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Na obálce: Zmizelý sklep panského dvora

Titulní kresba Mgr.  Jitky Vávrové přináší 
podobu zaniklého mohutného sklepa, který byl 
příslušenstvím panského dvora na Kopci. Obrázek 
ukazuje sklep v již neudržovaném stavu, s částečně 
se rozpadávajícími zdmi. V pozadí je vidět kromě 
budovy sýpky (donedávna velkoobchodní sklad 
nápojů L.  Nezvala) i  vpravo situovanou bývalou 
správní budovu panského dvora, dnes již rovněž 
neexistující. Před sklepem leží kmen poraženého 
mohutného stromu, zachycen je i jeho pařez. Podle 
zřejmě čerstvě skáceného stromu lze soudit, že fo-
tografie, jež byla předlohou kresby, byla pořízena 
krátce před likvidací sklepa v  roce  1976. Stručný 
zápis do kroniky o  tom pořídil tehdejší kronikář 
Alois Roudný pod titulkem Stavba bytové jednot-
ky: Již v jarních měsících zahájili členové stavební-
ho družstva přípravné práce pro stavbu nové bytové 

jednotky, vedle dvou již dokončených u dvora. Nej-
prve musel být zrušen starý rozlehlý a klenutý sklep, 
který sloužil hospodářství dvora, potom jako sklad 
piva a posledně JZD. Členové družstva sami upravili 
terén, postavili základy a  připravili dráhu staveb-
ního jeřábu. Tento přivezli až v  říjnu, nebyli však 
odborní pracovníci na stavbu domu. Proto až v lis-
topadu sami stavebníci za odborného dozoru jedno-
ho pracovníka ze závodu Montované stavby začali 
se stavbou pětiposchoďového domu z panelů. Hrubá 
stavba byla do 30. prosince dokončena. Stavebníci 
sami i za nepříznivého počasí střídavě pracovali na 
stavbě každý den a po celé soboty i neděle. V budově 
bude 20 bytů, 2 dvoupokojové a ostatní třípokojové. 
Předsedou družstva je Josef Kovařík z čp. 502.
Více najdete na str. 34.

Josef Plch
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Informace z rady a zastupitelstva
Ve všech případech se jedná o anonymizované výpisy z usnesení.

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 44 ze dne 7. 2. 2017

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:
Rada městyse souhlasí
• se stavbou rekreačního objektu, včetně přípo-

jek IS na pozemcích p.č. 1732, 1617/8, 1617/9 
a 1733, žadatel M. H., Brno

• se stavbou přípojky NN na pozemku 
p.č. 1747/1, žadatel L. K., Rozstání 

• se stavbou „Jedovnice – DP Fajfr“ na pozem-
ku p.č. 288/8, žadatel Kabel-Projekt, Vídeňská 
150/212, 619 00 Brno

• se stavbou rodinného domu s garáží na pozem-
ku p.č. 1345/1, žadatel F. Š., Ostrov u Macochy 

• s uzavřením smlouvy o nájmu na 1/8 pozem-
ku p.č.  2662/7 a  schvaluje nájemní smlouvu 
s vlastníkem panem D. Z., Jedovnice

Rada městyse schvaluje
• Zadávací dokumentaci pro podlimitní ve-

řejnou zakázku na  stavební práce zadanou 
v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, „II/373, 379 Je-
dovnice – Kotvrdovice – Senetářov – Podomí, 
I. et. Jedovnice – Kotvrdovice“

• členem výběrové a hodnotící komisi pro ote-
vírání obálek projektu „II/373, 379 Jedovnice 
– Kotvrdovice – Senetářov – Podomí, I. et. Je-
dovnice – Kotvrdovice“ za městys Jedovnice 
Ing. Jaroslava Šíbla

• Výzvu k  podání nabídky a  prokázání kva-
lifikace, zadávací dokumentace, dle  zákona 
č.  134/2016 Sb., o  zadávání veřejných zaká-
zek, na veřejnou zakázku „Oprava opěrné zdi 
u komunikace č. 739“

• výběrovou a  hodnotící komisi pro otevírání 
obálek pro veřejnou zakázku „Oprava opěrné 
zdi u komunikace č. 739“ ve složení: Ing. Jaro-
slav Šíbl, Ing. Josef Plch, Michal Prause, Leoš 
Blažek a Ing. Josef Vágner

• způsob zveřejnění Výzvy k  podání nabídky 
a prokázání kvalifikace, zadávací dokumenta-
ce, na úřední desce městyse Jedovnice, webo-
vých stránkách městyse Jedovnice a na profi-
lu zadavatele městyse Jedovnice

• ceník dříví v  lesích městyse Jedovnice 
na rok 2017

• příspěvkové organizaci Základní škola Je-
dovnice, Nad  Rybníkem  401, 679  06 Jedov-
nice, použití prostředků z investičního fondu 
na základě výsledku poptávkového řízení na 
zakoupení nového víceúčelového kopírovací-
ho stroje pro potřeby pedagogů 2. stupně ZŠ

• odpisový plán dlouhodobého hmotného ma-
jetku na  rok  2017 Mateřské školy Jedovnice, 
příspěvkové organizace, Zahradní 632, 679 06 
Jedovnice, dle předloženého návrhu

• smlouvu o  nájmu pozemků č.  0026000026 
s manžely V. a A. Š., Brno

Rada městyse bere na vědomí
• rozšíření ustanovení školní řádu ZŠ Jedovni-

ce, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví žáků

• Zprávu o způsobu řešení stížností a petic do-
ručených na městys Jedovnice za rok 2016

Rada městyse ukončuje
• od 1. 3. 2017 provoz klubu mládeže v objektu 

lihovaru

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 45 ze dne 2. 3. 2017

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:
Rada městyse souhlasí
• se zveřejněním záměru na prodej části po-

zemku p.č. 459/1 o výměře cca 76 m2

• se stavebními úpravami rekreačního objektu 
č.e. 207, žadatelé D. a V. J., Brno

• se stavebními úpravami rekreačního objektu 
č.e. 215, žadatel Ing. M. Š., Brno

• se stavebními úpravami rekreačního objektu 
č.e. 97, žadatel L. B., Jedovnice

• se stavbou Jedovnice – úprava DS, Šebela, na 
pozemku p.č.  2498/32 a  p.č.  2498/17, žadatel 
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firma Mopre, s.r.o., RS Vyškov, Žerotínova 2, 
682 01 Vyškov

• se stavbou přístřešku pro parkování na po-
zemcích p.č. 1111 a p.č. 1112/1 s podmínkou 
dodržení minimální vzdálenosti 2  m od 
společné hranice se sousedním pozemkem 
p.č. 1043/1, žadatel Mgr. P. Š., Jedovnice

• s  pronájmem prvního patra budovy Havlíč-
kovo náměstí  44, Jedovnice a  schvaluje ná-
jemní smlouvu s  Mateřským a  rodinným 
centrem Dymáček, o.s., Havlíčkovo nám. 44, 
679 06 Jedovnice

• se zrušením telefonního automatu na Ha-
vlíčkově nám. u  č.p.  130 a  demontováním 
telefonní kabiny provozovatelem společnos-
tí O2  Czech Republic,  a.s., Za  Brumlovkou 
266/2, 140 22 Praha 4

• s  průjezdem městysem Jedovnice a  katastrem 
městyse Jedovnice – vedení objízdné trasy rych-
lostní zkoušky „Račická“ a s přechodnou úpra-
vou provozu – umístěním dočasného dopravní-
ho značení na pozemcích ve vlastnictví městyse 
Jedovnice při akci „XXV.  Rally Vyškov“ ve 
dnech 5.  5. a  6.  5.  2017, žadatel Hanácký rally 
klub v AČR, Purkyňova 419/2c, 682 01 Vyškov

Rada městyse schvaluje
• Smlouvu o  smlouvě budoucí o  zřízení věc-

ného břemene č.  1030035990/001 s  firmou 
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 
370 49 České Budějovice

• Dohodu o provedení stavebních prací na pro-
najatém majetku se společností Olšovec, s.r.o., 
Havlíčkovo nám. 71, 679 06 Jedovnice

• výsledek hospodaření ve výši 238.162,71  Kč 
a účetní závěrku za rok 2016 Mateřské školy 
Jedovnice, příspěvkové organizace, Zahrad-
ní 632, 679 06 Jedovnice, včetně jeho rozdě-
lení do fondu odměn ve výši 50.000 Kč a re-
zervního fondu ve výši 188.162,71 Kč

• výsledek hospodaření ve výši 138.670,44  Kč 
a účetní závěrku za rok 2016 Základní školy 
Jedovnice, okres Blansko, Nad Rybníkem 401, 
679  06  Jedovnice, včetně jeho rozdělení do 
fondu odměn ve výši 0,- Kč a rezervního fon-
du ve výši 138.670,44,- Kč

• odpisový plán dlouhodobého hmotného ma-
jetku na  rok  2017 Základní školy Jedovnice, 
okres Blansko, Nad Rybníkem 401, 679 06 Je-
dovnice, dle předloženého návrhu

• nová Kritéria pro posouzení žádosti o přijetí 
do DPS Jedovnice s účinností od 3. 3. 2017

Rada městyse nereflektuje
• na předkupní právo chaty č. e. 338

Rada městyse bere na vědomí
• vyjádření společnosti E.ON Distribuce,  a.s., 

F.  A.  Gerstnera  2151/6, 370  49 České 
Budějovice, k nevyhovění žádosti městyse na 
přeložení DS NN v ul. Za Kostelem

• zápis z  jednání komise sociálně zdravotní 
ze dne 22. 2. 2017

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice č. 20 ze dne 23. 2. 2017

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

Kleinbauera a Mgr. Hanu Šíblovou
2. schvaluje program zasedání dle předložené-

ho návrhu
3. schvaluje smlouvu o účasti městyse Jedovni-

ce na financování díla „Jedovnice – oprava 
kanalizace Za Kostelem – oprava povrchů 
místních komunikací“ se „Svazkem vodo-
vodů a kanalizací“ měst a obcí, 17.  listopa-
du 14, 680 01 Boskovice

4. schvaluje Dodatek smlouvy o  dílo číslo 
31/2016-1-1 s  firmou Ekostavby Brno,  a.s., 
U Svitavy 2, 618 00 Brno

5. schvaluje pořízení změny Územního plá-
nu Jedovnice týkající se zajištění souladu 
Územního plánu Jedovnice se Zásadami 
územního rozvoje Jihomoravského kraje 
a souhlasí s obsahem této změny uvedeným 
v příloze č. 1 tohoto usnesení

6. rozhodlo na základě připomínek auditorské 
firmy, která provádí kontrolu hospodaření 
městyse, že městys nepovede žádnou hospo-
dářskou činnost

7. bere na vědomí zápis ze schůze Finančního 
výboru Zastupitelstva městyse Jedovnice ze 
dne 8. 2. 2017

8. rozhodlo o  zrušení diskuzního fóra na 
webových stránkách městyse Jedovnice 
z důvodu jeho nevyužívání
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Zeptali jsme se za vás starosty

Co se bude budovat 
v Jedovnicích v roce 2017?
Rádi bychom ve zpravodaji přinášeli podrob-
nější informace o  tom, co se u  nás připravuje. 
Výpisy z usnesení zastupitelstva a rady městyse 
jsou dost obecné a mnoho konkrétního se z nich 
nedozvíme. 
Ve videožurnálu bývá Starostovo  okénko, kte-
ré má velkou výhodu v  tom, že k  mluvenému 
komentáři přináší v prostřizích filmové záběry 
přímo z míst, o kterých je řeč, kde se něco děje, 
staví či opravuje. Na druhou stranu v  tomto 
krátkém příspěvku (trvá vždy kolem 3-5 minut) 
není prostor na podrobnější vysvětlování.
A tak dnes položíme několik otázek přímo panu 
starostovi Ing. Jaroslavu Šíblovi. 
XX Pane starosto, v únorovém Starostově okénku 

jsme se dověděli, že letošní rok bude plný velkých 
investic v celkové výši okolo 20 milionů. Co všech-
no se připravuje, jaké jsou plánované termíny 
a kolik asi budou jednotlivé hlavní akce stát?
V návrhu letošního rozpočtu máme na investice 
vyčleněnu částku přes 20 milionů Kč. Největší-
mi akcemi jsou: oprava opěrné zdi na Jiráskově 
ulici, zde by mělo vyjít místo i na chodník pro 
pěší, který zde po celá desetiletí chybí, a  tak je 
pohyb chodců v této části Jedovnic velice nebez-
pečný. Dále jsme vyčlenili finanční prostředky 
na výstavbu sportovního zázemí pro SK. Další 
finanční prostředky máme připraveny na spo-
luúčast při realizaci průtahu hlavní komunika-
ce. Nemalou částku zaplatíme za opravy míst-
ních komunikací, zejména na ulici Za Kostelem 
a  na opravu kanalizace v  Legionářské ulici. 
Doufám, že všechno stihneme realizovat během 
letošního roku.
XX Velkou akcí, která během tohoto roku asi 

hodně ovlivní život občanů, bude rekonstrukce 
průtahu Jedovnicemi, tedy hlavní silnice, kte-
rá vede i přes náměstí. Jaké hlavní změny tato 
rekonstrukce přinese? Existuje už představa 
o průjezdnosti v době stavebních prací? O vede-
ní případných objízdných tras? Nehrozí zvýšená 
doprava těžkých vozidel po místních komunika-
cích, která by je mohla poškodit?
Rekonstrukce průtahu Jedovnicemi by měla 
začít do poloviny letošního roku, investorem 
však není městys, ale Správa a  údržba silnic 

Jihomoravského kraje. S investorem stavby jed-
náme o vedení objízdných tras těžkých vozidel 
mimo Jedovnice.
XX Další otázkou je často diskutovaný kruhový 

objezd v Chaloupkách. Víte už, jak to s „kruhá-
čem“ dopadne? A  dočkají se cestující od Brna 
chodníku v zatáčce k bytovkám?
Kruhový objezd v Chaloupkách je součástí dal-
ší etapy oprav komunikace Jedovnice – Křtiny, 
která by měla být realizována v roce 2019. Nic-
méně na jednání výrobního výboru zaznělo, 
že tento kruhový objezd plní maximálně svoji 
funkci a bude do rekonstrukce zařazen, včetně 
možnosti vybudování chodníku směrem k  by-
tovým domům Na Kopci. V současné době tam 
probíhá oprava kanalizace pod kruhovým ob-
jezdem, aby bylo vše připraveno pro rekonstruk-
ci této komunikace.
XX Ještě než začne tato „krajská“ rekonstrukce 

průtahu, měla by být dokončena oprava opěrné 
zdi na Jiráskově ulici. V  rozpočtu je na to vy-
hrazeno kolem 7 milionů korun, není to příliš 
mnoho? Zbydou v rozpočtu peníze i na opravy 
dalších vozovek v obci? 
Rozpočtovaná částka je skutečně skoro 8 milio-
nů Kč. Může se zdát vysoká, ale celý již zmíně-
ný úsek je problematický s ohledem na podloží 
a statické zajištění přilehlé nemovitosti. Více než 
polovinu nákladů na tuto akci pokryjí získané 
dotace. V  těchto dnech také probíhá výběrové 
řízení na dodavatele a  dá se předpokládat, že 
částka bude podstatně nižší.
XX Po skončení zimy se vždy objeví mnoho no-

vých děr v silnicích, na opravu některých se ne-
dostalo už více let a dále se zvětšují. Jaké jsou 
plány oprav těchto výtluků na letošní rok?
Výtluky pravidelně opravujeme a  budeme tak 
činit i letos, menší výtluky opravíme svými pro-
středky, pro větší opravy je často problematické 
zajistit dodavatele, ale i toto zvládneme. 
XX A na závěr otázka trochu na jiné téma: jaké 

jsou představy zastupitelstva ohledně plánova-
né výstavby fotbalových kabin? Ve Starostově 
okénku jste zmínil, že „některé akce jsou pod-
míněny přijetím dotace“. Pokud tedy dotace na 
přístavbu KD nepřijde, máte nějaké redukova-
né řešení, nebo se kabiny nebudou stavět vůbec?
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Sportovní zázemí pro SK jsem zmínil již v úvodu. 
Městys podal žádost o dotaci na MŠMT, pokud 
by žádost o dotaci nebyla úspěšná, budeme zva-
žovat další možnosti, které máme připraveny. 
Myslím, že vůlí zastupitelstva je nové sportovní 
zázemí vybudovat.

Děkujeme za odpovědi.
Příště oslovíme třeba někoho ze zastupitelů. Po-
kud byste vy, čtenáři Jedovnického zpravodaje, 
měli nějaké vlastní nápady, na co byste se chtěli 
zeptat (a koho), napište nám do redakce!

Ptala se Soňa Plchová

Další důležité informace pro občany
Participativní rozpočet v roce 2017

Vážení spoluobčané, i  letos je v obecním roz-
počtu vyhrazeno 200.000 Kč, o jejichž použi-
tí můžete rozhodnout vy sami. Návrhy mohli 
podat zástupci spolků a zastupitelé. Zastupitelé 
z nich na zasedání 28. března zvolili tyto čtyři 
akce: 
1. Smuteční obřadní síň – pokračování úprav; 
2. Cesta pro pěší ve srázu na konci ulice Nad 
Rybníkem; 

3. Chodník kolem fotbalového hřiště; 
4. Zprovoznění veřejného WC na hřbitově. 
Hlasování proběhne opět v  knihovně, a  to 
v měsíci dubnu a květnu, aby se vítězná akce 
stihla provést do konce roku. Hlasovat mohou 
všichni občané, kteří mají 15  a více let. Po-
drobněji budete informováni prostřednictvím 
obecního webu a textžurnálu.

Anketa o zpravodaji
Rádi bychom v  redakci získali zpětnou vazbu, 
jak občané zpravodaj či jednotlivé rubriky hod-
notí, co je zajímá, co ve  zpravodaji postrádají 
a co by naopak klidně vynechali. Rozhodli jsme 
se proto využít hlasování o participativním roz-
počtu a  připravit krátkou anketu, kterou bude 
možno vyplnit a odevzdat v  místní knihovně, 
například spolu s hlasovacím lístkem. 

Uvažujeme také o variantě pro uživatele inter-
netu, kteří by mohli vyplnit tentýž dotazník on-
line. Bližší informace zveřejníme v blízké době 
na obecním webu.
Za onu zpětnou vazbu budeme rádi, popřemýš-
lejte...

redakce Jedovnického zpravodaje

Dům s pečovatelskou službou v Jedovnicích

Rada městyse schválila nová kritéria
Rada městyse schválila na své 45. schůzi dne 
2. 3. 2017 nová kritéria pro posouzení žádos-
ti o  přijetí do DPS  Jedovnice. Kritéria byla 
upravena tak, aby nejvíce bodů získali ža-
datelé, kteří budou využívat co nejvíce pra-
videlných služeb pečovatelské péče (dále jen 
PS) a nikoli si řešit pouze svoji bytovou situ-
aci. Délka podání žádosti nebyla v kritériích 
vůbec zohledněna, protože na poskytování 
PS a  potřebnosti budoucího klienta nemá 
žádný vliv. Tzn., jak dlouho má žadatel poda-
nou svoji žádost, nemá vliv na výši bodového 
ohodnocení jeho žádosti. 

Ing. Marta Tesařová, tajemnice úřadu městyse

Kritéria pro posouzení žádosti 
o přijetí do DPS Jedovnice
Do domu s pečovatelskou službou mohou být 
přijati občané, jejichž stav nevyžaduje kom-
plexní 24hodinovou péči.
Žadatelé budou přijímáni v závislosti na počtu 
získaných bodů, které jsou stanoveny následu-
jícím způsobem:
1. Trvalé bydliště:

a) Jedovnice  ....................................... 60 bodů
b) pověřené území a další  

žadatelské obce  ............................. 20 bodů
c) ostatní ..................................................0 bodů
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2. Zdravotní stav
Příspěvek na péči
a) příspěvek nepobírá ...........................0 bodů
b) I. stupeň (lehká závislost) .............10 bodů
c) II. stupeň  

(středně těžká závislost) ............... 20 bodů
d) Zdravotní stav odpovídá podmínkám 

pro přijetí do DPS, zejména podmínce 
soběstačnosti a potřebnosti  ........ 50 bodů

Průkaz mimořádných výhod 
a) průkaz TP .........................................10 bodů
b) průkaz ZTP ..................................... 30 bodů 
c) průkaz ZTP/P .................................. 20 bodů

3. Věk 
a) nad 70 roků..................................... 30 bodů 

b) nad 80 roků .................................... 40 bodů 
c) nad 27 roků se zdravotním  

postižením  ..................................... 50 bodů
4. Spolupráce s pečovatelskou službou

Žadatel má zavedenou pečovatelskou službu 
v terénu
ANO
a) pouze dovážku obědů ................... 20 bodů
b) jeden až dva úkony ........................ 30 bodů
c) tři a více úkonů .............................. 50 bodů
d) má zavedenou PS, ale službu  

nevyužívá ..........................................0 bodů
NE
  .............................................................0 bodů

Potřeba pečovatelské služby (žadatel bude využívat v DPS tyto služby):

Př.č. Název úkonu Počet 
bodů

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
1a pomoc a podpora při podávání jídla a pití
2a pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
3a pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
4a pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
1b pomoc při úkonech osobní hygieny
2b pomoc při základní péči o vlasy a nehty
3b pomoc při použití WC

c) Poskytnutí stravy nebo pomoci při zajištění stravy:
1c dovoz nebo donáška jídla domy s pečovatelskou službou

dovoz nebo donáška jídla městys Jedovnice
dovoz nebo donáška jídla městys Jedovnice, manželské páry, pravidelný odběr 2 ks 
obědů 

2c pomoc při přípravě jídla a pití
3c příprava a podání jídla a pití

d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti:
1d běžný úklid a údržba domácnosti
2d pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (sezónního, spotřebičů, úklidu po 

malování)
3d běžné nákupy a pochůzky
4d velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení 

domácnosti
5d praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
6d praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 
1e doprovázení dospělých k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující 

veřejné služby a doprovázení zpět
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Vybrané služby jsou závazné při uzavírání 
Smlouvy o pečovatelské službě. 

a) služby 1c, 2d, 4d, 5d, 6d, 1e ...........10 bodů
b) služby 1d, 3d ................................... 40 bodů
c) služby 1a, 2a, 3a, 4a, 1b, 2b,  

3b, 2c, 3c ..........................................70 bodů
5. Sociální a bytové podmínky 

Žadatel bydlí: 
a) osaměle, rodinní příslušníci v jiném 

městě ............................................... 50 bodů
b) osaměle, rodinní příslušníci  

v místě bydliště  ............................. 40 bodů
c) ve společné domácnosti s rodinou, která je 

však pracovně vytížená tak,  že se o žada-
tele nemůže postarat  .................... 30 bodů

d) ve společné domácnosti s rodinou, která 
se o žadatele dovede postarat, nebo se 
žadatel dovede o sebe i svou domácnost 
postarat sám, klient stěhováním do DPS 
řeší pouze bytovou situaci (důvodem  
pro přidělení bytu v domě s pečovatelskou 
službou v žádném případě není pouze  
řešení neuspokojivé bytové otázky  
žadatele) ........................................ 0 bodů

Nevyhovující podmínky:
e) žadatel se nachází v krizové 

situaci  ..............................................70 bodů
f) špatná dostupnost bytu, rodinného  

domu (bariéry, bez výtahu)  ........ 20 bodů 
g) bez základního příslušenství  

(WC, koupelna, rozvod vody,  
vytápění na tuhá paliva)  ............. 20 bodů

h) bydlení na samotě/špatná dopravní  
obslužnost (vzdálenost od lékaře,  
obchodu) ......................................... 20 bodů

i) Špatné rodinné vztahy, osamělost, domácí 
násilí  ............................................... 20 bodů

6. Odmítnutí nabídky na pronájem
  ...........................................................  -50

Vyhodnocení – celkový počet bodů ...............

Hodnocení žádosti:
Ke každé žádosti bude doložena zpráva o  pro-
vedeném sociálním šetření v místě bydliště. Ža-
datel je povinen podrobit se sociálnímu šetření 
k  přidělení bytu. Sociální šetření vede vedoucí 
organizace (soc. pracovník), případně jím sta-
novený zástupce. Sociálním šetřením jsou ově-
řovány skutečnosti uvedené v žádosti a případ-
ně zjišťovány další okolnosti týkající se sociální 
situace žadatele (vhodnost současného bydlení, 
zajištění péče v místě bydliště apod.).
• Každá podaná žádost o byt v DPS bude bodo-

vě ohodnocena na základě vyhodnocení sta-
novených kritérií s přihlédnutím k výsledku 
sociálního šetření a doporučení lékaře.

• V případě uvolnění bytu v DPS budou aktuál-
ní žádosti s největším počtem bodů předány 
k  projednání sociálně zdravotní komisi  (po-
radní orgán rady městyse), která poté předloží 
svůj návrh radě městyse k projednání.

• Rada městyse schválí žadatele, se kterým bude 
poté uzavřena nájemní smlouva a  smlouva 
o pečovatelské službě. 

Kritéria pro posouzení žádosti o  přijetí do 
DPS  Jedovnice, Zahradní  699, Jedovnice, byla 
schválena radou městyse na její 45.  schůzi dne 
2. 3. 2017 usnesením číslo 45/17 a nabývají účin-
nosti dnem 3. 3. 2017.

Oslavme Den Země jarním úklidem obce!

Před pár lety se s  příznivým ohlasem setkala 
žádost „radnice“ o pomoc občanů při úklidu 
Jedovnic. Pravda, tehdy to bylo v  souvislosti 
s  účastí obce v  soutěži Vesnice roku. Již tehdy 
zazněly hlasy, že by se podobný „velký úklid“ 
mohl udělat každoročně, bez ohledu na soutěže 
a hodnotící komise – zkrátka proto, aby Jedov-
nice vypadaly hezky. Obecními silami se všech-
no zvládnout nedá. Prosíme proto touto cestou 
všechny občany, aby využili soboty 22.  dubna 
(je to zrovna Den Země) k úklidu prostranství 

před svými domy. Hromádky smetí – pokud 
bude třeba - nechejte prosím u okrajů cest, obec-
ní zaměstnanci zajistí odvoz. Případná upřesně-
ní zjistíte na obecním webu či textžurnále v ka-
belové televizi.

rada městyse
Den Země je ekologicky motivovaný svátek zamě-
řený na ochranu životního prostředí. První Den 
Země byl slaven 22. dubna 1970 v San Francisku. 
Od roku 1990 se 22. duben se slaví celosvětově 
jako Mezinárodní den Země.
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Jak předcházet požáru v přírodě

Za požárem v přírodě stojí ve vět-
šině případů člověk – ať už se jed-
ná o úmyslné zapálení, nedbalost 
při zacházení s ohněm nebo např. 
odhození nedopalku cigarety. Jak 
se tedy v  přírodě chovat, aby ne-
došlo ke vzniku požáru?
Bezpečné rozdělávání ohně v přírodě
Chcete-li si ve zdraví užít příjemné opékání špe-
káčků nebo stále populárnější „pálení čaroděj-
nic“, stačí dodržet základní pravidla, aby se ze 
zábavy nestala tragédie. 
V první řadě pamatujte, že v lese lze rozdělávat 
oheň jen na vyhrazených místech a kouření je 
zcela zakázáno. Pokud tento zákaz porušíte, 
můžete dostat pokutu do výše 15 000 Kč.
Jaká jsou základní pravidla pro rozdělávání 
ohně v přírodě:
• místo pro ohniště by mělo být vzdáleno nej-

méně 50 m od okraje lesa a v dostatečné vzdá-
lenosti od budov a  všech dalších hořlavých 
věcí (stoh slámy, suché listí, kořeny stromů, 
větve apod.),

• ohniště bezpečně oddělte od okolního pro-
středí - např. obložením kameny, obsypáním 
pískem, vyhloubením zeminy apod.,

• k zapálení nebo udržování ohně v  žádném 
případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky,

• za silného větru nebo v  období extrémního 
sucha v přírodě nebo na volném prostranství 
oheň vůbec nerozdělávejte. 

• mějte u ohniště předem připravené dostateč-
né množství vody k případnému uhašení,

• oheň nenechávejte ani chvíli bez dozoru, 
• děti by neměly být u ohniště ponechány bez 

dozoru dospělé osoby,
• místo opusťte jen tehdy, když je ohniště řádně 

uhašeno. 
Vypalování trávy
S příchodem jara někteří zahrádkáři místo 
pracnějšího, zato však ekologičtějšího vyhra-
bání staré trávy a jejího kompostování volí jed-
nodušší vypalování. Nejenže je toto počínání 
nebezpečné, ale poškozuje i faunu, flóru a zne-
čišťuje ovzduší. Navíc vypalování trávy je za-
kázáno hned několika zákony a může být také 
zakotveno i v obecně závazných vyhláškách ně-

kterých obcí. Za vypalování trávy vám může 
být uložena nemalá pokuta.
I přesto většina lidí nebezpečí, které vypalová-
ní představuje, značně podceňuje. Věří, že mají 
oheň pod kontrolou a  nemůže se nic stát. Na 
tento omyl již doplatila spousta lidí, kteří při 
vypalování zemřeli nebo utrpěli vážná zranění. 
Hrozí zde velké nebezpečí, že dojde k rychlému 
a  nekontrolovatelnému rozšíření požáru i  na 
další porost nebo objekty. Oheň se při „dob-
rých“ podmínkách dokáže šířit tak rychle, že 
lidé nemají často nejmenší šanci na danou situ-
aci adekvátně zareagovat.

Pálení rostlinného 
odpadu
Mnozí lidé často také pálí 
na svých zahradách rost-
linný odpad. Toto pálení 
není zakázáno zákonem, 
ale je třeba se informovat 
na obecním úřadě, kdy je 
pálení obecní vyhláškou povoleno. Při pálení 
rostlinného odpadu vždy dodržujte zásady bez-
pečného rozdělávání ohně (viz výše). 
I když mají ze zákona povinnost ohlašovat pále-
ní odpadů pouze podnikající fyzické a právnic-
ké osoby, je vhodné (v případě dlouhodobějšího 
pálení), aby tuto skutečnost ohlásili i  občané. 
Pálení klestí můžete nahlásit hasičům pomocí 
internetového formuláře 
www.firebrno.cz/paleni-klesti
Na místě pálení mějte u  sebe mobilní telefon 
a jednoduché hasební prostředky (lopatu, kbe-
lík s vodou apod.). 

CHCETE VĚDĚT VÍC?

 
www.chytre-blondynky.cz

www.krizport.cz
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Podobnost článku s informacemi podávanými na 
portálu krizového řízení pro Jihomoravský kraj 
KRIZPORT rozhodně není „čistě náhodná“. Jsem 
vedle členství v  SDH Jedovnice také příslušnicí 
Hasičského záchranného sboru Jihomoravského 
kraje, kde pracuji na oddělení ochrany obyvatel-

stva a krizového řízení a na tvorbě těchto textů 
se osobně podílím. Mám tedy povolení s  články 
nakládat dle nejlepšího vědomí a svědomí.

Martina Koubová,  
SDH Jedovnice 

Z policejních záznamů

Zpráva o činnosti Policie městyse Jedovnice za období od 24. 1. do 22. 3. 2017

Obecní policie mimo jiné řešila v  uplynulém 
období následující události:
• Odchyt koně na Havlíčkově náměstí, usměr-

ňování dopravní situace při nekorigovaném 
pohybu zvířete po komunikaci. Přestupek vy-
řešen domluvou.

• 3x odchyt volně pobíhajících psů. Přestupky 
– porušení OZV – vyřešeny domluvou, opa-
kovaný přestupek vyřešen uložením blokové 
pokuty. 

• 4x nález klíče na k.ú. Jedovnic. O  nálezech 
sepsán úřední záznam, nálezy zveřejněny na 
infokanále.

• 1x oznámení k podnapilé osobě na Havlíčko-
vě náměstí, která se po požití alkoholu uvedla 
do stavu, kdy svým chováním vzbudila veřej-
né pohoršení. Z důvodu ochrany jejího zdraví 
byla osoba převezena do místa bydliště. Věc 
šetří OP Jedovnice.

• 1x přijato oznámení o  poškození veřejného 
osvětlení neznámým řidičem motorového 
vozidla na Zahradní ulici. Řidič motorového 
vozidla z místa nehody ujel. Svým jednáním 
způsobil obci škodu ve výši asi 15 tisíc  Kč. 
Věc šetří DI PČR Blansko. V této souvislosti 
strážníci žádají případné svědky o  pomoc. 
Nejde o to, že k nehodě došlo, jde o charakter 
samotného řidiče vozidla, který z místa zba-
běle ujel. Standardně by způsobená škoda byla 
uhrazena z  povinného ručení vozidla, které 
poškození způsobilo. V případě neznámého 
viníka ale hradí škodu obec.

• 3x asistence při dopravní nehodě a  zajištění 
místa nehody do příjezdu dopravní policie, 
řízení provozu na silniční komunikaci v k.ú. 
městyse Jedovnice.

• 14x zajištění dopravní obslužnosti, dohled 
nad silničním provozem a  veřejným pořád-
kem.

• 2x přijato oznámení sražení srny na komuni-
kaci Jedovnice–Brno, Blansko. Zajištění mís-
ta, předání hospodáři MS.

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

• 3x kontrola podomních prodejců, zjištění to-
tožnosti a  oprávnění k  nabízení služeb. Pře-
stupky proti pořádku v  územní samosprávě 
– porušení Tržního řádu městyse Jedovnice 
– byly vyřešeny na místě domluvou a vykázá-
ním prodejců.

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

• 1x nalez registrační značky od OA. byla pře-
dána na MěÚ Blansko.

• 2x žádost Dopravního inspektorátu Blansko 
o  spolupátrání po neznámém pachateli do-
pravní nehody, která se stala na k.ú. městyse 
Jedovnice.

• 1x oznámení o výskytu lišky v  lokalitě Cha-
loupky. Vyrozuměn člen MS, který provedl 
odborný odchyt.

• 1x oznámení o  poškozeném stromu v  cha-
tové oblasti, který přímo ohrožuje majetek 
a  zdraví návštěvníků. Vyrozuměn správce 
lesa, zajištění okolí místa, zabránění vstupu 
nepovolaným osobám. Následně byl strom 
odstraněn. 

• 1x oznámení – zavalení dělníka pracovním 
strojem. Výjezd na místo, zajištění místa ha-
várie, předáno OO PČR Blansko.

• 2x případ rušení nočního klidu na Havlíčkově 
náměstí. Přestupky proti veřejnému pořádku 
vyřešeny na místě domluvou.
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• 1x nález peněženky s finanční hotovostí. Na-
lezená peněženka byla uložena na služebně 
OP. Ve věci sepsán úřední záznam, nález uve-
řejněn na infokanále.

• 1x nález batohu a bundy u  rybníka Olšovce. 
Ve věci sepsán úřední záznam a nález uveřej-
něn na infokanále.

• 2x přijato oznámení k parkování před vjezdy 
do garáží. Přestupky vyřešeny blokovou po-
kutou.

• 7x provedeno doručení písemnosti do vlast-
ních rukou.

• 2x přestupek na úseku ochrany před alkoho-
lismem a jinými toxikomaniemi – kouření na 
místech zákonem zakázaných – na zastávce 
autobusů na Havlíčkově náměstí. Přestupky 
vyřešeny na místě domluvou.

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

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

V naléhavých případech nebo při nedostup-
nosti obecní policie volejte prosím Policii 
České republiky: Tísňová linka 158. Obvodní 
oddělení PČR Blansko – tel. 974 631 396.

Úřední hodiny Obecní policie městyse 
Jedovnice: Středa: 13.00–17.00
tel. 723 204 979

Luděk Kolář – velitel Obecní 
policie městyse Jedovnice

Společenská kronika

Jubilanti
Blahopřejeme všem jubilantům, kteří slaví naro-
zeniny v měsíci březnu a dubnu 2017.
Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a  spokojenost 
do dalších let života.

Březen
 1. 3.  Michal Szlávik, U Hrubé lípy 536, 

81 roků
  4. 3.  Olga Kakáčová, Jiráskova 336, 86 roků
  7. 3.  Růžena Trojáčková, Jiráskova 28, 

81 roků
  7. 3.  Štefana Tomášková, Zahradní 699, 

80 roků
  7. 3.  Robert Janíček, Jiráskova 187, 88 roků
  8. 3.  Marie Hemzalová, Absolonova 418, 

84 roků
  8. 3.  Ing. Stanislav Doležal, Na Kopci 566, 

97 roků
 10. 3.  Svatoslava Drochytková, Na Kopci 636, 

90 roků
 15. 3.  Olga Kocmanová, Barachov 298, 87 roků
 19. 3.  Josef Zlatkovský, Zahradní 699, 85 roků
 20. 3.  Ing. Vladimír Hadrava, Palackého 280, 

82 roků
 21. 3. Jarmila Ševčíková, Zahradní 699, 

82 roků
 23. 3.  Jana Štelmachová, Záměstí 101, 88 roků

Duben
  5. 4. Květoslava Formánková, Jiráskova 465, 

92 roků
 11. 4. František Randula, Zahradní 699, 

81 roků
 14. 4. Drahomíra Kousalíková, Havlíčko-

vo nám. 390, 92 roků
 15. 4. Josef Kocman, Havlíčkovo nám. 130, 

92 roků
 17. 4. Zdeněk Kmeč, Salajna E 353, 82 roků
 19. 4.  Ludmila Šíblová, Legionářská 66, 

82 roků
 25. 4.  Milada Grimová, Palackého 301, 92 roků
 28. 4.  MgA Jaroslav Zouhar, Zahradní 699, 

80 roků

Vítáme mezi námi
V obřadní síni jsme uvítali tyto děti:
• Vanesu Kokrdovou, Habeš 732
• Kateřinu Skoupou, Wanklova 184
• Matyáše Urbánka, Podhájí 342
• Adélu Havlinovou, U Hrubé lípy 609
• Tobiáše Trojáčka, U Hrubé lípy 601
• Karolínu Plchovou, Absolonova 466

Zdeňka Nečasová,  
matrikářka ÚM Jedovnice 
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Statistika - stav obyvatel k datu 31. 12. 2016

Měsíc Přistěho-
vání Narození Odstěho-

vání Úmrtí Celkem
v měsíci

Celkem 
obyvatel

Počáteční stav k 1. 1. 2016 2720
Leden
 

Muži 1 1 -2 -1 -2
 2721

Ženy 5 0 -1 -2 3
Únor
 

Muži 2 0 -3 0 -1
2720

Ženy 3 0 -2 -1 0
Březen
 

Muži 2 0 -4 -1 -3
2717

Ženy 4 0 -4 0 0
Duben
 

Muži 1 0 -2 -1 -2
2715

Ženy 0 2 -1 -1 0
Květen
 

Muži 3 1 -3 -2 -1
2718

Ženy 0 5 -1 0 4
Červen
 

Muži 0 2 -4 -1 -2
2713

Ženy 0 0 -2 -1 -3
Červenec
 

Muži 1 0 0 0 1
2717

Ženy 4 2 -2 0 3
Srpen
 

Muži 3 2 0 -2 3
2721

Ženy 2 2 -2 -1 1
Září
 

Muži 3 1 -1 -1 2
2726

Ženy 3 2 -1 -1 3
Říjen
 

Muži 6 0 -3 -2 1
2735

Ženy 8 2 -1 -1 8
Listopad
 

Muži 2 3 -1 0 4
2736

Ženy 1 0 -2 -2 -3
Prosinec
 

Muži 0 1 -2 0 -1
2735

Ženy 0 1 0 -1 0
Celkem  54 27 -44 -22 15  

K 31. 12. 2016 žilo v Jedovnicích 2735 obyvatel (1339 mužů a 1396 žen). 
Ve srovnání se stavem k 1. 1. 2016, kdy zde žilo 2720 obyvatel (1340 mužů a 1380 žen), je to přírůstek 
15 osob (-1 muž a +16 žen). 

Zdeňka Nečasová, matrikářka ÚM Jedovnice 

Co se děje v mateřské škole

Co plánujeme ve školce na jaře?

Z připravovaných akcí pro děti a rodiče na mě-
síc duben a květen vybíráme:
12. dubna od 15.10 hod. se v  jednotlivých tří-
dách MŠ uskuteční JARNÍ BESÍDKA pro rodi-
če.
Od 18. dubna se budou vydávat tiskopisy k zá-
pisu do mateřské školy Jedovnice pro školní rok 
2017/2018.

19. dubna půjdou děti a  paní učitelky ze třídy 
Kapříci do DPS potěšit naše spoluobčany jarní-
mi písničkami a básničkami.
25. dubna k nám přijede sférické kino a společ-
ně objevíme Tajemství stromů. Kolik toho víme 
o  fotosyntéze, oběhu kyslíku a  struktuře stro-
mů od kořenů až po listy? Jak stromy získávají 
energii ze slunce? Proč rostou? Jak to, že se voda 
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z  kořenů dostává v  rozporu se zákony gravita-
ce do listů? Budeme cestovat zázračným světem 
přírody a odhalovat největší tajemství stromů!
Celý měsíc duben bude probíhat v  mateřské 
škole Jedovnice SBĚR STARÉHO PAPÍRU. 
Tentokrát nebude přistaven kontejner, ale papír 
můžete ukládat do beden připravených na dvoře 
mateřské školy. Všem, kteří nás ve sběru aktivně 
podpoří, velice děkujeme.
9. května bude v  mateřské škole Den otevře-
ných dveří. Zveme všechny spoluobčany, ze-
jména však děti s rodiči, chystající se k zápisu do 
MŠ, na prohlídku obou budov mateřské školy. 
Budovy budou zpřístupněny veřejnosti v  době 
od 8.00 do 11.00 hodin.
10. května se koná ZÁPIS DO MATEŘSKÉ 
ŠKOLY JEDOVNICE pro školní rok 2017/2018. 
Více informací na samostatném plakátku. 
16. května se budou děti fotografovat. 
Ve  dnech 22. – 26.  května plánujeme pro děti 
uspořádat Cestu za sladkým pokladem aneb 

Na šipkaře a  stopaře. Přesný termín vybereme 
podle počasí. 
19. května se budou děti radovat ze zvuku, 
bubnování, pohybu a společné hry v programu 
DRUMBENY – BAREVNÝ SVĚT.
V  měsíci květnu uspořádá Klub rodičů při 
mateřské škole Jedovnice KOUZELNÉ OD-
POLEDNE, jedná se o  akci pro rodiče a  děti 
z jedovnické mateřské školy. Všechny potřebné 
informace, včetně přesného data konání budou 
na plakátech umístěných na nástěnkách a webu 
MŠ.
Svátek dětí oslavíme s  dětmi hned dvakrát. 
31. května jsme do mateřské školy pozvali ka-
maráda Wikiho, který pro děti připraví ani-
mační program s maskoty Šmoulů a 1. června 
pozvala paní knihovnice Míša děti do kina na 
promítání pohádky.
Více akcí viz www.msjedovnice.cz 

Bc. Jitka Kučerová

Karneval v mateřské škole

Tradiční masopustní karneval se konal v  ma-
teřské škole dne 23.  února. Předcházelo mu 
povídání o vzniku tradice a jejím významu. 
Náš karneval jsme pořádali právě v  den, který 
se podle lidových zvyků nazývá tučný čtvrtek. 

Lidé věřili, že kdo bude v  tento den hodně jíst 
a pít, bude po celý příští rok zdravý a bude mít 
dost síly. Typickým pečivem masopustu jsou 
koblihy, boží milosti, koláče a  podobně. Je to 
období, kdy zima končí a začíná jaro a s  jarem 
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přijde nová úroda, proto není nutné uchovávat 
staré zásoby potravin. 
Pod názvem masopust je schováno celé obdo-
bí od Tří králů až do začátku postního období. 
Typické jsou pro něj zábavy, dostatek jídla a pití 
a  rozjařené průvody v  maskách. Na Moravě je 
tato tradice označena také jako fašank nebo 
ostatky. Masopustní průvody se v  podobě vel-
kolepých karnevalů pořádají v celé Evropě i na 
obou amerických kontinentech. Také význam 
slova masopust je stejný jako latinské carnevale, 
tedy carne = maso, vale = sbohem. 
V mateřské škole je to období zimy, kdy nám po-
časí mnohdy nedovolí jít ven nebo musíme pro 
nepřízeň počasí pobyt venku zkrátit a těšíme se 
zpět do tepla. Nové hračky od Vánoc již trošku 
zevšedněly, a  tak je čas věnovat se tvořivým 
činnostem a  společným hrám, které doplníme 
o prostor pro povídání a sdílení například toho, 
co rádi jíme, pijeme, co nám dělá radost, co nás 
baví, nebo jak oslavíme karneval v naší školce. 
V  průběhu příprav na karneval jsme měli pří-
ležitost se seznámit například s matematickými 
pojmy a  geometrickými tvary, poznávali jsme 
části lidského těla, zjišťovali, co nám pomáhá 
udržovat naše tělo v pohodě, seznamovali jsme 
se se základy zdravého stravování a  zdravého 
životního stylu. Plnili jsme tematické úkoly 
formou pracovních listů, stavění ze stavebnic, 
prohlížení encyklopedií, didaktické hry pyra-

mida zdraví, výtvarných a pracovních činností. 
Vše bylo doplněno pohybovými hrami a zpívá-
ním u klavíru. V kroužku na koberci jsme se po 
dopolední práci učili hodnotit, co se nám dnes 
podařilo či nepodařilo, a ocenit práci druhých. 
Jak jsme tedy nakonec oslavili karneval v mateř-
ské škole? Děti se podílely na přípravách karne-
valu, zdobily třídu, plánovaly, za jakou masku 
půjdou, domlouvaly se na tom s  rodiči. V  den 
„D“ byli všichni (a tím myslím děti i zaměstnan-
ce) v mateřské škole jako proměněni. Byli zde ry-
tíři, kovbojové, princezny, víly, Ferda mravenec, 
dýně, hasiči, policista, Batman, Hulk, Spider-
mani, Zoro, prasátko, beruška, lev, tygr, drak, 
klauni, čertíci a čertice, kočka, papoušek, sova, 
indiáni a indiánky, motýlci, Červené Karkulky, 
mimoni, dokonce jeden deratizátor, skřítek Rá-
kosníček, beruška, mušketýři, pan král, andělé, 
paní doktorka a zdravotní sestřička, čarodějové, 
námořníci i  piráti, kuchaři i  kuchařinky, skří-
tek, Minnie Mouse, Mášenka, Manka, Nastěn-
ka, tanečnice, Sněhurka... snad jsem na žádnou 
z  našich krásných masek nezapomněla. Pokud 
ano, tak se moc omlouvám a má u mě čokoládu. 
Hráli jsme hry tradiční i  netradiční, tancovali 
jsme rychle, pomalu nebo také vůbec! Kdo chtěl, 
mohl se vyfotit v  karnevalovém fotoateliéru. 
Užili jsme si do sytosti legrace a veselosti!

Bc. Jitka Kučerová

Vzkazová tramvaj

Mateřská škola Jedovnice se rozhodla zúčastnit 
akce „vzkazová tramvaj“. Jedná se o projekt do-
pravního podniku Brno, kdy v  prostoru tram-
vaje jsou umístěny kresby a vzkazy od těch nej-
menších až po ty nejstarší.
Při tvorbě těchto „vzkazů“ jsme se opřeli o citát 
R.  Fulghuma, který je zároveň i  mottem naší 
mateřské školy a  prolíná se školním vzděláva-
cím programem: „Všechno, co opravdu potře-
buju znát, jsem se naučil v mateřské školce.“
Děti vymýšlely, co vše se ve školce naučily, a ná-
sledně se to snažily výtvarně ztvárnit.
Některé myšlenky od dětí byly opravdu velmi 
spontánní, například ve školce jsem se naučil 
všechno nebo ve školce jsem se naučila spát po 
obědě a podobně.

A tak doufáme, že cestující v tramvaji se nad tě-
mito vzkazy pousmějí a možná zavzpomínají na 
svá školková léta.
Vzkazy budou v tramvaji jezdit celý měsíc duben 
2017. 
Jak je možné dohledat vzkazovou tramvaj s na-
šimi obrázky a  vzkazy: www.bmhd.cz, online 
poloha vozů, do vyhledávání (značeného lupou) 
zadáme 1049 a objeví se nám mapka, uprostřed 
obrázek tramvaje, pod kterým jsou dva znaky: 
i – znamená informace o vozidle a znak hodin 
znamená časové údaje o pohybu tramvaje. 
A aby ostatní, kteří nemají možnost se touto 
tramvají svézt, nepřišli o zážitek, vystavíme tato 
díla v měsíci květnu i v prostoru mateřské školy.

Mgr. Karla Pavlů
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ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Mateřská škola Jedovnice, Zahradní 632 pořádá

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ  
ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ 
ROK 2017/2018

KDY? 10. KVĚTNA 2017
V době od 8.00 do 11.00 
a od 13.00 do 15.00 hodin 

KDE? V PROSTORÁCH 
I. BUDOVY MŠ
S sebou:
• občanský průkaz
• rodný list dítěte
• vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškol-

nímu vzdělávání včetně příloh (více na www.
msjedovnice.cz)

• K zápisu přijdou rodiče s dítětem, které chtějí 
do MŠ umístit.

Naše mateřská škola Vám nabízí: 
• odbornost, spolupráci, podnětné a bezpečné 

prostředí
• výchovně vzdělávací program podle Kurikula 

podpory zdraví 
• rozvíjení talentu dětí formou zájmových 

kroužků v oblasti: 
 - jógy
 - výtvarné
 - dětských pohybových her 
 - divadelní
 - vaření

• prostornou zahradu v přírodním stylu, zají-
mavé akce pro všechny

TĚŠÍME SE NA NOVÉ HOLKY A KLUKY!

Z lavic základní školy

Střípky ze života školy

ÚNOR 2017
 1. 2. Okresní kolo olym-

piády v ČJ – 6. místo 
(Nezvalová)

  2. 2.  Preventivní program 
Hasík, 2. a 6. ročníky

  6. 2. Lyžařský kurz 1. stupeň 
Olešnice

 10. 2. Akce sdružení Cirsium – florbalový 
turnaj 2. stupeň - 1. místo (Buřt)

 13. 2. Lyžařský kurz 2. stupeň Červenohorské 
sedlo

 15. 2. Akce sdružení Cirsium, porada vedení, 
ZŠ Ostrov

 17. 2. Akce sdružení Cirsium, florbalový tur-
naj 1. stupeň – 1. místo (Souček)

 23. 2. Přírodovědná soutěž YPEF na ŠLP Křti-
ny, 2. místo (Šnobltová)

  Okresní kolo olympiády v AJ (Doleželo-
vá)

BŘEZEN 2017
  2. 3. Preventivní program Hasík, 2. a 6. roč-

níky
  3. 3. Akce sdružení Cirsium, lyžařské závody 

(Šíblová H.)
  6. 3. Zeměpisná přednáška manželů Máro-

vých
 10. 3. Akce sdružení Cirsium, futsalový turnaj 

starší žáci – 1. místo (Buřt)
 13. 3. Lyžařský zájezd pro žáky a rodiče do 

Alp (Šíblová H.)
 21. 3. Návštěva předškoláků z MŠ Jedovnice
 22. 3. Atletický mítink Kunštátská laťka (Buřt)
 23. 3. Školení Datová schránka (Nejezchlebo-

vá, Souček)
 28. 3. Návštěva Planetária Brno
 29. 3. Akce sdružení Cirsium, hospitace na 

ZŠ Ostrov
 31. 3. Odborný seminář JUDr. Polákové pro 

ředitele škol (Souček)
-MS-
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Koblihové klání 

V měsíci únoru, jakožto v  masopustním ob-
dobí, jsme se rozhodli pomocí přípravy koblih 
vyzkoušet zdatnost našich žáků, kteří se při-
hlásili do předmětu příprava pokrmů. V tom-
to předmětu pracuje tento školní rok 5 skupin. 
Jsou různě početné a různých kvalit (co se týká 
schopností) od 7. do 9. ročníku. 
Bylo zajímavé, jak se s tímto úkolem žáci „popa-
sovali“. Dá se říci, že všichni měli úplně stejné 
podmínky, stejný recept, ale výsledky nebyly 
totožné. Těsto si všichni zadělali podle receptu 
stejně a všem se povedlo a bylo krásně nakynu-
té, ale dál už se různili. Někteří nerespektovali 
postup zadaný vyučující a dělali si „podle své-
ho“, někteří neukázněností nepracovali zase až 
tak pořádně. Koblihy mohli žáci plnit i dělat ne-
naplněné, většinou je plnili marmeládou či nu-
telou. K hotovým dobrotám si uvařili čaj nebo 
kávovinový nápoj či dali mléko. 

Výstupní kontrolou bylo zjištěno, že jedlé a chu-
ťově dobré byly všechny vyrobené koblihy, jak 
mohli ověřit i někteří pracovníci školy. 
Co se týká pracovní morálky, rozdělení úkolů, 
dále vzhledu koblih a kvality stolování – za nej-
lepší mohu vyhlásit nejpočetnější skupinu dívek 
ze 7.  ročníku, dále pak chlapce z  8.  ročníku, 
chlapce ze 7.  ročníku (kromě několika kous-
ků připomínajících UFO), děvčata z 8. ročníku 
a nakonec favorizované deváťáky. I když i v této 
skupině se jedné polovině koblihy povedly vel-
mi dobře, druhá parta měla kousky rozšklebené, 
rozpláclé a také pěkně nasáknuté mastnotou. 
Mnozí z  žáků připravovali koblihy poprvé, ale 
slibovali, že od teď budou tuto laskominu dělat 
doma častěji a snad i sami. 

Mgr. Jarmila Krbečková

Olešnice 2017

Ve dnech 6. až 10.  února 2017 proběhl devátý 
ročník lyžařského výcviku 1. stupně v Olešnici. 
Každý den se pod vedením Mgr. Hany Šíblové 
a Mgr. Magdy Fajfrové vydávalo z Jedovnic pět 
autobusů s malými lyžaři, ale také s rodiči, pra-
rodiči a pomocníky.
Asi 150 dětí bylo rozděleno do třinácti družstev. 
43 letošních začátečníků si vedlo tak dobře, že už 
v úterý odpoledne byli všichni na velkém svahu. 
O děti se staral tým zkušených instruktorů ne-
jen z naší školy, ale také z řad vysokoškolských 
studentů. Perfektní práce instruktorů se ukázala 
hlavně v  tom, že jsme po týdenním lyžování 
mohli odjet domů bez jediného zranění.
A nebylo to vůbec lehké, protože kromě nás bylo 
v Olešnici dalších minimálně šest škol, takže ly-
žařský areál doslova praskal ve švech.
Ve čtvrtek proběhly tradiční závody a v  každé 
kategorii byli vyhlášeni tři nejrychlejší závod-
níci. Absolutním vítězem Olešnice 2017 se stal 
Šimon Hrivík. Pro nás jsou ale vítězové opravdu 
všichni. 
Protože nás jezdí do Olešnice skutečně nejvíc ze 
všech okolních škol, byl nám na příští rok při-

slíben termín, ve kterém bychom měli být na 
svahu dohromady s maximálně jednou školou. 
Tak uvidíme!
Myslím, že si děti lyžování užily a měly z něj vel-
kou radost.
Takže za rok, při jubilejním desátém lyžařském 
výcviku, opět: Skol!

Mgr. Hana Šíblová

Poděkování všem 
Již tradiční lyžařský kurz v  Olešnici je akcí, 
která je organizačně velice náročná pro celou 
školu. Těší nás, že dostáváme řadu pozitivních 
reakcí, jak ústních, tak e-mailových. Vybíráme 
dvě, které byly mezi prvními. Samozřejmě také 
jménem vedení školy děkujeme všem, kteří nám 
byli jakýmkoliv způsobem nápomocni. 

Vážený pane řediteli, dovoluji si tímto poděkovat 
a pochválit všechny, kteří se zúčastnili lyžařského 
kurzu v Olešnici. Byla jsem tam s nimi celý týden 
a  obdivuji všechny učitele, instruktory, a  vůbec 
všechny ostatní účastníky. Skvělá organizace, 
nádherné počasí jste také zařídili. Také mi vyho-
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vovalo, že rodiče mohli s dětmi autobusem. Děti 
byly super, velcí pomáhali malým, prostě parádní 
spolupráce. Lyžovat se pod vedením zkušených 
lyžařů naučili všichni. Nejraději bych vyjmeno-
vala všechny, ale nerada bych na někoho zapo-
mněla. Tedy děkuji a už se těšíme na příští rok. 

Jana Hoppe 

Vážený pane řediteli, opět jsem nucen složit hold 
všem organizátorům lyžařského kurzu v Olešni-

ci, který byl opět výborný pro děti i rodiče. Mají 
můj obdiv, protože si umím představit, jak těžké 
je něco takového zorganizovat a  děkuji, že tuto 
akci jako škola provozujete.

S přátelským pozdravem Přikryl Jiří, Mgr.

Věříme, že takto spokojeni byli všichni účastní-
ci této akce a můžeme přislíbit, že se bude opa-
kovat i v následujících létech. 

vedení ZŠ Jedovnice

Beseda s Policií ČR

Ve čtvrtek 16.  února uspořádaly paní učitelky 
tříd 3.  A  a  3.  B pro žáky přednášku s  panem 
nprap.  Milanem Hruškou, který pracuje jako 
metodik prevence na řešení šikany v  oblasti 
Blanska a Brna. 
Děti se zaujetím poslouchaly příklady různých 
případů ze života a  jejich řešení, zopakovaly si 
pravidla vzájemného chování uvnitř kolektivu, 
znovu si probraly všechny preventivní kroky 
proti šikaně, prakticky si ukázaly, co se dá i nedá 
považovat za obtěžování či záměrné ubližování. 
Beseda byla velmi zajímavá a poučná pro všech-
ny žáky i jejich učitelky. 

Mgr. Yvona Kolářová

Olešnice 2017
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Lyžařský a snowboardový kurz ZŠ Jedovnice pro žáky II. stupně 

Uskutečnil se od pondělí 13.  2. do pátku 
17.  2.  2017 v  osvědčeném středisku v  Jesení-
kách na Červenohorském sedle. Upravovaný 
svah navštěvovaný širokým okolím a množství 
lanovek nám umožnily plně využít nádherné 
slunečné počasí i  výborné sněhové podmínky. 
Chata  KČT přímo u  sjezdovky nám poskytla 
výborné zázemí včetně relaxační společenské 
místnosti. Děti v celkovém počtu 20 žáků byly 
ubytovány v  pěti pokojích a  k  dispozici měly 
pěkné sociální zařízení. I  vybíraví hodnotili 
místní kuchyni jako výbornou. Děti velmi oce-
ňovaly možnost využití čtyřsedačky a  dalších 
vleků včetně rychlovleku. Kromě pilování jízdy 
na lyžích (a v  jednom případě na snowboardu) 
jsme se obohatili novými zážitky při vycházce 
na vyhlášenou a  také jedinou chatu v  nejbliž-
ším okolí – na Švýcárnu. Osvěžili jsme se čajem, 
někteří si pochutnali na místní specialitě – bo-
růvkových knedlících - a s výhledem na Praděd, 
jakož i na části unikátní přečerpávací elektrárny 
Dlouhé stráně, jsme sestupovali zpět do sedla, 
kam jsme dorazili se setměním. 
Kurzu se zúčastnily děti, které už měly za sebou 
základy, starší skupina deváťáků jezdila vý-
borně. Na závěr se zájemci zúčastnili krátkého 
slalomu, vítězem se stal Martin Stehlík z  9.  A. 
Instruktory byli tělocvikáři Mgr. Dana Hrazdí-
rová a Mgr. Lukáš Buřt. Trénovali jsme dvoufá-
zově, dopoledne a odpoledne. 

Hodnotili jsme také úklid pokojů. Nejčist-
ší a  nejkrásnější pokoj měli sedmáci chlapci. 
V osobním volnu jsme se bavili programem jed-
notlivých družstev. 
Dopravu vyřešil rychlík Blansko-Šumperk, dále 
na sedlo jsme pokračovali objednaným autobu-
sem. Stejně zpět do Blanska. Přesun i  se zava-
zadly proběhl v pohodě. Celkové náklady činily 
3.400 Kč na osobu. 
Kurz proběhl bez problémů, děti byly discipli-
nované a všichni se vrátili domů spokojení. 
Příští rok se těšíme na další milovníky zimních 
radovánek na kopcích opět na Červenohorském 
sedle. 

Mgr. Dana Hrazdírová

Recitační soutěž 

V měsíci březnu proběhlo na ZŠ Jedovnice škol-
ní kolo recitační soutěže. Zúčastnili se ho žáci 
5.–9. ročníku, kteří si zvolili básně podle svého 
vlastního výběru. V  porotě zasedly vyučující 
českého jazyka Mgr.  Hana Slaninová, Mgr.  Ja-
roslava Šíblová a Mgr. Jana Nezvalová. Jako ob-
vykle jsme měly těžkou úlohu – vybrat v každé 
kategorii ty nejlepší recitátory. A  jaké bylo po-
řadí? 

5. ročník: 
1. Petra Holubová 
2. Lenka Dánielová 
3. Michaela Janušová 

6.–7. ročník: 
1. Šimon Skládaný 
2. Marek Jevický 
3. Filip Zouhar 

8.–9. ročník: 
1. Julie Hrivíková 
2. Monika Nezvalová 
3. Laura Matušková 

Všichni soutěžící získali za svůj výkon sladkou 
odměnu. Výhercům gratulujeme a těšíme se na 
hojnou účast v dalším roce.

Mgr. Jana Nezvalová
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Futsalový tým ZŠ Jedovnice se raduje z postupu 

Velký úspěch v  podobě postupu do krajského 
kola v  halové kopané zaznamenalo družstvo 
ZŠ Jedovnice. Ve středu 22. února chlapci z  Je-
dovnic udělali k vysněnému postupu první krok, 
když bez porážky zvítězili ve tříčlenné skupině 
(3:0 se ZŠ  TGM Blansko a  3:2 se ZŠ  Adamov) 
a poté porazili v souboji o postup do finále Křti-
ny vysoko 5:0. Díky tomuto vítězství Jedovnice 
postoupily do čtvrtečního okresního finále, do 
kterého se dostaly společně se třemi boskovický-
mi školami – Sušilovou, 9. května a Slovákovou. 
Hned v prvním utkání vyzval jedovnické favorit 
ze ZŠ 9. května. Tempo utkání bylo na výrazně 
vyšší úrovni než v předchozím „kvalifikačním“ 
dni a  na hřišti se odehrával velký boj. První 
branku se podařilo vstřelit jedovnickému ka-
pitánovi Štěpánkovi. Soupeř poté začal tlačit 
a snažil se vyrovnat, Jedovnice se však prezento-
valy výbornou obranou a hrozily z protiútoků, až 
se nakonec v závěru podařilo Jedovnicím pojistit 
vítězství druhým gólem a získat cenné vítězství 
nad silným soupeřem. Ve druhém utkání se Je-
dovnice utkaly s týmem ZŠ Sušilova a po chybě 
v úvodu zápasu prohrávaly 1:0. Poté se ale díky 
trefám útočníků Buchty a Kunce podařilo zápas 

otočit a nakonec pohodlně přehrát soupeře 4:1. 
V posledním utkání Jedovnicím stačil na celko-
vý triumf bod za remízu a  dlouho také držely 
bezbrankový stav, ke kterému výrazně dopomo-
hl také brankář Stehlík, který předvedl několik 
skvělých zákroků. Nakonec se přece jen podařilo 
prolomit obranu soupeře, když si pro přesnou 
Štěpánkovu přihrávku naběhl obránce Stupin-
ský a krásně zakončil. Jedovnicím se pak dařilo 
likvidovat snahy soupeře o vyrovnání a důleži-
té bylo také ubránění nejlepšího střelce turnaje. 
Po Štěpánkově brance na 2:0 bylo rozhodnuto 
a  Jedovnice se mohly radovat ze zasloužené-
ho postupu. K  tomu pomohla výborná obrana, 
ve které zářil precizně hrající Daniel Rys, dále 
dobře chytající Martin Stehlík, který byl zvolen 
nejlepším brankářem turnaje, a také týmový vý-
kon, protože se Jedovnice nemusely spoléhat na 
jediného střelce, jako většina ostatních týmů, ale 
gólově se dařilo prosazovat téměř všem hráčům 
ze sestavy. 
Krajské kolo za účasti 8 nejlepších družstev z Již-
ní Moravy se koná v pondělí 3. 4. 2017 ve spor-
tovní hale v Ivančicích u Brna

Mgr. Lukáš Buřt

Hodonínský lyžař

V pátek 3. března žáci 1. až 5. ročníků ze základ-
ních škol Jedovnice, Lipovec, Ostrov a  Sloup 
lyžovali a  soutěžili ve slalomu. Letos se konal 
již třetí ročník závodu. Konkurence byla veli-
ká. Všichni si zaslouží pochvalu, protože každý 
zkušeně projel všechny branky. Ve skiareálu 
Hodonín nám krásně vytyčili trať a  nachysta-
li svah. Podmínky jsme měli opravdu ideální. 
Malí lyžaři byli oceněni diplomy, medailemi 
a spoustou věcných cen.
Naši školu výborně reprezentovali:
1.  třída: Tomáš Fránek - 2. místo; Martin Ště-
pánek - 4. místo; Veronika Pospíšilová - 5. místo

2. a  3.  třída dívky: Mia Dendisová - 2.  místo; 
Valentina Horáková - 4. místo
2. a 3. třída chlapci: Ondřej Štěpánek - 1. místo; 
Matěj Hroz - 2. místo
4 a  5.  třída dívky: Veronika Veselá - 1.  místo; 
Adriana Konečná - 2. místo
4. a  5.  třída chlapci: Šimon Hrivík - 1.  místo; 
Štěpán Čech - 2. místo
Všechny závodníky chválíme a  děkujeme za 
perfektní reprezentaci školy. 

Mgr. Hana Šíblová

Sběrová akce

Ve dnech 27. 4. – 2. 5. 2017 proběhne tradiční 
sběr starého papíru. Na parkovišti za školou 
bude přistaven velkokapacitní kontejner, do kte-
rého bude možné starý papír odevzdávat. Pro 

nejlepší třídy a individuální sběrače budou při-
praveny zajímavé a atraktivní ceny. 

Vedení ZŠ Jedovnice
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Novinky a zajímavosti ze ZUŠ

Úspěšné talentové zkoušky

V polovině ledna se pra-
videlně konají přijíma-
cí talentové zkoušky na 
konzervatoře a  školy 
s uměleckým zaměřením. 
Po loňském úspěchu zá-
stupců pěveckého oddě-
lení a  výtvarného oboru 
se letos ze ZUŠ talentových zkoušek zúčastnilo 
celkem 7 žákyň. Je potěšující, že všechny uspěly 
velmi dobře. 
Ke studiu na konzervatoři se v letošním školním 
roce přihlásily Julie Hrivíková – obor zpěv (ze 
třídy p. uč. Hany Korčákové, dipl. um.) a obor 
hra na cembalo (ze třídy p. uč. MgA. Radky Hre-
ňové) a Šárka Nejezchlebová – obor hra na kla-
vír (ze třídy p. uč. MgA. Radky Hreňové). 
Obě děvčata byla přijata ke studiu od září 2017. 
Julie nastoupí na Konzervatoř Evangelické aka-
demie Olomouc, kde bude studovat dva obory 

– zpěv a hra na cembalo, Šárka zahájí studium 
hlavního oboru hra na klavír na Konzervatoři 
P. J. Vejvanovského v Kroměříži. 
Nehudební obory naší školy však rozhodně ne-
zůstávají stranou. Po mnohaleté přestávce byla 
z  jedovnické umělecké školy přijata žákyně na 
taneční konzervatoř. Lenka Dánielová – obor 
klasický tanec (ze třídy p. uč. Lenky Csevárové, 
DiS.) uspěla v přijímacím řízení a od září zahájí 
studium na Taneční konzervatoři Brno.
Dařilo se také výtvarníkům pod vedením paní 
učitelky Mgr.  Jitky Vávrové. Na Střední školu 
umění a  designu Brno od září nastupují žáky-
ně Eliška Franců (průmyslový design), Sabrina 
Abrahamová (malířství) a Karolína Kocmanová 
(design interiéru).
Všem našim nadaným žákyním přejeme hodně 
úspěchů nejen studijních, ale i uměleckých.

Mgr. Josef Škvařil

Hudební obor

Vystoupení pro ČČK
Dne 23.  února 
se konala v ko-
morním sále 
ZUŠ výroční 
schůze míst-
ní organizace 
Českého červe-
ného kříže. Na 
úvod v  kultur-
ním programu 
vystoupili žáci 
naší školy. Za-
zněly skladby 
pro klavír, var-
hany, trubku 
a violoncello. Zapívali i mladí zpěváčci. Účinku-
jící navodili slavnostní atmosféru v zaplněném 
sále a publikum je odměnilo velkým potleskem.

Hana Korčáková

Soutěž ve hře na klavír
Žákyně hudebního oboru Julie Hrivíková a Šár-
ka Nejezchlebová reprezentovaly jedovnickou 
základní uměleckou školu v  rámci klavírní 
soutěže pravidelně vyhlašované Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 
Jejich pouť ze školního kola vedla nejprve do 
okresního klání, které se konalo v  Letovicích. 
Zde obě získaly první místa s  postupem. Šár-
ka byla navíc oceněna za interpretaci skladby 
F. Poulence. Ocenění za vynikající pedagogické 
vedení obdržela vyučující obou děvčat MgA. 
Radka Hreňová. Po tomto vystoupení čekalo 
naše žákyně krajské kolo soutěže, které se usku-
tečnilo 10. března na brněnské ZUŠ Vítězslavy 
Kaprálové. 
Vzdělávání mladých klavíristů je v současnosti 
charakteristické velmi vysokou úrovní. Letošní 
krajské kolo se pyšnilo opravdu skvělými výko-
ny zúčastněných. Těší nás, že děvčata zdařile 
přednesla připravené programy a v  silné kon-
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kurenci soutěžících z  celého Jihomoravského 
kraje získala krásná druhá místa. Nejen za toto 
výborné umístění, ale především za úspěšné slo-
žení přijímacích zkoušek na konzervatoř letos 
v  lednu jim patří velká gratulace. Přejeme jim 
na jejich další studijní a umělecké cestě hodně 
štěstí! 

Mgr. Josef Škvařil

Koncert barokní hudby 
Ve čtvrtek 23. března se v komorním sále ZUŠ 
uskutečnil Koncert barokní hudby. V  progra-
mu, který připravila paní učitelka Mgr. Kateři-
na Mašová se svými žáky a  pozvanými hosty, 
zazněly mimo jiné skladby interpretované na 
repliku skutečného barokního spinetu. Zajíma-

vostí bylo, že mezi hudebními hosty bylo možné 
slyšet i zástupce rodičů a pedagogů SPŠ Jedov-
nice, v jejíž budově dnes umělecká škola působí.

Mgr. Kateřina Mašová

Výtvarný obor

Tvoříme, tvoříme a zase tvoříme
Co jiného by se také mohlo dít v předmětu Vý-
tvarná tvorba u  výtvarníků místní ZUŠ. Naše 
„středověké“ deskové malby jsou již dokončeny, 
zabaleny a čekají na své vystavení. Veřejnosti se 
tato umělecká díla představí v neděli 14. května 
u příležitosti programu ke Dni matek v kultur-
ním domě. 
Naše práce budou prezentovány také na sou-
těžní krajské přehlídce výtvarných oborů ZUŠ 
v Ivančicích, kde budou bojovat o postup do ce-
lostátního kola, které se uskuteční v měsíci říjnu 
ve Šternberku.
Kdo bude chtít vidět mladé výtvarníky při prá-
ci, ten ať si rozhodně nenechá ujít celostátně or-
ganizovaný happening s  názvem „ZUŠ  Open“, 
který bude probíhat v  úterý 30.  května a  žáci 
výtvarného oboru v jeho rámci budou tvořit na 
venkovním prostranství před kulturním do-
mem. 
V těchto dnech ovšem finišujeme s dokončením 
autorských knih, určených do soutěže Moje Ve-

ličenstvo kniha. Jsou kolektivní i  individuální 
a  všichni doufáme, že se budou líbit i  náročné 
porotě. Hned jak je dokončíme, čeká nás gla-
zování „středověké“ keramiky, abychom si na 
vlastní kůži mohli vyzkoušet, jak se v minulosti 
na hradech hodovalo. 

Mgr. Jitka Vávrová

Taneční obor

Jaro v tanečním oboru 
S jarním vánkem přichází do tanečního oboru 
čas náročných příprav na veřejná vystoupení. 

Výsledky naší práce budeme prezentovat v pro-
gramu ke Dni matek, který se uskuteční v neděli 
14. května v kulturním domě. Tanečníci nebu-
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dou chybět ani na happeningu „ZUŠ  Open“ 
v úterý 30. května. Ovšem to nejdůležitější pro 
nás přijde již o dva dny dříve. 
Dovolte mi, abych vás pozvala na samostatný 
koncert tanečního oboru, který se uskuteční 
28. května 2017 v 17 hodin v kulturním domě. 
Můžete se těšit na čísla klasického a  moderní-
ho tance, neoklasiky, dětských lidových tanců 
a spoustu dalších.

Koncert bude zároveň i absolventským vystou-
pením. V  programu se představí letošní absol-
ventky Johana Vávrová (4. r. II. st.), Žaneta Prau-
sová (4. r. II. st.) a Monika Franců (7. r. I. st.).
V rámci příprav tanečních vystoupení nejde jen 
o výběr hudby a postavení choreografie, ale dů-
ležitou součástí celé práce jsou i kostýmy, které 
dotvoří celkový dojem a atmosféru.
Velkou pochvalu si zaslouží starší žákyně, kte-
ré se aktivně zapojují do tvorby choreografií, 
a  společná práce je o  to více baví. Zároveň mi 
z pohledu pedagoga tímto způsobem poskytují 
zpětnou vazbu toho, co jsem je dosud naučila či 
předala ze svých zkušeností. 
Na závěr nesmím zapomenout na gratulaci, pa-
třící Lence Dánielové (4. r. I. st.), která byla při-
jata na Taneční konzervatoř Brno. Mám velikou 
radost a  Lence přeji, aby se jí na konzervatoři 
dařilo a líbilo.
Za celý taneční obor přeji všem krásné jarní dny 
a těším se na shledanou na některém z blížících 
se vystoupení.

Lenka Csevárová, DiS.

Pozvánka na absolventské koncerty

K jaru v základní umělecké škole neodmyslitel-
ně patří koncerty absolventů. V  letošním roce 
některý ze dvou cyklů uměleckého vzdělávání 
v  ZUŠ ukončí celkem 45  žáků. Nejpočetnější 
skupinu tradičně tvoří hudebníci. 
37  absolventů hudebního oboru se veřejnos-
ti představí na koncertech v  komorním sále 
ZUŠ ve dnech 27. dubna, 4. května, 11. května, 
18. května a 16. června. Absolventským vystou-
pením za doprovodu hudebních souborů bude 

pro změnu patřit sál kina 25.  května. Začátek 
všech vystoupení je vždy v 16.30 h. 
Tři absolventky tanečního oboru předvedou 
svá závěrečná vystoupení v rámci samostatného 
tanečního koncertu v neděli 28. května v 17 ho-
din. 
Výtvarná díla pětice absolventek výtvarného 
oboru budou prezentována na výstavě prací 
žáků výtvarného oboru v závěru měsíce června.
Srdečně vás zveme!

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

Přijímání uchazečů o  vzdělávání v  základní 
umělecké škole se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb. 
o  základním uměleckém vzdělávání. Žáci jsou 
přijímáni na základě výsledků talentové zkouš-
ky. Kritéria hodnocení jsou zveřejněna na inter-
netových stránkách školy. V  přijímacím řízení 
do všech oborů bude zohledněna volná kapacita 

školy a datum podání přihlášky. Uzávěrka při-
hlášek je stanovena k datu 31. 5. 2017. 
Přijímací talentové zkoušky nově přihlášených 
žáků se budou konat v termínu 5. 6. – 9. 6. 2017. 
Bližší informace budou zájemcům sděleny pro-
střednictvím vedení ZUŠ a vyvěšeny na jednot-
livých pracovištích školy. 

Mgr. Josef Škvařil

Druhý ročník tanečního oboru se také připravu-
je na jarní vystoupení.
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ZUŠ OPEN

Celostátní happening základních 
uměleckých škol ve veřejném prostoru
„Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kul-
turnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřít-
ku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, 
který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat.“ 

Magdalena Kožená
ZUŠ OPEN je projektem Nadačního fondu Ma-
gdaleny Kožené. Základní umělecké školy v celé 

republice představí svůj program v  rámci jed-
noho společného dne v  úterý 30. května 2017. 
V Jedovnicích se setkáme na prostranství před 
kulturním domem.

Děti a mládež

Pionýři

Pionýři na Portě
Jak už je u nás tradicí, i tento 
rok jsme zavítali na pěveckou 
soutěž Dětská Porta do Kr-
hova u  Skalice nad Svitavou. 
V sobotu 4. března se konal již 
30. ročník, na kterém vystou-
pily všechny naše oddíly. Kuňky s Rosničkami 
zazpívaly písničky Hlupáku, najdu tě a  Zajíc 
na bobku. Nejstarší oddíl, Skokani, vystoupili 
s písněmi Cesta a Zpívající kozel. Za tyhle super 
výkony jsme si odvezli placku za 3. místo a už se 
zase těšíme na další ročník.

Natka

Uzlařská regata
V pátek 17. 2. jsme se sešli v klubovně od 16.30 ze 
všech oddílů, abychom porovnali své dovednos-
ti ve vázání uzlů. Rozděleni jsme byli do věko-
vých kategorií A (1.-3. třída), B (4.-6. třída) nebo 
C (7.–9. třída). Vyplnili jsme startovní listy, 
registrovali jsme se, připravili jsme si uzlovací 
provázky a Uzlařská regata 2017 mohla začít.
Vázalo se na čas a každý měl dva pokusy, aby si 
mohl svůj čas ještě vylepšit. Skoro všechny uzly 
jsme uměli: od těch nejlehčích, jako jsou očko či 
plochá spojka, i ty složitější jako třeba rybářská 
spojka, zkracovačka nebo dračí uzel. Nejenže 
jsme dokázali, že umíme uzly pohotově a bles-
kově vázat, ale také víme, k  čemu se tyto uzly 
používají.

Na závěr přišlo vyhlášení výsledků a  každý si 
mohl vybrat nějakou drobnost jako cenu za své 
umístění v soutěži. Ti nejlepší dostali i diplom.
Kdo nějaký uzel neuměl nebo se do toho doslova 
„zamotal“, má rok na to, aby se vše doučil a na-
trénoval, a zase za rok se může přijít předvést.

Marek

Piokino
Jak jinak v  zimě trávit čas, když počasí příliš 
nepřeje? No přece nejlépe s  kamarády. Naše 
klubovna se tak již podruhé v tomto chladném 
počasí proměnila v  kino. Konalo se zde druhé 
společné filmové promítání. Chroupání pop-
cornu, povalování se a bezstarostné koukání na 
filmy, to nám jde.

Lukyn

Jarní přespání Skokanů
Všichni jistě vědí, že v týdnu od 13. do 17. března 
byly v našem kraji jarní prázdniny. My, Skokani, 
jsme si zpříjemnili prázdniny po svém – zorga-
nizovali jsme si Jarní přespání.
Sešli jsme se ve čtvrtek v  klubovně. Hlavním 
cílem tohoto dne byla návštěva JumpParku 
v  Brně. Kdo neví, co to JumpPark je, tak vy-
světlím. Jedná se o areál plný trampolín, kde se 
mohou vyřádit malí i velcí, věkem tato atrakce 
není omezena. Nachází se zde také pěnová jáma 
(Foam pit), kam dopadnete po odrazu z  tram-
políny. No, podle mě je mnohem náročnější 
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se dostat z pěnové jámy než samotné skoky na 
trampolíně. 

Po uplynutí času na trampolínách nás čekala 
cesta zpět do Jedovnic. V klubovně jsme si při-
pravili večeři, nachystali si spaní a zahráli si vě-
domostní hru Riskuj!
V  pátek ráno nás čekala připravená snídaně 
a  následné plnění úkolů ve Stupních Pionýra. 
Stavěli jsme stan na čas, zopakovali si zdravově-
du, orientaci na mapě a… 
Na závěr našeho přespání jsme se vrhli do jar-
ního úklidu klubovny. Já jsem si přespání moc 
užila a  odnesla jsem si domů skvělou náladu 
a spoustu nových zážitků. 

Peťa
Více fotek, videí a informací na našem novém 
webu www.pionyr.jedovnice.cz

Skauti

Co jsme v únoru 
a březnu zažili
První akce, kterou skauti 
a skautky mohli v únoru prožít, 
byla nově vzniklá Operace šedá 
myška (tématem navazující na 
Modrý štít), o  té více v  další 
části. 22. února oslavily světlu-
šky a skautky společně s dalšími skautkami po 
celém světě světový Den zamyšlení (Thinking 
day), během kterého si připomínají myšlenky, na 
kterých je skauting založený. Vzpomínáme také 
na zakladatele skautingu, manžele Baden-Powe-
llovy, kteří se oba narodili právě 22. února. 
V pátek 24. února se poté pro malé i velké ode-
hrál již známý Modrý štít, kterého se letos zú-
častnilo asi 60 dětí do 15 let. 

Atentát na Heydricha aneb 
Operace Šedá myška
Akci uspořádali roveři z  jedovnického středis-
ka pro skauty od 5. do 9. třídy, neboť cítili, že je 
potřeba vytvořit akci, která bude vyloženě právě 
pro tento věk, kdy hrozí, že děti ze skautu odros-
tou. Zároveň jsme se rozhodli, že by bylo dobré 
vzít za námět nějakou významnou událost z čes-
kých dějin. 
Před akcí dostalo všech 18  účastníků tajné in-
formace o  tom, že se mají sbalit na  dva dny 
a  v  pátek 10.  února mají dorazit ke  klubovně. 

Více informací dostanou kvůli riziku prozraze-
ní až na místě.
V  pátek 10.  února mělo vše vypuknout. Osm-
náct skautů a  skautek se setkalo v  klubovně, 
která představovala Londýn, zde dostali info 
o aktuální situaci v Protektorátu Čechy a Mora-
va a o tom, že jejich úkolem bude spáchat atentát 
na  říšského protektora Heydricha. Ještě večer 
si mladí parašutisté vyrobili zbraně a  proběhl 
trénink plížení, aby je německé SS tak snadno 
neodhalilo. 
Probuzení a  sbalení proběhlo v  rychlosti, ne-
boť právě dnes byl vhodný okamžik na  pokus 
o zbavení se krutého protektora. Parašutisté byli 
z  „Londýna“ letecky přeneseni k  „Plzni“ a  zde 
byli po skupinách vysazeni. Pár minut po dopa-
du na zem (Šošůvka, Březina, Ruprechtov) para-
šutisté narazili na  člověka z  domácího odboje, 
který jim pomohl se zorientovat v okolí a dále je 
vedl na „Prahu“ (Vilémovice). V terénu se sku-
piny orientovaly pomocí tajných šifer, které jim 
měly dát přibližnou polohu dalších spřátelených 
odbojářů. 
Postupně se všem třem skupinám povedlo po-
tkat v „domě u Moravců“, kde dostali na posil-
něnou oběd. Po obědě se všechny týmy vypra-
vily do „pražské čtvrti Libeň“ (u psího cvičiště), 
kudy měl kolem 14. hodiny projíždět nechráně-
ný Reinhard Heydrich. Přesto, že parašutistům 
na místě selhal samopal a trhavina bouchla jen 
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u  dveří, byl Heydrich poraněn a  později v  ne-
mocnici následkům atentátu podlehl. 
Mezitím se odehrál boj mezi příslušníky SS 
a parašutisty, kteří se postupně stáhli do „kryp-
ty v  kostele sv. Cyrila a  Metoděje“ (farní sklep 
v Jedovnicích). Bohužel zde nakonec došli kon-
ce, poté co je několik hodin němečtí esesáci ob-
léhali. 
Po „zabití parašutistů” byla poslední část ve far-
ním sále, kde jsme si promítli několik krátkých 

dokumentárních filmů o atentátu na Heydricha 
a o situaci, která poté v protektorátu nastala (vy-
pálení Lidic a Ležáků). Následovala ještě krátká 
diskuze o atentátu a o tom, jak celou akci účast-
níci vnímali. 
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se na 
akci podíleli – přípravnému týmu, panu faráři 
a  všem rodičům, že nám dali důvěru a  poslali 
skauty a skautky na akci.

Gábina Plchová

Mateřské a rodinné centrum Dymáček

DYMÁČKOVINY ČÍSLO 2 
Vážení rodičové, praro-
dičové a děti, 
již se nám jaro blíží, a tak 
věříme, že jej očekáváte 
s  takovou radostí jako 
my v Dymáčku. Na prv-
ní jarní dny jsme pro vás 
připravili Velikonoční 
dílničku dne 29.  března. 
Srdečně zveme nejen členy spolku, ale i širokou 
veřejnost. Prvního dubna uskutečníme jarní 
bazárek, kde bude možné si zakoupit oblečení 
nebo věci na děti ve věku od novorozenců až po 
náctileté. v červnu se můžete těšit na akci s ná-
zvem „Cesta za pokladem“, kterou pro vás při-
pravíme. 
Tématu otcovské dovolené, kterou schválila vlá-
da, se věnujeme na našich webových stránkách 
v záložce s názvem: Práce a rodina. Dočtete se 

více informací o tom, co a  jak je možné využít 
a také od kdy. 
Pravidelný program Dymáčku pro plnění novo-
ročních předsevzetí:
CVIČENÍ S  MARTINOU – ÚTERÝ od 10.00 
do 11.00 v kulturním domě cvičí Martina s ma-
lými dětmi ve věku od 2 do 3 let. Případné nejas-
nosti konzultujte s lektorkou. Tedy i případnou 
docházku s  ohledem na věk dětiček. Kontakt 
uveden na webových stránkách. 
CVIČENÍČKO – BAVENÍČKO se Sabinou – 
ČTVRTEK od 9.15 do 10.15 v kulturním domě; 
cvičení je vhodné pro děti ve věku 1-2 roky, ale 
v  případě dotazů vše konzultujte s  lektorkou. 
Kontakt uveden na webových stránkách. 
CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI se Sabinou 
a Mirkou – ČTVRTEK od 16.30 do 17.30 v kul-
turním domě.
Dovolujeme si vás dále informovat, že veškeré 
informace dáváme také na Facebook. 

členky Rady Dymáčku 

 Sport

Fotbalový turnaj starších přípravek - Zimní liga 2016/2017

Poslední kolo Okresní zimní ligy starších pří-
pravek bylo odehráno 25. 2. 2017 v Blansku. Je-
dovnický tým se tu představil v  tom nejlepším 
světle a potvrdil, že se Jedovnice staly naprosto 
přesvědčivě a zaslouženě celkovým vítězem celé 
této soutěže. V hale ČKD jsme nenašli přemoži-
tele. V  boji o  vítěze tohoto „blanenského“ kola 

byl rozhodujícím zápasem duel právě s  domá-
cím Blanskem, které posíleno o  některé hráče 
z  „áčka“ poráželo jednoho soupeře za druhým 
až… až na Jedovnice! Naši kluci velice disci-
plinovaným výkonem a  za mohutné podpory 
celého početného diváckého sektoru porazili 
tohoto silného soupeře 2:0! Obě branky vstřelil 
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Martin Sedláček, pochvalu si ale zaslouží všich-
ni jedovničtí hoši. „Liga“ skončila, dětské šam-
paňské teklo proudem! Nezbývá než poděkovat 
klukům za výbornou reprezentaci i předvedené 
výkony, poděkování patří také trenérům a rodi-
čům! Viděli jsme napínavá utkání, zápasy plné 
nádherných nefalšovaných emocí se šťastným 
rozuzlením! Bravo! 

Celkové pořadí Zimní ligy 2016/2017:
1. SK JEDOVNICE
2. Olomučany
3. Blansko
4. Ráječko
5. Doubravice
6. Ostrov

Za SK Jedovnice Jitka Koutná

Fotbalové jaro začalo…

Poslední březnový víkend se naplno rozběhly 
jarní fotbalové soutěže a  fanoušci tak mají do 
června o  zábavu a  napětí vystaráno. Jedovnic-
ké A  mužstvo, které působí již druhou sezónu 
v krajské soutěži I.B, má soutěž slušně rozehra-
nou. Zimu přečkalo s 22 body na 5. příčce ta-
bulky a všichni věříme, že i s konečným umístě-
ním budeme spokojeni. Ke splnění tohoto přání 
přejeme našemu „áčku“ hodně štěstí, žádná zra-
nění, co nejvíc bodů a stálou přízeň fanoušků. 

ROZLOSOVÁNÍ – JARO 2017
14. kolo  25. 3. so 15.00 hod.  

Start Brno – SK Jedovnice A
15. 1. 4. so 15.30 hod. 

SK Jedovnice – Babice
16. 8. 4. so, 15.30 hod. 

Podolí – SK Jedovnice
17. 15. 4. so, 16.00 hod. 

SK Jedovnice – Slovan Brno

18. 22. 4. so, 16.00 hod. 
Soběšice – SK Jedovnice

19. 29. 4. so, 16.30 hod. 
SK Jedovnice – Lipovec

20. 6. 5. so, 16.30 hod. 
Černá Hora – SK Jedovnice 

21. 13. 5. so, 16.30 hod. 
Rudice – SK Jedovnice

22. 20. 5. so, 16.30 hod. 
SK Jedovnice – Čebín

23. 27. 5. so, 16.30 hod. 
Pačlavice – SK Jedovnice

24. 3. 6. so, 16.30 hod. 
Slavkov – SK Jedovnice

25. 11. 6. ne, 16.30 hod. 
Vilémovice – SK Jedovnice

26. 17. 6. so, 16.30 hod. 
SK Jedovnice – Rájec-Jestřebí

Za SK Jedovnice Jitka Koutná

Ohlédnutí za šachovou sezónou

Fotbalová sezóna začala, šachová skončila. Po 
dlouhé době se nám podařilo sehnat mladé 
zájemce o královskou hru, kvůli nim jsme po 
dlouhé době obnovili pravidelné tréninky, učili 

jsme je i sebe nové, opakovali zapomenuté, roze-
bírali odehrané soutěžní partie – a výsledek se 
brzy dostavil. Tím výsledkem ovšem byla neče-
kaně neúspěšná sezóna...
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Mívali jsme v  okresním přeboru tři soupeře, 
které jsme v  minulosti vcelku spolehlivě porá-
želi. Z nich se Rovečné odhlásilo po rozlosování 
soutěže, za Jevíčko letos hrála sestava, která po 
letech sestoupila z  krajské soutěže, Lipůvka si 
sehnala na hostování dva výborné hráče z vyš-
ších soutěží a stala se černým koněm přeboru. 
A když se k  tomu přidala až příliš častá pře-
hlédnutí našich hráčů, zažívali jsme neveselé 
časy. Okresní přebor letos hrálo (po odstoupení 
Rovečného) jen 8 družstev. Začali jsme zdánli-
vě skvěle – výhrou 7,5:0,5 nad Boskovicemi B 
(obsadily konečné 8. místo). Pak přišla prohra 
3:5 v Jevíčku (skončilo na 5. místě) a další 2,5:5,5 
doma s Lipůvkou (2. místo). Dále sprcha 1:7 se 

Sloupem B (4.), přijatelné 3:5 s Rudicí B (3.). A 
pak 0,5:7,5 s Adamovem B (1.) – za ten ovšem le-
tos nastupovali i hráči áčka, které hraje o 3 třídy 
výše. Naštěstí jsme v posledním zápase porazili 
Lipovec D (7.) nejtěsněji 4,5:3,5, což nám zajis-
tilo konečnou 6. příčku s bilancí 2-0-5. Procen-
tuálně nejúspěšnějším byl z  Lipovce hostující 
Jaroslav Sládek (obchod s ovocem a zeleninou) 
s 80% bilancí 3-2-0. 
Pozitivem sezóny jistě byl příchod omladiny a 
obnovení tréninků, žel kmenoví hráči se jich 
účastnili torzovitě. Co bude dál, uvidíme. Pro 
případné zájemce – scházíme se v  pondělí od 
17.30.

Josef Plch

Harmonogram akcí v ATC Olšovec

 22. 4. Jachetní oddíl: Memoriál Hynka 
Švédy; závody JJEETTYY Regata

 29. 4. VeloTestFest 2017
 26. - 28. 5.  Sraz: skútry Honda PCX; Sraz: 

Chevrolet Daewoo
 9. - 11.6.  Czech bimmer fest; US Army his-

torical club; Sraz: FIAT
 17. - 18. 6.  BMWe39 community fest Briard 

club ČR
 2. - 9. 7.  SDK Europe
 22. - 23. 7.  Závody dračích lodí

 5. 8.  Závody Finlandia Cup (jachetní 
oddíl)

 19. - 20. 8.  Vodní skútry
 19. - 20. 8.  Sraz: Dacia club
 1. - 3. 9.  Závody vodních motorových člunů
 8. - 10. 9.  Chovatelé: Švýcarští psi
 15. - 17.9.  Sraz: LADA
 22. - 23. 9.  Pochod české státnosti
 13. - 15. 10.  Setkání: Klub přátel chodského psa
 28. - 29. 10.  Výlov rybníka Olšovce

Anna Bayerová

Rozhovory aneb Zajímaví lidé ze sousedství

Ivana Kučerová a její čilé postřehy (nejen) z Chile

Ivanu „Ifanku“ Kučerovou  (26) asi mnozí zná-
te jako vedoucí jedovnických skautek, případně 
jako půvabnou krojovanou „stárku“. V  uply-
nulém roce jsme ji ale v  Jedovnicích potkávat 
nemohli - vypravila se totiž do jihoamerického 
Chile. Teď je zpátky a my máme ideální adeptku 
do nové rubriky rozhovorů se „zajímavými osob-
nostmi ze sousedství“!

XX Vím o vás, že jste se nedávno vrátila z  Jižní 
Ameriky. Jaké to bylo vrátit se do Česka? Co vás 
nejvíc překvapilo?
Člověk se vrací domů, do své vlasti, kterou má 
rád. Nic zásadního mě nepřekvapilo, jelikož 

jsme se naučili sledovat aktuální dění v  Česku 
i ze světa. 
XX Co vás vlastně přivedlo do Jižní Ameriky?

S přítelem Pavlem jsme se rozhodli, že chceme 
vycestovat na rok, za prací i poznáním. Jelikož 
nám nevyšla víza ani na Nový Zéland, ani do 
Kanady, dalším naším snem byla Jižní Amerika. 
Chile je, co se týče ekonomiky, nejsilnějším stá-
tem tohoto kontinentu, a  tak bylo rozhodnuto. 
Víza nám byla schválena takřka jako dárek na 
Vánoce, takže jsme v  prvním lednovém týdnu 
roku 2016 vyrazili za dobrodružstvím.
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XX Co na to říkali rodiče, když jste přišla s tím, že 
pojedete do Chile a ještě na tak dlouhou dobu? 
Já svým blízkým připravuji co chvíli nějaké pře-
kvapení, takže to vzali jako jedno z těch větších 
překvápek a podpořili mě. Slíbili jsme si, že zů-
staneme v kontaktu. Pokud to bylo možné, vo-
lali jsme či si psali přes internet. Navíc jsme si 
zřídili blog a na sociálních sítích jsme co chvil-
ku přidávali fotky. Když se ale člověk vydal na 
týden do lesa, s radostí jsme se od komunikace 
oprostili.
XX Mluvila jste o pracovních vízech, která jste si 

sjednali před vycestováním. Jaké pracovní pří-
ležitosti se vám tedy naskytly?
Nejdříve jsme začínali jako dobrovolníci na 
kozí farmě. Farmářka nám pak dohodila prá-
ci na vinicích. Jak jsme ale brzy zjistili, chilské 
„ano” není 100% ano, takže nám práce nevyšla. 
Dobrovolničili jsme potom u  paní, která jako 
první žena v  Jižní Americe vyrábí med s  ko-
nopím a dělá z něj i kosmetiku. Protože jsme si 
dobrovolničení zamilovali, pracovali jsme také 
na Velikonočním ostrově u jednoho domorodce 
doma. Toto vše bylo dobrovolně, bez nároku na 
mzdu. Dostávali jsme ubytování, stravu a hlavně 
možnost se aklimatizovat, načerpat zkušenosti 
a  nové známosti. Protože jsme ale potřebovali 
i něco vydělat, ohlíželi jsme se po placené práci. 
Naskytla se mi možnost pracovat jako au-pair 
v  jedné česko-chilské rodině poblíž hlavního 
města Santiaga. No a Pavel si potom našel práci 
v jedné báječné turistické oblasti, pod Andami, 
kde stavěl kopulovité domy, tzv. „kabaně“.
XX Pokud jde o  váš vztah se Šmudlou-Pavlem, 

poznali jste se v nových a asi i náročných situa-
cích – prožili jste i nějaké krize?
Naše dvojka „Šmif“ (ŠMudla + IFanka z našich 
skautských přezdívek) „ponorku“ nezažila, nač 
si kazit život hádkami a naštvaností, že? Krizí se 
stala paradoxně oslava našeho výročí, kdy Pav-
la, jakožto alergika, poštípaly lesní včely. V mi-
nutě si uvědomíte, jak je lehké ztratit blízkého 
člověka. I díky mé skautské zdravotní průpravě 
a  zachování duchapřítomnosti jsme to naštěstí 
zvládli. 
XX Potkali jste a  poznali hodně nových lidí, 

s  mnohými jste se spřátelili – jste s  některými 

ještě v kontaktu? Domlouvali jste se tam anglic-
ky, nebo umíte španělsky?
Lidé z Jižní Ameriky milují aplikaci WhatsApp. 
Kdo nemá WA, jako by nebyl. S drtivou většinou 
si ještě nyní vyměňuji zprávy. K  mým nejoblí-
benějším přátelům pro psaní zpráv patří řidiči 
kamionů, s těmi byla vždy legrace. Za pochodu 
jsme se naučili španělsky i právě díky nim, ang-
licky tam neuměl každý. Třeba Chilani byli hod-
ně vstřícní, učili nás různé fráze, protože chilská 
španělština je hodně specifická, „kachai?” (to je 
např. výraz pro „jasně, rozumíš?”). 
XX Co jste kromě Chile ještě navštívili?

Z Chile jsme to vzali na sever přes Peru, Bolívii 
a Paraguay, Argentinou na jih do Ohňové země 
a Patagonie, poté do Uruguaye a konečnou bylo 
brazilské Rio de Janeiro. Udělali jsme si tedy 
takový okruh jižní částí Jižní Ameriky. Když si 
vezmete, že jenom Brazílie je větší než celá Evro-
pa, máme toho ještě hodně k objevování. 
XX Která země vás nejvíce očarovala a  na co 

ráda vzpomínáte?
Jelikož jsme velkou část roku strávili v  Chile, 
oblíbila jsem si tuto zemi právě kvůli tomu, že 
se v  jednom dni můžete ze zimního střediska 
přesunout k oceánu na pláž. Poušť, jezerní ob-
last, ledovcová pole, surová příroda, pohostinní 
lidé a  živá kultura... Mile mne také překvapila 
Uruguay.
Nejlepší zážitky nám zprostředkovali míst-
ní lidé. Ať už to bylo popíjení maté, neveřejná 
zkouška karnevalové skupiny v  Montevideu 
nebo sjíždění řeky Maipo na raftu. Pro mě jsou 
nezapomenutelné také okamžiky, kdy jsme 
spatřili divoká zvířata. Nepopsatelné je setká-
ní s delfíny při západu slunce, lachtaní kolonie 
nebo pudú, nejmenší jelínek na světě. Na dru-
hou stranu bych vynechala setkání s tarantulí či 
jedovatým pokoutníkem. 
XX A překvapilo vás v Jižní Americe něco nemile?

Když jsme přiletěli do Chile, považovali jsme 
ji za „plastovou velmoc“. U každé kasy v super-
marketu vám brigádník koupené zboží zabalil 
do několika sáčků a  přidal pro jistotu ještě je-
den. Po roce jsme odjížděli s  tím, že si jakýko-
li plastový obal navíc člověk musel koupit, což 
považuji za báječný posun! Ohledně odpadků 
jsme byli doslova zděšení v  Peru a  Bolívii. Jak 



JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ03/04 2017

29

jednoduché je srolovat okénko auta a  odpadek 
vyhodit. Silnice byly lemované odpadky a  čer-
nými skládkami, které se prostě jednou za čas 
zapálí. Možné vysvětlení mi přinesl Jaroslav 
Dušek. Jeho myšlenka, že u  místních obyvatel 
(prapůvodních indiánů) stále přetrvává názor, 
že když prostě odhodí odpadek do přírody, tak 
si s ním „Pača mama” aneb Matka země poradí, 
se ukázal více než pravděpodobným. 
XX Myslíte, že vás ten rok na cestách v  něčem 

změnil?

Rok na cestách mě utvrdil v  tom, jak se nám 
v Evropě dobře žije. Vážím si našeho veřejného 
prostoru a budu se snažit ho dělat lepším, ať už 
skrz skauting nebo jiné aktivity v naší obci. Na-
učila jsem se začít vždy od sebe a víc se radovat, 
než se strachovat. 

Rozhovor připravila Soňa Plchová

PS: Podívejte se ještě do rubriky Pozvánek! 
Čeká vás překvapení!

Kultura

Oslava svátku žen v Jedovnicích 

Dne 8. března se nejen v České republice slavil 
Mezinárodní den žen. Tento den je mezinárod-
ně uznávaným svátkem, stanoveným Organi-
zací spojených národů k výročí stávky newyor-
ských švadlen v roce 1908. To je však již historie, 
a tak se nyní raději zaměříme na naše současné 
ženy. 
Komise pro spolkovou činnost městyse Jedov-
nice ve spolupráci s panem Jaroslavem Zouha-
rem připravila pro ženy k jejich svátku kulturní 
odpoledne, na které je všechny pozvala v pátek 
10. března od 15 hodin do sálu v Chaloupkách.

K  poslechu hrála dechová hudba Olšověnka, 
zpívali Pavel Sedláček a  Květa Navrátilová. Na 
lesní roh zahrála s kapelou sólo Míša Petrášová, 
dále zazpívala mladinká školačka Adélka Zou-
harová písně z  dětského muzikálu. Nechyběly 
ani taneční písně v podání Olšověnky. Na roz-
loučenou si s kapelou zazpíval celý sál. 
Děkujeme všem za účast a těm ženám, které se 
akce nezúčastnily, dodatečně přejeme všechno 
nejlepší k tomuto svátku. 

Lenka Šebelová, radní městyse
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Informace z knihovny

• V pondělí 20. února jsme měli možnost se opět 
setkat s paní Bc. Danou Šimkovou, spisovatel-
kou a  lektorkou, a  poslechnout si něco tento-
krát ne přímo o Titanicu, ale o lidech, kteří na 
něm cestovali. Každý posluchač obdržel lístek 
se jménem pasažéra a  v  průběhu přednášky se 
dozvěděl, jak by to s ním na lodi dopadlo. Např. 
já si vylosovala lístek se jménem Mr. Joseph Bru-
ce Ismay, což byl výkonný ředitel společnosti 
White Star Line a potopení lodi přežil. Bohužel 
je ale označován za jednoho z hlavních viníků 
celé katastrofy, byť paní Šimková na to má jiný 
názor. A další osudy? Tak například na palubě 
byli i cestující pod falešnými jmény. Jedním byl 
i  rodák z  dnešního Slovenska Michel Navratil, 
který se rozvedl a  unesl své dva syny. Při ka-
tastrofě zemřel, synové Michel a  Edmund (2 
a 3 roky) přežili a v New Yorku se jich ujala jed-
na Američanka. Díky publicitě se však brzy vše 
doneslo k jejich matce, která si pro ně do Ame-
riky přijela. Edmont zemřel v roce 1953, Michel 
až v roce 2001. Na palubě Titanicu byl i známý 
tenista Richard Norris Williams. Protože seděl 
ve člunu zaplaveném ledovou vodou, byl velice 
podchlazený s omrzlinami na nohou, které mu 
proto chtěli lékaři amputovat. Williams však 
odmítl a ještě téhož roku vyhrál tenisové mist-
rovství USA, později vyhrál Wimbledon, Davis 
Cup a  letní olympiádu. Zemřel v  roce 1968 ve 
věku 77 let. Nejmladší cestující na Titanicu byla 
tehdy devítitýdenní Elizabeth Gladys Millvina 
Deanová, nehodu přežila (stejně tak její matka 
a bratr, otec se utopil) a zemřela jako poslední z 
těch, co přežili v roce 2009 ve věku 97 let. Před-
náška byla nejen poutavá a zajímavá, ale svým 
způsobem i dojemná. Více o práci paní Šimkové 
zde: http://dana-simkova.webnode.cz/ 
• V pondělí 6. března k nám již podruhé zavíta-
li cestovatelé Jiří a Alena Márovi z Přerova. Ve 
své projekci nám představili zemi vycházejícího 
slunce. Dozvěděli jsme se o  zvycích v  japon-
ských rodinách, dostali jsme odpověď na otázku, 
co jsou to vlastně gejši a jak se stát zápasníkem 
sumó. Společně jsme navštívili tajemné chrámy, 
překrásné zahrady, neklidné sopečné oblasti 
i nespoutané vodopády. Ochutnali jsme exotic-
ká jídla a poznali zvyky v typických japonských 

restauracích a lázních, ve kterých se koupají do-
konce i opice. Márovi cestují po celém světě již 
13 let, hlavním impulsem k cestování bylo změ-
nit život svému handicapovanému synovi Jirko-
vi, který je zapsaný v České knize rekordů jako 
první český vozíčkář, který navštívil všechny 
obydlené světadíly. Jirka od dětství trpěl nevylé-
čitelnou nemocí zvanou svalová dystrofie, které 
minulý rok v červnu bohužel ve svých pětadva-
ceti letech podlehl. Jeho rodiče však vědí, že by 
si nepřál, aby rezignovali na dosavadní způsob 
života, a tak dál pokračují v cestování a věří, že 
je Jirka stále s nimi. 

• Děti ze třídy „Kačenky“ z  MŠ přinesly do 
knihovny obrázky, pro jejichž nakreslení jim 
byla inspirací kniha z našeho fondu Bráška Laj-
dáček (Josef Filgas). Moc děkujeme, obrázky 
byly vystavené v dětském oddělení.
• Od 23. 2. 2017 jsme se připojili ke sbírání víček 
pro Ellenku z Dolních Kounic, která trpí DMO 
spastickou kvadruparézou. Víčka lze do knihov-
ny nosit kdykoliv v provozní době, děkujeme.
• Ve čtvrtek 9. března navštívily knihovnu děti 
z  MŠ ze třídy „Kapříci“, přinesly namalova-
né obrázky, pro něž jim byla inspirací kniha 
o Mikešovi, v dětském oddělení jsme si povída-
li o  přicházejícím jaru a  Velikonocích, přečetli 
jsme si úryvek z knihy Jaro je tu!, zodpovídali 
jsme hádanky zaměřené na Velikonoce a na zá-
věr jsme si vyprávěli příběh o zvonu Eliáškovi, 
který v knihovně nechal čokoládová velikonoč-
ní vajíčka. Ta měly děti za úkol najít, což se jim 
podařilo, a tak si z knihovny odnesly od Eliáška 
malou čokoládovou odměnu.
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NOVINKY V KNIHOVNÍM 
FONDU OD 1. 1. 2017
PRO DOSPĚLÉ:
Aféry privilegovaných (Nora Roberts)
Aristokratka na koni, 3. díl (Evžen Boček)
Až mi zítra budeš chybět (Heine Bakkeid)
Čas zapomnění (Sharon Guskinová)
Děti, které přežily (R. D. Rosen)
Dívka v ledu (Robert Bryndza)
Dívka v červeném kabátku (Kate Hamer)
Germania (Harald Gilbers)
Hostitel (Robin Cook)
Kočárová cesta (Jana Klimečková)
Krev není voda + Nestydaté neviňátko  
(Dominik Dán)
Láska v Římě (Mark Lamprell)
Letopisy královské komory I. a II. díl (Vlastimil 
Vondruška)
Lovec králíků (Lars Kepler)
Marie Kristýna, nejmilejší dcera Marie Terezie 
(Jiří Hanibal)

Můj poslední výdech (Paul Kalanithi)
Nefertiti: Sluneční stín (Christian Jacq)
Poslední Žid (Noah Gordon)
Postel, hospoda, kostel (Zbigniew Czendlik, 
Markéta Zahradníková)
Rýže po charvátsku + Stínová hra (Hana 
Prošková)
S Jirkou do světa (Jiří Mára)
Skryto v Paříži (Cosine Gantz)
Srdcová dáma (Nora Roberts)
Tam, kde ji našli (Kimberly McCreight)
Temné kouty (Gillian Flynn)
Ve tvých očích (Nicholas Sparks)
Villa Adda (Václav Junek)
Vraždy v hotelu (Zora Beránková)
Zabiják Anders a jeho přátelé (Jonas Jonasson)
Zkrocení markýze z  Raventhorne (Stephanie 
Laurensová)
Život je nádherný (Tereza Boučková)
PRO DĚTI A MLÁDEŽ:
Nezralá, Hruška, k tabuli! (Zuzana Pospíšilová)
O lišce Matyldě a medvědu Šimráčkovi (Zuzana 
Pospíšilová a Daniela Skalová)
O slůněti, které chtělo usnout (Carl-Johan  
Forssén Ehrlin)
Strašidelná knihovna - Ztracený duch (Dori 
Hillestad Butlerová)
Superkrávy a  moře trapasů (Audhild  
Solbergová)

Slunečné jarní dny a příjemné 
prožití velikonočních svátků přeje 
knihovnice Michaela Doleželová

Ženská srdce opět v Jedovnicích

Festival moravských ženských pěveckých sborů 
Ženská srdce má již téměř dvacetiletou tradici. 
Koná se pravidelně od roku 2000, s  výjimkou 
jednoho či dvou  roků, 
kdy se jej nepodařilo 
uspořádat z  finančních 
nebo organizačních 
důvodů. Je pořádán 
jako nesoutěžní pře-
hlídka sborů s  hodno-
cením odborné poroty. 
Festivalu se účastní 

pěvecká uskupení ze všech čtyř moravských 
krajů – některé sbory pravidelně, některé pou-
ze jednorázově jako hosté. V roli pořadatelů se 
s různou četností střídají zúčastněná tělesa. Do 
Jedovnic se jeho pořadatelství vrací po deseti 
letech. Poprvé jsme ženské sbory u nás přivítali 
v červnu roku 2007. 
Duchovním otcem festivalu a autorem jeho po-
etického názvu je dnes již nežijící dlouholetý 
předseda oblastního výboru Unie českých pě-
veckých sborů pan Vladimír Polák, který sám 
mnoho let zpíval v uherskobrodském smíšeném 
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sboru Dvořák. Cílem festivalu je propagace sbo-
rového zpěvu, zvyšování úrovně amatérských 
pěveckých souborů, vyzdvižení vlivu ženy – 
matky ve společnosti i v rodině.
Nenechte si ujít příležitost poslechnout si kla-
sické skladby v  úpravě pro ženské sbory, ale 

i  úpravy lidových či populárních písní a  při-
jměte naše pozvání k návštěvě festivalu. Ženská 
srdce 2017 se budou konat v sobotu 3. 6. 2017 
v sále kulturního domu v Jedovnicích.

Ing. Kateřina Klimešová, ŽPS 
Píseň TJ Sokol Jedovnice

Hode bele, hode bodó

„Nekeři z Vás só pré jôž natěšeni a ptajó se, kdê že 
to bôdó tê přišti hodê. Tož oznamôjeme, že rada 
staršich se zešla a zhodla se, že dêž majó ti naši 
svati meninê 29. června, že bôde nélepši začit deň 
potêm, teda v pátek třêcátyho. 
Takže si mužete do svéch deničku poznamenat: 
Jedovnicky hodê: 30. 6. – 2. 7. 2017.“
Podrobný program přineseme v příštím Jedov-
nickém zpravodaji, ale již pro tenhle dubnový 
jsme pro vás vyzvěděli něco ze „zákulisí“ pří-
prav. Na zvídavé otázky odpovídá hlavní stárek 
Josef „Zebel“ Tesař.
XX Na facebookovém profilu Jedovnických hodů 

(@JedovnickeHody - odtud také pochází úvodní 
citace) mohli zájemci zjistit, že jste už zahájili 
přípravy. Schází se zaběhnutá sestava, anebo se 
zapojili i noví tanečníci? 
Ano, je to tak. Přípravy už opět začaly. Už pro-
běhlo několik tanečních zkoušek. Párů bude 
letos třináct, což znamená 26  lidiček. V  drtivé 
většině to jsou zkušené stárky a stárci z loňských 
ročníků. K jisté drobné fluktuaci tu ale dochází, 
a  tak nám přibylo pět nováčků. Shodou okol-
ností se právě pět lidí z  dosavadního souboru 
letos z různých důvodů zúčastnit nemůže, takže 
je počet vyrovnaný. Dá se říct, že třetina chasy 
jsou „držáci“, kteří se na hodech podílí už ně-
kolik let po sobě. A nejsou to jen jedovničtí, ale 
jsou mezi námi i trvalky například z Kotvrdovic 
nebo Senetářova. 
XX Kolik času přípravám věnujete?

S tím časem se to nedá tak snadno říct. Teď, ze 
začátku pro většinu je to těch pár hodin týdně 
na zkouškách. Zatím nás nic nepálí. Ale třeba 
příprava krojů toho času chce trochu víc.
XX Letos to budou už šesté jedovnické hody. Za-

tím se dá říct, že každé další byly ještě lepší, kro-
jovaná chasa početnější, přibývalo i  tanečních 
vystoupení. Loni se představila zvlášť dívčí část 

se skladbou Karičky a pánové nadchli publikum 
bravurním kloboukovým tanečkem. Na co se 
můžeme těšit v roce 2017?
Inu, stejně jako loni máme v plánu ještě jednou, 
možná naposled, zatancovat Moravskou besedu. 
Slovenskou od minula také zopakujeme. Nová 
bude beseda Slovácká. Stárky a stárci budou mít 
opět samostatné tance a novinkou budou volen-
ky. A v  tom kloboukovém tanci, na který jsme 
dobré ohlasy zaznamenali z několika stran, jsme 
se rozhodli vyzvat mladíky, případně pány z řad 
diváků. Kdo nebude mít klobouk svůj, tomu 
nějaký půjčíme. Vítěz neodejde nespokojen!
XX Dosud jste vždycky měli kroje vypůjčené, ale 

pokud vím, letošní zásadní novinkou by měly 
být vlastní kroje, na které střádáte už delší čas. 
Takže se v červnu skutečně dočkáme? 
Ano, podařilo se dosáhnout na dotaci od Nada-
ce Agrofert, a to s pomocí Lenky Šebelové, které 
bychom chtěli velmi poděkovat nejen my, ale 
mám za to, že všichni, kdo mají jedovnické kro-
jované hody rádi. A zejména ti, kteří by chtěli, 
aby byly opravdu pokud možno „co nejvíce je-
dovnické“. 
Nadace Agrofert každoročně poskytuje granty, 
jimiž podporuje například lidi s  hendikepem, 
hospicové projekty, organizace poskytující služ-
by rodičům samoživitelům – nebo právě ama-
térské folklórní soubory. Rádi bychom podotkli, 
že to neuvádíme jako politickou agitaci, ale 
vzhledem k  tomu, jakou pomocí pro nás jejich 
příspěvek byl, považujeme za slušné poděkovat 
i takto.
XX Jak jste s novými kroji daleko? Jak budou vy-

padat? Tuším, že o  původním historickém je-
dovnickém kroji se už skoro nic neví, anebo se 
vám podařilo něco vypátrat? Radili jste se s ně-
jakými odborníky?
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Cesta k vytvoření podoby krojů rozhodně neby-
la přímá. První a zdánlivě definitivní informace, 
která v době, kdy jsme o „našich“ krojích začali 
vážněji uvažovat, byla dostupná, zněla – zjedno-
dušeně řečeno – „nejsou a nebyly“. V tom bodě 
jsme trochu usnuli. Ten plamínek potom znovu 
rozdmýchali Vávrovi. Paní učitelka Vávrová 
totiž našla fotografii maminky v  kroji (bylo to 
z 1. máje 1958) a několik dalších starších fotek 
z  jiných zdrojů, ze kterých vyšla. Pak už to šlo 
vlastně rychle a sama doma Johance kroj ušila. 
Návrh tedy vznikl a teď podle něj už šijeme a ne-
cháváme šít kroje pro celou chasu. Vzor chlapec-
ký, respektive pánský, byl, dá se říct, vytvořen 
na koleně opět podle dvou neostrých a ne dva-
krát výmluvných fotek. Teď se snažíme ve spo-
lupráci s  Etnografickým ústavem Moravského 
zemského muzea ověřit, jestli – podle minima 
informací, které se daly z našeho kraje sehnat – 
takhle jedovnický kroj opravdu mohl vypadat. 
Není to kroj nijak složitý ani bohatý, ale i  tím 
odpovídá našemu regionu. Zatím ho vidíte jen 
na fotografii, ale na hodech ho už určitě budete 
moct potkat naživo, i když možná ještě ne v pl-
ném počtu. Záleží, jak se to stihne, ušití je docela 
náročné. 
XX Kdo vám bude kroje šít a na kolik jeden kroj 

asi přijde? Budete si moci dovolit nově oblék-
nout celou chasu, nebo bude třeba ještě něco 
naspořit?
Částečně nám je bude šít paní Zouharová, šva-
dlena z Ostrova u Macochy, která šije například 
kroje do Kotvrdovic. Sukně a zástěry si děvčata 
nastehují sama a došije je paní Vávrová. Některé 
holky šly ale až tak daleko, že si kroj ušijí (a vyši-
jí) celý, včetně košile a vestičky. Celkově by měly 
kroje pro celou chasu (tím se rozumí 12  párů) 
vyjít na zhruba 100.000 korun. Ta cena ale ještě 
není definitivní, protože v  ní nejsou zahrnuty 
například výšivky pánských košil nebo klobou-
ky.
XX Zaslechla jsem, že letos by se měla ke krojo-

vané chase připojit i skupina zralejších dam, je 
to tak? 
Ano, to je pravda. Už delší dobu několik žen 
uvažovalo o tom, že by se do hodů zapojily. Le-
tos se s námi dohodly, že do programu přispějí 
dvěma záležitostmi, které také pilně nacvičují, 
z  nichž jedna je tanec v  klasickém folklórním 

stylu a druhá je veselejší, pro zasmání. A vypo-
můžou nám i jinak. Je jich asi šestnáct a všechny 
už si buď šijí, nebo nechávají šít kroj podle je-
dovnického vzoru.
XX Vlastně ale nejde jen o  samotné „krojované 

stárky“… kolik lidí celkem takové hody zaměst-
nají?
Určitě se zapojuje spousta lidí, všechny vyjme-
novat by nebylo snadné. Nezmínit nelze pana 
Maříka, který se svým vozem s koňským pota-
hem hodům dodává určité kouzlo, hasiče nebo 
Dana Hurtu, kteří pomáhají s májí. Také městys 
Jedovnice nám vychází vstříc mnoha způsoby, 
Rychlá rota, kapely Bivojanka a Olšověnka, kte-
ré se ob rok střídají v doprovázení chasy (kape-
lám jsme obzvláště velmi vděční za vstřícnost), 
lidé, co nám pomáhají ve stáncích v pátek i v so-
botu... a mnoho dalších. Pokud pominu chasu, 
tak jsou to desítky lidí.
XX Je něco, co třeba ještě sháníte a s čím by vám 

mohli jedovničtí spoluobčané pomoci?
Ano, o něco bychom požádat chtěli. Přijďte, tan-
čete, jezte, pijte a bavte se.
XX A co kdyby se k vám chtěl někdo ještě přidat? 

Kontakt na nás je buď jedovnicke.hody@se-
znam.cz anebo osobně. To je vůbec nejlepší!

Rozhovor připravila Soňa Plchová
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Historie

O jedovnickém pivovaru a zmizelém panském sklepu

Jedovnice (tehdy ještě Jedovice) byly již před 
rokem 1349 poddanským městečkem. Mezi 
různá práva, která ke statusu středověkého 
městečka patřila, náleželo zřejmě i právo vařit 
pivo – jak pro osobní potřebu, tak pro šenk. Ne-
jsou k tomu ovšem žádné písemné doklady, lze 
tak dedukovat jen podle analogií z jiných míst. 
Várečné právo nepatřilo automaticky všem 
obyvatelům městečka, ani všem plnoprávným 
měšťanům (důsledně vzato, nešlo o  měšťany, 
když Jedovnice nebyly městem), právo várky 
měli jen někteří. V  pozdější době se mnohde 
dospělo k modernějšímu stavu, kdy právováreč-
ní měšťané postavili pivovar se šenkem, v jehož 
užívání se během roku ve stanovených lhůtách 
střídali a  nezatěžovali tak vlastní domy tímto 
provozem. Je otázkou, zda takový měšťanský 
pivovar a šenk existoval i v Jedovnicích. 
První písemná zmínka o  jedovnickém pivo-
varu pochází z 5. září 1569, kdy vladyka Vilím 
Jedovnický ze Želetavy a  na Podomí listinou 
vydanou v  Podomí prodává svůj podíl na Je-
dovnicích Bernardu Drnovskému z  Drnovic 
a na Rájci. Výčet uvádí: tvrz Jedovnice s dvorem, 
pivovarem, s  polovicí kostelního podacího, půl 
městečka Jedovnice, půl rybníka velkého jedov-
nického...
V tomto případě ovšem jde o pivovar vrchnos-
tenský, ne o pivovar měšťanský. Vilím byl jeho 
jediným majitelem, jeho bratr Jan držel druhou 
polovinu Jedovnic, kostelního podacího a Vel-
kého rybníka (zaniklý Podvorský), druhý dvůr, 
mlýn a  Malý rybník (Dymák). Je možné, že 
vrchnost dosáhla zrušení várečného práva měš-
ťanů, aby se zbavila konkurence. V  roce 1621, 
kdy je v zemských deskách další zápis ohledně 
Jedovnic, není (vrchnostenský) pivovar zmí-
něn, což ovšem nevylučuje, že existoval. 
Zajímavou informaci najdeme ve zprávě vyš-
kovského děkana sepsané 20.  dubna  1668. Je 
určená pro olomouckou biskupskou konzistoř 
a popisuje stav jedovnické farnosti. Děkan teh-
dy navštívil Jedovnice v doprovodu lulečského 
faráře. Farnost byla dlouhá léta neobsazená fa-
rářem, spravoval ji farář z Blanska. Cílem bylo 

zjistit aktuální situaci, protože bylo plánováno 
ustavení jedovnického faráře; k  tomu došlo 
2.  ledna  1669. Děkanova relace je dnes ulože-
na v  diecézním archivu v  Rajhradě (sg.  G102, 
inv.  č.  5173). Podle překladu PhDr.  Jiřího Do-
ležela děkan na str.  4 mj. informuje, že kdysi 
dostával jedovnický farář od obyvatel městeč-
ka, kteří měli várečné právo, deputát (naturální 
dávku) piva. Pak však jim vrchnost toto právo 
odňala a farář o tuto dávku přišel. Podle přísli-
bu vrchnosti má být ale měšťanům toto právo 
restituováno (obnoveno), takže je velmi velká 
naděje, že farář bude pivo opět dostávat. Do-
dejme, že vrchností byli v roce 1668 ráječtí Ro-
gendorfové. 
V  blanenském okresním archivu je ve fondu 
obce uložena pod inv.  č.  4 listina rájeckého 
pána Kristiána z Rogendorfu z 1. května 1670, 
určená pro Jedovnice, v ní se nic o pivu neříká 
(což neznamená, že tuto záležitost neřešila jiná, 
nedochovaná listina).
Gregor Wolny v polovině 19. století ve své Cír-
kevní topografii k  Jedovnicím zaznamenal, 
že r. 1672 dostával místní farář ročně 12  sudů 
piva. Vrchnost tedy svůj slib vůči faráři splnila, 
i  když není jasné, zda obnovila várečné právo 
měšťanů či zda dodávala pivo z vlastního, vrch-
nostenského pivovaru.
Existence vrchnostenského pivovaru je dolo-
žena (dnes) půvabnou stížností jedovnických 
měšťanů z roku 1765. Publikoval ji Alois Mac-
ků v novinách Malá Haná ze 6. června 1914 na 
str. 2 a 3. Cituji: 
Za jakost piva byl zodpověden hostům šenkýř, 
šenkýři sladovník a  majitel pivovaru. Nebyly 
však časty jen nářky na šenkýře; i  na pivovar 
si občané častokráte stěžovali. Ano, zavládly 
v mnohých pivovarech poměry takové, že pod-
daní, zastoupeni rychtáři a purkmistry, museli 
si stěžovati u  vrchnosti proti vrchnostenským 
pivovarům. Bylo to v červnu 1765, kdy projevila 
se taková bouře i v Jedovnicích. Jedovnice patři-
ly tehdy Antonínu hraběti Salmovi. k Jedovni-
cím patřil též pivovar. Témuž majiteli náležela 
i  ves Molenburk a  ves Holštýn. Když v  jedov-
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nickém pivovaře nebylo již ani nejnepatrnějšího 
ohledu na čistotu bráno, tak že z piva lidé čas-
to onemocněli, sešla se celá obec, aby se hájila 
ráznou stížností. Stížnost sepsána, podepsána 
rychtářem a purkmistrem, opatřena obecní pe-
četi a zaslána hr. Antonínu Salmovi. Zní: 
„Laus Jesu Christo! Jejich Excelenci vašnosti, 
Pane náš milostivý! My věrní poddaní přizná-
váme a  vysvědčujeme, předně purgmistr, rych-
tář a  celá poctivá obec městečka Jedovnic, že 
my proti našemu šenkýřovi nic nemáme; když 
dobrý pivo dostane, dobré nalívá, a když špatné, 
také špatné nalívá, a  když některá várka je na 
nic, jako na ostatky, to jest 1765, my celá obec 
nemohli sme ho půl vědra vypít a tenkrát ho náš 
šenkýř dostal 4 sudy. Taky se stalo, když že náš 
jeden soused vozil pivo, zastal podstaršího tři-
krát dolívat bečky vodou, a ten soused, kdyby na 
to přišlo, chce to dosvědčit přísahat! Více taky se 
stalo, že se takový hlísty vynacházely v bečkách 
v pivě skrz dlouhý čas, ne jenom u nás na šenku, 
taky na jinších šenkách. Taky 1764 na Boží tělo 
byly 3 nebo 4 várky takového piva, že z něho lidi 
onemocnili. Dává se kolikrát vina šenkýřovi, a to 
my za našeho slibujem, on má dobré svědomí; 
stalo se taky, že když ševci byli v pořádku na Boží 
tělo, u našeho souseda France Pokornýho dosta-
li v pivě 1 hlístu. Za nějaký čas zase ten sedlák, 
který vozil pivo, když se bečky vyplachovaly, stál 
při tom a viděl s téj bečky 2 neb 3 hlísty. Že tomu 
tak jest a nejináč, to my ouřad a škola a celá obec 
městečka Jedovnic dosvědčujem a  naší obec-
ní pečetí potvrzujem, jenž se stalo dne 9.  Juny 
Anno 1765. Purgmistr Martin Kuntz, richtář Ja-
kub Štrek a celá poctivá obec.“
Stížnost opatřena obecní pečetí a zesílena stíž-
ností holštýnského šenkýře: „Jejich Excelenci 
vašnosti, milostivý Pane hrabě! Já, Olštenský 
šenkýř, že darebný truňk sem kolikrát dostal 
a  taky sem při tom škodu měl, vysvědčuji dob-
rým svědomím a taky sem červy ze suda vytočil. 
Jiří Myslivců z Olšténa.“
K oběma stížnostem pojí se ještě stížnost obce 
molenburské, taktéž pečetí opatřená, jež je 
důkazem pevného a  upřímného souručenství 
v  boji proti společnému nepříteli – špatnému 
pivu. Psána jest molenburským tehdejším dia-
lektem:

„Jejich excelenci vašnosti, Pane náš milostivý 
hrabě! My věrní poddaní, poctivá obec molym-
burská dosvědčujeme, že sme velice špatný pivo 
hned z čepa dostávali. Taky náš rychtář, dež po-
slal pro pivo, v tem pivě dostal neřest ščóra a při 
tom belo několik sósedů. A to, že tomu tak jest, 
dosvědčujeme a naší obecní pečetí potvrzujeme. 
Pulmistr Wawřin; Rechtář Josef Kala.“ Tolik text 
Aloise Macků, který mi laskavě poskytl pan Mi-
loslav Kuběna. 
Je možné, že jedovnický vrchnostenský pivovar 
zásoboval pivem vsi bývalého holštejnského 
panství. Molenburk je od r. 1964 částí nově vy-
tvořených Vysočan. Pojem svědomí znamenal 
svědectví, slovo neřest ve staročeštině označo-
valo rybí jikry, později se přeneslo na odpad, 
smetí – a  dnes ho známe již jen jako „smetí“ 
mravní. Ščór (v Čechách šťour) bylo označení 
nepříjemné drobné havěti, často spojené s vlh-
kostí či vodou, tedy čolků, pulců, žab, mloků, 
pijavic, ale i  stonožek, škvorů, myší atd. – vý-
znam se lišil kraj od kraje. V Molenburku zmi-
ňovaná „neřest ščóra“ patrně znamená v dalších 
dvou stížnostech uvedené znečištění červy. 
Franz Pokorný byl patrně hospodským na čp. 3 
(dnešní Olšovec; „Intr“), jako majitel je tam ov-
šem v  letech 1754 a  1775 zapsán Karel Pokor-
ný. Druhý Pokorný – Václav – je zapsán r. 1754 
na čp. 30. Zajímavé je, že v  letech 1749 a 1754 
je jako majitel čp.  35 uveden Jiřík Myslivců, 
snad totožný s pozdějším holštejnským šenký-
řem – nasvědčuje tomu i fakt, že svou stížností 
podpořil tu jedovnickou. Mackův text patrně 
převzaly 26. června 1914 Selské hlasy ostrovské-
ho poslance Josefa Šamalíka, odkud ho zkráce-
ně citoval r.  1978 ve svém strojopise kronikář 
Alois Roudný. Ten doplňuje, že autorem textu 
jedovnické stížnosti mohl být tehdejší učitel Jan 
Zelinka a  že z  textu vysvítá i  povinnost obce 
odebrat k  významným událostem stanovené 
množství piva.
Kde se jedovnický pivovar nacházel, nevíme. 
Zanikl zřejmě nejpozději za napoleonských 
válek. Když totiž byla r.  1819 zřízena hospoda 
v  nově založeném Marianíně, měl hospodský 
povinnost dovážet pivo, víno a pálenku až z da-
lekého Rájce.
S pivem se nepřímo pojí i „titulní“ sklep u pan-
ského dvora na Kopci. Podle rozměrů a poměr-
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ně ploché valené cihlové klenby odhaduje ar-
cheolog David Merta, že byl zbudován ve druhé 
polovině 18.  století až počátkem 19.  století. 
Sklep není bohužel zakreslen na přesném plá-
nu panského dvora z  roku 1904, přibližně stál 
v místě dnešní bytovky čp. 543. Patrně sloužil 
původně ledařům, kteří v zimě těžili led na Ol-
šovci i  Budkovanu a  dodávali ho do vrchnos-
tenského pivovaru v Rájci, v mírnějších zimách 
i do pivovarů brněnských. Zaledování bylo dů-
ležité pro udržení nízké teploty pivovarnického 
sklepa, což bylo podmínkou pro kvalitní kvaše-
ní a zrání piva. Led ovšem (do vynálezu a roz-
šíření umělého chlazení) potřebovali i  řezníci, 
cukráři, hostinští...
Pro prvotní ledařské určení svědčí ústní tradi-
ce, o níž mi řekl pan Jan Janda, orientace hlav-
ního vchodu do sklepa, který nebyl směrován ke 
dvoru, ale k cestě od rybníků na hlavní silnici, 
i jeho rozměry. Tento postřeh mi sdělil pan Filip 
Vrána, který se specializuje na historii pivovarů 

a ledování a který mi dal impuls k sepsání toho-
to příspěvku.
Nabízí se myšlenka, že mohlo jít o  sklep na 
brambory pro potřeby panského lihovaru, kte-
rý byl ve dvoře zřízen roku 1875. Ten se ale pod-
le plánu z r. 1904 nacházel na opačném konci, 
v jižním nároží (dnes truhlárna), tam byl i vý-
čep a sklep na brambory. Je ovšem možné, že li-
hovaru sloužil v době, kdy ho ve 20. století pro-
vozovalo družstvo jedovnických občanů, tehdy 
mohl sloužit i výše uvedenému skladování piva. 
Lihovar byl zrušen roku 1953, tedy v období za-
kládání JZD (jednotných zemědělských druž-
stev) – zřejmě od té doby sloužil sklep k usklad-
nění družstevních brambor.
Podle vzpomínek pana Jana Jandy byl sklep 
z vnějšku asi 10 metrů široký a 15 metrů dlou-
hý. Protože ležel ve svahu, bylo jižní nároží jen 
nepatrně „do kopce“, západní bylo vysoké asi 
1,5 metru, severní téměř 3 metry. V mírně sva-
žité jihozápadní straně byla dvoukřídlá „vra-
ta“ sloužící ke vsypávání brambor, otevírala se 
vzhůru. Tento otvor byl proražen zřejmě do-
datečně, možná až po předání JZD. V  jihový-
chodní stěně se nacházely 2-3 dolů se svažující 
větrací otvory, jimiž mohly děti do sklepa vlézt. 
Vedle mohutného stromu u severního nároží se 
skladovala sláma pro obložení stěn v zimě. Vrch 
sklepa byl porostlý trávníkem. Ke sklepu vedla 
odbočka od dnešní cesty na Kopec, ta bokem 
sklepa pokračovala i jako zkratka ke vjezdu do 
dvora za sýpkou.
Za pomoc a ochotu děkuji kronikáři p.  Jiřímu 
Roudnému a všem výše jmenovaným.

Josef Plch

Dva nové pravěké nálezy z blízkosti Jedovnic

Pozdní doba kamenná se nazývá eneolit, na 
našem území je datována zhruba do let 4000-
2000 před naším letopočtem. Název pochází 
z  latinského slova aeneus (měděný), jde tedy o 
dobu měděnou. Předcházel jí neolit a po ní ná-
sledovala doba bronzová. Reálný význam však 
měď měla jen v jižní a jihovýchodní Evropě a na 
Předním východě, kde byla dostupná. Jen pro 
srovnání – město Trója bylo již tehdy obehnáno 
hradbami, existovala sumerská říše, v  Egyptě 
se budovaly pyramidy. Ve střední Evropě je již 

znám vůz, užívá se rádlo a tažná zvířata, stavějí 
se hradiště, objevují se hroby s bohatou pohřeb-
ní výbavou. Na našem území v mladší fázi eneo-
litu žijí lidé, kteří vytvořili tzv. kulturu se šňůro-
vou keramikou a kulturu zvoncovitých pohárů. 
Na podzim roku 2016 se podařilo z  těsné blíz-
kosti intravilánu Jedovnic získat dva cenné ene-
olitické nálezy. Tím prvním je „kamenná seker-
ka ve velmi pěkně zachovalém stavu, vyrobená 
z dioritu nebo granitu, datace pozdní doba ka-
menná“ (podle Mgr. Zuzany Jarůškové, archeo-
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ložky Muzea Boskovicka). Na poli nad žlíbkem, 
oddělujícím Habeš a Podhájí, ji nalezl jedovnic-
ký občan pan Michal Daněk, přesněji jeho syn 
Matyáš, žák 4. třídy ZŠ. Sekerka je vysoká 8,7 
mm, široká maximálně 4,3 cm, největší tloušťka 
dosahuje 2,4 cm (kresba Soňa Plchová). Nález je 
uložen v Muzeu Blanenska.
Druhý nález je subtilnější, ale patrně pozoru-
hodnější. PhDr. Lubomír Šebela, CSc. z Archeo-
logického ústavu Brno na základě zaslané foto-
grafie předpokládá, že jde o kamennou dýku. 
Archeoložka z  Masarykovy univerzity, Mgr. 
et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D., 

která měla možnost si kamenný artefakt krátce 
prohlédnout a „osahat“, nabízí jiné vysvětlení: 
„Jedná se o silicitový reprezentativní artefakt, 
importovaný na naše území z oblasti Skandiná-
vie v závěru eneolitu. Ačkoli tvarem napohled 
připomíná dýku, při posouzení hrotu a těžiště je 
zjevné, že se jedná o hrot vrhací zbraně. Bodná 
zbraň, jako je dýka, by měla hrot plochý.“ Oba 
jmenovaní experti projevili zájem nález publi-
kovat v  odborné literatuře. Kamenný artefakt 
(viz foto) je 8,4 cm dlouhý (z toho trn 1,5 cm), 
max. 3,1 cm široký, největší tloušťka dosahuje 
0,8 cm. Na poli poblíž kříže nad Jakubem (nad 
Kombutským potokem) ho našli manželé Zde-
něk a Jana Kupkovi z Kotvrdovic.
S  vyvozováním závěrů je třeba být opatrný. 
S  ohledem na starší, byť také ojedinělé nále-
zy se ovšem zdá pravděpodobné, že se v  okolí 
dnešních Jedovnic v  eneolitu lidé pohybovali. 
Osídlení tím ovšem doloženo není, mohlo jít 
například o lidi putující Rakoveckým údolím 
mezi Vyškovskem a Boskovickem.

Josef Plch

Duchovní sloupek
3,14159 26535 89793 23846 26433 83279…
Číslo vyjádřené písmenem může působit trochu 
jako říjnová revoluce slavená v listopadu. Navíc 
je nekonečné a  nedá se přesně vyjádřit zlom-
kem, je transcendentní a  iracionální. Má svůj 
vlastní svátek 14. 3., v den, který odpovídá jeho 
přibližné hodnotě psané podle zvyklostí anglic-
kého kalendáře. Pí. Foneticky může tvořit celou 
větu, ale jak to napsat řecky? Na začátku věty 
je dobrým zvykem psát velké písmeno, ale tato 
konstanta se vyjadřuje písmenem malým, jako 

velké písmeno přestane být sama sebou. Patří 
tam π nebo Π?
Obvod či plochu kruhu nepočítáme v  běžném 
životě příliš často, takže nemáme důvod věno-
vat tomuto podivnému číslu výraznější pozor-
nost, lepší kalkulačky pro ně mají navíc speci-
ální tlačítko, takže ani není třeba pamatovat 
si jeho přibližnou hodnotu. K  té se zástupcové 
lidstva dopracovávali zvolna. Antičtí Babylo-
ňané a Egypťané dospěli k hodnotě dostačující 
ke spočítání množství vody v studni, ale v ma-
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tematice základní školy by s  ní asi neuspěli, 
sdělení, že π je trochu víc než 3, by asi učite-
lům nestačilo. Nejblíže se v  té vzdálené době 
dostal s přesností hodnoty π pan Archimédes. 
Kromě ponořování těles do kapalin se zabýval 
i jinými záležitostmi. Plochu kruhu počítal po-
mocí opsaných a  vepsaných mnohoúhelníků. 
I když se spokojil „jen“ s šestadevadesátiúhelní-
kem, dospěl k tomu, že π je někde mezi 3 + 1/7 
a 3 + 10/71. Na sklonku 16. století počítal π mate-
matik Ludolph van Ceulen. Použil mnohoúhel-
ník o  více než miliardě stan (pro puntičkáře 
1  073  741  284) a  spočítal π na 35  desetinných 
míst. Neměl k tomu počítání žádnou techniku, 
a přesto se v těch číslech neztratil, takže si jistě 
zasloužil, aby měl π v  číselné hodnotě vytesa-
né na svém náhrobku a aby se toto číslo podle 
něho jmenovalo. S nástupem počítačů se proje-
vil pokrok i v přesnosti výpočtu π. V roce 1949 
je spočítal počítač ENIAC na 2 037 desetinných 
míst, dnes už je spočteno na 5 bilionů desetin-
ných míst. K tomuto výkonu byl použit speciál-
ně sestavený počítač v hodnotě zhruba 350.000 
korun s 96 GB operační paměti a 20 pevnými 
disky, který přes svůj výkon pracoval na tomto 
jediném výpočtu 3 měsíce. 
Souběžně s  tímto pokrokem se objevují i nad-
šenci, kteří se snaží zapamatovat si co nejvíce 
desetinných míst čísla π. U nás je registrovaný 
rekord správně zpaměti odříkaných 2 989 čís-
lic za desetinnou čárkou, rekord světový drží 
Japonci s  oficiálními 67  tisíci a  neoficiálními 
sto tisíci číslic. Ti ovšem mají výhodu v tom, že 
v jejich znacích znamenají čísla zároveň písme-
na a slabiky, takže se z nich dají sestavit zapa-
matovatelné věty. I tak bylo třeba vytvořit text, 
jehož vznik a zapamatování si zaslouží potlesk. 
U nás si zájemci mohou vypomoci textem, který 
vyjadřuje čísla počtem písmen ve slovech. Kdy-
byste se chtěli přiblížit panu Ludolfovi, stačí se 
naučit poněkud krkolomný text: „Mám, ó Bože, 
ó velký, pamatovat si takový cifer řad! Velký 
slovutný Archimédes, pomáhej trápenému, dej 
mu moc, nazpaměť nechť odříká ty slavné sice, 
ale tak protivné nám, ach, číslice Ludolfovy!“
Otázkou je, k  čemu by nám mohlo být dobré 
znát Ludolfovo číslo s takovou přesností, v běž-
ném životě vystačíme s hodnotou 3,14. A kdy-
bychom i  toto číslo zapomněli, můžeme si je 

snadno připomenout. Stačí změřit průměr kola 
našeho bicyklu, vyznačit ho 4x na nějakou čáru, 
na „startu“ natočit kolo ventilkem dolů a popo-
jíždět po čáře tak daleko, až zase bude ventilek 
směřovat k zemi. Pak jen spočítáme ujeté prů-
měry a zbývající kousek přepočteme na procen-
ta (to si můžeme ušetřit při použití kola o met-
rovém průměru).
Už před padesáti lety kdosi prohlásil, že speci-
alizace vědních oborů už dosáhla takového sta-
vu, že brzy budeme vědět všechno o ničem. Po-
krok vědy je zajímavý a obdivuhodný, snad se 
pro všechny objevy najde také praktické využití 
k  něčemu užitečnému. Úzké zaměření zájmů 
se však vyskytuje také v běžném životě. Někdo 
zná všechny významnější sportovce za poslední 
století včetně toho, kdy a kde dosáhli největších 
úspěchů, jiný má podrobný přehled o  hercích 
a  filmech nebo o  zpěvácích, písničkách, festi-
valech a  oceněních, o  elektronice, o  všem, co 
se týká potravin a stravování, o tom, co je kdy 
a kde nejlevnější nebo o tom, co se kde „šustlo“. 
Na tom není nic špatného, pokud kromě svého 
zájmu stihneme věnovat dostatek času a  po-
zornosti také ostatním oblastem života včetně 
lidí, mezi kterými se pohybujeme, abychom i ve 
vztazích zvládali všechno, podobně jako u toho 
π, s přesností aspoň na setiny, abychom nezapo-
mněli, co je opravdu důležité a co už je jenom 
zábava nebo dokonce zabíjení času.
Postní doba, kterou právě prožíváme, je určena 
k této sebekontrole. Nejde o motivaci k hubnu-
tí nebo o  prokázání schopnosti sebeovládání, 
jde spíše o to, abychom si zkusili, jestli některý 
z našich zájmů nepřesáhl hranici závislosti, aniž 
bychom si toho všimli, jestli mu nevěnujeme to-
lik času a energie, že kvůli tomu zanedbáváme 
své povinnosti. Ty můžeme obecně vyjádřit do-
poručením: „Chovej se k druhým tak, jak chceš, 
aby se oni chovali k tobě!“, pro věřící evangel-
ním přikázáním: „Miluj Boha nade všechno 
a každého člověka jako sám sebe!“. Jsme při tom 
vedeni tím, co budeme slavit o Velikonocích – 
Ježíš Kristus se nenarodil proto, abychom moh-
li slavit Vánoce, ale aby nám všem projevil lásku 
až do krajnosti svým veřejným působením, uče-
ním, smrtí na kříži, zmrtvýchvstáním a nane-
bevstoupením. Jinými slovy – Velikonoce jsou 
připomenutím toho, že to nejdůležitější se neo-
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dehrává tady a teď, ale tady a teď rozhodujeme 
o  tom, jestli na tom nepředstavitelně krásném 
budeme mít podíl. Když zapomeneme na exi-
stenci π a  jiných matematických či fyzikálních 
konstant, v běžném životě se to nemusí nikterak 

projevit. Když zapomeneme, že největším při-
kázáním je láska, následky nás neminou.
Požehnané Velikonoce!

Václav Trmač, farář 

Napsali jste nám

Svačiny v jedovnické škole

Co mohou jíst děti ve školách na svačinu? 
Na ministerstvu školství to vyřešili vydáním 
tzv. „pamlskové vyhlášky“. Ta ve mně vyvolala 
vzpomínky na dobu, kdy jsem před mnoha lety 
nastoupil v Jedovnicích jako učitel.
Tehdy v  jedovnické škole před koncem druhé 
vyučovací hodiny obcházela kolem dveří tříd 
prvního až pátého ročníku paní Eliška Šim-
ková, manželka pana školníka. Před každými 
těmito dveřmi zanechala stoličku a  na ní větší 
tác s určeným počtem krajíců chleba a stejným 
počtem šálků s  ovocným čajem nebo mlékem. 
Na krajících bývala silná vrstva nějaké poma-
zánky – střídavě masové, vaječné, rybí, zeleni-
nové, sýrové či nějak kombinované. Všechny 
byly výživou hodnotné. Chuť pomazánek žáci 
okamžitě ohodnotili vyprázdněnými podnosy, 

spokojeností se svačinou a také tím, že ani dro-
beček neskončil v odpadkovém koši. U žádného 
z  dětí se nikdy neprojevila nějaká nevolnost či 
jiná žaludeční nepříjemnost. Děti se o  nic ne-
tahaly, svačiny probíhaly v klidu, nic se z nich 
nepovalovalo po zemi, nic nebylo pobryndané.
Pátral jsem po počátcích této zajímavé svačino-
vé tradice. Od vyučujících, kteří působili na ško-
le déle než já, jsem se dozvěděl, že někdy v letech 
1948-1949 vznikl při místním národním výboru 
Výbor žen, který se rozhodl připravovat svači-
ny pro děti 1.-5. ročníku na spodní škole (dnes 
mateřská škola). Vyšlo to z  obyčejného zájmu 
maminek dětí a pokračovalo to i dále – i bez mi-
nisterské vyhlášky.

Ve spolupráci s bývalými vyučujícími 
tříd 1.-5. ročníku školy napsal IM

K odkazu profesora F. B. Ševčíka a jeho manželky

Opět se vracím k těmto osobnostem, které svým 
působením i  dary přispěly ke společenskému 
i hmotnému rozvoji Jedovnic. 
Ze zápisů ve školní kronice jsem se v několika 
letech po první světové válce dočetl o poskytnu-
tí peněžního příspěvku pro nákup učebnic pro 
chudé děti z fondu, který pro tento účel založili. 
Mnohé hmotné dary manželů Ševčíkových se 
dnešních dnů sice nedočkaly, ale naši úctu si oba 
manželé zaslouží i po letech. 
Myslím, že dluhem jedovnických občanů vůči 
Ševčíkovým je stav jejich hrobky. Kdysi krásné 
litinové zábradlí s  lampami, jež bylo součástí 
hrobky, dávno zmizelo. Snad by se dala pořídit 
jeho replika. Hrobka byla kdysi ozdobou jedov-
nického hřbitova, dnes však chátrá. Jak to na-
pravit? Kde na obnovu získat peníze? 

Napadá mne uskutečnit benefiční akci k získání 
potřebných financí. Takovou akci, která by za-
padala do kulturního odkazu manželů Ševčíko-
vých – například koncert či divadelní předsta-
vení Vlastimila. Nebo zřídit účet pro veřejnou 
sbírku.
V Jedovnicích je řada míst nesoucích jméno ně-
jaké osobnosti. Což jejich počet rozšířit a napří-
klad prostor se statnými lipami před hřbitovem 
nazvat Sadem profesora Ševčíka?

IM
Poznámka redakce: Shodou okolností již v  pro-
sinci prohlédl uvedenou hrobku kameník a pro-
vedl nacenění, odhadnutá částka byla navržena 
do obecního rozpočtu pro rok 2017 a následně 
schválena. V průběhu roku tedy bude provedeno 
očištění a oprava kamenných částí hrobky.
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Aktuálně po uzávěrce

Schválený rozpočet příjmů 2017

§ pol. částka Kč
1111 daň z příjmů fyzických osob placená plátci 6 000 000
1112 daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 100 000
1113 daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 600 000
1121 daň z příjmů právnických osob 6 500 000
1122 daň z příjmů právnických osob za městys 1 070 000
1211 daň z přidané hodnoty 14 000 000
1334 odvody za odnětí půdy ze ZPF 1 000
1335 poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1 000
1340 poplatek za likvidaci odpadu 1 700 000
1341 poplatek ze psů 90 000
1342 poplatek za rekreační pobyt 200 000
1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 100 000
1344 poplatek ze vstupného 10 000
1345 poplatek z ubytovací kapacity 50 000
1346 poplatek za povolení k vjezdu 1 000
1381 daň z hazardních her 100 000
1355 odvod z VHP 0
1361 správní poplatky 900 000
1511 daň z nemovitých věcí 1 000 000
4111 neinv. dotace v všeob pokl.správy SR 0
4112 neinv. dotace  (dotace na výkon státní správy) 2 670 300
4116 ost. neinv. dotace 1 011 000
4122 neinv. dotace od krajů 0
4213 inv. dotace ze státních fondů 0
4216 ostatní inv. dotace ze státního rozpočtu 450 000
4222 inv. dotace od krajů 0

celkem 36 554 300
1031 pěstební činnost 550 000
2143 cestovní ruch 1 902 100
3113 základní škola 21 000
3313 filmová tvorba, distribuce 10 000
3314 činnosti knihovnické 41 000
3319 ost. záležitosti v kultuře + sál Chaloupky 20 000
3341 rozhlas a televize 795 000
3349 zpravodaj 9 000
3392 zájm. činnost v kultuře - KD 75 000
3419 příjmy z pronájmu sportovišť 5 000
3612 bytové hospodářství 418 300
3613 nebytové hospodářství 383 000
3631 veřejné osvětlení 17 000
3632 pohřebnictví 21 000
3639 komunální služby 102 200
3722 sběr a svoz komun.odpadu 25 000
3725 využívání a zneškodň.odpadu 270 000
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§ pol. částka Kč
3745 péče o vzhled obce 500
4351 osobní asistence, pečov. služba 1 900 000
5311 bezpečnost a veřejný pořádek 45 000
5512 požární ochrana - dobrovolná část 95 200
6171 správa 22 000
6223 mezinárodní spolupráce 0
6310 úroky 600
6330 převody z rozpočtových účtů 0
6402 finanční vypořádání minulých let 11 400
8115 zůstatek BÚ z roku 2016 19 118 000

Příjmy celkem: 62 411 600

Schválený rozpočet výdajů 2017

§ částka
1031 pěstební činnost 371 000
2143 cestovní ruch, rekreační oblast 900 000
2212 silnice 13 045 000
2219 chodníky 875 000
2221 provoz veř. silniční dopravy (IDS) 137 300
2310 pitná voda 405 000
2321 odvádění a čištění odpadních vod 1 265 000
2333 úpravy drobných vodních toků 400 000
3111 mateřská škola 1 652 000
3113 základní škola 3 682 000
3122 střední školy 20 000
3231 umělecké školy 30 000
3313 filmová tvorba, distribuce 357 000
3314 činnosti knihovnické 516 000
3319 ost. záležitosti v kultuře + sál Chaloupky 262 000
3322 obnova a zachování kultur. památek 60 000
3330 činnosti registr. církví 200 000
3341 rozhlas a televize 1 414 000
3349 zpravodaj 182 000
3392 zájm. činnost v kultuře - KD 4 745 000
3399 KPOZ 110 000
3419 ost. tělových. činnosti 70 000
3421 využití volného času (mládež lihovar) 60 000
3612 bytové hospodářství 55 000
3631 veřejné osvětlení 1 642 000
3632 pohřebnictví 263 500
3639 komunální služby 306 000
3722 sběr a svoz komun. odpadu 2 603 000
3725 sběr a svoz tříděného odpadu 1 630 000
3729 ostatní nakládání s odpady 40 000
3745 péče o vzhled obce 2 718 500
4319 ostatní výdaje - ZP a soc. zdrav. komise 0
4351 osobní asistence, pečov. služba 2 644 000
4379 ost. služby a činnosti v oblasti soc. prevence 50 000
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§ částka
5212 rezerva krizové situace 5 000
5311 bezpečnost a veřejný pořádek 1 791 000
5399 přestupková komise 90 000
5512 požární ochrana 675 000
6112 zastupitelstvo městyse 1 959 000
6115 volby 0
6171 činnost místní správy 8 585 500
6223 mezinárodní spolupráce 125 000
6310 služby peněž. ústavům 30 000
6320 služby peněž. ústavům (pojištění) 270 000
6330 převody FKSP a sociálnímu fondu 0
6399 ost. fin. operace - platby daní a popl. (daň za městys + DPH) 1 770 000
6409 ostatní neinv. činnosti (rezerva) 1 290 800
8124 splátky půjček 3 110 000

Výdaje celkem: 62 411 600

Schválené individuální dotace 2017

Organizace částka Kč Účel dotace
Český svaz včelarů, o.s.
základní organizace Jedovnice

10 000 Oprava mobilních kompresorů vč. nákupu náhradních 
dílů

Junák - český skaut, 
středisko Jedovnice, z.s.

60 000 Provoz 3 skautských oddílů, zajištění nákupu 
táborového vybavení, potřeb pro klubovnu, údržbu 
klubovny.

Klub dobré pohody Jedovnice 18 000 Financování poznávacích zájezdů, zajištění přednášek 
a setkání seniorů

Klub vodních sportů Jedovnice 20 000 Úhrady nájemného ATC
Mateřské a rodinné centrum 
Dymáček, o.s. Jedovnice

22 000 Zajištění nákupu pomůcek pro děti +  cen do soutěží, 
výtvarné a sportovní potřeby pro centrum

Minigolf club Jedovnice 27 500 Úhrada nájemného za hřiště, nákup pohárů 
a ubytování hráčů při soutěži, ubytování hráčů ma 
nistrovství ČR, poplatky Českému minigolfovému 
svazu

Oblastní spolek ČČK Blansko, 
ČČK, místní skupina Jedovnice

20 000 2-3 zájezdy, vycházky, hudební vystoupení, 
předvánoční posezení, přednášky

Pionýrská skupina Pionýr 
Jedovnice

82 500 Nákup materiálu pro vybavení klubovny a táborové 
základny a zajištění akcí pořádaných organizací Ringo, 
Pohádkový les, Drakiáda, Budušou, Kuličkiáda

SDH Jedovnice 20 000 Oddíl malých hasičů - materiální a technické vybavení, 
okrsková soutěž, Bucharův memoriál

SK Jedovnice 410 000 Zajištění krytí činnosti všech fotbalových družstev, 
nákladů na údržbu a provoz hřiště a kabin, nákup 
sportovního vybavení, zimní přípravu a turnaje

Spolek Bivoj, o.s. Jedovnice 35 000 Činnost spolku
Staré časy, o.s. Jedovnice 20 000 Pronájem hanáckých krojů na hody, zapůjčení parketu, 

materiál na výzdobu
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. 
místní organizace Jedovnice

16 000 Zajištění akcí svazu a činnosti organizace
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TJ Sokol Jedovnice 40 000 Zajištění činnosti oddílu rodičů s dětmi, pěveckého 
souboru Píseň a šachového oddílu. Festival moravských 
ženských pěveckých sborů Ženská srdce

Celkem 801 000 
Základní umělecká škola 
Jedovnice

30 000 Organizace veřejných koncertů a vystoupení, zapojení 
žáků do republikových i mezinárodních soutěží a 
přehlídek, propagace školy

Střední průmyslová škola 20 000 Propagace školy, burzy škol, učební pomůcky
Římskokatolická farnost 
Jedovnice

200 000 Dokončení obnovy lavic v kostele

Mateřská škola 1 400 000 Neinvestiční příspěvek
Základní škola 3 000 000 Neinvestiční příspěvek

Rozpočet je zde uveden ve zjednodušené podobě. Podrobnější (položkové) znění schváleného 
rozpočtu najdete na obecním webu na adrese www.jedovnice.cz/cs/urad-mestyse/rozpocet

Pozvánky
Rok v Jižní Americe aneb Jak se žije v JA 
s  promítáním fotografií (Chile, Peru, Bolívie, 
Paraguay, Uruguay, Argentina a Brazílie)
Ivana Kučerová a Pavel Martinek
Učebna ZUŠ v budově MŠ Jedovnice,  
sobota 8. dubna od 16 hodin 

Svátek matek
Místní organizace KDU-ČSL Jedovnice připra-
vuje oslavu svátku matek na neděli 14. května 
2017. Nejvíce vás jako vždy potěší vystoupení 
žáků ZUŠ Jedovnice. Malé pohoštění snad také 
přispěje k sváteční pohodě. 
Program začne v  16 hodin v  kulturním domě 
v Jedovnicích. Zveme srdečně všechny maminky.

Portál RegionBlanensko.cz už 5 let 
informuje o aktuálním dění v regionu
Hledáte práci 
v  místě vašeho 
bydliště? Chcete 
si přečíst aktuál-
ní zprávy anebo 
naplánovat akci 
na víkend? Na 
webovém portálu 
www.RegionBla-
nensko.cz najde-
te vše, co o  dění 
v regionu chcete vědět.
Portál RegionBlanensko.cz je v provozu od roku 
2012 a postupně se z něj stal jeden z největších 
informačních webů v regionu. Denně přináší in-
formace o všem, co se v regionu děje. Portál není 
zaměřený na specifické téma, a proto si na něm 
každý najde něco zajímavého.
Největší sekcí portálu jsou denně aktualizova-
né nabídky zaměstnání a brigád na Blanensku. 
Firmy a personální agentury zde zadávají volné 
pracovní nabídky. Nejnovější nabídku míst ve 
vašem okolí najdete na www.regionblanensko.
cz/prace.
Pořádáte kulturní akci? Využijte směle kalendá-
ře regionálních akcí. Pozvánku můžete publi-
kovat v přehledném seznamu událostí z celého 
regionu na adrese www.regionblanensko.cz/ka-
lendar-akci/. Nejzajímavější a nejčtenější akce se 
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automaticky zveřejní na regionální facebookové 
stránce, kde ji uvidí stovky fanoušků.
Portál RegionBlanensko.cz podporuje regionál-
ní dění a spolupracuje s řadou institucí v regio-
nu, např. Městskou knihovnou Blansko či Ob-
lastní charitou Blansko. Píšeme o  Blanensku 
pro Blanensko.

Kuličkiáda
v pátek 5. května, 
pořádá Pionýr 
Jedovnice
Sraz v  16.30 hodin u  pi-
onýrské klubovny u Kul-
turního domu v Jedovni-
cích.
Vlastní kuličky nejsou nutné.
Pojď si s námi zahrát kuličky a vyhrát zajímavé 
ceny!

Robinsonův ostrov 
Letní dětský tábor - Víska u Jevíčka
pořádá Pionýr Jedovnice 22. - 29. 7. 2017
Troufáš si přežít na pustém ostrově a zabojovat 
tak o spoustu výher? Hledáme právě tebe! 
V ceně (pro členy Pionýra 2.400 Kč, pro nečleny 
2.700 Kč) je zahrnuta:
• doprava společným autobusem,
• kvalifikovaní a zábavní vedoucí,
• strava 5x denně a pravidelný pitný režim,

• ubytování ve sta-
nech s  podsadou 
v  blízkosti pevné 
budovy, s  krás-
nou přírodou 
v okolí a potokem 
k  vodním hrát-
kám.

Kontakt:
Mgr. Pavlína Héčová / tel.: +420 777 549 005 / 
pionyr.jedovnice@seznam.cz (přihláška dostup-
ná na našich stránkách www.pionyr.jedovnice.cz)

Kino E-Cinema Jedovnice – 
duben a květen 2017
KD Na Kopci 571, 679 06 Jedovnice, 
tel. 704 425 319
Začátky představení v 17.00 hodin, poklad-
na otevřena ½ hodiny předem. Rada městyse 
stanovuje výši vstupného do Kina E-Cinema 
Jedovnice 60 Kč, na dětská představení 30 Kč 
a pro děti do 6 let zdarma 
• Neděle 23. 4. Bezva ženská na krku  

– komedie ČR
• Neděle 30. 4. Trollové - animovaný film USA
• Neděle 7. 5. Heidi, děvčátko z hor - rodinný 

film Německo/Švýcarsko
• Neděle 21. 5. Dítě Bridget Jonesové  

– komedie V. Británie

Reklamy – inzerce
• Koupíme byt 2+1 nebo 3+1 v  Jedovnicích. 

Tel. 720 584 911
• Hledáme ke koupi RD v  Jedovnicích nebo 

okolí. Tel. 720 598 284


