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Na obálce: Budova ZŠ Jedovnice z ptačí perspektivy

Původně jsem měl v úmyslu psát pod vlivem do-
jmů z rybolovu o rybníku Olšovci, ale nakonec 
jsem dal přednost objektu podstatně mladšímu 
– nové budově základní školy na návrší nad zmi-
ňovaným rybníkem. Impulsem bylo 65.  výročí 
otevření nové školy, které si (nejen) škola při-
pomenula na konci října. Problémem se ukázal 
vhodný pohled pro titulní kresbu – školní budo-
va na všech „klasických“ pohledech vypadá vel-
mi nezajímavě. Možná i proto architekt navrhl 
alespoň členitější vstup se širokým balkonem 
v  1.  patře, i  když jsou patrně oprávněné i  do-
mněnky, že balkon byl určen pro dobově oče-
kávatelné projevy k žákům, nastoupeným před 
školou... Buď jak buď, balkon, jenž nebyl využí-
ván, byl již před řadou let odstraněn ve prospěch 
rozšíření učebny výpočetní techniky.
Když už jsem zmínil možnou poplatnost archi-
tektury budovy době vzniku, zajímavý a  o  své 

době vypovídající je i  životní osud samotného 
architekta, o němž se můžete dočíst na dalších 
stránkách.
Pro kresbu Mgr. Jitky Vávrové byl nakonec zvo-
len letecký pohled na  školu. Je až překvapivé, 
že zdaleka nejde o pouhou hranolovitou budo-
vu, jakkoli k  tomuto dojmu svádí nejobvyklej-
ší pohled na  průčelí. Kromě školy je zachycen 
i tzv. „dřevák“ – dodnes stojící první vlastní bu-
dova průmyslovky, v prvopočátku sloužící nejen 
k vyučování, ale i jako internát.
Vlastní text o  historii novodobé školy vzni-
kl drobnou úpravou projevu, který přednesla 
Mgr. Světlana Štěpánková v sobotu 31. října při 
slavnosti k výročí školy.
Více najdete na str. 30.

Josef Plch
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku a  s  tím i  doba hodnocení 
úspěchů i neúspěchů roku minulého.
Letošní rok byl ve znamení opravy a budování 
kanalizace a nové čistírny odpadních vod v Je-
dovnicích. Tato akce patří mezi největší v histo-
rii Jedovnic. Věřím, že do konce roku bude celá 
akce úspěšně dokončena. 
Pokračujeme v zateplení a výměně zdroje vytá-
pění v budově základní školy, rekonstrukci stře-
chy a v opravě Olšovecké ulice.
Podpořili jsme kulturní i  sportovní organizace 
a spolky působící v našem městysu. 

Víme, že ne vše se nám daří, ale všechno je to 
o vůli, komunikaci a hlavně o nekonečné práci 
všech, kterým záleží na rozvoji naší obce.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval Vám 
všem, za  trpělivost a  toleranci při všech těchto 
akcích. Děkuji také Vám všem, kteří jste se podí-
leli svou prací na rozvoji našeho městyse. 
Milí spoluobčané, dovolte mi, abych Vám po-
přál krásné a  klidné prožití vánočních svátků, 
zdraví, štěstí, spokojenost a  hodně úspěchů 
v novém roce.

Ing. Jaroslav Šíbl, starosta městyse

Informace z rady a zastupitelstva
(ve všech případech jde o anonymizované výpisy z usnesení)

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 19 ze dne 22. 9. 2015

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse schvaluje
• smlouvu o zřízení a provozu sběrného místa 

kolektivního systému Ekolamp s firmou Eko-
lamp, s.r.o., nám. I. P. Pavlova 1789/5, 120 00 
Praha 2

• smlouvu o  nájmu bytu č.  B2  2D1 na  ul.  Za-
hradní 676, s panem D. T., Jedovnice a s BD 
Veselec, bytové družstvo, Havlíčkovo nám. 71, 
679 06 Jedovnice

• smlouvu o nájmu bytu č. A3 2A2 na ul. Za-
hradní  677, se  slečnou Ing.  J.  G., Jedovnice 
a s BD Veselec, bytové družstvo, Havlíčkovo 
nám. 71, 679 06 Jedovnice 

• smlouvu o  nájmu pozemků č.  0026000105 
s paní S. N., Brno

• smlouvu o  nájmu pozemků č.  0026000255 
s manžely B. B. a L. B., Šlapanice

• likvidaci chat na pozemku p.č. 2644/2, 2644/3, 
2644/4, 2644/5, 2644/6, 2649/2, 2649/12 v areálu 
ATC z evidence majetku městyse, žadatel Olšo-
vec, s.r.o., Havlíčkovo nám. 71, 679 06 Jedovnice 

• výjimku z  OZV č.  5/2005 O  pořádání veřej-
ných produkcí na 3. 10. a 4. 10. 2015 do 01 ho-
din, žadatel Mezinárodní studentský klub 
MU Brno, z.s., Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno

• pro refundaci mezd OSVČ částku dle předlo-
ženého návrhu

• rozpočtové opatření č. 8/2015 dle předložené-
ho návrhu

Rada městyse souhlasí
• s  nákupem pozemků p.č.  2454/90 o  výmě-

ře 146  m2, pozemku p.č.  2454/93 o  výměře 
126 m2, pozemku p.č. 2454/94 o výměře 764 m2 
a pozemku p.č. 2454/95 o výměře 147 m2 a do-
poručuje zastupitelstvu městyse schválit kupní 
smlouvu s firmou KOPLAST, spol. s  r.o., Ha-
vlíčkovo náměstí 74, 679 06 Jedovnice

Zaměstnanci městyse přejí všem občanům 
Vánoce plné pokoje, radosti a rodinné 
pohody. A v novém roce 2016 zdraví, 

štěstí a mnoho úspěchů.

Pokojné a radostné Vánoce i dobrý 
a úspěšný rok 2016 přeje všem milým  

spoluobčanům a čtenářům také redakce 
Jedovnického zpravodaje.

zpravodaj 2015 11-12.indd   3 30.11.2015   10:04:25
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• s  majetkovým vypořádáním s  firmou 
KOPLAST, spol. s r.o., Havlíčkovo náměstí 74, 
679 06 Jedovnice a doporučuje zastupitelstvu 
městyse schválit dohodu o vzájemném vypo-
řádání s firmou KOPLAST, spol. s r.o., Havlíč-
kovo náměstí 74, 679 06 Jedovnice

• s umístěním distribuční soustavy – kabelové 
vedení NN na pozemku p.č. 1043/1 a doporu-
čuje zastupitelstvu městyse schválit Smlouvu 
č.  PV-014330033322/001 o  zřízení věcného 
břemene se společností E.ON Distribuce, a.s., 
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějo-
vice

• s  provedením zpevnění ploch na  pozemku 
p.č. 2070/1 u rekreační chaty č.e. 204 za pod-
mínky uzavření nové nájemní smlouvy 

• se stavbou objektu o velikosti zastavěné plo-
chy 179,90 m2 pro Singletrail Moravský kras 
na pozemku p.č. 2644/28

• s nákupem přileb pro JSDH Jedovnice od fir-
my Dräger Safety, s.r.o., Kotkova  4a, 706  02 

Ostrava-Vítkovice, dle předložené cenové na-
bídky 

• s  pronájmem části pozemku p.č.  1043/1 
o výměře 9 m2 a schvaluje nájemní smlouvu 
s manžely M. H. a J. H., Jedovnice

• s provedením rekonstrukce objektu Jedovni-
ce – ATC Olšovec, terasa hlavní budova a dále 
souhlasí s případným odepisováním hodnoty 
rekonstrukce

Rada městyse nereflektuje
• na předkupní právo chaty č.e. 151
• na předkupní právo chaty č.e. 8
• na předkupní právo chaty č.e. 371

Rada městyse neakceptuje
• žádost o snížení nájmu pozemku p.č. 2563/1 

o výměře 1.236 m2 a části pozemku p.č. 2563/3 
o výměře 326 m2 a  trvá na původní výši ná-
jemného, žadatel pan J. Ch., Řícmanice

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 20 ze dne 1. 10. 2015

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:
Rada městyse souhlasí
• s  uzavírkou silnice  II/373 v  obci Jedovnice 

v rámci akce „Jedovnice – intenzifikace ČOV 
a kanalizace“ v období od 21. 10. do 30. 11. 2015

Rada městyse bere na vědomí
• přijetí finanční dotace příspěvkové organizace 

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, 
679  06 Jedovnice, od  firmy WOMEN FOR 
WOMEN, o.p.s., Vladislavova  152/4, 140  00 
Praha, na období od 1. 11. 2015 do 30. 6. 2016 

Rada městyse na základě doporučení výběrové 
komise vybrala
• v rámci výběrového řízení na projekt „Staveb-

ní úpravy sociálních zařízení kulturní dům 

Jedovnice“ firmu KORDO, s.r.o., Pražská 870, 
679  61 Letovice a  doporučuje zastupitelstvu 
městyse s  touto firmou schválit smlouvu 
o dílo 

• v rámci výběrového řízení na projekt „Rekon-
strukce místní komunikace, ul.  Olšovecká“ 
firmu Porr,  a.s., odštěpný závod – Morava, 
Skály 870, 763 62 Tlumačov a doporučuje za-
stupitelstvu městyse s  touto firmou schválit 
smlouvu o dílo 

• v rámci výběrového řízení na výměnu zdroje 
vytápění v  objektu městyse Jedovnice pana 
Jiřího Bláhu, Jedovnice a doporučuje zastupi-
telstvu městyse s touto firmou schválit smlou-
vu o dílo 

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 21 ze dne 13. 10. 2015

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse revokuje
• své usnesení č. 17/15 ze 17. schůze Rady měs-

tyse Jedovnice konané dne 11. 8. 2015 z důvo-

du uvedení nesprávného čísla parcely a výmě-
ry pozemku 

Rada městyse souhlasí
• se stavbou „Odběratelská TS 22/0,4kV“ Na Vě-

třáku 469, Jedovnice, umístěnou na pozemku 
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p.č. 1618 a p.č. 1616/11, žadatel EZA-SLUŽBY, 
s.r.o., Puškinova 1762/17, 616 00 Brno

• se stavbou přístřešku na pozemku p.č. 2070/1 
u chaty č.e. 218, žadatel V. P., Blansko

• se změnou zařazení pozemků p.č.  2498/1, 
p.č.  2497/3, p.č.  2497/2, p.č.  2496/2 
a  p.č.  2496/3 z  ploch dopravní infrastruktu-
ry do  ploch bydlení v  Územním plánu měs-
tyse Jedovnice v termínu provedení změn ÚP 
zastupitelstvem městyse, žadatelé manželé 
V. a M. V., Senetářov 

• s  ukončením nájemního vztahu nebytových 
prostor v  části budovy č.p.  44 o  výměře cca 
100 m2 k 31. 10. 2015 s nájemcem paní R. V., 
Jedovnice 

• s  ukončením nájmu pozemku p.č.  649/6 
k 31. 12. 2015 a schvaluje dohodu o ukončení 
smlouvy o nájmu pozemku ze dne 3. 1. 2011 
s manžely F. a A. Z., Jedovnice 

• s  ukončením nájmu pozemku p.č.  649/4 
k 31. 12. 2015 a schvaluje dohodu o ukončení 
smlouvy o nájmu pozemku ze dne 3. 1. 2011 
s Ing. O. O., Jedovnice 

• s  ukončením nájmu pozemku p.č.  649/2 
k 31. 12. 2015 a schvaluje dohodu o ukončení 
smlouvy o nájmu pozemku ze dne 1. 9. 2014 
s manžely JUDr. E. a JUDr. M. P., Jedovnice

• s  výpůjčkou pozemku p.č.  649/2 o  výměře 
15 m2 a schvaluje smlouvu o výpůjčce s man-
žely JUDr. E. a JUDr. M. P., Jedovnice, s účin-
ností od 1. 1. 2016

• s  výpůjčkou pozemku p.č.  649/6 o  výmě-
ře 24  m2 a  schvaluje smlouvu o  výpůjčce 
s  manžely F.  a  A.  Z., Jedovnice, s  účinností 
od 1. 1. 2016

• s  výpůjčkou pozemku p.č.  649/4 o  výmě-
ře 29  m2 a  schvaluje smlouvu o  výpůjčce 
s Ing. O. O. a s Ing. V. O., Jedovnice, s účin-
ností od 1. 1. 2016

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 22 ze dne 3. 11. 2015

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse souhlasí
• (po  úpravách dle požadavků městyse) se 

stavbou kabelového vedení NN pro  prodej-
ní stánek na pozemku p.č. 2105/1 a p.č. 2117 
u  parkoviště Barachov, žadatel Energetika 
Boskovice, spol. s r.o., nám. 8. května 2136/10, 
680 01 Boskovice 

• se zveřejněním záměru na pronájem pozem-
ku p.č. 2115/2 o výměře 211 m2

• se žádostí firmy GRAS CZ,  s.r.o., Na  Kop-
ci 335, 679 06 Jedovnice, o prodloužení splat-
nosti nájmu do  30.  11.  2015 a  jeho snížení 
o částku 20.000 Kč z důvodu zhodnocení pro-
najatého majetku (do konce platnosti nájemní 
smlouvy již nebude městys reflektovat na pří-
padnou žádost o další snížení nebo odpuštění 
výše nájmu)

• s vybudováním dvou mobilních vodních vle-
ků na vodní lyžování na rybníku Olšovec, dle 
předloženého návrhu, žadatel Wakemaster, 
s.r.o., Petříkovice 18, 538 21 Slatiňany

• se stavbou přístřešku na  pozemku p.č.  2081 
u chaty č.e. 204, žadatel V. F., Brno

• se stavbou kanalizační přípojky na pozemku 
p.č.  288/8, žadatel Ing. J. V., Jedovnice

• s nadstavbou a stavebními úpravami rodinné-
ho domu č.p. 8, žadatel pan M. H., Jedovnice

• se stavbou dřevěné terasy a opravou venkov-
ního grilu u rekreační chaty č.e. 128, žadatel 
OSPZV – ASO ČR, Tyršova 6, 120 00 Praha

• se zveřejněním záměru na  prodej pozemku 
p.č. 10 o výměře 974 m2

• s  bezplatným pronájmem kulturního domu 
při příležitosti konání školní akce – MISS 
ZŠ  Jedovnice dne 8.  12.  2015, žadatel ZŠ  Je-
dovnice, okres Blansko, Nad Rybníkem  401, 
679 06 Jedovnice 

• se žádostí Olšovec, s.r.o., 679  06 Jedovnice 
o povolení akce „Mikulášský knižní jarmark 
a  Veletrh produktů označených Moravský 
kras – regionální produkt“ dne 5.  12.  2015 
v kulturním domě a prostoru před kulturním 
domem a  souhlasí s  bezplatným pronájmem 
kulturního domu a prostoru před kulturním 
domem

Rada městyse schvaluje 
• smlouvu o  nájmu pozemků č.  0026000109 

s panem J. G., a paní M. K., Mikulov
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• smlouvu o  nájmu pozemků č.  0026000113 
s panem V. P., Brno 

• výjimku z OZV č. 5/2005 O pořádání veřej-
ných produkcí na 13. až 14. 11. 2015 do 03 ho-
din a   souhlasí s  bezplatným pronájmem 
kulturního domu při příležitosti konání 
10.  školního vinného bálu, žadatel ZŠ Je-
dovnice, okres Blansko, Nad Rybníkem  401, 
679 06 Jedovnice 

• Plán inventur pro rok 2015 dle předloženého 
návrhu

• na základě Nařízení vlády ze dne 19. 10. 2015, 
kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., 
o  platových poměrech zaměstnanců ve  ve-
řejných službách a  správě, platový výměr 
řediteli ZŠ  Jedovnice Mgr.  Michalu Souč-
kovi, dle předloženého návrhu, s  účinností 
od 1. 11. 2015

• na základě Nařízení vlády ze dne 19. 10. 2015, 
kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., 
o platových poměrech zaměstnanců ve veřej-

ných službách a správě, platový výměr ředitel-
ce MŠ Jedovnice Jitce Kučerové, dle předlože-
ného návrhu, s účinností od 1. 11. 2015

• Vnitřní směrnici č.  5/2015 Organizační řád 
Úřadu městyse Jedovnice, dle  předloženého 
návrhu

• rozpočtové opatření č. 11/2015 dle předlože-
ného návrhu

Rada městyse sděluje 
• že výjimka z OZV č. 5/2005 O pořádání veřej-

ných produkcí a zajišťování veřejného pořád-
ku, bude udělena pro akci The Czech Working 
Dogs Show v kempu Olšovec pouze do 01 h, 
žadatelka žadatel Ing.  E.  N., The  Working 
Dogs Breeders Association, Hluchov 

Rada městyse vybrala
• na přezkum hospodaření městyse s účinností 

od roku 2016 firmu HZ Brno, spol. s r.o., Min-
ská 160/102, 616 00 Brno

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 23 ze dne 24. 11. 2015

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse schvaluje 
• výzvu k podání nabídky na poskytnutí úvěru 

na dokrytí finančních nákladů rekonstrukce 
topné soustavy v  budově Základní školy Je-
dovnice 

• výběrovou a  hodnotící komisi pro otevírá-
ní obálek na  výběrové řízení na  poskytnutí 
úvěru na dokrytí finančních nákladů rekon-
strukce topné soustavy v  budově Základní 
školy Jedovnice ve složení: Ing. Jaroslav Šíbl, 
RNDr. Anna Bayerová, Ph.D., Ing. Josef Plch, 
Michal Prause, Bc.  Lenka Šebelová,  Dis., 
Ing. Marta Tesařová a Ing. Veronika Průchová

• výzvu k  podání nabídky na  projekční práce 
„Oprava opěrné zdi ulice Jiráskova“

• výběrovou a  hodnotící komisi pro otevírání 
obálek na výběrové řízení na projekční práce 
„Oprava opěrné zdi ulice Jiráskova“ ve  slo-
žení: Ing.  Jaroslav Šíbl, RNDr.  Anna Baye-
rová,  Ph.D., Ing.  Josef Plch, Michal Prause 
a Bc. Lenka Šebelová, Dis.

Rada městyse bere na vědomí
• sdělení ZŠ Jedovnice, okres Blansko, Nad Ryb-

níkem  401, 679  06 Jedovnice, o  ředitelském 
volnu ve dnech 16., 17., 18., 21. a 22. 12. 2015 
z důvodu probíhající rekonstrukce topné sou-
stavy v budově školy

• výsledky soutěže Rozkvetlé Jedovnice 2015 
a schvaluje odměny pro vítěze soutěže formou 
poukázky v hodnotě 400 Kč na nákup zboží 
v prodejně Květiny pana Jaroslava Zelinky

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice č. 8 ze dne 1. 10. 2015 

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

Vágnera a Mgr. Hanu Šíblovou 

2. schvaluje program zasedání dle předložené-
ho a doplněného návrhu

3. ruší Obecně závaznou vyhlášku č. 11 o zří-
zení Fondu rozvoje bydlení v obci Jedovnice
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4. rozhodlo o  vyřazení následujících investic 
z účtu 042 na účet 547:
• 042.0004 Rekonstrukce veřejného osvět-

lení (Zálešák Martin – energetický au-
dit VO)

• 042.0022 Rozvoj kapacit ZŠ (PFIS, s.r.o. – 
poradenství a zpracování žádosti)

• 042.0028 Rozšíření VO (ELQA, s.r.o. – 
chránička)

5. souhlasí se žádostí paní M.  G., Jedovnice, 
o ukončení činnosti ve finančním výboru  

6. souhlasí s  nákupem pozemků p.č.  2585/2 
o  výměře 2569 m2, p.č.  2585/3 o  výmě-
ře 20  m2,  p.č.  2585/4 o  výměře 20  m2, 
p.č.  2585/5 o  výměře 916  m2, p.č.  2603 
o výměře 55 m2, p.č. 2604 o výměře 53 m2, 
p.č. 2605/2 o výměře 49 m2, p.č. 2613/2 o vý-
měře 16  m2, p.č.  2618/2 o  výměře 281 m2, 
p.č. 2619/10 o výměře 1186 m2 a p.č. 2643/2 
o výměře 449 m2 a schvaluje kupní smlouvu 
s paní K. M. a slečnou K. M., Praha

7. souhlasí s  nákupem pozemků p.č.  2454/90 
o  výměře 146  m2, pozemku p.č.  2454/93 
o  výměře 126  m2, pozemku p.č.  2454/94 
o  výměře 764  m2 a  pozemku p.č. 2454/95 
o výměře 147 m2 a schvaluje kupní smlouvu 
s firmou KOPLAST, spol. s r.o., Havlíčkovo 
náměstí 74, 679 06 Jedovnice 

8. souhlasí s  majetkovým vypořádáním s  fir-
mou KOPLAST, spol. s  r.o., Havlíčkovo 
náměstí 74, 679  06 Jedovnice a  schvaluje 
dohodu o vzájemném vypořádání s firmou 
KOPLAST, spol. s  r.o., Havlíčkovo náměstí 
74, 679 06 Jedovnice

9. souhlasí s  umístěním distribuční sousta-
vy – kabel NN, skříň SS100 na  pozemcích 
p.č. 1620 a  p.č.  1747/1 a  schvaluje Smlouvu 
č. 1030024037/001 o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene se společností E.ON 
Distribuce, a.s., F.  A.  Gerstnera  2151/6, 
370 49 České Budějovice

10. souhlasí se  stavbou kabelových rozvo-
dů VN, NN a kioskové trafostanice v rámci 
stavby Jedovnice – TS  Olšovec na  pozem-

cích p.č. 2644/23, p.č. 2644/26, p.č. 2644/25, 
p.č. 983/5 a p.č. 2563/6 a schvaluje Smlouvu 
č. 1040004565/006 o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene se společností E.ON 
Distribuce, a.s., F.  A.  Gerstnera  2151/6, 
370 49 České Budějovice

11. souhlasí s  umístěním distribuční sou-
stavy – kabelové vedení  NN na  pozemku 
p.č.  1043/1 a  schvaluje Smlouvu č.  PV-
014330033322/001 o  zřízení věcného bře-
mene se společností E.ON Distribuce, a.s., 
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budě-
jovice

12. schvaluje po úpravách smlouvu o dílo na vý-
měnu zdroje vytápění v objektu městyse Je-
dovnice s panem J. B., Bláha – voda, topení, 
plyn, Jedovnice

13. schvaluje smlouvu o  dílo na  provedení re-
konstrukce místní komunikace, ul.  Olšo-
vecká, s firmou Porr, a.s., Dubečská 3238/36, 
100 00 Praha 10 – Strašnice

14. schvaluje smlouvu o  dílo na  realizaci pro-
jektu „Stavební úpravy sociálních zařízení 
kulturní dům Jedovnice“ s firmou KORDO, 
s.r.o., Pražská  870, 679  61 Letovice, s  pod-
mínkou smluvní pokuty ve výši 1% z celkové 
ceny díla za každý jednotlivý den prodlení. 

15. v  případě, že nebude podepsána ze strany 
firmy KORDO, s.r.o. smlouva o dílo, pově-
řuje radu městyse jednáním s firmou PRO-
STAS, s.r.o., Ječmínkova  1981/11, 796  01 
Prostějov, která skončila ve výběrovém říze-
ní na druhém místě

16. deleguje pravomoc zastupitelstva měs-
tyse na  radu městyse schválit smlouvu 
o dílo s firmou PROSTAS, s.r.o., Ječmínko-
va 1981/11, 796 01 Prostějov

17. schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskyt-
nutí dotace z  rozpočtu JMK č.  028857/15/
OSV pro pečovatelskou službu s  Jihomo-
ravským krajem, Žerotínovo nám.  449/3, 
601 82 Brno

18. schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2015 dle 
předloženého návrhu

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice č. 9 ze dne 22. 10. 2015 

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí Zastupitelstvo městyse Jedovnice:

1. schvaluje ověřovatele zápisu Mgr.  Zdeňka 
Doležela a pana Jaroslava Zelinku.
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2. schvaluje program zasedání dle předložené-
ho a doplněného návrhu

3. schvaluje Smlouvu o dílo s firmou CERGO-
MONT, s.r.o., Sukova 1052/6, 678 01 Blansko, 
na  realizaci zakázky „Snížení energetické 
náročnosti objektu Základní školy v Jedov-
nicích včetně výměny zdroje vytápění“.

4. schvaluje Dohodu o narovnání s panem Jaro-
slavem Sadílkem, Bystřice nad Pernštejnem

5. zvolilo dalším členem finančního výboru 
pana Jaroslava Zelinku, Jedovnice

6. bere na vědomí zápis z jednání Finančního 
výboru Zastupitelstva městyse Jedovnice ze 
dne 7. 10. 2015

7. bere na vědomí zápis z jednání Kontrolního 
výboru Zastupitelstva městyse Jedovnice ze 
dne 12. 10. 2015

8. schvaluje stažení žádosti o dotaci do Národ-
ního programu podpory Cestovního ruchu 
vyhlašované MMR, podprogram s názvem: 
Cestování dostupné všem

9. schvaluje zveřejňování smluv uzavře-
ných Zastupitelstvem městyse Jedovnice 
a  Radou městyse Jedovnice v  částce nad 
50.000 Kč na webových stránkách městyse 
od 1. 11. 2015 

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice č. 10 ze dne 19. 11. 2015

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí Zastupitelstvo městyse Jedovnice:
1. schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Josefa Ma-

tušku a pana Michala Prause 
2. schvaluje program zasedání dle předložené-

ho a doplněného návrhu
3. schvaluje Dodatek č.  1 ke  smlouvě o  dílo 

s  firmou CERGOMONT,  s.r.o., Suko-
va 1052/6, 678 01 Blansko ze dne 26. 10. 2015, 
na  realizaci zakázky „Snížení energetické 
náročnosti objektu Základní školy v Jedov-
nicích včetně výměny zdroje vytápění“

4. schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s fir-
mou CERGOMONT,  s.r.o., Sukova  1052/6, 
678 01 Blansko ze dne 26. 10. 2015, na rea-
lizaci zakázky „Snížení energetické nároč-
nosti objektu Základní školy v  Jedovnicích 
včetně výměny zdroje vytápění“

5. schvaluje přijetí neinvestiční finanční dota-
ce „Výdaje na  zabezpečení akceschopnosti 
JSDH obce na  rok 2015“ z  rozpočtu JMK 
ve výši 41.712 Kč a pověřuje starostu městy-
se podpisem smlouvy č. 033707/15/OKH

6. schvaluje přijetí neinvestiční finanční dota-
ce z MŠMT pro ZŠ Jedovnice na projekt „Ja-
zyk otevírá svět“ ve výši 382.360 Kč

7. schvaluje přijetí neinvestiční finanční dota-
ce z JMK pro ZŠ Jedovnice na projekt „Včas 
a  správně poskytnutá první pomoc – za-
chraňuje lidské životy“ ve  výši 100.000  Kč 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

8. schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2015 dle 
předloženého návrhu

9. deleguje pravomoc zastupitelstva městyse 
na  radu městyse schválit rozpočtové opat-
ření č. 13/2015 dle skutečného stavu příjmů 
a výdajů v prosinci 2015

10. schvaluje rozpočtové provizorium městyse 
pro rok 2016 dle předloženého návrhu

11. ukládá radě městyse zajistit hospodaření 
městyse dle schváleného rozpočtového pro-
vizoria pro rok 2016 při nepřekročení celko-
vých výdajů

12. ukládá radě městyse a předsedovi finanční-
ho výboru připravit návrh rozpočtu městy-
se pro rok 2016 a předložit ho k projednání 
a schválení zastupitelstvu městyse

13. ukládá starostovi městyse svolat před zve-
řejněním návrhu rozpočtu do  15.  2.  2016 
jednání volebních subjektů ke  stanovení 
návrhů investičních a  neinvestičních akcí 
na rok 2016. Pro jednání připravit jmenovitý 
seznam investičních a  neinvestičních akcí 
projednaný při sestavování rozpočtu na rok 
2015 doplněný o požadavky na rok 2016

14. schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 
č.  1/2015 o  místním poplatku za  provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů, kterou se ruší Obecně závaz-
ná vyhláška č.  3/2012 o  místním poplatku 
za  provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů ze dne 13. 12. 2012

15. souhlasí s  umístěním distribuční sousta-
vy kabelové rozvody  NN na  pozemcích 
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p.č.  2357, p.č.  2345/3 a  p.č.  702 a  schvaluje 
Smlouvu č.  1030027953/003 o  smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene se společ-
ností E.ON Distribuce,  a.s., F.  A.  Gerstne-
ra 2151/6, 370 49 České Budějovice

16. souhlasí se  stavbou plynárenského zaří-
zení STL plynovod a  dvou přípojek na  po-
zemku p.č.  2498/3 a  schvaluje Smlouvu 
č.  8800082682/1/BVB o  smlouvě budoucí 

o  zřízení věcného břemene se společností 
RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí 
nad Labem

17. schvaluje přijetí neinvestiční finanční dotace 
na realizaci projektu „Oprava místní komuni-
kace ul. Olšovecká, Jedovnice“ z rozpočtu JMK 
ve výši 300.000 Kč a pověřuje starostu městyse 
podpisem smlouvy č. 033521/15/OKH 

Další důležité informace pro občany

Provoz úřadu městyse koncem roku

• Pokladna pro platby v  hotovosti otevřena 
do čtvrtku 17. 12. 2015

• Středa 23. 12. 2015 – dovolená
• Pondělí 28. 12. a středa 30. 12. 2015 – běžný 

provoz
• Úterý 29. 12. a čtvrtek 31. 12. 2015 – dovolená

• Stavební úřad bude od  22.  12.  2015 
do 3. 1. 2016 uzavřen.

• Knihovna bude od 22. 12. 2015 do 3. 1. 2016 
uzavřena.

• Policie městyse, když bude sloužit, bude k do-
sažení na mobilním telefonu, v ostatních pří-
padech volejte Policii ČR, linku 158.

Několik poznámek ke konci roku

Vážení spoluobčané,
v  letošním roce jste měli možnost rozhodnout 
o  použití určité částky z  obecního rozpočtu 
– v  hlasování vyšlo vítězně posílení rozpočtu 
na rekonstrukci obřadní síně a jejího okolí. 
Protože v  radě i  zastupitelstvu panovala sho-
da, že by rekonstrukce měla být kvalitní nejen 
řemeslně, ale i  architektonicky, obrátili jsme se 
na Ateliér Habina. Ing. Martin Habina považuje 
naši obřadní síň za ukázku kvalitní architektury, 
v těchto dnech dokončuje práci na řešení. Došlo 
bohužel k tomu, že v letošním roce nebude celá 
plánovaná částka proinvestována, ale dobrou 
zprávou je, že se ledy hnuly. Podle dohody v za-
stupitelstvu budou peníze, které byly na tuto akci 
plánovány letos, použity na stejný účel příští rok. 
Stejně tak budou dohodou zastupitelů „přesu-
nuty“ na příští rok i finance na rekonstrukci so-
ciálního zařízení v kulturním domě, která byla 
plánována na letošek, ale z termínových důvodů 
se neuskutečnila.
Předpokládáme, že během února by mohlo pro-
běhnout i letos neuskutečněné setkání zastupite-
lů s občany v kulturním domě, kde bude možno 
prezentovat nejen zmíněnou studii rekonstrukce 
obřadní síně, ale plán rekonstrukce komunikace 
od kruhového objezdu směrem na Kotvrdovice. 

Tato stavební akce je plánována na  příští rok, 
ve  schváleném projektu jsou významné změny 
především v prostoru náměstí. V řešení je i horní 
křižovatka (na Vilémovice).
Pro snazší přímou komunikaci s  občany mají 
zastupitelé zřízeny obecní e-mailové adresy 
ve  tvaru jmeno.prijmeni@jedovnice.cz, najdete 
je i  na  webových  stránkách Jedovnic. Zasedání 
zastupitelstva jsou ovšem vždy veřejná, tedy ob-
čané mají právo se jich účastnit. Protože mladší 
spoluobčané získávají informace převážně (či 
výhradně) z  facebooku, péčí knihovnice paní 
Doleželové je v  provozu facebook jedovnické 
knihovny a kultury, zahrnuje ovšem škálu všech 
užitečných informací o dění v Jedovnicích.
Do 18. prosince je možno u paní tajemnice po-
dávat žádosti o dotace z obecního rozpočtu (týká 
se hlavně tzv. příspěvků organizacím), případně 
podněty k  vynaložení obecních financí v  roce 
2016. Můžete rovněž dát doporučení, které 
akce by měly být vybrány do  druhého ročníku 
participativního rozhodování o  části rozpočtu 
(hlasování o užití určené částky). 
Přejeme všem dobrý nový rok.

Lenka Šebelová a Josef Plch,  
členové rady obce
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Ohlášení poruch na KTV

Od  října se poruchy na  kabelové televizi hlásí 
v knihovně na náměstí, a to:
• osobně v otevírací době knihovny,
• E-mailem na knihovna@jedovnice.cz,
• telefonicky na mobil knihovnice: 723 205 622.
Přihlášky ke KTV se nadále vyřizují u paní ta-
jemnice na úřadě městyse, kde lze také zaplatit 
jak zřizovací, tak celoroční provozní poplatek.

Při hlášení poruchy vždy uveďte, kterých 
programů se porucha týká (zda opravdu všech 
nebo jen části) a zda se vyskytuje i u dvou souse-
dů na vaší ulici! Děkujeme.
Vzhledem k  možným poruchám set-top boxů 
nebo vnitřních kabelových rozvodů také uvá-
dějte, zda se porucha vyskytuje ve vaší domác-
nosti jen na jedné TV nebo na všech TV.

– KTV –

Jak se daří jedovnickému autokempu?

Počet hostů a počet 
přenocování (2010-2015)

Rok Počet 1.1. - 31.12.

2010
přenocování 25 391
hostů 13 245

2011
přenocování 23 608
hostů 12 107

2012
přenocování 25 116
hostů 13 191

2013
přenocování 21 311
hostů 11 124

2014
přenocování 24 118
hostů 12 218

2015  
(do 31. 10.) 

přenocování 25 421
hostů 13 572

Akce pořádané společností 
Olšovec, s.r.o. v roce 2015

Březen
 14. 3. Jarní knižní jarmark a veletrh pro-

duktů z Moravského krasu

Duben
 18. 4. VELO TEST FEST - testování kol, 

modely roku 2015  
Květen
 1.-3. 5. Svojsíkův závod - závod skautských 

družin
 8.-10. 5. Kynologická akce - Klub chovatelů 

pitbullteriérů

 16. 5. Cyklotrek - akce pro příznivce kol 
a přírody, rekreační cyklisty i závod-
níky

 22. 5. III. ČESKO-SLOVENSKÁ Chevro-
let-Daewoo party

 28. 5. Setkání příznivců traktorů Poysdorf 
(hosté z Rakouska) 

Červen 
 5.-7. 6. 3. Grand Prix v minigolfu
 19.-21. 6. DANCE4FUN ON THE SUN 2015 - 

taneční kurz salsy
 27. 6. 17. ročník Delikomat Manager Triat-

lon 

Červenec 
 5.-12. 7. SDK 2015 (Street Dance Kemp)
 19. 7. Otevření animačního centra Happy 

days
 24. 7. 3. Jedovnické hudební setkání (sku-

pina YANTAR a další)
 25. 7. Závody dračích lodí

Srpen 
 2. 8. Hudební setkání s písničkami 

od srdce (skupina To jsme my)
 15.-16. 8. OLŠOFEST 2015 - 1. Pivní festival 
 15.-16. 8. S ČT SPORT na vrchol aneb Nová 

chuť cyklistiky
 21.-23. 8. Setkání majitelů vozidel Dacia
 28.-30. 8. Kynologická akce-Klub chovatelů 

pitbullteriérů

Září 
 4.-6. 9. 44. ročník mezinárodních závodů 

rychlostních motorových člunů 
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 11.-13. 9. Setkání chovatelů Švýcarských salaš-
nických psů

 18.-20. 9. Setkání majitelů vozidel Lada, Mer-
cedes

 25.-27. 9. Setkání Klubu přátel chodského psa

Říjen 
 2.-4. 10. Klub neslyšících

 16.-18. 10. Sraz VAG klub
 24.-25. 10. Výlov rybníka Olšovec

Prosinec 
 5. 12. Mikulášský jarmark a veletrh pro-

duktů z Moravského krasu

Jednatelé Olšovec, s.r.o.

Budkovanská alej vyhrála anketu „ALEJ ROKU 2015“

Jestliže vítězství Jedovnické aleje bylo v  roce 
2013 velkým překvapením, tak letošní výhra 
Budkovanské aleje je překvapením dvojnásob-
ným.
Alej byla do  ankety přihlášena jako úplně po-
slední. Což naštěstí nemělo vůbec žádný vliv 
na její umístění. V polovině soutěže měla ztrátu 
520  hlasů. Ještě 4  dny před koncem hlasování 
ztrácela 340 hlasů. Poslední den hlasování po-
slali příznivci Budkovanské aleje neuvěřitel-
ných 472  hlasů. O  konečném výsledku muselo 
rozhodnout až závěrečné přepočítání hlasů. 
(Vzniklo totiž podezření na  použití tzv. hlaso-
vacího robota, takže za  pomoci IT specialistů 
byly vyřazeny falešné hlasy. Pozn. redakce) Roz-

díl mezi prvním a druhým místem je nakonec 
pouhých 37 hlasů (1381 vs. 1344 hlasů).
Melkovská alej, která většinu doby vedla, byla 
poražena takříkajíc až na cílové pásce. A to díky 
vám všem, kteří jste nebyli lhostejní a poslali jste 
hlas Budkovanské aleji. Děkujeme. Stálo to za to. 
Příští rok začnou práce spojené s vyčištěním ale-
je a následným prohlášením aleje za významný 
krajinný prvek. To nám pomůže získat finanční 
prostředky na obnovu aleje. Další peníze budou 
nutné na  ochranu před klíněnkou jírovcovou, 
kterou je alej zasažena, aby v ní mohli i nadále 
bydlet hodní elfíci, které nakreslila Mgr. Vávro-
vá ze ZUŠ.

Jiří Židů

Z policejních záznamů

Zpráva o činnosti Policie Městyse Jedovnice za období od 22. 9. do 23. 11. 2015

Obecní policie mimo jiné řešila v  uplynulém 
období následující události:
• 15x případ – přestupky proti veřejnému po-

řádku – 12x rušení nočního klidu, 2x znečiš-
tění veřejného prostranství. 1x neoprávněný 
zábor veřejného prostranství.

• 6x případ – přestupky proti majetku.
• 2x přestupek proti občanskému soužití – ver-

bální napadení, narušení občanského soužití. 
Přestupky vyřešeny domluvou.

• 4x nález občanských průkazů v k.ú. městyse 
Jedovnice. Nalezené občanské průkazy byly 
následně zaslány na příslušný městský úřad. 
V době nálezu již byly neplatné, majitelé na-
hlásili ztrátu.

• 4x odchyt volně pobíhajících psů. Přestupky – 
porušení OZV – vyřešeny uložením blokové 
pokuty. 

• 2x oznámen případ nedovoleného pálení rost-
linného odpadu. Porušení OZV šetří OP. 

• 1x nález batohu s osobními věcmi. Po zjištění 
majitele byl nález předán. O  předání sepsán 
úřední záznam.

• 2x nález peněženky s  finanční hotovos-
tí. Po  zjištění majitelů peněženky předány. 
O předání sepsány úřední záznamy.

• 3x přestupek na  úseku ochrany před alko-
holismem a  jinými toxikomaniemi – prodej 
alkoholu osobám mladším 18  let. Přestupky 
šetří OP.
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• 1x nález mobilního telefonu. Po zjištění maji-
tele byl mobil předán. O předání sepsán úřed-
ní záznam. 

• 1x nález dioptrických brýlí. Nález předán ma-
jiteli. O předání sepsán úřední záznam.

• 2x přijato oznámení o spolupátrání po nezná-
mém řidiči, který spáchal dopravní nehodu 
a z místa nehody ujel.

• 2x ověření dat z pokutových bloků pro Odbor 
dopravy Městského úřadu. 

• 5x součinnost s  PČR při šetření trestné čin-
nosti páchané v k.ú. Jedovnic. 

• 8x provedeno doručení písemnosti do  vlast-
ních rukou.

• 6x předvolání pro pachatele přestupku v  sil-
ničním provozu. Přestupky následně vyřeše-
ny uložením blokových pokut.

• 3x přijato oznámení – přestupky v  dopravě 
– parkování na vyhrazeném parkovišti, šetří 
OP.

• 14x vystaveno povolení k  vjezdu do  chatové 
oblasti.

• 4x šetření případů podomního prodeje 
v k.ú. městyse Jedovnice. Přestupky proti po-
řádku v územní samosprávě – porušení Trž-
ního řádu městyse Jedovnice byly vyřešeny 
na místě domluvou a zákazem další činnosti 
prodejců.

• 1x oznámení opakované střelby v  místech 
za  rybníky. Výjezdem na  místo a  provede-
ným šetřením bylo zjištěno, že zde myslivecké 
sdružení provádí odstřel kačen. V  dané věci 
se nejedná o trestný čin ani přečin.

• 1x oznámení uložení nástražného systému 
na  SPŠ Jedovnice. Za  součinnosti PČR byla 
provedena kontrola objektu školy a přilehlého 
okolí k  nálezu nástražného systému – nega-
tivní. Neznámý pachatel se svým jednáním 
dopustil trestného činu šíření poplašné zprá-
vy. 

• 1x přijato oznámení k  odstavené dodávce 
v chatové oblasti na ul. Riviéra. Provedeným 

šetřením na  místě nebylo zjištěno, že by byl 
spáchán trestný čin či přečin.

• 8x kontrola celé chatové oblasti a  pátrání 
po neznámém pachateli vloupání do chat. 

• 5x případ podnapilých osob, které se požitím 
alkoholu uvedly do  stavu, kdy svým chová-
ním na  rybolovu budily veřejné pohoršení. 
Přestupek šetří OPMJ jako přestupek proti 
veřejnému pořádku.

• 2x asistence při dopravní nehodě a  zajištění 
místa nehody do  příjezdu dopravní policie, 
sepsání formuláře o dopravní nehodě na sil-
niční komunikaci číslo 373.

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

• 15x výběr poplatků za užívání veřejného pro-
stranství a reklamy na infokanále.

• 8x nález klíčů na k.ú. Jedovnic. Nálezy zveřej-
něny na infokanále.

• 21x zajištění dopravní obslužnosti, dohled 
nad silničním provozem a  veřejným pořád-
kem.

• Opakované kontroly rekreačních objektů 
v k.ú. Jedovnic. Pátrání po pachateli vloupání 
do chat.

• Prevence a osvěta na poli obecné kriminality.
• V  uplynulém období strážníci šetřili celkem 

29  přestupků v  dopravě spáchaných na  k.ú. 
městyse Jedovnic.

• Obecní policie městyse Jedovnice upozorňuje 
občany, že se na ni mohou obracet buď přímo 
osobně v úřední hodiny každou středu v době 
od  13.00 do  17.00  hodin, nebo telefonicky 
na mobilní telefon 723 204 979. V případě, že 
na  tomto tel.  čísle nebude strážník přítomen 
– volejte číslo PČR  158 (zdarma) a  žádejte 
o pomoc zde. Vzhledem k počtu strážníků OP 
městyse Jedovnice není v našich silách zajistit 
nepřetržitý provoz.

Luděk Kolář – velitel Obecní 
policie městyse Jedovnice

Společenská kronika

Jubilanti
Blahopřejeme všem jubilantům, kteří oslaví na-
rozeniny v měsíci listopadu a prosinci 2015.

Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a  spokojenost 
do dalších let života.
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Listopad
 1. 11. Růžena Trnková, Legionářská 468 – 

88 roků
 8. 11. Naděžda Musilová, Absolonova 590 – 

80 roků
50 roků manželství – zlatou svatbu oslavili 
dne 20. 11. 2015 manželé  Anna a Cyrill Kubě-
novi, Jedovnice, Za Kostelem 441
Přejeme manželům mnoho zdraví, štěstí a  po-
hodu do dalších společně prožitých let.

Prosinec
  2. 12. Jiřina Pokladníková, K Propadání 85 – 

87 roků
 8. 12. František Kubeš, Podhájí 495 – 83 roků
 10. 12. Ing. Jaroslav Sotolář, Kopeček 583 – 

85 roků

 19. 12. Vilém Sedlák, Absolonova 471 – 83 roků
 20. 12. Drahomíra Sedláková, Havlíčkovo 

nám. 78 – 86 roků
 21. 12. Josef Reisner, Absolonova 419 – 80 roků
 22. 12. Zdenka Doleželová, Palackého 295 – 

82 roků
60 roků manželství – diamantovou svatbu 
oslaví dne 17. 12. 2015 manželé Františka a Vi-
lém Sedlákovi, Jedovnice, Absolonova 471
60 roků manželství – diamantovou svatbu 
oslaví 31. 12. 2015 manželé Marie a Drahoslav 
Kocmanovi, Jedovnice, Habeš 374
Přejeme manželům mnoho zdraví, štěstí a  po-
hodu do dalších společně prožitých let.

Zdeňka Nečasová, matrikářka ÚM Jedovnice 

Co se děje v mateřské škole

Beseda s panem Josefem Kocmanem

V úterý 13. října jsme v mateřské škole přivítali 
na návštěvě pana porybného Josefa Kocmana. 
Přišel s dětmi besedovat o jedovnických rybní-
cích a  rybách v nich. S  sebou měl velký plakát 
s obrázky ryb z našich vod, ale největším zážit-
kem byly ryby živé, které byly vyloveny v jedov-
nickém Olšovci. 
V průběhu besedy jsme se mimo jiné dozvěděli, 
jak se jmenují rybníky v naší obci a k čemu slou-
ží, co jsou to kesery, co znamená, když se rybník 
strojí, jestli má kapr zuby, čím se ryby živí, jak 
se rozmnožují, proč skáčou nad hladinu rybní-
ka, jak přečkají zimu, co dělá štika apod.  Děti 

měly spoustu otázek na pana porybného, který 
na všechny odpovídal s velkou znalostí proble-
matiky, ale přitom řečí pro děti srozumitelnou. 
Malí školáčci vydrželi více než 30 minut besedo-
vat na dané téma. Panu Josefu Kocmanovi velice 
děkujeme. 

Bc. Jitka Kučerová
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Skřítek Podzimníček

„Listopad, listopad, lísteček mi na  dlaň spad, 
zlatý lístek z javora, zima už jde do dvora?“
Zatím k nám zima ještě „nejde“. Alespoň první 
listopadový týden, kdy se děti ze školky vydaly 
hledat skřítka Podzimníčka, byl krásný a slun-
ný.

Každá třída vycházela ze školky v  samostatně 
stanoveném čase tak, aby děti mohly na  jed-
notlivých stanovištích splnit připravený úkol. 
„A  kudy se máme vydat? Máme zabočit vlevo, 
vpravo, nebo jít rovnou za nosem? Kolik úkolů 
máme cestou najít a  splnit? Kde budou úko-
ly ukryty?“ Na  tyto otázky nám dala odpověď 
mapa. Ukázala nám cestu, a  při podrobnějším 
čtení děti zjistily, že jsou v ní zakreslena i místa 
ukrytých úkolů, tedy i jejich počet.
První úkol se skládal z chůze po čáře, nakresle-
né křídou na chodníku, a poté následoval závod 
v běhu v areálu Zahradní ulice.
Mapa nás vedla dále cestou kolem pole, na dět-
ské hřiště. Zde byl schován druhý úkol. Při jeho 

plnění jsme se rozdělili na dva týmy a vyzkou-
šeli jsme si štafetové závody při chůzi pozpátku, 
skocích snožmo i skocích po jedné noze.
„A teď musíme zabočit doleva. Směr Harbechy.“
Třetí úkol zněl: zazpívejte si pro radost nějakou 
známou písničku. 
Cestu lemovaly spousty modrých trnek, červený 
hloh, šípky a hlavně krásné zbarvené listy. Také 
jsme potkali dva koně a vyfotili jsme se s nimi.
Při čtvrtém zastavení, tedy při plnění čtvrtého 
úkolu, jsme prověřili naše znalosti z oblasti živé 
přírody. Děti měly vyjmenovat, která zvířata se 
ukládají k zimnímu spánku.
Cesta končila v lomu, kde se dříve těžil kámen - 
mramor. Pozorovali jsme rýhy po vrtech a také 
jsme si vyprávěli různé příhody, které se tu při-
hodily.
Posledním úkolem bylo najít krabičku se zna-
kem své třídy. Děti tedy hledaly krabičku s ob-
rázkem buď hastrmánka, kapříka, kačenky nebo 
žabky. Uvnitř krabičky je čekala sladká odměna. 
„Ale kde je skřítek Podzimníček? No, to se ješ-
tě do školky vrátit nemůžeme. Musíme skřítka 
hledat!“ 
Netrvalo dlouho a společně jsme našli i skřítka 
podzimu, Podzimníčka. Schovával se na  velké 
borovici a děti při hledání pozoroval.
Cíl našeho putování byl naplněn, úkoly jsme 
našli a  splnili, naučili jsme se jednoduché prá-
ci s mapou při orientaci v přírodě a navíc jsme 
společně strávili dopoledne plné zážitků. Mohli 
jsme se spokojeně vrátit zpět do školky na dobrý 
oběd. 

Paní učitelky z mateřské školy Jedovnice

Lampionový průvod, spojený s výrobou lampionu

Dne 13.  listopadu jsme v  rámci projektu Ka-
marádi Moravského krasu pozvali do mateřské 
školy děti spolu s  rodiči na  výrobu lampionů. 
Jedná se o akci spojenou se svátkem sv. Mar-
tina.
Na výrobu přítomní potřebovali kulatou krabič-
ku od sýra, pečící papír a  fantazii při zdobení. 

Děti si spolu s rodiči vyrobily veselou podzim-
ní lucerničku, lampion.
Když bylo vše hotovo, seznámili jsme se s histo-
rií martinského svátku a legendou o sv. Marti-
nu. Venku se zatím mírně setmělo. Shromáždili 
jsme se před školkou, zažehli světlo v  lampio-
nech a vydali se v průvodu po náměstí – a tím 
tento svátek společně oslavili. Nezapomněli 
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jsme ani na  symbolické bílé oblečení (trička, 
šály, bundy, aj.) – „Snad ten sníh přece jen při-
voláme.“
Zúčastnilo se 6 rodinných týmů, které vyrobily 
10 lampionků.
Na  závěr ještě několik pranostik, které se váží 
právě ke  sv.  Martinovi: letitými zkušenostmi 
lidé vypozorovali, že největší teplotní rozdíly 
nastávají právě na svátek Martina, a proto tento 
den spojili s těmito pranostikami: 
„Na  svatého Martina, kouřívá se z  komína.“ – 
„ Svatý Martin přijel na bílém koni.“ (11. 11.) – 
„Na sv. Martin ještě se vrátím, ale na sv. Mikuláš 
mě tu najisto máš.“ (6. 12.) Poslední pranostika 

je zajímavá v  tom, že upozorňuje na  značnou 
nestabilitu počasí v trvání tohoto období. Bývá 
chladno, mlhavo, pochmurno, je možné očeká-
vat nástup mrazů. Na většině míst České repub-
liky se objevuje první sníh.
Letos Martin na bílém koni nepřijel, ale z komí-
nů se na svátek Martina již kouřilo. 
Naše společné setkání v sobě zahrnuje jak pře-
dávání moudrosti našich předků, tak udržování 
tradic. Společná práce na  výrobě lampionku, 
domlouvání se, povídání o  drobných malič-
kostech, smích, radost z hotového díla stmeluje 
vztahy v každé skupině. V dnešní hektické době 
je každý společný čas vzácností.

Za Kamarády Moravského 
krasu Dana Zouharová 

Na co se mohou těšit děti a rodiče v měsíci prosinci

 3. 12. Mikulášská nadílka v MŠ.
 7. 12. pro Vás děti a paní učitelky z di-

vadelního kroužku při MŠ zahrají 
představení s názvem „Vánoce u zví-
řátek“. Dopoledne pro děti ze školky 
a odpoledne pro širokou veřejnost. 
Začátek odpoledního představení je 
v 15.30 hod. v učebně ZUŠ v mateř-
ské škole. Zveme všechny příznivce 
našich malých herců a divadelního 
umění. Více informací se dozvíte ze 
samostatného plakátku. 

 10.-15. 12. postupné zdobení stromečků ve tří-
dách.

 17. 12. děti uvidí hudební program s vánoč-
ním příběhem s názvem “Vánoční 
koledování“ a bude následovat 
nadílka vánočních dárků v jednotli-
vých třídách.

 18. 12. půjdou děti ze třídy Žabky potěšit 
básničkou, koledou či přáním naše 
spoluobčany do domu s pečova-
telskou službou. Akce se uskuteční 
v dopoledních hodinách.

Besídky MŠ, v čase adventním:
 8. 12. zvou děti a paní učitelky ze třídy 

Hastrmánci na „Čertovskou besíd-
ku“, která se uskuteční od 15.15 hod. 



JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 11/12 2015

16

 16. 12. zvou děti a paní učitelky ze třídy 
Kačenky, Žabky a Kapříci na „Vá-
noční besídku“, která se uskuteční 
od 15.15 hod.

Besídky budou probíhat v jednotlivých třídách.

Přeji všem krásné prožití vánočních svátku. 
Radost, štěstí a  pohoda, ať se u  Vás zabydlí. 
Do nového roku 2016 Vám přeji pevné zdraví, 
lásku a vzájemné porozumění.

Za kolektiv zaměstnanců MŠ 
Jedovnice Bc. Jitka Kučerová

Z lavic základní školy

Školní výukový zájezd Anglie – Devon 2015

Letošní školní zájezd do Anglie byl uspořádán 
pouze pro ty nejlepší. Vyjížděli jsme v  neděli 
11. 10. 2015 v odpoledních hodinách. Cesta byla 
zdlouhavá, avšak díky skvělému kolektivu hodi-
ny utíkaly rychleji. 
V  pondělí jsme navštívili katedrálu ve  městě 
Cantebury. Všichni jsme byli nadšeni, že jsme 
si mohli prohlédnout tak historicky významnou 
stavbu. 
Rodiny si nás převzaly na  parkovišti ve  měs-
tě Barnstaple v  severním Devonu, kam jsme 
dorazili v podvečer. Poté, co jsme se s rodinami 
blíže seznámili, poznali nový domov, jsme 
se v  úterý vypravili do  školy. Dostali jsme 
instrukce a  týdenní program. Odpoledne nás 
čekala prohlídka městem se dvěma šikovnými 
průvodci Timem a  Tomem. Barnstaple je nád-
herné městečko, ležící asi 10 km od Atlantické-
ho oceánu. 
Dopoledne dalšího dne jsme strávili ve  škole 
se svými anglickými učiteli. Kirsty, Catheri-
ne a  Paul byli skvělí. Odpoledne jsme vyrazili 
na  výlet do  Woolacombe, což je nejkrásnější 
pláž v okolí a pár jedinců otužilců si vyzkoušelo 
i teplotu Atlantiku. 

Den poté jsme úspěšně splnili školní úkol, dotá-
zat se lidí z Barnstaplu na otázky z vybraného té-
matu. Odpovědi jsme zpracovali ve skupinkách 
a  prezentovali ostatním. Ve  škole jsme potom 
dostali osvědčení za úspěšné absolvování kurzu. 
V  pátek jsme všichni zhlédli nádherné kopce 
v  národním parku Exmoor a  také jsme zajeli 
do  malebného městečka Lynton a  projeli se 
lanovkou na  vodní pohon. Celý výlet skončil 
prohlídkou nádherného starobylého hradu 
Dunster. 
V sobotu brzy ráno jsme se rozloučili s rodinami 
a vyrazili do hlavního města Velké Británie. 
Londýn nás uvítal v  plné parádě, a  to doslova. 
Přijeli jsme v pravé poledne k Buckinghamskému 
paláci, kde právě probíhala výměna stráží. Prošli 
jsme pěšky hlavní památky, trochu si i „ zašopo-
vali“, dojeli lodí po Temži do O2 arény a odtud 
už na  večerní trajekt z  Doveru do  francouzské-
ho přístavu Calais. Odtud jsme už spěchali přes 
Francii, Německo až domů do České republiky. 
Celou cestu nás provázeli dva skvělí řidiči Radek 
a Mirek z cestovní kanceláře Jedotour. 
Výlet se opravdu povedl! 

Mgr. Hana Doleželová + kolektiv žáků
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Tátové čtou dětem

Ve čtvrtek 15. října se žáci 2. tříd zúčastnili ve-
černího programu „Tátové čtou dětem“, který si 
pro ně připravily jejich třídní učitelky a pět od-
vážných tatínků. 
Ve škole jsme se sešli v 17 hodin. Děti si přinesly 
karimatky, spacáky, věci osobní hygieny, dobrou 
náladu a kuráž, protože je čekala noc bez mami-
nek a  spousta i  strašidelných překvapení. Ma-
minky nás zásobily upečenými dobrotami na ná-
ročný večer a na snídani do druhého dne. 
Přišli mezi nás i tatínci – pan Mrhálek, pan Hroz, 
pan Rusňák, pan Štaffa a  pan  Vaverka. Všichni 
měli pečlivě připravené úryvky z jimi zvolených 
knih, zaujali děti poutavým čtením a připravený-
mi otázkami. Ukázky četby z  knížek jsme pro-
kládali zpíváním, tancováním a občerstvováním 
z přinesených dobrotek. Po ukončení čtenářské-
ho večera následovaly hry v  tělocvičně, při kte-
rých nám tatínci aktivně pomáhali. 
A přišlo vyvrcholení večera – a to stezka odvahy 
po  celé škole. Všechna světla zhasla a  na  scho-
dech se rozzářily jen svíčky, podle kterých děti 
chodily – jak kdo chtěl – buď jednotlivci nebo 
dvojice, a hledaly na ztemnělých chodbách cíl své 
cesty – pergamen s  tajným slibem, který každý 
žák 2. třídy podepsal. Někomu se objevily i slzič-
ky v očích, ale nakonec jsme byli všichni hrdino-
vé – nikdo si nenechal stezku odvahy ujít. 

Tatínkové s  námi vydrželi až do  konce progra-
mu a u každé činnosti nám pomáhali, za což jim 
patří velký dík. Ale jsme také přesvědčené, že si 
večer se všemi dětmi pěkně užili. 
Pak nastal okamžik, na který se děti také moc 
těšily – každý si našel své místo na  koberci, 
roztáhl spacák a  karimatku, zaběhl si vyčistit 
zoubky a  spolu se svým plyšáčkem začal sle-
dovat pohádku na  dobrou noc. Ve  23  hodin 
byla celá školní budova ztichlá tak, jakoby v ní 
nikdo nebyl. Jen ze tříd 2.  A  a  2.  B bylo slyšet 
oddychování spokojených a unavených žáčků. 
Ráno jsme se opět probudili s pohádkou, násle-
dovala ranní hygiena a snídaně ve školní jídelně. 
Paní kuchařky uvařily čaj a všechny děti se pus-
tily do  buchet, koláčů, pizzy a  dalších dobrot, 
které maminky připravily. Společně jsme pak 
všichni uklidili třídy, přečetli další část z knih 
mimočítankové četby, napsali několik řádků 
v písance a vyrobili krásné hodiny z přírodních 
materiálů. 
Celý program se velice vydařil, děti byly spoko-
jené a  my děkujeme také všem rodičům, kteří 
nám přímo i nepřímo pomohli celý večer usku-
tečnit. 

Mgr. Hana Šíblová a Mgr. Yvona Kolářová 

Úspěch ZŠ Jedovnice ve stolním tenise

V  úterý 20.  10.  2015 se výprava ZŠ  Jedovnice 
zúčastnila okresního přeboru základních škol 
ve stolním tenise, který pořádala ZŠ Žďárná.
Obsadili jsme v  týmových soutěžích kategorie 
mladších žáků, starších žáků a  starších žákyň. 
Ředitel turnaje Bohumil Hlaváček nás všechny 

přivítal, seznámil s propozicemi a mohl se roz-
běhnout maraton zápasů. Diváci mohli sledo-
vat řadu vyrovnaných a dramatických soubojů, 
ve kterých se neztratili ani zástupci Jedovnic. 
V  kategorii mladších žáků bez jediné porážky 
zvítězilo družstvo ZŠ Jedovnice ve složení Mar-
tin Stehlík, Kryštof Vítek, Rosťa Vymazal a Da-
vid Kučera. 
Úspěšně si vedly také starší žákyně, v jejichž ka-
tegorii jsme díky Lucce Nečasové a Kamile Vy-
mazalové získali také medailové umístění, a  to 
3. místo. 
V kategorii starších žáků jsme soupeřili s takřka 
samými registrovanými soupeři a náš tým ve slo-
žení Jirka Kocman, Hynek Čejka a Michal Sedlák 
obsadil v této těžké konkurenci výborné 4. místo. 

Mgr. Bc. Michal Souček, ředitel školy 
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První pomoc 

Dne 26. 10 a 27. 10. proběhl první den projektu 
s názvem „Včas a správně poskytnutá první po-
moc – zachraňuje lidské životy“. Žáci 4.–9. roč-
níku byli rozděleni do věkově prostupných sku-
pin. Ve třídách na žáky čekali studenti Střední 
zdravotnické školy v Blansku, kteří pro ně měli 
připraveny jednotlivé modelové situace. Např. 
stav bezvědomí, jízdu na  kolečkových bruslích 
s úrazem, krvácení z nosu, řezné rány. Postupně 
se žáci naučili zavolat a poskytnou první pomoc. 

Stanoviště byla zaměřena na zlomeniny, umělé 
dýchání, mdloby, úžeh, stabilizovanou polohu, 
krvácivá poranění apod. Děti měly možnost se 
také na  cokoli zeptat a  prokonzultovat jednot-
livá zranění. Studenti byli krásně namaskovaní, 
takže to celé vypadalo jako „doopravdy“. Všem 
se akce moc líbila a  určitě si všichni odnesli 
mnoho zkušeností a dovedností při poskytování 
první pomoci. 

Mgr. Jitka Teturová

65. výročí ZŠ Jedovnice

Dne 31.  10.  2015 oslavila naše škola 65.  výročí 
svého vzniku. I když byla v sobotu zahalená le-
šením, neubralo to nic na její důležitosti a kráse. 
V  tento den navštívilo školu nejen mnoho bý-
valých učitelů, žáků, ale i těch současných, kteří 
se rozhodli prohlédnout si školu nezvykle v so-
botu. 
Hned ve vstupu do  školy si mohli zakoupit al-
manach, ve kterém jsou zachyceny nejdůležitější 
momenty a akce, které na naší škole pravidelně 
organizujeme. Při další prohlídce si návštěv-
níci prohlédli třídy, které byly svou výzdobou 
zaměřeny na  nějaký předmět. Prezentovala se 
zde výuka dějepisu, angličtiny, němčiny, fyziky, 
zeměpisu, českého jazyka, výpočetní techniky, 
hudební výchovy, prvouky, matematiky, pra-
covních činností. Ve všech třídách si návštěvníci 
mohli zkusit práci s interaktivní tabulí, vyrobit 
nějaký výrobek, zkusit si práci se školními po-
můckami, zahrát si na neobvyklé hudební ná-

stroje, prohlédnout si výstavky fotek či výtvar-
ných výrobků, které je doprovázely na každém 
kroku. 
V  tělocvičně nám žáci naší školy pod vedením 
p. uč. Formánka zahráli několik skladeb a melo-
dií. K zúčastněným zde promluvil ředitel školy 
Mgr. Bc. Michal Souček, starosta obce Ing. Jaro-
slav Šíbl, poslanec parlamentu ČR Ing. Lubomír 
Toufar a ředitel SPŠ Jedovnice Mgr. Miloš Šebe-
la. Po důkladné prohlídce školy se všichni moh-
li občerstvit v  jídelně, kde nám paní kuchařky 
připravily nádherné a  velmi chutné slavnostní 
pohoštění. 
Možná, že krásné počasí či právě probíhající 
podzimní prázdniny zapříčinily to, že návštěv-
níků bylo méně, než jsme předpokládali. Ale ti, 
kteří přišli, si to užili a určitě byli spokojeni. Dík 
patří všem, kteří se podíleli na  organizaci této 
akce. 

Mgr. Hana Šíblová 
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10. školní vinný bál

V pátek 13. listopadu 2015 se od 20 hodin v kul-
turním domě v Jedovnicích sešli všichni milov-
níci hudby a  tance, dobrého jídla i vína a příz-
nivci základní školy. Konal se zde již 10. ročník 
Jedovnického vinného bálu, pořádaný pracov-
níky základní školy. Po  náročných přípravách, 
které začínají již v letních měsících a končí slav-
nostní výzdobou všech prostor  KD, mohl být 
vinný bál zahájen. 
V  předtančení se hostům představili členové 
taneční skupiny Body Rockers se svou ukázkou 
streetdance. V  hlavním sále poté zahájila svou 
hudební produkci blanenská kapela Medium. 
V  kinosále probíhal tradiční vinný košt, k  ně-
muž hrála blanenská cimbálová hudba Majerán. 
Zde byly také vystaveny všechny ceny, které pro 
návštěvníky plesu věnovali místní i  přespolní 
sponzoři 
Večer velmi rychle ubíhal, protože při dob-
rém pití a  jídle a  s příjemnými lidmi čas utíká 
dvojnásobně rychle, a  tak jsme se ani nenadáli 

a  přehoupla se půlnoc a  následovalo losování 
hlavních cen tomboly. Mezi nimi byla LED te-
levize, tiskárna, poukaz na zájezd, divoké prase 
nebo poukaz na let rogalem. Vylosovaní majitelé 
vstupenek si tedy odnášeli hodnotné ceny. Ale 
ani ostatní výherci tomboly nemuseli litovat, 
další ceny v bohaté tombole byly také velmi hod-
notné a sešlo se jich letos přes 360. 
Jako půlnoční překvapení vystoupil tentokrát 
kouzelník Magic R se svou iluzionistickou šou.
Vedení ZŠ Jedovnice by chtělo touto cestou po-
děkovat všem sponzorům, místním i  přespol-
ním firmám, příznivcům školy a rodičům, za je-
jich podporu, věnování cen do  tomboly, a  také 
všem těm, kteří na bál přišli a podpořili jedov-
nickou základní školu. 
Finanční výtěžek celé akce bude tak jako kaž-
dým rokem použit na zlepšení materiálně-tech-
nického vybavení jedovnické základní školy.

Vedení ZŠ Jedovnice

Novinky a zajímavosti ze ZUŠ

Hudební obor

ŽÁCI ZUŠ JEDOVNICE SOUTĚŽILI V PRAZE
Ve dnech 16.–18. října se v Pra-
ze uskutečnil již třináctý roč-
ník Písňové soutěže Bohusla-
va Martinů, kterou vyhlašuje 
Gymnázium a  Hudební škola 

hl.  m.  Prahy za  podpory Hudební společnosti 
Zdeny Janžurové a  ve  spolupráci se ZUŠ Bo-
huslava Martinů Polička. Soutěž je určena pro 
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žáky základních uměleckých škol, studenty 
konzervatoří, soukromých uměleckých škol 
a víceletých gymnázií s hudebním zaměřením. 
Jejím záměrem je podpořit zájem o interpretaci 
písní českých i světových skladatelů, zvláště pak 
o písňovou tvorbu B. Martinů. 
Náš okres reprezentovali dva žáci z  pěveckého 
oddělení Základní umělecké školy Jedovnice 
- Josef Pernica a  Julie Hrivíková pod vedením 
p.  uč.  Hany Korčákové. V  konkurenci soutěží-
cích z celé republiky i ze zahraničí se žáci z Je-
dovnic neztratili a  Josef Pernica v  kategorii  D 
(10-12  let) vyzpíval krásné druhé místo, za což 
mu právem náleží velká gratulace. Poděkování 
patří všem, kteří se na  přípravě žáků podíleli, 
a také rodičům, kteří svoje děti na soutěži v Pra-
ze doprovázeli a kultivují v nich zájem o hudbu 
a umělecké studium. Přejeme jim radost z dal-
šího zpívání!

Mgr. J. Škvařil

PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH 
SBORŮ V OLEŠNICI

Předposlední říjnový pátek jsme si s dětmi vy-
razili zazpívat do  Olešnice na  nesoutěžní pře-
hlídku pěveckých sborů. Celé akce se zúčastnilo 
11 sborů různých věkových kategorií ze škol Ji-
homoravského kraje a z Vysočiny. 

V pestrém dopoledním programu zazněly písně 
různých žánrů a hudebních doprovodů, takže se 
bylo na co dívat. Vystoupili jsme v  závěru celé 
přehlídky a rozloučili se společnou písní „Není 
nutno“, kterou si s  námi zanotovaly i  ostatní 
sbory. Atmosféra v  sále byla milá a  přátelská, 
takže jsme si naše vystoupení velmi užili! 
Jsme rádi, že jsme se mohli přehlídky zúčastnit 
a připojit se tak s dalšími pěveckými sbory na-
šeho kraje k akci, která si již krásných 20 let drží 
svou tradici. Děkujeme a těšíme se na příště!

Bc. Iveta Jančíková

VÝROČNÍ KONCERT KOMORNÍHO 
ORCHESTRU MUSICA NOVA

Letos je tomu již dvacet let, kdy byl v základní 
umělecké škole založen komorní orchestr Mu-
sica Nova. Kulaté jubileum soubor oslavil v ne-
děli 15.  listopadu koncertem ve  farním kostele 
sv. Petra a Pavla v Jedovnicích.
Navzdory nepřízni počasí přišlo dosti počet-
né publikum, které vytvořilo vnímavou kulisu 
dvacetičlennému orchestru. 
Hodinový program byl tvořen skladbami 
M.  A.  Charpentiera, J.  A.  Bendy, J.  S.  Bacha, 
J.  Haydna, P.  J.  Vejvanovského, J.  Myslivečka 
a  B.  Smetany. Zasvěcený komentář vedl poslu-
chače dvacetiletou historií souboru, který cíleně 
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interpretuje vážnou hudbu, směřující do  nitra 
každého citlivého člověka a zušlechťuje ho. 
Sólově zazněly dva lesní rohy (Šimon Šenkeřík, 
Radek Vavřín), dvě violy (Milada Andrášiová, 
Lukáš Sotolář) a  violoncello v  podání Natálie 
Ardaševové. 
Smetanovo Moteto G  dur bylo zařazeno jako 
přídavek, kterým byly připomenuty tragické 
události posledních dnů v Paříži. 

Jaroslav Martinásek

Taneční obor

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
TANEČNÍ KONZERVATOŘE

Jak se učí tancovat budoucí profesionálové? Tak 
na to jsme se jely podívat se žákyněmi z vyšších 
ročníků tanečního oboru. 
Na taneční konzervatoři v Brně se dne 16.–17. říj-
na konal „Den otevřených dveří“, kam se mohli 
přijet podívat příbuzní a známí tamních žáků, 
ale nejen ti. Tento den byl určen pro  všechny, 
kteří byli zvědaví, jak to na takové profesionální 
střední umělecké škole chodí. Mohly jsme vidět 
žáky od  2. do  8.  ročníku v  různých tanečních 
stylech –  klasický tanec, moderní tanec, sou-
časný tanec, lidový tanec, taneční gymnastika, 
tanec s partnerem a taneční praxe. 

Moc se nám tam líbilo a děvčata hned využila 
prázdného prostoru a začala tancovat po velkém 
tanečním sále. Vůbec se jim nechtělo jet domů. 
Doufám, že to nebyl náš poslední výlet, protože 
si myslím, že je tento den motivoval do další ta-
neční práce.

Z TANEČNÍHO OBORU
Vánoce pomalu klepou na  dveře a  s  nimi 
i  spousta vánočních vystoupení. Při slavnost-
ním rozsvěcování vánočního stromku v Jedov-
nicích se veřejnosti tradičně představily žákyně 
vyšších ročníků, které doprovodily na moderní 
vánoční melodii sólové pěvecké vystoupení. 
Druhý tanec zatančily žákyně 5.  ročníku. Byl 
pojat v moderním duchu, ale jako doplněk dív-
ky použily krásná taneční křídla, která oživila 
celou choreografii. 
Další vystoupení nás čeká v  úterý 15.  prosince 
v  domově pro seniory Holásecká v  Brně-Tu-
řanech. Pro toto vystoupení máme připravený 
duet i sólové tance se zimní tématikou.
To ovšem zdaleka není vše, protože již v pátek 
18. prosince budeme tančit v rámci kulturního 
programu ZUŠ Jedovnice v  Městském klubu 
důchodců v Blansku, kde se představí opět nej-
starší žákyně. 
Mladší žákyně zatančí na  vánočním koncer-
tě v  Jedovnicích, který se bude konat v  úterý 
22.  prosince 2015 v  16.30 v  kulturním domě. 
Na tanečním parketu vystoupí ti nejmenší z ta-
neční přípravky v písničce o vločce a doprovodí 
je sólovým zpěvem žákyně pěveckého oddělení. 
1.  a  2.  ročník zatančí s  různými tanečními re-
kvizitami. Více však neprozradím, abyste nepři-
šli o všechna překvapení.
Vánocemi pro nás ovšem práce nekončí. Hned 
po Novém roce se začínáme připravovat na sa-
mostatný koncert tanečního oboru s podtitulem 
„Z  pohádky do  pohádky“. Čeká nás spousta 
práce a dřiny, ale věřím, že se nám vystoupení 
vydaří a obecenstvo bude odcházet s potěšením 
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a  úsměvem na  rtech. Na  samostatný taneční 
koncertní program se můžete těšit v dubnu 2016. 

Přeji Vám krásný vánoční čas a těším se na vi-
děnou! 

Lenka Csevárová, DiS.

Výtvarný obor

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ JE VŽDY 
„DOBRODRUŽSTVÍ“

Tak trošku na poslední chvíli se k nám dostaly 
propozice soutěže na  téma dobrodružství, vy-
hlášené výtvarným ateliérem na Střední průmy-
slové škole a Vyšší odborné škole v Brně na So-
kolské ulici.
Vzhledem k  tomu, že naše práce na ostrovech, 
mořích, dopravních prostředcích a  kouzelných 
podivných tvorech sem krásně zapadala, tak 
jsme takřka ze dne na den několik dokončených 
věcí zabalili, vyslali do  Brna a… Jedna z  prací 
porotu zaujala. 
Bylo to dílko Míši Francové. A  hned den 
nato, v sobotu 17. října, jsme se zúčastnili Dne 
otevřených dveří v  pořádající škole, spojené 
s výstavou a předáváním cen. Z více než 300 pra-
cí, zaslaných z 25 škol, bylo pro porotce opravdu 
těžké vybírat.

Míša se svým ostrovem sice nestanula na pomy-
slné bedně, přesto čestné uznání za  zapadnutí 
do první desítky není vůbec špatné.
Jen je škoda, že pro šibeniční termín nestihlo své 
práce dokončit víc dětí. Tak snad zase za rok.

PŘEDVÁNOČNÍ VERNISÁŽ MISTRŮ
Milí páni, ctěné dámy

Všichni znalci buďte zváni
Na koukání, na dívání

Naši tvorbu k pokochání
Máte možnost všechno zřít

A důkladně posoudit
Kdy - sobota 5. prosince
Kde – kinosál kulturního domu Jedovnice
V kolik – zahájení vernisáže v 10.00 
Do kdy – konec výstavy spojený s vydáním vý-
robků v 16.00
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Ostrovy, moře, oceány, dopravní prostředky, 
kouzelné zvonečky i  nově objevená díla zná-
mých mistrů budou ke  zhlédnutí nejen na  sa-
mostatné vernisáži výtvarného oboru, ale jejich 

malá část i na vánočním koncertě ZUŠ, a to jako 
vždy před začátkem programu v  předsálí kul-
turního domu.

Mgr. Jitka Vávrová

Děti a mládež

Mateřské a rodinné centrum Dymáček

S DYMÁČKEM DO KONCE ROKU VÁS ČEKÁ…
V  prosinci zve Dymáček děti a  jejich rodiče 
na několik předvánočních a vánočních akcí. 
Dne 3. prosince proběhlo v  prostorách centra 
focení vánočních fotografií 
s paní Alexovou. Především 
pro rodiny s malými dětmi, 
které nemají možnost fo-
cení jinde, to byla vhodná 
alternativa k  pořízení hez-
kých rodinných snímků s  vánoční tematikou, 
a to bez nutnosti cestování. 
5. prosince navštíví už tradičně naše centrum 
svatý Mikuláš s  andělem a  čertem. Stejně jako 
v předešlých letech je akce z kapacitních důvo-
dů určených velikostí herny omezena a platí pro 
registrované členky. Věříme, že obdarované děti 
budou po návštěvě svatého Mikuláše ještě hod-
nější než doposud.

13. prosince bude v  kulturním domě v  Jedov-
nicích od 15.30 zdobení vánočního stromečku. 
Program zdobení stromečku si zpestříme jako 
vždy karnevalovými kostýmy. Děti, vezměte 
s  sebou také něco na  zub pro zvířátka do  lesa 
(nesladké suché pečivo, kaštany, žaludy, jablíč-
ka, lojové koule apod.). Všechny tyto dobroty 
budou po skončení akce odvezeny panu hajné-
mu. Program nám tentokrát přijede obohatit 
svým vystoupením kamarád Wiki, kterého jistě 
znáte z  letních animačních programů v kempu 
v Jedovnicích. Tuto akci pro děti sponzoruje fir-
ma Agris Jedovnice, které tímto děkujeme.
Na závěr bychom chtěly všem nejen našim čle-
nům popřát radostné Vánoce, projasněné září 
dětských očí, a  po  celý příští rok 2016 hodně 
hezkých společných okamžiků strávených v ro-
dinném kruhu.

Členky Rady mateřského 
a rodinného centra Dymáček

www.marcdymacek.cz (jsme i na facebooku)

Pionýři Jedovnice

POHÁDKOVÝ LES
Krásné počasí vylákalo mnoho lidí se svými 
dětmi ve sváteční den 28. října do pohádkového 
lesa. Start byl u restaurace Bara-
chov. Letos nás mile překvapil 
zájem návštěvníků. Pohádkovou 
trasu si přišlo projít 550 zájemců. 
U  startu je přivítali piráti, kteří 
každého vybavili startovním 
lístkem, na  který se celou cestu 
sbíraly razítka, ale také svítícím náramkem, aby 
rodiče neztratili své děti v lese.
Trasa byla značena světýlky, která návštěvníky 
zavedla za  nešiky Patem a  Matem, lakomým 

Kohoutkem a hodnou Slepičkou, Ivánkem a Na-
stěnkou. Nechyběla ani perníková chaloupka, 
kde se rozdávaly perníky, v  její blízkosti tan-
čila maková panenka s  motýlem Emanuelem 
a o kousek dál pekli dort Pejsek s Kočičkou. Jak 
to v pohádce bývá, vše dopadlo dobře, princ za-
chránil Sněhurku a ani vlk nesežral Karkulku. 
Všichni, kteří s  nasbíranými razítky dorazili 
až do cíle, dostali od samotného pana krále pa-
mětní list a mohli se zahřát čajem nebo si opéct 
špekáček.
Děkujeme všem maminkám za pomoc s perníč-
ky a všem pohádkovým postavičkám, které nám 
zpříjemnily trasu, ale hlavně děkujeme Vám 
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za Vaši účast. Veškeré vybrané peníze budou po-
užity na účely činnosti dětí a vybavení klubovny.

BUBUŠOU
Každoroční akce, snad již tradiční Bubušou, 
navazující na  lampionový průvod se konala 
30. října před kulturním domem.

Pro děti byly připraveny soutěže, za které vyhrá-
valy žetony, které pak vyměňovaly v  připrave-
ném obchodě plném různých hraček. Každý si 
tak za malé úsilí mohl odnést spoustu odměn. 
Letos byla do  programu zařazena i  tombola 
o hodnotné rodinné ceny.
Soutěžilo se také v  dýních. Největší dýni při-
nesla Viktorka Formánková, ta nejmenší vy-
rostla na zahradě u Denisky Sůsové. V katego-
rii o  nejoriginálnější vydlabanou dýni vyhrála 
dýně s názvem Louskáček od Vendulky Hřebíč-
kové a Loď od Štěpánka Pernici.
Na  Bubušou dorazila také strašidla a  hodnoti-
ly se nejpovedenější kostýmy. Porota měla toto 
hodnocení velmi těžké, ale nakonec odměnila 
strašidýlko Emílka, skřítka Podzimníčka a Drá-
palku. Uvnitř kulturního domu také probíhalo 
dětmi oblíbené malování na obličej.
Na  závěr, jak již bývá zvykem, se představilo 
ohnivé vystoupení. Z Brna k nám přijel cirkus 
Legrando se svojí ohnivou šou. 
Již teď se těšíme na  příští rok, proto pěstujte 
dýně, ať jejich světýlky osvětlíme celé Jedovnice.

Pavlína Héčová

Skauti Jedovnice

SKAUTSKÉ JEDOVNICKÉ STŘEDISKO 
PODRUHÉ NA SKAUTSKÉM MUZIKÁLU

První listopadový víkend 6.–8. listopadu se 
čtyřicítka skautů všeho věku vy-
dala na  celostátní soutěž Skaut-
ský muzikál. Letos jsme společně 
vymysleli čtyři autorské muzikály 
– jeden ve  světluškové a  roverské 
kategorii a dva ve skautské.  
Jeli jsme už v  pátek všichni spo-
lečně vlastním autobusem a mohli 
jsme se tak seznámit s  kyjovským prostředím. 
V  sobotu probíhal samotný Skautský muzikál. 
Představilo se dohromady 13 muzikálů a  vý-
kony hodnotila odborná porota (v  té zasedli 
např. písničkáři Michal Horák a  Martin Ha-
rich). Po odehrání vlastního muzikálu jsme měli 
možnost sledovat i  úžasné muzikály ostatních. 
Na celé dění se navíc mohla přijít podívat veřej-
nost, takže byla atmosféra muzikálu ještě au-

tentičtější. Během muzikálu byl navíc připraven 
bohatý doprovodný program, a  tak si někteří 
nechali pomalovat tváře či si vyrobili „turbán-
ky“. Mimoto byly mezi jednotlivými muzikály 
výstupy porotců. 



JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ11/12 2015

25

V  sobotu večer proběhlo i  samotné vyhlášení 
vítězů. Naše světlušky obsadily se svým muzi-
kálem o Smutňákovi, který se propadl do knihy 
historie a  potkával známé české osobnosti, 1. 
místo. Roveři se  2. místem za  muzikál o  pra-
lesních zvířátkách, kterým se ztratila mrkvová 
zmrzlina, nezůstávali pozadu. Mimoto jsme 
si odnesli 4 individuální ceny. Tři za  herecký 
výkon, a  to za  roli Marie Terezie ve  světluš-
kovském muzikálu a  za  roli Růžového pantera 
v roverském. Starší skauti, kteří hráli o babičce, 
jejímž tělem putuje smrtící pilulka, získali cenu 
za excelentní ztvárnění babičky Božky. 
Mladší skautky, které zahrály Game Over (o ka-
marádkách, co zůstaly uvězněné ve  virtuál-
ním světě PC her a  snažily se z  něj uniknout), 
obdržely cenu za  bravurní hudební doprovod. 
Po tomto obrovském úspěchu byla radost užít si 
koncert Michala Horáka, který se konal večer. 

Pak mohli zájemci navíc ještě vyrazit na noční 
mafiánskou hru, kterou si především starší ne-
smírně užili. 
V neděli byl čas odjezdu, pro nás to ale nezna-
menalo konec, jelikož jsme měli naše předsta-
vení odehrát ještě v  Jedovnicích. Zaplnili jsme 
téměř celý kinosál a  předvedli našim rodičům 
a kamarádům, co jsme to asi dva měsíce nacvi-
čovali. Během celé akce jsme navíc vybírali pe-
níze na Nadaci pro transplantace kostní dřeně, 
pro kterou jsme s  vaší pomocí dokázali vybrat 
úžasné 4000 Kč, za což vám děkujeme. 
Většinu zisku z  dobrovolného vstupného (cel-
kem jsme vybrali přes 7 tisíc) posíláme na pod-
poru registru dárců kostní dřeně, zbytek jsme 
použili na zaplacení autobusu na cestu do Kyjo-
va a zpět.

Gábina Plchová

Sport

V podzimní části krajské soutěže se našemu fotbalovému A týmu dařilo

Jak tabulka napovídá, našemu A týmu se v pod-
zimní premiérové části krajské soutěže (I.B třída 
dospělých - skupina A) dařilo a mezi 14 týmy si 
drží krásné 4. místo:
1. Vyškov B 13 9 3 1 38:12 30
2. Pačlavice-Dětkovice 13 9 2 2 32:13 29
3. Medlánky 13 8 4 1 39:15 28
4. Jedovnice A 13 8 2 3 35:24 26

Střelci týmu
Martin Tajnai 12, Víťa Borek 7, Viktor Pernica 6, 
Gryc, Galita, Blatný  2, Sedláček, Milko, Vintr, 
Formánek 1

Diváci
Domácí utkání se hrála před neuvěřitelnými 
návštěvami (průměr 284 diváků), celkem vidělo 
naše domácí zápasy asi 1700 diváků. (Nejvíc zá-
pas SK Jedovnice – Lipovec 330, Vilémovice 320, 
Rájec 300, nejméně na SK – Čebín 200 diváků) 
Na  utkání ven jezdilo průměrně 50  jedovnic-
kých fanoušků. 
Největší zklamání vinou výkonu hlavního roz-
hodčího jsme zažili na  utkání v  Černé Hoře. 
Za  svými soupeři jsme za  podzim najezdili 
kolem 400 km.

Góly, karty, ocenění…
• Nejrychlejší gól: 5´ (SK – Líšeň 0:1)  
• „Nejpozdnější“ gól: 90´ (SK - Lipovec, Viktor 

Pernica snižuje na 4:5)
• Poslední gól podzimu: 80´ (Soběšice – SK 0:2, 

PK Viktor Pernica)
• První gól utkání padl nejčastěji kolem  7´ 

(v 9 zápasech).
• Pavel Pešička 2x „vychytal nulu“ (Rájec, Sobě-

šice). 
• Červenou kartu viděl proti Líšni Honza Gali-

ta, v Černé Hoře Víťa Borek…
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Pokutové kopy: 
• Viktor Pernica 3x (úspěšně) – Líšeň, Vilémo-

vice, Soběšice
• Broněk Formánek – proti Čebínu neproměnil
4x se stali naši hráči vítězi hlasovací ankety 
„Muž kola“
• 2x Martin Tajnai (Slavkov, Líšeň)
• 1x Víťa Borek (Pačlavice)
• 1x Honza Sedláček (Podolí)
- v  sestavě kola se umístili i  L.  Milko (Černá 
Hora) a V. Pernica (Rousínov)
Počasí
Ze 13 zápasů se hrálo: 
• 9x za slunečného počasí  
• 1x za silného větru a chladna 
• 1x na těžkém mokrém terénu 
• 2x za mlhavého pozimního počasí  

Fotky
Bylo nafoceno asi 2000 fotek (nejvíc v Rousíno-
vě 260, nejmíň v utkání s Čebínem 72).
Veškeré fotky – z celého podzimu a ze všech fot-
balových akcí – jsou k mání na facebookových 
stránkách SK Jedovnice.
Nejen A  týmu, ale všem jedovnickým celkům 
patří závěrečné poděkování za  podzimní vý-
kony a  krásné fotbalové zážitky, fanouškům 
za podporu. 
Přejeme všem hezké vánoční svátky, klidný zá-
věr celého roku a do roku příštího samozřejmě 
hodně štěstí, zdraví a úspěchů! Se všemi, kteří 
mají rádi fotbal, pak „Na  shledanou na  jaře 
2016!“ 

Jitka Koutná

Kultura

Informace z knihovny

FOTOSOUTĚŽ
Ve 3. kole fotosoutěže na téma „Máme rádi zví-
řata“ jsme obdrželi opravdu mnoho nádherných 
fotografií všech možných zvířat a  pro porotu 
muselo být jistě těžké vybrat tu „NEJ“. Vítěznou 

se nakonec stala fotka s názvem „Kdo si hraje, 
nezlobí“ od  Martiny Kocmanové těsně před 
fotkou „Naše Connie“ od  Kamila Štraita. Vý-
herkyni Martině a jejímu pejskovi moc gratulu-
jeme a těšíme se na viděnou v knihovně. Všem, 
kteří nám poslali fotografie, děkujeme a těšíme 
se na další v posledním, tedy 4. kole fotosoutěže 
- na téma „Královna zima“, které již běží a po-
trvá až do 31. 12. 2015. 
Všechny fotografie nejen ze 3. kola, ale i z těch 
předešlých, najdete na webových stránkách: 
http://knihovnajedovnice.rajce.idnes.cz/

Místní knihovna Jedovnice přeje svým 
čtenářům a všem občanům městyse klidné 

vánoční svátky a ve zdraví prožitý rok 2016
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BESEDA SE SPISOVATELKOU
Dne 8. 11. uspořádala knihovna Jedovnice bese-
du pro žáky 4. tříd základní školy s paní spisova-
telkou Marcellou Marboe o její knize s názvem 
„Zrzoun, hrdina dvou světů“. Do konce roku se 
sejdeme ještě se žáky 1. tříd, a to v pátek 27. 11., 
kdy nás navštíví regionální spisovatelka Eva 
Mrázková. Tato akce se uskuteční v rámci akce 
s názvem „Den dětské knihy“.

POMÁHÁTE – POMÁHÁME
Děkujeme všem, kteří nosí do knihovny víčka, 
která sbíráme na pomoc nemocnému Nikýsko-
vi z Boskovicka, více informací najdete na pla-
kátku u nás v knihovně.
Dále připomínáme, že se lze stále přihlásit 
na  bezplatnou donášku knih do  domu, pod-
mínkou je pouze platná registrace v knihovně, 
určeno především pro handicapované, imobilní 
či dlouhodobě nemocné občany Jedovnic. Neos-
týchejte se přihlásit!

Knihovnice Michaela Doleželová

Kulturní víkend

Tak bychom mohli nazvat sobotu a  neděli 
7.  a  8.  listopadu, kdy pódia v  kulturním domě 
po oba dny nabízela pěkné a hodnotné kultur-
ní zážitky, a  kromě toho bylo možné stihnout 
na faře ještě jednu cestopisnou přednášku.

Koncert k 35. výročí ŽPS Píseň
V sobotu jistě žádný z návštěvníků kulturního 
domu nelitoval času ne stráveného, ale oboha-
ceného vystoupením pěveckých sborů u  pří-
ležitosti výročí jedovnického pěveckého sboru 
Píseň.
Jak moderátorka uvedla, bylo to přesně před 
pětatřiceti lety, 7.  listopadu 1980, kdy sbor po-
prvé vystoupil. 

Při nynějším výročním koncertu po  úvodním 
vystoupení zpěvaček v  zelených róbách jako-
by v trávě vyrostly náhle barevné červené růže 
na krojích vlčnovských hostů.
„Píseň“ však tentokrát nejen zpívala. Nabízela 
ještě více. Přehlednou historii o  tom, jak paní 
učitelka Javorská dokázala na  počátku sladit 
čtrnáct doposud necvičených hlasů, z  nichž 
společným úsilím a  vůlí vzniklo v  Jedovnicích 
významné umělecké těleso, které za  dobu své 
pětatřicetileté působnosti hodně dokázalo a své 
členky obohatilo o mnoho hezkých zážitků, za-
placených jejich pevnou vůlí a  také mnohým 
odříkáním. Dnes je jich asi pětadvacet.
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Z přehledných tabulí v zadní části sálu se moh-
li návštěvníci dovědět, že sbor má od  prvního 
vystoupení již 112 domácích koncertů a 36 vy-
stoupení na jiných místech, že zpěvačky svými 
vystoupeními reprezentovaly Jedovnice i v osmi 
státech. A to ke spokojenosti hostitelů v Bulhar-
sku, v  Německu, v  Polsku, v  Rakousku, v  Ma-
ďarsku, v Itálii, ve Švédsku a na Slovensku.
Zpěvačky se během svých vystoupení setkaly 
s šesti osobnostmi z uměleckého světa, z toho se 
třemi hudebními skladateli, z nichž Jiří Laburda 
(*1931) přímo pro Píseň upravil celý soubor mo-
ravských lidových písní.
Zajímavá a vtipná byla tabule s devíti sborovými 
„nej“, podobně i tabule, která dávala nahlédnout 
i do soukromí zpěvaček a jejich rodin. Napočí-

tali jsme, že za dobu existence sboru sbor prožil 
osmnáct „sborových“ svateb některých zpěva-
ček nebo jejich rodinných příslušníků.
I  když samostatná vystoupení obou pěveckých 
seskupení byla velmi pěkná, nezapomenutel-
ným zážitkem zůstal společný zpěv smíšeného 
sboru jedovnických žen s vlčnovskými muži.
V jedné písničce o vlčnovských chlapcích se zpí-
vá „obudí, obudí, kohútek jarabý...“. Kdyby tak 
kohútek jarabý obudil i jedovnické chlapce.

Skautský muzikál
To bylo v  neděli odpoledne, během kterého 
na  podiu kinosálu vystoupily s  muzikálovými 
jednoktovkami čtyři skautské skupiny. Od svět-
lušek po rovery.
Před jedovnickým vystoupením si tito herci 
udělali v pátek a v sobotu „generálku“ v Kyjově, 
odkud si ze soutěžního setkání přivezli i oceně-
ní na prvním místě. 
Jak dopadlo nedělní vystoupení na domácím je-
višti? Má-li vyjádřením spokojenosti být hřmot-
ný potlesk diváků v zaplněném sále, tak úspěšně.
Všechny čtyři výstupy ukázaly, co skupinka ně-
kolika členů zapálených pro věc dokáže vytvořit 
a také nacvičit.

IM

Rozkvetlé Jedovnice 2015

Pokud loni poznamenal výsledek snažení nad-
bytek vláhy a  z něho se odvíjející plísně, letoš-
ní léto bylo naopak velmi suché – a nejen léto. 

Některým druhům květin v  oknech či na  bal-
konech to při správné péči prý prospělo, ale za-
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hrádky a předzahrádky letos slunečním žárem 
trpěly. 
Již tradičně se přihlásilo minimum občanů, tak-
že hlavní tíha na  pořizování fotografií, podle 
nichž se hodnotí, ležela opět na bedrech Jonáše 
Plcha.
Z devíti loňských vítězů využili práva zasednout 
v hodnoticí komisi pouze čtyři – pánové Jaro-
slav Němec, Karel Zwiener, Josef Koutný a Ka-
mil Šenk. Čistě mužská porota zasedla za celou 
historii vůbec poprvé. Do hodnocení nebyli za-
hrnuti ti, kteří byli oceněni loni.
V kategorii Nejlepší okno byli oceněni manželé 
Kučerovi (Tyršova 322), Dvořákovi (Palackého 
357) a Pernicovi (K Propadání 185). V kategorii 

Nejlepší balkon / lodžie byli oceněni manželé 
Magulovi (Barachov 191), Fajfrovi (Kostelní 655) 
a Foslániovi (Na Větřáku 737). Již tradičně bylo 
nejvíce kandidátů na ocenění v kategorii Nejlep-
ší zahrádka / předzahrádka. Zde byla oceněna 
trojice manželé Mazánkovi + Trusinovi (Hybe-
šova 516), Musilovi (Barachov 119) a Worbisovi 
+ Štelclovi (Olšovecká 483). Slavnostní vyhláše-
ní výsledků a předání drobné odměny proběhlo 
na úřadě ve čtvrtek 26. listopadu, servis zajistila 
kulturní pracovnice paní Božena Ševčíková. 
Vítězům patří gratulace, všem jakkoli zúčastně-
ným pak poděkování.

Josef Plch, předseda kulturní komise

Obecní kalendáře na rok 2016

V době, kdy budete číst tyto řádky, budou prav-
děpodobně již kalendáře vyprodané, soudě 
podle toho, jakým tempem jich ubývá. Největší 
zásluhu na letošní podobě „historického“ kalen-
dáře má Mgr. Soňa Plchová a mladý amatérský 
fotograf Jan Formánek, kalendář vznikal po-
stupně od  podzimu roku 2012. Tehdy, při pří-
pravě kalendáře historických fotografií, poprvé 
zazněla nabízející se myšlenka přiřadit ke  sta-
rým obrázkům pro srovnání foto se současnou 
podobou místa. Jenže se tehdy ukázalo, že mno-
há místa srovnatelně fotit nelze – kdysi volný 
výhled dnes zakrývají domy, stromy či přímo 
lesíky. Nejdříve tedy bylo nutné z přehršle his-
torických fotografíí vybrat ty, kde se dala srov-
návací fotografie z dneška pořídit, dohodnout se 
s potenciálními fotografy, vyfotit místo v roční 
dobu odpovídající pokud možno vybranému 
kalendářnímu měsíci... Zní to jednoduše, ale 
jednoduché to vždy nebylo.
Při tvorbě popisků bylo nutné nejen čerpat 
z  písemných pramenů, ale i  obejít pamětníky. 
Omlouvám se, že nezmíním všechny, zvláštní 
poděkování za  trpělivé vysvětlování si ovšem 

zaslouží paní Marie Ševčíková z čp. 137 a paní 
Jiřina Pokladníková z čp. 85.
Loni jsem v obdobném článku mezi řádky na-
značoval, že prodejnost obecních kalendářů je 
na  zváženou a  pováženou. Kalendáře se totiž 
vždy prodávají pod cenou, jsou tedy dotované – 
a pokud o ně navíc není valný zájem, je otázkou, 
jak s nimi dál... Vzdor mému textu byl o kalen-
dáře na  rok 2015 zájem rekordně nízký, rada 
se proto po  kratší debatě rozhodla počet kusů 
na rok 2016 citelně snížit. 
Závěrem dvě omluvy – při psaní textu k pomní-
ku TGM (říjen) jsem si raději zkontroloval, zda 
„Č“ v názvu politické strany ČSNS znamenalo 
Česká či Československá. Ověřil jsem si, že šlo 
o Československou stranu národně socialistickou 
– a do popisku jsem uvedl Československá stra-
na sociálně demokratická... což jsem zjistil až po 
vytisknutí. Všem příznivcům národních socia-
listů se tímto velice omlouvám. Druhou chybou 
je mylné datování pohledu na Kopec (únor), kdy 
jsem se spolehl jen na vlastní (mylnou) úvahu 
– foto však pochází ze 60. let 20. století. Děkuji 
těm, kdo mne upozornili.

Josef Plch, předseda kulturní komise

Pozvánka na dvě výstavy – vernisáž 28. prosince ve 14.00

Kulturní komise zve všechny zájemce na  dvě 
souběžné výstavy v  sále kulturního domu 

ve dnech 28. a 29. prosince 2015. Otevřeno bude 
v pondělí 14-18, v úterý 9-12 a 14-18. 
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Italští uprchlíci na Blanensku 
a Boskovicku v letech 1915-1919

Po  mnoho let shromažďovali autoři výstavy 
– Ivana Bojdová, Eva Šebková a  Karel Šebek 
– informace o  osudech italských vysídlenců 
za  1.  světové války v  našich končinách. Publi-
kovali několik dílčích článků, završením jejich 
práce je výše avizovaná výstava a publikace Ital-
ští uprchlíci na jižní Moravě v letech 1915-1919.
Téma uprchlíků je v této době aktuální. V pří-
padě Italů nešlo ovšem o uprchlíky v dnešním 
smyslu slova – byli to obyvatelé Jižních Tyrol, jež 
byly součástí Rakouska-Uherska; po vypuknutí 
války s  bývalým spojencem Itálií se vídeňská 
vláda rozhodla ohrožené civilní obyvatelstvo 
z  oblasti fronty přesunout na  bezpečnější mís-
ta – mj. do Čech a na Moravu. Přicházeli staří 
muži (mladí narukovali), ženy, děti, postižení... 
Nepřekvapí, že jedovnický obecní výbor (zastu-
pitelstvo) v první reakci přijal usnesení „Uprch-
líky nelze ubytovat.“
V Jedovnicích jich ovšem nakonec skončilo 47. 
Našli si práci, děti zde chodily do školy, rodily 
se zde i umírali.
Je zajímavé, že o nich mlčí soudobé „vyprávěcí“ 
prameny – alespoň si nevybavuji, že by je zmi-

ňovala farní kronika, obecní kronika, sokolská 
jednatelská kniha, mlčí o nich práce kronikáře 
Aloise Roudného...

S Mojmírem Režným a Ervínem 
Černým po stopách středověkého 

osídlení Drahanské vrchoviny
Výstavu připravilo občanské sdružení Barví-
nek ve spolupráci s Knihovnou Karla Dvořáčka 
ve  Vyškově a  za  finanční podpory města Vyš-
kova. Seznamuje s  vynikajícími výsledky dlou-
holeté průzkumné práce vyškovského rodáka 
Mojmíra Režného, pokračovatele dr.  Ervína 
Černého. Přesněji - představuje zlomek lokalit 
z těch zaniklých sídlišť, která M. Režný nalezl – 
výstava je zaměřena na zaniklé středověké osady. 
Na vernisáž přislíbili autoři obou výstav účast, 
takže bude možnost i s nimi promluvit či dozvě-
dět se zajímavosti přímo „od pramene“. K pro-
deji by měly být i  tři doprovodné publikace: 
Italští uprchlíci na  jižní Moravě v  letech 1915-
1919, Drahanskou vrchovinou ve stopách Ervína 
Černého a Příhody z pátrání po zaniklých středo-
věkých osadách. Ty ovšem lze už nyní zakoupit 
v místní knihovně.

Josef Plch , předseda kulturní komise

Historie

Stručná historie základní školy v nové budově

V  letech 1947–1950 byla v  lokalitě „U  Větřá-
ku“ nad rybníkem Olšovcem postavena nová 
budova základní školy. Architektonický návrh 
vytvořil brněnský architekt Kuba, rozhodl se 
pro dvouposchoďovou budovu s obdélníkovým 
půdorysem. 
Vlastní stavbu zahájili stavitelé Matula a Trojá-
ček, po zestátnění soukromých stavebních firem 
dokončily stavbu školy státní Československé 
stavební závody. Celou stavbu provázely velké 
finanční problémy – probíhaly dokonce i sbírky 
mezi obyvatelstvem.
1. září 1950 nebyla stavba ještě dokončena – 
chyběla přípojka elektrického proudu a parkety 
v  tělocvičně a  v  přízemí. Kapacita školy počí-
tala se 300 žáky v osmi kmenových třídách, tj. 
v průměru 37 žáků na třídu. Nová školní budova 
sloužila pouze měšťanské škole, tedy až žákům 

od  6.  ročníku. Od  počátku využívala prostory 
školy i  střední zemědělská škola, po  jejím zru-
šení pak od 1.  ledna 1953 zahájila v  části levé-
ho křídla budovy školy svoji činnost pobočka 
brněnské střední průmyslové školy, z  níž se 
od  1.  září  1953 stala samostatná průmyslovka 
jedovnická.
V roce 1953 proběhla v Československu reorga-
nizace školské soustavy a  na  jejím základě se 
jedovnická základní škola stává od 1. 9. 1953 ofi-
ciálně osmiletou základní školou.
60. léta znamenala další změny ve školském zá-
koně, což ovlivnilo i chod naší školy. Od 1. úno-
ra 1961 začala platit pro všechny žáky povinná 
devítiletá školní docházka a od stejného data se 
mění i oficiální název školy na Základní devíti-
letou školu Julia Fučíka.



JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ11/12 2015

31

Zajímavostí 60. let byla epidemie infekční žlou-
tenky, tato nebezpečná nemoc tehdy postihla 
i 38 žáků naší školy.
Další zajímavostí je určitě i  to, že na  přelomu 
60. a  70.  let velké množství dívek po  skončení 
základní školy zůstávalo doma nebo odcházelo 
přímo do zaměstnání.
70. a  80.  léta byla ve  znamení oprav a  rekon-
strukcí některých prostor a zkvalitňování vyba-
vení školy.
Na počátku 80.  let byla z důvodu nedostačující 
kapacity plánována přístavba školy, podařilo se 
zajistit finanční prostředky ve výši 5 milionů ko-
run včetně projektové dokumentace, paradoxně 
však chyběla stavební organizace, která by pří-
stavbu provedla.
K výraznému zlepšení prostorových podmínek 
došlo ve školním roce 1982-1983. Tehdy střední 
průmyslová škola uvolnila téměř všechny dopo-
sud využívané prostory v budově základní ško-
ly, kromě jazykové laboratoře, dílny v suterénu 
a tělocvičny.
Konec let osmdesátých a  devadesátá léta byla 
ve  znamení velkých politických a  technických 
změn.
Od května 1992 začalo ředitelství školy využívat 
v administrativě první osobní počítač.
První desetiletí 21.  století a  léta následující lze 
nazvat obdobím tvorby projektů a čerpání nej-
různějších dotací. Proběhla generální rekon-
strukce stravovacího provozu včetně zavedení 
možnosti výběru jídel, byly nově zrekonstruo-
vány učebny výpočetní techniky a přírodověd-
ných předmětů. Úspěšný byl i projekt s názvem: 

„Terénní výuka na  ZŠ Jedovnice“ - díky němu 
byla škola vybavena navigačními GPS přístroji, 
digitálními fotoaparáty, školními přenosnými 
počítači a  optickými mikroskopy. Nově bylo 
vybudováno venkovní dětské hřiště. Další pro-
jekty byly a jsou zaměřené především na výuku 
cizích jazyků a na rozvoj čtenářské gramotnosti.
V listopadu 2015 začala realizace prozatím po-
sledního projektu, který je zaměřen na zateplení 
celé školní budovy a obnovu venkovní fasády.
Od roku 2005 nabrala škola s novým vedením 
nový dech a  bez nadsázky prožívá renesanci 
ve  všech oblastech svého života. Prostřednic-
tvím různých projektů získalo vedení školy 
ve  spolupráci se zřizovatelem pro školu kolem 
20 miliónů korun.
V letošním školním roce máme 17 tříd, celkový 
počet žáků je 365, z toho 183 dívek a 182 chlapců 
v 1. až 9. ročníku. Škola má dnes 40 zaměstnanců, 
kolektiv tvoří ředitel, zástupkyně ředitele, 24 vy-
učujících, 3  asistentky pedagoga, 3  družinářky, 
1 vedoucí školního klubu, 4 kuchařky, 1 vedoucí 
školní kuchyně, 1 školník a 3 uklízečky.
A co dodat na úplný závěr? 
Děkujeme městysi Jedovnice jako našemu zři-
zovateli za finanční i všeobecnou podporu naší 
práce, všem kolegům a kolegyním pak za podíl 
na zvelebování prostředí naší školy a na zvyšo-
vání prestiže školy.
Naší škole přejme do  dalších let především to, 
aby si stále udržovala moderního a mladistvého 
ducha.

Mgr. Světlana Štěpánková, 
zástupkyně ředitele ZŠ

Architekt Vilém Kuba, autor návrhu nové školní budovy
Při pročítání projevu Mgr. Štěpánkové mne na-
padlo, že by bylo dobré u „brněnského architekta 
Kuby“ uvést i  jméno či roky, kdy žil. Zapátral 
jsem po  vševědoucím internetu – výsledek si 
můžete ve  stručné podobě přečíst níže. Text je 
s nevelkými změnami převzat z www.bam.brno.
cz/architekt, doplněn údaji z  bakalářské práce 
Olgy Ondrové (FF MU Brno).
Vilém Kuba se narodil 26.  května 1905 v  Níž-
kovicích na  Vyškovsku. Stejně jako jeho starší 
bratr Alois (nar. 1901) vystudoval Českou státní 
průmyslovou školu v Brně a absolvoval mj. pra-
xi na brněnském stavebním úřadě. Další zkuše-

nosti získal v různých projekčních kancelářích. 
Roku 1928 odešel studovat architekturu do Pra-
hy na  Akademii výtvarných umění do  ateli-
éru dnes slavného Josefa Gočára. Po  návratu 
do  Brna se naplno zapojil do  architektonické 
praxe v  projekční firmě Dvořák a  Kuba – šlo 
o  firmu, kterou spoluvlastnil jeho bratr Alois, 
významný brněnský stavitel. Vilém velkou mě-
rou ovlivnil podobu a typologii výstavby nájem-
ních a  rodinných domů v  meziválečném Brně. 
Jeho bytové domy byly postaveny podle racio-
nálních a  ekonomických zásad a  s  moderním 
technickým vybavením. V budovách bylo napří-
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klad zaváděno ústřední topení a výtahy se běžně 
objevovaly již u třípatrových staveb. Vilém Kuba 
se stal vedoucím architektem firmy a zajišťoval jí 
kvalitní architektonické návrhy.
V roce 1932 se firemní partneři rozešli a Alois 
Kuba si založil společně s bratrem vlastní pro-
jekční kancelář V. a  A.  Kuba. Firmu ovšem 
vlastnil jen Alois, Vilém Kuba zde byl zaměst-
nán jako vedoucí architekt. Jejich stavební čin-
nost se nadále týkala hlavně velkých nájemních 
domů (např. v ulicích Kotlářské, Bayerově, Bo-
tanické a Cihlářské), které představovaly vysoký 
standard bydlení středních vrstev i moderní ar-
chitektonické řešení. 
V  této době pro svého bratra Aloise navrhl 
r. 1936 tzv. Kubovu vilu v Gromešově ulici v Br-
ně-Řečkovicích.
V  roce 1938 se cesty bratrů rozdělily a  Vilém 
působil během válečných let jako samostatný 
architekt s minimem zakázek. Po válce se jako 
zaměstnanec oddělení pro okamžitá opatření 
Stavebního úřadu města Brna angažoval v  ob-
nově válečných škod.
Po  Únoru 1948 se jako levicově smýšlející ar-
chitekt dostal do vedení brněnské Konstruktivy 
(později Stavoprojekt), která vznikla znárodně-
ním menších prvorepublikových firem. Vilém 
Kuba, který věnoval nové instituci i  vybavení 

vlastního ateliéru, zde působil do  roku 1950 
jako ředitel, poté byl vedoucím jednoho z atelié-
rů. Věnoval se například vypracování metodiky 
poválečné výstavby nových škol, v roce 1949 vy-
dal publikaci Typizace školních buněk a nábyt-
ku. Do této doby patří realizované projekty škol 
ve Větéřově, Nenkovicích, Vřesovicích, Sedleci, 
Dubňanech, Archlebově – a ovšem i v Jedovni-
cích.  
V  roce 1957 zvítězil společně s  J.  Ledvinou 
a M. Kramolišem v soutěži na hotel International 
na Husově ulici v Brně. To ovšem byla současně 
jeho labutí píseň. Tento záviděníhodný úspěch 
snad způsobil, že Vilém Kuba neprošel r.  1958 
novými stranickými prověrkami a  na  základě 
špatného kádrového posudku byl propuštěn ze 
Stavoprojektu. Projekt hotelu tak dokončoval již 
bez nároku na honorář. 
V  očích nového režimu mu přitížilo (i  když 
možná šlo jen o  záminku), že jeho bratr Alois 
byl úspěšným a bohatým brněnským stavitelem 
meziválečného období. Po převratu r.  1948 byl 
Aloisi Kubovi znárodněn majetek, i  se svými 
zaměstnanci byl převeden pod právě pod Kon-
struktivu (Stavoprojekt), kde i rok působil. Roku 
1949 byl ovšem odsouzen za „podvracení demo-
kratického zřízení“ na  dva roky do  tábora nu-
cených prací v Ostravě. Po propuštění se musel 
z Brna vystěhovat, zemřel r. 1979 v Praze.
Revoluce požírá své vlastní děti - „náš“ Vilém 
Kuba přes mnohá odvolání, kde prokázal, že 
nikdy nevlastnil žádný majetek (bydlel s  rodi-
nou celý život v bytě) a že jeho vztah k bratrově 
firmě byl čistě zaměstnanecký, musel nakonec 
ve svých 53 letech přijmout místo vazače jeřáb-
ních nákladů v Královopolské strojírně. Situace 
se pro něj zhoršila, když onemocněl šedým záka-
lem a částečně ztratil zrak. Nebezpečné zaměst-
nání se mu nakonec stalo osudným. Vilém Kuba 
zemřel dne 20. května 1961 na následky vážného 
pracovního úrazu. Dožil se tedy pouhých 56 let. 
V jistém smyslu tak skončil paradoxně hůře, než 
jeho starší bratr. 
Sourozenců Kubových bylo celkem 8 – ze sedmi 
synů se jich pět uplatnilo ve stavebnictví – Vi-
lém jako architekt, další 4 bratři jako stavitelé. 
Kromě Aloise a Viléma je relativně známý i Flo-
rián (1903-1983). 

Josef Plch
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Duchovní sloupek

Která bije?
V září zmizely z věže ciferníky i „ručičky“ věž-
ních hodin. Přímo i zprostředkovaně jsem mno-
hokrát vysvětloval lidem zvyklým podívat se 
na věž místo na zápěstí své levé ruky, proč a jak 
oprava probíhá. Díky tříměsíčnímu termínu nás 
to bude stát polovinu toho, co by stála mnohem 
rychlejší oprava u jiné firmy.
Těší mě tento zájem, zjištění, že hodiny na věži 
nejsou jen na parádu, že slouží všem a že zvu-
kový signál oznamující čtvrthodiny a  zvonění 
„klekání“ třikrát denně nám nestačí. Doba už je 
taková, že chceme vědět hned, „která bije“, aniž 
bychom čekali na zvukové znamení. Je pro nás 
nepředstavitelné, že bychom mohli být odkázá-
ni - jako naši předkové i mnozí současníci jinde 
na  Zemi - pouze na  denní světlo, na  sluníčko 
a případně na to trojí „klekání“ tam, kde se o ně 
někdo stará. Měli bychom vlastně v  rozporu 
s tím, co často vyslovujeme nebo slyšíme, říkat, 
že máme čas. Na  ruce mám hodinky, časový 
údaj na  mě svítí z  monitoru počítače, ukazují 
mi ho hodiny na stěně, našel bych ho na mobilu 
nebo na  mikrovlnce, na  displeji rádia i  na  pa-
lubní desce auta. Většina z těchto vymožeností 
informuje zároveň o datu, takže máme všechny 
předpoklady k  tomu, abychom měli čas, a  tím 
i to, čím jej naplňujeme, pod kontrolou.
Nejsou daleko doby, kdy zvonění v kostele nebo 
kapli musel někdo obstarávat ručně. Rozhou-
pání těžších zvonů vyžadovalo cvik, u  men-
ších zvonů bylo těžší udržet pravidelný chod 
během zvonění, ale nejtěžší bylo přijít vždycky 
včas, nezapomenout, nedbat na počasí. Zvoníci 
v mužském i ženském vydání museli hlídat čas 
a v pravou chvíli všeho nechat a jít zvonit, pro-
tože věděli, že na tento signál někdo čeká. Mys-
lím, že právě pro tuto věrnost přijatému úkolu si 
zaslouží největší obdiv. Lidé spoléhající na hlas 
zvonu neměli náhradní možnost zjištění časové-
ho údaje tak, jako ji teď máme my při pohledu 
na věž jedovnického kostela bez hodin.
Věž ovšem tak docela bez hodin není. Uvnitř 
zůstal stroj, který by mohl tikat i  bez ručiček 
a  ciferníků, ale to by jaksi postrádalo smysl, 

takže jsme mu dopřáli odpočinek. Místo něho 
je v provozu jen řídící jednotka odbíjení, která 
je tak „chytrá“, že pravidelně seřizuje čas podle 
signálu z  Frankfurtu, ale také ví i  to, kdy jsou 
který rok Velikonoce, a  když zvony „odletí 
do  Říma“, zařídí to, aby nebylo možné zvonit 
úmyslně ani omylem.
Hodiny bez ciferníků a ručiček mohou být ob-
razným vyjádřením situací z  našeho života. 
Někdo slaví Vánoce, narozeniny Ježíše, aniž by 
měl vztah k oslavenci. Někdo se hlásí k nějakým 
ideálům, a nemusí to být jen křesťanství, ale na-
venek se to projeví nanejvýš slovy, nikoli však 
skutky. Někdo má schopnosti, které by mohly 
být užitečné jiným, ale z nějakého důvodu je ne-
využije, a  tak vlastně ublíží těm, kterým mohl 
pomoci. Někdo by mohl finančně nebo hmotně 
obdarovat někoho z chudých kolem nás, ale vní-
má svůj majetek jenom jako pojistku k zajištění 
toho, aby se sám chudým nestal. Někdo cítí, že 
jeho vztah k  manželce či manželovi během let 
vychladl, ale je mu jaksi hloupé začít se zase 
chovat stejně jako na  začátku manželství nebo 
před ním. Někdy to funguje jako ve slohové prá-
ci kteréhosi žáka, který napsal, že jeho tatínek by 
zdolal holýma rukama lva, bez kyslíku a pomoci 
nosičů by vyšplhal na Everest nebo třeba vyhrál 
Tour de France, ale nic z toho nemůže dokázat, 
protože musí doma umývat nádobí.
Doufám, že si ti, kteří byli zvyklí dívat se na věž, 
kolik je hodin, od září neodvykli, že budou i na-
dále využívat tento časoměr a  třeba je při tom 
napadne nejen to, že hodiny nejsou jen ručičky 
a ciferník, patří k nim také stroj někde ukrytý, 
který činí tu vnější část užitečnou, ale bude to 
pro ně také připomenutí toho, že naše skutky 
zviditelňují, co je ukryto v našem nitru. Pokud 
si myslíme, že jsme dobří, ale není to vidět, měli 
bychom si upřímně odpovědět na otázku, proč 
tomu tak je. Mohlo by nás to popostrčit k tomu, 
abychom usilovněji projevovali navenek všech-
no to dobré, co v sobě skrýváme. Nejen o Váno-
cích. Ať se daří!

Václav Trmač, farář
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Pozvánky

Kino E-CINEMA Jedovnice  
prosinec 2015 

Adresa: Na Kopci 571, 679 06 Jedovnice,  
tel. 704 425 319.

Začátky představení v 18.00 hodin, 
pokladna otevřena půl hodiny předem.

Rada městyse stanovila výši vstupného do Kina 
E-CINEMA Jedovnice 60,- Kč, na dětská před-
stavení ve výši 30,- Kč a pro děti do 6 let zdarma.

9. 12. středa – Ztráta diamantové slzy
Příběh lásky, zrady a bouřlivých emocí. Roman-
tické drama spisovatele Tennessee William-
se přivádí na  scénu mladou rebelku Fisher 
Willowovou, která je ráda středem pozornosti 
a s chutí šokuje konzervativní společnost 20. let 
20.  století. Po  návratu ze studií v  zahraničí se 
impulzivní dcera plantážníka vášnivě zamiluje 
do  chudého Jimmyho, který pochází ze zcela 
odlišného sociálního prostředí, než Fisher. Dív-
ka prezentuje Jimmyho na veřejnosti jako dobře 
postaveného a perspektivního nápadníka. Ztrá-
ta půjčené vzácné náušnice však odstartuje sérii 
obvinění, nedůvěry a zrady. Romantické drama, 
USA.
/99 /́ BLUE SKY FILM DISTRIBUTION Vstupné 
60,- Kč MP

16. 12. středa – Čtyřlístek ve službách krále
Populární komiksový seriál ČTYŘLÍSTEK má 
již přes 40  let od  svého „narození“, teprve ne-
dávno se však Fifinka, Myšpulín, Piňďa a Bobík 
dostali i na filmové plátno, a to v dobrodružném 
příběhu autorů Josefa a  Hany Lamkových, dy-
namickém, vtipném, moderním, se spoustou 
humorných a gagových situací, nečekaných zá-
pletek a  překvapení. Animovaný rodinný film, 
Česko.
/90 /́ CINEMART Vstupné 30,- Kč, děti do 6 let 
zdarma MP

23. 12. STŘEDA – NEHRAJE SE 

Přejeme všem návštěvníkům příjemné prožití 
svátků vánočních a šťastný nový rok.

VÁNOČNÍ KONCERT 
A VÝSTAVA ŽÁKŮ ZUŠ
Základní umělecká škola 
Jedovnice zve všechny své 
příznivce na tradiční kon-
cert, který se uskuteční 
v  úterý 22. 12. 2015 
v 16.30 v sále kulturního 
domu v Jedovnicích.
V  bohatém programu se 
představí pěvecký sbor, žáci tanečního oboru, 
instrumentální i vokální soubory a sólisté.
Ve vestibulu bude od 16 hodin otevřena výstava 
prací žáků výtvarného oboru a před kulturním 
domem se ve  stejný čas rozezní tóny vánoč-
ních koled v podání dechového kvintetu a žáků 
pěveckého oddělení.

Tradiční Vánoční 
koncert pěveckého 
sboru Píseň 
v sobotu 26. prosince 
2015 v 16 hodin
v jedovnickém kostele. Spoluúčinkuje dětský 
pěvecký sbor a sólisté ZUŠ Jedovnice. 
Srdečně Vás zve ŽPS Píseň.

Vánoční koncert Bivojanky
Dechová hudba Bivojanka řízená Ing.  Karlem 
Zouharem si vás dovoluje pozvat na  Vánoční 
koncert Bivojanky.
Neděle 27. prosince 2015 od 16 hod. v kostele 
v Jedovnicích. Vstupné dobrovolné.
Tímto vánočním koncertem zahajuje Bivojanka 
oslavy 20. výročí svého založení, které si ve škol-
ním roce 2015/2016 připomíná.

Dechová hudba Bivojanka děkuje za potlesk 
a podporu v končícím roce. Všem občanům 

Jedovnic přeje, aby nový rok 2016 byl 
prozářen hudbou a zpěvem
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Dvě výstavy
• Italští uprchlíci na  Blanensku a  Boskovicku 

1915-1919
• Po stopách středověkého osídlení Drahanské 

vrchoviny
kulturní dům Jedovnice
Pondělí 28. 12. 2015  14-18 (vernisáž 14.00)
Úterý 29. 12. 2015  9-12  14-18

Možnost zakoupení publikací.
Zve kulturní komise.

SILVESTROVSKÁ VYJÍŽĎKA NA KOLECH
Srdečně zveme odvážné bikery i bikerky, sraz  
31. 12. 2015 ve 13 hodin před KD.

POZVÁNKA NA LIDOVÝ PLES,
který se bude tuto sezónu konat v  pátek 
15.  ledna  2016 od  20  hod. v  KD Jedovnice. 
K zajištění skutečné pohody s Pohodou přispěje, 
vedle vaší účasti, námi přichystané občerstvení 
a  tradičně bohatá tombola. Zve MO KDU-ČSL 
Jedovnice.

Ples Bivojanky a HC Barachov  
(18. Ples Bivojanky)
Spolek Bivoj a hokejisté z Barachova si Vás dovo-
lují pozvat na svůj desátý společný ples.
Ples bude tradičně zahájen předtančením naší 
mládeže v  pátek 22.  ledna 2015 ve  20  hod. 
v sále kulturního domu v Jedovnicích.
K poslechu a tanci hudební skupina AKCENT. 
Do  půlnoci se střídá s  Bivojankou řízenou 

panem Jiřím Gundackerem. Bohatý kulturní 
a doprovodný program: tradiční pánská a dám-
ská volenka, na  půlnoc připraveno hudební 
překvapení. Tradičně si pochutnáte i na domácí 
kuchyni. Proběhne i košt vín. 
Vstupenky v  předprodeji do  18. prosince 
a v novém roce od pondělí 4. ledna v knihovně 
na náměstí, tel. 516 442 284. V pátek odpoledne 
zavřeno.
Děkujeme všem, kteří si vzhledem k  tradičně 
vyprodanému sálu zajistí lístky včas.
Na desátém společném plese Bivojanky a HC Ba-
rachov se těšíme na shledanou.

Divadelní společnost HÁTA Praha 
pro Vás připravuje v kinosále 
KD Jedovnice divadelní představení 

TŘI BRATŘI V NESNÁZÍCH
sobota 12. března 2016 
začátek v 19 hodin, kinosál KD Jedovnice
Předprodej vstupenek bude zahájen od prosince 
2015 v  Informačním centru (knihovně) na ná-
městí, tel. 516 442 284.
autor: Ray a Michael Coony, režie: Lumír Olšov-
ský
V představení hrají: Martin Zounar, Pavel Ne-
čas, Zbyšek Pantůček, Filip Tomsa, Adéla Gon-
díková, Jana Birgusová, Hana Kusnjerová, Petr 
Pospíchal, Marcel Vašinka, Petr Gelnar, Lukáš 
Pečenka, Ivana Andrlová, Vlasta Žehrová, Olga 
Želenská, Lucie Svobodová, Jana Zenáhlíková

Kulturní, sportovní a společenský kalendář aneb Zveme vás v roce 2016 v Jedovnicích

Jedná se o předběžný plán, některé termíny bu-
dou teprve upřesňovány.  Vždy si datum a  čas 
konání akce ověřte. Aktualizovaný přehled 
všech akcí najdete na www.jedovnice.cz a na Fa-
cebooku: Kultura, knihovna a TIC Jedovnice

Leden:
• Tříkrálová koleda Bivojanky (Spolek Bivoj) 
• Rozeslání koledníků – středa 6. 1., kostel 

sv. Petra a Pavla, od 18 hodin (farnost + 
skauti)

• Tříkrálová sbírka – 8.–10. 1.  
(Charita + skauti)

• Skautský ples – pátek 8. 1. – sál KD
• Tříkrálový koncert – sobota 9. 1., sál 

v Chaloupkách (Třetí podání + skauti)
• Lidový ples (KDU-ČSL) – pátek 15. 1., 

sál KD
• Ženáčský ples – pátek 15. 1., sál 

v Chaloupkách
• Ples Bivojanky + HC Barachov – 

pátek 22. 1., sál KD 
• Vycházka zimní krajinou (KDP)
• Karneval pro děti – neděle 24. 1., sál KD 

od 15 hodin (farnost) 



JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 11/12 2015

36

• Zápis do 1. ročníku – 28. 1. (ZŠ)

Únor:
• Beseda s cestovatelem Jiřím Márou 

(knihovna) – pondělí 1. 2., od 18 hodin 
v sále ZUŠ v I. budově MŠ

• Výroční členská schůze Svazu zdravotně 
postižených – sál v Chaloupkách (SZP)

• Lyžařský výcvikový kurz (ZŠ)
• Ostatkový průvod obcí (Sokol)
• Ostatková zábava – sobota 6. 2., sál KD
• Loutkové pohádkové odpoledne pro děti 

– neděle 7. 2., od 15 hodin v kinosále KD 
(divadelní kroužek Sedmikrásek)

• Volejbalový ples – sobota 13. 2., sál KD
• Ples SK Jedovnice – pátek 19. 2., sál KD
• Ples SPŠ Jedovnice – pátek 26. 2., sál KD

Březen: 
• Sbírka pro Diakonii – dle dispozic (ČČK)
• Valná hromada MS ČČK  s kulturním 

programem (ČČK)
• Přednáška Jeskyně v Moravském krasu (ČČK)
• Přednáška na zdravotní téma – sál 

v Chaloupkách (SZP)
• Výlet (autobusem) do Senetářova, prohlídka 

kostela sv. Josefa a seznámení s jeho historií 
(KDP)    

• Tři bratři v nesnázích (komedie), Divadelní 
společnost Háta Praha – sobota 12. 3., 
v kinosále KD

• Jarní knižní jarmark a veletrh produktů 
z Moravského krasu – sobota 19. 3., v KD 

• Divadelní vystoupení dětí z mateřské školy 
Jedovnice pro veřejnost (MŠ) – v I. budově 
mateřské školy Jedovnice, sál ZUŠ, 
v odpoledních hodinách.

• Pěvecká soutěž Jedovnická kuňka – 23. 3. (ZŠ)
• Celoškolní velikonoční projekt (ZŠ)

Duben:
• Noc s Andersenem – pátek 1. 4. (knihovna 

společně se ZŠ)
• Divadelní bál, hudba Akcent – sobota 2. 4., 

sál KD (DS Vlastimil)

• Zahájení jarní části fotbalových soutěží – 
mladší a starší přípravka, mladší a starší 
žáci, dorost, muži „A“ a „B“ (SK) 

• Jarní koncert – sál KD (Píseň)
• Koncert žáků tanečního oboru – KD (ZUŠ)                
• Návštěva knihovny v Blansku (KDP)
• Přednáška o změnách zákonů v sociální 

oblasti – sál v Chaloupkách (SZP)
• Bazárek (MaRC Dymáček)
• Koncerty absolventů – sál MŠ (ZUŠ)
• Ukliďme svět – sběr odpadků v okolí 

Rudického propadání (pionýři) 
• Výměnný pobyt žáků ZŠ v Aschheimu  

– od 28. 4. (ZŠ)
• Pouť mužů s dětmi do Senetářova – sobota 

30. 4. (farnost)

Květen:
• Zájezd Tišnov, výstava kamenů, 

Předklášteří - první květnový týden (ČČK)
• Čarodějné odpoledne (Klub rodičů při MŠ)
• Koncerty absolventů – sál v MŠ (ZUŠ)
• Vystoupení k Svátku matek – sál KD (ZUŠ 

ve spolupráci s KDU-ČSL)
• Dějepisná exkurze Praha (ZŠ)
• Zájezd na výstavu Floria Kroměříž (KDP)
• Dětská pouť na zapomenuté poutní místo – 

sobota 14. 5. (farnost)
• Pouť do Císařské jeskyně – sobota 21. 5., 

mše v 14.30 a 17.30 (farnost)
• Oslavy svátku patrona hasičů sv. Floriana – 

na sokolském hřišti (SDH)
• Sbírka pro Diakonii – dle dispozic (ČČK)
• Kuličkiáda (pionýři) 
• Noc kostelů – sobota 28. 5., kostel sv. Petra 

a Pavla (farnost)

Červen: 
• Oslava dne dětí (komise pro spolkovou 

činnost)
• Cesta za pokladem (MaRC Dymáček)
• Oslavy 140 let založení SDH Jedovnice 

(SDH)
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• Závody mladých hasičů v požárním útoku 
– Bucharův memoriál – hřiště SK Jedovnice 
(SDH)

• Divadelní vystoupení dětí z mateřské 
školy Jedovnice pro veřejnost (MŠ) – v I. 
budově mateřské školy Jedovnice, sál ZUŠ, 
v odpoledních hodinách

• Župní přebor v lehké atletice – hřiště 
Na Kopci (Sokol)

• Rybářské závody dětí na Olšovci
• Posezení s hudbou – sál v Chaloupkách 

(SZP)
• Závěrečný koncert žáků ZUŠ - sál KD 

(ZUŠ)
• Zahradní slavnost – neděle 19. 6. – fara 

Jedovnice od 15 hodin 
• Promenádní koncert tanečního orchestru – 

Barachov (ZUŠ)
• Návštěva žáků z partnerské školy 

v Aschheimu (ZŠ)
• Jedovnické krojované hody - 24.–26. 6. 

(Staré časy)
• Hodová mše – neděle 26. 6. od 7.30 – kostel 

sv. Petra a Pavla 
• Slavnostní zakončení školního roku – 30. 

6. (ZŠ)

Červenec: 
• Konec jarní části fotbalových soutěží – 

mladší a starší přípravka, mladší a starší 
žáci, dorost, muži „A“ a „B“ (SK) 

• Sportovní rybolov na Olšovci
• SDK EUROPE – Street Dance Kemp – 

4.–10. 7. v ATC Olšovec (nejprestižnější 
světové setkání hip-hopových tanečníků až 
z 50 zemí) 

• Příměstský tábor (ZŠ)
• Zájezd na Slovensko (KDP)

Srpen: 
• Sportovní rybolov na Olšovci
• Závody odrážedel  (MaRC Dymáček)
• Výměnný pobyt žáků ZŠ v Aschheimu – 

14.–21. 8. (ZŠ)
• Zájezd – 24. 8. (ČČK)

• Vycházka kolem rybníka Olšovce (KDP)
• Sbírka pro Diakonii (dle dispozic) – 

poslední srpnový týden (ČČK)
• Tenisový turnaj jednotlivci, tenisový turnaj 

dvojice (Z. Doležel)
• Bivojanka a Holóbkova mozeka – Koncert 

pod dožínkovým věncem (Spolek Bivoj)
• Zahájení podzimní části fotbalových 

soutěží – mladší a starší přípravka, mladší 
a starší žáci, dorost, muži „A“ a „B“ (SK) 

Září:
• Mistrovství světa a Evropy motorových 

člunů – 3.–4. 9. – rybník Olšovec (Klub 
vodních sportů Jedovnice o.s.)

• Kofčin memoriál – turnaj ve hře RINGO 
(pionýři)  

• Bazárek (MaRC Dymáček)
• Socializační pobyt žáků 1. ročníku (ZŠ)
• Zahradní slavnost v MŠ (Klub rodičů při 

MŠ)
• Vycházka - druhý zářijový týden (ČČK)
• Přednáška na zdravotní téma – sál 

v Chaloupkách (SZP)
• Návštěva Mohyly míru – Slavkov (KDP)
• Farní víkend pro žáky ZŠ – 16.–18. 9. 

(farnost)
• Turistický zájezd (Sokol)
• Zahájení nácviku polonézy (Spolek Bivoj)

Říjen: 
• Pouť do Sloupa – sobota 1. 10. (farnost)
• Výlet (autobusem) do Blanska, prohlídka 

katolického a husitského kostela 
a seznámení s jejich historií (KDP)  

• Den seniorů – sál v Chaloupkách (SZP)
• 2 zájezdy na pochod do vinohradů (Sokol)
• Turnaj v Člověče, nezlob se – Tyršova osada 

(Sokol)
• Večer sokolských světel – pouštění lodiček 

na rybníku (Sokol) 
• Výlov soukromého rybníka Dymáku
• Výlov obecního rybníka Olšovce 
• Drakiáda (MaRC Dymáček)
• Drakiáda (pionýři) 
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• Pohádkový les (pionýři) 
• Bubušou (pionýři) 
• Beseda s cestovatelem (knihovna) – v sále 

ZUŠ v I. budově MŠ

Listopad: 
• Školní vinný bál – pátek 4. 11. v KD (ZŠ)
• Dušičková pobožnost – neděle 6. 11., kostel 

sv. Petra a Pavla 
• Běh za Jedovnickým kaprem – memoriál 

Jiřího Kovaříka – sobota 12. 11. (SK)
• Hvězdné manýry – pátek 25. listopadu, 

v kinosále KD, představení Divadelní 
společnosti Háta Praha 

• Konec podzimní části fotbalových soutěží 
- mladší a starší přípravka, mladší a starší 
žáci, dorost, muži „A“ a „B“ (SK) 

• Odpolední posezení s hudbou – sál 
v Chaloupkách (SZP)

• Kulturní program s posezením - poslední 
listopadový týden (ČČK)       

• Sbírka pro Diakonii - dle dispozic (ČČK)
• Program při rozsvěcování vánočního 

stromu u KD (ZUŠ)
• Výroba adventních věnců - fara Jedovnice 

v pátek 25. 11.; žehnání věnců při mších 
v neděli 27. 11. (farnost) 

• Prodej výrobků při rozsvícení vánočního 
stromku (Klub rodičů při MŠ)

Prosinec: 
• Mikuláš (MaRC Dymáček)
• Mikulášský jarmark a veletrh produktů 

z Moravského krasu – sobota 3. 12. v KD 
• Mikuláš v kostele – neděle 4. 12. (farnost)
• Divadelní vystoupení dětí z mateřské 

školy Jedovnice pro veřejnost (MŠ) - v I. 
budově mateřské školy Jedovnice, sál ZUŠ, 
v odpoledních hodinách

• Volba Miss ZŠ Jedovnice (ZŠ) – v KD 
• Stromeček pro zvířátka (MaRC Dymáček)
• Děti – společná výroba dárečků na faře 

– neděle 11. 12. od 15 hodin (farnost)
• Předvánoční návštěva Brna (KDP)
• Celoškolní vánoční projekt (ZŠ)

• Předání Betlémského světla –  neděle  
18. 12., v kostele sv. Petra a Pavla od 10.30 
(skauti + farnost)

• Vánoční koncert – sál v Chaloupkách (SZP)
• Vánoční koncert žáků ZUŠ – sál KD (ZUŠ)
• Výstava prací žáků výtvarného oboru - KD 

(ZUŠ)
• Koledy Bivojanky (Spolek Bivoj)
• Vánoční koncert ženského pěveckého sboru 

Píseň – pondělí 26. 12., v kostele sv. Petra 
a Pavla od 16 hodin (ŽPS Píseň)

• Silvestrovská vyjížďka bikerů – sobota  
31. 12., sraz před KD ve 13 hodin

Kontakty na pořadatele kulturních, 
sportovních a společenských akcí 
(řazeno abecedně, někdy je v  závorce zkrácený 
název uváděný v přehledu akcí):
• Autocamping Olšovec (Olšovec s.r.o.) – 

aktuální přehled akcí na www.olsovec.cz, 
kontakt: Olšovec s.r.o., Havlíčkovo nám. 71, 
679 06 Jedovnice, tel. 724 783 881, e-mail: 
kemp@olsovec.cz

• Bikeři – Jiří Dvořák, Palackého 357, 
Jedovnice

• Český červený kříž (ČČK) – Místní skupina 
ČČK Jedovnice, kontaktní osoba: Marie 
Gabrielová, Havlíčkovo náměstí 234, 
679 06 Jedovnice, tel. 607 645 152, e-mail: 
cervenykrizjedovnice@post.cz

• Divadelní kroužek Sedmikrásek – Ludmila 
Pleskačová, tel. 737 819 309

• Informační středisko a knihovna 
(Knihovna) – www.jedovnice.knihovna.cz, 
vedoucí knihovny Michaela Doleželová, tel. 
516 442 284, e-mail: knihovna@jedovnice.cz

• Junák − český skaut, z. s., středisko 
Jedovnice (skauti) – www.jedovnice.cz/
skauti

• Kino Jedovnice - aktuální program 
na www.jedovnice.cz/cs/ostatni/kino.html, 
tel. 516 442 624, vedoucí kina: Božena 
Ševčíková, tel. 516 528 213, e-mail:  
kultura@jedovnice.cz
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• Klub dobré pohody (KDP) – tel. 604 839 796 
– Emílie Kovaříková

• Klub vodních sportů Jedovnice, o. s. 
– www.jedovniceracing.com, e-mail: 
mcopak@seznam.cz

• Mateřská škola Jedovnice (MŠ) – www.
msjedovnice.cz, e-mail: msjedovnice@
gmail.com, tel. 516 442 124 – Bc. Jitka 
Kučerová

• Mateřské a rodinné centrum Dymáček 
(MaRC) – www.marcdymacek.cz, e-mail: 
marcdymacek@gmail.com, tel. 723 709 963 
– Bc. Lenka Šebelová

• Minigolfový klub Jedovnice (MGC) – 
www.mgcjedovnice.cz, e-mail: info@
mgcjedovnice.cz

• Moravský rybářský svaz – tel. 607 693 767  
– František Marek

• Občanské sdružení Klub rodičů při 
MŠ Jedovnice (Klub rodičů) - www.
msjedovnice.cz/klub-rodicu-pri-
ms-jedovnice/klub-rodicu/, e-mail: 
krjedovnice@seznam.cz

• Občanské sdružení Staré časy – Josef Tesař, 
e-mail: Zebel@seznam.cz

• Oblastní charita Blansko – tel. 516 417 351, 
www.blansko.charita.cz

• Olšověnka – dechová kapela  
– www.olsovenka.cz, Ing. Jaroslav Šíbl, 
e-mail: sibl@centrum.cz

• Pionýr, z. s., Pionýrská skupina Jedovnice 
(pionýři) – www.jedovnice.cz/pionyr, 
kontaktní osoba Pavlína Héčová

• Píseň – ženský pěvecký sbor (Píseň) – 
tel. 724 044 405 – Magdalena Javorská, 
www.jedovnice.cz/pisen, Facebook: Ženský 
pěvecký sbor Píseň Jedovnice

• Římskokatolická farnost Jedovnice (farnost) 
– www.jedovnice.cz/farnost, e-mail: rkf.
jedovnice@biskupstvi.cz, tel. 732 255 635  
– P. Václav Trmač

• Sbor dobrovolných hasičů Jedovnice 
(SDH) – www.hasicijedovnice.cz, e-mail: 
hasicijedovnice@hasicijedovnice.cz, 
tel. 728 100 424 - jednatel SDH Tomáš 
Dvořáček

• Spolek Bivoj a dechová hudba Bivojanka 
– Ing. Josef Matuška, Legionářská 51, 
679 06 Jedovnice, tel. 777 183 602, e-mail: 
bivojanka@seznam.cz, www.bivojanka.cz

• Sportovní klub Jedovnice (SK)  
– www.skjedovnice.cz, tel. 774 930 010 
– Lukáš Kunc (sekretář SK), e-mail: 
lukaskunc@seznam.cz

• Street Dance Kemp – www.sdkeurope.com, 
e-mail: info@sdkeurope.com

• Střední průmyslová škola Jedovnice (SPŠ) – 
www.spsjedovnice.cz, e-mail:  
skola@spsjedovnice.cz, tel. 516 490 601

• Svaz zdravotně postižených (SZP) – Jan 
Matuška, tel. 516 442 287 

• Tělocvičná jednota Sokol Jedovnice 
(Sokol) – tel. 608 918 579 – Ing. Kateřina 
Klimešová, e-mail:  
sokoljedovnice@centrum.cz

• Tenisové turnaje – Mgr. Zdeněk Doležel, 
e-mail: z.dolezel@hotmail.com

• Vlastimil – ochotnický divadelní soubor 
(DS Vlastimil) – www.vlastimil.webz.cz, 
Leoš Blažek, tel. 516 442 649

• Základní škola Jedovnice (ZŠ) – sekretariát 
školy tel. 516 442 224, e-mail:  
zsjedovnice@iol.cz, www.zsjedovnice.cz

• Základní umělecká škola Jedovnice (ZUŠ) 
– www.zusjedovnice.eu, tel. 516 442 235, 
e-mail: info@zusjedovnice.cz

Reklamy – inzerce
•  Hledám ke koupi rodinný dům v Jedovnicích 

nebo v okolí. Tel. 774 193 566
• Koupím rodinný dům se zahradou v Jedovni-

cích nebo blízkém okolí. Opravy mi nevadí, 
nabídněte prosím. Tel. 721 332 622
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Olšovec s.r.o. Jedovnice pro Vás připravuje

24. Mikulášský knižní jarmark  
a 13. veletrh produktů z Moravského krasu

sobota 5. prosince 2015 v sále KD Jedovnice 
otevřeno od 8.00 do 16.30 hodin

 - Burza knih, časopisů, CD, MC, LP, 
hudebnin a dalších tiskovin
 - Prodej knih a další nové literatury, her, 
map, křížovek
 - Prodej regionální literatury (pohlednice, 
mapy, turistické známky, tašky, keramika)
 - Zboží budou nabízet i soukromí prodejci 
(speciální mýdla, levné knihy, dárkové 
zboží a další prodejci)
 - Prezentace regionálních novin  
„Zrcadlo Blanenska a Boskovicka“

 - Prezentace řemesel 
 - Ochutnávka výrobků z Moravského 
krasu (med, medovina, sýr Niva, 
tvarohové pomazánky)
 - Prodej produktů a výrobků od farmářů 
z regionu Blanenska a Boskovicka
 - Další doprovodný program
 - prezentace ZUŠ Jedovnice – kinosál
 - domácí zabijačka
 - Mikuláš pro děti (ve 13 hodin)

Na veletrhu se bude prezentovat většina výrobců,  
kteří jsou držiteli značky 

„Moravský kras - regionální produkt“. 
 - Pekárenské výrobky, Zemspol a.s., Sloup
 - Pekárenské výrobky, Jiří Horák, Rudice
 - Tvaroslovné pečivo, Světlana Tioková, 
Ruprechtov
 - Dekorativní perník, Zdeňka Klimešová, 
Blansko
 - Mýdla a svíčky, včelí produkty, 
Ing. Václav Parák, Lažánky 
 - Med a medové produkty, Radek Mrva, 
Blansko
 - Med a medové produkty, Eva  
a Jiří Zigalovi
 - Sýr Niva, Mlékárna Otinoves 
 - Kozí sýr, Kozí farma Šošůvka,  
Eva Sedláková
 - Ovčí sýry, Zoltán Korenek, Hluboké Dvory 
 - Ovčí produkty, Vladislav Vítek,  
Kunštát na Moravě
 - Boskovický mošt, Palírna Boskovice

 - Pštrosí produkty z Moravského krasu, 
Pštrosí farma Doubravice s.r.o. 
 - Jedovnický kapr, Olšovec spol. s r.o.
 - Dřevěné hračky a hry, Life Blansko 
 - Sklo a šperky, Erika Jonicová, 
Malhostovice
 - Vitráže, obrázky malované na sklo, 
šperky, lampy, Ivo Toncer, Čebín
 - Originální umělecká litina z Rudice, 
Pavel Zouhar 
 - Malované kameny, Soňa Čermáková, 
Březina 
 - Umělé květiny z přírodních materiálů, 
Moraviaflor s.r.o
 - Malba na  hedvábí, Studio Talisman, 
Mgr. Daniela Koplová, Lažánky 
 - Zástěry a výrobky firmy Yvonne, 
krejčovská firma Iva Unčovská, 
Chrudichromy


