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Zprávy z redakce
Na obálce: Poznali jste květnovou 
/ červnovou pranostiku?
Napovíme, že tentokrát se kresba netýká přímo 
počasí, ale jedná se o květnové/červnové příslo-
ví či spíše pověru. Uhodli jste, jakou „lidovou 
moudrost“ představuje titulní kresba Mgr. Jitky 
Vávrové? Ověřit si to můžete na straně 30.

Jedovnice ve fotografii aneb 
Opakujeme výzvu čtenářům
Posílejte nám do  Jedovnického zpravodaje zají-
mavé snímky z Jedovnic – historické nebo sou-
časné. I když do zpravodaje vybereme vždy jen 
jednu fotku, mohou se další časem objevit třeba 

v kalendáři – anebo budou prostě součástí data-
báze jedovnických obrázků. 
Digitální fotografie můžete zaslat na e-mail re-
dakce: zpravodaj@jedovnice.cz. 
Papírové fotografie si sami naskenujeme a po na-
skenování vám je vrátíme – můžete je zanechat 
v  knihovně nebo v  podatelně úřadu městyse 
(obálku označte ZPRAVODAJ – FOTO), nebo 
kontaktujte redakci k domluvě předání. 
Prosíme, připojte k fotografii také datum (aspoň 
přibližný rok) a místo pořízení, případně i pří-
běh, který se s ní pojí. Předem děkujeme!

Redakční rada Jedovnického zpravodaje
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Fotografie na tento měsíc: Vzpomínka 
na zbořený salmovský zámeček
Lovecký zámeček, vybudovaný rodem Salmů 
koncem 19. století. V  roce 1930 byl zestátněn, 
1966-1977 zde bylo školicí středisko svazu mlá-
deže. V roce 2007 rozhodl Školní lesní podnik 
Křtiny jako majitel o  demolici nepotřebného 
zámečku, došlo k ní v dubnu 2011. Zámeček byl 
srovnán se zemí a dnes už bychom jen obtížně 
v  lese za  rybníkem hledali místo, kde stával… 
Jeho historií se podrobně zabýval J. Plch 
v  Jedovnickém zpravodaji květen/červen 2011, 
str. 2 a 24-26 (archiv zpravodajů v PDF najdete 
na www.jedovnice.cz).

Fotografie z archivu paní Nezvalové pochází 
z roku 1923, kdy na zámečku jako malá dívka 
bydlela se svou  rodinou. Ze zmíněného star-
šího článku J. Plcha vybíráme: V  roce 1918 se 
sem z Husovic nastěhovali manželé Musilovi (oba 
původem z Jedovnic), jimž lékař pro časté nemoci 
jejich dcery Františky doporučil bydlení na  ven-
kově. Začali pracovat pro Salmy jako dřevorubci, 
přivydělávali si prodejem nasbíraných hub, jahod 
apod. na Zelném trhu v Brně.
Rodina obývala přízemí, ve sklípku v tělese terasy 
chovala prase a  kozu. Horní patro bylo vyhraze-
no Salmům, zde se po případných honech konaly 
poslední leče, péče o panstvo ale nebyla povinností 
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Musilových. Malá Františka chodívala do  školy 
přímo k  hrázi Budkovanu a  v  zimě dále zkrat-
kou přes zamrzlý Olšovec až do  roku 1928, kdy 

se rodina nastěhovala do  svého nově postaveného 
domu č. 292 v Jedovnicích, který stavěli od r. 1923.

Redakce

Starostovo okénko
Vážení spoluobčané,
V prvních květnových dnech jsme si položením 
kytice květů a tichou vzpomínkou připomenuli 
konec 2. světové války.
Minulý týden se sešlo ke  svému jednání 
zastupitelstvo.
Zde byly schváleny smlouvy na  administraci 
a na projektovou dokumentaci projektu zateple-
ní a výměny zdrojů tepla v budovách mateřské 
školy.
Zastupitelé také schválili smlouvu o administra-
ci veřejné zakázky na  pořízení nové cisternové 
automobilové stříkačky pro naše hasiče.
Dále byla schválena smlouva s městem Blanskem 
o našem příspěvku na spolufinancování sítě soci-
álních služeb. Zastupitelé rovněž rozhodli o při-
jetí dotace na mezinárodní spolupráci z Česko-
německého fondu budoucnosti.
Pokračujeme v pracích v ulici Za Kostelem, kde 
probíhá pokládka asfaltového povrchu. Zde bu-
dou práce pokračovat na budování chodníků.

V  těchto dnech se dokončují práce na průtahu 
hlavní komunikace, a to vodorovným i svislým 
dopravním značením. Konečně končí také ob-
jízdné trasy po místních komunikacích. 
Chci velice poděkovat firmě Agris, která nám 
umožnila průjezd přes svůj areál a zásadně tím 
ulevila dopravě přes městys.
Vám všem pak děkuji za trpělivost, hlavně s praš-
ným prostředím a těmito objízdnými trasami.
Na Jiráskově ulici provádíme kompletní opravu 
chodníku a po ostatních částech obce opravuje-
me nájezdy a části stavbou dotčených chodníků.
V ulici U Hrubé lípy probíhá kompletní vyspráv-
ka povrchu a ještě nás čeká část ulice Podhájí.
Závěrem vám chci ještě jednou poděkovat za to-
leranci a  trpělivost s  probíhajícími stavbami 
a popřát vám hezké a klidné dny.

Ing. Jaroslav Šíbl, starosta

Tři otázky
Tentokrát pro Aleše Kleinbauera
MUDr.  Aleš Kleinbauer je členem jedovnického 
zastupitelstva, a to již ve třetím volebním období, 
my jsme ho ale oslovili především jako předsedu 
komise pro mezinárodní spolupráci. V té působí již 
osmým rokem. 
XX Zjednodušeně se většinou mluví o „aschheim-

ské“ komisi – hlavní náplní práce jejích členů 
je podle obecného povědomí rozvíjení spolupráce 
s německým městem Aschheimem, tedy pře-
devším organizování vzájemných návštěv. Co 
všechno tedy má komise na starosti? Zabývá se 
jen spoluprací a Aschheimem, nebo i s jinými za-
hraničními obcemi? Například právě Aschheim 
má „družbu“ i s dalšími městy – s řeckým 
Lerosem a francouzským městem Mougins.

Komise pro mezinárodní spolupráci má na sta-
rosti rozvíjení spolupráce mezi obcemi Jedovnice 
a  Kotvrdovice na  straně jedné a  Aschheimem 
a Dornachem na straně druhé. S obcemi z Řecka 
a Francie, které také spolupracují s Aschheimem, 
my kontakty nemáme.
Úkolem naší komise je navazování a udržování 
přátelství mezi občany zmíněných obcí na kul-
turní, sportovní, společenské a vzdělávací úrov-
ni. Jsou pořádána pravidelná setkání jak členů 
komise mezi sebou, tak i mezi sportovci, hudeb-
níky, hasiči a  školami. Dále jsou organizovány 
pracovní pobyty našich studentů v pravidelných 
letních turnusech v Německu.
XX Toto mezinárodní přátelství trvá už dvacet 

let. Desáté výročí bylo spojeno s docela „vel-
kou slávou“, při této příležitosti bylo tehdy 
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v Jedovnicích například vybudováno praktické 
venkovní kryté pódium u kulturního domu. 
Chystají se nějaké výraznější oslavy 20. výročí?
V roce 2018 větší oslavy neplánujeme, je to to-
tiž trochu jinak. Letos je to 20 roků od  první 
návštěvy komise z  Německa u  nás. Jedovničtí 
poprvé navštívili Aschheim již v roce 1997.
Smlouva s Aschheimem se slavnostně podepiso-
vala v září 1999 u nás a v květnu 2000 v Bavorsku, 
takže oslavy 10 let od podpisu proběhly v roce 
2009 v Jedovnicích a 2010 v Aschheimu. A zmí-
něné pódium se stavělo na jaře 2008 kvůli setká-
ní Parohatých měst, které se u nás tehdy konalo.
Dvacáté výročí první návštěvy jsme si připome-
nuli právě nyní při návštěvě komise z Aschheimu 
tento víkend u nás.
S  našimi hosty jsme společně navštívili zá-
mek a  hrad v  Boskovicích, „guláškobraní“ 
v Jedovnicích, zhlédli jsme program u příležitos-
ti sokolského sletu u nás v Jedovnicích. Podnikli 
jsme výlet na  Macochu spojený s  prohlídkou 
a plavbou v Punkevních jeskyních. Každý večer 
jejich pobytu proběhlo s  našimi občany velice 
srdečné a příjemné posezení.
XX Vidím, že členství v komisi pro mezinárodní 

spolupráci přináší příjemné zážitky a setkání, 
ale vyžaduje také mnoho vašeho času. Navíc 
předpokládám, že s organizací takových návštěv 
bude spojeno také nějaké ne už tak zábavné 
“papírování”?
Co se týče vytížení prací v komisi, je to opravdu 
různé a odvislé od možností a chuti v komisi pra-
covat. S velikým nasazením pomáhají i někteří 
nečlenové z řad rodinných příslušníků.

A  máte pravdu o  „papírování“, součástí naši 
činnosti je vyřizování žádostí o dotace z Česko-
německého fondu budoucnosti. V této souvislos-
ti bych chtěl vyzdvihnout i nezměrné úsilí, které 
tomu věnuje paní Božena Ševčíková.
Děkujeme vám za odpovědi a celé komisi za čas 
věnovaný rozvoji vztahů s našimi německými 
přáteli.
Členy komise pro mezinárodní spolupráci jsou 
kromě jejího předsedy MUDr. Aleše Kleinbauera 
také (v abecedním pořadí) Mgr. Hana Doleželová, 
Mgr. Marie Doleželová, Mgr. Zdeněk Doležel, 
Ing.  Radek Fiala, Pavel Gryga, Ing.  Oldřich 
Horák, Adrian Hrivík, Mgr.  Jitka Langrová, 
Ing. Barbara Magulová, Mgr. Kateřina Pinková, 
JUDr.  Jiří Pokorný, Mgr.  Michal Prause, 
JUDr.  Emil Procházka, Mgr.  Hana Šíblová, 
Mgr.  Vlastimil Šíbl, Mgr.  Vladimíra Šůstková 
Zukalová, Magdalena Voráčová (Šíblová), Jan 
Zukal; tajemnicí komise je Božena Ševčíková.
Příště se seznámíme s  činností některé další 
komise. 

Ptala se Soňa Plchová

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

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 62 ze dne 10. 4. 2018

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse souhlasí
• se stavebními úpravami RD na ul. Palackého 

č.p. 314 dle předložené dokumentace, žadatel 
Ing. V. S., Jedovnice

• se stavebními úpravami RD na ul. Palackého 
č.p. 313 dle předložené dokumentace, žadatel 
M. S., Jedovnice

• se stavebními úpravami RD na ul. Za Kostelem 
č.p. 437 dle předložené dokumentace, žadatel 
E. S., Jedovnice

Na snímku MUDr. Kleinbauer s hosty  
z Aschheimu, foto autorka
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• se stavbou dřevníku u chaty č.e. 83 na pozem-
ku p.č. 1747/1 dle předložené dokumentace, 
žadatel Bc. M. H., Brno

• se stavebními úpravami RD na  ul. Záměstí 
č.p. 7 dle předložené dokumentace, žadatel 
Ing. M. D., Jedovnice

• se stavbou RD s  garáží včetně přípojek IS 
na pozemku p.č. 12/6 a p.č. 12 dle předlože-
né dokumentace, žadatelé manželé Ing. J. M. 
a J. M., Jedovnice

• s prodloužením příjezdové cesty k RD č.p. 37 
na ul. Záměstí dle předložené dokumentace, 
žadatel Ing. arch. S. K., Brno

• se zveřejněním záměru na pronájem části po-
zemku p.č. 1043/1 o výměře cca 95 m2

• s pronájmem levé části budovy č.p. Havlíčkovo 
náměstí 44 o výměře cca 100 m2 paní V. W., 
Jedovnice dle předloženého návrhu

• s pořádáním jarního aktivu závodníků moto-
rových člunů dne 5. 5. 2018, závodů vodních 
skútrů série Alpe Adria Cup ve dnech 24. 8. 
– 26. 8. 2018 a konání Mistrovství světa mo-
torových člunů ve  třídě F500 a ME ve  třídě 
FR1000 a F350 ve dnech 28. 9 – 30. 9. 2018 
na  rybníku Olšovec, žadatel Klub vodních 
sportů Jedovnice, o.s., Záměstí 100, 679  06 
Jedovnice

• s  účastí Základní školy Jedovnice, okres 
Blansko, Nad Rybníkem 401, 679  06 
Jedovnice, v  projektu v  rámci Operačního 
programu Výzkum, vývoj a  vzdělávání (šab-
lony II)

• s  bezplatným pronájmem prostranství před 
kulturním domem dne 4. 8. 2018 na  sou-
těž Strongman Jedovnice, žadatel D. G., 
Jedovnice

• s  poskytnutím finančního daru na  pořádání 
soutěže Strongman Jedovnice ve výši 4.000 Kč 
a schvaluje darovací smlouvu s panem D. G., 
Jedovnice

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

ho břemene č. 1030042730/001 se společností 
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 
370 49 České Budějovice

• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcné-
ho břemene č. 1030041681/001 se společností 
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 
370 49 České Budějovice

• Smlouvu o nájmu pozemku p.č. 2112/1 o vý-
měře cca 1375 m2 se společností Hotel Kras, 
s.r.o., Durďákova 360/51, 613 00 Brno

• výjimku z čl. V odst. 2 Řádu rekreační oblasti 
Jedovnice mimo víkendy, svátky a všední dny 
od  19 hodin, žadatelé manželé L. a  D. H., 
Jedovnice

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

• Veřejnoprávní smlouvu o  poskytnutí dotace 
z  rozpočtu městyse s  Klubem dobré pohody 
Jedovnice, ve  výši 20.000 Kč a  pověřuje sta-
rostu městyse jejím podpisem

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

• Veřejnoprávní smlouvu o  poskytnutí dotace 
z rozpočtu městyse s Oblastním spolkem ČČK 
Blansko, ČČK, místní skupina Jedovnice, 
ve výši 15.000 Kč a pověřuje starostu městyse 
jejím podpisem

• Veřejnoprávní smlouvu o  poskytnutí dota-
ce z  rozpočtu městyse se Starými časy, o.s., 
Jedovnice, ve  výši 20.000 Kč a  pověřuje sta-
rostu městyse jejím podpisem

• Veřejnoprávní smlouvu o  poskytnutí dotace 
z  rozpočtu městyse se Svazem tělesně posti-
žených v ČR, o.s., místní organizace ve  výši 
18.000 Kč a  pověřuje starostu městyse jejím 
podpisem¨

• Veřejnoprávní smlouvu o  poskytnutí dotace 
z rozpočtu městyse se Spolkem Bivoj, ve výši 
35.000 Kč a  pověřuje starostu městyse jejím 
podpisem

• Veřejnoprávní smlouvu o  poskytnutí dotace 
z  rozpočtu městyse se Základní uměleckou 
školou Jedovnice, ve výši 50.000 Kč a pověřu-
je starostu městyse jejím podpisem

• Veřejnoprávní smlouvu o  poskytnutí dotace 
z  rozpočtu městyse se Střední průmyslovou 
školou Jedovnice, ve výši 20.000 Kč a pověřu-
je starostu městyse jejím podpisem

• výsledek hospodaření ve  výši 136.967,60 Kč 
a  účetní závěrku za  rok 2017 společnosti 
Olšovec, s.r.o., Havlíčkovo nám. 71, 679  06 
Jedovnice
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• Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu a podnájmu 
nemovitých věcí a jejich zařízení a vybavení se 
společností Olšovec, s.r.o., Havlíčkovo nám. 
71, 679 06 Jedovnice

• smlouvu o dílo a dodatek č. 1 k této smlouvě 
na realizaci projektu „Rozšíření a moderniza-
ce HW a SW – Městys Jedovnice“ s Gordic, 
spol. s r.o., Erbenova 2108/4, 586 01 Jihlava

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

Rybníkem 401, 679  06 Jedovnice, o  ředitel-
ském volnu dne 7. 5. 2018 z důvodu zahranič-
ního výjezdu žáků a pedagogů školy

• oznámení nepřítomnosti ředitele ZŠ 
Mgr. Michala Součka dne 4. 5. 2018 a v ob-
dobí od 23. 5. do 25. 5. 2018

• zápis z jednání komise pro spolkovou činnost 
ze dne 14. 3. 2018.

Rada městyse na základě posouzení výsledku 
VŘ vybrala
• na  realizaci projektu „Rozšíření a  moderni-

zace HW a  SW – Městys Jedovnice“ firmu 
Gordic, spol. s r.o., Erbenova 2108/4, 586 01 
Jihlava.

Rada městyse vybrala
• v  rámci výběrového řízení na  administraci 

a projektovou dokumentaci projektu „Snížení 
energetické náročnosti mateřské školy 
v  Jedovnicích“ firmu Energy Benefit Centre, 
a.s., Křenova 438/3, 162  00 Praha a  dopo-
ručuje zastupitelstvu městyse s  touto firmou 
schválit příkazní smlouvu

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 63 ze dne 19. 4. 2018

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse souhlasí
• se zveřejněním záměru na odkup části pozem-

ku p.č. 288/8 o výměře cca 110 m2

• se stavbou rekreačního objektu, včetně přípoj-
ky vody s  domovním rozvodem, kanalizační 
přípojkou, rozvodů dešťových vod s  akumu-
lační jímkou, přípojky NN s domovním roz-
vodem a oplocením na pozemcích p.č. 1728, 
1617/4 a p.č. 1733 dle předložené dokumenta-
ce, žadatel Ing. J. N., Bukovinka

• s  pronájmem části pozemku p.č. 1010/1 
o výměře 23 m2 a schvaluje smlouvu o nájmu 
pozemku s  Jednotou, spotřebním družstvem 
v  Boskovicích, nám. 9. května 2136/10, 
680 01 Boskovice

Rada městyse schvaluje
• Dohodu o rekonstrukci stavby č.e. 441 občan-

ská vybavenost se společností Olšovec, s.r.o., 
Havlíčkovo nám. 71, 679 06 Jedovnice

• rozpočtové opatření č. 1/2018 dle předložené-
ho návrhu 

Rada městyse vybrala
• na  administraci projektu „Pořízení nové cis-

ternové automobilové stříkačky pro JSDH 
Jedovnice“ firmu WebSport & Consulting 
service, s.r.o., Dr.  Svěráka 13, 680  01 

Boskovice a  doporučuje zastupitelstvu měs-
tyse s touto firmou schválit příkazní smlouvu

Rada městyse v  souladu s  ustanovením 102 
odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpi-
sů, v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 záko-
na č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve  znění pozdějších předpisů, 
v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náleži-
tostech konkursního řízení a konkursních komi-
sí, a v souladu s usnesením rady městyse č. 60/18 
ze dne 15. 2. 2018:
1. jmenuje konkursní komisi k  provedení 
konkursního řízení na  obsazení pracovního 
místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace 
ve složení:
• Ing. Jaroslav Šíbl, člen určený zřizovatelem
• RNDr.  Anna Bayerová, Ph.D., člen určený 

zřizovatelem
• Mgr.  Hana Poslíková, člen určený ředitelem 

krajského úřadu
• Mgr. Miloš Randula, odborník v oblasti státní 

správy ve školství, organizace a řízení
• Mgr. Světlana Štěpánková, pedagogický pra-

covník příslušné příspěvkové organizace
• Mgr. Vojmír Křupka, školní inspektor České 

školní inspekce
• Mgr. Hana Šíblová, členka školské rady 
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2. pověřuje Ing. Martu Tesařovou funkcí tajem-
níka komise; tajemník není členem konkursní 
komise,

3. určuje jako odborníky s  hlasem poradním, 
kteří se účastní jednání konkursní komise, 
Bc.  Lenku Šebelovou, DiS. a  Mgr.  Zdeňka 
Doležela. 

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 64 ze dne 15. 5. 2018

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse souhlasí
• se stavbou RD na  p.č. 2362 dle předložené 

projektové dokumentace a s udělením výjim-
ky z § 25, odst. 5, vyhl. č. 501/2006 Sb., žada-
tel Ing. E. V., Blansko

• se stavbou plynovodní přípojky na pozemku 
p.č. 1043/1 a  p.č. 1064/1 pro RD č.p. 129 
s podmínkou, že ukončení prací bude do 30. 
9. 2018, žadatel J. V., Jedovnice

• se stavbou IS, stavebními úpravami a přístav-
bou terasy rekreační chaty č.e. 20 dle před-
ložené projektové dokumentace, žadatel Šmíd 
pohledávky a pojištění, s.r.o., Jaselská 940/23, 
602 00 Brno

• s  pronájmem části pozemku p.č. 1043/1 
o výměře cca 95 m2 a schvaluje smlouvu o ná-
jmu pozemku se společností Cortusa, s.r.o. 
– restaurace Olšovec, Kopeček 767, 679  06 
Jedovnice

Rada městyse schvaluje
• smlouvu o nájmu prostor sloužících k podni-

kání na Havlíčkově náměstí č.p. 44 o výměře 
cca 100 m2 s paní V. W., Jedovnice

• smlouvu o  nájmu bytu č. B4 2A2 na  ul. 
Zahradní 676, s paní E. K., Ochoz u Brna 133 
a s BD Veselec, bytové družstvo, Havlíčkovo 
nám. 71, 679 06 Jedovnice

• smlouvu o  nájmu bytu č. A1 2B 1C na  ul. 
Zahradní 677, s paní B. B., Jedovnice a s BD 
Veselec, bytové družstvo, Havlíčkovo nám. 
71, 679 06 Jedovnice

• zrušení přípojky kabelové televize k  31. 5. 
2018, žadatel J. J., Jedovnice

• zadávací dokumentaci k  veřejné zakázce 
„Pořízení nové cisternové automobilové stří-
kačky pro JSDH Jedovnice“

Rada městyse nereflektuje
• na předkupní právo chat č.e. 68, 275 a 49

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

práci ze dne 2. 5. 2018

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice č. 28 ze dne 15. 5. 2018

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

Starou a  MUDr.  Aleše Kleinbauera 
a za nepřítomnou místostarostku Ing. Josefa 
Plcha.

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

3.  schvaluje Příkazní smlouvu s  firmou 
WebSport & Consulting service, s.r.o., 
Dr.  Svěráka 13, 680  01 Boskovice na  ad-
ministraci projektu „Pořízení nové cister-
nové automobilové stříkačky pro JSDH 
Jedovnice“

4.  schvaluje Příkazní smlouvu č. 04-18-30 s fir-
mou Energy Benefit Centre, Křenova 438/3, 

162 00 Praha, na administraci a projektovou 
dokumentaci projektu „Snížení energetické 
náročnosti MŠ v Jedovnicích“

5.  schvaluje přijetí finančního příspěvku 
z  Česko-německého fondu budoucnosti, 
nadační fond, Železná 24, 110  00 Praha 
1, ve  výši 56.000 Kč a  pověřuje starostu 
městyse podpisem smlouvy o  poskytnutí 
příspěvku č. 3-18-8374

6.  schvaluje Smlouvu o  příspěvku na  spolufi-
nancování sítě sociálních služeb s  městem 
Blanskem, nám. Svobody 32/3, 678  01 
Blansko, ve výši 50.000 Kč na služby sociál-
ní prevence a sociálního poradenství
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Další důležité informace pro občany
Vyhodnocení hlasování o participativním rozpočtu

Vážení spoluobčané,
dovolujeme si vás informovat o výsledku hlaso-
vání, které se týkalo participativního rozpočtu 
ve výši 200.000 Kč v roce 2018. K výběru byly 
zvoleny našimi zastupiteli celkem 4 akce. K se-
čtení hlasů došlo dne 27. dubna 2018 za účas-
ti Lenky Šebelové, Michala Prause, Marty 
Tesařové a Michaely Doleželové.
1) Projekt multifunkčního hřiště: 54 hlasů
2) Dokončení cesty od  fotbalového hřiště 

po parkoviště: 106 hlasů = vítěz hlasování
 (fotografie současného stavu uvedena pod 

článkem) 
3) Vybavení místnosti pro pozůstalé v obřadní 

síni: 44 hlasů
4) Revitalizace prostoru pod lipami u kostela: 

69 hlasů

Celkem: 273 hlasujácích
Neplatné hlasy: 0
Děkujeme všem za  účast v  tomto hlasování. 
Jednotlivé kroky a řešení akce k výběru budeme 
uveřejňovat v průběhu tohoto roku na  textžur-
nálu nebo ve zpravodaji.

Lenka Šebelová, členka Rady

Činnost Sboru dobrovolných hasičů Jedovnice

V  sobotu 7. 4. se naši mladí hasiči zúčastnili  
V. ročníku Jarního uzlování v Šošůvce. Na sou-
těž dorazilo úctyhodných 23 družstev mladších 
a 22 družstev starších žáků. Soutěžilo se ve dvou 
disciplínách: uzlování a určování topografických 
značek. Naše družstva se umístila v  polovině 
startovního pole, mladší obsadili 11. a starší 13. 
místo.
V  sobotu 22. 4. si mladí hasiči přivstali a  sešli 
se v  8.30 na  hasičské zbrojnici. Tentokrát se 
ovšem nejednalo o  soutěž, o  cvičení ani o  vý-
let. Děti si s sebou přinesly košťata a pustily se 
do  úklidu okolí hasičské zbrojnice. Do  oběda 

zametly štěrk, písek a  ostatní nepořádek, který 
po zimním období zůstal kolem hasičky a sochy  
K. Havlíčka Borovského. Za odvedenou práci si 
každý dopřál zaslouženou zmrzlinu v lahůdkách 
na náměstí.
Již tradičně jsme spolu s občany oslavili svátek 
našeho patrona, sv. Floriána. V pátek 4. 5. jsme 
uspořádali posezení pro všechny členy SDH 
na hasičské zbrojnici spojené s prohlídkou tech-
niky a  vybavení a  následným občerstvením. 
Bohužel se ho mnoho členů nezúčastnilo.
V  sobotu 5. 5. jsme pak přichystali odpoledne 
s  hasiči na  pískové ploše u  tenisových kurtů. 
Pro děti bylo připraveno celkem osm stanovišť 
s různými úkoly, jako stříkání na kužely, skákání 
v pytli, hod hadicí na cíl a další. Většinu úkolů 
vymysleli a  připravili sami mladí hasiči, kteří 
u  nich také malým dětem pomáhali a  splněné 
úkoly odměňovali sladkostmi. Bylo možné si 
prohlédnout hasičskou techniku a děti si moh-
ly posedět za  volantem cisterny. I  přes přesun 
z tradičního místa konání si nás našel dostatek 
zájemců o hasiče, což nás potěšilo.
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Výjezdy
Od začátku roku do poloviny měsíce května vy-
jela naše jednotka celkem k 31 událostem na žá-
dost operačního střediska a  osmkrát na  žádost 
vedení městyse.
Mezi největší či nejzávažnější události patřil zá-
sah u  dopravní nehody autobusu ve  Křtinách, 
ke které došlo v lednu. Provázelo ji zranění jedné 
osoby a zásah byl náročný zejména na stabilizaci 
autobusu a jeho následné vyproštění z příkopu.
V dubnu nás pak zaměstnala série zásahů na po-
padané a  vyvrácené stromy na  komunikacích 
a  v  chatové oblasti v  důsledku silného větru 
ve dnech 8.–9. dubna.
Další významnou mimořádnou událostí pak 
byl lesní požár většího rozsahu ve  vojenském 
výcvikovém prostoru Březina u  Vyškova, kde 
byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu. 
Kyvadlovou dopravu vody zde oběma cisternami 
zajišťovala i  naše jednotka. Zásah byl doslova 
zkouškou ohněm pro oba naše mladé strojníky, 
kteří byli tento den na  pohotovosti. Vše však 
zvládli na výbornou.

V jarních měsících se jednotka podílela na pra-
videlné údržbě a  prořezávce zeleně po  městysi 
a v rekreační oblasti, zejména pak vyčištění strá-
ně od náletových dřevin mezi Rivierou a hote-
lem Kras a ořezu stromů u restaurace Barachov.

Pozvánka na Bucharův memoriál
Nakonec bychom vás rádi pozvali na okrskovou 
soutěž v požárním sportu „Bucharův memoriál 
2018“, která proběhne 23. 6. od 8.00. Akce se 
bude jako každoročně konat na fotbalovém hři-
šti. Na místě bude připraveno občerstvení.

JSDH Jedovnice

Z policejních záznamů
Zpráva o činnosti Obecní policie městyse Jedovnice od 21. 3. do 15. 5. 

Obecní policie mimo jiné řešila v uplynulém ob-
dobí následující události:
• Asistence při zadržení černého pasažéra 

v  autobusové linkové přepravě osob na  trase 
Brno-Jedovnice.

• Na  základě oznámení o  úmrtí osoby OPMJ 
provedla zapečetění obecního bytu. Sepsán 
úřední záznam, klíče uloženy u  referentky 
majetku Úřadu městyse Jedovnice.

• Případ založení černé skládky v  chatové ob-
lasti v k.ú. městyse Jedovnice. Přestupek šetří 
OPMJ.

• 6x nález klíčů v k.ú. městyse Jedovnice. O ná-
lezech sepsány úřední záznamy. Vyvěšeno 
na JIK. Klíče předány majitelům.

• 1x případ nedovoleného pálení rostlinného 
odpadu. Porušení OZV.

• 8x předvolání pro pachatele přestupku v  sil-
ničním provozu. Přestupky následně vyřešeny 
uložením pokut příkazem na místě.

• 1x odchyt psa. Pes umístěn do  záchytného 
kotce. Sepsán úřední záznam.

• 2x oznámení o  podezření ze spáchání pře-
stupku, ke  kterým došlo na  ul. Palackého, 
Jiráskova. Věc oznámena na  Městský úřad 
Blansko.

• Usměrňování dopravy, kontrola dodržování 
dopravního značení při opravách hlavního 
průtahu přes městys Jedovnice. 

• 1x přijato oznámení – sražená lesní zvěř. 
Zajištění místa, vyrozumění člena myslivec-
kého sdružení.

• 3x případ rušení nočního klidu na  ul. 
Palackého a v chatové oblasti. Přestupky proti 
veřejnému pořádku vyřešeny na místě.

• 11x výběr poplatků za užívání veřejného pro-
stranství a reklamy na infokanále.

• 1x nález mobilního telefonu, sepsán úřední 
záznam, předání majiteli.
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• 3x šetření případů podomního prodeje na k.ú. 
městyse Jedovnice. Přestupky proti pořádku 
v územní samosprávě – porušení Tržního řádu 
městyse Jedovnice. Šetří OPMJ.

• 1x nález registrační značky od  vozidla. 
Registrační značka byla po provedeném zjiště-
ní provozovatele motorového vozidla předána, 
sepsán úřední záznam.

• 1x nález peněženky s  finanční hotovostí. 
Sepsán úřední záznam, předání majiteli.

• 4x zjištěno porušení OZV č. 1/2010 – znečis-
tění veřejných prostranství výkaly chovaných 
zvířat - psů a dále psi bez vodítek, tzv. na vol-
no. Přestupky vyřešeny domluvou a úklidem. 
Při opakování budou řešeny pokutou.

• 1x případ podnapilé osoby na  Havlíčkově 
náměstí, která se po  požití alkoholu uvedla 
do stavu, kdy svým chováním budila veřejné 
pohoršení. Z  důvodu ochrany jejího zdraví 
byla osoba převezena do  místa bydliště. Věc 
šetří OPMJ jako přestupek proti veřejnému 
pořádku.

• 2x nález batohu s osobními věcmi a finanční 
hotovosti na Havlíčkově náměstí a na rozcestí 

za  penzionem Kůlna – šetření k  ustanovení 
majitelů, zveřejnění na JIK, předání, sepsány 
úřední záznamy o nálezu.

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

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

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

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

V naléhavých případech nebo při nedostupnos-
ti 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 květnu a červnu 2018.
Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a  spokojenost 
do dalších let života.

Květen
 18. 5. Marie Kovářová, Podhájí 399, 89 roků
 19. 5. Drahoslava Nejezchlebová, Tyršova 317, 

89 roků
 20. 5. Jan Rumíšek, U Hrubé lípy 549, 82 roků
 21. 5. Josef Liška, U Hrubé lípy 551, 80 roků
 24. 5. Ing. Jan Galusek, Na Kopci 582, 82 roků
 26. 5. František Zouhar, K Propadání 232,  

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

82 roků
 29. 5. Františka Valentová, Zahradní 676,  

80 roků

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

Červen
 3. 6. Zdena Zlatkovská, Zahradní 699  

84 roků
 25. 6. Jana Opletalová, Legionářská 469  

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

80 roků

60 roků manželství – diamantovou svatbu 
oslaví dne 7. 6. 2018 Růžena a Robert Janíčkovi, 
Jiráskova 187

50 roků manželství – zlatou svatbu osla-
ví dne 8. 6. 2018 Vladimíra a  Karel Plchovi, 
Na Větřáku 529 
Přejeme manželům mnoho zdraví, štěstí a poho-
du do dalších společně prožitých let.
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Vítáme mezi námi

V obřadní síni jsme uvítali tyto nově narozené 
děti:
• Sofii Formánkovou, Jedovnice, Na Kopci 635
• Alexe Foslániho, Jedovnice, Na Větřáku 737

• Elen Štorkovou, Jedovnice, Hybešova 570
• Richarda Maňouška, Jedovnice, Absolonova 

407
Zdeňka Nečasová, matrikářka ÚM Jedovnice 

Co se děje v mateřské škole
Představujeme kroužky při MŠ Jedovnice – 2. část

V  minulém čísle zpra-
vodaje vyšly informa-
ce o  kroužku malých 
kuchařů, výtvarném 
kroužku a  jogíncích. 
Nyní představíme 
kroužky pohybových 
her a angličtiny pro děti.

Kroužek dětských pohybových her
Činnost dětského pohybového kroužku probíhá 
každé úterý v místnosti pro volnočasové aktivity. 
V teplých měsících se snažíme sportovat na za-
hradě školky.
V  letošním školním roce kroužek navštěvuje 
celkem 14 dětí.

Pohybové hry v  mateřské škole jsou zaměřené 
převážně na rozvoj pohybových dovedností z ob-
lasti hrubé i jemné motoriky, fyzické a psychické 
zdatnosti. Děti se tak nenásilnou formou učí 
zdravému způsobu života.
Na  setkáních se postupně seznamujeme s  růz-
ným cvičebním náčiním, jako je relaxační balon, 
kužel, švihadlo, kladina, ribstoly aj.
Hodinu se snažím mít pestře poskládanou tak, 
aby se střídaly aktivizující a  klidové činnosti, 
hry a cviky. Děti jsou pak spokojené a v pohodě. 
Pohyb jim přináší pocit štěstí.
V úvodní části se věnujeme rozcvičení těla za po-
moci motivačních básniček. Dbáme na správné 
dýchání.
V  rušné části mají děti nejraději „opičí dráhu“, 
což jsou různé dráhy na přeskakování a podlé-
zání, hry s míčem – ať už hod na cíl (koš) nebo 
jen házení ve dvojicích, padák, soutěže ve druž-
stvech, různé honičky a mnoho dalších činností.
V  závěrečné části hrajeme společně pohybové 
hry, tančíme, kutálíme si míčem, relaxujeme. 
Také hodnotíme proběhlou hodinu a povídáme 
si o tom, co bychom chtěli vyzkoušet příště. 

Monika Křivanová, vedoucí kroužku

Kroužek anglického jazyka
Kocour Cookie a  jeho zvířecí kamarádi nás 
provázejí celým školním rokem v kroužku ang-
ličtiny. Hravou formou si děti osvojují základní 
slovíčka a  fráze z  tematických celků – rodina, 
hračky, tělo, jídlo, počasí, pocity, oblečení, zví-
řata a svět kolem nás.
Hrajeme si na mašinku naplněnou po okraj růz-
ným jídlem, z kouzelného pytlíčku vytahujeme 
a  předvádíme zvířátka, počítáme deset malých 
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indiánů, hrou na roboty se učíme základní fráze 
a „povely“ či hledáme v prostoru věci daných ba-
rev. Aktivit, které se během roku prostřídají, je 

opravdu hodně. Hodiny jsou dynamické, a při-
tom reflektují potřeby dětí při jejich vzdělávání 
v anglickém jazyce.
První čtvrthodinu věnujeme opakování již na-
učených věcí. Následuje čtvrthodina u stolečku 
s učebnicí či pracovním listem, kdy si osvojuje-
me nová slovíčka. Závěrečná čtvrthodina je poté 
věnována procvičování nově použitých výrazů.
V  letošním školním roce do anglického krouž-
ku dochází 19 dětí, které jsme zařadili do dvou 
skupin. Činnost kroužku probíhá v  pondělí 
a ve středu.

Ivana Kučerová, vedoucí kroužku

Zahradní slavnost „Po stopách zvířat“

Tak se nám znovu rok s rokem sešel a tentokrát 
zahradu naší mateřské školy navštívila zvířátka. 
A  samozřejmě nejen ta! Dorazilo i  nespočetně 
dětí, některé dokonce v  převleku zvířecích ka-
marádů, a chybět nemohli ani jejich starší souro-
zenci, maminky, tatínkové, babičky, dědečkové 
a  prostě všichni ti, co mají rádi školku a  rádi 
se baví při nejrůznějších aktivitách. Již tradiční 
zahradní slavnost, pořádaná Klubem rodičů 
ve  spolupráci s  Mateřskou školou Jedovnice, 
se uskutečnila 16. května 2018 v  odpoledních 
hodinách v krásné zahradě naší MŠ a tentokrát 
měla zvířecí nádech.
Celý den jsme byli v napětí - bude pršet, či ne-
bude? Asi všichni organizátoři si oddechli, když 
se nad Jedovnicemi rozsvítilo sluníčko a na za-
hradu naší MŠ začali vstupovat první natěšení 
účastníci z  řad těch nejmenších, větších, i  těch 

největších „dospěláků“, kteří se na těchto setká-
ních alespoň ve  vzpomínkách vracejí do  dět-
ských let.
A to už na nás čeká první stanoviště s nelehkým 
úkolem zahrát si na slepeckého psa.
Uf, máme to za  sebou. Nyní je třeba překonat 
pavoučí síť, být tak trochu jako Spiderman a ne-
spadnout na zem.
A nyní po  tělesné námaze budeme trochu pře-
mýšlet a  možná trochu hádat a  poznávat naše 
zvířátka podle přinášeného užitku. Následuje 
stanoviště s žabkou Kuňkalkou. Snad nás přitom 
nespolkne čáp z našeho komína!
Opodál už vyhlíží vlk ze seriálu „Jen počkej“, 
jenže my stejně jako šikovný zajíc před ním 
utečeme, a  ještě navíc dlouhými skoky v pytli. 
A to už je kartička každého účastníka skoro plná 
a zbývá poslední razítko za splněný úkol na sta-
nici „nakrm zvířátko“.
I nám už opravdu vyhládlo, takže hurá k plným 
stolům a velký dík patří hlavně maminkám a ba-
bičkám za přinesené dobroty.
I  tu největší žízeň uhasí výborný čaj a kdo má 
vážně velký hlad, ten opečeným buřtem nikdy 
nepohrdne. U ohně je legrace a je to radost, po-
zorovat umaštěné pusinky dětiček a  jejich roz-
zářené oči…
Jenže děti dlouho neposedí, takže po občerstve-
ní ještě dovádí na atrakcích a průlezkách v naší 
zahradě, honí se a odvážlivci se dokonce pohybu-
jí v rytmu dětských hitů…
Apropó, nezapomněla jsem na  něco? No jas-
ně, přece na  šikovné ruce paní Kuchařové 
a paní Maňouškové, které proměnily tváře dětí 
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ve veselé kočičky, lištičky, zajíčky a nevím koho 
ještě a za to jim patří náš velký dík!
Žádná správná akce se neobejde bez pořádné od-
měny, a tou letos byla nejrůznější balónková zví-
řátka, umně vymodelovaná manžely Žižkovými 
za vydatné pomoci paní Petrovičové. Všem třem 
také srdečně děkujeme.

Za Klub rodičů MŠ Jedovnice
Lenka Vágnerová

Putování za princeznami

Součástí školního vzdělávacího programu 
MŠ Jedovnice je projekt s názvem Kamarádi 
Moravského krasu, který vznikl na  podporu 
environmentálního vzdělávání v  rámci našeho 
regionu. Poznáváme nejbližší okolí, klademe si 
za cíl vytvořit elementární základy pro otevřený 
a odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí. 
V praxi to znamená různé aktivity pořádané pro 
děti a jejich rodiče.
Jednou z akcí školního roku 2017-2018 byla 
procházka do  okolí jedovnického rybníka 
Olšovce nazvaná Putování za  princeznami. 
S  přípravou a  průběhem akce nám pomáhali 
žáci z  6. třídy místní základní školy, oblečení 
v kostýmech princů a princezen. Po  cestě bylo 
připraveno několik zastávek s úkoly.
Na  první zastávce jsme se mohli potkat 
s Popelkou, které děti pomáhaly přebírat hrách 
a čočku v podobě plastových víček. Učily se tím 
třídit a pojmenovat barvy. Dospělí měli zacvičit 
holubičku, která pomáhala Popelce při přebírání.
Po splnění prvního úkolu se přesuneme za prin-
ceznou Sněhurkou. Jaká zvířátka potkala 
Sněhurka v  lese? To byl další úkol pro děti. 
Na pomoc byly připraveny obrázky lesních zvířat 

a děti je hledaly v trávě. Znalostní úkol pro rodi-
če, uvést jména sedmi trpaslíků, byl pro některé 
těžký. Nápovědu zajistila princezna Sněhurka, 
a tak byl i tento úkol splněn.
A přesuneme se na třetí stanoviště, za princez-
nou Růženkou. Cesta k  ní vede bludištěm. 
Po  zdolání této klikaté cesty děti poznávaly 
byliny jako je pampeliška, měsíček, třezalka, 
kostival či mateřídouška. Rodiče pak doplnili 
informace o  jejich využití. Kdo si nebyl jistý, 
mohl po otočení kartičky s obrázkem byliny na-
jít správnou odpověď.
Čtvrtou princeznou byla vlastně královna. 
Jmenovala se Jezerní královna. Zde měli děti 
a rodiče úkol společný. Sbíraly se dušičky v po-
době prázdných šnečích ulit a následovalo sklá-
dání ulit do tvaru ryby.
Na  posledním stanovišti na  nás čekal král 
Miroslav a princezna Lada se zlatou hvězdou 
na  čele. A  to byl námět pro další úkoly. Děti 
měly složit hvězdu z  několika dílů. Připraveny 
byly tři obtížnosti a každý si mohl vybrat, kterou 
zvládne. Ani rodiče úkol neminul, měli nakreslit 
hvězdu jedním tahem. 
A jak je v pohádkách zvykem, nakonec všechno 
dobře dopadlo. Úkoly byly splněny, vědomosti 
i  dovednosti posíleny. Děti a  rodiče mají další 
společné zážitky. Na závěr čekala na děti odmě-
na. Vybrat si mohly omalovánky, pexeso, puzzle, 
papírové trumpety, nafukovací balonky a  jiné 
drobnosti pro radost.
Našeho putování za  princeznami se zúčastnilo 
24 rodinných týmů. Poděkování patří všem zú-
častněným, zvláště pak žákyním a žákům jedov-
nické základní školy za pomoc s plněním úkolů 
na stanovištích.

Dana Zouharová a Jitka Kučerová
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Akce pro děti a rodiče v mateřské škole v měsíci červnu 2018

• 1. 6. do  MŠ přijede sférické kino a  děti si 
budou vybírat z  programové nabídky, co je 
nejvíce osloví.

• 6. 6. pojedeme s dětmi na výlet. Navštívíme 
zámek v  Rájci, kde je pro děti připraven 
program.

• V týdnu od 11. do 15. 6. uspořádáme na za-
hradě mateřské školy sportovní dopoledne.

• 19. 6. uspořádáme pro děti zábavně naučný 
program pod názvem Bezpečný pes.

• 20. 6. zveme děti a  rodiče na  rozloučení se 
školním rokem spolu s pasováním předškolá-
ků do řad školáků.
Program odpoledne:
1) 15.00-15.30 informační schůzka pro 
rodiče dětí, které odcházejí do  základní 

školy. Informace přijdou předat zástupci ze 
ZŠ Jedovnice
2) 15.30-16.45 hudebně zábavný program 
a pasování předškoláků do řad školáků.

• V  rámci prezentace činnosti kroužků MŠ 
Jedovnice proběhne v měsíci červnu ukázko-
vá hodina z kroužku jógy a angličtiny.

Děti z  dětských pohybových her vystoupí 
na sportovním dopoledni v MŠ.
Děti z malého kuchaře a výtvarného kroužku si 
výtvory odnášejí pravidelně domů.
Přejeme vám krásné léto, prožité podle vašich 
představ.

Za kolektiv zaměstnanců mateřské 
školy Jitka Kučerová

Z lavic základní školy
Za hranice všedních dnů 

Jako každý rok, tak i  letos, se vydali žáci ZŠ 
Jedovnice na  návštěvu partnerského města 
Aschheimu. Vzhledem k tomu, že tato spoluprá-
ce trvá již dlouhých 20 let, jsme se velmi těšili 
na opětovné setkání s našimi německými přáteli. 
Náš pobyt se uskutečnil ve dnech 3.-6. 5. 2018. 
Všichni žáci byli ubytovaní v partnerských ro-
dinách, kde měli možnost poznat nové kamará-
dy i  zjistit svou úroveň jazykových schopností. 
I přesto, že někdy chyběla slovíčka, dokázali se 
domluvit na výbornou. 
Perfektně připravený a  zajištěný program spl-
nil všechna dětská očekávání. V  pátek jsme 
navštívili největší akvapark ve  střední Evropě. 
Zatímco někteří žáci odpočívali v relaxační čás-
ti, ostatní se neúnavně spouštěli z 27 tobogánů. 
Děti si možná myslely, že už nemohou zažít nic 
lepšího. O to větší bylo jejich překvapení, když 
vstoupily v sobotu do zábavního parku Skyline. 
Mezi množstvím horských a vodních drah, neu-
věřitelných kolotočů a jiných atrakcí strávily celý 
sobotní den. 
Vždy večer jsme se sešli s našimi hostiteli a part-
nerskými rodinami. Bylo nás více než 100 a měli 

jsme si všichni co říci. Potěšilo nás také, jak 
rychle dokázaly německé a  české děti navázat 
přátelství. Ze zkušeností víme, že tato přátel-
ství trvají dlouhá léta. V  tomto je spolupráce 
mezi Jedovnicemi a  Aschheimem smysluplná 
a jedinečná. 
Na  závěr bychom chtěli poděkovat Česko-
německému fondu budoucnosti za finanční po-
moc, díky které je zájezd cenově dostupný pro 
všechny děti. 
Teď už nám nezbývá, než se těšit na naše další 
setkání, které v červnu připraví ZŠ Jedovnice. 

Mgr. Hana Slaninová
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Střípky ze života školy

DUBEN 2018
 4. 4. Zápis do 1. ročníku školního roku 

2018/2019
 5. 4. Školní recitační soutěž 
 13. 4. Akce sdružení Cirsium – plavecké závo-

dy, ZŠ Sloup
 20. 4. Akce sdružení Cirsium – vybíjená mladší 

žákyně, ZŠ Lipovec 
 25. 4. Preventivní program Hasík,  

2. a 6. ročníky, 2. část
 27. 4. Divadelní představení, 5. a 6. ročníky
 30. 4. Deváťáci učí 1. stupeň

KVĚTEN 2018
 2. 5. Bowlingový přebor školy
  Exkurze Spalovna Brno – 4. ročníky
 3. 5. Výjezd do partnerské školy v Aschheimu
 9. 5. Akce sdružení Cirsium – znalostní 

soutěže v českém jazyce a matematice, ZŠ 
Sloup

 10. 5. Akce sdružení Cirsium – znalostní 
soutěže v anglickém jazyce a informatice, 
ZŠ Sloup

  Divadelní představení, 7. a 8. ročníky
 11. 5. Akce sdružení Cirsium – soutěž pro žáky 

se speciálními vzdělávacími potřebami, 
ZŠ Sloup

  Okresní turnaj ve volej-
bale mladší žáci

  Návštěva Úřadu práce 
Blansko, 8. ročníky

  Terénní výuka,  
6. ročník

 14. 5. Preventivní přednáška, 
7. ročník

 15. 5. Akce sdružení Cirsium – Malá Cirsiáda, 
znalostní soutěž pro žáky 5. tříd, ZŠ 
Jedovnice

 16. 5. Návštěva VIDA centra Brno, 8. ročníky
 18. 5. Preventivní program Hasík, 2. a 6. 

ročníky, návštěva HZS Blansko
 23. 5. Ekologický program Rychta Krásensko, 

6. ročníky
 24. 5. Odborná exkurze z dějepisu – Praha,  

7. ročníky
  Výchovný koncert ZUŠ Jedovnice
  Sběr starého papíru
 28. 5. Výjezd do partnerské školy v Aschheimu
 29. 5. Návštěva dopravního hřiště Blansko,  

4. ročníky
 30. 5. Divadelní představení, 1. ročníky

-MS-

Čarodějnický rej v ŠD a ŠK 

V pondělí 30. 4. se konalo „pálení čarodějnic“, 
které proběhlo na hřišti v době od 13 do 15 ho-
din. Zúčastnily se děti ze školní družiny a škol-
ního klubu – některé dokonce v čarodějnických 
kostýmech. Společně jsme si tak užili spoustu 
zábavy při vyrábění masek, malých papírových 
čarodějnic a  dokonce čarodějnických průkazů, 
které opravňují držitele létat na koštěti nebo vy-
savači. Každému účastníkovi bylo také přiřazeno 

pravé kouzelnické jméno. Mohli jste tak potkat 
například Gerdu Bradavičnatou, Vlasatici 
Puškvorcovou nebo Mrakomora Bouřkového. 
Ve spolupráci s panem školníkem bylo pro děti 
připraveno ohniště, a protože nám přálo i poča-
sí, opekli jsme si společně špekáčky. Nakonec 
jsme si zazpívali písničku „Pět ježibab“, kterou 
jsme kouzelné odpoledne ukončili.

Mgr. Regina Psohlavcová

Znalostní soutěže

Ve  dnech 9.-11. května se konala na  ZŠ Sloup 
jako každoročně znalostní soutěž Cirsiáda. Žáci 
6.-9. ročníku soutěžili v českém jazyce, matema-
tice, angličtině a informatice. Školy zastoupené 

v  regionálním sdružení Cirsium (Jedovnice, 
Křtiny, Lipovec, Ostrov, Podomí, Sloup) repre-
zentovali z každého ročníku v každém předmětu 
tři žáci. 
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V  letošním ročníku jsme dosáhli následujících 
úspěchů:
Matematika 6. ročník: Alex Kakáč – 1. místo, 
Jan Ševčík – 3. místo, matematika 7. ročník: 
Ondřej Kala – 2. místo, Vojtěch Žižka –  
3. místo, 
Český jazyk 6. ročník: Anežka Maňoušková – 
3. místo, český jazyk 8. ročník: Jana Stehlíková 
– 1. místo
Angličtina 6. ročník: Stella Haasová – 1. místo, 
angličtina 7. ročník: Tea Holubová – 2. místo, 
angličtina 8. ročník: Daniel Kouřil – 3. místo

V soutěži žáků se speciálními vzdělávacími po-
třebami jedovnický tým obsadil 2. místo. 
Znalostní soutěž pro žáky 5. tříd, tzv. Malá 
Cirsiáda, se letos konala v  Jedovnicích. 
A  na  stupních vítězů se z  jedovnické základ-
ní školy umístili Klára Francová – český jazyk  
1. místo a matematika 3. místo a Čestmír Šnoblt 
– matematika 3. místo.
Všem žákům blahopřejeme a děkujeme za vyni-
kající reprezentaci naší školy. 

Mgr. Hana Zouharová 

You Dream We Run 2018 

Vážení žáci, rodiče, učitelé a příznivci školy, 
budeme rádi, když se k nám připojíte na tradiční 
charitativní akci „You Dream We Run“, které se 
již několik let účastníme. Jedná se o 24hodino-
vý štafetový „fun“ běh, při kterém nejde tolik 

o sportovní výkony, ale především o pomoc těm, 
kteří „sní“. Zakoupením účastnického trika 
totiž každý pomůže splnit sny handicapova-
ným dětem i  dospělým. Termín letošního roč-
níku YDWR je 8.-9. června 2018 (fotografie 
je z  loňského běhu). Kdo má zájem připojit se 
k  naší štafetě „ZŠ a  SPŠ Jedovnice“, ať se při-
hlásí Mgr. Lukáši Buřtovi (ZŠ) nebo Mgr. Haně 
Doleželové (SPŠ). Naši štafetu mohou podpořit 
i ti, co se dopředu nepřihlásí (prodej triček pro-
bíhá také přímo na místě). 
Více informací (komu letos plníme sny, velikos-
ti triček atd.) naleznete na 
www.youdreamwerun.cz/blansko/ a  také na  fa-
cebookovém profilu YDWR Blansko. 

Mgr. Lukáš Buřt

Novinky a zajímavosti ze ZUŠ
Koncert ke Dni matek 13. 5. 2018

Neděle, nebe bez mráč-
ku, všeobecná nálada 
hřejivá. To byl Svátek 
matek jako z  katalogu! 
Ale co víc! Nezůstalo 
jen u  krásného počasí, 
ale jak je tomu každo-
ročně zvykem, se svou 
gratulací maminkám se 
přidala ZUŠ Jedovnice, a to s dárkem v podobě 
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vystoupení, které bylo připraveno ve spolupráci 
s  místní organizací KDU-ČSL. Žáci a  učite-
lé ZUŠ Jedovnice společně dali maminkám 
k  jejich svátku vskutku to nejlepší z nejlepšího. 
S  lehkostí, elegancí a  nevtíravým humorem 
všem přítomným nabídli hudebně-taneční výlet 
doslova napříč žánry!
Úvod patřil jemně hravým písním dětského 
sboru pod skvělým vedením p.  uč. Kateřiny 
Javorské. Následovala sólová vystoupení hrá-
čů na  klavír, trubku, housle, kytaru, klarinet, 
komorních souborů a  zpěváků. Na  své si přišli 
i milovníci dobrodružných filmů, když zazněla 
slavná Zimmerova melodie z Pirátů z Karibiku 

v provedení smyčcového souboru pod vedením 
p. uč. Kateřiny Blahové. V programu nechybělo 
ani taneční vystoupení žákyň 4. a 5. ročníku.
Výborné výkony žáků, výběr pestrého reperto-
áru, příjemné občerstvení a perfektní organiza-
ce. To byla nedělní oslava Svátku matek v KD 
Jedovnice.
Díky všem žákům, jejich učitelům a všem ostat-
ním, kteří se podíleli na vytvoření svátečně hře-
jivé atmosféry!

Bc. Roman Smělík
(Podrobnější zprávy a více fotografií najdete na in-
ternetových stránkách školy: www.zusjedovnice.eu)

Celostátní přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů

Ve dnech 2.-4. května 2018 se konal v Poličce 
desátý ročník celostátní přehlídky „Mládí 
a  Bohuslav Martinů“. Cílem této přehlídky 
je podpora interpretace skladeb Bohuslava 
Martinů.
Pro účastníky přehlídky je to skvělá možnost 
seznámit se více s  dílem Bohuslava Martinů 
přímo ve  skladatelově rodišti. V  letošním roce 
byla přehlídka organizována v  těchto oborech: 
vokální (sólový a komorní zpěv), hra na dechové 
hudební nástroje, výtvarný a taneční. Přehlídky 
se zúčastnilo více než 300 mladých umělců.

Naši školu reprezentovali žáci pěveckého 
oddělení ze třídy p.  uč. Hany Korčákové, 
Kateřiny Javorské a Kateřiny Veselé. V silné kon-
kurenci jsme celkově dopadli výborně.
V  kategorii 9-10 let: Klára Přikrylová – zlaté 
pásmo, Gabriela Musilová – zlaté pásmo, Daniel 
Kocman – stříbrné pásmo.
V  kategorii 11-12 let: Marek Pernica – zlaté 
pásmo, Kateřina Pernicová – stříbrné pásmo, 
Karolína Sehnalová – stříbrné pásmo a  Adéla 
Piňosová – stříbrné pásmo.
V  kategorii 13-14 let: Alexandr Pavel Bartes – 
zlaté pásmo.
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Velké poděkování patří všem žákům za  vý-
bornou reprezentaci, pedagogům za  skvělou 
přípravu zpěváků, také našim korepetitorkám 
Kateřině Javorské a  Radce Hreňové, která zís-
kala zvláštní cenu za  výborný klavírní dopro-
vod. Děti také navštívily muzeum Bohuslava 

Martinů a ve věži kostela se podívaly do rodné 
světničky skladatele.
V  neposlední řadě děkuji rodičům a  škole 
za podporu. Všem dětem pak přeji radost z dal-
šího zpívání.

Hana Korčáková, dipl. um.

Pozvánka na závěrečný koncert žáků ZUŠ

Srdečně vás zveme na  závěrečný koncert žáků 
ZUŠ, který se uskuteční ve čtvrtek 28. června 
v kulturním domě.
16.00 – otevření výstavy výtvarného oboru, vý-
stava závěrečných prací absolventů,

venkovní vystoupení souborů
16.30 – zahájení programu v sále (hudební a ta-
neční obor)

Pozvánka na promenádní koncerty Big Bandu

K létu neodmyslitelně patří koncerty pod širým 
nebem. Big Band ZUŠ Jedovnice vystoupí bě-
hem června na  venkovních pódiích v  Blansku 
a Brně:
Neděle 10. června v 10.00 – náměstí Svobody, 
Blansko – promenádní koncert

Sobota 16. června od  10.30 do  12.30 – ná-
městí Svobody, Brno – festivalová přehlídka 
Mozartovy děti
Přijďte si poslechnout známé melodie napříč 
hudebními žánry od  swingu, jazzu, muzikálů, 
filmové hudby až k rockové klasice.

Mgr. Josef Škvařil

Máte zájem o výuku v tanečním oboru?

Je až neuvěřitelné, že máme další školní rok sko-
ro u konce. Během měsíce června nás však čeká 
ještě spousta koncertů a dalších tanečních akcí.
Pokud se vám naše práce předvedená na taneč-
ních vystoupeních líbí, můžete své děti ještě 
dodatečně přihlásit k výuce v tanečním oboru. 

Přijímací zkoušky se budou konat v pondělí 
11. 6. od 14.00 do 15.00 v 1. patře ZUŠ (sál 
tanečního oboru).
Přijímáme žáky od 5 let, s sebou pohodlné věci 
na cvičení a ponožky.
Přeji všem krásné slunečné dny.

Lenka Csevárová, DiS.

Výtvarný obor: Knihotvůrci

Ekocentrum Brno vyhlásilo soutěž o  nejorigi-
nálnější vlastnoručně vytvořenou knihu Moje 
Veličenstvo kniha 2018. Je to již její 14. ročník. 
Cílem této akce je vytvářet u dětí osobní vztah 
ke knize a čtenářství, propojit literární a výtvar-
né cítění a objevovat a podporovat nové talenty.
Každou knihu posuzuje odborná porota, a  to 
podle následujících kritérií: celkový dojem, vý-
tvarné pojetí knihy, využití přírodních a  recy-
klovaných materiálů, literární složka, technické 
zpracování (vazba) a originalita.

Z  naší dílny porota ocenila práce těchto žáků: 
Pavlíny Zukalové, Natálie Pernicové, Elišky 
Brychtové, Kateřiny Dánielové, Barbory 
Pakostové, Štěpána Čecha, Evy Matěnové, Jany 
Stehlíkové a Michaely Francové. Nejen ty oce-
něné, ale všechny vzniklé knihy si budete moci 
prohlédnout na  výstavě v  rámci závěrečného 
koncertu ZUŠ. Tímto vás srdečně zveme.

Mgr. Jitka Vávrová
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Děti a mládež
Mateřské a rodinné centrum Dymáček

DYMÁČKOVINY ČÍSLO 9 
Vážení rodičové, praro-
dičové a děti, 
od  doby, kdy byly vydá-
ny naše Dymáčkoviny 
č. 8, jsme měli možnost 
uskutečnit pravidelný 
program pro děti v  po-
době heren a  cvičení. 
Velmi oblíbené „tvoření pro malouše“ má stále 
své příznivce, kteří chodili vždy každý měsíc. 
Nemůžeme zapomenout ani na  logopedii, kte-
rá probíhala vždy v pondělí a současní žáci jsou 
nyní na  tak dobré úrovni, že jim už chybí jen 
písmenko „ř“. Do prázdnin to jistě stihnou, bu-
deme jim držet pěsti. 
V dubnu jsme pro děti připravili divadelní před-
stavení s  názvem „Rytířské povídání o  princi 
Bajajovi“, kterou nám zahráli herci ze společnos-
ti Komedianti na káře. 
V  květnu byl významný den spojený s  osla-
vou našich maminek. V kulturním domě jsme 
tedy pro všechny maminky připravili něco pro 
jejich krásu a  zdraví. Bylo připraveno celkem 
pět stanovišť. První aktivita, kterou vedla paní 
Matušková, byla zaměřena na líčení se značkou 
Mary Kay. Své zdravotní informace si mohly 
účastnice ověřit u  paní Čechové ze Všeobecné 
zdravotní pojišťovny, která představila nejen vý-
hody Klubu zdraví, ale i  změřila tlak a  vnitřní 
tuk v těle prostřednictvím přístroje. Další věcí, 
která byla v nabídce, byla forma gel-lak od paní 
Maňouškové a paní Tihelkové. Přímo na místě 
šlo si vše vyzkoušet a odejít tak s krásně uprave-
nými nehty. Jako bonus pro všechny bylo to, že 
všechny lektorky aktivit poskytly i poradenství 
v  dané oblasti a  zodpověděly jakýkoli dotaz. 
Poslední aktivita pro maminky byla v  podobě 
módního oblečení od paní Richterové z Lipovce. 
Dokonce tři naše maminky si vyzkoušely roli 
modelek a předvedly se v několika kouscích ob-
lečení. Fotografie máme na  Facebooku. Pokud 
máte zájem si ještě osobně užít některou z těchto 
věcí, můžeme předat kontakty na lektorky. 

Během měsíce května došlo ke změně na pozici 
naší lektorky cvičení. Po několika letech předala 
naše drahá Martina Maňoušková cvičení nové 
lektorce Marušce Podrazilové. Děkujeme paní 
Maňouškové za vedení a nové paní lektorce dr-
žíme pěsti a přejeme mnoho energie do cvičení 
s dětmi. 

Harmonogram cvičení 
Dymáček do léta 
(případné změny uvádíme na webových strán-
kách nebo Facebooku, děkujeme za pochopení)
• Cvičení s  Maruškou, úterý 10.00-11.00 

(pro děti 2-3 roky), kulturní dům – probíhat 
bude asi do poloviny června, a to podle počasí. 

• Cvičení se Sabinou, čtvrtek 10.00-11.00 
(pro děti od 3 let), kulturní dům 

• Cvičení se Sabinou a  Mirkou, čtvrtek 
17.00-18.00 (pro děti mladšího školního 
věku), sokolské hřiště, v případě nepříznivého 
počasí KD 

Během července a srpna nebudou aktivity probíhat 
a začne se opět koncem září. 

Pozvánky na akce: 
• 9. června připravujeme pro děti Cestu za po-

kladem. Zahájení od 15.00. Informaci o mís-
tě našeho srazu budeme uvádět na Facebooku 
a  webových stránkách asi týden před akcí. 
Děti mohou přijít i  bez doprovodu, pokud 
jsou na to dostatečně staré.

• 25. sprna pojedeme opět na dopravní hřiště 
do Blanska a oslavíme tak konec prázdnin.

• Nabídka kurzu logopedie: od poloviny září 
opět bude zahájena logopedie pro děti. Pokud 
máte zájem o místo pro vaše dítko, ozvěte se 
do konce července na mail Dymáčku. 

Nezapomeňte, že veškeré informace dáváme také 
na Facebook a webové stránky www.marcdymacek.
cz. Neváhejte se na nás obrátit s jakýmkoli přá-
ním nebo dotazem, jsme tu pro vás. 

Za Dymáček Lenka Šebelová 
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Sport
„Dnešnímu sletu třikrát nazdar!“

Na tuto výzvu náčelníka zaznělo hlasité „Zdar! 
Zdar! Zdar!“ z úst 294 cvičenců, kteří se v neděli 
20. května sešli v Jedovnicích na sletu Sokolské 
župy Krále Jiřího. Přijeli do  Jedovnic ze šesti 
žup a patnácti jednot, aby představili divákům 
devět z jedenácti hromadných skladeb, nacviče-
ných pro XVI. všesokolský slet v Praze 5. a  6. 
července.
Pro děti byly určeny skladby Méďové (rodiče 
s  dětmi), Noty (předškolní děti), Děti, to je 
věc! (mladší žactvo) a  Cirkus (starší žactvo). 
Ve skladbě Děti, to je věc! vystoupilo osm dětí 
z Jedovnic.
Ženy se předvedly ve  skladbách Siluety, 
Ženobraní a Cesta, do které se zapojilo i deset 
žen ze Sokola Jedovnice.
Možnosti ukázat svoji zdatnost v  gymnastické 
sestavě s  názvem Borci, určené pro dorostence 
a  muže, využil jeden jedovnický mladý muž 

a cvičil společně s blanenskými a benešovskými 
sokoly.
Pro seniory byla připravena taneční skladba 
Princezna republika. Z Jedovnic ji nacvičilo de-
set žen a mužů.
Diváci viděli také vystoupení členů České asoci-
ace sportu pro všechny ve skladbě Gymnastický 
sen, vystoupení folklórního souboru Tetiny 
a pěveckého sboru Píseň.
Pestrý program přišli zhlédnout i občané němec-
kého družebního města Aschheimu, kteří byli 
v  tu dobu na návštěvě v  Jedovnicích, činovníci 
sokolských žup a jednot a zástupci vedení obce 
a Jihomoravského kraje.
Pořádající Sokol děkuje městysi Jedovnice za fi-
nanční podporu a  pomoc při organizaci slav-
nostního průvodu účastníků sletu.
Kateřina Klimešová, starostka TJ Sokol Jedovnice
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Lví silou, vzletem sokolím

V  neděli 20. května odpoledne od  radnice ná-
městím pochodovali sokoli ke  cvičení na  sle-
tu Sokolské župy Krále Jiřího, která zahrnuje 
Blanensko a Boskovicko.
V  průvodu v  čele se státní vlajkou za  muži 
v tradičních sokolských krojích, nesoucími přes 
rameno žerdě praporců svých jednot, pochodo-
vala pestrobarevná směs cvičenců ve cvičebních 
úborech k  vystoupení v  jedenácti sletových 
skladbách.
Na  župní slet v  Jedovnicích se „slétli“ cvičenci 
obojího pohlaví ve  věku od dvou let až po pa-
mětníky XI. všesokolského sletu v roce 1948.
Pohled na průvod Jedovnicemi a pohled na vý-
kony všech cvičících mně připomněl atmosféru 
sletu Sokolské župy Komenského ve Zlíně před 
sedmdesáti lety v roce 1948, kterého jsem se jako 
malý chlapec zúčastnil i  já – v  režných trenýr-
kách, v červené košili a s  černým kloboučkem, 
napřed v průvodu a pak na cvičební ploše. 
Tehdy Sokol měl v Československu téměř mili-
on členů, registrovaných ve 3.300 samostatných 
jednotách. Jednou z nich od roku 1907 byla také 
jednota jedovnická. Bylo by zajímavé podívat se 
do kronik jedovnického Sokola, zda je tam za-
znamenáno, kolik členů z Jedovnic se zúčastnilo 
sletu tenkrát v roce 1948. 
(Pozn. redakce: Zeptali jsme se na  to starostky 
TJ Sokol Jedovnice K. Klimešové. Do  příštího 

zpravodaje máme od  sokolů přislíbenu reportáž 
z letošního XVI. všesokolského sletu v Praze; pokud 
se tedy podaří dohledat v kronice záznamy z roku 
1948, do článku připojíme i tato zjištění.)
Kolik bylo cvičenců na  župním sletu 
v Jedovnicích v roce 2018, to však víme: téměř 
tři sta.
V průvodu a při nástupech na cvičební plochu 
cvičenci nastupovali v  rytmu a  tempu bosko-
vických muzikantů, posílených jedovnickým 
pozounem a dalšími nástroji.
O  zápalu cvičenců svědčí také účast hostů ze 
vzdálených jednot mimo rajon „naší“ župy. Až 
z Českého Brodu a z Jihlavy.
Všem účastníkům jedovnického sletu přejme 
zachování sokolského elánu povzbudivými slovy 
písně „Spějme dál, statně dál!“

IM, ilustrační foto archiv autora

Rozhovor aneb Seznamte se…
Tentokrát s Lucií Klimešovou, 
akční učitelkou ze školky
Paní učitelka v  MŠ Jedovnice, milovnice tan-
cování, volejbalu a  dračích lodí. Sice nebydlí 
v Jedovnicích, ale je tady jako doma.
XX V loňském roce probíhaly taneční pro rodiče 

- pro dospělé. Kdo nebo co tě k uspořádání ta-
nečních motivovalo?
Jednou za  mnou přišel do  třídy jeden tatínek, 
který se doslechl, že jsem mým známým vy-
mýšlela choreografii k  manželskému tanci. 
Zeptal se, jestli bych se nechtěla stát lektorkou 

společenských tanců pro dospělé. Nejdříve jsem 
na  něj vyjeveně koukala, ale časem se mi to 
rozleželo. V minulosti jsem vedla lekce zumby, 
ale taneční pro mne představovaly úplně něco 
jiného - páry dospělých lidí a já. Nakonec jsem 
na to kývla. Taneční kurzy nebyly však zaměře-
ny a nevznikly pouze pro rodiče, i když se jich 
tam pár vyskytlo a bylo příjemné se s nimi se-
známit i mimo MŠ, ale byly to oficiálně taneční 
pro dospělé. 
XX Jak ses na lekce tanců připravovala? 

Na jednotlivé lekce jsem musela trénovat kroky 
- například mužské kroky jsem neznala úplně 
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přesně a bylo potřeba si to zkusit. Za tento tré-
nink vděčím svojí mamince, které bych chtěla 
tímto poděkovat. Zápisky, nákresy, hledání 
inspirace a  hudby - to byly večery a  večery 
příprav… 
XX Kolik párů se zúčastnilo? 

Mám dojem, že ze začátku bylo nahlášených 
dvojic 12. Počty se v  průběhu měnily, stálých 
párů bylo ale kolem deseti.
XX Jaké tance jste se naučili?

Kromě standardních tanců jsem se snažila 
do  lekcí „protlačit“ i  latinskoamerické rytmy, 
které miluji. Podařilo se mi to asi jen dvakrát, 
neboť výrazy pánů, když jsem se jim snažila roz-
pohybovat boky, mluvily za vše a vzdala jsem to. 
Lekce byly zpestřeny skotským a swingovým ve-
čerem, kde jsem si i já mohla užít tance. Kdybych 
měla tance vyjmenovat: blues, mazurka, samba, 
valčík, waltz, polka, jive, country bus, cha-cha, 
rumba, letkis, charleston a již zmiňovaný swing 
a skotské tance. Jak si tak taneční kurz rekapitu-
luji, jsem ráda, že mi tato možnost byla nabíd-
nuta, že jsem do  toho šla. Byla to nejen skvělá 
zábava, ale i cenná zkušenost.
XX Dost ale o tanci a pojďme ke tvé další zálibě. 

Začala sezóna dračích lodí. I po rybníku Olšovci 
se tyto zvláštní lodě začínají opět prohánět. Jak 
ses k nim dostala ty?
Úplně náhodou, jak to tak bývá. Poprvé jsem 
viděla závody dračích lodí na Křetínce a úplně 
mě to uchvátilo. V létě chodíme hrát pro změnu 
beach volejbal a jednou po zápase si tak sedíme 
u piva a má spoluhráčka mluví o závodech dra-
čích lodí, na které se chystají. Zbystřila jsem a šlo 
to ráz naráz! Týden nato první, druhý trénink, 
a  protože bylo málo lidí na  závody, následova-
ly mé první závody na  Plumlovské přehradě, 
kde jsem si spolu s ostatními vypádlovala zlato 
ve  velkém mixu (smíšený tým na  dvacítkové 
lodi.) Tím týmem je Serepes – muži, Serefena 
– ženy.
XX Jaký byl tvůj první trénink?

Kapitán se mě zeptal, zda umím držet pádlo, tak 
jsem hrdě oznámila, že ano, že jsem od malička 
seděla v  lodi a  sjížděla české i  zahraniční řeky. 
Načež mi začal vysvětlovat techniku pádlování, 
což mě trošku urazilo. Po  tréninku jsem však 
pochopila – technika pádlování na  dračí lodi 

a  stavba samotného pádla se liší od klasického, 
a  to velmi. Trenérka na  kormidle na  mě neu-
stále řvala, co dělám špatně a  druhý den jsem 
nemohla zvednout ruce. Na konci tréninku mi 
vše ukázala, já to nacvičila a každým tréninkem 
pádlovala líp a  líp. Tak začala má první sezóna 
na dračích lodích, která byla kratší, protože jsem 
začala až v létě.
XX A kdy je tedy sezóna? 

Sezóna je od jara do podzimu, první závody jsou 
už v dubnu a končí se v říjnu, pro nás většinou 
závodem Prestige cup na  řece Svratce v  Brně. 
Přes zimu se konají dva halové poháry v krytém 
bazénu, kdy na  jedné lodi jsou proti sobě dva 
týmy a přetlačují se pádlováním. 
XX Jaké závody se v tomto sportu konají?

Závody se dělí na:
Fun – posádky, které netrénují pravidelně,
Sport – sportovní posádky, které trénují 
pravidelně,
Český pohár, Národní pohár – zde se jed-
ná o  pravidelné tréninky, umístění v  českém 
žebříčku a  možnost kvalifikace na  zahraniční 
šampionáty.
XX Jaké úspěchy jsi již v dračích lodích slavila? 

Druhou sezónu 
jsem měla mož-
nost trénovat 
a  získat post bube-
nice v  brněnském 
týmu dračích lodí 
Dragonclub Brno. 
S  tímto mým dru-
hým týmem jsem 
objela spoustu 
závodů českého 
poháru, získala nové zkušenosti a  mohla se 
zúčastnit mistrovství Evropy ve  Francii. Náš 
tým bohužel v  evropské konkurenci neuspěl 
a na bednu se nedostal, ale i přesto to bylo úžas-
né a někteří z nás si pobyt v zahraničí prodloužili 
na další týden cestování. 
Dalším velkým úspěchem minulé sezóny bylo 
mistrovství ČR, kde jsme si na  cenný kov už 
sáhly a vystoupaly na bednu.
XX Proč sis tento sport tak zamilovala? 

Tento sport mě zaujal a  doslova dostal tím, že 
je to jeden z  mála sportů, kde je potřeba 22 
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nadšených lidí, kteří sednou do lodi a jedou jako 
jeden co nejrychleji do cíle. Takže na konci zá-
vodů, když jsou všechny týmy pohromadě, tak 
je to vždy velká párty a zábava nejen večer, ale 
i během celých závodů a tréninků.
XX Kdyby měl někdo ze čtenářů zájem se do lodě 

přidat, popiš nám, jak probíhají klasické tré-
ninky, prosím. 
Podle počtu pádlujících se vytáhne na  vodu 
malá (10 míst) nebo velká (20) loď. Vepředu sedí 
bubeník, který podle háčka, prvního na lavičce, 
určuje tempo zbytku lidí na lodi a křičí a křičí, 
aby ho bylo slyšet.

Během tréninku se najede 5-10 km střídavě 
rychlými a dlouhými záběry, podle toho, na kte-
rý typ závodu se chystáme. Nějaká ta přestávka 
a  celé se to opakuje několikrát během hodiny. 
Prokládáme trénink tabata cvičením (typ in-
tenzivního intervalového tréninku, pozn. red.). 
Pokud se chystáme na  delší závody, trénuje se 
spíše vytrvalost, což znamená dlouhé záběry 
na kilometr a více bez odpočinku, hlavně se ne-
smí zapomenout u toho dýchat.
No, přijďte si to vyzkoušet sami, neb pádlujících 
není nikdy dost! Olšovec, středa v 18.00 v lodi!

Rozhovor připravila Ivana Kučerová
Foto archiv Lucie Klimešové

Kultura
Rozkvetlé Jedovnice 2018
Kulturní komise vyhlašuje další ročník soutěže 
Rozkvetlé Jedovnice, opět ve  třech tradičních 
kategoriích Nejhezčí balkon / lodžie, Nejhezčí 
zahrádka / předzahrádka a  Nejhezčí okno. 
Nejlepší tři v  každé kategorii budou vyhodno-
ceni a odměněni. Fotografování proběhne v mě-
síci červenci z míst veřejně přístupných. Bude se 
opakovat známý systém, že ti, kdo byli oceněni 
minule, budou tentokrát „mimo soutěž“, aby se 
dostalo i  na  ty, kteří třeba pravidelně zůstávají 
těsně „pod čarou“. Pokud máte zájem se do sou-
těže zapojit, přihlaste se (není podmínkou) u paní 
Ševčíkové na úřadě (e-mail kultura@jedovnice.cz, 

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

Josef Plch, předseda kulturní komise

Informace z knihovny
Knihovna je stále ještě 
mimo provoz, probíhá 
rekonstrukce. Termín 
otevření bude oznámen 
na  Infokanále a  na  webu 
knihovny www.jedovnice.
knihovna.cz

Michaela Doleželová, 
knihovnice

Setkání se sochařkou Annou Klimešovou

Anna Klimešová v  Jedovnicích žije a  tvoří již 
řadu let, ale řekla bych, že poněkud „v  utaje-
ní“ – možná pro řadu spoluobčanů bude tento 
rozhovor znamenat první setkání s touhle osobi-
tou umělkyní. (Pozn. pro zvídavé čtenáře: Anna 
Klimešová nemá nic společného s Lucií Klimešovou 
z  předchozího rozhovoru, jde o  náhodnou shodu 
jmen.)
Její sochy jsou rozhodně jiné, než obvykle 
od soch čekáme: nejsou ani vytesány z kamene, 
ani vymodelovány z hlíny, ani odlity z bronzu. 
Připomínají spíše křehké skořápky, lastury, mož-
ná i vybělené kostřičky záhadných živočichů… Anna Klimešová – Sbírka VI (2016, 60 x 60 cm)
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V  Jedovnicích jsme zatím 
nikdy neměli příležitost je 
vidět. Ale teď v  červnu bu-
deme mít po celý měsíc mož-
nost zajet na  výstavu Anny 
Klimešové do  Brna – po-
zvánku do  galerie Artikle 
najdete na konci rozhovoru.
Kurátorka výstavy Kaliopi Chamonikola charak-
terizuje Annu Klimešovou takto: 
V  uměleckém světě ji vyznačuje nezaměnitelná 
tvorba v neobvyklém materiálu, v němž kombinuje 
porcelán s akrylátovým sklem. (…) Zmnožováním 
a  sériovým opakováním jednoho prvku či motivu 
sestavuje variabilní kompozice. Jejich základem 
jsou přírodniny, jejich odlitky, z  nichž vytváří 
sestavy často nazvané „sbírky“, nebo z přírodního 
světa odvozené struktury. Podobně však přistupuje 
také k práci s figurálními torzy.

Co nám ale o  sobě prozradí sama autorka? 
Několik otázek Anně Klimešové položil Jedovnický 
zpravodaj.
XX Vystudovala jste střední i vysokou „umprum-

ku“. Chtěla jste již od dětství být jedině výtvar-
nicí, nebo vás někdy lákalo i něco jiného?

V dětství jsem neměla představu o profesionální 
práci výtvarníka, ale malířkou nebo sochařkou 
jsem chtěla být vždycky.
XX Po studiích jste několik let byla zaměstnána 

v Moravských keramických závodech – co jste 
tam dělala?
Po ukončení VŠ jsem ještě neměla svůj vlastní 
ateliér. Možnost pracovat, získat praxi a zkuše-
nosti v provozu, byla pro mě výborná příležitost. 
Měla jsem zde i možnost vytvořit několik reali-
zací do architektury.
XX Jak a kdy jste našla svůj zvláštní styl? 

Ovlivnilo vás studium v Ateliéru keramiky 
a porcelánu, anebo vás křehkost porcelánu při-
tahovala už předtím?
Během studia na  SUPŠ a  VŠUP jsme měli 
možnost seznamovat se s  různými výtvarnými 
technikami, malbou, sochařskou i designérskou 
prací, i různým materiálem. Porcelán je materiál, 
se kterým pracuji poslední dobou, i když jej po-
užívám jinou než tradiční technologií, vyhovuje 
mi pro výtvarnou formu, se kterou pracuji.
XX Mohla byste nám přiblížit, jak vaše sochařské 

objekty vznikají?
Technologie a  pracovní postupy, které použí-
vám, by bylo náročné vysvětlit několika větami. 
Jak se modeluje z hlíny nebo včelího vosku, co 
to je a jak se dělá klínová nebo ztracená sádrová 
forma, případě formy provozní, a  to pro každý 
materiál jinak, neboť se musí počítat se smrště-
ním, potom výpal v  peci nebo jiné postupy… 
Následné kroky odlívání nebo formování, retu-
šování a další procesy… I když vysvětluji názor-
ně v  ateliéru, je to pro člověka, co s  tím nemá 
zkušenosti, těžko uchopitelné. Každopádně je 
ale lepší vidět než popisovat slovy.
XX Vystavujete v Česku i v zahraničí, ale doma 

v Jedovnicích jste dosud žádnou výstavu neměla. 
Před několika lety se v jedovnickém kulturním 
domě konalo Výtvarné setkání – výstava míst-
ních amatérských výtvarníků. Z profesionálů 
se totiž nezapojil nikdo, ačkoli jich zde několik 
také působí… Pořadatelé tehdy oslovili i vás, ale 
o účast jste neměla zájem. Proč?
Bohužel kulturní dům v Jedovnicích nemá do-
statečné technické zázemí na  pořádání výstav, 
ale i  tak je dobře, že se přeci jen občas nějaké 
výstavy konají.

Anna Klimešová (*1959 v Brně)
1974-1978 Střední uměleckoprůmyslová 

škola v Brně
1978-1984 Vysoká škola uměleckoprůmys-

lová v Praze – Ateliér keramiky 
a porcelánu (prof. Otto Eckert)

1984-1985 absolventské a  pracovní 
stipendium

1986-1990 zaměstnána v Moravských kera-
mických závodech

Od r. 1990 ateliérová tvorba
Pravidelně vystavuje na samostatných i sku-
pinových výstavách v České republice a v za-
hraničí. Je zastoupena v  tuzemských i  za-
hraničních sbírkách (Uměleckoprůmyslové 
muzeum – Praha, Moravská galerie – Brno, 
Jihočeská galerie – Bechyně; soukromé sbír-
ky v  Česku, Německu, Rakousku, Polsku 
a na Kypru).
Ukázky její tvorby si můžete prohlédnout 
ve fotogalerii na 
http://www.annaklimesova.cz/prace.htm 
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XX Vernisáž vaší připravované výstavy v Brně 
proběhne před vydáním tohoto čísla zpravodaje, 
takže ji čtenáři bohužel nestihnou. Samotnou 
výstavu ovšem stihnou, bude otevřena celý čer-
ven! Na pozvánce se píše, že „Součástí vernisáže 
bude pohybová performance T. Lepold V., L. 
Lepolda a R. Štěpánkové z uskupení NGC 6302 
spolku Orbita. Představení se snaží uchopit 
čas a prostor, vznikání a zanikání. Poukazuje 
na křehkost objektů a plastik A. Klimešové.“ 
Můžete nám připravované vystoupení i výstavu 
trochu přiblížit?
Tanečníci vytvořili novou choreografii na téma, 
které na výstavě představuji.
Na výstavě budou vystavena díla za poslední ob-
dobí několika let, navazují tak na téma, kterým 
se v  současnosti zabývám, a  to je čas, vnímání 
času v  souvislostech, prostor měnící se v  čase, 
kontrasty a změny v čase. Životní cykly, přírodní 
rytmy, které v podobě realistických vymodelo-
vaných segmentů, nebo otisků přírodních tvarů, 
řadím do  geometrických kompozic v  reliéfech 
v kombinaci s  akrylátovým sklem, nebo objek-
tech sestavených z  jednotlivých prvků, do  vel-
kých celků, aby tak byl docílen větší důraz a jiný 
smysl děl.
Zájemci, kteří nestihnou vernisáž, nemuse-
jí být smutní, protože jsme pozvali kameru 
Jedovnického infokanálu, takže krátkou reportáž 
budou moci zhlédnout v příštím Videožurnálu.

XX Napadá mě, nebylo by tedy možné někdy 
pozvat kameramana Infokanálu i přímo 
do vašeho ateliéru? Takového natáčení bych 
se moc ráda zúčastnila a položila vám nějaké 
zvídavé otázky.
Můžeme se výhledově na nějakou návštěvu u mě 
v ateliéru domluvit. 
XX To je skvělé, díky za ochotu. Přeji vám tedy 

bezproblémový průběh příprav, úspěšnou výsta-
vu a děkuji za rozhovor.

Rozhovor připravila Soňa Plchová

Anna Klimešová:  
„Takto už to nebude“
29. 5. – 30. 6. 2018
Galerie ARTIKLE – Brno, Masná 27/9

Otevřeno:
Út-Čt 10.30-18.00
Pá 10.30-17.00
So   9.00-13.00
Výstava jedovnické sochařky představuje por-
celánové objekty a plastiky.
ARTIKLE (www.artikle.cz) je galerie zaměřující 
se na  současnou českou a  slovenskou uměleckou 
tvorbu.
Kde galerii najdete? Tramvají 8, 9 nebo 10 
můžete od  Hlavního nádraží dojet na  zastávku 
Masná, odtamtud po  Masné ulici pěšky ještě asi 
900 m. Blíž (asi 400 m pěšky) je to ze zastávky 
Hladíkova, kam jede autobus č. 84 ze Staré osady.

Historie
Neznámá jedovnická 
listina z roku 1614
Již několik let lze na internetu navštívit webové 
stránky mezinárodního projektu Monasterium, 
který má za  cíl postupně zpřístupnit listiny 
dochované v  archivech klášterů. Projekt za-
hájil diecézní archiv v  dolnorakouském Sankt 
Pöltenu, postupně se přidávalo celé Rakousko, 
Bavorsko, Česko, Slovensko, ale i  Švýcarsko či 
Chorvatsko. Dnes je v tomto virtuálním archivu 
veřejně přístupno přes půl milionu listin a po-
stupně přibývají další a další.

27. února tohoto roku jsem jen zkusmo zadal 
do  vyhledávače Monasteria slovo „Jedovnice“. 
V  minulých letech jsem to zkoušel také, ale 
marně. Tentokrát se k mému překvapení objevil 
odkaz na nově přidanou listinu z roku 1614. Je 
uložena v Moravském zemském archivu v Brně, 
ve  fondu E59 – premonstráti Zábrdovice pod 
signaturou č. 41. Je psána „jazykem moravským“ 
na pergamenu o šířce 79,5 cm a výšce 23,3 cm, 
krásně zachovalá a čitelná. Bylo k ní pomocí per-
gamenových proužků přivěšeno 8 pečetí v dře-
věných ochranných pouzdrech, první z nich je 
ztracená, ostatní se dochovaly. 
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Tato listina zatím unikala pozornosti histori-
ků i  amatérských badatelů. Následující text je 
tedy téměř jistě jejím prvním „moderním“ zve-
řejněním. Přečtení starobylého textu je dílem 
Jana Matušky, jemuž patří moje poděkování. 
Samotný text jsem pro lepší srozumitelnost upra-
vil do soudobé češtiny:
Léta Páně tisícího šestistého čtrnáctého ve  stře-
du po  svatém Matěji, apoštolu Páně, v  městečku 
Jedovnicích námi, Vilímem Munkou z  Ivančic 
a na Moravci, Jeho Výsosti císaře římského, uherské-
ho a českého krále prokurátorem v Markrabství mo-
ravském, Janem Jiřím Humpoleckým z  Rybenska 
a  na  Osovém a  Malhostovicích, místodržícím 
nejvyššího písařství Markrabství moravského, 
Matyášem Jelitovským z  Jelitova a na  svobodném 
mlýně v Komíně, Jiřím Pfefferkornem z Ottopachu 
a na svobodném dvoře v Židenicích, písařem prá-
va menšího zemského Markrabství moravského, 
Janem Bartodějským z Bartoděj a na Jaroměřicích, 
Matyášem Žalkovským ze Žalkovic a na Blansku, 
Václavem Šubířem z  Chobyně a  na  svobodném 
dvoře v Rájci, Fridrichem Velišovským z Velišova 
a na  svobodném dvoře ve Žďáře, jakožto od níže 
psaných stran, přáteli vyžádanými a  vydaný-
mi mezi velebným panem prelátem, knězem 
Benediktem Waltenbergerem, opatem kláštera 
zábrdovského, i na místě konventu téhož kláštera, 
ze strany jedné, a urozeným a statečným rytířem, 
panem Janem Drnovským z  Drnovic na  Rájci, 
Jedovnicích a  hradě Kounicích ze strany druhé, 
stala se smlouva přátelská, dobrovolná, zcela do-
konalá, a to proto, že byly mnoho let různice a ne-
vole mezi předešlými opaty zábrdovského kláštera 
a pány držiteli jedovnického statku o grunty a lesy, 
ležící pod Lámanou cestou směrem ke vsím Velké 
a  Malé Bukovině, též o  jeden kus lesa jménem 
Rozepře nad loukou Jahodovskou, blíž k městečku 
Jedovnicím ležícího. 
Takto jsme je, obě svrchu psané strany, o  svrchu 
jmenované věci přátelskou měrou dokonale porov-
nali a na místě smluvili:
Předně a nejprve poznali jsme místo zvané Hluboký 
vír, který troje grunty neboli hranice, totiž buko-
vinské, jedovnické a  račické dělí. Nad kterýmžto 
Hlubokým vírem stojí veliká olše, křížem nově 
poznamenaná, a hned nedaleko naproti ní kopec 
nově ze  země nasypaný je, do  kteréhož kovářské 
okuje jsou vloženy. 
Od  toho kopce stezkou přes tu louku k  olši, kte-
rá po  levé straně téže stezky stojí, také křížem 

poznamenané, a od té olše zase touž stezkou jdouce, 
v téže louce je druhý nasypaný kopec, od té stezky 
po  pravé straně, do  kteréhož také kovářské okuje 
jsou vloženy.
Od  tohoto kopce zase se jde vzhůru na  konec té 
louky, k habru při kraji lesa, křížem poznamena-
nému, a od toho pak habru již vzhůru tou stezkou, 
která se od starodávna jmenuje Přes Číhalku, vedle 
kteréžto stezky jsou po pravé i po levé straně duby 
i  jiné rozličné dříví, poznamenané cejchovnicemi 
pana opata zábrdovského a pana Jana z Drnovic.
Tato stezka přivede až na rovinu ke staré hraniční 
cestě a hned na konci téže stezky, u  té staré hra-
niční cesty, jsou zřízeny dva nasypané kopce, jeden 
po pravé a druhý po levé straně téže stezky, přičemž 
kopec po  levé straně zvláště ukazuje a  vymezuje 
grunty zábrdovského kláštera až k Malé Bukovince 
a ten druhý kopec je po pravé straně. 
Zase touž starou hraniční cestou jdouce dolů 
k Jedovnicím, po levé straně vždy grunty a hranice 
klášterské a  po  pravé straně grunty a  hranice je-
dovnické, tak jak od starodávna se dělí a ukazují, 
a to až po louku jménem Jahodovskou, na kteréžto 
louce je hned při konci lesa na  levé straně kopec 
nově udělán. 
Od  kteréhožto kopce přímo přes tu Jahodovskou 
louku jde se ke dvěma dubům v téže louce stojícím 
a křížem poznamenaným a od těch dubů přes žlí-
bek vzhůru, na cestu nad skalkou, kterou se jezdí 
k nivám rudickým, vedle kteréžto cesty vždy po levé 
straně jsou také na  rozličném dříví kříže dosti 
zhusta udělané, až po starou cestu příční.
Až potud ten kus lesa slul Rozepře, les pak po pra-
vé straně ležící, naproti témuž kusu lesu, jenž slul 
Rozepře, jest les, jenž se jmenuje Seč páně buková 
a k Jedovnicím od starodávna náleží.
Kteréžto oba dva svrchu psané lesy táž cesta příční 
dělí a hraničí, při kteréžto cestě na vrchu je kopec 
nově udělán, do  něhož kovářské okuje vloženy, 
a proti němu na lípě a vedle ní na jedli kříže udě-
lané jsou. Od kteréhožto kopce a jmenovaných dřev 
poznamenaných a proti němu, stojíce před tou ces-
tou příční, dolů jdoucí ten les po levé straně, který 
slul Rozepře, již k zábrdovskému klášteru náleže-
jící, a les po pravé straně, jménem Seč páně buko-
vá, dělí se až k velké jedli nad hraničním žlíbkem 
stojící a dvěma kříži poznamenané, do kterýchžto 
obou křížů železné hřebíky vraženy jsou.
A ten kříž po pravé straně vzhůru žlíbkem k hlu-
bokému závrtku ukazuje, od něhož se přijde tím 
žlíbkem vzhůru starými hranicemi, od starodávna 
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zřetelně značenými, až k  nivám pastvovým; ten 
kříž na téže jedli po levé straně udělán je, protože 
konec hranic téhož lesa, jenž slul Rozepře, tak jak 
ten cíp obdélný mezi žlíbkem a tou cestou příční, 
od Seče páně bukové dělící, pro zřetelné s průka-
zem lidským ukazuje. 
Kterážto svrchu psaná hraniční znamení obě dvě 
výše jmenované strany jako spravedlivé meze a hra-
nice přijaly, a u nich slíbily i za své budoucí potom-
ky, že je budou na budoucí a věčné časy sousedsky 
ctnostně a křesťansky bez porušení zachovávat a je 
dodržovat. 
Co se pak týká louky jménem Jahodovská, kterou 
poddaní lidé jedovničtí od  starodávna užívali 
a  plat z  ní do  jedovnických důchodů odváděli: 
Poněvadž její větší díl se dostal do gruntů kláštera 
zábrdovského, takto jsme uvedené strany o tu louku 
porovnali, aby grunt té louky až potud, kde hrani-
ce jsou, ke klášteru zábrdovskému na budoucí časy 
zůstával a náležel. Ale poddaní jedovničtí i jejich 
potomci ji na  trávu, sena nebo otavy na budoucí 
časy bez jakékoli překážky užívat a sobě hájit mo-
hou a  stejně jako dříve budou povinni plně z  ní 
platit do důchodů jedovnických. 
Ohledně pastev: Kdekoli dosud poddaní lidé z obo-
jí strany od starodávna v lesích i jinde dobytek
svůj všelijaký společně pásli, to stále, nyní i na časy 
budoucí, tak zůstávat a zachováváno být má. Však 
toto se obzvláštně touto smlouvou zmiňuje: Kdykoli 
pastvy žaludné nebo bukevné nastávají a podle sta-
robylého způsobu pást dobytek v lesích se zakazuje, 
aby v ten čas jeden každý držitel ve svých gruntech 
a lesích svým poddaným lidem i lidem z cizích pan-
ství za úplatu dobytek pást dovolil, takže tito lidé 
takový plat z jednoho každého kusu dobytka, jak se 

s nimi smluví, do důchodů téhož pána gruntů dá-
vají, což stejně jako předešlé od starodávna bývalo, 
aby nyní i na časy budoucí zůstávalo. 
A tak to je od nás, svrchu psaných smluvčích a přá-
tel od obojí strany vyžádaných, smluveno a porov-
náno. To všechno si navzájem obě dvě strany slíbily 
dodržovat a  zachovávat ctně, řádně a  křesťansky 
bez porušení. 
Tomu na  svědectví a  toho všeho jisté dodržování 
jsme my, nahoře psaní smluvčí a přátelé, dali k této 
smlouvě přivěsit a přitisknout naše vlastní pečeti, 
s naším plným vědomím a dobrovolnou vůlí, však 
nám a našim dědicům bez závazků.
Tato smlouva je dvakrát stejně slovo od  slova 
na  pergamenu napsána a  každé straně je jedna 
předána. Její datum je v městečku Jedovnicích léta 
a dne svrchu psaného.

Tolik tedy vlastní výpověď nově objeveného 
pramene. Už úvodní věta prozrazuje mnohé. 
Listina byla sepsána a  zpečetěna 26. února 
1614 v  Jedovnicích. Jde o  jedinou známou lis-
tinu v našem městečku vydanou. Oním císařem 
a trojnásobným králem byl Matyáš Habsburský. 
Uvedeným 8 šlechticům, kteří byli vybráni jako 
(řekněme) smírčí a  rozhodčí komise, odpovídá 
původních 8 pečetí. Snad bude zajímavé nastí-
nit, kdo to tehdy do Jedovnic přijel.
Munkové (též Muňkové) byli rodem, který se 
vlastním přičiněním vyšvihl z  řad zámožných 
ivančických měšťanů mezi významnou šlechtu. 
Jan Munka byl v  letech 1483-1485 ivančickým 
rychtářem. Jeho synové studovali po  r. 1500 
na  vídeňské univerzitě (k  Vídni bylo blíž, než 
ku  Praze), stali se brněnskými měšťany, 1523 
byli povýšeni do vladyckého stavu, 1556 úspěšně 

Úvodní řádek listiny je psán ozdobným písmem: Letha Panie Tisyczyho Ssestisteho Czrnaczteho Wstrsedu 
Poswatem Matiegi Aposstolu Panie w Miesteczku Jedovniczych Namy 
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žádali o  obnovení erbovního listu, protože pů-
vodní byl „skrze nedbalost od  deště něco zkažen 
a od myší na dvou místech zhryzen“. Jedním z nich 
byl Matyáš, jehož syn Jan byl otcem „našeho“ 
Viléma. Vilém Munka měl zřejmě univerzitní 
právnické vzdělání, r. 1612 byl přijat mezi rytíře, 
vlastnil dům v Brně a mlýn v Radlase (dnes část 
Zábrdovic), u něhož budoval nové rodové sídlo 
– tvrz. Od r. 1607 se táhl jeho spor s brněnskou 
městskou radou, nebyl ukončen ani v roce 1611 
– Vilém v rozporu s mílovým právem a smlou-
vou, uzavřenou ještě jeho otcem, šenkoval víno 
v  radlaské krčmě (dnes Cejl), ač byl v  letech 
1609-1619 královským prokurátorem. Roku 
1609 prodal zděděné Troubsko, snad aby získal 
finance na koupi křižanovského panství. Navíc 
držel Ořechov a  zděděný Moravec. Vyznáním 
byl protestant, aktivně se přidal na  stranu sta-
vovského povstání, za  krátké vlády Fridricha 
Falckého byl od r. 1619 moravským podkomo-
řím. Zemřel asi v červenci 1620. Po porážce sta-
vovského povstání mu byl posmrtně konfisko-
ván veškerý majetek v odhadnuté závratné ceně 
100.000 moravských zlatých.
Také předkové Jana Jiřího Humpoleckého byli 
původně měšťané, žili v Čáslavi, erb získali před 
r. 1526. Jan Jiří vlastnil kromě Osového (dnes 
Osová) a  Malhostovic také dům v  Brně, svo-
bodný Nový Dvůr v Tišnově, později i Rojetín 
a Roskov. Zajímavé je, že ze 7 dochovaných pe-
četí je jen pečeť Jana Jiřího v  červeném vosku 
(ten byl vyhrazen pánům) – snad z důvodu jeho 
funkce. Ostatní jsou podle očekávání v černém 
vosku, určeném pro rytíře.
Matyáš Jelitovský z  Jelitova přišel na  Moravu 
z  Polska, kvůli prokázání šlechtického stavu 
mu polský král Zikmund vystavil r. 1592 do-
klad o  jeho „starožitném“ rytířském původu. 
Rodovým erbem jsou tři překřížené dřevce. 
Podle J. Doležela je v  pramenech uvedena ná-
sledující úsměvná historka: Slavný genealog 
a heraldik Bartoloměj Paprocký, původem rov-
něž Polák, který dlouho pobýval na Moravě, se 
na  jedné hostině, spojené s  dobrým a  hojným 
pitím, potkal právě s  Matyášem Jelitovským – 
a  v  povznesené náladě nakreslil jeho erb jako 
tři překřížená jelita. Matyáš to ovšem bral jako 
potupnou urážku a výsledkem byl soudní spor.
Otec Jiřího Pfefferkorna přišel na  Moravu 
z  Rakouska, podle dostupných informací za-
koupil Židenice, Sokolnice a  Medlánky, Jiří 
přikoupil později Ořechov. Pokud je to pravda, 

je ovšem otázkou, proč má v predikátu jen žide-
nický dvůr.
Jan Bartodějský z  Bartoděj pocházel z  Polska, 
na  Moravě se oženil, držel Jaroměřice a  Velké 
Opatovice, zemřel roku 1617.
Dědem Matyáše Žalkovského byl Matyáš 
Tišnovský (zřejmě podle rodného města) neu-
rozený úředník moravského zemského hejtmana 
Václava z Ludanic. Na přímluvu svého pána byl 
r. 1553 povýšen císařem do  šlechtického stavu 
a získal erb. Po částech koupil Dobromilice, kde 
vybudoval rodové sídlo a  hrobku, dále získal 
Blansko, Otaslavice, Brodek, Doloplazy, Mitrov, 
dům v Brně. V letech 1574-1584 již byl morav-
ským královským prokurátorem. Dobromilice, 
Brodek a  Blansko obdržel dědictvím jeho syn 
Jan, který přestavěl blanenskou tvrz na renesanč-
ní zámek. Jan se zadlužil, 1614 prodal rodové 
Dobromilice a 1615 i Blansko, nakonec mu zů-
stal jen zadlužený dvůr v Doloplazech. Pro účast 
ve stavovském povstání mu byla udělena pokuta, 
přišel o poslední majetek a zemřel před r. 1630 
v  naprosté chudobě. O  jeho synu Matyášovi, 
který pocházel z prvního Janova manželství, už 
není nic známo - kromě nově objevené zmínky 
na této naší listině.
Šubířové z  Chobyně byli starobylým rodem, 
predikát prozrazuje, že pocházeli z  Chobyně 
u Jevíčka a později sídlili v nedalekém Šubířově.  
Václav vstoupil do služeb Jana Drnovského – je 
doložen jako úředník v Rájci, vlastnil nedaleký 
dvůr Svéslav, měl i dům a vinohrad v Dolních 
Kounicích (ty také patřily Janu Drnovskému). 
Za  stavovského povstání byl zásobovacím dů-
stojníkem vojska povstalců, ale později přešel 
na  císařskou stranu. Roku 1713 byli Šubířové 
povýšeni do panského stavu. 
Velišovští z Velišova pocházeli z Čech, do šlech-
tického stavu byli povýšeni zřejmě po  r. 1500. 
Protože Fridrich, který sídlil na  svém dvoře 
ve Žďáře u Petrovic, se psal Velešovský z Velešovic, 
nebylo jasné, zda jde o příslušníka tohoto rodu. 
Podle erbu na  jeho pečeti na  „naší“ listině je 
nyní jasné, že je příslušníkem onoho rodu a že je 
totožný s  Fridrichem Velešovským, úředníkem 
na Lysicích, doloženým k roku1597 (leda by šlo 
o stejnojmenného syna).
Pokud se zamyslíme, je vidět, že rytířský stav 
na  Moravě doby předbělohorské nebyl žádnou 
uzavřenou společností (ani co do přijímání osob 
z  jiných zemí, ani co do  možnosti povýšení 
do šlechtického stavu pro lidi neurozené). Velmi 
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rozdílné bylo i  jejich společenské postavení či 
vlastněný majetek.
Mou původní myšlenkou bylo přímo do  textu 
vepsat poznámky a vysvětlivky. Jejich rozsah ov-
šem převyšuje délku samotné listiny. Proto další 
komentáře k listině najdete až v dalším čísle.

Pro ty, které zajímá historie Jedovnic, pro ty, kte-
ří rádi louskají hádanky, i pro ty, kdo znají okolí 
Jedovnic z procházek či vyjížděk, pak mám úkol 
– zkuste odhalit, o které pozemky se vedly spory 
a kde leží v  textu popisovaná místa hraničních 
bodů. Zda jste tipovali správně, se dozvíte příště.

Josef Plch

„Pranostika“ z titulní strany
... a několik dalších jako přívažek
Pro obálku tohoto zpravodaje nakreslila Mgr. Jitka 
Vávrová obrázek na  téma „Svatba v  máji věští 
máry“ - to je ovšem spíše lidová pověra než pra-
nostika. Sama naše ilustrátorka se před lety stala 
„obětí“ tohoto přesvědčení své babičky, že svatba 
v květnu přináší smůlu - a vdávala se až v červnu. 
„Svatba v  máji, do  roka máry“ nebo jiné znění 
„Svatba v máji, nevěsta na máry“. Proč se to ale 
vlastně říká? Vždyť na druhé straně je květen po-
važován za měsíc zamilovaných!
Vznik této pověry se datuje na počátek 18. století. 
Tehdy šlo o přísloví s reálným základem. Svatba 
v květnu znamenala dvojí riziko. Nevěsta otěhot-
něla krátce po obřadu a v následujících měsících 
ji čekala tvrdá práce na polích, přičemž mnohdy 
nevěděla, že je těhotná a hrozilo nebezpečí potra-
tu. Druhým rizikem bylo, že dítě počaté po květ-
nové svatbě spatřilo světlo světa do  nejtužší 
zimy, bylo to období, kdy lidem docházely zimní 

zásoby jídla a  rodička často neměla dostatek sil, 
aby porod přežila. Dnes tohle všechno dávno ne-
platí, avšak matriky říkají, že je stále tento měsíc 
svateb nejméně.
Proti pověře o nešťastném květnu dnes „bojují“ 
hlavně svatební agentury – vysvětlení jejího pů-
vodu totiž najdeme na webových stránkách řady 
z nich. 

Další pranostiky na květen a červen:
(15. 5.) Déšť svaté Žofie švestky ubije.
Když máj vláhy nedá, červen se předá.
Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.
(21. 6.) Na svatého Aloise, poseč louku, neboj se
(24. 6.) Déšť na svatého Jana Křtitele, nenasbí-
ráš ořechů do věrtele.

Upraveno podle http://salonmaya.cz/svatebni-
povery-a-rceni a www.pranostika.cz

- připravila redakce Jedovnického zpravodaje

Duchovní sloupek
Moudrost stromů
Koncem dubna jsem se vrátil z procházky po lese 
a připadal jsem si jako pilná včelka při návratu 
do úlu, také jsem měl boty obalené pylem. Letos 
ho bylo velmi mnoho, po  každém došlápnutí 
do jehličí se zvedl malý žlutý obláček. Odborníci 
říkají, že je to důsledek sucha. V zemi je tak málo 
vlhkosti, že stromům hrozí smrt a proto veškeré 
zbývající síly investují do semen, aby zachránily 
rod, pokud samy nepřežijí.
Jak na  nedostatek vody reagujeme my? Kolik 
lidí napadne uprostřed radosti z dlouhé řady slu-
nečných dnů nabízejících různé formy zábavy, 

kterých jsme se museli na  půl roku zříci, že 
následkem několikaletého nedostatku srážek je 
situace s  množstvím podzemní vody kritická 
a že je nejvyšší čas začít vodou šetřit? Navenek je 
zatím vše v pořádku – rybník je plný a voda z vo-
dovodu pořád teče. Možná přijde měsíc vytrva-
lého mírného deště a bude po problému. Nebo 
taky ne a  jednoho dne budeme marně roztáčet 
vodovodní kohoutky. I  kdyby takové nebezpe-
čí nehrozilo, nebylo by na škodu trochu se nad 
naší spotřebou zamyslet. V  zemích, kde si lidé 
nosí vodu ze studny vzdálené několik kilometrů, 
jim stačí několik litrů na den. V našem kraji se 
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průměrná spotřeba pohybuje kolem hektolitru 
na osobu denně, v některých krajích České re-
publiky je skoro poloviční, v USA naopak ještě 
pětkrát vyšší. Jsou ty rozdíly civilizační nezbyt-
ností, nebo prostě věříme tomu, že voda poteče 
pořád, a nepřemýšlíme nad tím, že kde nic není, 
ani vodárenský podnik nemůže nic nabídnout?
Byli jsme se podívat na  vrcholek sicilské Etny. 
Nahoru jsme stoupali po  ztuhlé lávě z  nedáv-
né erupce, na  zpáteční cestě nám průvodce 
doporučil seběhnout několik set výškových 
metrů po  svahu pokrytém sopečným popelem. 
Do toho jsme se bořili víc než po kotníky, což 
přiměřeně brzdilo náš pohyb, takže stačilo zve-
dat nohy a nebylo třeba vkládat do pohybu další 
energii. Rychle jsme pochopili, proč průvodce 
chtěl, abychom běželi v jedné řadě. Každým kro-
kem jsme zvedali oblaka prachu, takže za námi 
bylo nedýchatelno. I tak jsme si na svých tělech 
i oděvech odnesli památku na ten pohodlný se-
šup, vypadali jsme jako kominíci po celodenní 
pilné práci. Zádrhel byl v  tom, že po  návratu 

na parkoviště nebylo kde se umýt, měli jsme jen 
vodu, kterou jsme cestou nevypili. Tehdy jsem si 
v praxi vyzkoušel, že i v takové situaci stačí půl 
litru vody k očistě dostatečné k tomu, aby člověk 
mohl nastoupit do autobusu k další cestě.
Nemusíme to hnát do extrému, ale popřemýšlet 
nad tím můžeme, i kvůli své peněžence. Možná 
bychom znatelně snížili spotřebu vody jen tím, 
že ji nenecháme zbytečně odtékat do  kanálu. 
Mnozí si ovšem řeknou: „Druzí taky nešetří, tak 
proč bych se omezoval já?“ Pravda, jeden to ne-
zachrání. Ale je také možné si říct: „Někdo začít 
musí. Proč bych to nemohl být já?“
A nejedná se jen o vodu. I v mnoha jiných ob-
lastech života se chováme jako uživatelé (nebo 
využívatelé?) Zeměkoule a ne jako dobří hospo-
dáři. Stromy, ač bez rozumu, na  sucho reagují 
rozumným způsobem. A my? Věřím, že k těm, 
kdo už rozumně jednají, se přidají i  ti ostatní. 
Všichni jsme na jedné vesmírné lodi, ze které se 
nedá přestoupit na jinou, když tuto vybydlíme.

Václav Trmač, farář

Pozvánky
 X Bucharův memoriál 2018

Okrsková soutěž v  požár-
ním sportu proběhne v so-
botu 23. června od  8.00 
na fotbalovém hřišti.

 X Závěrečný koncert žáků ZUŠ
se uskuteční ve čtvrtek 28. června v kulturním 
domě.
16.00 – otevření výstavy výtvarného oboru, 
venkovní vystoupení souborů
16.30 – zahájení programu v sále (hudební a ta-
neční obor)

Kino E-Cinema Jedovnice - červen 2018
KD Na Kopci 571, 679 06 Jedovnice,  
tel. 704 425 319
Začátky představení v 17.00 hodin, pokladna 
otevřena ½ hodiny předem.
Rada městyse stanovila výši vstupného do  kina 
E-Cinema Jedovnice 60 Kč, na dětská představení 
ve výši 30 Kč a pro děti do 6 let zdarma.

10. 6. neděle – MATKA
Nejhorší zvuk, který můžete uslyšet v  ráji, je 
zaklepání na dveře. O manželském páru, jehož 

idylické soužití v nádherném domě v lůně příro-
dy naruší nezvaní hosté, kterých neustále přibý-
vá. Horor USA 2017.
/121́ / Cinemart a.s. / Vstupné 60 Kč / MP 15

17. 6. neděle – ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ 
VESNICE
V novém filmu o Šmoulech se Šmoulinka po ná-
lezu tajuplné mapy vydává společně se svými 
nejlepšími kamarády Koumákem, Nešikou 
a  Silákem na  vzrušující a  napínavou pouť 
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Zakázaným lesem plným kouzelných stvoření, 
aby nalezli tajemnou, dávno ztracenou vesni-
ci dříve, než se to podaří zlému kouzelníkovi 
Gargamelovi… Animovaná komedie USA 2017.

/88´/ Falcon, a.s. / Vstupné 30 Kč, děti do  6 let 
zdarma / MP

Program kina E-Cinema Jedovnice najdete 
i na internetu: www.jedovnice.cz - sekce Kino.

Pozvánky z okolí
 X You Dream We Run 2018

8. 6. 2018 (16.00) - 9. 6. 2018 (16.00)
Blansko, Sportovní ostrov Ludvíka Daňka
Charitativní 24hodinový běh, pod záštitou 
starosty města Ivo Poláka. You Dream We Run je 
charitativní sportovně-společenská akce, jejímž 
cílem je splnit sen dítěti či dospělému jedinci se 

zdravotním handicapem nebo těžkým životním 
osudem. (Více informací na str. 17)

 X Krajský sokolský 
slet 2018 - Brno

neděle 10. 6. 2018 
13.00 Komenského náměs-
tí, Besední dům - odhalení 
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desky ke 100. výročí 
republiky
13.30 slavnostní 
sokolský průvod cen-
trem Brna (vychází 
z Komenského ná-
městí)
14.30 začátek vy-
stoupení na stadionu 
Sokola Brno I, Kounicova

 X Sraz automobilů ŠKODA
15. 6. 2018 - 16. 6. 2018 
Blansko, nám. Republiky
13. ročník zážitkového automobilového srazu. 
Dva dny plné soutěží, historických i upravených 
vozů propojuje letos tematická linka „Autoškola“.

 XMorava PARK FEST 2018 
3. ročník blanenského festivalu 
23. 6. 2018 od 12.00 
Blansko, Zámecký park

PROGRAM:
13.40 MIRAI
15.20 DAVID KOLLER 
17.00 SEBASTIAN 
18.40 ANETA LANGEROVÁ
20.20 JELEN

22.00 RYBIČKY 48 
23.00 DJ ONDRA URBAN
Vstupenky v blanenské informační kanceláři 
Blanka, Rožmitálova 6  
nebo online v předprodejní síti Ticketstream.cz
Předprodej do 18. 6. 2018.
499 Kč/dospělý, 200 Kč/děti 6-15 let
Děti do 5 let a ZTP/P zdarma.
Cena vstupenky na místě: 599 Kč/dospělý
www.moravaparkfest.cz
www.facebook.com/moravaparkfest

 XOslava 125. výročí založení 
SDH Vavřinec

23. 6. 2018 od 13.00 
Vavřinec, park
Ukázky historické a současné hasičské techniky.
Ukázka zásahu – profesionální hasiči z Blanska.
Vystoupení šermířů. Zahraje dechová hudba 
Bivojanka.
Večer taneční zábava se skupinou Exploze.

 XNoční prohlídky - zámek 
Rájec nad Svitavou

14. 7. 2018 od 20.00
Noční prohlídky na téma Případ vdovy – příběh 
z první republiky.
Nutná rezervace!
e-mail: rajec@npu.cz, tel.: 723  398  968, 
516 432 013

Inzerce
• Koupíme byt 2+1/3+1 v Jedovnicích. Rychlé 

jednání. Tel. 735 137 107
• Koupíme rodinný dům - Jedovnice a  okolí 

10 km. Tel. 605 365 032

NABÍZÍM 
SEČENÍ A MULČOVÁNÍ TRÁVY 

PALIVOVÉ DŘEVO, I SUCHÉ 
TEL. 608 065 337
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CykloKoloniál 
• Servis • Prodej cyklistických potřeb • Stavba kol • 

PO-NE: Na objednávku po tel. dohodě 
ÚT 15.00-18.30, ČT 15.00-18.30 

 

www.cyklokolonial.cz 
Jedovnice, Jiráskova 477. 

Objednávky na tel. 736 665 817, e-mail: biker.hona@seznam.cz 
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Otevření - prosinec 2018
Anvete senior nabízí bezpečný a komfortní domov seniorům, 
kteří chtějí prožít aktivní stáří v kruhu svých vrstevníků. Nachá-
zíme se pouze 15 km od Brna v obci Holubice. Nabízíme sou-
kromí v 39 nájemních bytech, o velikostech 1+kk, 2+kk s vlastní 
kuchyňkou a sociálním zařízení. Byty jsou rozděleny do dvou 
propojených budov, kde naleznete kromě soukromých by-
tových jednotek také centrum aktivit a  služeb (společenské 
místnosti, kavárnu, zimní zahrada, tělocvičnu, prádelnu, míst-
nost pro služby - jako je např. kadeřník, pedikúra…). Součástí 
uzavřeného areálu je okrasná zahrada s  jezírkem, venkovním 
altánem a  hřištěm na  pétanque. Anvete senior je určen pro 
soběstačné seniory, kteří nejsou trvale odkázáni na  péči cizí 
osoby. V případě zájmu lze tyto služby nabídnout externí pe-
čovatelskou službou. 

Bližší informace:
Veronika Křížová, mobil: 724 793 301    
Aneta Šmerdová,  mobil: 728 944 363
www.anvete-senior.cz • info@anvete-senior.cz


