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Na obálce: Poznali jste 
červnovou pranostiku?
Uhodli jste, jakou pranostiku představuje 
titulní kresba Mgr. Jitky Vávrové? Ověřit si 
to můžete na straně 32.

Starostovo okénko
Vážení spoluobčané,
na  začátku května jsme si tichou vzpomínkou 
a položením kytice květů připomněli konec dru-
hé světové války.
V  Jedovnicích pokračujeme ve  schválených in-
vestičních akcích. Minulý měsíc byla předána 
do zkušebního provozu nová čistírna odpadních 
vod s přístupovou komunikací. 
Na Palackého ulici opravujeme chodník a uklá-
dáme nezbytné sítě. Na Havlíčkově náměstí jsme 
dokončili opravu veřejného osvětlení a bylo zde 
nainstalováno nasvětlení přechodů. 
Došlo k úpravě prostranství – parkovacích míst 
s  ohledem na  práce u  restaurace Olšovec. Zde 
je překládána kanalizace, a  to jako příprava 
na  výstavbu komplexní autobusové zastávky, 

jejíž součástí budou veřejné WC, trafika a krytá 
čekárna. Tyto práce již pomalu směřují k celkové 
úpravě náměstí.
Pracujeme na dokončení promenádní cesty ko-
lem rybníka Olšovce. Ta by měla být hotova 
do poloviny měsíce června – stejně jako oprava 
komunikace Kopeček, kde byla vybudována 
nová splašková kanalizace a přeložen vodovod.
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Do poloviny měsíce června by mělo být hotovo 
i s opravou vodovodu v ulici Podhájí.
Také byla dokončena oprava vodovodu v Tyršově 
ulici a na spojce k Valentům. Zde nás bude čekat 
rekonstrukce vozovky, nejdříve však v  příštím 
roce.
Probíhající zateplení a  výměna zdroje tepla 
v budovách MŠ jsou jasně viditelné. K výměně 

oken došlo proto, že ta dosavadní, ač plastová, 
nesplňovala technické a  energetické podmínky 
dotačního titulu.
Všechny tuto práce se neobejdou bez vaší toleran-
ce a pomoci, za to vám velice děkuji, stejně jako 
za pomoc při úklidu kolem svých nemovitostí.
Na závěr bych vám chtěl popřát další pěkné dny. 

Ing. Jaroslav Šíbl, starosta městyse Jedovnice

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

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 6 ze dne 28. 3. 2019

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse souhlasí
• se stavbou „Jedovnice – úprava DS, Jochec”, 

na  pozemcích p.č. 651, p.č. 650, p.č. 649/1, 
p.č. 649/2 a p.č. 660, vše k.ú. Jedovnice, obec 
Jedovnice., dle  předložené dokumentace, ža-
datel Monela elektro, s.r.o., Žerotínova 727/2, 
682 01 Vyškov

• s  přijetím účelově určeného finančního daru 
pro příspěvkovou organizaci Základní ško-
la Jedovnice, příspěvková organizace, Nad 
Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice, od Women 
for Women, o.p.s., Vladislavova 152/4, 140 00 
Praha, na období od 1. 4. 2019 do 28. 6. 2019

• s  pořádáním závodu vodních skútrů Alpe 
Adria Cup ve  dnech 23. 8. – 25. 8. 2019 
a s konáním Mezinárodního závodu rychlost-
ních motorových člunů kategorie: WC F125, 
WC F500, WC F350, EC F1000 ve dnech 6. 9 
– 8. 9. 2019 na rybníku Olšovci, žadatel Klub 
vodních sportů Jedovnice, o.s., Záměstí 100, 
679 06 Jedovnice

• s  poskytnutím finančního daru ve  výši 
5.000  Kč na  pořádání duchovního kon-
certu pěveckého sboru Rastislav konaného 
dne 31. 3. 2019 v  kostele sv. Petra a  Pavla 
v  Jedovnicích a  schvaluje darovací smlouvu 
s Rastislavem Blansko, z.s., Dvorská 2099/2, 
678 01 Blansko

• s nákupem nového automobilu zn. Dacia pro 
Obecní policii městyse Jedovnice a  schvaluje 

kupní smlouvu s Auto Pokorný, s.r.o., Okružní 
25a, 638 00 Brno

Rada městyse schvaluje
• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene č.  1030050752/001 se společností 
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 
370 49 České Budějovice

• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene č.  1030050027/001 se společností 
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 
370 49 České Budějovice

• Protokol o vyřazení DHM, DDNM, DDHM 
a DHMO za kalendářní rok 2019 z majetku 
Mateřské školy Jedovnice, příspěvková organi-
zace Zahradní 632, 679 06 Jedovnice

• rozpočtové opatření 1/2019, které předložila 
Mateřská škola Jedovnice, příspěvková orga-
nizace Zahradní 632, 679 06 Jedovnice

• zrušení přípojky kabelové televize k  31. 3. 
2019, žadatel F. Š., Jedovnice

• zrušení přípojky kabelové televize k  31. 3. 
2019, žadatel J. P., Jedovnice

• přidělení bytu č. 1C2E3 v Domě s pečovatel-
skou službou, Zahradní 699, 679 06 Jedovnice, 
manželům MUDr.  A. a  MUDr.  J.  B., 
Soběšovice 

Rada městyse bere na vědomí
• zápis z  jednání komise sociálně zdravotní 

ze dne 25. 3. 2019. 
Rada městyse na  žádost jednatelky společnos-
ti Olšovec, s.r.o., se sídlem Havlíčkovo nám. 
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71, 679  06 Jedovnice, RNDr.  Anny Bayerové, 
Ph.D., U  Hrubé lípy 611, 679  06 Jedovnice, 

schvaluje ukončení funkce jednatele společnosti 
Olšovec, s.r.o., ke dni 31. 3. 2019. 

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 7 ze dne 9. 4. 2019

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse Jedovnice souhlasí
• s  opravou – předlážděním stávajícího sjezdu 

a nájezdu k RD č.p. 241 na místní komuni-
kaci na  pozemku p.č. 1360, dle předložené 
dokumentace, žadatel R. P., Jedovnice

• se stavebními úpravami objektu kavárny č.p. 
128, p.č. 420, dle předložené dokumentace, 
žadatel P. K., Drnovice

• se stavbou vodovodní a kanalizační přípojky 
pro budoucí stavbu RD na pozemku p.č. 1089, 
umístěné na pozemku p.č. 1089 a p.č. 1043/1, 
žadatel J. P., Jedovnice

• umístěním mobilního domu na části pozemku 
p.č. 2565/1 a p.č. 2564/2 o výměře cca 27 m2, 
žadatel A. D., Brno

• se zveřejněním záměru na výpůjčku pozemků 
p.č.1615/1, p.č. 1615/2 a p.č. 1616/2

• se zveřejněním záměru prodeje části pozemku 
p.č. 459/1 o výměře 36,50 m2

• se zveřejněním záměru pronájmu části parcely 
462/32 o výměře cca 165 m2

• se zveřejněním záměru prodeje části pozemku 
p.č. 3 o výměře cca 120 m2

• s  přijetím dotace z  Česko-německého fondu 
budoucnosti ve výši 120.000 Kč pro Základní 
školu Jedovnice, příspěvkovou organizaci, 
Nad Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice

• s  konáním jarního aktivu ve  dnech 27. 4.  
- 28. 4. 2019 na  rybníku Olšovec v  době 
od 12 h do 17 h, žadatel Klub vodních sportů 
Jedovnice, z.s., Záměstí 100, 679 06 Jedovnice

• s podnájmem prostor (plochy) v  areálu ATC 
Olšovec subjektům dle předloženého seznamu

Rada městyse Jedovnice schvaluje
• smlouvu o  zřízení služebnosti na  umístění 

a provozování Komunikačního vedení a zaří-
zení na část pozemku p.č. 288/8 – Havlíčkovo 
náměstí s  Českou telekomunikační infra-
strukturou, a.s., Olšanská 6, 130 00 Praha. 

• Protokol o vyřazení DHM, DDNM, DDHM 
a  DHMO za  kalendářní rok 2019 z  majet-
ku Základní školy Jedovnice, příspěvková 

organizace, Nad Rybníkem 401, 679  06 
Jedovnice

• rozpočtové opatření 1/2019, které předložila 
Základní škola Jedovnice, příspěvková orga-
nizace, Nad Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice. 

• Smlouvu o  účasti městyse Jedovnice na  fi-
nancování díla „Jedovnice, přeložka kanali-
zace v  rámci budování autobusové zastávky 
2019“ se Svazkem vodovodů a kanalizací měst 
a obcí, ul. 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice

• Veřejnoprávní smlouvu o  poskytnutí dotace 
z rozpočtu městyse s Českým svazem včelařů, 
z.s., základní organizace Jedovnice, ve  výši 
10.000 Kč

• Veřejnoprávní smlouvu o  poskytnutí dotace 
z  rozpočtu městyse s  Klubem dobré pohody 
Jedovnice, ve výši 20.000 Kč

• Veřejnoprávní smlouvu o  poskytnutí dotace 
z rozpočtu městyse s Klubem vodních sportů, 
z.s. Jedovnice, ve výši 20.000 Kč

• Veřejnoprávní smlouvu o  poskytnutí dotace 
z rozpočtu městyse s Mateřským a rodinným 
centrem Dymáček, z.s. Jedovnice, ve  výši 
30.000 Kč

• Veřejnoprávní smlouvu o  poskytnutí dotace 
z rozpočtu městyse s Minigolf Club Jedovnice, 
spolek, ve výši 45.000 Kč

• Veřejnoprávní smlouvu o  poskytnutí do-
tace z  rozpočtu městyse s  Oblastním spol-
kem ČČK Blansko, ČČK, místní skupina 
Jedovnice, ve výši 25.000 Kč

• Veřejnoprávní smlouvu o  poskytnutí dotace 
z rozpočtu městyse se Spolkem Bivoj, ve výši 
35.000 Kč

• Veřejnoprávní smlouvu o  poskytnutí dota-
ce z  rozpočtu městyse se  Starými časy, z.  s. 
Jedovnice, ve výši 20.000 Kč

• Veřejnoprávní smlouvu o  poskytnutí dotace 
z rozpočtu městyse se Svazem tělesně postiže-
ných v České republice, z. s., místní organiza-
ce ve výši 19.000 Kč

• Veřejnoprávní smlouvu o  poskytnutí dotace 
z  rozpočtu městyse s  Tělocvičnou jednotou 
Sokol Jedovnice, ve výši 40.000 Kč
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• Veřejnoprávní smlouvu o  poskytnutí dotace 
z  rozpočtu městyse se Základní uměleckou 
školou Jedovnice, příspěvková organizace, 
ve výši 40.000 Kč

• Veřejnoprávní smlouvu o  poskytnutí dotace 
rozpočtu městyse se Střední průmyslovou ško-
lou Jedovnice, příspěvková organizace, ve výši 
20.000 Kč

• Vnitřní pravidla pro poskytování Pečovatelské 
služby městyse Jedovnice s  účinností 
od 10. 4. 2019

• Smlouvu o družených službách dodávky elektři-
ny ze sítě nízkého napětí pro  období od  1. 1. 
2020 do  31. 12. 2021 se společností E.ON 
Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 
České Budějovice

• Smlouvu o  sdružených službách dodávky 
plynu pro období od  1. 1. 2020 do  31. 12.  
2021 se společností E.ON Energie, a.s., 

F.  A.  Gerstnera 2151/6, 370  01 České 
Budějovice

• členkou komise pro mezinárodní spolupráci 
paní Kateřinu Pinkovou

• členkou komise kulturně spolkové paní 
Dagmar Vymazalovou. 

Rada městyse Jedovnice bere na vědomí
• Zprávy o výsledku inventarizace majetku po-

hledávek a závazků Základní školy Jedovnice, 
příspěvková organizace, Nad Rybníkem 401, 
679 06 Jedovnice, ke dni 31. 12. 2017 a ke dni 
31. 12. 2018 s  výsledkem nezjištění žádných 
inventarizačních rozdílů

• zápis z  jednání komise stavební ze dne 1. 4. 
2019 a souhlasí s doporučením komise na žá-
dost o směnu pozemků

• zápis z jednání komise pro mezinárodní spolu-
práci ze dne 25. 3. 2019. 

• zápis z  jednání komise kulturně spolkové 
ze dne 26. 3. 2019. 

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 8 ze dne 30. 4. 2019

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse Jedovnice schvaluje
• bezplatný pronájem sálu kulturního domu 

na  konání shromáždění 1. 5. 2019, žadatel 
MO KSČM

• rozpočtové opatření č. 1/2019 dle předložené-
ho návrhu

Rada městyse Jedovnice bere na vědomí
• oznámení o  konání shromáždění 1.  5. 2019 

od 14 hodin u kulturního domu, žadatel MO 
KSČM

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 9 ze dne 7. 5. 2019

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse Jedovnice souhlasí
• se stavebními úpravami objektu restaurace 

Hastrman č.p. 738, na  pozemku p.č.  927/1, 
dle předložené dokumentace, žadatel L. K., 
Jedovnice

• s přístavbou a stavebními úpravami rekreační-
ho objektu č.e. 57, na pozemku p.č. 1817 a p.č. 
1747/1, dle předložené dokumentace, žadatel 
D. F., Brno

• souhlasí se  stavbou rodinného domu, včet-
ně přípojek inženýrských sítí, na  pozemku 
p.č.659 a p.č. 650, dle předložené dokumen-
tace, žadatel L. J., Brno

• s  výpůjčkou pozemků p.č. 1615/1 o  výměře 
2464 m2, p.č. 1615/2 o výměře 1325 m2 a p.č. 
1616/2 o výměře 169 m2 a schvaluje smlouvu 
o výpůjčce s manžely V. a O. K., Jedovnice

• s  výpůjčkou pozemků p.č. 1615/1 o  výměře 
2464 m2, p.č. 1615/2 o výměře 1325 m2 a p.č. 
1616/2 o výměře 169 m2 a schvaluje smlouvu 
o výpůjčce s panem V. F., Jedovnice

• se zveřejněním záměru na  pronájem parko-
vacích ploch po dobu trvání výlovu rybníka 
Olšovce:
 - p.č 288/8 o  výměře 14.092  m2 (ul. 
Legionářská, Havlíčkovo náměstí)

 - p.č. 941/1 o  výměře 570  m2 (Na  Kopci 
u hájenky)
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 - p.č. 975 o výměře 570m2 (zpevněná plocha 
před Lihovarem a prodejnou Rosa Market)

 - p.č. 977/1 o  výměře 7.413  m2 (parkoviště 
u KD)

 - p.č. 978 o výměře 2.122 m2 (zpevněná plo-
cha u KD)

 - p.č. 980 o výměře 11.130 m2 (pískové hřiště 
u KD)

 - p.č. 1043/1 o  výměře 16.946 m2 (ulice 
Záměstí)

 - p.č. 2117 o výměře 15 108 m2 (ulice Barachov 
a obě parkoviště)

Rada městyse Jedovnice schvaluje
• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene č. 1030050796/003 se společností E. 
ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 
370 49 České Budějovice

• Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 23. 
4. 2009 se společností VR OZE systems s.r.o., 
783  57 Tršice 54 a  společností Nemakej 
Jedovnice s.r.o., 783 57 Tršice 54

• na  základě výsledku výběrového řízení 
a  doporučení výběrové komise za  dodava-
tele stavby „Stezka pro chodce a  cyklisty 
Jedovnice – Krasová“ společnost SPH stav-
by, s.r.o., Průmyslová 1414, 593  01 Bystřice 
nad Pernštejnem a doporučuje zastupitelstvu 
městyse schválit s touto společností smlouvu

• za  dodavatele opravy povrchu místní komu-
nikace Kopeček společnost Kubiko, s.r.o., 

Brumov 103, 679  23 Lomnice a  doporučuje 
zastupitelstvu městyse schválit smlouvu 

• přehled hospodaření ZŠ a MŠ za 1. čtvrtletí 
roku 2019 a požaduje, aby byl zasílán pouze 
přehled hospodaření finančních prostředků 
od zřizovatele (ne včetně příspěvku ze státního 
rozpočtu)

• zápis z  jednání komise životního prostředí 
ze dne 25. 4. 2019

Rada městyse Jedovnice nesouhlasí
• se žádostí o finanční podporu provozu Linky 

bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 01 Praha 8

Rada městyse Jedovnice ukládá
• tajemnici ÚM zaslat přehled hospodaření ZŠ 

a  MŠ zastupitelům a  předsedovi finančního 
výboru ukládá předložit přehled hospodaření 
na nejbližším jednání finančního výboru

Rada městyse Jedovnice ruší
• svoje usnesení č. 2/13/2 ze dne 6. 12. 2018 

a usnesení č. 5/1/5 ze dne 5. 3. 2019

Rada městyse Jedovnice zadává
• firmě Energy Benefit Centre, Křenova 438/3, 

162 00 Praha 6 zpracovat projektovou doku-
mentaci „Ocelový přístřešek na budově MŠ“

• firmě Energy Benefit Centre, Křenova 438/3, 
162  00 Praha 6 zpracovat odbornou studii 
na opravu budovy č.p. 44 na Havlíčkově nám. 

Další důležité informace
Proč nevlaje 1. května na radnici vlajka?

Často se občané podivují, proč na budově Úřadu 
městyse Jedovnice nevlaje 1. května i v jiné dny 
pracovního klidu státní vlajka. Někteří se do-
mnívají, že pracovníci úřadu vlajku zapomněli 
vyvěsit a upozorňují je na to. Rozhodla jsem se 
proto napsat tento článek, abych podala infor-
maci všem, kterým není lhostejné, kdy a  proč 
státní vlajka na  radnici „vlaje“. Státní vlajka je 
jedním ze státních symbolů ČR, jejichž užívá-
ní se řídí zákonem č. 352/2001 Sb. o užívání 
státních symbolů České republiky. Státní 
vlajku vyvěšují oprávněné osoby (mezi které 
patří také obce) na budovách, v nichž sídlí, při 

příležitosti státních svátků a  při příležitostech 
celostátního významu, zejména v  den smutku 
nebo v den státního smutku, vyhlášený vládou. 
Které dny v roce jsou státními svátky a které jsou 
pouze ostatními svátky, řeší zákon č. 245/2000 
Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, 
o  významných dnech a  o  dnech pracovního 
klidu. Den pracovního klidu tedy není automa-
ticky státním svátkem. 
Státními svátky jsou dny: 1. leden, 8. květen, 
5. červenec, 6. červenec, 28. září, 28. říjen 
a 17. listopad. 
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Zbývající dny pracovního klidu – Velký pátek, 
Velikonoční pondělí, 1. květen, 24. prosinec, 25. 
prosinec a 26. prosinec – jsou ostatními svátky 
(nikoli státními svátky) a v tyto dny zákon státní 

vlajku vyvěšovat neukládá. Proto ani na radnici 
v Jedovnicích v tyto svátky vlajka „nevlaje“. 

Ing. Marta Tesařová, tajemnice ÚM Jedovnice
Poznámka redakce: Na znění všech zákonů ČR se dá 
snadno podívat online na https://www.zakonyprolidi.cz/

Obecní policie a hasiči
Činnost Obecní policie městyse Jedovnice

Obecní policie řešila v období od 18. 3. do 16. 5. 
2019 následující události:
• 5x nález klíčů, 1x nález 2 ks řetízků z bílého 

kovu. Nálezy uveřejněny na infokanále, sepsá-
ny úřední záznamy.

• 1x žádost Okresního soudu Prostějov o  pro-
vedení šetření k zájmové osobě. O zjištěných 
skutečnostech sepsán úřední záznam.

• 1x nález peněženky na  Havlíčkově náměstí. 
Peněženka předána majiteli, sepsán protokol 
o předání nalezené věci.

• 1x provedená součinnost s OO PČR Blansko 
při šetření trestného činu na  Havlíčkově 
náměstí.

• 1x nález 2 ks platebních karet na ul. Palackého. 
Platební karty předány majiteli, sepsán proto-
kol o předání nalezené věci.

• 2x žádost DI PCR Blansko o  spolupátrání 
k  dopravním nehodám na  ul. Za  Kostelem 
a Havlíčkově náměstí.

• 2x případ rušení nočního klidu na Havlíčkově 
náměstí. Přestupky proti veřejnému pořádku 
šetří OP městyse Jedovnice.

• Na  základě oznámení o  úmrtí osoby OPMJ 
provedla výjezd na  místo, šetření, zajištění 
místa činu, předáno PČR na  místě, sepsán 
úřední záznam.

• 3x odchyt psa v  k.ú. Jedovnic. Šetření 
ke  zjištění majitelů, sepsány úřední zázna-
my. Přestupky vyřešeny pokutou příkazem 
na místě.

• 1x případ nedovoleného pálení rostlinného 
odpadu. Porušení OZV. Vyřízeno na  místě 
domluvou.

• 1x oznámena krádež bezdrátového zvon-
ku z  rodinného domu na  ul. Za  Kostelem. 
Spisový materiál po  provedeném šetření za-
slán na Městský úřad Blansko.

• 1x přijato oznámení o nezabezpečeném osob-
ním motorovém vozidle na parkovišti u kul-
turního domu. Provedeno vyrozumění majite-
le vozidla, sepsán úřední záznam.

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

• Zjištění majitele a  následné odstranění 
vraku motorového vozidla z  parkoviště 
na  Havlíčkově náměstí, fotodokumentace, 
úřední záznam.

• 1x oznámení o  dopravní nehodě na  ul. 
Barachov, kde řidič motocyklu nezvládl říze-
ní, vyjel mimo komunikaci, poškodil kovové 
zábradlí a  z místa nehody ujel. Neznámý ři-
dič způsobil na  majetku obce škodu ve  výši 
3000 Kč. 

• Úpravy dopravního značení v  k. ú. městyse 
Jedovnice.

• Zajištění dopravní obslužnosti, dohled nad 
silničním provozem a veřejným pořádkem při 
konání sportovní akce na ul. Barachov.

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

• Zajištění dopravní obslužnosti, zvýšený do-
hled nad silničním provozem při stavebních 
pracích na Havlíčkově náměstí.

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

• 1x oznámen případ podnapilé osoby 
na  Havlíčkově náměstí, která se požitím al-
koholu uvedla do stavu, kdy svým chováním 
budila veřejné pohoršení. Věc šetří OPMJ 
jako přestupek proti veřejnému pořádku. 
Přestupek vyřízen pokutou příkazem na mís-
tě, sepsán úřední záznam.
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• 2x přijato oznámení o  sražené srně. Výjezd 
na místo, řízení dopravy, vyrozuměn správce 
mysliveckého sdružení.

• 2x šetření případů podomního prodeje na k.ú. 
městyse Jedovnice. Přestupky proti pořádku 
v územní samosprávě – porušení Tržního řádu 
městyse Jedovnice – byly vyřešeny na  místě 
domluvou a vykázáním.

• 12x výběr poplatků za užívání veřejného pro-
stranství a reklamy infokanálu.

• 1x přijato oznámení k parkování před vjezdem 
do garáže na ul. Na Větřáku. Přestupek vyře-
šen pokutou příkazem na místě.

• 8x asistence při kácení stromů v chatové oblas-
ti v k.ú. městyse Jedovnice.

• 14x předvolání pro pachatele přestupku v sil-
ničním provozu. Přestupky následně vyřešeny 
uložením pokut příkazem na místě.

• Přijato oznámení o přestupku proti občanské-
mu soužití, ke kterému došlo na ul. Palackého. 
Rodinné neshody, návrhový přestupek, po-
učení osob o dalším postupu.

• 42x vystaveno povolení k  vjezdu do  chatové 
oblasti.

• 2x přestupek na  úseku ochrany zdraví před 
škodlivými účinky návykových látek a  ji-
nými toxikomaniemi – kouření na  místech, 
kde to zákon zakazuje – zastávka autobusů 

na  Havlíčkově náměstí. Přestupky vyřešeny 
na místě uložením pokuty příkazem na místě.

• 1x oznámeno ujetí od  benzinového stoja-
nu bez zaplacení. Výjezd na  místo, šetření 
ke zjištění provozovatele vozidla, vyrozumění, 
zaplacení útraty za pohonné hmoty. V daném 
případě se nejednalo o  spáchání přestupku 
proti majetku.

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

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

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

• V následném období strážníci provedou min. 
4x měření rychlosti na místech vytipovaných 
a schválených PČR.

Obecní policie nenahrazuje práci PČR. V na-
léhavých případech nebo při nedostupnosti 
obecní policie volejte prosím Policii České re-
publiky: Tísňová linka 158
Obvodní oddělení PČR Blansko:  
tel. 974 631 396
Úřední hodiny Obecní policie městyse 
Jedovnice: Středa 13.00-17.00, tel. 723 204 979

Luděk Kolář, velitel Obecní policie  
městyse Jedovnice

Činnost Sboru dobrovolných hasičů Jedovnice

Výjezdy jednotky SDH
Od  začátku roku do  po-
loviny května vyjela naše 
jednotka celkem ke  41 
událostem na žádost ope-
račního střediska a třikrát 
na žádost vedení městyse. 
Jednalo se o  13 doprav-
ních nehod, stejné číslo 
pak připadlo na  technické pomoci, 8 výjezdů 
k  nahlášenému požáru, z  čehož se jedenkrát 
jednalo o planý poplach, dále pak 6 výjezdů spo-
lečně se ZZS s využitím AED a jeden transport 
zraněné osoby na singletrailových tratích. K po-
měrně vysokému počtu zásahů přispělo přede-
vším velmi suché jaro a také silný vítr, který nás 
potrápil v polovině měsíce března.

Jak jsme si již v  posledních letech zvykli, mu-
seli jsme často řešit škody způsobené silným 
větrem. Nebylo výjimkou, že jednotka vyjížděla 
v  těchto dnech až ke  třem událostem za  den. 
Jednalo se jak o zprůjezdnění komunikací a od-
stranění stromů spadlých na střešní konstrukce, 
tak i o utrženou část střešní krytiny na budově 
dílen průmyslové školy. Zde provedla jednotka 
zajištění této krytiny a  provizorní opravu tak, 
aby nedošlo k dalším škodám na majetku.
Mezi největší či nejzávažnější události bych 
zařadil dopravní nehodu nákladního automo-
bilu v Lažánkách, kde došlo k nárazu kamionu 
do RD. Jednalo se o časově náročný zásah, kdy 
odklízení následků nehody trvalo od  dopoled-
ních hodin až do večera.
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Další náročný zásah si vyžádaly lesní požár v ne-
přístupném terénu mezi Bukovinkou a Račicemi, 
kde jsme zajišťovali plnění hasícího vaku pod 
vrtulníkem, a  požár lesa nad Blanskem, směr 
Těchov. Zde byl postupně vyhlášen III. stupeň 
poplachu a zasahovalo zde celkem 11 jednotek.

Mladí hasiči
Bowling v Blansku
Na  středeční schůzce 20. března jsme si odpo-
činuli od „věčného“ trénování hasičských disci-
plín na  soutěže. Vedoucí nás vzali do Blanska, 
kde jsme měli zamluvené tři bowlingové dráhy. 
Rozdělili jsme se tedy do tří skupin a hodinu si 
užili skvělou zábavu.

VI. Jarní uzlování v Šošůvce
V  sobotu 6. dubna jsme s  družstvem starších 
žáků vyrazili do Šošůvky na VI. ročník Jarního 
uzlování. Soutěžilo se ve dvou disciplínách, a to 
v uzlové štafetě a topografii. Při určování topo-
grafických značek a  orientaci mapy jsme byli 
stoprocentně úspěšní. Uzly jsme uvázali v  na-
šem nejlepším čase 33.91  s. Ve  výsledku nám 
tento výkon přinesl 12. místo z  25 startujících 
družstev. 

Hasičská pouť ve Křtinách
V neděli 28. dubna se nejmladší hasiči zúčastnili 
18. Hasičské pouti ve  Křtinách. Pro  tuto akci 
nám velitel jednotky zapůjčil naši novou cisternu 
Scania 20, kterou jsme se mohli svézt. Zúčastnili 
jsme se slavnostního průvodu z křtinského kou-
paliště ke  kostelu. Po  skončení průvodu jsme 

si prošli stánky a koupili si něco dobrého nebo 
na památku.

Odpoledne s hasiči - svátek sv. Floriána
V  neděli 5. května jsme si užili odpoledne 
s  hasiči, které se  konalo při  příležitosti svátku  
sv. Floriána. Na parkovišti u kulturního domu 
byla připravena řada soutěží jako zatloukání hře-
bíků, hod kroužky na cíl, skákání v pytli, slalom 
s  pingpongovým míčkem, hádání předmětů 
nebo stříkání na  kužely. Družstvo dorostenců 
navíc předvedlo dvě ukázky vyproštění zraněné 
osoby z  havarovaného vozidla. Nakonec jsme 
měli možnost si opéct špekáčky na ohni.

Okrskové kolo soutěže mladých hasičů
Na svátek 8. května vyrazilo družstvo mladších 
žáků na  první letošní závody okrskové soutěže 
do  Lipovce. Současně to byla i  premiéra nově 
sestaveného družstva. Po pěkném výkonu a do-
saženém času 25.73  s  jsme obsadili krásné páté 
místo.

Vyprošťovací družstvo v Milevsku
Jako již tradičně, se naše soutěžní družstvo zú-
častnilo IX. ročníku Mezinárodního mistrovství 
České republiky ve vyprošťování zraněných osob 
z havarovaných vozidel v jihočeském Milevsku. 
Do  soutěže konané 3. a 4. května se přihlásilo 
8 soutěžních družstev z  celé České republiky. 
Velkou novinkou pro letošní rok bylo hodnocení 
soutěžních pokusů zahraničními rozhodčími.
Celá soutěž byla i  přes nepřízeň počasí zaháje-
na v  pátek v  podvečer slavnostním nástupem. 
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Po  nástupu následovala porada rozhodčích 
s veliteli a zdravotníky soutěžních družstev, kde 
byla upřesněna konečná pravidla. Ve  večerních 
hodinách se v místě soutěže konala zábava s po-
sezením u hudby. V sobotu ráno proběhlo rozlo-
sování soutěže a v 9.30 naše družstvo ve složení 
Dominik Málek, Tomáš Dvořáček, Petr Košťál 
a  Jakub Pernica jako první v  pořadí vybíhalo 
z izolace k připravenému scénáři STANDARD. 
U dopravní nehody dvou osobních automobilů 
byla po  patnácti minutách zraněná osoba ven-
ku z  vozidla a  předána do  péče zdravotnické 
záchranné službě. Na  následném vyhodnocení 
pokusu jsme si vyslechli především chválu.

Následně jsme se koncentrovali na  druhý sou-
těžní pokus ve scénáři RAPID, do kterého jsme 
nastupovali jako pátí v pořadí. V tomto pokusu, 
kde byla simulovaná dopravní nehoda jednoho 
osobního automobilu, jsme předali pacienta 
do  péče zdravotníků v  deváté minutě. Ačkoli 
jsme i  druhý pokus zvládli v  časovém limitu, 
měli rozhodčí při vyhodnocení k jeho provede-
ní několik výtek a my skončili po sečtení bodů 
stejně jako v  loňském roce na  čtvrtém místě. 
Nicméně konkurence byla opět velmi vyrovna-
ná, a proto jsme na výsledek pyšní a již se těšíme 
na další ročník.

Michal Prause

Společenská kronika
Jubilanti

Blahopřejeme všem jubilantům, kteří slaví naro-
zeniny v měsíci květnu a červnu 2019.
Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a  spokojenost 
do dalších let života.

Květen
 7. 5. Božena Šebelová, Havlíčkovo nám. 4,  

80 roků
 12. 5. Jana Keprtová, Olšovecká 284, 80 roků
 19. 5. Drahoslava Nejezchlebová, Tyršova 317, 

90 roků
 20. 5. Jan Rumíšek, U Hrubé lípy 549, 83 roků
 21. 5. Josef Liška, U Hrubé lípy 551, 81 roků
 22. 5. Helena Kalová, Za Kostelem 425, 80 roků
 24. 5. Ing. Jan Galusek, Na Kopci 582, 83 roků
 26. 5. František Zouhar, K Propadání 232, 82 

roků
 26. 5. Antonie Streitová, Havlíčkovo nám. 135, 

83 roků

 29. 5. Josef Doležel, Habeš 538, 80 roků

Červen
 1. 6. Miloš Planer, Salajna 95, 80 roků
 3. 6. Alice Suchá, Wanklova 97, 80 roků
 8. 6. Helena Šíblová, Kostelní 40, 80 roků
 25. 6. Jana Opletalová, Legionářská 469, 83 

roků
 29. 6. Ing. Josef Musil, U Hrubé lípy 547, 81 

roků

50 roků manželství – Zlatou svatbu oslaví
• dne 5. 6. 2019 Hana a Zdeněk Formánkovi, 

Podhájí 249
• dne 14. 6. 2019 Helena a  Josef Liškovi, 

U Hrubé lípy 551 
Přejeme manželům mnoho zdraví, štěstí a poho-
du do dalších společně prožitých let

Zdeňka Nečasová, matrikářka ÚM Jedovnice

Mateřská škola
Květnová setkání rodičů a dětí v mateřské škole Jedovnice

V měsíci květnu jsme v mateřské škole Jedovnice 
připravili pro děti a rodiče hned tři setkání.

V úterý 14. května jsme do školky pozvali tatín-
ky a  dědečky. Proč zrovna mužskou část rodi-
ny? Záměrem bylo vyrobit dárek pro maminky 
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k  jejich svátku. Den matek je mezinárodním 
svátkem s dlouholetou historií. Je v něm scho-
vána jedinečnost a  nenahraditelnost ženy jako 
dárkyně života. Všichni určitě známe tvrzení 
„maminku máme jenom jednu“. Pod rukama 
dětí za  přispění dospělých vznikaly zdobené 
květináče, malované plátěné tašky a  pestroba-
revné květiny z papíru. Jistě maminkám udělaly 
radost.
Další dvě setkání se uskutečnily 15. a 16. květ-
na. Děti a  paní učitelky ze třídy Hastrmánci 
a  ze třídy Kapříci pozvaly rodinné příslušníky 
na jarní besídky. Besídky jsme věnovali zejména 
maminkám. 
Program první besídky byl sestaven do  pří-
běhu a  vycházel ze společných zážitků. Děti 

z  Hastrmánků mimo jiného předvedly dramati-
zaci pohádky o zvířátkách, recitovaly o tom, jaké 
to bylo, když ještě byly hodně malé, probouzely 
sluníčko a broučky, přivítaly čápy, poradily pří-
tomným, jak si mohou splnit svoje přání a jak se 
k sobě chovají kamarádi.
Ve  třídě Kapříci udělaly děti radost rodičům 
a  všem přítomným plejádou veselých básniček, 
písní a pohybových vystoupení. Rodiče se dobře 
bavili, nešetřili potleskem a úsměvy. 
Děti měly pro maminky připravená různorodá 
přáníčka i  dárky. Po  programu se ochutnávalo 
cukroví a povídalo.
Děkujeme všem za příjemně prožitá odpoledne.

Mgr. Jitka Kučerová

Zápis do mateřské školy Jedovnice

Dne 10. května jsme 
v  mateřské škole 
Jedovnice přivítali nové 
zájemce o  předškolní 
vzdělávání. Děti přišly 
k zápisu spolu se svými 
rodiči. 
Zápis k  předškolnímu 
vzdělávání od  školního roku 2019/2020 probí-
hal v  I. budově MŠ na  dvou stanovištích. Pro 
děti byly připraveny úkoly tak, aby pro ně byly 
hrou a odpovídaly jejich věku. Skládaly puzzle, 
přiřazovaly stejnou barvu, poznávaly zvířátka, 
kdo chtěl, mohl nakreslit obrázek. Než si děti 
pohrály, s rodiči jsme vybavili formality potřeb-
né k zapsání dítěte do mateřské školy. 
Na památku tohoto dne si děti mohly vybrat za-
jíčka nebo ptáčka na špejli, které vyrobily starší 
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děti. Na webových stránkách MŠ jsou vloženy 
fotografie, které nám připomínají tuto slavnostní 
chvíli. 
Celkem k  zápisu přišlo 49 dětí z  Jedovnic 
i z okolních obcí. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí 

dětí bude vyvěšeno od 30. května na webových 
stránkách mateřské školy.
Vážení rodiče, přijďte si prosím toto Rozhodnutí 
do mateřské školy podepsat a vyzvednout osob-
ně. Děkuji vám za spolupráci. 

Mgr. Jitka Kučerová, ředitelka MŠ Jedovnice

Návštěva v jedovnické základní škole

Stala se z toho již milá tradice, že každý rok před 
zápisem do základní školy navštěvují předškolní 
děti své o rok starší kamarády v první třídě. Ani 
letos tomu nebylo jinak. 
Všechny děti vnímaly tuto návštěvu jako velkou 
událost a náležitě se na ní těšily. 
Velké díky patří oběma paní učitelkám z  prv-
ních tříd, paní Haně Šíblové a Yvoně Kolářové, 
které pro děti vytvořily příjemné zázemí, ale pře-
devším našim dětem daly příležitost prožít si dvě 
vyučovací hodiny.
Děti se tak nejen seznámily s pravidly vyučová-
ní, ale hlavně si mohly řadu činností vyzkoušet. 
Závěrem této návštěvy si děti navzájem vyměni-
ly vlastnoručně vyrobené dárky. 
Děti ze školky obdarovaly prvňáčky veselou zá-
ložkou a prvňáčci zase předškolákům dali kou-
zelné brýle, ve  kterých člověk vypadá pokaždé 
jinak.
Není asi překvapením, že když se na konci těch-
to dvou hodin paní učitelky zeptaly našich dětí, 

kdo se těší do  první třídy, tak ani jedna ruka 
nezůstala dole. Snad jim toto nadšení pro učení 
dlouho vydrží.

Mgr. Karla Pavlů a Monika Křivanová

Akce pro děti a rodiče v mateřské škole v měsíci červnu

• 3. června pojedeme s dětmi na výlet do ZOO 
a Dino parku Vyškov. Odjíždíme z parkoviště 
u jedovnického kina. Z MŠ odcházíme společ-
ně již v 7.35 hod.

• 7. června (I. budova) a 18. června (II. budo-
va) proběhne 10. díl Malé technické univer-
zity s názvem Malý archeolog, jedná se o po-
slední díl MTU.

• 21. června zveme všechny děti a jejich rodiče 
na Rozloučení se školním rokem spolu s pa-
sováním předškoláků do řad školáků. 
Program odpoledne:
15.00–15.30 hod. - informační schůzka pro 
rodiče dětí, které odchází do  jedovnické 

základní školy. Informace přijdou předat zá-
stupci ze ZŠ Jedovnice.
15.30–16.45 hod. – zábavný program pro děti.
Součástí zábavného programu je pasování 
předškoláků do řad školáků.
Akce proběhne na zahradě mateřské školy.
V  případě špatného počasí se přesuneme 
do KD.

Vážení rodiče, děkujeme Vám za celoroční spo-
lupráci a přejeme všem krásné léto, prožité podle 
vlastních představ.

Za kolektiv zaměstnanců  
mateřské školy Jitka Kučerová
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Základní škola
Sloupský vodník

V pátek 5. 4. 2019 se 11 dětí ze 
Základní školy Jedovnice zú-
častnilo soutěže Sloupský vod-
ník, kterou pořádala již pošesté 
Základní škola Sloup. Žáci byli 
rozděleni do  dvou kategorií: 
1. kategorie – 2.-3. třída (chlapci, 
dívky), 2. kategorie – 4.-5. třída (chlapci, dívky). 
Nejprve proběhly rozplavby po  2-3 plavcích 
tak, aby v  jedné rozplavbě neplavali plavci ze 
stejné školy. Začínali mladší dívky, poté mladší 
chlapci, následovaly starší dívky a starší chlapci 
plavali nakonec. Podle naměřených časů se poté 
plavalo ve  stejném pořadí o  celkové umístění 
v dané kategorii.
Umístění jednotlivých žáků ZŠ Jedovnice: 
Mladší dívky: Pospíšilová V. – 8. místo, Janíčková 
A. – 9. místo, Dendisová T. – 12. místo
Mladší chlapci: Kučera M. – 1. místo, Havlina 
F. – 5. místo, Kopanický A. – 11. místo
Starší dívky: Ševčíková Z. – 9. místo, Kuncová 
L. – 10. místo

Starší chlapci: Rusňák P. – 7. místo, Rusňák T. – 
8. místo, Hroz M. – 10. místo
Poté se plavala štafeta škol. Za každou školu pla-
valy 4 děti (za ZŠ Jedovnice 4 nejlépe umístění 
z  každé kategorie). Ve  štafetě jsme se umístili 
na 5. místě ze šesti zúčastněných škol (Podomí, 
Sloup, Lipovec, Křtiny, Ostrov u Macochy). 
Sloupského vodníka se zúčastnilo celkem 51 
dětí. Plavci, kteří plavali štafety, uplavali celkem 
75 m, ostatní potom 50 m. 

Monika Sehnalová, vychovatelka ŠD

Velikonoční výlet školní družiny a školního klubu do ZOO Vyškov

Ve čtvrtek 18. 4. 2019 vyrazilo přes 60 žáků naší 
základní školy na velikonoční výlet do Vyškova. 
Po  příjezdu k  vyškovské ZOO jsme nejdříve 
nasedli na  ZOO vláček a  vyrazili na  krátkou 
projížďku po Vyškově, která vedla k DinoParku. 
Na  začátku naší výpravy parkem jsme shlédli 
v  kině zajímavý 4D  film (pozn. red.: jedná se 
o dodání dalšího speciálního efektu, který doplňuje 
trojrozměrný film například o  déšť, vítr, kouř či 
vibrace a  nejrůznější pohyby sedadel). Poté jsme 
vyrazili poznávat jedny z nejzajímavějších živo-
čichů, kteří dominovali živočišné říši. Děti tak 
mohly obdivovat např. spinosaura, brachiosaura, 
triceratopse, nechyběl ani tyrannosaurus rex, kte-
rý nám svým pohledem naháněl trochu strach:) 
Procházku DinoParkem jsme zvládli a  chvíli 
se zastavili i  na  nově vybudovaném dětském 
hřišti. Poté jsme odjeli vláčkem do  ZOO, kde 
jsme se seznámili s domácími i hospodářskými 

zvířaty z celého světa. Největším zážitkem však 
byl Babiččin dvorek, kde volně pobíhala např. 
kůzlata, která si děti mohly pohladit. Zaujal je 
také hýkající osel a prohlídka Hanáckého statku, 
jenž je centrem environmentální výchovy. 
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Na  statku si děti mohly vyzkoušet různé 
činnosti, např. stát se včelařem, projít se bosýma 
nohama po lesní cestě, roztřídit odpad a mnoho 
dalších zajímavých aktivit. 

Všechny děti chválíme za vzorné chování a  tě-
šíme se na další takový výlet. V nejbližší době 
nás čekají výlety v  rámci příměstského tábora 
ve dnech 1.-4. 7. 2019. 

Mgr. Regina Psohlavcová 

ZŠ Jedovnice má účastnici v celostátním kole Olympiády v českém jazyce

Vítězka školního kola Olympiády v českém jazy-
ce, Jana Stehlíková z 9. A, postoupila z třetího 
místa v okresním kole, které se konalo v prosto-
rách Základní školy Salmova v Blansku, do kraj-
ského kola v Brně.
Krajské kolo proběhlo 2. 4. 2019 v Centru vol-
ného času v Lužánkách od 8.30 do 14 hodin.
Soutěž byla rozdělena na část jazykovou a na psa-
ní slohové práce. Nejtěžším úsekem však pro nás 
asi bylo dvouhodinové čekání na výsledky. To se 
však bohatě vyplatilo.
Základní škola Jedovnice je díky Janě Stehlíkové 
třetí v Jihomoravském kraji.
Jana Stehlíková v  dalším výběru postoupila 
do  ústředního kola. Je organizováno formou 
týdenního soustředění pod záštitou MŠMT 
ČR, Národního institutu pro další vzdělávání 
a Ústřední komise Olympiády v českém jazyce.

Olympiáda v českém jazyce je letos již 45. roč-
níkem. Soutěž pořádá pro talentované žáky 
Ministerstvo školství, mládeže a  tělovýchovy 
České republiky.
Kromě českého jazyka se děti mohou zúčastnit 
také olympiád v  matematice, fyzice, zeměpisu, 
dějepisu, biologii a dalších předmětech.
Letošní finále proběhne ve  dnech od  19.  6. 
do 25. 6. 2019 v kempu u Želivi. 30 soutěžících 
ze všech krajů republiky bude postupně plnit 
úkoly z mateřského jazyka – mluvní projev, dvě 
gramatická cvičení a dvě slohové práce.
Jana Stehlíková je v historii naší školy první 
žákyní, která postoupila do  republikového 
finále.
Gratulujeme jí k úspěchu a přejeme hodně štěstí 
v soutěži a také v dalším studiu.

Mgr. Jaroslava Šíblová

Cirsiáda

V  rámci sdružení Cirsium (základní školy 
Křtiny, Jedovnice, Ostrov, Sloup, Lipovec 
a Podomí) proběhla 15. 5. 2019 ve Sloupě soutěž 
Cirsiáda. Za  školu soutěžili z  každého ročníku 
tři žáci v českém jazyce a matematice. Naše škola 
získala následující umístění:

Český jazyk: 
1. místo Lucie Hrozová (7. B), Jana Stehlíková 

(9. A) 
2. místo Veronika Veselá (6. A) 
3. místo Adéla Matušková (9. A)

Matematika:
1. místo Alex Kakáč (7.  A), Ondřej Kala (8. 

ročník)
2. místo Barbora Kubíková (9. A)
3. místo Vojtěch Žižka (8. ročník)
Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy 
a vítězům blahopřejeme.
Ve čtvrtek 16. 5. 2019 proběhla soutěž v anglič-
tině a informatice. V angličtině 1. místo získala 

Stela Haasová (7. B). Šesťáci se bohužel nemohli 
zúčastnit, protože v tu dobu byli v Německu.
Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy 
a vítězům blahopřejeme.

Mgr. Jana Nezvalová
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Návštěva žáků jedovnické základní školy v Aschheimu

Ve dnech 16. až 19. května se uskutečnila návštěva 
našich žáků šestého ročníku v Aschheimu, part-
nerské obci městyse Jedovnice.. Do  Německa 
se vypravilo 48 žáků v doprovodu čtyř učitelů, 
jedné paní asistentky a vedení základní školy. 
Jednalo se o  výjimečné setkání, neboť jeho 
význam byl podtržen dvacetiletou spolupra-
cí mezi oběma školami: Kelten-Grundshule 
v  Aschheimu a  Základní školy Jedovnice, pří-
spěvkové organizace. 
Příjezdem do Aschheimu započalo milé a velmi 
spontánní setkávání s  přáteli z  partnerského 
města. Uvítala nás paní Carola Lampersberger 
s paní ředitelkou Ruth Lehn. Postupně přichá-
zeli „náhradní rodiče“ našich žáků a odváděli si 
je do svých příbytků. 
Druhý den dopoledne se konalo přestavení 
jedovnické základní školy pro děti z  Kelten-
Grundschule. Naši žáci byli odměněni hlasitým 
potleskem a výkřiky „Zugabe!“, což jim udělalo 
velkou radost. Poté celá jedovnická výprava na-
vštívila v doprovodu paní Caroly Lampersberger 
St.-Emmeram-Realschule, což je obdoba naší 
základní školy, avšak pouze s tzv. druhým stup-
něm ve smyslu našeho základního školství. Naši 
žáci se seznamovali s  německými vrstevníky 
a  učily kamarády některé české výrazy. Paní 
ředitelka Gabriele Frohberg-Hintzen provedla 
zástupce vedení jedovnické školy celou budovou 

a  nastínila možnosti započetí spolupráce mezi 
oběma vzdělávacími organizacemi.
Odpoledne patřilo návštěvě akvaparku 
v  Erdingu. Děti si vyzkoušely různé atrakce 
a zadováděly v příjemně teplé vodě.
Večer následovalo slavnostní představení u příle-
žitosti dvacetileté spolupráce mezi oběma škola-
mi, Jedovnicemi a Aschheimem, jehož součástí 
byla dvě vystoupení obou škol. Zvláštní část tvo-
řilo poděkování všem, kteří se aktivně podíleli 
na rozvíjení česko-německých vztahů. Za jedov-
nickou školu byla oceněna práce a  přínos paní 
učitelky Světlany Štěpánkové, které předal dárek 
pan Thomas Glashauser, starosta Aschheimu, 
a paní Carola Lampersberger, jež je hlavní orga-
nizátorkou a „srdcem“ německo-českých aktivit 
v Aschheimu. Rovněž partneři na německé stra-
ně převzali svá ocenění.
Následující den byl věnován zábavnímu parku 
Skyline. Společně s jedovnickými dětmi a učiteli 
s vedením školy se jako každý rok připojily ně-
mecké rodiny z Aschheimu. Žáci měli možnost 
vyzkoušet si různé zábavní atrakce a zažít i tro-
chu „dobrodružství“.
A  přišel den loučení, který se neobešel bez slz 
na obou stranách.
Závěrem lze říci, že platí tvrzení: každý vztah 
se buduje vzájemným sdílením a  komunikací. 
Přátelství, otevřenost a  vřelost, které se jedov-
nickým dětem a  pedagogům dostávalo, tvoří 
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základní kameny k posilování česko-německých 
vazeb v Evropě třetího tisíciletí. 
Zvláštní poděkování patří paní učitelce Haně 
Slaninové, která celou akci zorganizovala a  vě-
novala se její úspěšné realizaci, a všem pedago-
gům a  paní asistentce zabezpečujícím dohled 
a laskavý přístup ke všem žákům během celé ná-
vštěvy Aschheimu. Na závěr bychom chtěli po-
děkovat Česko-německému fondu budoucnosti 
za finanční pomoc, díky které je zájezd cenově 
dostupný pro všechny děti.
Also, bis bald!

Eva Štaralová, ředitelka ZŠ Jedovnice

Do  Aschheimu jsme odjížděli ve  čtvrtek asi 
v 10 hodin, všichni jsme se těšili a cesta uběhla 

poměrně rychle. Dorazili jsme v 19 hodin. Měli 
jsme večeři a  potom jsme byli chvíli na  hřišti. 
Pomalu si nás začaly brát rodiny. Těšili jsme 
se hlavně na  všechny atrakce v  aquaparku 
a  ve  Skyline parku i  na  to, jak si procvičíme 
němčinu, ale i angličtinu v rodinách. Další den 
jsme předváděli program pro první, druhou, tře-
tí a čtvrtou třídu, potom jsme jeli do aquaparku, 
kde to bylo super a všichni jsme si to užili. Večer 
si nás zase vzaly „naše“ rodiny. V  sobotu jsme 
byli ve Skyline parku, kde se nám to všem moc 
líbilo a bylo tam hodně zábavy a někdy i hodně 
adrenalinu. V neděli jsme už bohužel museli jet 
domů, měli jsme ale skvělý pocit z toho, co jsme 
tam zažili a všem se nám tam moc líbilo.

žáci 6. ročníku

Základní umělecká škola
Koncert tanečního oboru

S koncem školního roku přišel 
i samostatný koncert tanečního 
oboru. Jsem ráda, že i  letos se 
vše vydařilo a několikaměsíční 
„dřina“ se vyplatila.
Naši nejmenší z  přípravného 
studia předvedli své dva tance 
na lidové písničky a dokázali, že umí nejen tan-
čit, ale i doprovodit se zpěvem a hrou na hudební 
nástroje.

Žákyně z 1. a 2. ročníku nás přivítaly společným 
tancem z krásné pohádky „Šíleně smutná prin-
cezna“, avšak překvapivě jako malířky. Během 
nácviku jsem si někdy připadala jako v  oprav-
dovém ateliéru. V průběhu koncertu vystoupily 
i  odděleně, první skupina jako „princezny ze 
mlejna“ a  skupina druhá „to roztočila“ na  zná-
mou píseň Nonstop.
Žáci 3. a  4. ročníku si vybrali dvě moder-
ní skladby. Nácvik byl náročný, ale vše 
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zvládli na výbornou. Třetí píseň byla úplně z ji-
ného soudku. Na skladbu „Voda má“ od skupiny 
Hradišťan se osm žákyň z tohoto ročníku vneslo 
do sálu a jako vodní víly vytvořily krásnou vo-
dou šumící atmosféru.
Velmi těžké choreografie zvládly žákyně z 5. a 6. 
ročníku. Spousta přeměn a akrobatických prvků 
v  neoklasickém tanci se jim povedla a  potlesk 
během vystoupení toho byl důkazem. Přišla 
i herecká scénka a rekordní počet rekvizit v tanci 
nazvaném Růžový panter. Naštěstí byl zloděj 
diamantu odhalen a vše dopadlo dobře.

Žákyně z  druhého stupně měly tři čísla. Dvě 
sólová a  jedno společné. Bylo vidět, že mají 
za  sebou spousty tanečních zkušeností, a  jejich 
provedení bylo procítěné a ladné.
Letošní školní rok je závěrečným rokem stu-
dia pro absolventku druhého stupně Marušku 
Hlouškovou. Chtěla bych jí popřát hodně štěstí 
do života a doufám, že se za námi někdy vrátí.
Všichni z  tanečního oboru se na  vás budeme 
těšit zase příště!

Lenka Šimková, DiS.

Úspěch v krajském kole v Ořechově

V  pondělí a  úterý 25. a  26. 3. 2019 se konalo 
na ZUŠ v Ořechově krajské kolo v komorní hře 
s  převahou smyčcových nástrojů. Naši školu 
první den reprezentovalo houslové duo Markéta 
Haumerová a  Miroslava Mašová. Dívky byly 
ve  své kategorii nejmladší (II. kategorie do  13 
let). Získaly čestné uznání 1. stupně. Druhý 
den soutěžilo Trio ZUŠ Jedovnice ve  složení 
Michaela Francová (housle), Karolína Sehnalová 
(housle) a Miroslava Mašová (klavír) v disciplíně 
„Komorní soubory barokní a předklasické hud-
by“ (III. kategorie do 15 let). Tentokrát děvčata 
vybojovala 3. cenu. Houslistky jsou ze třídy M. 
Andrášiové, klavíristka ze třídy Mgr. K. Mašové. 
Všem zúčastněným blahopřejeme k  úspěchu 
a děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy. 

Mgr. Kateřina Mašová

Mezinárodní interpretační soutěž Pro Bohemia Ostrava 2019

Ve dnech 4. až 7. dubna se uskutečnil 17. ročník 
mezinárodní interpretační soutěže Pro Bohemia 
Ostrava 2019. Pořadatelem soutěže je Janáčkova 
konzervatoř v Ostravě. Soutěží se v jednotlivých 
oborech a  podle věkových kategorií. Výkony 
hodnotí mezinárodní porota složená z profesorů 
konzervatoří a vysokých škol.
ZUŠ Jedovnice reprezentovali žáci pěveckého 
oddělení ze tříd paní učitelek Hany Korčákové 
a Kateřiny Javorské. Vedlo se jim výborně a opět 
vybojovali zlatá ocenění. Gabriela Musilová zís-
kala 1. místo a titul laureáta soutěže v 1. kategorii 
a Marek Pernica také 1. místo a titul laureáta sou-
těže ve 2. kategorii. Děvčata Kateřina Pernicová 
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a Karolína Sehnalová získala čestná uznání ve 2. 
kategorii.
Všem zpěvákům děkuji za  výbornou reprezen-
taci školy, pedagogům za  přípravu a  také paní 

učitelce Kristýně Kavínové za korepetici. V ne-
poslední řadě i rodičům za podporu.

Hana Korčáková, dipl. um.

Léto za dveřmi

Je tu konec května a červen se neúprosně blíží... 
I výtvarníci se tak pomaličku dostávají do finále 
tohoto školního roku. V našem novém koncert-
ním sále se na  stěnách postupně objevují další 
a další malby letošních absolventů. Je to taková 
malá premiéra, protože doposud jsme neměli 
možnost někde po  delší dobu žákovské práce 
vystavovat.
Jsme také takříkajíc „v  očekávání“, protože 
spousta výtvarníků zvládla úspěšně dokončit 

svoji autorskou knihu a  odevzdat ji v  termínu 
do soutěže „Moje Veličenstvo kniha 2019“. Tak 
nám držte palce, ať uspějeme.
Část našich výrobků a  obrázků již bylo mož-
né zhlédnout na  výstavě při oslavě ke  Dni 
matek v  kulturním domě. Vše ostatní, co 
ještě máme rozpracované, si můžete prohléd-
nout na  závěrečném koncertě ZUŠ, spojeném 
s  výstavou dne 27. 6. v  kulturním domě od 
16 hodin. Tímto vás srdečně zveme.

Aktualizace po uzávěrce: 
Sice ještě neznáme přesné pořadí, ale už víme, 
že jsme dostali pozvánku na  slavnostní vyhlášení 
výsledků 15. ročníku soutěže Moje Veličenstvo 
kniha. V  pátek 31. 5. v  EkoCentru Brno bu-
dou oceněni tito naši výtvarníci: v  kategorii 
MŠ Juditka Vávrová; v  kategorii 1.-3. ročník 
Dora Maršálková a  Jituška Teturová; v kategorii  
4.-5. ročník Filip Blažek; v kategorii 6.-9. ročník 
Anežka Maňoušková a  Viktorie Formánková; 
v  kategorii kolektiv 4.-5. ročník kniha Zápisky 
profesora Babočky; v kategorii kolektiv 6.-9. ročník 
kniha Kalhoty psychologa Záhory.

Mgr. Jitka Vávrová

Děti a mládež
Skauti

Svojsíkův závod
V  úterý 7. května se vydaly 
dvě dívčí družiny – Vypečené 
Tetratuny a Karotky (z 6. od-
dílu Amazonek) a  chlapecká 
družina Svišti (ze 4. oddí-
lu) reprezentovat Jedovnice 
na okresní kolo Svojsíkova zá-
vodu do Kladorub u Letovic. 
Pro družiny ale závod začal 

ještě předtím, neboť měly najít černou skládku ve svém 
okolí a tu uklidit.
Po příjezdu na místo závodu měly družiny za úkol 
postavit si své stany, vybudovat ohniště a  na  něm 
uvařit večeři pro celou družinku. Poté měly sto-
py po  svém vaření dokonale zahladit a  vydat se 
do hajan.
Noc byla opravdu chladná – to dokazovala i zapome-
nutá voda v ešusech, která do rána zamrzla. Naštěstí 
všichni účastníci závodu přežili noc ve zdraví, a tak 
se ráno po  slavnostním nástupu mohli postupně 
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po družinách vydávat na trať. Na trati dlouhé zhru-
ba 10 km čekala účastníky stanoviště, na kterých si 
vyzkoušeli první pomoc včetně KPR (kardiopulmo-
nální resuscitace - jedná se o nepřímou srdeční masáž 
a  umělé dýchání, pozn. red.), poznávání živočichů 
a  rostlin nebo třeba stavbu podsadových stanů. 
Po  náročných téměř pěti hodinách strávených 
na cestě čekala družiny zasloužená odměna v podo-
bě teplé polévky.
A  pak už jen dlouhé minuty čekání, než se vrátí 
všechny skupiny a  než organizátoři spočítají body 
jednotlivým družinám. Nervozita by se dala krájet.

Kolem půl šesté začalo slavnostní vyhlášení postu-
pujících družin do  krajského kola, nejdříve kluci 
a  pak dívky. Když Vypečené Tetratuny uslyšely 
„Vytuněné Tetratuny“, ani jim v  ten okamžik ne-
vadilo, že organizátoři spletli jejich název – jed-
noduše tomu, že postupují, nemohly uvěřit. Další 
družiny z  Jedovnic bohužel nepostoupily, ale i  tak 
se Karotky umístily na  krásném 5. místě a  Svišti 
na místě osmém.
Jedovnické středisko v  „kraji“ kromě Vypečených 
Tetratun budou reprezentovat i Lišky ze Senetářova.

Gábina Plchová, Skautské středisko Jedovnice

Mateřské a rodinné centrum Dymáček

Dymáčkoviny číslo 8
Milí rodiče, prarodiče 
a milé děti,
během posledních dvou 
měsíců se toho u nás opět 
mnoho událo. Mnozí z vás 
byli při tom - a pro ty, kte-
ří nebyli, uvádíme krátké 
shrnutí. 
Pondělní dopolední herna (od 9.00 do 11.00) 
pod vedením Kláry nám praskala ve  švech. 

Potkávají se zde maminky a  děti a  každý má 
v této skupině své důležité poslání. Děti si zkou-
šejí vzájemnou toleranci při půjčování hraček, 
dochází mezi nimi k  důležité interakci, učí se 
schopnosti komunikace, kterou využijí v dalším 
životě. Maminky mají možnost vidět své rato-
lesti v  kolektivu, poptat se na  problémy nebo 
nejasnosti, které je tíží a být v kontaktu s ostat-
ními maminkami. Každé první pondělí v měsíci 
se koná tvořivá dílna, kde si děti a  maminky 
vyzkouší vzájemnou spolupráci na  výrobku, 

Postupující družina Vypečené Tetratuny z 6. oddílu Amazonky Jedovnice  
– zleva Jaňula, Barča M., Áďa a Křéma
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který udělá radost. Dvě tyto dílny byly zaměřeny 
na období Velikonoc a jara. 
Cvičení v kulturním domě, pravidelně konané 
v úterý pod vedením Hanky a Marušky, je plné 
pohybu a zkoušení si nových věcí. Ke sportovní-
mu vyžití slouží dětem a maminkám sportovní 
náčiní, jako jsou velké balóny, žíněnky, lavičky, 

míčky a další. Pro změnu jsme ve cvičení využi-
li netradiční náčiní, a  sice vařečky, které běžně 
používáme v kuchyni. Je vidět, že i někdy málo 
stačí k dětské radosti a rozvoji. 
V  březnu jsme uspořádali oblíbený Bazárek. 
Stálý zájem nás těší. Jeho náročná příprava za to 
tedy stojí. Jedná se o možnost si nakoupit levné, 
ale pěkné věci, anebo prodat, co už doma nepo-
třebujeme. Jedná se tedy o odpovědnou spotřebu 
textilu, kdy není třeba mít pořád vše nové …. 
Na podzim bude další Bazárek, na oblečení pro 
podzimní a zimní sezónu. 
Dne 18. května jsme uskutečnili Cestu za kra-
vičkami do  firmy AGRIS Jedovnice, s.r.o. 
Jednalo se o novinku, kdy jsme si nebyly jisté, 
jak to všechno dopadne. Velmi mile nás pře-
kvapil zájem vás všech. Dopoledne jsme strávili 
mezi kravičkami a telátky. Více se dočtete v ná-
sledující rubrice Rozhovor.

Pozvánka na akci i pro veřejnost: 
VÍTÁNÍ PRÁZDNIN 
– v pátek 28. června od 17.00 do 18.30 na sokol-
ském hřišti. Více v rubrice Pozvánky.
Přejeme vám všem krásné jarní i letně prázdni-
nové dny plné nových zážitků a radosti s vašimi 
blízkými. 

Vaše mateřské a rodinné centrum Dymáček 
https://www.marcdymacek.cz/

Rozhovor aneb Seznamte se
Tentokrát s členkami Rady Dymáčku

Mateřské a  rodinné centrum Dymáček o  své 
činnosti dává vědět pravidelně, na  internetu, 
na  Facebooku i  ve  svých Dymáčkovinách zde 
ve zpravodaji. Dnes bychom ale rádi více před-
stavili alespoň některé z těch, kdo se nejaktivněji 
organizačně podílejí na jeho akcích. A tentokrát 
bude mít náš rozhovor poněkud netradiční for-
mu, tak trochu kombinovanou s reportáží…
V  historii obcí se zpravidla připomíná první 
písemná zmínka o  nich, často stovky let sta-
rá. A  jak je to s  „nejstarší písemnou zmínkou“ 
o  Dymáčku? Vůbec první zprávu o  Dymáčku 
přinesl v srpnu 2008 p. Leoš Blažek v tehdejších 

Informacích úřadu městyse Jedovnice. „V sobotu 
19. července 2008 se uskutečnila v sále kulturního 
domu první valná hromada, jejímž hlavním cílem 
bylo založit nové Mateřské a  rodinné centrum 
v  Jedovnicích. Iniciativa vzešla od  Evy Hinštové 
a Lenky Šebelové. (…) Celkový počet účastnic val-
né hromady byl dvanáct. (…)“ 
Mateřské a  rodinné centrum Dymáček tedy 
svou činnost rozvíjí už jedenáctý rok. Dnem, kdy 
Dymáček slaví své „narozeniny“, je ale až datum 
oficiálního zápisu do spolkového rejstříku - 24. 
září 2008. (O oslavách 10. výročí jste si mohli 
přečíst v JZ 9+10/2018 na str. 18.) Regulérních 
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zapsaných členek má Dymáček dnes osmadva-
cet, ale účastníků akcí centra je mnohem víc. 
Mně se v sobotu 18. května podařilo v roli hosta 
zažít výpravu snad pomalu nejpočetnější v his-
torii Dymáčku: atraktivní název Cesta za  kra-
vičkami i ideální počasí přilákaly šedesátku dětí 
a podobný počet dospělých – rodičů i prarodičů. 
Na návštěvu do areálu jedovnického Agrisu tak 
vyrazil dlouhatánský, jistě více než stohlavý prů-
vod včetně několika kočárků.

Návštěva u kraviček aneb Malá 
reportáž z výletu s Dymáčkem
Role průvodkyně se zhostila usměvavá paní 
Marie Janíčková, která děti zaujala hned úvodní 
scénkou s  „kouzelnou“ bránou, kterou musely 
poprosit o otevření sborově zvolaným „tajným“ 
heslem.
V  areálu nás přivítal také pan Jaromír Janíček 
z vedení Agrisu, který nám představil zaparkova-
né traktory, především dva největší a nejsilnější. 

Zejména kluci a tatínkové využili příležitosti si 
obrovité stroje zblízka okouknout – ovšem jak 
upozornil pan Janíček: „Kdybyste si jeden ta-
kový chtěli pořídit domů na hraní, museli byste 
prodat dům.“ 
Paní Janíčková sice v Agrisu působí jako účetní, 
ale o  životě kraviček zasvěceně povyprávěla 
malým i  velkým návštěvníkům spoustu 
zajímavostí. Dověděli jsme se, že všechny zdejší 
krávy i  telátka patří k  tzv. červenostrakatému 
skotu, že zde chovají 155 dojnic a 100 jalovic, že 
telátka se krmí z lahve s dudlíkem jako miminka 
a po šesti týdnech přecházejí do pobočky Agrisu 
ve  Vilémovicích, ovšem jen malé kravičky, za-
tímco býčci jsou prodáni na  výkrm. Dospělá 
kráva váží kolem 800 kilo, býk až 1200. Život 
dojnice je průměrně dlouhý kolem sedmi let, ale 
mají zde jednu již čtrnáctiletou „seniorku“.
Bylo vidět, že většina dětí se takhle zblízka s te-
látkem ani kravičkou ještě nesetkala, a tak to bylo 
nějakého prohlížení, hlazení a fotografování. 
Kdo ocení spíše technické vymoženosti, ten si 
také přišel na své. Nahlédli jsme do prostorů, kde 
probíhá strojní dojení, a děti se také mohly po-
měřit s velikánskou chladicí cisternou na mléko. 
Dojení probíhá dvakrát denně a  jedna dojnice 
průměrně za den nadojí kolem 24 litrů. Docela 
neuvěřitelné, když si představíme, že by to byly 
dva celé balíky po 12 krabicích, jaké kupujeme 
v supermarketu.
Úplně na závěr se mohly děti zvážit na tzv. most-
ní váze. I  když se jich na  plošinu namačkalo 
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aspoň dvacet, vážily všechny dohromady jen 
650 kg, tedy ani ne tolik, co jedna dospělá kráva. 
A  co děti na  téhle návštěvě nejvíc zaujalo? 
Několika jsem se zeptala. Bělinku a  Juditku 
překvapilo, jak mají kravičky velké vemínko a že 
se jim tam vejde tolik mléka, pro Mirečka bylo 
nejzajímavější, jakým způsobem se mléko dojí. 
Na památku pak všichni dostali samolepku s ob-
rázkem veselé krávy a pro mlsné jazýčky dobrů-
tku s kravičkou Milkou. Teď už ovšem, jak po-
znamenala paní Janíčková, všechny děti dobře 
vědí, že ve skutečnosti kravičky nejsou fialové.

A konečně ten slíbený rozhovor
Cestou se mi podařilo krátce vyzpovídat některé 
členky Rady Dymáčku a vyzvědět tak všelijaké 
podrobnosti.
Z těch, kdo stály u zrodu Dymáčku, jsou dodnes 
činné už jen předsedkyně Lenka Šebelová a mís-
topředsedkyně Mirka Kakáčová. Zakladatelka 
Eva Hinštová, která kdysi s nápadem na rodin-
né centrum přišla, už zde dnes nepůsobí. Podle 
Mirčina vyprávění se tenkrát Eva se cítila na ma-
teřské dovolené osamělá a  izolovaná, chyběla jí 
příležitost popovídat si s někým jiným než s ma-
lým synkem. Inspiraci našla na  internetových 
stránkách již existujících rodinných center. Ty 
byly pro zakladatelky také vodítkem, když mu-
sely sepsat stanovy centra a zaregistrovat se jako 
občanské sdružení – o  tyto úřední náležitosti 
a také o získávání finančních prostředků na pro-
voz se stará především předsedkyně Lenka 
Šebelová, jinak také jedovnická zastupitelka. 
Co všechno jsem se od ní v rozhovoru dověděla? 
Každá členka platí příspěvek 300 korun ročně, 
což zahrnuje možnost bezplatné účasti na všech 
kroužcích, cvičení a akcích Dymáčku pro celou 
rodinu bez ohledu na počet dětí. Některé akce, 
jako např. Drakiáda nebo Bazárek, jsou otevřené 
i pro veřejnost – tak tomu bylo právě i s výletem 
„za kravičkami“.
Samotné členské příspěvky by ale na  provoz 
centra určitě nestačily. Jak v  Dymáčku shánějí 
další prostředky – mají nějaké sponzory, žádají 
o dotace? Jak komplikované to je?
„Naše financování je složeno z  dotace městyse 
Jedovnice (v r. 2019 je to 30 000 Kč, pozn. red.), 
sponzorské dary jsou ve formě věcí, poskytnutí pro-
storů zdarma místo placení pronájmu a podobně,“ 
vysvětluje Lenka. „Věci nám občas věnuje i  ně-
kdo, kdo chodí do  centra a  má něco k  dispozici. 

Dále finance máme od Jihomoravského kraje, který 
činnosti center také podporuje, ale zde nežádáme 
pravidelně a každý rok. Na základní provoz nám 
to stačí, ale na větší akce to není. Případné extra 
věci jsou hrazeny i od maminek. Je to docela složité 
a je na to třeba extra jeden člověk.“ Takže vlastně 
takový „manažer“, a to je právě Lenka.
„Ještě bych mohla zmínit, že jsme zapojeny v pro-
jektu Ambasadorky,“ dodává Lenka, „jedná se 
o  projekt pro mateřská centra, který je rozšířen 
po  celé ČR. Ve  spolupráci s  komerčními partnery 
se konají besedy na různá témata. Přihlásili jsme 
se tam, protože někdy mají akce, které umožňují 
získat vzorky různých produktů pro maminky nebo 
děti a případně i pošlou příspěvek na provoz cent-
ra. Je to tedy jedna z dalších možností pro finance 
centra.“ (Pozn. redakce – více o Ambasadorkách 
najdete zde http://mcentra.cz/index.php/78-ti-
tulni-strana/70-projekt-ambasadorky)

Během výletu jsem si popovídala také s  další-
mi členkami… Už zmíněná místopředsedkyně 
Mirka Kakáčová byla v době založení Dymáčku 
maminkou ani ne dvouletého synka. Protože je 
činná také v Sokole, ujala se tenkrát vedení „cvi-
čeníčka“. Zúčastnila se kvůli tomu školení pro 
mateřská centra v Praze a později si udělala ještě 
cvičitelský průkaz pod Sokolem. Díky tomu se 
rozvinula mezi Dymáčkem a  Sokolem dobrá 
spolupráce. 
„Teď už cvičení nevedu, protože chodím do práce, 
ale převzala to za  mě další děvčata, co jsou teď 
na  mateřské, vedou dopolední herničky a  cvičení 
pro nejmenší děti. V té Radě Dymáčku už jsme ale 
skoro všechny zaměstnané, kromě Klárky,“ dodá-
vá. (Kromě Lenky a Mirky jsou členkami Rady 
Dymáčku Klára Havlinová, Veronika Fránková, 
Michaela Doleželová, Marcela Šíblová a  Eva 
Grimová.) „Jednu dobu, myslím asi ve  školním 
roce 2012-13, jsem měla v Dymáčku i dětskou sku-
pinu, když mi nevzali mladšího kluka do  školky. 
Měli jsme se školkou domluvené, že jsme tam mohli 
s dětmi chodit na divadelní představení a další akce. 
A když pak ve školce zakládali Klub rodičů, radili 
se s  námi při psaní spolkových stanov.“ O Mirce 
můžeme prozradit také to, že kromě dvou synů 
má ještě dcerku, že loni cvičila na Všesokolském 
sletu ve skladbě Cesta a letos ji uvidíme na konci 
června už potřetí tančit na jedovnických hodech 
s krojovanými Tetinami – inu, akční to žena!
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Třetí členkou Rady Dymáčku, se kterou jsem 
se dala do  řeči, byla Míša Doleželová, většině 
čtenářů dobře známá paní knihovnice a  také 
členka redakční rady Jedovnického zpravodaje. 
Kromě toho, že vede webové stránky knihovny 
a organizuje různé přednášky, spravuje také fa-
cebookový bleskový informační servis pod ná-
zvem „Kultura, knihovna a informační centrum 
Jedovnice“. Především je ale maminkou dvojčá-
tek, letošních prvňaček. 
„Já jsem do Dymáčku přišla asi tak před pěti lety, 
když byly holky trošku větší. Hned jsem se zapoji-
la do vedení herničky, a  taky se starám o webové 
stránky a facebookový profil Dymáčku,“ vypočítá-
vá Míša. A jak vlastně funguje Rada Dymáčku? 
Mají nějaké pravidelné schůze? „Dřív jsme se 
scházely častěji. V  současné době, když většina 

z nás už chodí do práce, se hodně domlouváme přes 
maily, Facebook a  podobně. Je to dobré, že dnes 
máme tyhle možnosti rychlé komunikace.“ 

Jak děti odrůstaly a  maminky nastupovaly 
do zaměstnání, postupně se ta „první generace“ 
vytrácela, ale přidávaly se zase nové mamin-
ky a  nové děti. Některé jsou třeba bývalé spo-
lužačky ze „základky“, jiné se předtím neznaly 
a v Dymáčku se spřátelily. Do činnosti centra se 
aktivně zapojují nejen členky Rady Dymáčku, 
ale vlastně všechny maminky, každá podle toho, 
na  co je šikovná – některé vedou pravidelné 
kroužky, všelijaké dílničky, výtvarku, cvičení, 
díky jedné z  maminek mají v  Dymáčku vlast-
ní logopedickou poradnu. No a úplně všechny 
společně připravují jarní a  podzimní Bazárky, 
o které je velký zájem a jsou proto organizačně 
opravdu náročné.
Dymáček se stal během let už tradiční stálicí 
jedovnického společenského a spolkového dění. 
Novopečení rodiče dnes už nemusejí nic složitě 
zakládat a hned vědí, kam se mohou obrátit, kde 
najdou spřízněné duše. Zapojují se nejenom ma-
minky, ale i tatínkové, a jak se tak na ně dívám, 
je to dobrá parta, v níž si vzájemně vypomůžou, 
kde je třeba, sdílejí svá trápení i  radosti a užijí 
i hodně zábavy. Je pěkné pozorovat, jak se inten-
zivně věnují dětem, a to nejen těm vlastním, ale 
i těm ostatním.
Takové radostné a aktivní rodiny jsou určitě na-
dějí pro budoucnost naší obce i celé společnosti.

Soňa Plchová

Sport
Sokol Jedovnice připravuje

• Ve  dnech 7. až 14. července 
2019 se 6 jedovnických sokolů 
zúčastní 16. Světové gymna-
estrády WG 2019 v rakous-
kém Dornbirnu. Aktivně se 
zapojí do  cvičení hromadné 
česko-slovenské skladby Spolu, která byla 
v premiéře předvedena na XVI. všesokolském 
sletu loni v Praze.

• V termínu 16. až 22. září 2019, v rámci týdne 
„Sokol spolu v pohybu“, budou pro veřejnost 
připraveny otevřené hodiny cvičení, testování 
zájemců jednotnými testy ČOS, turistická vy-
cházka a dvě víkendové akce:

• v  sobotu 21. září župní přebor mládeže 
v lehkoatletických disciplínách – Memoriál 
J. Daňka na hřišti Na Kopci

Na snímku členky Rady MaRC Dymáček  
Lenka, Míša a Mirka (spolu s další maminkou 

Martinou – s brýlemi)
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• v  neděli 22. září zájezd do  Jiříkova 
do  Pradědovy galerie (dřevěné sochy řezbáře 
pana Halouzky)

• V úterý 8. října 2019 proběhne Večer sokol-
ských světel u  příležitosti Památného dne 
sokolstva, který je v  letošním roce poprvé 

oficiálně Senátem vyhlášen jako významný 
den České republiky.

Podrobnosti o všech akcích přineseme v příštím 
čísle zpravodaje, již nyní si ale můžete uvedená 
data poznamenat do kalendáře!
Kateřina Klimešová, starostka TJ Sokol Jedovnice

Významná výročí minigolfu

V loňském roce oslavil jedovnický minigolfový 
klub 25. výročí od  svého založení (psali jsme 
o tom v minulém Zpravodaji). Letos je to 50 let, 
co vznikl československý a následně český mini-
golfový svaz (ČMGS). První oficiální turnaje se 
hrály na hřištích v Olomouci. 
V  tomto roce se bude konat již 41. mistrovství 
České republiky a česká reprezentace zazname-
nala několik medailových úspěchů ve všech ka-
tegoriích na mistrovství Evropy i světa. 

Jedovnickému oddílu bylo v  tomto jubilej-
ním roce přiděleno pořadatelství mistrovství 
Moravy a Slezska, které se bude konat na zre-
konstruovaném hřišti v  autokempu Olšovec 
29.-30. června. Před tímto turnajem vyšší kate-
gorie se odehrají dva open turnaje druholigové 
úrovně 8. a 9. června. 
Zveme příznivce a diváky ke zhlédnutí výkonů 
špičkových hráčů minigolfu z Moravy. 

MGC Jedovnice

Kultura
Rozkvetlé Jedovnice 2019

Kulturně spolková komise vyhlašuje další roč-
ník soutěže Rozkvetlé Jedovnice, opět ve  třech 
tradičních kategoriích Nejhezčí balkon / 
lodžie, Nejhezčí zahrádka / předzahrádka 
a Nejhezčí okno. Nejlepší tři v každé kategorii 

budou vyhodnoceni a odměněni. Fotografování 
proběhne v  měsíci červenci z  míst veřejně pří-
stupných. Bude se opakovat loňský systém, že 
ti, kdo byli oceněni minule, budou tentokrát 
„mimo soutěž“, aby se dostalo i na ty, kteří třeba 

Mužská část cvičenců skladby Spolu - foto z nácviku na Gymnaestrádu (z časopisu Sokol 4/2019). 
Uprostřed Jaroslav a Jakub Vávrovi z Jedovnic.
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pravidelně zůstávají těsně „pod čarou“. Pokud 
máte zájem se do  soutěže zapojit, přihlaste se 
(není podmínkou) u  paní Ševčíkové na  úřa-
dě městyse (e-mail  kultura@jedovnice.cz, tel. 

516 528 213) – nebo třeba pošlete fotografii či 
tip (nemusí se týkat jen vlastního).

Kulturně spolková komise  

Informace z knihovny

Přednáška na téma Velikonoce
Přednášející Dana Šimková přijela v  úterý  
2. dubna 2019, aby nám svým poutavým pro-
jevem přiblížila události posledních dní Ježíše 
Krista a  povyprávěla nám o  úplném počát-
ku křesťanství až po  seslání Ducha Svatého. 
Povídání obohatila hudebními ukázkami z mu-
zikálu Jesus Christ Superstar a  také dalšími 
nádhernými skladbami, které se velikonoční 
tématikou zabývají.
Návštěva prvňáků
Prvňáčci ze ZŠ Jedovnice navštívili ve  stře-
du 17. 4. naši knihovnu. Děti ukázaly, jak se 
krásně naučily číst, poté jsme si pověděli něco 
o  Velikonocích a  závěrem si všechny našly 
v knihovně schovaný velikonoční perník.

Dostupná periodika
V  knihovně si kromě knih lze půjčovat 
i periodika neboli časopisy, aktuálně odebíráme 
tyto: * Vlasta * Rozmarýna * Dekor * Ona ví * 
21. století * Burda * Diana * Čtyřlístek * Junior: 
Pochopte svět *
Star Wars v knihovně
Všechny děti, které mají rády Star Wars, si můžou 
kdykoliv přijít do  knihovny zahrát stolní spole-
čenskou hru Carcassonne Star Wars. Známá pra-
vidla zde byla drobně upravena, takže hra nabízí 
úplně nový zážitek! Napínavé souboje o nadvládu 
nad jednou vzdálenou galaxií čekají jen na  vás! 
Hra je určena pro 2 až 7 hráčů od 7 let. 

Novinky v knihovním 
fondu od 25. 3. 2019
PRO DOSPĚLÉ
Černooká (Anna Musilová)
Jsou světla, která nevidíme (Anthony Doerr)
Máma (Táňa Keleová-Vasilková)
Na podpatcích (Dominik Dán)
Smrtící tajnosti (Robert Bryndza)
Temné hlubiny (Robert Bryndza)
Špatná sestra (Sam Carringtonová)
Tiché roky (Alena Mornštajnová)
Hodiny z olova (Radka Denemarková)
Lži, dokud můžeš (Mary Kubica)
Neplakej (Mary Kubica)
Přes nepřízeň osudu (Danielle Steel)
Klíč soudného dne (James Rollins)
Spiklenci obruče a kladiva (Jan Bauer)

Naučná literatura
Moderní dřevostavba (Martin Růžička)
Moravský kras (Rudolf Musil)

PRO DĚTI / MLÁDEŽ
Hledej a  najdi – Když mám volno (kolektiv 
autorů)
Příručka mladého zahradníka (kolektiv)
Šikulové tvoří dárky (kolektiv)
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Co mě čeká ve školce (Jiří Šandera)
Povedená dvojka Bambalanda a Štruntalanda 
(Jiří Šandera)
Leporela: Rýmováni se zvířátky I. a II. díl
Ať jsou velcí zase malí! (Barbora Vajsejtlová)
Kocour v botách

Konec zlobení (Zuzana Pospíšilová)
Pohádky z venkova
Prasátko na útěku (Arnold Lobel)
Tajemství staré pumpy (Eliška Fojtová)
Zvířátka (Eva Horáková)

Michaela Doleželová, knihovnice

Univerzita třetího věku na MUNI

Poslední volná místa 
na akademický rok 2019-2020!
Pro seniory, kteří jsou stále aktivní a mají chuť 
rozšiřovat si své dosavadní znalosti a vědomosti, 
je určeno studium na  Univerzitě třetího věku 
Masarykovy univerzity.
U3V nabízí možnost seznámit se s významnými 
odborníky, kteří vás rádi zasvětí do tajů nejrůz-
nějších vědních oborů a obohatí vás o důležité 
poznatky a nová zjištění.
Naší snahou je, aby nabídka kurzů byla co mož-
ná nejpestřejší. Proto si na své přijdou jak vyzna-
vači pohybových aktivit, tak i milovníci cizích 
jazyků, hudby, filmové tvorby, historie, nebeské 
oblohy, cestování a mnoho dalšího. 
Zápis byl zahájen již od  2. května, a  proto 
je  v  tuto chvíli bohužel již většina kurzů 
obsazena. 
To je zpráva na jednu stranu špatná, ale na dru-
hou stranu je skvělé, že existuje taková spousta ak-
tivních seniorů.
Příští rok je potřeba ohlídat si začátek zápisu... 
Tentokrát jsme měli smůlu, že nabídka od  U3V 
dorazila těsně po  vydání dubnového zpravoda-
je. Proto jsme informaci zveřejnili alespoň na in-
fokanále a obecních internetových stránkách. K ně-
komu se tak zpráva možná nedostala.

Napřesrok se tedy za  redakci zpravodaje radě-
ji univerzitě včas sami připomeneme!
Pro ty, kdo patří mezi milovníky a  obdivovatele 
umění ve  všech jeho podobách, však i  tak máme 
dobrou zprávu:

Ještě jsou k dispozici studijní místa v tříletém 
kurzu Umění, objednavatelé a umělecký styl 
v dějinách.
Přednášky trvají 90 minut a  konají se jednou 
za 14 dní v období od října do května.
Zájemci o  studium hradí každoročně zápisné, 
které bylo pro akademický rok 2019/2020 stano-
veno ve výši 800 Kč.
Přihlášky je možné podat do 30. června 2019 
(raději ovšem ihned!) buď osobně v  kancelá-
ři  Univerzity třetího věku MU (Komenského 
nám. 2, Brno) nebo elektronicky. Další informa-
ce a podrobnosti o nabízených kurzech, podmín-
kách přijetí a možnostech přihlašování naleznete 
na www.u3v.muni.cz, případně nás můžete kon-
taktovat telefonicky na čísle 549 49 81 41.

za kolektiv U3V MUNI 
Mgr. Marcela Strmisková 

(za redakci Jedovnického zpravodaje 
upravila Soňa Plchová)

Historie
Záhadný kříž nad farou
Mezi farou a  začátkem ulice U  Hrubé lípy, 
vpravo od  cesty, stojí kříž. Je vzdálen zhruba 
93 m severním směrem od  vjezdu do  farního 
dvora a  30 m východním směrem od  nároží 
smuteční obřadní síně.
Do  roku 2017 byl jeho stav velmi zaned-
baný, jako by byl zapomenut. V  souvislosti 

s  vybudováním blízkého dětského minihřiště 
se zastupitelé dohodli, že kříž bude opraven. 
Při obhlídce byl zjištěn znepokojivý fakt, že 
jednotlivé kamenné části na sobě byly jen volně 
položeny, takže by ani nebylo třeba velké síly 
či zručnosti, aby je kdokoliv shodil. Naštěstí 
to nikoho nenapadlo. Původně byly kamenné 
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bloky zřejmě spojeny cementovou maltou či 
cementem, ale toto pojivo již dávno strávil čas.
Kříž byl velmi nesourodé konstrukce. Nejnižší 
část tvořil oku téměř skrytý opukový blok, za-
puštěný v zemi ze severní strany. Jeho povrch 
lícoval s  terénem, takže v  trávě téměř nebyl 
vidět. Byl popraskaný a  vydrolený. Nicméně 
skrýval zajímavý detail, kterým však procházela 
jedna z trhlin. Zdálo se, že toto místo nese sto-
py kamenické úpravy, opracování do oblouku. 
Bohužel, tato odlomená část se v rámci oprav 
ztratila, je ovšem zachycena na fotografiích.
Nadzemním stupněm byl „schod“, spočívající 
přímo na zemi, tedy na hlíně. Ten byl tvořen 
čtyřmi opět opukovými bloky, složenými 
do  čtverce. Vnitřek čtverce – jak se při roze-
bírání ukázalo – byl vysypán kameny a  zalit 
maltou. Jihovýchodní roh čtverce, kde terén 
nejvíce klesal, byl jen podložen kameny – mezi 
zemí a  spodní stranou schodu zela mezera. 
Jednotlivé opukové bloky byly původně navíc 
svázány v  rozích pomocí zdvojených želez-
ných kramlů, z  nichž ale vždy zbyl jen jeden 
– po jeho chybějícím druhu zbyla jen zasekaná 
drážka. Celý schod tak zdaleka netvořil kom-
paktní a rovinný celek, navíc jeho horní římsa 
byla na několika místech odlomena.
Na tomto schodu byl položen a pomocí malty 
zajištěn spodní díl pískovcového podstavce. 

Na něm již volně spočíval střední pískovcový 
díl – hranol, který na čelní (jižní) straně nesl 
těžce poškozenou, částečně odlomenou desku 
z  měkkého mramoru. Lze předpokládat, že 
na desce byl kdysi vytesán nějaký nápis, nezby-
lo po něm však ani stopy.
Následoval horní pískovcový díl, opět volně 
položený hranol se vsazenou bílou kamennou 
deskou. I ona asi kdysi nesla nějaký nápis, byla 
však za desítky let tak degradována povětrnost-
ními vlivy, že z tušeného nápisu nezbylo nic.
Do tohoto horního hranolu byl vsazen litinový 
kříž s  ozdobně zakončenými rameny a  tělem 
Krista. Z průsečíku ramen kříže vycházely čty-
ři paprsky „záře“, jeden z nich byl však odlo-
men. Kříž byl natřen obvyklou černou barvou, 
konce ramen, nápis INRI a  paprsky barvou 
zlatou, tělo Krista stříbřenkou. Na  kovových 
částech byla viditelná koroze.
Protože vrchní pískovcový díl měl plochou 
horní stranu, hrozilo zatékání vody kolem 
upevňovacího trnu kříže, tím pádem i násled-
ná koroze trnu a někdy v budoucnu roztržení 
pískovce, protože zkorodované části mají větší 
objem, než původní kov.
Podle názoru kameníka Jana Leitgeba měl kříž 
původně ještě čtvrtý díl – řekněme stříšku – 
díky které voda stékala a nedostávala se dovnitř 
kamene.
Kříži chyběl ještě jeden předpokládaný prvek – 
prohnutá zadní vzpěra mezi křížem a pískovco-
vým podstavcem. Po ní zbyl jen zatesaný otvor 
na zadní stěně horního hranolového dílu.
Celý kříž budil dojem velmi ledabylé práce. 
Spodní opukové díly mohou s  jistou pravdě-
podobností pocházet z upravených prvků sta-
rého jedovnického kostela (nový byl vystavěn 
v  letech 1783-1785). Pískovcová část je podle  
J. Leitgeba vyrobena z hořického pískovce. 
Ten se k  nám začal z  Čech dovážet až díky 
rozvoji automobilové dopravy po vzniku 
Československa. Podstavec tedy zřejmě pochá-
zí až ze 20. či 30. let 20. století. Tomu podle 
J. Leitgeba nasvědčují i  velmi jednoduché, 
strohé tvary. V  18. i  19. století se totiž pou-
žívaly složitější, zdobnější. J. Leitgeb vyslovil 
i domněnku, že může jít o sekundárně použitý 
podstavec z nějakého náhrobku. Jisté improvi-
zaci nasvědčuje i kombinace kámen/litina, pro-
tože obvyklejší by byl kříž buď jen kamenný či 
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jen litinový. Jakousi obdobou je kříž na návsi 
v Holštejně – i  tam jde o kombinaci různých 
kamenných materiálů podstavce s  litinovým 
křížem, téměř jistě v rámci „opravy“ poškození 
původního kamenného kříže.
V  případě našeho jedovnického kříže se lze 
domnívat, že by naopak mohlo jít o improvizo-
vanou náhradu za zničený starší litinový kříž.
Je tu zajímavá „stopa“. Ocituji několik zápisů 
místního faráře z Domácího protokolu jedov-
nické farnosti:
Folio 132, rok 1831: 12. neděli po  Letnicích 
neboli 14. srpna jsem požehnal kamennou sochu 
Panny Marie, která byla přenesena na  náklady 
jedovnické obce, s povolením konsistoře ze 3. červ-
na téhož roku, č. 1110.  
Folio 135, rok 1833: Prudká bouře v  noci 19. 
prosince téhož roku shodila a poničila kamennou 
sochu Panny Marie, zřízenou a požehnanou roku 
1831. Téhož roku řádila v  jedovnické farnosti 
a  sousedních farnostech nemoc zvaná chřipka, 
která zabila mnoho nemluvňat, starých a slabých 
lidí a žen po porodu. 
Folio 137, rok 1836: Místo kamenné sochy Panny 
Marie, která byla pořízena roku 1831 a zničena 
bouřkou, zakoupil Matěj Seifert, jedovnický hos-
podský, železný kříž, který jsem požehnal 24. čer-
vence neboli o 9. neděli po Letnicích roku 1836, 
s povolením konsistoře ze 30. června tohoto roku, 
č. 1463. Udržování sochy má na  starosti obec 
Jedovnice. Téhož roku znovu propukla cholera, 
a to v Rogendorfu a ve Vilémovicích, kde zemřeli 
3 lidé. 
(Z  reversu jedovnické obce z  19. června 
1836, který se dochoval v  diecézním archi-
vu, se dozvídáme upřesnění, že kříž bude stát 
„za Wallami“).
Folio 148, rok 1872: O Prosebném pondělí, tj. 
dne 6. května 1872, se ráno u prvního zastave-
ní konalo žehnání železného kříže, umístěného 
poblíž farního kostela v  Jedovnicích na  cestě 
k Ostrovu a znovu zřízeného, tedy obnoveného, 
na  náklady pana Adolfa Wernera, obchodníka 
v  Jedovnicích, na  místo starého, také železného 
kříže, který vyvrátil jakýsi vůz (s nákladem); žeh-
nal R.D. Karel Vojtěch, kooperátor, bez kázání 
– s  povolením veledůstojné brněnské konsistoře 
z 25. dubna 1872, č. 1277 bez klauzule. 
Není sice 100% jisté, že se zápisy z  let 1836 
a  1872 týkají stejného kříže, ale je to velmi 

pravděpodobné. Pokud by tento předpoklad 
byl správný, bylo by to potvrzením domněn-
ky, že kostelní areál byl kdysi opevněn pomocí 
valů, a  to zhruba v  rozsahu, jak jsem nastínil 
v Jedovnickém zpravodaji 1/2018.
Lze tedy rekonstruovat, že od  roku 1836 stál 
poblíž kostela železný (tj. litinový) kříž jako 
náhrada za poničenou kamennou sochu Panny 
Marie. Jelikož sochu pořídila jedovnické obec 
a zavázala se ji i udržovat, přešla na obec povin-
nost udržovat i náhradou pořízený kříž. 
Kříž stál u  cesty (od  fary) na  Ostrov, což je 
dodnes trasa cesty od fary k Hrubé lípě a dál 
ke Krchůvku nad Vilémovicemi. 
Kříž byl nechtěně vyvrácen naloženým povo-
zem a  roku 1872 ho nahradil nový litinový 
kříž. Lze se domnívat, že i  tento kříž, který 
zřejmě zůstal u  cesty, byl snad podobným 
způsobem zničen. Jako náhrada, snad někdy 
v  době 2. světové války (nedlouho před ní, 
nedlouho po ní) vznikla narychlo improvizace: 
opukové bloky jako schod, pískovcový podsta-
vec snad z nějakého rušeného hrobu (a možná 
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nekompletní), navrch litinový kříž (snad z pů-
vodního kříže). Nový kříž byl pro jistotu umís-
těn dále od  cesty, aby byl lépe chráněn před 
novým poškozením – a tam zůstal dodnes.
Ani starý Domácí protokol, ani nová farní 
kronika (od  roku 1935) již nic o  kříži poblíž 
kostela neříkají. Moje teorie o jeho původu tak 
zůstane asi navždy jen teorií.
Snad na vysvětlenou, proč místní farář potře-
boval k  posvěcení kříže povolení biskupství: 
Důvodem bylo to, aby kvůli účasti faráře či 
kaplana nevznikaly v budoucnu domněnky, že 
jde o majetek farní a  že by ho měla udržovat 
farnost. Proto každý, kdo zbudoval nějaký kříž 
(jednotlivec či obec) a chtěl ho vysvětit, musel 
nejdříve na biskupství poslat tzv. revers, kterým 
se zavázal kříž na vlastní náklady v budoucnu 
udržovat. Až poté zaslalo biskupství příslušné-
mu faráři povolení k vysvěcení.
Pokud jde o  vlastní obnovu kříže, kamenic-
ké práce a  zlacení provedl kameník pan Jan 
Leitgeb z  Blanska, renovaci kovových částí 
pracovní skupina farníků pod vedením zkuše-
ného pana Luboše Sedláka. Jsou mj. doplněny 
všechny chybějící části (paprsek, stříškovitý 
pískovcový díl, zadní vzpěra, odlámané ka-
menné fragmenty). Kříž je pevně usazen na po-
řádném základu.
Byly také vsazeny nové nápisové desky z vra-
čanského vápence. Horní nese Kristova slova 
JÁ JSEM CESTA, PRAVDA I  ŽIVOT. Při 
volbě textu bylo třeba vzít především v potaz 
velmi omezenou plochu desky, text tedy musel 
být stručný. Nápis zároveň odkazuje na to, že 
kříž byl původně umístěn někde blíže u cesty.
Dolní deska má text OBNOVENO NÁKLA-
DEM MĚSTYSE JEDOVNICE V  ROCE 
2017. Na  desce je ponecháno dost místa pro 
vyznačení obnov v  dalších letech, protože 
především umístění v těsné blízkosti lípy kříži 
neprospívá. Což je ovšem problém i dalších je-
dovnických skulptur, protože našim předkům 
se doplnění sochy či kříže lipami velmi líbilo.
Kříž byl demontován v září 2016, nazpět usa-
zen v  listopadu 2017. V  roce 2018 proběhly 
dokončovací práce, např. barevné sjednocení 
kamene. Posledním „kamínkem do mozaiky“ 
pak bylo vsazení nápisových desek v  dubnu 
2019.

Otázkou je smysl kříže, který zřejmě stál 
na  původní hranici jedovnického intravilánu 
(zastavěné části obce). K  tomu mi zajíma-
vý postřeh napsala Ing.  Oldřiška Francová: 
„Vzpomněla jsem si, jak vypadaly pohřby 
v Podomí v mém dětství. Za Podomím byl kří-
žek, kde místní „předmodlívač“ vedl rozloučení se 
zemřelým. Taky třikrát prosil jménem zemřelého, 
aby mu lidé odpustili. Pak se šlo do Krásenska. 
A u křížku, který stával na konci dědiny (dnes už 
je v dědině) čekal na pohřební průvod pan farář 
i s ministranty a u toho křížku byla taky taková 
krátká pobožnost. Z  toho si pamatuji: Z hloubi 
duše k Tobě volám, Hospodine... A pak šel průvod 
do kostela, už s křížkem, panem farářem a mi-
nistranty. Tak třeba ten křížek nad jedovnickou 
farou sloužil pro přijetí pohřebního průvodu ze 
vsí sousedních.“
Takzvané kříže posledního rozloučení byly 
kdysi snad v  každé vsi, která neměla kostel. 
Stály obvykle na hranici intravilánu, u nich se 
smuteční průvod zastavil a mrtvý se zde sym-
bolicky loučil s vesnicí. V Kotvrdovicích je to 
kříž u dolního rybníka, v Krasové u polní cesty 
do Jedovnic...
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Pokud existovaly i kříže pro přivítání smuteč-
ního průvodu, je možné, že ten „náš“ mohl 
kdysi sloužit ke  stejnému účelu, že tady farář 
očekával průvody z Vilémovic a z Rogendorfu/
Krasové. Průvody od  Kotvrdovic mohly být 
očekávány u litinového kříže, který kdysi stával 
v křižovatce u dnešní benzínky.
Poslední zajímavostí je letošní postřeh společ-
nosti Greenberg, která zpracovala návrh řešení 
situace „pod lipami“, či spíše veřejného pro-
stranství severně od kostela a fary. Povšimli si, 
že při pohledu od vrat farního dvora ke kříž-
ku tvoří stromy zřetelnou alej, kříž je přesně 
v  ose této tušené aleje. Druhou možností je 
pochopitelně podívat se od křížku k farnímu 
dvoru. Stromy v této tušené aleji jsou zhruba 
stejného stáří a  jsou vysázeny v pravidelných 
rozstupech (pokud ovšem připustíme, že se 

některé nedochovaly a proto je někde rozstup 
dvojnásobný).
Myšlenka je to velmi zajímavá, je však otázkou, 
zda křížek nebyl na  dnešní místo přesunut 
od cesty až relativně nedávno, dlouho po vy-
sázení uvedených stromů. Myšlence aleje ne-
odpovídá ani to, že mezi řadami stromů nejsou 
žádné stopy po  nějaké cestě, i  podle starých 
map vedla cesta „od nepaměti“ v trase dnešní 
cesty od fary. A zdá se, že při vhodných úhlech 
pohledu by se daly „pod lipami“ uvidět i další 
stromořadí či aleje. 
A  tak, jako zůstane poněkud záhadou onen 
kříž, zůstane zřejmě otázkou i  to, zda jde 
o úmyslně založenou alej, nebo o náhodu.
Každopádně poděkování patří všem, zmíně-
ným přímo i nepřímo, kteří se o obnovu výše 
popisovaného kříže jakkoli zasloužili.

Josef Plch

Duchovní sloupek
Fotoaparát
Náš kostel si přijíždí prohlédnout poměrně vel-
ké množství lidí, většina z  nich organizovaně 
v  rámci poutě do Křtin nebo do Sloupu, nebo 
v  rámci turistické návštěvy Moravského krasu, 
některé zájezdy se specializují na  umělecké pa-
mátky v našem kraji, někteří přijíždějí v několi-
kačlenných skupinkách z osobního zájmu. Tento 
zájem mi samozřejmě dělá radost. Nejvíce mě 
potěší, když takový zájem projeví studenti.
Jedna taková skupinka tu byla začátkem května. 
Termín návštěvy si domlouvali dva měsíce pře-
dem, tři dny předem si ještě ověřili, jestli jsem 
na ně nezapomněl. Když dorazili, bylo na nich 
vidět, že se těší. V kostele se vzadu zastavili, je-
den z nich sundal ze zad velký batoh, v kterém 
nesl i věci těch ostatních, kteří přišli nalehko bez 
zavazadel, a asi proto byl v tričku, i když teplota 
byla spíše březnová. Než v batohu našel bundu, 
šel jsem rozsvítit světla a  čekal jsem vpředu, 
abych návštěvníkům něco pověděl. Jenže oni 
něco řešili sklonění nad batohem. Až po  ně-
kolika minutách přišel dopředu jeden, po něm 
druhý a  třetí, každý si během několika vteřin 
prohlédl presbytář a vrátil se dozadu k ostatním. 
Potom zase všichni řešili něco vzadu pod kůrem 

a o navštívené místo nejevili zájem. Nerozuměl 
jsem tomu. Po  několika dalších minutách mi 
s omluvou přišel jeden z nich vysvětlit, že někde 
ztratili fotoaparát a že ho místo prohlídky koste-
la půjdou hledat.
Než jsem pozhasínal, vyšli před kostel. 
Vzpomínali, kde ztracený přístroj použili napo-
sledy, pak jeden z nich telefonoval do hospody, 
kde obědvali, načež radostně hlásil ostatním, že 
tam hledaný fotoaparát byl nalezen a uschován. 
Čekal jsem, že když už je netíží ztráta drahé 
věci a  autobus zpět jim jede až za  půl hodiny, 
budou se chtít ještě vrátit do kostela a tentokrát 
si návštěvu užít. Nechtěli. I když se o fotoaparát 
nemuseli bát, měli ho stejně plnou hlavu a  cíl, 
za  kterým sem přišli, je přestal zajímat. Jejich 
svět se v té chvíli točil jen kolem fotoaparátu.
Podobné věci se stávají i nám v běžném životě. 
Pro něco jdeme, cestou ještě uděláme něco ji-
ného, při tom si vzpomeneme na něco, co jsme 
měli udělat už včera, jedno se nabaluje na druhé, 
a na původní úmysl si vzpomeneme, až nám to, 
pro co jsme původně šli, chybí. Ve stejném stylu 
se nám ze života vytrácejí i vztahy a ideály. Ne, 
že bychom se jich vzdali nebo vědomě změnili 
cíl, ale pod vlivem okolností zapomeneme, čeho 
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a  proč jsme chtěli dosáhnout. Středem našeho 
života se stane něco, co mělo být jen pomůckou 
nebo zpestřením našeho životního směřování. 
Třeba se ti studenti někdy objeví znovu a  ces-
tou si dají pozor na své věci, aby si mohli kostel 

v klidu prohlédnout a užít si to. A snad i my do-
sáhneme toho, co pro nás bylo a mělo by nadále 
být v životě tím nejdůležitějším.

Václav Trmač, farář

Různé aneb Napsali jste nám
Uveřejněné příspěvky čtenářů nemusejí odpovídat názorům redakce. 
Oprava chodníku na ulici 
Palackého a další kroky k lepšímu 
v prvním pololetí roku 2019
Kromě probíhající rekonstrukce vodovodní-
ho řadu v  Podhájí i  v  dalších částech městyse, 
zateplování budov mateřské školy a  budování 
přístupové komunikace kolem rybníka Olšovce 
bylo v  prvních jarních dnech započato také 
s dlouho očekávanou úpravou chodníku na ulici 
Palackého. 
Oprava kromě dláždění povrchu chodníku při-
náší také využití terénu pod ním. 
Staré koaxiální rozvody obecní kabelové televi-
ze jsou ve  spolupráci s  firmou „ign.cz internet, 
s.r.o.“ (Ing.  Zdeněk Lebiš) nahrazovány optic-
kými kabely s  odbočením do  každého domu 
po straně chodníku, na které se obyvatelé těchto 
domů budou moci připojit k příjmu místní ka-
belové televize a k internetu. Pod chodník byla 
uložena také rezervní trubka pro pozdější nata-
žení elektrického vedení ke stožárům veřejného 
osvětlení.
Panu Ing. Lebišovi děkuji za tuto informaci. 
Uváděné uložení až po  autobusovou zastávku 
před samoobsluhou bude ukončeno přibližně 
do poloviny července. Píši to dva dny před kont-
rolním dnem, na kterém termín dokončení bude 
snad upřesněn.
V  návaznosti na  podzemní uložení trubek 
a  kabelů nastoupili pracovníci lažánecké firmy 
Baleo, s.r.o., kteří bez ohledu na pracovní nebo 
sváteční den či počasí plynule udusávají podlaží 
pod zámkovou dlažbu, kterou odborný dlaždič 
v  průběhu desítek nekonečných hodin týdně 
v ohnutí a na kolenou pokládá a gumovou pa-
ličkou vyrovnává do roviny, další pracovníci za-
sypávají pískem a ve finální fázi strojním dobru-
šováním upravují na schůdnou plochu. Náročná 
a odborná práce pana dlaždiče i všech ostatních 
zaslouží poděkování a uznání.

Čeká nás ještě další fáze úpravy tohoto chod-
níku. Zazelenání travnatých ploch kolem něj. 
Stálo by za zamyšlenou osázet tyto chodníkové 
okraje k silnici listnatými keři, jak jsem viděl při 
pěší cestě z  Aschheimu do  Dornachu. Bylo by 
to vzhledné a  zejména zdravotně účelné, pro-
tože keřové listy by byly částečným přírodním 
filtrem a  ochranou zde bydlících občanů před 
výfukovými plyny z motorových vozidel a sou-
časně také malými nositeli vláhy v horkých a su-
chých dnech. Jak jsem vyčetl na  internetovém 
Receptáři v článku „Které dřeviny odolávají zne-
čištění a mohou růst i u silnice?“, je jich na výběr 
celá řada, které vyhovují tomuto účelu.

IM
(Zmiňovaný článek je dostupný zde: https://www.
ireceptar.cz/zahrada/ktere-dreviny-odolavaji-
znecisteni-a-mohou-rust-i-u-silnice.html)

Jedovničtí školáci v Aschheimu 
aneb Jak to kdysi začalo
Včera v neděli (19. 5., pozn. red.) k večeru potká-
vám děvče s cestovním vybavením.
„Z víkendovky?“ ptám se. „Ne, byli jsme se ško-
lou v Aschheimu“. „Jaké to tam bylo?“ Z dalšího 
se dovídám, že to nebyla běžná návštěva jako 
jindy, ale oficiální slavnostní setkání a  přijetí 
ke  dvacátému výročí navázání tohoto partner-
ského vztahu mezi školami s  oceněním paní 
učitelky Mgr. Světlany Štěpánkové, která od pr-
vopočátku po  všechny roky byla a  je pilířem 
těchto setkání.
Protože vztah mezi našimi školami má již dvace-
tiletou historii, dovolím si připomenout, jak to 
všechno začalo.
V druhé polovině devadesátých let v jednom od-
poledni k jedovnické škole přijelo nákladní auto 
z  Aschheimu, naložené jim nepotřebnými žá-
kovskými lavicemi. Řekli jsme si tehdy společně 
s paní učitelkou Štěpánkovou: „Oni nám a my 
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nic?“. O  hmotné oplátce se nedalo uvažovat. 
Zvolili jsme jiný způsob revanše. Společně s paní 
učitelkou jsme sestavili kulturní program, paní 
učitelka pak texty „poněmčila“. Po jejich nacvi-
čení byla výsledkem tři vystoupení v aschheim-
ské škole, dvě pro žáky a jedno večerní pro jejich 
rodiče. Všechna s úspěchem, ke kterému pěvec-
kými sóly při mém brnkání na  klavír přispěla 
také dcera naší dnešní paní zástupkyně ředitelky.
O  dva roky později naši žáci měli nacvičenou 
divadelní pohádku Popelka, z  jejích textů jsme 
vybrali nejvýznamnější pasáže, paní učitelkou 
opět převedené do němčiny - a druhý partner-
ský úspěch byl tady. V dalších letech se přešlo 
i  ke  sportování, a  tak vznikla celá dvacetiletá 
historie těchto vzájemných vztahů mezi školami 
v Aschheimu a v Jedovnicích.

IM
Tiše žila, tiše odešla
Nedávno zemřela paní Janíčková, celoživotní 
občanka Jedovnic (z  Jiráskovy ulice čp. 187). 
V minulosti jsme ji znali a také oslovovali jako 
paní Růženku, „prodlouženou ruku s  lidským 

citem“ dětské lékařky MUDr. Marie Vodáčkové, 
se kterou (společně ještě s dětskou sestrou paní 
Hladůvkovou) pomáhaly maminkám uvádět 
jejich narozené děti v  prvních týdnech do  ži-
vota. Návštěvami v  rodinách, v  dětských po-
radnách v  jednotlivých obcích obvodu. My 
v  Kotvrdovicích jsme chodili své děti zvážit 
a  také pro další rady za  paní doktorkou a  ses-
třičkami do malé ordinační místnosti v budově 
místního národního výboru. 
Ve  školách jsme pak měli možnost sledovat 
starostlivou péči paní Růženky při zdravotních 
prohlídkách žáků. 
Vděčná vzpomínka všech, kteří si dnes připo-
menou tento krásný a  zodpovědný vztah paní 
Janíčkové k  dětem i  jejich maminkám, bude 
od  nich, jakož i  ode mne, tím nejsrdečnějším 
a  zaslouženým poděkováním za  její laskavost 
a  starostlivost, kterými přispívala ke  zdravému 
růstu budoucích, tedy vlastně dnešních občanů 
Jedovnic, za což jí v plném svém významu náleží 
poslední pozdrav: Čest její památce.

IM

Pranostika z titulní strany 
... a několik dalších jako přívažek
Netřeba v  červnu o  déšť prositi, přijde, jak 
začneš kositi. Tohle je tak trochu škodolibá pra-
nostika… Ono je to složité, na jedné straně vláha 
je potřebná, v době sucha déšť toužebně vyhlížíme 
- ovšem kdo někdy sušil seno, tak ví, jak to je se 
zákonem schválnosti…
1. června  O svatém Fortunátu má kapka 

deště cenu dukátu.
8. června  Medardova kápě, čtyřicet dní kape. 

Když prší na Medarda, namokne 
každá brázda. 
Když na Medarda prší, nebudou 
toho roku houby růst. 
Po Medardovi ostrá zima už necho-
dí, ani mráz vinici víc neuškodí. 
Medardovy mrazy vinné révy 
nepokazí.
Když na Medarda prší, voda břehy 
vrší.

Pláče-li Medard, i ječmen zapláče. 
13. června Na svatého Antonína broušení kos 

započíná.
Proč je vlastně tolik pranostik spojených 
s  Medardem? Žil skutečně nějaký Medard a  měl 
kápi (kapuci)? Podle Wikipedie byl svatý Medard 
(asi 457 – asi 545) francký biskup ve Vermandois. 
V  křesťanském náboženství je považován 
za  ochránce úrody a  patrona sedláků, pastýřů, 
meteorologů, sládků a  vinařů a  proti bolesti 
zubů. Lidé se k němu modlili za suché počasí při 
senoseči, za úrodu polí a vinic, také proti horečce 
a choromyslnosti.
Podle legendy zastihla Medarda v chlapeckém věku 
bouře v přírodě a v  té chvíli se nad něj snesl ob-
rovský orel, který ho roztaženými perutěmi chránil 
před deštěm. Příběh se stal podnětem ke  vzývání 
Medarda proti deštivému počasí zejména o senách.

Připravila Soňa Plchová
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Pozvánky
Pozvánky ze ZUŠ Jedovnice
V neděli 16. června od 12 do 13 hodin zveme 
všechny příznivce taneční muziky na  tradiční 
vystoupení žákovského Big Bandu na náměstí 

Svobody v  Brně v  rámci festivalu Mozartovy 
děti.
Srdečně vás zveme i na závěrečný koncert žáků 
ZUŠ, který se uskuteční ve čtvrtek 27. června  
v KD v Jedovnicích. V 16 hodin se v předsálí 
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v kulturním domě otevře výstava výtvarného 
oboru, včetně závěrečných prací absolventů. 
V  16.30 bude zahájen program hudebního 
oboru v sále.

Vítání prázdnin s Dymáčkem 
V pátek 28. června od 17.00 do 18.30 na sokol-
ském hřišti. Máme připravené žonglování, díl-
ničku s balónky, pěkné odměny a další.
Srdečně zveme všechny věkové kategorie dětí.

Kino E-Cinema Jedovnice
ČERVEN 2019
Adresa: Na Kopci 571, 679 06 Jedovnice,  
tel. 704 425 319
Začátky představení v 17.00 hodin, pokladna 
otevřena ½ hodiny předem.
Rada městyse stanovuje výši vstupného do Kina 
E-Cinema Jedovnice 60 Kč, na dětská představení 
ve výši 30 Kč a pro děti do 6 let zdarma.

9. 6. NEDĚLE – PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Charismatický cynik Karel Král, trochu šovi-
nista a  sarkastický sympaťák, na  kterého ženy 
letí, je šéfredaktorem časopisu Playboy. Jednoho 
dne jeho nezávazný způsob života utrží hned 
několik ran. Dostane výpověď kvůli průšvihům 
a poklesu prodejnosti časopisu, bývalá manžel-
ka a dcera ho opět naštvou, neznámá žena mu 

nabourá auto a  na  jeho místo je dosazena po-
hledná mladá šéfredaktorka Leona. Karel vyřeší 
problémy po  chlapsku – společně s  nejlepším 
kamarádem Čestmírem se opije a v dobrodruž-
né noci si přeje, aby se stal ženou, protože „žen-
ský to mají v životě mnohem jednodušší a on je 
na  tom kvůli nim bídně“. Ráno Karel zjistí, že 
následkem noční alkoholické „jízdy“ a zásahem 
vědmy Zoltany se skutečně stal ženou. Ovšem 
pouze fyzicky. Karel se jako Karla musí vyrov-
nat nejen s novým vzhledem, ale hlavně se naučit 
fungovat v ženském těle a zjistit, zda to mají ženy 
opravdu snazší. 
Komedie ČR 2018 / 95́ / Cinemart, a.s. / Vstupné 
60 Kč / MP
Program Kina E-Cinema Jedovnice najdete 
na internetu www.jedovnice.cz - sekce Kino.

Pozvánky z okolí
 X Drahan a Drahánek

8. června 2019, od 16.00, Dělnický dům, 
Blansko
Slavnostní představení k  45. výročí založení 
souboru Drahan a 40. výročí založení souboru 
Drahánek
Pořádá: Soukromá ZUŠ Blansko

 X Dny otevřených dveří v Býčí skále
Víkendy 15.–16. června a 22.–23. června 
2019, od 9.00, Býčí skála u Adamova
Dny otevřených dveří jsou zcela mimořádnou akcí 
pod záštitou Správy CHKO Moravský kras.
Provádíme vždy od  9.00 do  16.00, vstup pouze 
na vlastní nebezpečí. Doporučujeme pevnou obuv.
Není možné objednávat termíny, rezervovat vstupy 
ani kupovat vstupenky.

Provádíme za příspěvek na další výzkumy a pro-
voz jeskyně.

 X 14. Škoda sraz Moravský kras 2019
14.-16. června 2019, parkoviště Poduklí 
Rekreační zařízení Vyhlídka, 
Blansko-Češkovice 
Mezinárodní automobilový sraz, který je součás-
tí tzv. Moravsko – Slovenského poháru. 
Blanenské kolo poháru se uskuteční v prostorách 
centra Vyhlídka, které nám poskytne zázemí pro 
soutěže, místo pro parkování automobilů a na-
bídne možnost ubytování a stravování.
V centru Blanska – sobota od 13.00 jízda zruč-
nosti, autosalon, 17.00 spanilá jízda po Blansku 
a blízkém okolí. Program, registrace a další info 
na http://www.skodadobrodruh.cz
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 XMorava Park Fest 2019 
4. ročník blanenského letního festivalu
22. června 2019, zámecký park, Blansko 
Předprodej vstupenek zahájen!

Program:
13.40 O5 a RADEČEK
15.20 LENNY
17.00 SKYLINE
18.40 ANNA K.
20.20 MIG 21
22.00 WOHNOUT

Předprodej vstupenek:
• Blanenská informační kancelář Blanka, 

Rožmitálova 6, 516 410 470
• Restaurace Pizzazz Kaufland, 516 419 555
• Městské informační středisko Boskovice, 

Masarykovo nám. 3/1, 516 453 253
• Turistické informační centrum Letovice, 

Tyršova 2, 516 476 790
• Předprodejní systém Ticketstream
Cena vstupenek do 18. 6. 2019: 549 Kč dospě-
lý • 250 Kč dítě 6-15 let • zdarma dítě do 5 let 
• zdarma držitel průkazu ZTP/P (pouze držitel, 
nevztahuje se na doprovod)

NABÍZÍM 
SEČENÍ A MULČOVÁNÍ TRÁVY od 0,65kč/m2 

PALIVOVÉ DŘEVO, I SUCHÉ 
TEL. 608 065 337

Inzerce




