. D. Šmajsem, Rajhrad, dle před-
loženého návrhu

•	 bezplatný pronájem sálu Chaloupky kapele 
SNAHABYLA na 18. 04. 2014 dle předložené-
ho návrhu

•	 konání tanečních zábav 26. 7. 2014 
a 22. 8. 2014, žadatel I. Kocmanová, Jedovnice

•	 výjimku z OZV č. 5/2005 O pořádání veřej-
ných produkcí ve  dnech 26. 7. 2014 a  22. 8. 
2014 do 01 hodin, žadatel I. Kocmanová, Je-
dovnice

•	 pronájem kulturního domu na  12. 4. 2014, 
žadatel R. Přerovská, Jedovnice, dle předlože-
ného návrhu

Rada městyse bere na vědomí
•	 zápis z jednání komise pro mezinárodní spo-

lupráci ze dne 28. 2. 2014

Rada městyse souhlasí
•	 se stavbou zastřešeného garážového stání, ža-

datel Ing. S. Marholdová, Jedovnice, dle před-
loženého návrhu

•	 se stavbou dřevěné pergoly, chata č. e. 146, 
žadatel AT Graphic, s. r. o. Praha, dle předlo-
ženého návrhu

•	 s přístavbou chaty č. e. 163, žadatel M. Chme-
lík, Brno, dle předloženého návrhu

•	 se stavbou kabelové NN přípojky, žadatel Mo-
pre, s. r. o., Břest, dle předloženého návrhu

•	 s  dočasným uložením stavebního materiálu, 
žadatel M. Černý, Blansko, dle předloženého 
návrhu

•	 s konáním závodu Delikomat Manager Triat-
lon 2014 dne 21. 6. 2014, žadatel Galant Brno

Rada městyse nereflektuje
•	 na  předkupní právo chaty č. e. 320 a  chaty  

č. e. 204

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 72 ze dne 7. 4. 2014

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse schvaluje
•	 Smlouvu o  nájmu pozemku č. 0026000009 

mezi městysem Jedovnice a V. a V. Křížový-
mi, Břeclav, dle předloženého návrhu

•	 smlouvu na právo provést stavbu na pozemku 
městyse p.  č. 456 mezi městysem Jedovnice 
a Ing. P. Gabrielem, Jedovnice a Bc. M. Gabri-
elovou, Žďárec

•	 účetní závěrku včetně zákonem daných příloh 
a  rozdělení výsledku hospodaření do  fondů 
za  rok 2013 Mateřské škole Jedovnice, dle 
předloženého návrhu

•	 účetní závěrku včetně zákonem daných příloh 
a  rozdělení výsledku hospodaření do  fondů 
za  rok 2013 Základní škole Jedovnice, dle 
předloženého návrhu

•	 Protokol o vyřazení DDHM a DDM, předkla-
datel Základní škola Jedovnice, dle předlože-
ného návrhu

•	 výjimku z OZV č. 5/2005 O konání veřejných 
produkcí dne 23. 5. a 24. 5. 2014 do 24.00 ho-
din, žadatel J. Pernica, Jedovnice

•	 bezplatný pronájem sálu kulturního domu 
na konání shromáždění 1. května 2014, žada-
tel MO KSČM

•	 příspěvek na činnost Záchranné stanici Zele-
né Vendolí dle předloženého návrhu

Rada městyse bere na vědomí
•	 dopis L. Dvořáka, Jedovnice, ze dne 2. 4. 2014
•	 žádost JUDr.  O. Matušky, Jedovnice, 

o ukončení nájmu pozemku p. č. 2189/1, ke dni 
31. 3. 2014 a s ukončením nájmu souhlasí

•	 informaci ředitele ZŠ o  udělení ředitelského 
volna na 9. 5. 2014
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•	 konání motoristického srazu majitelů vozidel 
Chevrolet – Daewoo ve dnech 23. – 25. 5. 2014 
v kempu Olšovec, oznamovatel J. Pernica, Je-
dovnice

•	 oznámení o  konání shromáždění 1.  května 
2014 od 14 hodin u kulturního domu, žadatel 
MO KSČM

Rada městyse souhlasí
•	 se stavbou rodinného domu a  inženýr-

ských sítí na  pozemku p.  č. 453/2, žadatel 
Ing. P. Krejčiřík, Jedovnice, dle předloženého 
návrhu

•	 s  pořádáním závodů motorových člunů 
na  Olšovci ve  dnech 31. 5.  – 1. 6. 2014 dle 
předloženého návrhu, žadatel H2O

•	 s konáním kynologické akce ve dnech 12. – 13. 
4. 2014 v  autokempu Olšovec, žadatel Ing.   
E. Nezvalová, Kostelec na Hané

•	 s  pořádáním veřejného vystoupení zvířat 
–   plemene americký pitbull teriér ve  dnech 
3. – 4. 5. 2014, žadatel Klub chovatelů pitbull 
teriérů Všeruby

Rada městyse nereflektuje
•	 na předkupní právo chaty č. e. 101

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 73 ze dne 28. 4. 2014

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse schvaluje
•	 Smlouvu o  nájmu pozemků č. 0026000081 

mezi městysem Jedovnice a R. a O. Hejčový-
mi, Molenburk, na  pronájem pozemků p.  č. 
1747/1 a 1813, dle předloženého návrhu

•	 Smlouvu o pronájmu pozemku p. č. 2117 mezi 
městysem Jedovnice a H2O Brno, dle předlo-
ženého návrhu

•	 návrh příspěvků do  kroniky městyse za  rok 
2013

•	 Smlouvu o zajištění zpětného odběru a vyu-
žití odpadů z obalů mezi městysem Jedovnice 
a  EKO-KOM, a. s., Praha, dle předloženého 
návrhu

•	 Smlouvu o  nájmu pozemku mezi městysem 
Jedovnice a  J. Kocmanem, Ing. M. Musilem, 
Mgr.  L. Musilovou, JUDr.  M.  Musilovou, 
všichni bytem Jedovnice, o  nájmu části po-
zemku p. č. 2456/22, dle předloženého návrhu

•	 výsledek hospodaření Olšovce, s. r. o. Jedov-
nice dle předloženého návrhu

•	 Odpisový plán dlouhodobého hmotného ma-
jetku Mateřské školy Jedovnice na  rok 2014, 
dle předloženého návrhu

•	 rozpočtové opatření č. 1/2014 dle předložené-
ho návrhu

•	 bezplatný pronájem kulturního domu na Den 
matek 11. 5. 2014, žadatel MO KDÚ–ČSL

Rada městyse bere na vědomí
•	 konání cyklistického závodu Moravským 

krasem Liechtenstein tour 2014 dne 8. 5. 2014, 
pořadatel COS Brno

•	 konání veřejné sbírky Český den proti rakovi-
ně dne 14. 5. 2014

•	 zápis ze schůzky komise pro občanské záleži-
tosti ze dne 23. 4. 2014

Rada městyse souhlasí
•	 s provedením opravy fasády, žadatel J. Streit, 

Jedovnice
•	 se stavbou opěrné zdi u chaty č. e. 110, žadatel 

Z. Štrajt, Kostelec na Hané, dle předloženého 
návrhu

•	 s návrhem projektové dokumentace na stavbu 
II/379 Jedovnice – Kotvrdovice – DSP, žadatel 
Silniční projekt, spol. s r. o., Brno, dle předlo-
ženého návrhu

•	 s provedením překopu před domem č. p. 657, 
žadatel I. Skoták, Jedovnice

•	 se stavbou Jedovnice – úprava DS, Kala, ža-
datel ADITIS, s. r. o. Brno, dle předloženého 
návrhu

•	 s  provedením zpevnění povrchu pozemků 
p. č. 17/34 a 17/33, žadatel P. a P. Nohelovi, Je-
dovnice, dle předloženého návrhu

•	 se zněním dopisu MJED 339/14 ze dne 
28. 4. 2014 ve věci užívání místní komunikace 
na pozemcích p. č. 2464/12 a 2464/13

•	 s  pořádáním Vytrvalostní zkoušky, žada-
tel Klub chovatelů československého vlčáka,  
o. s., Blansko, dne 31. 5. 2014 dle předloženého 
návrhu
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Rada městyse nesouhlasí
•	 s  prominutím rekreačního poplatku pro 

účastníky SDK EUROPE 2014, žadatel TS 
Beat Up Brno

Rada městyse potvrzuje
•	 zánik předkupního práva mezi městysem 

Jedovnice a  K. a  D. Jelínkovými, Jedovnice, 

na pozemky p. č. 1393/1 a 1393/2, dle předlo-
ženého návrhu

Rada městyse vyslovuje
•	 poděkování J. Roudnému za příkladné vedení 

kroniky městyse

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 74 ze dne 16. 5. 2014

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse schvaluje
•	 udělení výjimky z Řádu rekreační oblasti, ža-

datel Sdružení voda 2012, do 30. 6. 2014
•	 výjimku z OZV č. 5/2005 O pořádání veřej-

ných produkcí na 6. 6. a 7. 6. 2014 do 01 hodin, 
žadatel Bc. L. Kubíček, Telnice

•	 výjimku z  OZV č. 5/2005 O  pořádání 
veřejných produkcí dne 31. 5. 2014 do 01 ho-
din, žadatel M. Pernicová, Jedovnice

Rada městyse bere na vědomí
•	 souhlas HZS JMK Brno s udělením předurče-

nosti JSDH Jedovnice k záchranným pracím 
při silničních dopravních nehodách

•	 výsledek měření SÚ radiační ochrany Praha 
v MŠ Jedovnice

•	 zápis z jednání komise pro mezinárodní spo-
lupráci ze dne 2. 5. 2014

Rada městyse stanovuje
•	 na základě par. 102 odst. 2j zákona č. 128/2000 

Sb. o  obcích, v  platném znění, celkový 

počet zaměstnanců v  úřadu městyse od 
1. 6. 2014 na 23

Rada městyse souhlasí
•	 se stavbou (přeložkou) kanalizace Jedovni-

ce - zatrubněný potok na pozemku p. č. 873, 
žadatel AP Investing, Brno, dle předloženého 
návrhu

•	 s přístavbou chaty č. e. 245, žadatel I. a R. Ho-
rákovi, Ořechov, dle předloženého návrhu

•	 s  pořádáním svodu a  bonitace, žadatel Klub 
chovatelů československého vlčáka, o. s., 
Blansko, dne 14. 6. 2014 dle předloženého ná-
vrhu

Rada městyse nesouhlasí
•	 s  dopravním napojením p.  č. 999/2, žadatel 

Ing. arch. M. Habina, Brno, dle předloženého 
návrhu

Rada městyse nereflektuje
•	 na předkupní právo chaty č. e. 356
•	 na předkupní právo chaty č. e. 22

Usnesení č. 31 ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice, konaného dne 20. 3. 2014 

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí Zastupitelstvo městyse Jedovnice:
1. schvaluje zapisovatelku Marii Gabrielovou, 

tajemnici ÚM
2. schvaluje ověřovatele zápisu Jaroslava Char-

váta a Michala Prauseho 
3. schvaluje program zasedání dle předložené-

ho návrhu
4. schvaluje rozpočet městyse pro rok 2014 

včetně rozpočtu sociálního fondu. Celkové 
příjmy rozpočtu ve výši 41,286.500 Kč, cel-

kové výdaje ve výši 41,286.500 Kč. Stanovuje 
jako závazné limity rozpočtu celkové výda-
je na  jednotlivých paragrafech. Současně 
ukončuje platnost rozpočtového provizoria 
na rok 2014

5. stanovuje, že v  rámci paragrafu se změna 
výdajů jednotlivých položek povoluje

6. schvaluje delegování pravomocí zastupitel-
stva městyse na radu městyse: 
- provádět rozpočtová opatření - zapojení 

dotací v plné výši
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- provádět rozpočtová opatření do 200.000 Kč 
ročně v  jednotlivých závazných ukazate-
lích (paragrafech)

- v případě mimořádných situací lze prová-
dět rozpočtová opatření i nad stanovenou 
částku 200.000 Kč ročně

7. schvaluje dle svých kompetencí vyhraze-
ných zákonem o  obcích poskytnutí dotací 
dle návrhu rozpočtu na  rok 2014 v  té výši 
a  těm právnickým osobám, které jsou uve-
dené ve zvláštní příloze tohoto materiálu

8. ukládá zodpovědným pracovníkům za jed-
notlivé paragrafy rozpočtu předat rozpis 
schváleného rozpočtu ředitelům příspěv-
kových organizací městyse a  zástupcům 
institucí, kterým byly schváleny příspěvky 
na  činnost pro rok 2014 včetně stanovení 
podmínek čerpání a následné veřejnoprávní 
kontroly nakládání s přidělenými financemi 

9. schvaluje přijetí dotace z dotačního progra-
mu Programu rozvoje venkova prostřednic-
tvím MAS Moravský kras na projekt Posíle-
ní rekreačních funkcí obecních lesů ve výši 
277.500 Kč

10. souhlasí se spolufinancováním stavby Je-
dovnicko – intenzifikace  ČOV a kanaliza-
ce v  obcích Jedovnice, Krasová, Senetářov 
a Rudice dle předloženého návrhu

11. schvaluje kupní smlouvu na prodej pozem-
ku p.  č. 2111- zastavěná plocha a  nádvoří, 

o výměře 586 m2 a budovy č. p. 596 v k. ú. Je-
dovnice mezi městysem Jedovnice a Domy 
seniorů alfa, s. r. o., Brno, dle předloženého 
návrhu a  pověřuje starostu městyse podpi-
sem smlouvy

12. schvaluje Dodatek č. 1 ke  Smlouvě o  dílo 
mezi městysem Jedovnice a firmou EURO-
VIA CS, a. s., odštěpný závod oblast Mora-
va, závod Morava jih, Brno, dle předlože-
ného návrhu, a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

13. schvaluje Smlouvu č. 1030014773/003 
o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného bře-
mene na parcelách č. 2117, 1017/1 v k. ú. Je-
dovnice, které jsou majetkem městyse, mezi 
městysem Jedovnice, a  E. ON Distribuce,  
a. s., České Budějovice, dle předloženého ná-
vrhu, a pověřuje starostu podpisem smlouvy

14. pověřuje starostu podpisem Smlouvy o zří-
zení věcného břemene na parcelách č. 2117, 
1017/1 v k. ú. Jedovnice, které jsou majetkem 
městyse, mezi městysem Jedovnice a E. ON 
Distribuce, a. s., České Budějovice, po jejím 
obdržení

15. schvaluje podání žádosti o  bezúplatný 
převod a  nabytí budovy „G“ internát inv.  
č. 1/803/02 dřevák a  pozemku p.  č. 1612/1  
a část pozemku p.  č. 1609/25 dle předlože-
ného návrhu do majetku městyse Jedovnice

Usnesení č. 32 ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice,  konaného dne 7. 4. 2014 

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí Zastupitelstvo městyse Jedovnice: 
1.  schvaluje zapisovatelku Marii Gabrielovou, 

tajemnici ÚM
2.  schvaluje ověřovatele zápisu Hanu Šíblovou 

a Josefa Vágnera 
3. schvaluje program zasedání dle předložené-

ho a doplněného návrhu
4. schvaluje kupní smlouvu mezi městysem 

Jedovnice a  R. Fialou, Jedovnice, na  koupi 
pozemku p. č. 2662/19 v k. ú. Jedovnice dle 
předloženého návrhu a  pověřuje starostu 
městyse podpisem smlouvy

5. schvaluje Smlouvu o dílo na provedení prací 
na  Rekonstrukci stavidlové tabule rybníka 
Dubový mezi městysem Jedovnice a firmou 

Ekostavby Brno, a. s., Brno, dle předlože-
ného návrhu a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

6. schvaluje Smlouvu č. 1030013514/001 
o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného bře-
mene na  parcele 1043/1 v  k. ú. Jedovnice, 
která je majetkem městyse, mezi městysem 
Jedovnice a  E. ON Distribuce, a. s., České 
Budějovice, dle předloženého návrhu, a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy

7. pověřuje starostu podpisem Smlouvy o zří-
zení věcného břemene na  parcele 1043/1  
v k. ú. Jedovnice, která je majetkem městy-
se, mezi městysem Jedovnice a E. ON Dis-
tribuce,  a.  s.,  České  Budějovice,  po  jejím 
obdržení
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8.  schvaluje  Smlouvu  o  účasti  městyse  Je-
dovnice  a  obce Vilémovice  na financování 
díla Jedovnice, Vilémovice – napojení VDJ 
Jedovnic  na  vodárenský  dispečink  mezi 
městysem  Jedovnice  a  Svazkem  vodovodů 

a  kanalizací  měst  a  obcí,  Boskovice,  dle 
předloženého  návrhu  a  pověřuje  starostu 
podpisem smlouvy

9.  schvaluje pro volební období 2014–2018 po-
čet 15 členů zastupitelstva městyse

Usnesení č. 33 ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice, konaného dne 16. 5. 2014

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí Zastupitelstvo městyse Jedovnice:
1. schvaluje zapisovatelku Marii Gabrielovou, 

tajemnici ÚM
2. schvaluje ověřovatele zápisu Oldřicha Horá-

ka a Michala Prauseho
3. schvaluje program zasedání dle předložené-

ho a doplněného návrhu
4. schvaluje Dodatek č. 1 ke  Smlouvě  

č. 11087214 o  poskytnutí podpory mezi 
městysem Jedovnice a SFŽP ČR Praha, dle 
předloženého návrhu a  pověřuje starostu 
podpisem dodatku č. 1

5. zvolilo Pavla Grygu členem rady městyse Je-
dovnice

6. ověřuje, že Změna Územního plánu, ozna-
čená jako Je1, není v  rozporu s  politikou 
územního rozvoje, s územně plánovací do-
kumentací vydanou krajem, se stanovisky 

dotčených orgánů a  se stanoviskem kraj-
ského úřadu, souhlasí s předloženým návr-
hem Změny Je1 a výsledky jeho projednání 
a vydává Změnu Je1 formou opatření obecné 
povahy

7. schvaluje Příkazní smlouvu č. 0114 mezi 
městysem Jedovnice a  firmou KOINVEST, 
s. r. o., Třebíč, dle předloženého návrhu 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

8. schvaluje přijetí dotace z  rozpočtu JMK 
na zajištění akceschopnosti JSDH

9. schvaluje Smlouvu o  poskytnutí dotace 
z rozpočtu JMK  č. 024678/14/OKH , na za-
jištění akceschopnosti  JSDH kategorie JPO 
II  mezi  městysem  Jedovnice  a  Jihomorav-
ským krajem, Brno, dle předloženého návr-
hu a pověřuje starostu podpisem smlouvy

10. schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2014 dle 
předloženého návrhu

Z policejních záznamů

Zpráva o činnosti Policie Městyse Jedovnice  za období od 20. 3. do 20. 5. 2014

Obecní policie mimo jiné řešila v uplynulém ob-
dobí následující události:
•	 2x oznámení dopravního přestupku na MěÚ 

Blansko oddělení dopravně-správních agend. 
Přestupce, který se dopustil přestupku, s vyří-
zením přestupku na místě nesouhlasil, a proto 
byl případ oznámen.

•	 1x spadlý strom na místní komunikaci vedou-
cí k  ATC Jedovnice vlivem silného poryvu 
větru a podmáčení půdy. Strážníci  přivolali 
na místo hasiče Jedovnice, kteří spadlý strom  
rozřezali a  odklidili. Strážníci během celé 
akce zabezpečovali místo zásahu proti vstupu 
nepovolaných osob a řídili dopravu.

•	 6x odchyt volně pobíhajících psů. Přestupky 
- porušení OZV - vyřešeny uložením blokové 
pokuty.

•	 3x provedeno doručení písemnosti do  vlast-
ních rukou.

•	 1x provedeno spolupátrání po  pohřešované 
osobě. Provedeným šetřením bylo místo po-
bytu pohřešované osoby zjištěno. Ve věci byla 
vyrozuměna PČR Blansko.

•	 1x nález OP na ulici Salajna v Jedovnicích po-
blíž čističky odpadních vod. Nalezený OP byl 
následně zaslán na příslušný městský úřad.

•	 2x asistence při dopravní nehodě a  zajištění 
místa nehody do  příjezdu dopravní policie 
na silniční komunikaci ve směru na Blansko 
a Brno.
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•	 1x nález klíče od osobního motorového vozi-
dla. Klíče předány majiteli vozidla.

•	 Přijato oznámení o  vandalismu na  ul. Bara-
chov a Riviéra. Přestupek proti majetku šetří 
Obecní policie Jedovnice.

•	 6x součinnost s  PČR při šetření trestné čin-
nosti páchané v k. ú. Jedovnic. 

•	 5x případ rušení nočního klidu na Havlíčkově 
náměstí a  v  chatové oblasti. Přestupky proti 
veřejnému pořádku vyřešeny na  místě do-
mluvou.

•	 2x přestupek proti občanskému soužití. Pře-
stupek vyřešen domluvou.

•	 2x případ nedovoleného pálení rostlinného 
odpadu. Porušení OZV. 

•	 9x porušení dopravní značky „Zákaz vjezdu 
motorových vozidel“ v chatové oblasti Jedov-
nice. Věc šetří OPMJ jako přestupek v dopra-
vě.

•	 1x vystaveno povolení ke stání, 4x vystaveno 
povolení k vjezdu do chatové oblasti.

•	 3x předvolání pro nepřítomného pachatele 
přestupku v silničním provozu. Přestupky ná-
sledně vyřešeny uložením blokových pokut.

•	 5x zaslána žádost o poskytnutí údajů z infor-
mačních systémů k zájmovým osobám.

•	 3x žádost PČR o prověření oznámení o trest-
né činnosti v k. ú. městyse Jedovnice.

•	 3x kontrola celé chatové oblasti a  pátrání 
po neznámém pachateli vloupání do chat. 

•	 2x zajištění dopravní obslužnosti při pořá-
dání cyklistických závodů v  ATC Jedovnice 
a moto srazu vozidel Moskvič.

•	 Provedeno šetření a  doručení písemnosti 
na žádost Stavebního úřadu Jedovnice.

•	 3x šetření případů podomního prodeje na  k. 
ú. městyse Jedovnice. Přestupky proti po-
řádku v územní samosprávě - porušení Trž-
ního řádu městyse Jedovnice - byly vyřešeny 
na místě domluvou a vykázáním prodejců.

•	 OPMJ přijala žádost Základní školy o prove-
dení besedy. Beseda proběhla v  součinnosti 
s hasiči Jedovnice.

•	 2x případ nedovoleného pálení rostlinného 
odpadu - porušení OZV - přestupky na místě 
vyřešeny domluvou a uhašením ohniště.

•	 2x žádost okresního soudu o zjištění a prově-
ření skutečností k žalované osobě.

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

•	 V následném období strážníci provedou nej-
méně 4x kontrolní měření rychlosti na  ul. 
Jiráskova, Palackého, Brněnská a na Havlíč-
kově náměstí.

Luděk Kolář, velitel Obecní policie 
městyse Jedovnice

Společenská kronika

Jubilanti

Blahopřejeme všem jubilantům, kteří oslaví na-
rozeniny v měsíci květnu a červnu 2014.
Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a  spokojenost 
do dalších let života.

Květen
3. 5. Marie Šebelová, Zahradní 699,  89 roků
6. 5. Helena Formánková, Za Kostelem 455,  

84 roků
14. 5. Olga Dvořáčková, K Propadání 228,   

88 roků
15. 5. Vlastimil Hédl, Na Kopci 512,  81 roků
18. 5. Marie Kovářová, Podhájí 399,  85 roků
19. 5. Drahoslava Nejezchlebová, Tyršova 317,  

85 roků

29. 5. Jiřina Ševčíková, Za Kostelem 439,  
91 roků

30. 5. Blažena Kunovská, Habeš 340, 82 roků

Červen
3. 6. Zdena Zlatkovská, Zahradní 699,  

80 roků
9. 6. Jaroslav Kunovský, Habeš 340,  86 roků
16. 6. Vlasta Ševčíková, K Propadání 405,  

90 roků

Dne 6. 6. 2014 oslaví Zlatou svatbu – 50 roků 
manželství  manželé Hana a Josef Formánkovi, 
Palackého 276

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

Čarodějnické odpoledne ve školce

Ve  čtvrtek 22. května se na  zahradu mateřské 
školy slétly čarodějnice a  čarodějové různých 
věkových kategorií. Některým, jak na sebe pro-
zradili, bylo přes 350 let, jiní byli ještě školkou či 
školou povinní, takže o poznání mladší. Postup-
ně se nám představily čarodějnice Bludimíra, 
Konimůra, Čarymůra, Žabymůra, Hadimůra 
a čarodějové Gandalf a Lux. Podívaná skutečně 
nevídaná!
Čarodějnický dorost navštěvující pohybový 
kroužek mateřské školy se představil krátkým, 
ale moc pěkným tanečkem.  
Slova se ujala čarodějnice Bludimíra, znalá 
kouzel a  vaření bylinných lektvarů. Seznámila 
všechny přítomné s tím, co je dnes čeká a také 
nemine. A hned začala spolu se svými kolegy-
němi učit děti kouzelná zaříkávadla. Tak napří-
klad tohle zaříkávadlo pro hezké počasí by se 
vám mohlo možná někdy hodit, pozorně čtěte 
a nahlas opakujte: „Červené kloboučky s puntíky 
bílými, proč slunce nesvítí paprsky zlatými? Přeji 
si, přeji, slunečný den, vyběhnout do lesa, na lou-
ku ven. Zaklínám bouřku a mraky, hromy a bles-
ky, ty taky! Červené kloboučky puntíkaté, ať zase 
vysvitne slunko zlaté.“

Pro děti byly připraveny úkoly: jízda v čaroděj-
nickém autě, hod koštětem do dálky a hod spe-
ciálními šipkami se zátěží na terč ležící na zemi. 
Rodiče za pomoci svých malých čarodějů vyrá-
běli košťátko a společně pak poznávali po čichu 
léčivé byliny. Bylinky byly umístěny v  látko-
vých pytlících a  zavěšeny na  dostupném místě 
na větvích stromu. Tento úkol byl dost obtížný. 
Jen opravdoví znalci poznali podle vůně mate-
řídoušku, cibulovou nať a levanduli. Více k po-
znání byl libeček, máta, meduňka, majoránka, 
petržel a kopr.
Za splněné úkoly se dávalo razítko do čaroděj-
nického průkazu, který si děti vyzvedly hned 
na začátku a nechaly si do něj zapsat své čaro-
dějnické jméno. 
Po splnění úkolů čarodějka Bludimíra podruhé 
kouzlila. V  kotlících nad ohněm vařila lektvar 
z bylin a kouzelného koření. Ochutnat přišli jen 
ti odvážní. 
Další odměnou bylo malování obrázků na obli-
čej. To se dětem velice líbilo. Snad každý chtěl 
mít na tváři pavučinu, pavouka, motýlka, hada, 
kočku nebo nějaký jiný obrázek.  
Kdo dostal hlad nebo měl chuť, mohl si opéct 
špekáček na připraveném ohništi nebo ochutnat 
ze sladkých i slaných  dobrot, které přinesli ro-
diče na přilepšenou.
Při odchodu domů si děti odnášely diplom, na-
fouknutý balonek na  tyčce, omalovánku čaro-
dějnice a sladkost. 
Jménem svým i jménem všech přítomných dětí 
velice děkuji ochotným rodičům za perfektně 
připravenou akci. Poděkování patří také za-
městnancům školky a ZUŠ Jedovnice. V měsí-
ci červnu se se všemi ráda potkám na pasování 
předškoláků do  řad školáků a  na  závěrečném 
rozloučení se školním rokem 2013/2014.

Výlet za zvířátky a dinosaury 

„Děti, máte všechno? Batoh, pláštěnku, svačinu, 
pití a dobrou náladu?“
 „Jó, mám a moc se těším!“ Tak tyto věty nebo 
jim podobné se rozléhaly šatnami dětí před od-

jezdem na školní výlet dne 27. května 2014.  Mí-
řili jsme do ZOO parku a Dinoparku ve Vyškově 
a jela nás rovná stovka včetně osmi dospělých.
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Na  místě jsme byli před půl devátou. Přímo 
v  areálu ZOO parku jsme se pohodlně usadili 
na  lavičky a v klidu posvačili. Posilnili jsme se 
před náročnou cestou za  zvířátky a dinosaury. 
Postupně jsme si prohlíželi jednotlivá zvířata. 
Děti nejvíce zaujal lemur, domácí zvířata na ba-
biččině dvorečku, pštros a  asi sedm veverek, 
které šplhaly po  pletivu, ukazovaly nám svoje 
bříška a skákaly z větve na větev. Potom jsme si 
prohlédli starobylé obydlí s dvorkem. Páv, kte-
rý kolem nás chodil, najednou roztáhl svůj ocas 
a dával na odiv překrásná paví pera.
Asi po  hodině a  půl jsme se nechali zavézt 
do  zábavně-vzdělávacího Dinoparku. Na  cestě 
do  druhohor jsme potkávali statické i  pohyb-
livé a  ozvučené modely prehistorických zvířat 
v  životních velikostech. Tak například jsme 
viděli apatosaura (brontosaura), brachiosaura, 
ankylosaura.  Kdo z dětí měl zájem, mohl si po-
slechnout o každém z nich nějakou zajímavost. 
Za všechny něco o králi druhohor, kterým byl 
tyranosaurus rex: byl si vědom své síly, stal se 
přímým svědkem zániku dinosaurů. Byl to ten-

to druh, který navzdory své obrovské síle vypla-
šeně pobíhal po pláních pokrytých silnou vrst-
vou popela bez možnosti najít sebemenší kousek 
potravy. Král druhohor zůstal posledním. 
Na závěr našeho výletu jsme shlédli promítání 
4D filmu - spolu s  kapitánem jsme nastoupili 
do ponorky a nechali se unášet tajemným pod-
mořským světem.
Do mateřské školy na oběd jsme se vrátili o něco 
později než obvykle. Paní kuchařka Vlasta nás 
již vyhlížela ode dveří. Sláva, nazdar výletu, ne-
zmokli jsme, už jsme tu… Výlet se podařil.

Kalendář akcí mateřské školy v měsíci červnu

•	 4. června pořádáme slavnostní pasování 
na  školáky pro děti, které od  příštího škol-
ního roku nastupují do  ZŠ, a  jejich rodiče. 
Jedná se o akci společnou pro rodiče a děti. 
Zúčastnit se mohou všechny děti a jejich ro-
diče, nejen předškoláci. 

•	 V týdnu od 9. do 13. června (den upřesníme) 
pořádáme v mateřské škole Sportovní dopo-
ledne na téma „Jak se žilo v pravěku“. Jedná 
se o dopolední akci v rámci školky, ale pokud 
máte možnost, přijďte sportovce podpořit. 

•	 13. června připravujeme pro předškoláky 
přespání v mateřské škole. Kdo z předškolá-
ků má zájem prožít zajímavý večer plný her, 

povídání a  hlavně noc plnou dobrodružství 
(nebojí se přespat sám bez maminky), je vítán. 

•	 26. června jsme do  školky pozvali divadlo 
Špílberg a zveme i vás rodiče, přijďte s námi 
pobýt, rozloučit se školním rokem 2013/2014 
a přivítat prázdniny. Uvidíme poeticky ladě-
ný muzikál s  písničkami Marka Ebena „Ko-
cour Modroočko“. 

Všechny pořádané akce jsou organizovány pro 
děti a rodiče mateřské školy.
Změna termínu vyhrazena.
PŘEJI VŠEM PŘÍJEMNOU DOVOLENOU, 
LÉTO PLNÉ SLUNÍČKA A POHODY.

Za kolektiv zaměstnanců mateřské 
školy Jitka Kučerová

Z lavic základní školy

Střípky ze života školy

Duben 2013
1. 4.  Pedagogická rada
 Konzultace pro zákonné zástupce

2. 4. Okresní turnaj ve vybíjené - Adamov, 
mladší žákyně (Hrazdírová)

3. 4. Noc s Andersenem, spaní a čtení ve škole, 
2. ročníky (Fajfrová, Teturová)
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4. 4. Akce sdružení CIRSIUM – plavecké 
závody (Hudcová)

8. 4. Literární beseda pro 2. stupeň
9. 4.  Oblastní kolo fotbalového turnaje Coca-

-Cola Cup – 1. místo (Srnec)
 Okresní turnaj ve vybíjené - Adamov, 

starší žákyně (Hrazdírová)
10. 4. Jedovnický pulec – školní kolo pěvecké 

soutěže (Němec)
11. 4. Divadelní představení spolku Vlastimil 

pro 1. stupeň
14. 4. 9. A učí 1. stupeň
15. 4. Celoškolní projekt zaměřený na kyberši-

kanu
 Elektrosoutěž pro 7. ročníky v rámci 

projektu se SŠ TEGA (Souček)
16. 4. Kulturní vystoupení na DPS Jedovnice,  

1. ročníky (Smejkalová, Svobodová)
 Akce sdružení CIRSIUM – pěvecká 

soutěž Jedovnická kuňka (Němec)
 Akce sdružení CIRSIUM – bowlingový 

turnaj zaměstnanců škol – 1. místo
25. 4. Akce sdružení CIRSIUM – turnaj ve vy-

bíjené mladší žákyně – 1. místo (Souček)
 Okrskové kolo fotbalového McDonald‘s 

Cup – 4. místo (Teturová)

Květen 2014
2. 5. Preventivní program HASÍK – 2. a 6. 

ročníky

 Školní kolo turnaje v bowlingu (Hrazdí-
rová, Souček)

13. 5. Zahájení sběru starého papíru
 Výuka přírodovědných předmětů 

na gymnáziu Blansko (Vávra)
 Akce sdružení CIRSIUM – Malá Cirsi-

áda – znalostní soutěž žáků 5. ročníku 
(Slaninová)

14. 5. Okrskové kolo fotbalového McDonald‘s 
Cup – 4. místo (Teturová)

 Akce sdružení CIRSIUM – znalostní 
soutěž v matematice a češtině (Šíblová J.)

15. 5. Akce sdružení CIRSIUM – znalost-
ní soutěž v informatice a angličtině 
(Souček)

 Krajské kolo fotbalového turnaje Coca-
-Cola Cup – 4. místo (Srnec)

16. 5. Akce sdružení CIRSIUM – Dyslexiáda
 Návštěva ÚP Blansko, 8. ročníky (Šíblová J.)
20. 5. Akce sdružení CIRSIUM – setkání vy-

chovatelek ŠD (Fajfrová L., Koubková)
 Akce sdružení CIRSIUM – turnaj v pře-

hazované (Hrazdírová)
21. 5. Akce sdružení CIRSIUM – porada vede-

ní škol (Souček, Štěpánková)
 Olympiáda žáků 1. ročníku (Svobodová)
26. 5. Preventivní program HASÍK, 2. část  

– 2. a 6. ročníky
29. 5. Návštěva dopravního hřiště – 4. ročníky 

(Kolářová, Šíblová H.)
-MS-

Přespání se šnekem Krasíkem

Ve  čtvrtek třetího dubna jsme měli bezvadný 
den. Večer jsme se sešli s  našimi paními uči-
telkami Magdou Fajfrovou a  Jitkou Teturovou 

ve  škole. Přivezli jsme si spacáky, karimatky 
a nejdříve se ubytovali v družině. 
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Až jsme měli všechno připravené, přišla za námi 
návštěva. Nejdříve paní knihovnice Olga Ke-
prtová s  paní Boženou Ševčíkovou z  obecního 
úřadu. Potom se ještě přidala paní zástupkyně 
Světlana Štěpánková a paní Anička Bayerová – 
místostarostka městyse Jedovnice.
Společně jsme si představili knížku Dobrodruž-
ství šneka Krasíka, ve které jsou nové pohádky 
z Moravského krasu. První pohádku nám pře-
četla paní zástupkyně. Z ní jsme se dozvěděli, 
proč putoval šnek Krasík po Moravském krasu 
a jak dostal svoje jméno. Druhou pohádku nám 
četla paní Bayerová. Byla O hadím králi, který 
bydlel v  Rudickém propadání. Oba příběhy se 
nám velmi líbily. 
Během večera jsme plnili také úkoly se šnekem 
Krasíkem . Dozvěděli jsme se, jak žije, co jí, kde 
se pohybuje. Skládali jsme také šnečí puzzle 
a skákali po jedné noze podle šnečí ulity. Velmi 
se nám také povedli šneci, které jsme vyráběli. 

Můžete si je zakoupit v  jedovnické knihovně, 
kde bude jedna ze zastávek Pohádkového 
království šneka Krasíka.
Moc děkujeme paní knihovnici, která nás se-
známila s knížkou a přinesla nám mapy pohád-
kového království. Dostali jsme od  ní dřevěné 
medaile s Krasíkem. Moc děkujeme i všem rodi-
čům, kteří nám pomohli sehnat šneky a upekli 
nám výborné koláče, které jsme posnídali. Hlav-
ně děkujeme panu Urbánkovi, který pro nás vy-
robil super šneka, kterého jsme ve škole poma-
lovali, a  paní Jaškové, která nám všem uvařila 
dobrý punč.
Tímto jsme se připojili k  celostátní akci Noc 
s Andersenem.
Zahráli jsme si i legrační hry a potom jsme spo-
kojeně ulehli ke spaní. Už se moc těšíme na další 
dobrodružství.

Druháci ze Základní školy Jedovnice

Záhadná planeta

V  měsíci dubnu navštívil naši školu spiso-
vatel, záhadolog a  scénárista Arnošt Vašíček 
s  besedou na  téma Záhadná planeta. I  když 
vystudoval Fakultu žurnalistiky Univerzity 
Karlovy, obor filmová a  televizní žurnalistika, 
jsou jeho největším zájmem záhady.
S  dětmi navázal kontakt prostřednictvím dru-
hého dílu filmového zpracování Hobita. A hned 
jsme se ocitli mezi naším světem a  tajemnem. 
Často se říká, že legendy a mýty si lidé vymys-
leli, že se nikdy nestaly. Dnes se ale ukazuje, že 
alespoň zrnko na nich bude pravda.
V Africe byly objeveny kostry trpasličích slonů, 
jejichž otvor po chobotu si lidé vysvětlovali jako 
jedno oko. S tím souvisí legenda o Kyklopech.
V části nazvané Hadi s křídly jsme se dozvěděli, 
že v r. 1902 se našly v Babylonu na starých kach-
lích vyobrazená zvířata připomínající dinosau-
ry – ptakoještěry. U  mnohých národů známe 
pověsti o  létajících hadech. Původně za ně byli 
považováni létající netopýři. Nalezené fosilie 
čínského ptakoještěra ukazují, že před 65 mili-
ony let skutečně žili. Je dokázáno, že v 17. století 
žil i bájný býk – pratur.

V  druhé části besedy, nazvané Král Midas, 
jsme si připomněli, co známe z hodin literatu-
ry, Krále Lávru od Karla Havlíčka Borovského. 
Jako předloha mu posloužil právě král Midas, 
který měl skutečně dlouhé uši. Jak k nim přišel? 
Na  hlavě nenosil jako ostatní králové korunu 
zhotovenou z  kovu, ale jako korunu používal 
hlavu osla včetně uší. Odtud král s  dlouhýma 
ušima. 
Dokonce i  bojovný kmen žen, Amazonky, se 
vyskytoval na  nalezených reliéfech v  Mezopo-
támii.
V archeologických vykopávkách můžeme spat-
řit vyobrazené rybí tělo s  ocasem, ale s  hlavou 
člověka, Sirény.
Když se rozhlédneme kolem sebe, často spatří-
me lidi dosahující výšky do  2 metrů. Nejvyšší 
člověk dnešní doby dosahuje 2,8 m. V Ekvádoru 
se našla postel, která měřila 4,5 m, brnění vážící 
40 kg, několikakilogramová sekera… Obři zřej-
mě dosahovali výšky 3,5–4 m. Je známo, že Go-
liáš v Bibli měřil 3,5 m.
Vedle obrů jsme se setkali i s trpaslíky. Docho-
valy se nálezy z Indie a Jávy ukazující jejich ve-
likost 30 cm. Po odvysílání pořadu v televizi se 
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ozvala divačka, která je označila jako „obry“. 
Sama se prý na svých cestách setkala s takový-
mi, kteří měřili pouze 20 cm.
Od  16. století Španělé pátrali po  zlatu Inků. 
V Peru našli lebky malých lidí s velkou protáh-
lou hlavou, nazývaných mumie, majících 6 prs-
tů.
To už se beseda chýlila ke konci. Pro velký zá-
jem našich žáků jsme se ještě dočkali přídavku 

o mutantech, napůl lidech, napůl zvířatech. Měli 
prý tělo lva, ale lidskou hlavu a dlaně. Spatříme 
je na reliéfech, uvázané na řetězech. To nás vede 
k domněnce, že byli používáni k boji. Najdeme 
je na Blízkém východě, v Indii i v Peru. 
Stejná díla, různá místa, velké vzdálenosti. Žili, 
nebo jsou vymyšleni?

Mgr. Jana Nezvalová

Bezpečně v kyberprostoru

Předvelikonoční čas je tradičně na  Základní 
škole v Jedovnicích věnován projektům. Ani le-
tos jsme neporušili tradici a připravili jsme pro 
žáky 5.-9. ročníku dvoudenní projekt „Bezpečně 
v kyberprostoru“. 
Vybrali jsme toto velmi aktuální téma proto, že 
stále častěji slyšíme nejen v  televizi, ale čteme 
i na stránkách tisku, jak jsou děti právě ve věku 
11-15 let lehce přes internet zranitelné. Proto 
jako škola cítíme povinnost žáky dostatečně in-
formovat a poučit, „jak nenaletět“. 
V úterý 15. dubna jsme začali besedou s poru-
číkem Mgr. Alicí Musilovou z Policie České re-
publiky. Původně plánovaných 60 minut besedy 
se protáhlo na 120 minut, protože beseda prolo-
žená krátkými videi a spoty byla velmi zajíma-
vá. Mgr. Musilová nás seznámila nejen s  teorií 
kyberšikany, závislostech na hrách a  internetu, 
ale i s právními dopady jednotlivých přestupků 
a  trestních činů. Speciální čas věnovala sociál-
ním sítím. Několikrát zdůraznila fakt, že vše, 

co člověk zveřejní na Facebooku, se stává majet-
kem Facebooku, a tím pádem se všemi informa-
cemi, fotkami atd. může Facebook nakládat dle 
svého uvážení. Asi nejvíce nás překvapil fakt, že 
nejnebezpečnějším údajem na  sociálních sítích 
je fotografie obličeje. 
Pro nás byly především velmi poučné skutečné 
kauzy, které Česká policie v souvislosti s kyber-
prostorem řešila. 
Ve  středu 16. dubna pokračoval projekt v  jed-
notlivých třídách, ve kterých vyučující přizpů-
sobili danou tematiku věku dětí. V  některých 
třídách se pracovalo ve skupinkách, v jiných se 
diskutovalo, rozebíraly se skutečné příběhy, vše 
na téma „rizika virtuální komunikace“. 
Dostatek času jsme věnovali i prevenci rizikové-
ho chování a  poradili jsme dětem, kde mohou 
v případě potřeby najít pomoc. 
Věříme, že si děti z projektu odnesly mnoho in-
formací, které jim i v budoucnu budou k užitku. 

Vedení ZŠ Jedovnice 
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Cirsiáda – znalostní soutěže

Tradičními akcemi, jichž se jedovnická základní 
škola účastní, jsou znalostní a vědomostní sou-
těže sdružení CIRSIUM, které se konají ve Slou-
pu. Jedná se o  soutěže v  matematice, českém 
a anglickém jazyce, informatice a od loňska také 
test všeobecného přehledu pro žáky 5. ročníku. 
I letos jsme obsadili všechny kategorie a nejlep-
ších výsledků dosáhli tito naši žáci:
V matematice se na třetím místě umístil Kryš-
tof Vítek a  Daniel Šváb, v  českém jazyce se na  
1. místě umístila Julie Hrivíková, na  2. místě 
Barbora Málková a  na  3. místě skončil Hynek 

Čejka. V soutěži v anglickém jazyce se na prv-
ním místě umístil Hynek Čejka a v soutěži in-
formatiků zvítězil Petr Šebela. 
Celou tuto znalostní soutěž doplnilo klání, kde 
mezi sebou bojovaly čtyřčlenné týmy žáků se 
speciálními poruchami učení - zde naši žáci 
obsadili v jednotlivých kategoriích 1. a 5. místo.
Vedení školy děkuje všem žákům za příkladnou 
reprezentaci školy i  městyse Jedovnice a  pře-
je hodně zdaru a pohody ve  zbývajících dnech 
školního roku.

Mgr. Bc. Michal Souček, ředitel školy

Sportovní úspěchy ZŠ Jedovnice

Žáci jedovnické základní školy dosáhli v  uply-
nulém období několika významných sportov-
ních úspěchů. 
Starší žáci se zúčastnili 15. 5. 2014 krajského 
kola celostátního fotbalového turnaje Coca-Co-
la Cup v Hustopečích. Jejími soupeři byla druž-
stva Vyškova, Moravského Krumlova a Husto-
pečí. V této velmi těžké konkurenci zde obsadili 
4. místo.
Pozadu však nezůstali ani jejich mladší spolu-
žáci, kteří se zúčastnili tradičního fotbalového 
turnaje McDonald‘s Cup. Okresní kolo se ko-
nalo v  Blansku ve  středu 14. 5. 2014. V  kate-
gorii žáků 1.–3. tříd bojovalo naše družstvo se 
zkušenějšími a  staršími protivníky a  nakonec 
jim patří konečné 4. místo na okrese. 

Mladší žákyně se zúčastnily regionálního tur-
naje ve vybíjené v Lipovci. Děvčata všechna svo-
je utkání vyhrála a obsadila první místo. Stejně 
úspěšná byla i smíšená družstva žáků, která ob-
sadila na turnaji v přehazované ve svých katego-
riích první místa.
Žáci 1. stupně se zúčastnili plaveckých závodů 
ve Sloupu. Plavalo se ve dvou disciplínách, a to 
50 m volný způsob a štafeta škol 4x 50 m. 
Naší školu nejlépe reprezentovali: Eliška Kuče-
rová (5. B) – 1. místo, Simona Svobodová (4. A) 
– 2. místo, Matyáš Vítek (3. tř) – 3. místo. Tomáš 
Jašek (2. B) a Teodora Holubová (3. tř) skončili 
těsně za stupni vítězů. Ve štafetě jsme sice neob-
hájili 1. místo z loňského roku, ale umístili jsme 
se na krásném 3. místě. 

Mgr. Bc. Michal Souček, ředitel školy

Příměstský tábor 2014 - Terabithia

Letos se uskuteční v  pořadí již 3. ročník pří-
městského tábora pořádaného ZŠ Jedovnice. 

Termín: 7. - 11. 7. 2014 (Po - Pá)

Věková skupina: I. stupeň ZŠ 
Přihlásit své dítě na celý tábor není podmínkou. 
Každý den se bude začínat v 8 hodin a končit 
kolem 15 hodin. Své děti můžete samozřejmě 
dovézt dřív a odvézt později, vše podle domluvy. 
Jeden den bude společné přespání ve škole. 

Přihlašujte se co nejdříve, počet míst je omezen. 
Předpokládáme stejnou cenu, jako loni, tj. 200,- 
Kč/den. V ceně je zahrnuto jídlo (svačina a teplý 
oběd) i náklady pro činnost na táboře. Připlácí 
se jen za dopravu a vstupné do navštívených in-
stitucí, ale letos toho moc nebude. 
Detailní informace s návratkou dostali všichni 
žáci 1. stupně v průběhu května. 
Tábor opět vede Mgr. Oldřich Němec, v přípa-
dě jakýchkoli dotazů jej kontaktujte na  mail:  
oldrich84nemec@gmail.com
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Novinky a zajímavosti ze ZUŠ

Hudební obor

Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír
Ve  dnech 20.-21. března se ko-
nalo v Brně krajské kolo soutěže 
MŠMT ve hře na klavír. 
Přehlídka mladých talentova-
ných klavíristů jihomoravského 
kraje měla pro žáky naší školy 
radostnou tečku: Šárka Nejezchlebová (IV. ka-
tegorie) a  Jan Málek (III. kategorie) vybojovali 
krásná 2. místa, ve  IV. kategorii přidala Julie 
Hrivíková ještě 3. cenu. Richard Martinec (II. 
kategorie) si odvážel čestné uznání 1. stupně. 
Všem jmenovaným patří veliká gratulace!

MgA. Radka Hreňová

Krajská kola soutěží ZUŠ ve hře 
na housle, violu a kytaru

Do krajských kol celostátní soutěže uměleckých 
škol se  z  okresního klání probojovali nejen je-
dovničtí klavíristé, ale i  hráči na  housle, violu 
a kytaru. V konkurenci desítek uměleckých škol 
z  celého Jihomoravského kraje naši zástupci 
úspěšně obstáli. 
V krajském kole soutěže ve hře na kytaru, kte-
ré se uskutečnilo ve dnech 7. a 8. dubna v Blan-
sku, obsadili ve  svých kategoriích Jakub Devát  
2. místo a Vojtěch Žižka 3. místo. 
Krajské kolo soutěže ve hře na smyčcové nástro-
je proběhlo 27. března v Brně. Violistka Kateřina 
Sotolářová zde vybojovala krásné 2. místo.
Je potěšující, že žáci a učitelé Základní umělec-
ké školy Jedovnice se aktivně zapojují do  sou-
těží všech uměleckých oborů. Jejich umístění 
dokazují, že se nejedná o ojedinělé úspěchy, ale 
o  výsledky systematické práce. Účast v  soutě-
žích není povinná. Jde o dobrovolnou práci na-
víc. Když se podaří úspěšné umístění na krajské 
úrovni, je to pro všechny zúčastněné poctivě 
odpracované ocenění. Když se pak povede pro-
bojovat mezi nejlepší v republice, což se letos po-
vedlo žákům výtvarného oboru hned dvakrát, je 
to znamení toho, že škola patří v daném oboru 
mezi špičku, navzdory skutečnosti, že materiál-
ní a organizační zázemí mnohdy nelze srovná-

vat s velkými uměleckými školami ve městech. 
O  to větší uznání patří všem, kteří na  těchto 
výsledcích mají podíl. Školní rok zvolna spěje 
ke svému závěru. Snad se v tom nadcházejícím 
bude umělecké škole dařit ještě lépe!

Mgr. Josef Škvařil

Újezdská notička
V sobotu 12. dubna 2014 se žák druhého roční-
ku hry na  housle Daniel Hudec zúčastnil pod 
vedením p. uč. Karibové a za klavírního dopro-
vodu p. uč. Frkalové houslové soutěže „Újezdská 
notička“. Tohoto uměleckého klání se zúčastnil 
velký počet žáků z brněnských škol a okolí. At-
mosféra na soutěži byla přátelská. Ve 2. katego-
rii, do  které byl Daniel zařazen, soutěžily děti 
ve  věku od  7 do  10 let. Daniel Hudec obsadil  
1. místo. 
Gratulujeme a  máme radost, že naši žáci re-
prezentují školu na  dobré úrovni a  těšíme se 
na účast v dalším ročníku soutěže v příjemném 
prostředí a atmosféře.

Zuzana Karibová

Letos téměř 40 absolventů…

K blížícímu se závěru školního roku v umělecké 
škole neodmyslitelně patří absolventské koncer-
ty. Letos se na sedmi absolventských vystoupe-
ních představilo celkem 34 absolventů hudeb-
ního oboru prvního i  druhého cyklu studia, 
z nichž někteří absolvují i ve více předmětech.
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Pětici absolventů letos představuje i  výtvarný 
obor. Jejich práce budou vystaveny v rámci zá-
věrečného koncertu v Jedovnicích 26. června.
Popřejme jim společně, aby je hudba či výtvarné 
umění provázely v užitečné harmonii dalším ži-
votem i po ukončení studia v základní umělecké 
škole.

Mgr. Josef Škvařil

Velikonoční koncert v Domově 
pro seniory Sokolnice

V neděli 27. dubna vycestoval komorní orches-
tr Musica Nova k dalšímu koncertu, jehož pro-
gram byl „odleskem“ postní doby. V hodinovém 
vystoupení zazněla díla našich i světových auto-
rů. V krásném komorním prostředí tamní kaple 
měl koncert velmi dobrou atmosféru.

Milada Andrášiová

Mládí a Bohuslav Martinů
Každé jaro se stává město Polička, rodiště vý-
znamného českého skladatele Bohuslava Marti-

nů, dějištěm celostátní soutěžní přehlídky mla-
dých hudebníků „Mládí a Bohuslav Martinů“.
Záměrem tohoto setkání žáků uměleckých škol 
z  celé ČR je snaha přivést vyrůstající generaci 
hudebníků k interpretaci děl tohoto významné-
ho českého autora a samozřejmě dát pocítit, jak 
je hudba Bohuslava Martinů nevšední a krásná. 
Julie Hrivíková, žákyně 5. ročníku klavírního 
oddělení, zařadila do  svého programu skladbu 
z cyklu Skici. Podle slov mladé klavíristky se pro 
ni stala nejoblíbenější z celého studovaného pro-
gramu.  Možná právě proto i Juliiny kroky vedly 
8. května 2014 do Poličky.
Krásný zážitek z  koncertních prostor Tylova 
domu, kde se soutěž odehrávala, vyslechnutí 
mnoha skvělých výkonů a  výsledné bronzové 
ocenění jejího vystoupení porotou bylo krás-
ným uzavřením letošní „cesty za  Bohuslavem 
Martinů“.

MgA. Radka Hreňová

Výtvarný obor

Umístění v soutěži Ekofilmáč 2013
V úterý 22. dubna 2014 si žáci výtvarného oboru 
zajeli do Brna převzít zvláštní uznání, které zís-
kali za své animace a filmy v soutěži Ekofilmáč 
2013. Soutěž snímků o  životním prostředí 
pro mladé tvůrce od 12 do 30 let vyhlašuje Na-
dace Veronica zaměřená na  ochranu přírody, 
krajiny a životního prostředí. 
Slavnostní předání cen se  uskutečnilo v  síd-
le společnosti SAKO, a. s., která věnovala ceny 

do  soutěže. Zúčastnili se  ho ředitelka Nadace 
Veronica Mgr.  Jasna Flamiková, ředitel společ-
nosti SAKO Ing. Jiří Kratochvíl a za odbornou 
porotu dokumentarista a scénárista Jan Hanák. 
Žáci obdrželi výtvarné potřeby a knihu Encyk-
lopedie naší přírody, zhlédli snímky ostatních 
oceněných, občerstvili se na malém rautu a na-
vštívili třídicí linku brněnské spalovny. 

Ing. Kateřina Klimešová

Žáci výtvarného oboru v soutěži 
mezi nejlepšími v republice

Výtvarná akce s názvem „Zrcadlení“ autorů Ja-
kuba Vávry, Johany Vávrové a Žanety Prausové 
pod  vedením paní učitelky Mgr.  Jitky Vávrové 
byla oceněna v  krajské přehlídce výtvarných 
oborů ZUŠ v Ivančicích cenou poroty a postou-
pila do ústředního kola. 
Rovněž oba příspěvky z kategorie Multimédia, 
přihlášené do krajské přehlídky, byly postoupe-
ny do  ústředního kola. Jednalo se  o  „Ekofilm“ 
natočený žáky Sabrinou Abrahámovou, Kate-
řinou Králíkovou, Laurou Matuškovou, Janem 
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Pakostou a  Jakubem Tovaryšem a  o  animaci 
„Western“ autorek Anny a  Zdeňky Klinkov-
ských. Multimediální tvorbě se žáci výtvarného 
oboru věnovali v prvním pololetí školního roku 
pod vedením paní učitelky Mgr. Jany Zouharo-
vé. 
Některé z animací si můžete prohlédnout na in-
ternetových stránkách školy www.zusjedovnice.
eu v  záložce Videa – Videa výtvarného oboru. 
Všem oceněným srdečně blahopřejeme!

Ing. Kateřina Klimešová

Jedovnická ZUŠ a Moje Veličenstvo kniha
Letos se uskutečnil již desátý ročník soutěže 
Veličenstvo kniha, kterou již tradičně vyhlašuje 
EkoCentrum Brno.
Tato soutěž je zaměřena na  rozvoj tvůrčích 
schopností dětí a mládeže do 18 let.
A co se po účastnících vlastně chce?
Vymyslet, napsat, nakreslit, svázat a celkově do-
tvořit vlastní autorskou knihu, která se hodnotí 

z  mnoha pohledů – výtvarné zpracování, lite-
rární část, volba materiálu, originalita provede-
ní, vazba…
My jsme se již tradičně do této soutěže zapojili 
a knihy, které žáci do uzávěrky soutěže zvládli 
dokončit, jsme odvezli do Brna.
Opravdu nezávidím porotcům jejich práci, pro-
tože každé dílko bylo jiné a něčím neopakova-
telné.
V solidní konkurenci více než 100 knih se našim 
žákům podařilo umístit, a to hned pětkrát.
V  kategorii jednotlivců obsadila Eliška Franců 
se svou knihou „Váhy“ pěkné 3. místo a Johana 
Vávrová s knihou „Víla Juditka“ místo první.
V kolektivní tvorbě zaujala práce žáků 1.-5. roč-
níku „Čípak je to oko?“ a umístila se na prvním 
místě. V  kategorii kolektivních prací pro žáky  
2. stupně se na 1. místě umístila společná knížka 
Žanety Prausové a Johany Vávrové – „Opravdo-
ví přátelé“.
Vrcholem celého slavnostního vyhlášení je vždy 
korunovace Absolutního vítěze.
Pro letošní rok se jím stala naše knížka „Čípak je 
to oko?“, z čehož měli všichni její autoři velkou 
radost.
Doufám, že jim tvůrčí elán a láska ke knížkám 
vydrží i do příštích let.

Mgr. Jitka Vávrová

Překvapení pro maminky

Ke  dni Matek jsme pro maminky vytvarovali, 
naglazovali a vypálili mističky, dózičky a šper-
kovnice nejen ve tvaru srdce.
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Dárek maminkám
Koncerty u  příležitosti Dne matek jsou již 
po  mnoho let pevnou tradicí na  všech poboč-
kách základní umělecké školy. Také v Jedovni-
cích popřáli žáci ke  svátku všem maminkám 

prostřednictvím písniček, tance a skladeb před-
nesených na klavír, smyčcové a dechové nástro-
je. Setkání v příjemné sváteční atmosféře uspo-
řádala v  neděli 11. května v  kulturním domě 
místní organizace KDU-ČSL. 

Ing. Kateřina Klimešová

Taneční obor

Co ještě připravujeme 
v tomto školním roce? 

Po úspěšných absolventských vystoupeních, kde 
se spojily naše tanečnice Johana Vávrová a  Ža-
neta Prausová se zpěvačkami, nic nekončí. Právě 
naopak! Čekají nás další vystoupení, například 
při setkání „Parohatých měst“ v  Jaroměřicích 

nad Rokytnou. Tam se opět propojí taneční a pě-
vecký obor, a to nejen v písni z muzikálu Kabaret. 
Dále se chystáme na  závěrečný koncert ZUŠ, 
kam už se těší i tanečníci z nižších ročníků, aby 
ukázali, co se naučili během školního roku. 
Přijďte se na nás podívat. Těšíme se na Vás! 

Lenka Csevárová

Děti a mládež

Junák - český skaut, z.s.

Skautky nasbíraly přes 1700 odpadků
V  sobotu 3. 5. se vydalo 10 skautek 
na úklidovou procházku. Naše trasa 
vedla do kempu podél rybníka, poté 
z kempu po silnici a následně cestou 
kolem rybníka Dymáku až do  klu-
bovny v  Chaloupkách. Již tradičně 
organizujeme tuto vycházku ke Dni země a pře-
devším pak při příležitosti oslavy svátku sv. Jiří 
- patrona skautů celého světa 

Počítaly jsme pečlivě odpadky, dohromady jich 
bylo 1720. Průměrný počet odpadků na jedno-
ho obyvatele Jedovnic (při počtu obyvatel cca 
2700) vychází na jednoho z nás 0,637 odpadku. 
To nevypadá tak špatně, ale je třeba si uvědomit, 
že se nejedná o celé Jedovnice ani o cestu okolo 
celého rybníka – my jsme sbíraly pouze na úse-
ku dlouhém asi 2,5 km! Na této trase tedy leželo 
na  zemi průměrně 0,688 odpadku na  každém 
metru.
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Aby bylo sbírání odpadků atraktivní, zařadily 
jsme s  děvčaty soutěž ve  sbírání na  jednotlivce 
a na dvojice. Také jsme se sestavily výčet nejkuri-
óznějších odpadků (např. podkova nebo plavky).
Následně jsme si v klubovně se světluškami zopa-
kovaly různé dovednosti na závody vlčat a světlu-
šek, kam jsme letos vyslaly dvě družinky.  

Ivana Kučerová a Gábina Plchová, 
6. oddíl – Amazonky

Závod světlušek a vlčat – 
okresní kolo 8. 5. 2014

Jako každé dva roky se i letos konaly závody pro 
nejmladší členy skautu – světlušky a vlčata. Jde 
o  kompletní prověření ve  všemožných odvět-
vích, kterým se ve skautu učí. Soutěží se ve dvou 
skupinách – světluškách (letos 14 družin) a vlča-
tech (tento rok 9 družin).
Letošní závody se konaly v  nedalekém Rájci-
-Jestřebí, dorazili jsme tam vlakem. Od  nás 
z Jedovnic byly vyslány dohromady 3 hlídky – 2 
dívčí (Fialové a Žluté veverky) a jedna chlapecká. 
Po registraci a slavnostním nástupu následovalo 
vysílání hlídek na trasu, dlouhou zhruba 5 km. 
Děti si zkoušely hrát na  dobrodruhy a  k  tomu 
tedy potřebovaly proškolit v  těchto oblastech: 

zdravověda (ošetření jednodušších poraně-
ní), historie vlasti a  skautingu (poznávání vý-
znamných osobností, určení správného držení 
vlajky), orientace na  mapě, manuální zručnost 
(balení balíčku, zavazování tkaniček poslepu), 
příroda (poznávání rostlin a živočichů), fyzická 
zdatnost (překážková dráha), logika (vyluštění 
křížovky, poskládání skládačky), vaření (přípra-
va obložených chlebů), hledání informací a jed-
na tajná disciplína – ta letos znamenala střílení 
ze vzduchovky na Netvora. 
Na každém stanovišti, krom bodů, které se jim 
zapisovaly do průvodek, hlídky získávaly též 2 
dílky skládačky s Netvorem.
Zhruba kolem 16 h byly již známy výsledky. 
Fialové veverky skončily na  krásném 10. místě 
(se 122 body) a Žluté veverky to dokonce dotáh-
ly až na stříbrnou medaili (se ziskem 146 bodů) 
– postupují tedy do  krajského kola! Členkami 
postupující hlídky byly Janička Stehlíková, 
Mauglí, Verunka Veselá a Anežka Sedláková. 
Krajské kolo se uskuteční třetí víkend v červnu 
(14.-16. 6.). Snad budou holky úspěšné!

Gábina Plchová, 6. oddíl – Amazonky
Foto Junák Rájec http://www.junakrajec.

estranky.cz/fotoalbum/zvas-2014/

Pionýr

Bleší trh a soutěž o nejlepší koláč
První květnovou sobotu, tedy  
3. května, uspořádali pionýři z  Je-
dovnic v kulturním domě historic-
ky první jedovnický bleší trh.

Nejednalo se však, jak název napovídá, o market 
s blechami a jinými roztoči, ale o prodej nejrůz-
nějších předmětů, které již sice svému předcho-
zímu majiteli dosloužily, ale nepatří přesto ještě 
do popelnice.
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Na „blešáku“ se tak prodávaly například hračky, 
zahradní nábytek, sportovní či posilovací náči-
ní, knížky, nafukovací člun, domácí potřeby či 
moderní nebo více retro oblečení. 
Vedle předmětů z  druhé ruky se na  blešáku 
objevily i nejrůznější ruční výrobky, které jsou 
také teď v kurzu.
Návštěvníci mohli vesele nakupovat ve vestibu-
lu od osmi do dvanácti hodin.
Kdo nestihl ráno posnídat, mohl využít místní-
ho pultu, kolem kterého bylo po celou dobu živo.
Tento bleší trh byl totiž navíc spojen i se sladkou 
záležitostí. Konala se zde soutěž o nejlepší koláč. 
Všichni návštěvníci tak mohli okoštovat a záro-
veň ohodnotit tyto domácí dobroty.
I když nebylo úplně jednoduché ochutnat všech-
ny vzorky a zároveň vybrat ten nejlepší, nakonec 
byly všechny body sečteny a na závěr vyhlášeni 
vítězové této soutěže.   
Na prvním místě se umístila paní Libuše Dole-
želová se svým výborným stříhaným koláčem. 
Druhé místo si vysloužila Lenka Šebelová se 
svým krásným skořicovým věncem a třetí místo 
obsadila Pavlína Héčová s roztomilými muffiny.
Děkujeme velice všem, kteří přinesli své kuli-
nářské skvosty a zapojili se tak do naší soutěže.
Nemenší dík patří samozřejmě i  všem prodej-
cům, kteří dorazili nabídnout své zboží. Děku-
jeme i všem, kteří se přišli na bleší trh podívat 
a odnesli si nějakou drobnost.
Doufám, že všem se tato akce líbila a že se do-
čkáme jejího zopakování.

Ukliďme svět
Pionýrská skupina Jedovnice se zapojila do me-
zinárodní kampaně „Ukliďme svět“, v  jejímž 
rámci skupiny dobrovolníků po  celém světě 
uklízejí své okolí a bojují proti černým skládkám.
Smyslem akce nebylo pouze uklízet, ale přimět 
děti k zájmu o životní prostředí, aby se jim pří-
roda nestala lhostejnou.  
Vyrazili jsme na  tuto akci v  sobotu 26. dubna 
a kdokoliv, kdo měl zájem, se k nám mohl při-
dat. Již tradičně jsme s vozíkem a vybaveni pytli 
na odpadky vyráželi od naší klubovny.  
Každoročně sbíráme odpadky na  trase kolem 
Jedovnického potoka až do Rudického propadá-
ní. Sběr odpadků v  této části je velmi důležitý, 
aby nedocházelo ke splavování odpadu až do sa-
motného Rudického propadání, kde by napáchal 
ohromnou škodu.
Sběr provádíme každoročně, a přesto odpadků 
bohužel neubývá. Během sběru jsme se i poba-
vili kuriózními nálezy. Našli jsme staré hračky, 
z  auta vyhozený zachovalý autoatlas, ale také 
odcizený batoh, který se zloději již nezamlouval 
a kousek dál prázdnou peněženku s občanským 
průkazem, který jsme odevzdali místní policii 
na obecní úřad. 
Pytle se naplnily a my již byli v cíli naší dneš-
ní trasy. Nasbírali jsme kolem 50 kilo odpad-
ků, z  nich většina byla roztříděna k  recyklaci. 
Po takto úspěšném sběru jsme si opekli špekáč-
ky a s deštěm v zádech jsme se vraceli domů.
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Setonův závod

Jde o závod pro tábornické oddíly, takže je jas-
né, že jsme zde nemohli chybět. Závod se koná 
vždy v okolí Brna. Děti vytvoří tříčlenné hlídky 
a pomocí mapky navštěvují po trase stanoviště, 
která ověřují jejich tábornické dovednosti. Mezi 
veškerými družinkami jsme si vydobyli krásné 
4. místo v  kategorii mladších dívek a  musíme 

pochválit i  ostatní družinky, které si opravdu 
nevedly špatně.

Květinový den 14. 5. 2014
I  letos jsme se zapojili do  prodeje dobročinné 
sbírky – Český den proti rakovině. Mezi lidmi 
a  v  médiích je známý jako „Květinový den“. 
Na  podporu sbírky jste si mohli v  ulicích Je-
dovnic zakoupit symbolickou žlutou kytičku 
měsíčku lékařského. Letošní ročník byl zaměřen 
na prevenci rakoviny plic. 
Díky Vám všem jsme na konto ligy poslali krás-
ných 17.243 Kč. Děkujeme všem, kteří nás neod-
mítli a přispěli. 

Připravované akce:
2.–9. 8. 2014 – Tábor Harry Potter
5.–13. 9. 2014 – Otevřená klubovna, program 
pro všechny

Pavlína Héčová

Kultura

Mimořádný koncert Moravěnky

Sobota 29. března byla pro příznivce svižné mo-
ravské dechovky významným dnem.

K 15. výročí Bivojanky a 30. výročí Olšověnky se 
konal výjimečný koncert Brněnské Moravěnky.
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Ta již veřejně příliš nevystupuje a  jedovnický 
koncert byl výjimkou. Věděli to i  posluchači, 
kteří všechna místa v kinosále včetně přístavků 
vykoupili za pouhé tři dny.
Napřed se představily obě jubilující kapely 
a  po  přestávce nastoupila za  velkého aplausu 
královna moravské dechovky - Brněnská Mora-
věnka.

Poděkování obou jubilujících kapel patří městy-
si Jedovnice za podporu těchto výročí a poslu-
chačům za velmi hojnou účast.
Podle mnoha a mnoha ohlasů se toto odpoledne 
s  dechovkou velmi vydařilo. Věříme, že se Br-
něnská Moravěnka u příležitosti svého 30. výro-
čí do Jedovnic opět vrátí.

JM, JŠ (foto Ondřej Pech)

Hudební svátek aneb odpoledne s Moravěnkou

Tak si dovoluji nazvat „Výjimečný koncert 
Brněnské Moravěnky k  15. výročí Bivojanky 
a ke 30. výročí Olšověnky“ ze soboty 29. břez-
na odpoledne. Bivojanka i  Olšověnka, které se 
za dobu své existence  staly  hudební základnou 
kulturního života v  Jedovnicích, a  to nejen při 
společenských zábavných akcích, ale také při 
pietním loučení s odcházejícími občany,  před-
vedly v první části koncertního odpoledne část 
svého umění, o  něž je velký zájem při vese-
lých i  smutných příležitostech v širokém okolí, 
ve kterém oba soubory mají již své jméno. Jak se 
hudebníkům i se zpěvným doprovodem Karolí-
ny Smejkalové, Aničky Šíblové, Pavly Janušíko-
vé a Ondřeje Javorského, či v Olšověnce Milosla-
vě Pokorné, Heleně Pernicové, Věře Koňaříkové 
a Pavlu Sedláčkovi jubilejní vystoupení zdařilo, 
to vyjadřoval průběžný i  závěrečný spontánní 
potlesk zaplněného kinosálu.
Po krátké přestávce se spokojené publikum do-
čkalo předem plakátovaného slibu: „jedineč-
né možnosti zhlédnout vystoupení královny 
moravské dechovky naživo, protože Brněnská 
Moravěnka již veřejně nevystupuje“. A  bylo to 
vystoupení opravdu jedinečné.
Téměř celá původní Moravěnka se po  dlouhé 
době sešla v Jedovnicích, kam hudebníci přijeli 
z různých míst Moravy. Bez jakékoliv přípravy 
nebo zkoušky nastoupili na podium a pak to za-
čalo. Říznou hudbou „à la Moravěnka“, přeru-
šovanou stejně zvučným děkovným potleskem 
a průvodním slovem organizátora koncertu, při 
kterém vysvětlil, proč se tento výjimečný kon-
cert koná právě v  Jedovnicích. „A proč ke Dni 
učitelů? Protože všichni členové souboru jsou 
učiteli a z nich polovina s působením na jedov-
nické ZUŠ.“ Současně také publikum seznámil 
s  hudební a  učitelskou minulostí i  současností 

jednotlivých členů souboru. Organizátora Jaro-
slava Zouhara během jeho mluveného slova pl-
nohodnotně s nástrojem zastupoval Matěj Šíbl, 
v oněch chvílích nejmladší „Moravěnkář“.
A  nebyla by to kompletní Moravěnka, kdyby 
s nimi nezpívala Květa Navrátilová, vedle ní ná-
hle onemocnělou Jarku Kachyňovou pohotově 
nahradila Hana Mlaskačová a s Liborem Cupa-
lem zpíval i od Moravěnky neodmyslitelný Jiří 
Helán. To vše bylo jakoby protkáno průvodním 
moderátorským slovem organizačního vedoucí-
ho Bivojanky Josefa Matušky, který umocňoval 
spád a  rytmus celého koncertu. Vtipně a  bez-
prostředně, také v  rytmu Moravěnky, reagoval 
na všechny během celého programu vyskytující 
se podněty, od nástupu Bivojanky až po loučení 
s Moravěnkou.
Kompaktní zpěv podia i sálu při poslední sklad-
bě a přídavku v závěru koncertu byl tím nejkrás-
nějším vyjádřením oboustranné spokojenosti 
a  nadšení, za  což všem, na  pódiu i  v  hledišti, 
poděkoval starosta městyse pan Ing.  Jaroslav 
Šíbl, který se v postavení vedoucího Olšověnky 
na  hudebním úspěchu programu sám také ak-
tivně podílel.
Při rozhovoru s  iniciátorem a  organizátorem 
tohoto koncertu, s  panem Mgr.  Jaroslavem 
Zouharem se ptám: „Vy jako zakladatel Mora-
věnky...“ - „Ne, já nejsem zakladatel Moravěnky. 
Zakladateli jsme byli všichni. Společně jsme se 
domluvili, a pak už to šlo.“
Na závěr si dovoluji vyjádřit přesvědčení, že při 
posuzování vztahů Bivojanka – Olšověnka –  
Moravěnka, existuje ještě jeden subjekt. A  tím 
je dříve LŠU, nyní ZUŠ Jedovnice, v níž rozho-
dujícím motivem k vytvoření těchto vztahů byly 
manažerské dovednosti a cit pro využití muzi-
kantských známostí jejího zakladatele pana Ji-
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řího Gundackera a dále vzájemné dobré kolegi-
ální vztahy všech, kteří „dnes“ rádi koncertovali 
a společně i zavzpomínali, jak začínali. Přejme 
jim to, děkujeme jim a společně s nimi se bude-
me těšit na další jubilejní koncert, který plánují 
ke třicátému výročí Moravěnky.   
Poslední velké poděkování patří také dvěma 
„nemuzikantům“, bez nichž by hudební pro-
gram tak pěkný nebyl a  kteří značně přispěli 

k umělecké úrovni koncertu. Panu Petru Novot-
nému ze Křtin za  perfektní ovládání zvukové 
aparatury a panu Jaroslavu Charvátovi za insta-
laci osvětlení, jehož paprsky dávaly vyniknout 
lesku hudebních nástrojů i pestrosti krojů všech 
účinkujících umělců.

Po konzultaci s p. Jaroslavem 
Zouharem napsal IM

Rastislav a Jedovnice

Fotografie představují obě strany praporu bla-
nenského smíšeného sboru Rastislav. Sboru, 
jehož historie sahá až do  předminulého stole-
tí, k  tisíciletému výročí příchodu slovanských 
věrozvěstů na  Moravu. U  příležitosti toho vý-
ročí asi dvacet blanenských vlastenců založi-
lo v  r. 1862 tehdy vzdělávací a  pěvecký spolek 
s  čestným pojmenováním po  velkomoravském 
knížeti, který věrozvěsty pozval. Zanedlouho 
po vzniku se členové spolku rozhodli, že si po-
dobně, jako to měly pražské vlastenecké spolky, 
pořídí také svůj spolkový prapor. Ale jak?
Spoluzakladatelem a  velkým příznivcem spol-
ku byl i  lékař Salmových železáren a  strojíren 
MUDr.  Jindřich Wankel, přítel malíře Jose-
fa Mánesa, který na  Blanensku a  u  Wanke-
lů několikrát pobýval. Josef Mánes nabídku 
a  žádost na  zhotovení návrhu praporu přijal. 
Cítil se touto nabídkou velmi poctěn, což se 
na návrhu praporu také projevilo. Prapor Josefa 
Mánesa pro spolek Rastislav je na  Moravě 

jediným jeho praporem a  podle mnohých je 
nejkrásnější ze všech deseti praporů, které 
vypracoval.  
Čím tento prapor získal tak vysokou hodnotu? 
Zatímco na  všech těch dosavadních praporech 
byly barevné dekorace namalované olejovými 
barvami, pro Rastislava Mánes zvolil jinou 
techniku. Na  těžké francouzské hedvábí 
nechal oboustranně vyšít zlatými, stříbrnými 
a barevnými bavlnkami dekorativní ornamenty 
skloubené se vzory lidových motivů, které 
vytvořily podklad pro nápis RASTISLAV.
Na  rubovou stranu praporu zvolil stříbrem 
a  červeně vyšívanou zemskou moravskou or-
lici v modrém poli. K praporu navrhl i žerď se 
špičkou odlitou ze stříbra ve tvaru orlice, sedící 
na  lyře s  rozepjatými křídly a  ještě s  několika 
zasazenými drahokamy a  leštěnými českými 
granáty.
Slavnostní předání Mánesova praporu Ras-
tislavu bylo velkou národní poutí. Prapor byl 
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za  účasti asi osmi tisíc lidí z  Moravy, Čech 
i  Slovenska slavnostně posvěcen při mši před 
sloupským kostelem 14. srpna 1864. Po necelých 
padesáti letech, v roce 1920, byl prapor věnován 
Moravskému zemskému muzeu v Brně a tam byl 
trvale uložen. (Pozn. red.: Spolek byl v  r. 1920 
totiž rozpuštěn a jeho činnost byla obnovena až 
v r. 1969. J. Martinásek stojí v jeho čele od roku 
1985.)
Významné bylo koncertní vystoupení Rastislava 
v  roce 1994 v  Komárně, kde se hostitelé podi-
vovali, proč hosté nemají s  sebou svůj sborový 
prapor. Pan Martinásek na to po návratu domů 
ihned reagoval. Po náročných jednáních se mu 
podařilo „vypůjčit“, to jest získat povolení k jed-
norázovému vyzvednutí zchátralého již praporu 
z  depozitáře k  jeho vystavení při slavnostním 
uvedení Mozartovy Korunovační mše ve sloup-
ském kostele 11. října 1998, při níž prapor byl, 
a  to po  dlouhé době, za  velmi náročných bez-
pečnostních opatření naposled představen ve-
řejnosti.  Po  této poslední prezentaci se vrátil 
zpět do muzea, v jehož depozitáři leží dodnes.   
Pan Martinásek přemýšlel. „Pěvecké sbory 
v okolních zemích se reprezentují svými prapory, 
a my? Prapor máme, ale...?“  Uložený v muzeu, 
věkem zchátralý a nepoužitelný. To vše bylo pro 
sbormistra, který měl zájem, aby Rastislav byl 
na všestranné umělecké i reprezentační úrovni, 
inspirací k hledání cesty, jak obnovit tento vzác-
ný symbol. Ta ho zavedla do  Ústí nad Orlicí 
k firmě Velebný & Fam. Specialisté firmy poří-
dili v Brně dokonalé a na detaily praporu přesně 
zaostřené fotosnímky, podle nichž dovedné prs-
ty v dílně v Ústí vyšívaly nové dílo, jehož výsled-
kem byl nový prapor Rastislava. Pan Velebný 
se vyjádřil, že zadání ke  zhotovení repliky tak 
historicky a  umělecky významného díla pova-
žovali za velkou čest, což se, podobně jako dáv-
no u originálu, projevilo i na výsledku, na který 
jsou firma i Rastislav hrdi.
Replika praporu byla veřejnosti představena 
16. června 2002 ve  sloupské jeskyni Kůlně. 
Za dramatických přírodních podmínek, protože 
při slavnostním uvedení nádherného koncertu 
Rejchova díla „Te Deum laudamus“ na návštěv-
níky, hudebníky i sbor kapala ze stropu jeskyně 
voda, prosakující skalními puklinami po  ne-
dávném dešti. To však účastníci ani účinkující 

nevnímali. Jedni s  nadšením hráli a  zpívali, 
druzí nábožně poslouchali. Všichni byli velmi 
spokojeni, nadšeni. Po této prezentaci byla repli-
ka převezena do Blanska, kde je uložena v pro-
storách Městské knihovny. Originál praporu 
zůstává, zřejmě natrvalo, v Brně.
Zpívající členové Rastislava využili sto pade-
sátého výročí praporu a  životního jubilea své-
ho sbormistra pana Martináska k  uspořádání 
jubilejního večera Křeslo pro hosty. V  pátek  
11. dubna večer v blanenském Dělnickém domě. 
Program večera jsem vnímal jako živý vzpo-
mínkový film, ve  kterém postupně přicházeli 
jubilantovi blahopřát lidé, osobnosti z  umělec-
kého hudebního světa, u  kterých pan Marti-
násek během svého života a zejména v činnosti 
s  Rastislavem nacházel motivaci, podporu 
a pomoc ke zvyšování umělecké úrovně sboru. 
Prvním gratulantem byl koncertní mistr 
Filharmonie Brno Pavel Wallinger, se kterým se 
oslavenec seznámil před lety při jeho vystoupe-
ní na  jedovnickém kůru. Svého dlouhodobého 
přítele přišli navštívit dva dodnes v  Rastislavu 
zpívající kamarádi, pogratulovat přišla v  do-
provodu své dcery Jaroslavy Ondrušové paní 
Sobolová-Hýlová, někdejší hlasová poradkyně 
Rastislava (obě jsou sólovými zpěvačkami a pe-
dagožkami na  konzervatoři), přijel i  klavírista 
Jan Král, docent JAMU, který již sedmnáct let 
Rastislava korepetuje a doprovází na veřejných 
vystoupeních. Jako bonbonek výroční večer 
ukončili živým sólovým vystoupením paní 
Daniela Straková-Šedrlová, letos nominova-
ná na cenu Thálie za roli Donny Elvíry z Dona 
Giovanniho, a Jan Šťáva, který sólově vystupuje 
na všech velkých operních scénách u nás včetně 
Národního divadla v Praze. Mezi gratulanty byl 
i jeden „nemuzikant“. Pan Velebný, který zakáz-
ku na zhotovení repliky Mánesova praporu pro 
Rastislav, při besedě v sále vystavené, považuje 
stále za velkou poctu jemu i firmě.
Během slavnostní besedy jsem seděl v poslední 
řadě polokruhového hlediště pro návštěvníky. 
Téměř se zahájením „křesla“ tiše přišla, pozdra-
vila, s dovolením si na volnou židli vedle sedla 
a po celou dobu večera program pozorně sledo-
vala také paní Marie Alžběta Salmová. Za  se-
dmdesátikorunové vstupné jako ostatní běžní 
návštěvníci.
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Proč Rastislav a  Jedovnice? Domnívám se, že 
mají hodně společného. Vedoucí a  dirigent 
Rastislava, pan Jaroslav Martinásek, je v Jedov-
nicích znám také jako učitel místní ZUŠ a  za-
kladatel a  vedoucí smyčcového orchestru Mu-
sica Nova. A  z  Jedovnic pocházejí i  další čtyři 
zpívající členové sboru Rastislav. (Pozn. red.: 
V  současnosti podle údajů na  sborových www 

stránkách čítá Rastislav 18 zpěvaček v sopránu 
a 16 v altu, mezi zpěváky pak je 8 tenoristů a 13 
basistů.)
Historie praporu a sboru je však tak bohatá, že 
by zaplnila více než celý zpravodaj. 

S p. Jaroslavem Martináskem 
konzultoval a napsal IM

Setkání s prof. Milošem Stehlíkem - Originální oltář láká turisty i dnes

Interiér jedovnického kostela svatého Petra 
a Pavla v Jedovnicích získal nový vzhled v roce 
1963. Původní pseudogotický oltář byl totiž vel-
mi zničený. Farář František Vavříček prosadil 
pořízení nového moderního oltáře. Na  návrh 
prof. M. Stehlíka byli osloveni tehdy mladí praž-
ští umělci Mikuláš Medek (vnuk malíře Anto-
nína Slavíčka), Jan Koblasa, Josef Istler a Karel 
Nepraš, kteří vytvořili návrh interiéru.  S  mo-
delem nového moderního sakrálního interiéru 
se Jedovničtí seznamovali půl roku před jeho 
instalací.
Prof. Miloš Stehlík je historik umění, uznávaný 
odborník v  oblasti památkové péče především 
se zaměřením na barokní umění, pracovník Ná-
rodního památkového ústavu v Brně. Je nosite-
lem ceny Artis Bohemiae Amicis, kterou uděluje 

Ministerstvo kultury významným osobnostem 
za  šíření dobrého jména české kultury u  nás 
i ve světě. Zavítal k nám u příležitosti Noci koste-
lů 2014 v pátek 23. května. I přes svůj úctyhodný 
věk – v listopadu 2013 oslavil 90. narozeniny – je 
dosud činný v NPÚ i na univerzitě a byl ochoten 
i přijmout naše pozvání, přijet do Jedovnic a zá-
jemce seznámit s dobou před 50 lety.  Účastníci 
tedy měli jedinečnou možnost se osobně setkat 
s člověkem, který „stojí v pozadí“ změn. V sou-
časné době můžou být jedovničtí občané  - bez 
rozdílu víry a názoru – hrdi na  to, že součástí 
Jedovnic je tak zajímavé místo, které patří k vý-
znamným realizacím moderního sakrálního 
umění v naší republice i v Evropě.

Anna Bayerová

Historie

Jedovnická socha svatého Floriána

Řeč pramenů je poměrně skoupá. Stará „farní 
kronika“ k  roku 1883 uvádí: „Počátkem roku 
téhož zařídil místní farář opětně sbírku na dal-
ší okrasu farního chrámu Páně, kteráž vynesla 
koncem roku 1883 úhrnem 1011 zlatých a  80 
krejcarů. Zakoupeny 4 sochy a  sic: 1. Bolestné 
Matky Boží – 255 zlatých; 2. socha Lurdská – 110;  
3. Božského Srdce Páně – 110; 4. svatého Floriana 
– 110. Přívoz po železnici 3 soch až do Blanska – 
48 zlatých 26 krejcarů; zazdění podstavců – 42. 
Dovoz sochy sv. Floriana až do Blanska z Tirol-
ska – 25; její postavení – 16 zlt 50 kr. Nový lus-
tr i  s přívozem = 304 zlt 4 kr. 14 nových svícnů 
na pilíře z Blanska = 60 zlt 20 kr. Úhrnem = 1081 
zlatých 20 krejcarů. … Dne 25. listopadu svěcena 

socha sv. Floriana, patrona slevačů, na  niž tito 
přispěli. Bůh dobrotivý budiž odplatit všem šle-
chetným dárcům na věčnosti.“
Oním zmiňovaným jedovnickým farářem, 
který se rozhodl pro „další okrasu“ kostela, byl  
P. Rafael Hák. Sbírka na zkrášlení interiéru byla 
tedy vyhlášena počátkem r. 1883, ale probíha-
la zřejmě i  po  zakoupení a vysvěcení soch až 
do  konce roku. Podle inventáře, zpracovaného 
P.  Františkem Vavříčkem při jeho ustavení je-
dovnickým farářem v  červenci 1947, se socha 
sv. Floriána nacházela na  evangelijní (severní) 
straně lodi. Matka Boží Bolestná (Pieta) teh-
dy byla na  epištolní (jižní) straně presbytáře 
(dnes ve  výklenku pod kůrem), v  lodi na  jižní 
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stěně Panna Maria Lurdská (dnes v depozitáři) 
a Božské Srdce Páně na severní straně presbytá-
ře (dnes na jižní stěně lodi). Socha sv. Floriána 
byla velmi pravděpodobně odsunuta do  depo-
zitáře v souvislosti s novou úpravou presbytáře 
v r. 1963. 
Snad proto, že byl utopen, stal se sv. Florián 
nebeským ochráncem proti vodě i  proti ohni. 
Zvláště po kleparzském zázraku z r. 1528 se stal 
patronem lidí, přicházejících do styku s ohněm 
– hrnčířů, hutníků, hasičů, kominíků, kovářů, 
pekařů… Jeho kult nebyl nijak výrazně podpo-
rován církví, ale šlo o světce populárního mezi 
lidmi, zvláště na venkově. Jak P. Hák zazname-
nal, na pořízení sochy sv. Floriána přispěli sléva-
či. Tedy – nepořídili ji, jak by se dalo u patrona 
hutníků čekat, jen přispěli. Příspěvek od spolku 
hasičů – který v Jedovnicích existoval od r. 1876 
– zřejmě nebyl žádný. Pokud objednání této so-
chy nemůžeme přímo spojit ani s jednou „spří-
zněnou“ organizací, lze usuzovat, že volba byla 
ovlivněna všeobecnou oblíbeností sv. Floriána 
mezi lidmi, což mohlo být ovlivněno i  tím, že 
19. století je známé ničivými požáry vesnic.

Vztah slévačů ke  sv. Floriánovi jako ke  svému 
patronu asi ani nebyl nijak silný. Za  patrona 
hutníků je totiž považován i svatý Prokop – ten 
byl jedovnickým slevačům bližší, jak zapsal kro-
nikář Alois Roudný: „Je také zaznamenáno, že 
hutníci a havíři okázale slavili svátek svého pat-
rona sv. Prokopa. V ten den byly v Blansku a v Je-
dovnicích slouženy slavné bohoslužby, kterých se 
zúčastnili hutníci i havíři ve stejnokrojích.“
Protože provoz jedovnické Hugonovy huti 
(u Propadání) byl podle A. Roudného ukončen 
v r. 1879, byli zmiňovaní slévači zřejmě zaměst-
náni v blanenských knížecích železárnách. Ale 
přeci jen jedna spojitost mezi sv. Floriánem a je-
dovnickou hutí by být mohla. Podle domněn-
ky mé manželky by název Floriánek pro vodní 
nádrž zbudovanou pro potřeby hutě mohl být 
zvolen právě proto, že šlo o  patrona hutníků, 
k  němuž mohli mít „němečtí“ Salmové blíže, 
než k „českému“ sv. Prokopovi. Text o rybníčku 
Floriánku vyšel v minulém Zpravodaji.
Vrátíme-li se k restaurování sochy, musíme za-
čít popisem „původního“ stavu. Již někdy v době 
vystavení v  kostele byla provedena neodborná 
oprava polychromie (nátěrů), přičemž nejzají-
mavějším výsledkem byly nohy – byly natřeny 
stříbřenkou, takže budily dojem anatomicky 
tvarovaného brnění. Po vyřazení sochy z kostela 
do depozitáře přišel sv. Florián o několik prstů 
pravé ruky. Kruhový otvor mezi prsty prázdné 
levé ruky dával tušit, že v ní původně držel ob-
vyklé kopí s praporcem. Jelikož přišel i o meč, 
zdá se, že jeho zbroj posloužila někomu z „kos-
telových“ chlapců k  bojovým hrám. Hašený 
dům i podstavec se postupně rozesychal, došlo 
k odlomení několika plastických plamenů…
V  roce 2007 mne napadlo, že by o  nevyužitou 
sochu mohli mít zájem místní hasiči. Opravdu 
měli, díky vstřícnosti P. Trmače byla socha za-
půjčena místnímu SDH a  ozdobila jejich spol-
kovou místnost. V  roce 2013 zadali hasiči její 
zrestaurování (či opravu) rudickému řezbáři 
p.  Jiřímu Klinkovskému, na  obnově původní 
polychromie se podílela i jeho dcera Anna. Byly 
doplněny chybějící části – oboustranný saténo-
vý praporec sponzorsky potiskla lipovecká fir-
ma Sítotisk Karel Bartoň, sešití je rovněž spon-
zorským dílem paní Ireny Hořavové z Rozstání.
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Výsledkem je, že můžeme sochu vidět zhruba 
v podobě, jak ji viděli jedovničtí občané v roce 
1883. Svatý Florián je znázorněn „klasicky“ – 
jako římský voják, s pancířem, oblečen v sukni-
ci a krátkém vojenském plášti, na holých nohou 
vysoké boty, na hlavě římskou přilbu. U levého 
boku má zavěšen pověstný krátký římský meč, 
v levé ruce svírá kopí s praporcem sv. Jiří, v pra-
vé ruce drží vědro, z něhož leje vodu na hořící 
dům. Zaujme jeho netečný, unylý výraz, tak 
nějak v rozporu s plameny šlehajícími pod jeho 
suknici. Za povšimnutí stojí i voda, tekoucí ne 
přímo k zemi, ale kolmo k šikmé střeše domu. 
Lze tušit, že nejde o dílo vysokých uměleckých 
kvalit, spíše o dobře řemeslně odvedenou práci 
neznámého tyrolského řezbáře. Proč právě ty-

rolského? Florián byl jako „místní“ svatý v Ra-
kousku oblíben a  tamní řezbářské dílny tehdy 
vyráběly údajně jeho sochy ve značných počtech.
Zmíněný krátký římský meč, tzv. gladius, byl 
vynikající zbraní, dal se ovládat jednou rukou, 
vyžadoval ovšem boj z bezprostřední blízkosti. 
Římané ho ovšem v období tzv. rozkladu přesta-
li používat. PhDr. Ondrej Šedo nabízí zajímavé 
vysvětlení – Římané už zpohodlněli a  nechtě-
lo se jim svádět drastické boje v  nejtěsnějším 
kontaktu s  nepřítelem. Přešli k  pohodlnějším, 
ale méně účinným formám boje – a tak posléze 
podlehli těm, kterým „se chtělo“. Je to memento 
i pro naši dobu?

Josef Plch

Duchovní sloupek

Nedokončená

Najít na vrcholu kopce hrad nebo jeho zříceni-
nu není v našich končinách ničím překvapivým. 
Jsou sice výjimky, jako třeba hrad Kost, posta-

vený v dolíku, aby byl skrytý vojskům táhnou-
cím okolní krajinou, ale obvykle stojí hrady 
na  kopci. V  údolí očekáváme spíše přehrady, 
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mosty a jiná vodní díla. I mezi těmito stavbami 
bychom však poměrně blízko našli výjimku. 
Na hřebenu Chřibů, asi kilometr od nejvyššího 
vrcholu, hned vedle hřebenové cesty, je k vidě-
ní nedokončený železobetonový dálniční most. 
Na člověka, který o něm předem neví, zapůsobí 
jako zjevení. S  něčím takovým počítáme stej-
ně málo, jako třeba s  tím, že uvidíme živého 
vodníka, trpaslíka, lesní vílu nebo kouzelného 
dědečka. Proč někdo stavěl most na místě, kde 
není ani skromný potůček, ani pod ním nevede 
žádná cesta?
Nevede, ale zřejmě tudy po vybudování dálnič-
ního tělesa měla vést hřebenová lesní cesta, tímto 
plánovaným tělesem přerušená. V  lese kolem 
hřebene najdeme i několikerá další překvapení, 
nad nimiž by člověk bez informace o plánované 
dálnici jen kroutil hlavou. Propustky pod 
silnicemi chápeme, ale když komunikace chybí 
a zvědavý turista například nahlédne do malého, 
asi metr vysokého tunelu, jehož portál míjí 
turistická značka, zvědavě se jím proplíží 
na druhou stranu a po povrchu se vrátí zpátky, 
zjistí, že ten tunýlek vede z  lesa do  lesa a  pod 
lesem. Celé to nedokončené dílo začíná dole 
u Zástřizl dálničním mostem, který vede z pole 
na pole a vypadá stejně, jako ten na hřebeni, jen 
je o trochu dokončenější a pohodlněji dostupný, 
přesto však stejně zbytečný.
Nápad vybudovat dálnici od  Chebu po  Jasinu 
nebo Chust na  Zakarpatské Ukrajině se obje-
vil brzy po  vzniku republiky, ale po  válce ne-
byly prostředky. Vážně se o něm začalo mluvit 
v  roce 1935 a  měl být realizován během 4 let 
(!!!) pomocí nezaměstnaných, ale vláda plán 
‚smetla se stolu‘. O dva roky později se do věci 
vložil Jan Antonín Baťa a  ještě před válkou se 
začalo stavět. Němci za Protektorátu plán pře-

vzali a  pokračovali v  díle ve  zmíněných Chři-
bech do  roku 1942, pak už měli jiné starosti. 
Vést dálnici po hřebeni „hor“ (ty uvozovky jsem 
napsal proto, že nejvyšší vrchol je nad mořem 
jen o 50 m výše než vrchol věže našeho kostela) 
není tak nesmyslné, jak se může zdát. Při zdán-
livě logičtějším vedení dálnice kolem kopců by 
se nasbíralo tolik kratších stoupání a klesání, že 
by celkové převýšení bylo mnohem větší a navíc 
by výrazně přibylo problémů s  vykupováním 
pozemků stovek či tisíců drobných zemědělců, 
jejich domů, zemní práce by nabyly na objemu... 
To může být prvním poučením z tohoto příbě-
hu – nebývá vždycky nejlepším řešením to, kte-
ré se jeví na první pohled jako nejjednodušší. Je 
dobré, když člověk neřeší situace příliš automa-
ticky a zkusí promyslet i nápady, které zpočátku 
vypadají dost šíleně. Někdy se nakonec ukážou 
jako nejrozumnější.
Více se nás asi dotýká zbytečnost vynaložených 
prostředků a lidské práce. Nebylo to naposledy 
v dějinách naší země, ale v tomto případě takový 
konec nemohl nikdo předvídat. Úsloví „Člověk 
míní, Pán Bůh mění“ bych ovšem upravil, tady 
si na boha hrál nenasytný a nenávistný diktátor. 
Přesto nás to může upozornit, abychom nepod-
léhali dojmu, že stačí věci dobře naplánovat. 
Měli bychom plánovat s  pokorou, s  vědomím, 
že naše plány nemusí být ani jediným, ani nej-
lepším řešením, a  že jejich uskutečnění může 
i  v  osobním životě nakonec zabránit něco ne-
předvídatelného. Bez plánů a vizí to samozřejmě 
nejde, ale snad právě ta pokora při jejich tvoření 
může zmenšit bolest a  zklamání, pokud nevy-
jdou, nebo naopak zvětšit naši radost, pokud se 
je uskutečnit podaří.

Václav Trmač, farář 
(foto autor)

Napsali jste nám

Ohlédnutí za panem Františkem Kaderkou

Před nedávnem jsme se spolu s velkou částí je-
dovnické veřejnosti rozloučili se zesnulým pa-
nem Františkem Kaderkou. Zemřel v požehna-
ném věku nedožitých dvaadevadesáti let. Já si 
dovolím doplnit, že let celoživotně naplněných 
zodpovědnou prací a starostlivostí.

S  panem Kaderkou jsme se navzájem poznali 
v  osmdesátých letech, kdy jsme sháněli nutně 
a  rychle topiče do  školní kotelny. V  tísnivé si-
tuaci nám někdo doporučil, abychom to zkusili 
u pana Kaderky, který je v důchodu. Pana Ka-
derku jsem navštívil a domluvili jsme se. Uměl 
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se, jak se říká, postavit ke každé práci, ale také 
dovedl pěkně vyprávět. Tak jsem se dověděl, 
že kolem roku 1938 žil v  kritickém prostředí, 
„kde se i střílelo“. „Kde?“ ptám se. „V Moravské 
Chrastové.“ - „O tom něco vím,“ říkám. Společ-
ně jsme pak zavzpomínali, co se tam stalo.
Měsíc po  Mnichovské dohodě obyvatelé ně-
mecké národnosti v  té oblasti nebyli spokojeni 
s nově vytyčenou státní hranicí. Chtěli víc. 
V  noci z  30. na  31. října 1938, v  době, kdy se 
v  Chrastové konala taneční zábava, němeč-
tí ozbrojení ordneři Moravskou Chrastovou 
přepadli a  obsadili všechna důležitá místa 
v obci. Velitel nejbližší československé posádky 
v Boskovicích vyslal proti útočníkům vojenskou 

jednotku, které se podařilo vetřelce vytlačit. 
Dnes tuto událost na  těch místech připomí-
ná pomníček se jmény čtyř československých 
vojáků, kteří zde padli. Mezi nimi je i  jméno 
pětadvacetiletého Bedřicha Stuchlíka, který 
sem narukoval z obce, ve které jsem já vyrůstal. 
V  Brněnci-Chrastové pietní vzpomínkou tuto 
smutnou a tragickou událost připomínají místní 
skautské středisko s kulturní komisí v Brněnci.
S  panem Kaderkou se dalo vždy o  něčem zají-
mavém povyprávět. Vždy veselý a vstřícný, jako 
ten „nejlepší člověk s dobrým srdcem“. Čest jeho 
památce!

IM

Jedovnická Hrubá lípa je ve finále ankety Strom roku 2014!

Do letošního ročníku ankety „Strom roku“ bylo 
nominováno celkem 85 stromů z celé České re-
publiky. Z tohoto rekordního množství přihláše-
ných stromů odborná porota vybrala dvanáct fi-
nalistů, kteří mezi sebou změří síly v celostátním 
hlasování o  nejsympatičtější strom roku 2014. 
Mezi letošní finalisty ankety byla odbornou po-
rotou vybrána také Hrubá lípa z Jedovnic. 
„Stromy nominovali hlavně aktivní lidé, školy, 
obce i spolky, které mají chuť udělat něco ve pro-
spěch stromů ve svém okolí,“ řekla koordinátor-
ka ankety Andrea Krůpová z  Nadace Partner-
ství. Finalisté podle ní odbornou porotu zaujali 
zejména silnými příběhy nebo historií spojenou 
s místem, ve kterém rostou.
„Pro obyvatele Jedovnic je Hrubá lípa neodmys-
litelnou dominantou obce. V zimních metelicích 
nebo podzimních mlhách je majákem pro všech-
ny pěší i motoristy přijíždějící od Vilémovic, kte-
rým dává na vědomí, že se přiblížili k  samému 
okraji obce,“ řekl za navrhovatele Jiří Židů.
Pro místní je mohutný strom tak důležitý, že po-
dle něj pojmenovali i jednu z ulic – U Hrubé lípy. 
Podél lípy by měla vést jedna z  připravovaných 
větví slavné Svatojakubské cesty na španělské po-
břeží do Santiaga de Compostela. Nadšenci geo-
cachingu mohou v blízkosti lípy objevit „kešku“.
Z  našeho okresu je mezi finalisty také Opato-
vická borovice, která je dominantou zámecké-
ho parku ve Velkých Opatovicích. „Každý, kdo 
park navštíví, si musí tohoto zajímavě větveného 

stromu všimnout. Připomíná pětihlavou saň, se 
kterou bojoval svatý Jiří. U dětí je oblíbená ne-
jen proto, že vypadá jako pohádkový drak, ale 
také se na ní mnoho generací učilo lézt po stro-
mech,“ uvedl navrhovatel Dalibor Badal.
Celostátní anketa Strom roku se pořádá od roku 
2002. Od  té doby bylo nominováno celkem 
1059 stromů a do finále postoupilo 144 stromů. 
Do  zpoplatněného hlasování se zapojilo více 
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než 472 tisíc lidí a výtěžek putující na výsadbu 
a ochranu stromů byl téměř 2 miliony korun.
Anketa začíná vždy 21. března, tedy k  první-
mu jarnímu dni. Až do 30. dubna jsou přijímá-
ny návrhy stromů, ze kterých odborná porota 
vybírá 12 finalistů. Hlasování o  Strom roku 
2014 začne 15. června, kdy se na  stránkách  
www.stromroku.cz objeví profily stromů i po-
drobnosti o tom, jak hlasovat. 
Od poloviny června až do 10. října se bude roz-
hodovat o  vítězi a  navrhovatelé stromů budou 
sbírat pro finalisty podpisy na zpoplatněné hla-
sovací archy. Další možností, jak stromy podpo-

řit, je zaslání DMS. Peníze získané anketou smě-
řují zpět k  finálovým stromům a  navrhovatelé 
za ně mohou stromy ošetřit, vysadit nové nebo 
pro ně vytvořit informační materiály.
Vyhlášení výsledků se koná u  příležitosti Dne 
stromů, který se v naší zemi slaví 20. října. Ví-
tězný Strom roku vyhrává poukaz na arboristic-
ké ošetření a postupuje do mezinárodní soutěže 
Evropský strom roku. Vyhlášení výsledků anke-
ty Evropský strom roku probíhá na půdě Evrop-
ského parlamentu v Bruselu.

Upraveno podle J. Židů a 5plus2.cz 
Blanensko a Boskovicko (P. Šmerda)

Hrubá lípa do Bruselu!

Máme za sebou volby do Evropského parlamen-
tu, které skoro nikoho nezajímají, a proto měly 
pravděpodobně nejbídnější účast ve své historii. 
Teď máte možnost další volby. Můžete poslat 
do Bruselu Hrubou lípu.
15. 6. 2014 začne hlasování v  národním kole 
soutěže „STROM ROKU 2014“, kam se probo-
jovala i naše Hrubá lípa. Odborná porota ji vy-
brala do  dvanáctičlenného finále z  rekordního 
počtu 85 nominovaných stromů. Hlasování 
tentokrát probíhá formou podpisu na  hlaso-
vacím archu. Každý hlasující má navíc mož-
nost přispět na  ošetření Hrubé lípy drobnou 
finanční částkou v řádu několika málo korun. 
O  tom, kde můžete podepsat hlasovací arch 
a přispět na ošetření Hrubé lípy budeme prů-
běžně informovat prostřednictvím infokaná-
lu a videožurnálu.
Po loňském senzačním vítězství Jedovnické ale-
je v anketě „Alej roku 2013“ vstupuje do soutěž-
ního klání také Hrubá lípa jako nejstarší obyva-
tel obce. Pokud Hrubá lípa uspěje v národním 
kole, tak postoupí do evropského kola, jehož vý-
sledky se tradičně vyhlašují na půdě Evropského 
parlamentu v Bruselu.

Obracíme se na všechny 
obyvatele s prosbou o podporu 

Hrubé lípy v této soutěži. 
A  věříme, že stejně jako v  případě ankety „Alej 
roku“, se ukáže, že naše vůle po  vítězství bude 
mnohem větší než vůle všech ostatních soutěžících.

Peníze, které získáme v  rámci soutěže, budou 
použity především na  velmi šetrné ošetření 
Hrubé lípy. První úpravy okolí Hrubé lípy už 
provedli studenti SPŠ Jedovnice pod vedením 
Ing.  Matušky, za  velmi účinné pomoci pana 
Jaroslava Klimeše a Jiřího Šebely, kterým za to 
děkujeme. Podle množství získaných peněz také 
ošetříme památné stromy kolem kostela, které si 
to už také zaslouží. Část peněz také půjde na vý-
sadbu nových stromů a  na  akce pořádané pro 
naše děti v ZŠ a ZUŠ.
Připravujeme webové stránky, které budou in-
formovat o akcích konaných na podporu Hrubé 
lípy. Pro jejich tvorbu bychom uvítali historické 
fotografie Hrubé lípy a  dalších stromů v  obci. 
Pokud něco takového vlastníte, prosíme o jejich 
krátké zapůjčení. Kdo by se chtěl zapojit do dění 
kolem podpory Hrubé lípy v  soutěži, tak mě 
může kontaktovat na mailové adrese jedovnic-
kaalej@seznam.cz nebo na telefonu 777 724 456 
(stačí poslat sms nebo prozvonit) a já vám zavo-
lám zpět, jakmile to bude možné. Zvláště bych 
uvítal pomoc pamětníků - aktivních důchodců.

Rob McBride na návštěvě 
u Hrubé lípy v Jedovnicích

Hrubá lípa v Jedovnicích přivítala pod svou ko-
runou vzácnou návštěvu. S žáky zdejší ZŠ a je-
jich učiteli se zde setkal známý ochránce starých 
a památných stromů Rob McBride z Anglie. 
Rob McBride pracoval v  minulosti na  mnoha 
projektech na záchranu starých stromů po celé 
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Anglii. Úzce spolupracuje s  rozhlasovou a  te-
levizní společností BBC při tvorbě pořadů 
o  starých stromech. Sám o  sobě říká, že je lo-
vec stromů. Za posledních 10 let se svými spo-
lupracovníky vyhledal a  zpracoval do  národní 
databáze chráněných stromů v  Anglii více jak 
3000 stromů. Pro představu je zajímavé porov-
nání s českou databází památných stromů, která 
obsahuje 5 766 stromů. S  jedním ze svých nej-
lepších úlovků seznamoval děti ze ZŠ v Jedovni-
cích. Je jím dub starý 1200 let s obvodem kmene 
13 metrů. Je tak větší než známá Vejdova lípa 
u  Pastvin, která má obvod „pouhých“ 12,5 m. 
Rob McBride společně s  dětmi změřil obvod 
Hrubé lípy. Protože je to ještě mladá a  štíhlá 
dáma, tak bylo naměřeno 550 cm. Součástí se-
tkání bylo vylosování čísla, pod kterým se Hru-

bá lípa zúčastní letošního finále ankety „Strom 
roku“, která začne 15. června. Losem bylo při-
děleno Hrubé lípě číslo 2. Tedy stejné číslo, pod 
jakým se před dvěma roky účastnila této soutěže 
Novodvorská aleje z  Moravského krasu. Dou-
fejme, že bude Hrubá lípa stejně úspěšná jako 
Novodvorská alej. Ta v roce 2012 anketu Strom 
roku s drtivou převahou vyhrála a probojovala 
se do evropského kola.

Z Jedovnic do Santiaga de Compostela
Jedovnice byly zařazeny do  připravované trasy 
Svatojakubské cesty vedoucí z Litvy do Polska, 
přes Moravu a Jedovnice, dále do Rakouska, až 
k  hrobu sv. Jakuba v  Santiagu de Compostela 
ve španělské Galicii.
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Sv. Jakub patřil mezi Kristovy nejdůvěrnější 
spolupracovníky – byl jedním ze tří, kteří viděli 
Proměnění Páně, jedním ze tří svědků vzkříšení 
Jairovy dcery, jedním ze tří, kteří s ním měli bdít 
v Getsemanské zahradě, byl výslovně jmenován 
mezi těmi, kteří očekávali a  přijali o  Letnicích 
Ducha svatého. Na rozdíl od sv. Pavla zanechal 
jen nepatrné písemnosti. 
Spolu s Římem a Lurdami je Santiago de Com-
postela nejnavštěvovanějším poutním místem 
v  Evropě. Jen v  loňském roce Cestu svatého 

Jakuba (španělsky Camino de Santiago) prošlo 
215  000 poutníků. Proto je také síť poutních 
cesta zařazena do seznamu kulturního dědictví 
UNESCO. Pokud byste se chtěli do Santiaga vy-
dat, tak je to podle portálu Mapy.cz z Jedovnic 
nejkratší cestou pouhých 2.726 km.  Povoleno 
je jít pěšky, na kole i na koni. Pro každého, kdo 
takovou pouť absolvoval, je to zážitek na  celý 
život.

Jiří Židů, Brno

Pozvánky

Sokolské sportovní závody pro mládež
TJ Sokol Jedovnice pořádá v neděli 15. června 
2014 v 9 hod. na hřišti Na Kopci župní přebor 
v  lehkoatletickém čtyřboji žactva - Memoriál 
br. Jaroslava Daňka. Závodit mohou předško-
láci a  žáci ZŠ ve  čtyřech disciplínách: sprint, 
skok daleký, hod míčkem (koulí) a vytrvalostní 
běh. Prezence probíhá od 8 hod. Občerstvení je 
zajištěno.

Divadelní představení dětí v MŠ
16. června zahrají děti z  divadelního kroužku 
při mateřské škole pohádku „O líném Honzo-
vi“. V  dopoledních hodinách pro děti ze škol-
ky a  odpoledne pro rodiče a  ostatní příznivce 
divadelního umění. Více informací se dozvíte 
na plakátku.

Soutěžní dopoledne pro předškoláky
Na sobotu 21. června 2014 připravilo vedení ZŠ 
Jedovnice akci pro předškoláky, kteří mohou 
přijít společně se svými rodiči i  sourozenci 
na  zábavné dopoledne My se školy nebojíme. 
Začátek v  9.00 hodin. Srdečně zveme všechny 
předškoláky. 

Závěrečný koncert žáků ZUŠ
Srdečně Vás zveme na závěreč-
ný koncert žáků ZUŠ, který se 
uskuteční ve čtvrtek 26. června 
v kulturním domě. 
16.00 – otevření výstavy vý-
tvarného oboru, výstava závěrečných prací 

absolventů, vystoupení dechového orchestru 
mladších žáků
16.30 – zahájení programu v sále (hudební a ta-
neční obor)

Pozvánka na hody v Jedovnicích
Stejně jako loni, i tento rok se probouzí tradice 
Jedovnických krojovaných hodů. Doufáme, že 
se třetí hody vydaří stejně jako ty první a druhé, 
což nebude možné bez Vás a Vaší přízně. Přijďte 
a bavte se.

Pátek 28. 6.
18.00 – Mše
19.00 – Stavění máje u kulturního domu
20.00 – Taneční zábava („čoch“)

Sobota 29. 6.
12.00 – Slavnostní průvod obcí s muzikou, vy-
vádění stárek
16.30 – Příchod krojovaného průvodu pod máji, 
čtení hodového práva, Moravská beseda
18.00 – Hanácká beseda
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20.00 – Večerní hodová zábava u  kulturního 
domu
21.00 – Moravská beseda, volná zábava

Neděle 30. 6.
7.30 – Hodová mše ke cti patronů kostela i měs-
tyse, sv. Petra a  Pavla – za  účasti krojovaných 
stárek a stárků

Rozkvetlé Jedovnice 2014
Kulturní komise vyhlašuje další ročník soutěže 
Rozkvetlé Jedovnice, opět ve  třech tradičních 
kategoriích Nejhezčí balkon / lodžie, Nejhez-
čí zahrádka / předzahrádka a Nejhezčí okno. 

Nejlepší tři v každé kategorii budou vyhodnoce-
ni a odměněni. Fotografování proběhne v měsí-
ci červenci z míst veřejně přístupných. Bude se 
opakovat loňský systém - že ti, kdo byli oceněni 
v  minulém roce, budou tentokrát „mimo sou-
těž“, aby se dostalo i na ty, kteří třeba pravidelně 
zůstávají těsně „pod čarou“. A úspěšným z mi-
nulého ročníku nabídneme účast v  hodnotící 
komisi. Pokud máte zájem se do soutěže zapojit, 
přihlaste se (není podmínkou) u paní Ševčíko-
vé na  úřadě (e-mail kultura@jedovnice.cz, tel. 
516 528 213) - nebo třeba pošlete fotografii či tip 
(nemusí se týkat jen vlastního).

Ing. Josef Plch, předseda kulturní komise

Reklamy – inzerce
Koupím byt 3+1 nebo dům v Jedovnicích. Ne RK. Tel. 604 522 898.
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PŘEPRAVA NEMOCNÝCH

TAXI SENIOR + SERVIS
- na pošty, úřady
- na nákupy
- za přáteli, na oslavy..
- pomoc, doprovod
- občerstvení
- SMS rodině..

Pondělí - Pátek od 6 - 16 hod. nebo dle domluvy.

Volejte 605 952 909

Olšovec Jedovnice
oznamuje provozní dobu na 

půjčovně šlapadel  
a lodiček  

„Partyzánka“
červen (za příznivého počasí) 

sobota, neděle 
10.00 až 18.00 hodin

červenec, srpen  
(za příznivého počasí)

denně 10.00 až 19.00 hodin

Těšíme se na Vaši návštěvu.



LA BELLE VIE, S.R.O. 
JAZYKOVÉ STUDIO

NABÍZÍ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

KURZY ANGLICKÉHO 
JAZYKA VŠECH ÚROVNÍ

•	 ÚSPĚŠNÉ POKRAČOVÁNÍ KURZŮ ZE ŠK. ROKU 2013/2014
•	 OTEVŘENÍ NOVÝCH KURZŮ VŠECH ÚROVNÍ
•	 NOVÝ KURZ PRO DĚTI OD 5.TŘÍDY!
•	 NOVÝ KURZ PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY!
•	 KONVERZAČNÍ KURZY K MATURITĚ!
•	 PŘÍPRAVA NA CAMBRIDGESKOU ZKOUŠKU FCE!
•	 CENA OD 85,- KČ ZA 1 VYUČOVACÍ HODINU
•	 MÍSTO VÝUKY – ŠKOLICÍ STŘEDISKO FIRMY KOPLAST 

V JEDOVNICÍCH

PRO BLIŽŠÍ INFORMACE KONTAKTUJTE  
labellevie@post.cz

NEBO VOLEJTE NA TEL. ČÍSLO 721 781 349

JOIN US AND SPEAK  
ENGLISH FLUENTLY 
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Plánejen koupelny

Zajistíme hladký průběh všech prací:
•	sanitární	a	instalatérské	práce	
•	topenářské	práce		 •	truhlářské,	stolařské	práce
•	obkladačské	práce	 •	suchá	výstavba,	sádrokartony	
•	elektro-instalační	práce	 •	malířské	a	natěračské	práce

NAJDETE NÁS V

www.svetkoupelen.info	
www.bauhaus.cz

Poradenství Plánování	v	počítači	–	3D	plán Demolice Výstavba	a	předání

•	poradenství	 
•	návrhy	•	realizace

nejen koupelnyStavíme

14-04 Jedovnice 150x210 BW.indd   1 13.05.14   11:11


