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Na obálce: Erby Jedovnických ze Želetavy a některých jejich manželek 

Titulní kresba Mgr.  Jitky Vávrové přináší tušenou 
podobu erbů těch členů uvedeného rodu, u  nichž 
máme nějaký heraldický doklad, a tušené erby těch 
jejich manželek, o  nichž víme s  jistotou, že měly 
na Jedovnicích zapsáno od manželů věno. 
Farář Jan Nepomuk Gilg při založení Domácího 
protokolu jedovnické fary r. 1778 píše: „Roku 1480 
se jako pán na  Jedovnicích uvádí Martin (Mating) 
ze Želetavy. Společně se svými potomky si pak přibral 
přízvisko „Jedovnický“. Erb tohoto šlechtického rodu 
byl dělený štít, v jehož horní polovině byly dvě hvězdy. 
Na zavřené přilbě byly dvě hvězdy před pěti volavčími 
pery. Rodinná černá pečeť byla tedy pouze rytířská.“
 Gilg má často podrobné informace, odjinud nezná-
mé. Snad měl k  dispozici dnes ztracené prameny. 
Občas se však mýlí – v  listinách nebyl Mating, ale 
Matieg, tedy Matěj; znamením nebyly dvě hvězdy, 
ale dvě růže – takže možná „jen“ držel v ruce nějakou 
originální písemnost s pečetí, kterou popsal, jak nej-
lépe uměl – ale nepřesně.
Kolem erbu je několik nejasností – otázkou je, zda 
úzká pera viditelná na pečetích pera byla opravdu vo-
lavčí (z hlavy) či podobná kohoutí (z ocasu), nebo zda 

jde jen o necitlivost rytce a mělo jít o obvyklá (širší) 
pera pštrosí.
Pozoruhodné je kolísání znamení na  pečetích – je 
otázkou, zda opravdu různí členové rodu užívali růz-
ný erb, nebo zda šlo jen o potřebu odlišit své pečeti 
(nahrazující tehdy podpis). Praxe odlišení se zname-
ním na pečetích byla zcela běžná. Pečetě byly oprav-
du otištěny do černého vosku, určeného nižší šlechtě 
(páni tiskli do červeného vosku).
Nejasná je i otázka tinkur. Informace o nich přiná-
šejí autoři 19. století (Král, Kadich), otázkou je, od-
kud je vzali. A také Paprocký v Zrcadle markrabství 
Moravského z r. 1593. Když všechny zkombinujeme, 
pak zřejmě erbem rodu byl dělený štít, nahoře mod-
rý, dole stříbrný, v modrém poli vedle sebe dvě zlaté 
růže. Růže se opakovaly i v klenotu, spolu s pěti pery 
nejasného ptactva. Prostřední bylo asi zlaté, pak dvě 
modrá, po krajích stříbrná. Přikryvadla shora mod-
rá, zespod zlatá (popřípadě stříbrná). Více najdete 
na str. 29.

Josef Plch
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Informace z rady a zastupitelstva
Anonymizované výpisy z usnesení

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 5 ze dne 3. 2. 2015

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:
Rada městyse schvaluje
• Smlouvu o pronájmu kulturního domu v Je-

dovnicích na  pořádání hudební produkce 
s M. R., Jedovnice

• pronájem pozemků p.č. 1747/1 a p.č. 2081 panu 
Ing. V. F., Brno a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy o nájmu pozemků č. 0026000204

• pronájem části pozemku p.č.  2117 panu L.  V. 
a paní V. D., Jedovnice, za cenu ve výši 20 tis. Kč 
za  rok včetně inflační doložky a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy o nájmu pozemku 

• kalkulaci věcně usměrňované ceny pro služby 
hřbitovní spojené s nájmem hrobového místa 
pro rok 2015 – hřbitov Jedovnice, dle předlo-
ženého návrhu

• výjimku z OZV č. 5/2005 O pořádání veřej-
ných produkcí dne 25.  7.  2015 do  01  hodin, 
žadatel paní K.  G., Jedovnice, a  paní M.  P., 
Jedovnice

• pronájem pozemků p.č. 1747/1 a p.č. 1971 panu 
J. Š., Jedovnice a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy o nájmu pozemků č. 0026000230

Rada městyse souhlasí
• se žádostí pana N.  H., Brno, s  přístavbou, 

stavebními úpravami a  změnou užívání ro-
dinného domu č.p.  668 na  objekt občanské 
vybavenosti

• s  provedením odvodňovací stoky povr-
chových vod na  pozemcích p.č.  2547/11, 
p.č. 2547/9, p.č. 2068, p.č. 2551/2 a p.č. 255/4, 
panem T. M., Vyškov, za předpokladu, že sto-
ka bude sloužit k odvedení povrchových vod 
z celé lokality

• se žádostí Ing. arch. V. H., Blansko, o zvláštní 
užívání místní pojezdové a pěší komunikace 
na pozemcích p.č. 288/8, p.č. 244/1 p.č. 1043/1 
a p.č. 650 z důvodu oprav vodovodního řadu. 
Souhlas s  užíváním komunikací platí pouze 
po dobu oprav

• se žádostí pana J. P., Brno, na terénní úpravy 
na pozemku p.č. 1747/1

• se žádostí ATELIER JH  s.  r.  o., Horní Pěna, 
o  stavbu rodinného domu na  pozemku 
p.č. 2456/58 a p.č. 2456/59 

• se zveřejněním záměru prodeje drobného 
dlouhodobého nehmotného majetku (hotel 
Riviera) 

• s pořádáním závodů Mistrovství Evropy vod-
ních skútrů ve dnech 19. 6. – 21. 6. 2015 v zad-
ní polovině rybníka Olšovec, žadatel Klub 
vodních sportů Jedovnice o. s., Jedovnice

• s  projektovou dokumentací vypracovanou 
firmou Silniční projekt spol. s r. o., Brno, pro 
stavební povolení a provádění stavby „II/373 
Jedovnice průtah“

Rada městyse nesouhlasí
• s  prodejem části pozemku p.č.  2547/9 panu 

T. M., Vyškov
• se žádostí pana P. B., Brno, o finanční příspě-

vek na technickou a dopravní infrastrukturu 
pro  novostavby rodinných domů na  ul. Za-
hradní

• se  žádostí pana J.  Š., Holčovice, o  odpuštění 
splátky za nájem hotelu RIVIERA za rok 2014 
ve výši 50 tis. Kč

• s připojením městyse Jedovnice k mezinárod-
ní kampani „Vlajka pro Tibet“

Rada městyse doporučuje,
• aby si pan N. H., Brno, zřídil dvě až tři parko-

vací místa pro potřeby prodejny na vlastním 
pozemku

Rada městyse ruší
• záměr pronájmu drobného dlouhodobého ne-

hmotného majetku (hotel Riviera)
Rada městyse nereflektuje
• na předkupní právo chaty č.e. 54
Rada městyse projednala
• žádost SONS ČR, oblastní odbočka Blansko, 

a žádosti nevyhovuje

Rada městyse bere na vědomí
• zápis z  jednání komise pro občanské záleži-

tosti ze dne 12. 1. 2015
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• zápis z  jednání komise stavební ze dne 
12. 1. 2015

• zápis z jednání komise pro spolkovou činnost 
ze dne 28. 1. 2015

• změnu registrace DPS Jedovnice od 1. 4. 2015

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 6 ze dne 3. 3. 2015

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:
Rada městyse souhlasí
• se  žádostí pana J.  Š., Jedovnice, o  odpuštění 

splátky za nájem hotelu RIVIERA za rok 2014 
ve výši 50 tis. Kč

• s uzavřením smlouvy č. PV-014330029968/001 
a smlouvy č. PV-014330029660/001 o zřízení 
věcného břemene s firmou E. ON Distribuce, 
a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Bu-
dějovice a doporučuje jejich schválení zastu-
pitelstvem městyse 

• s pořádáním závodů Mistrovství světa moto-
rových člunů ve dnech 4. 9. – 6. 9. 2015 na ryb-
níku Olšovec, žadatel Klub vodních sportů 
Jedovnice o. s., Záměstí 100, 679 06 Jedovnice

• s  čerpáním investičního fondu v  roce 2015 
Mateřské školy Jedovnice, Zahradní 632, 
679 06 Jedovnice

Rada městyse schvaluje
• pronájem části pozemku p.č. 288/8 o velikosti 

30 m2 panu J. S., Jedovnice, na dobu určitou 
1 rok a pověřuje starostu podpisem smlouvy 
o nájmu

• Protokol o  vyřazení DHM, DDNM, DDHM 
a  DHMO za  kalendářní rok 2015 z  majetku 
ZŠ Jedovnice, Nad Rybníkem 401, 679 06 Je-
dovnice, dle předloženého návrhu

• čerpání zůstatku fondu odměn ve IV. čtvrtle-
tí roku 2015, Základní škola Jedovnice, Nad 
Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice

• odpisový plán dlouhodobého hmotného ma-
jetku na  rok 2015 Mateřské školy Jedovnice, 

Zahradní 632, 679  06 Jedovnice, dle předlo-
ženého návrhu

• výsledku hospodaření za  rok 2014 Mateřské 
školy Jedovnice, Zahradní 632, 679 06 Jedov-
nice

• Dodatek č.  1/2015 Licenční smlouvy 
č.  JSDH  209/2013 pro nevýhradní licenci 
s firmou RCS Kladno s. r. o., Mánesova 1772, 
272 01 Kladno

• výjimku z OZV č. 5/2005 O pořádání veřej-
ných produkcí dne 4.  7.  2015 do  01  hodin, 
bezplatný pronájem KD Jedovnice a osvobo-
zení poplatku ze vstupného, žadatel SDH Je-
dovnice

Rada městyse nereflektuje
• na předkupní právo chaty č.e. 153
Rada městyse bere na vědomí
• přijetí finanční dotace příspěvkové organiza-

ce Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 
401, 679  06 Jedovnice, od  firmy WOMEN 
FOR WOMEN, o.  p.  s., Vladislavova 152/4, 
140 00 Praha 4

• zápis z jednání komise pro mezinárodní spo-
lupráci ze dne 20. 2. 2015

Rada městyse nepovoluje
• založení živnosti na  adrese Úřadu městyse 

Jedovnice, Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Je-
dovnice, žadateli panu D.  J., Havlíčkovo ná-
městí 71, 679 06 Jedovnice

Rada městyse zvolila
• dalším členem komise pro mezinárodní spo-

lupráci pana Jana Zukala, Jedovnice

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 7 ze dne 17. 3. 2015

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:
Rada městyse souhlasí
• s  pronájmem ploch a  výstavbou lyžařského 

vleku pro vodní lyžování, žadatel Hradecký 
písek, a.s., Žižkova 63, 616 00 Brno

• s  ukončením nájemního vztahu nebytových 
prostor v  části budovy č.p.  44 o  výměře cca 
100 m2 k 30. 4. 2015 s nájemcem panem P. J., 
Jedovnice
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Rada městyse schvaluje
• výjimku z OZV č. 5/2005 O pořádání veřej-

ných produkcí v termínech 11. 7., 1. 8. a 28. 8. 
v době od 20 do 01 hodin u restaurace Bara-
chov, žadatel paní I. K., Jedovnice

Rada městyse nereflektuje
• na předkupní právo chaty č.e. 237 
Rada městyse bere na vědomí
• oznámení firmy DOKA, s. r. o., U Malvazin-

ky 2671/28, 150  00 Praha  5, o  prodloužení 
prací oprav průtahu Lažánky silnice II/379 
do 31. 5. 2015 

• výsledek výběrového řízení na  pracovnici 
knihovny a  informačního centra a  souhlasí 
s  nástupem paní Michaely Doleželové, Je-
dovnice, na místo pracovnice knihovny a IC 
od 1. 4. 2015

• zápis z  jednání komise životního prostředí 
ze dne 11. 3. 2015

Rada městyse ruší
usnesení č. 12/25 ze schůze rady městyse dne 
9. 11. 2011
Rada městyse vybrala
• v  rámci výběrového řízení na  zpracování 

energetického auditu, části projektové doku-
mentace na zateplení ZŠ Jedovnice a admini-
strace podání žádosti o dotaci nabídku firmy 
Energy Benefit Centre, a.  s., Křenová 438/3, 
162  00 Praha  6 a  doporučuje schválení pří-
slušné smlouvy zastupitelstvem městyse 

Rada městyse neakceptuje 
• nabídku MAS Moravský kras z.  s., 679  13 

Sloup 221, na zapojení se do vydání druhého 
dílu s pohádkami v rámci projektu Pohádko-
vé království šneka Krasíka

Usnesení č. 4 ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice konaného dne 9. 2. 2015 

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí Zastupitelstvo městyse Jedovnice:
1. schvaluje zapisovatelku Ing. Martu Tesařo-

vou, tajemnici ÚM
2. schvaluje ověřovatele zápisu Bc.  Michala 

Knechta a pana Michala Prauseho
3. schvaluje program zasedání dle předložené-

ho a doplněného návrhu
4. schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zří-

zení věcného břemene č.  1030015426/008, 
smlouvu o  smlouvě budoucí o  zřízení věc-
ného břemene č.  1030022308/001 a  smlou-
vu o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného 
břemene č. 1030019032/001, s firmou E. ON 
Distribuce, a.  s., F.  A. Gerstnera 2151/6, 
370 49 České Budějovice a pověřuje starostu 
městyse jejich podpisem

5. souhlasí s  odkupem pozemku p.č.  2563/1 
za  částku 120  Kč/m2 a  schvaluje kupní 
smlouvu s panem J. F., Brno, a paní J. K., Ja-
roměřice nad Rokytnou, a pověřuje starostu 
městyse jejím podpisem

6. zastupitelstvo městyse schvaluje přijetí do-
tace z MPSV na poskytování sociálních slu-
žeb ve výši 320.000 Kč

7. zastupitelstvo městyse Jedovnice schvaluje 
nové znění Zakladatelské listiny společnosti 
s  ručením omezeným OLŠOVEC s.r.o. ob-

saženou v  textu tohoto notářského zápisu 
a pověřilo starostu městyse Jedovnice pana 
Ing.  Jaroslava Šíbla k  učinění rozhodnutí 
ve  věcech městyse Jedovnice jako jediného 
společníka obchodní společnosti a k podpi-
su tohoto notářského zápisu, jehož obsahem 
je nové znění Zakladatelské listiny společ-
nosti s ručením omezeným OLŠOVEC s.r.o. 
schválené Zastupitelstvem městyse Jedovni-
ce, jak je výše uvedeno

8. zastupitelstvo městyse schvaluje podání žá-
dosti o  dotaci pro SDH Jedovnice z  dotač-
ního programu JMK na  požární techniku 
a  věcné prostředky k  řešení mimořádných 
událostí JSDHO JMK 2013 - 2016

9. zastupitelstvo městyse schvaluje podání žá-
dosti o dotaci do Národního programu pod-
pory Cestovního ruchu vyhlašované MMR, 
podprogram s názvem: Cestování dostupné 
všem

10. zastupitelstvo městyse schvaluje Smlouvu 
o  využívání služeb sběrného střediska od-
padu (sběrného dvora) Jedovnice s okolními 
obcemi, které se zavázaly využívat sběrného 
dvora k ukládání odpadu vzniklého na svém 
území, a  pověřuje starostu městyse jejím 
podpisem



JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 03/04 2015

6

Další důležité informace pro občany

Sběrný dvůr Jedovnice
Otevírací doba: út 10-17, čt 10-17 a so 9-14.
Služební telefon na obsluhu 702 125 025
Aby byl odpad převzat od občanů Jedovnic bez-
platně, musí být obsluze předložen platný ob-
čanský průkaz.

Podrobné informace, co je možno uložit bez-
platně, co s poplatkem a co vůbec, naleznete v 
minulém zpravodaji 1-2/2015 nebo na obecním 
webu v záložce Úřad městyse – Odpady a životní 
prostředí.

Z policejních záznamů

Zpráva o činnosti Policie městyse Jedovnice za období od 20. 1. do 22. 3. 2015

Obecní policie mimo jiné řešila v  uplynulém 
období následující události:
• 5x nález klíčů na Havlíčkově náměstí. Nález 

zveřejněn v infokanálu.
• 3x případ - přestupky proti majetku – úmysl-

né způsobení škody na cizím majetku. 
• 8x případ - přestupky proti veřejnému po-

řádku – 6x rušení nočního klidu, 2x založení 
skládky, odkládání odpadu mimo vyhrazená 
místa.

• 1x přijato oznámení o  nezaplacení účtu při 
čerpání pohonných hmot a ujetí od benzino-
vé stanice. Provedeným šetřením bylo zjiště-
no, že v dané věci se nejedná o trestný čin ani 
přestupek proti majetku. Úhrada za  nákup 
PHM byla následně řidičem provedena.

• 15x výběr poplatků za užívání veřejného pro-
stranství a reklamy v infokanálu.

• 6x odchyt volně pobíhajících psů. Přestupky 
– porušení OZV – vyřešeny uložením bloko-
vé pokuty. 

• Součinnost s PČR při šetření trestné činnosti 
spáchané v k.ú Jedovnic

• 1x nález registrační značky – předání maji-
teli.

• 4x přestupek proti veřejnému pořádku – ne-
oprávněný zábor veřejného prostranství v lo-
kalitě k.ú. městyse Jedovnice. Přestupky šetří 
OPMJ.

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

• Součinnost se Stavebním úřadem Jedovnice 
při zajišťování ochrany veřejných zájmů - 
stavba, která je ve špatném technickém stavu, 

ohrožuje zdraví a životy občanů. Věc v šetře-
ní, předvolání majitele nemovitosti.

• 2x přijato oznámení – přestupky v  dopravě 
– parkování na vyhrazeném parkovišti, šetří 
OP.

• 3x zajištění dopravní obslužnosti v  chatové 
oblasti, ul. Vyškovská, Za Kostelem, komuni-
kace silnic Jedovnice – Kotvrdovice – znečiš-
tění silnice vysypaným nákladem z kamionu, 
ořez větví stromů – zajištění průjezdnosti 
místních komunikací, zákaz vstupu osob 
na místo. 

• 3x šetření případů podomního prodeje 
na  k.ú. městyse Jedovnice. Přestupky proti 
pořádku v  územní samosprávě – porušení 
Tržního řádu městyse Jedovnice byly vyřeše-
ny na místě domluvou a zákazem další čin-
nosti prodejců.

• 3x předvolání pro nepřítomného pachatele 
přestupku v  silničním provozu. Přestupky 
následně vyřešeny uložením blokových po-
kut.

• 1x ověření dat z pokutových bloků pro Odbor 
dopravy Městského úřadu Boskovice. 

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

• 6x vystaveno povolení k  vjezdu do  chatové 
oblasti.

• V měsíci březnu byla za součinnosti skupiny 
PČR Blansko provedena kontrola ubytova-
ných studentů domova mládeže SPŠ Jedovni-
ce na užívání alkoholických nápojů a  jiných 
návykových psychotropních látek. Kontro-
lou zjištěno 3x pozitivní užívání omamných 
a psychotropních látek. Šetří PČR Blansko.
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• 1x přestupek na úseku ochrany před alkoho-
lismem a  jinými toxikomaniemi – kouření 
na místech zákonem zakázaných – na zastáv-
ce autobusů na  Havlíčkově náměstí. Přestu-
pek vyřešen na místě domluvou.

• 2x oznámení dopravního přestupku na Měst-
ský úřad Blansko, oddělení dopravně správ-
ních agend. Přestupci jsou podezřelí ze 
spáchání přestupku. S  vyřízením na  místě 
nesouhlasili, a proto byly přestupky oznáme-
ny.

• Strážníci přijali žádost místní organizace 
zdravotně postižených osob o konání besedy 
se seniory na téma Bezpečnost a chování se-
niorů, trestná činnost páchaná na seniorech. 
Cílem besedy bude upozornit spoluobčany 
nejen důchodového věku na  bezpečnostní 
rizika a  minimalizovat tak možnost, že se 
stanou obětí trestného činu či přestupku. Be-
seda se bude konat dne 24. 4. 2015 ve 14.00 
hodin v sále pohostinství v Chaloupkách.

• V  následném období strážníci provedou 
minimálně 2x kontrolní měření rychlosti 
na k.ú. Jedovnic. 

• Žádáme občany, kteří užívají veřejná pro-
stranství, aby neprodleně řádně splnili svoji 
poplatkovou povinnost za toto užívání, nebo 
aby uložené věci (především palivové dříví) 
z  veřejného prostranství neprodleně odstra-
nili.

• Jakékoliv další informace ohledně úhrady 
místních poplatků poskytne referentka ma-
jetku paní Olga Keprtová na Úřadě městyse 
Jedovnice, tel. 516 528 214.

• Vzhledem k množícím se stížnostem, Obec-
ní policie městyse Jedovnice vyzývá všechny 
majitele psů, aby při venčení svého psa na ve-
řejných prostranstvích v  městysi uklízeli 
jejich výkaly. Nejenom že psí exkrementy 
jsou zdrojem nákazy nejrůznějších parazitů, 
ale v  zájmu každého z  nás by mělo být, aby 
veřejná prostranství, zejména náměstí a  ze-
lené plochy v  městysi byla čistá. A  ne, aby 
se na  těchto místech povalovaly psí výkaly. 
Strážníci Obecní policie se na  tyto hříšníky 
důkladněji zaměří.

Luděk Kolář – velitel Obecní 
policie městyse Jedovnice

Z policejního zápisníku

Policisté na Blanensku zkontrolovali 
bezmála čtyři stovky rekreačních objektů

Tři sta osmdesát pět nemovitostí a  přilehlých 
pozemků, určených k  rekreaci a  trávení vol-
nočasových aktivit, zkontrolovaly během poli-
cejní akce v  pondělí 16. 3. uniformované hlíd-
ky. Od brzkých ranních hodin tak bylo možné 
pozorovat jejich služební činnost v  chatových 
oblastech nedaleko Blanska, Jedovnic, Velkých 
Opatovic i  jinde. Pěší hlídky podpořila i  jízdní 

policie. Přizvání patrol s  koňmi tak umožni-
lo zásah kontrol na  podstatně větším území 
a zrychlilo průběh celé akce. Obdobné bezpeč-
nostní aktivity s  nezanedbatelným preventiv-
ním dopadem podniká během roku v dotčených 
lokalitách policie pravidelně, v tak velkém mě-
řítku však ke kontrole přistoupila letos poprvé.

por. Mgr. Petr Nečesánek, Policie České 
republiky – Oddělení tisku a prevence, 

Krajské ředitelství policie 
Jihomoravského kraje, ÚO Blansko

Společenská kronika

Trojnásobné jubileum pana inženýra Stanislava Doležala

95. výročí narození, 75. výročí ukončení studií, 
v současnosti nejstarší občan zapsaný v matrice na-

šeho městyse. To vše letos oslavil pan inženýr Sta-
nislav Doležal, který celý svůj život věnoval lesům.
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Po  absolvování Vyššího lesnického ústavu 
Střední lesnické školy v Hranicích v  roce 1940 
své odborné vzdělání dále rozšířil a  zvýšil 
na  lesního inženýra. Podstatnou část svého 
pracovního života strávil v lesovně v Habrůvce, 
z níž spravoval polesí Školního lesního podniku 
Křtiny Mendelovy zemědělské lesnické univer-
zity v Brně.
Teprve odchod do důchodu ho odvedl od  lesa. 
Ovšem pouze pracovně. Životem zůstal a zůstá-
vá s lesem sžitý dál. V prostředí s čistým a čer-
stvým vzduchem, který vždy panu inženýrovi 
přispíval k udržování nejen zdraví, ale i dušení 
pohody, jež ho celým životem provázela a kterou 
svým působením šířil dál.
Těchto několik řádků nechť jsou panu inženýru 
Doležalovi poděkováním za  jeho celoživotní 
prospěšnou činnost, v občanském životě za po-
díl v  udržování klidného soužití a  současně 
také blahopřáním k letošním jubileím, zejména 
však přáním dalších let života ve zdraví, pohodě 
a spokojenosti.

Jubilanti

Blahopřejeme všem jubilantům, kteří oslaví na-
rozeniny v měsíci březnu a dubnu 2015.
Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a  spokojenost 
do dalších let života.

Březen
  4. 3. Olga Kakáčová, Jiráskova 336, 84 roků
  5. 3. Marie Skácelová, Zahradní 699, 84 roků
  7. 3. Robert Janíček, Jiráskova 187, 86 roků
  8. 3. Marie Hemzalová, Absolonova 418,  

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

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

88 roků
 12. 3.  Marie Lošťáková, Zahradní 699, 93 roků
 15. 3.  Olga Kocmanová, Barachov 298, 85 roků
 19. 3.  Josef Zlatkovský, Zahradní 699, 83 roků
 20. 3.  Ing. Vladimír Hadrava, Palackého 280, 

80 roků
 21. 3.  Jarmila Ševčíková, Zahradní 699, 80 roků
23. 3.  Jana Štelmachová, Záměstí 101, 86 roků

Dne 6. 3. 2015 oslavili Zlatou svatbu – 50 roků 
manželství – Emilie a Josef Nezvalovi, Palac-
kého 292
Dne 20. 3. 2015 oslavili Zlatou svatbu – 50 
roků manželství – Marta a Ing. Jan Galuskovi, 
Na Kopci 582

Duben
 2. 4. Rudolf Nejezchleb, Habeš 599, 93 roků
  5. 4. Květoslava Formánková, Jiráskova 465, 

90 roků
 14. 4. Drahomíra Kousalíková, Havlíčkovo 

nám. 390, 90 roků
 15. 4. Josef Kocman, Havlíčkovo nám. 130,  

90 roků
 16. 4. Antonie Švédová, Hybešova 516, 86 roků
 17. 4. Zdeněk Kmeč, Salajna 353, 80 roků
 19. 4. Ludmila Šíblová, Legionářská 66, 80 roků
25. 4. Milada Grimová, Palackého 301, 90 roků

Zdeňka Nečasová,  
matrikářka ÚM Jedovnice 
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Statistika - stav obyvatel k datu 31. 12. 2014
Počáteční stav 1. 1. 2014: 2749 obyvatel
Měsíc Přistěhování Narození Odstěhování Úmrtí Celkem

Leden  Muži 1 1 -3 -1 -2 2746Ženy 5 1 -3 -4 -1

Únor  Muži 1 0 -3 -3 -5 2735Ženy 3 2 -9 -2 -6

Březen  Muži 0 0 -4 -1 -5 2729Ženy 3 1 -4 -1 -1

Duben  Muži 2 2 -1 -1 2 2738Ženy 6 1 0 0 7

Květen  Muži 2 0 -2 -1 -1 2738Ženy 3 0 -1 -1 1

Červen  Muži 2 2 -2 -1 1 2739Ženy 1 2 -3 0 0

Červenec  Muži 4 2 -6 0 0 2735Ženy 1 1 -6 0 -4

Srpen  Muži 2 0 -2 -1 -1 2739Ženy 4 1 0 0 5

Září  Muži 2 0 0 -1 1 2737Ženy 1 1 -2 -3 -3

Říjen  Muži 0 1 -3 -2 -4 2735Ženy 0 3 -1 0 2

Listopad  Muži 3 0 -1 0 2 2738Ženy 2 0 -1 0 1

Prosinec  Muži 2 1 -1 -4 -2 2740Ženy 4 3 -1 -2 4
Celkem   54 25 -59 -29 -9  

K  31.  12.  2014 žilo v  Jedovnicích 2740 obyvatel (1345 mužů a  1395 žen), ve  srovnání se stavem 
k 31. 12. 2013 je to úbytek 9 osob (-14 mužů a +5 žen). 

Co se děje v mateřské škole

Zápis dětí do Mateřské školy Jedovnice

Zápis do MŠ Jedovnice pro školní rok 
2015/2016 proběhne ve středu 15. dubna 
v I. budově školky. 
Dítě se do mateřské školy přijímá na základě:
• žádosti rodičů
• potvrzení dětského lékaře dle ustanovení § 50 

zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví

Na základě těchto dokumentů může ředitelka 
školy vydat rozhodnutí.
Do přijímacího řízení budou zařazeny jen zcela 
vyplněné žádosti. 
Přijímány budou děti zdravé a řádně očkované. 

Další dokumenty, které potřebujete k zápisu: 
Rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného 
zástupce s trvalým pobytem v Jedovnicích, po-
případě další dokumenty mající vliv na rozhod-
nutí o přijetí (viz kritéria).
K zápisu přijdou rodiče s dítětem, které chtějí 
do MŠ umístit.
Tiskopisy a časový rozpis zápisu jsou pro zá-
jemce o předškolní vzdělávání v mateřské ško-
le Jedovnice k dispozici ve třídě Kapříků, a to 
až do samotného zápisu (15. dubna). Více in-
formací naleznete na  našich stránkách www.
msjedovnice.cz
Těšíme se na nové holky a kluky! 
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Na jaké akce se mohou těšit děti i rodiče v měsíci dubnu a květnu?

• V  dubnu pozveme všechny příznivce diva-
delního umění do  mateřské školy, kde pro 
širokou veřejnost zahrají děti z divadelního 
kroužku pohádku „Dešťová víla“ 

• 13. 4. uspořádáme v mateřské škole, zejména 
pro nové děti, které se chystají k zápisu a jejich 
rodiče, „Den otevřených dveří“

• 14. 4. navštívíme „Abecedu slušného cho-
vání“, kde? v KD Jedovnice, přijede za námi 
všem dobře známý „krejčík Honza“

• 15. 4. proběhne Zápis do  mateřské školy 
od školního roku 2015/2016

• 28. 4. uspořádá Klub rodičů (pro děti a  ro-
diče z  mateřské školy) „Pálení čarodějnic“ 
na školkové zahradě

• 5. 5. uvidíme přímo ve školce pohádkový pří-
běh „Ententýky“, který vypráví o dětství bez 
televize a počítače, zato s dědečkem a babič-

kou aneb zpíváme, malujeme, známe rozpo-
čítadla, básničky, vzpomínáme a světe div se, 
baví nás to! 

• 7. 5. zveme maminky a  babičky na  oslavu 
svátku matek do  mateřské školy, kde si pro 
Vás děti spolu s paní učitelkami připraví tra-
diční besídku

• V  květnu pozvou Kamarádi Moravského 
krasu všechny dědečky, tatínky a  jejich děti 
na staročeské hry, které proběhnou na zahra-
dě mateřské školy 

• 11. 5. uvidíme přímo ve  školce pohádku 
„O Palečkovi“ v podání Divadýlka Mrak

Pro více informací sledujte průběžně naše 
webové stránky: www.msjedovnice.cz 

Těšíme se na vás! Za kolektiv 
zaměstnanců Jitka Kučerová

Na návštěvě u kačenek a žabiček, I. budova MŠ

OD ESKYMÁKŮ K DOBĚ LEDOVÉ 
PŘES ÚTROBY LIDSKÉHO TĚLA AŽ 
K MASOPUSTNÍMU KARNEVALU

„Daleko na severu je Grónská zem, žije tam Es-
kymačka s  Eskymákem.“ Tato píseň nás prová-

zela od začátku nového roku, kdy jsme s dětmi 
poznávali taje polárních krajin. Seznámili jsme 
se se životem za polárním kruhem, postavili si 
iglú, dozvěděli se něco zajímavého o  zvířatech 
zde žijících a  nejen výtvarně jsme se převtělili 
v Eskymáky. 
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Jako mávnutím kouzelného proutku jsme se 
pak ocitli v době ledové, kdy celou zemi pokrý-
val sníh a  led a planetu obývali lovci mamutů. 
I  my jsme se proměnili v  pravěké  lovce, inspi-
rovali jsme se pohádkovým příběhem Doba le-
dová, vyrobili si mamuta z odpadového materi-
álu a díky bohaté sněhové nadílce jsme si užili 
„dobu ledovou“ i na školní zahradě.
Sníh nám sloužil jako prostředek ke sportování 
a otužování. A proto jsme se rozhodli, že spor-
tem vyzrajeme na  bacily, které tehdy kroužily 
všude kolem nás. Nahlédli jsme do útrob lidské-
ho těla a zjistili, jak to tam vše funguje, skláda-
li jsme kostru „Adámka“ z  různých materiálů, 
rozvíjeli své smysly řadou her a učili se zásady 
první pomoci.
Na konci února prošel Jedovnicemi masopustní 
průvod. Také v naší školce se uskutečnil karne-
val v radostném a veselém duchu. Byli tu k vi-
dění rytíři, různé princezny, zbojníci, květinové 
víly, vosa, kostlivec, ježek s býkem, duch z břu-
cha, kočičky různých barev aj. Poté už jsme se 
všichni těšili na  jarní prázdniny, abychom na-
brali sily pro další hrátky ve školce.

Alena Dostálová 

SNĚHOHRÁTKY NA ZAHRADĚ 
MATEŘSKÉ ŠKOLY

„Mami, uděláme auto, a  já bych chtěla beruš-
ku…“ Takové hlasy se ozývaly začátkem měsíce 
února ze školkové zahrady, kde si 9 rodinných 
týmů natáhlo rukavice, vzalo lopatky i  lopaty 
a společně se vrhli do sněhu. Sněhu bylo hodně, 
ale nelepil a o to složitější bylo vymyslet strate-
gii pro sněhové dílo. Maminky, tátové babičky, 

zkrátka všichni „dospěláci“ si s  dětmi zavzpo-
mínali na dětské radovánky a bylo vidět, jak je 
hra se sněhem zaujala.
Postupně vznikalo pod rukama šikovných stavi-
telů 10 sněhových děl: mašinka Tomáš, pejsek, 
malé iglú, křeslo, želva, pavouk křižák, beruška, 
narozeninová housenka, auto a  veselý sněhu-
lák. Bylo mrazivé odpoledne a sníh nelepil, o to 
více oceňujeme práci rodičů a dětí a děkujeme 
za pěkné stavby. 
Každý tým si pak za své úsilí zasloužil odměnu 
v podobě vločkového překvapení.
Sněhová dílka nám na  zahradě školky zůsta-
la díky přízni počasí až do  konce týdne, a  tak 
i ostatní děti mohly navštívit tuto malou sněho-
vou galerii a obdivovat práci kamarádů.
Pokud nám to sněhové podmínky příští zimu 
dovolí, přijďte si i vy postavit do školky sněho-
vou sochu.

Za Kamarády Moravského krasu 
mateřské školy Jedovnice Karla Pavlů
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Na návštěvě u Kapříků a Hastrmánků, II. budova MŠ

PROJEKT - LES V ZIMĚ
V prvním únorovém týdnu jsme v mateřské ško-
le uspořádali dopolední vycházku do lesa. Cílem 
bylo dojít až ke  krmelci nad Tipeček, donést 
lesní zvěři potravu a zpestřit tím její jídelníček 
v zimním období. Děti přinesly z domova např. 
suchý chléb, jablka, kaštany či kukuřici, dobroty 
uložily do batůžků a vydali jsme se na cestu. Byl 
krásný zimní den, mrazivo, ale slunečno. Ces-
tou jsme pozorovali stopy ve  sněhu a  určovali, 
kterému zvířeti patří. Když jsme vyšlapali kopec 
a stanuli na Tipečku, cesta se rozdvojila. Jedna 
vedla mírně do  kopce vlevo a  ta druhá vpravo 
a  spíše po  rovině. „Děti, kudy se nyní dáme? 
Která cesta nás dovede ke  krmelci?“ Nikdo 
z dětí nevěděl. Nechali jsme je tedy rozhodnout, 
co uděláme, kterou cestu zvolíme. „Rozdělíme 
se na  dvě skupiny a  obě cesty prozkoumáme.“ 
A tak se také stalo. Jaké pak bylo jejich překva-
pení, když se obě skupiny setkaly u krmelce. 

Děti vysypaly obsahy svých batohů do korýtka 
pro zvěř, ještě společné foto a  vydali jsme se 
na cestu zpět. Poslední část kopce - před restau-
rací U Hastrmana děti sjely na batůžku nebo jen 
tak po zadečku, zapojeny do vláčku. 
Ve  školce jsme zážitek zpracovali výtvarně. 
Děti malovaly samy sebe, jak jdou ke  krmel-
ci, obkreslovaly šablony lesních zvířat, které 
po  vymalování a  vystřižení lepily do  společné 
koláže „les v zimě“. Uprostřed nechyběl obrázek 
velkého krmelce. Paní učitelky vyrobily razítka 
se stopami zajíce, jelena, srnky, jezevce, veverky 
nebo prasete divokého. Děti přiřazovaly stopy 
k  jednotlivým zvířatům a potom je otiskovaly, 
dělaly cestičky ze stop jako ve sněhu. Předško-
láci plnili pracovní listy z  oblasti prostorové 
orientace, zrakového vnímání a matematických 
dovedností. 
V  dalším týdnu jsme do  školky pozvali paní 
Hubenou z  ŠLP Křtiny, která přijela za  dětmi 
s  výukovým programem o  obyvatelích našich 
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lesů. Cílem programu je podpora zdravého roz-
voje a učení dětí, prohloubení vztahu k přírodě, 
názornost, smysluplné vnímání. Děti seděly 
v  kroužku na  koberci a  poslouchaly zajímavé 
vyprávění. Uprostřed kruhu byly trofeje lesní 
zvěře. Vše bylo doplněno obrázky. Děti mohly 
věci prozkoumat, vzít do rukou a podrobně si je 
prohlédnout. Dozvěděli jsme se hodně informa-
cí o životě lesní zvěře. Například o jezevci, že je 
velice čistotný a ve své noře má dokonce záchod, 
živí se mimo jiné mršinami a tím čistí les. Na-
opak liška je velmi nepořádná, kolem své nory 
nechá rozházené zbytky potravy (kosti apod.) 
Dále se děti seznámily s daňkem, jelenem, srn-
cem, vlkem, medvědem, bažantem, holubem 

doupňákem, kunou, muflonem a  jejich mláďa-
ty. Povídali jsme si přes hodinu. Celý program 
byl zdarma. Velice děkujeme a v  teplejších jar-
ních dnech si uděláme s dětmi výlet do arboreta 
ve Křtinách.
„Kdo tu skákal, hop a hop, sníh nám poví podle 
stop. Chodila tu zrána, chodila tu vrána, Pak tu 
čtverák zajíček otisk čtvero paciček. Ani bažant 
nescházel, taky se tu procházel. Koroptvičky na-
konec nožkou psaly na  tom sněhu: Byly jsme tu 
včera až do rána na noclehu, studila nás ale zem, 
nejvíc na nožičky, se srdečným pozdravem, vaše 
koroptvičky.“

Zpracovala Jitka Kučerová

Z lavic základní školy

Střípky ze života školy

Únor 2015
 2. 2. Lyžařský výcvikový kurz 2. stupně 

(Hrazdírová, Srnec)
  4. 2. Sdílená výuka na SŠ TEGA Blansko 

(Jakubková)
  Jednání Školské rady ZŠ Jedovnice
  5. 2. Okresní kolo Olympiády v českém jazyce 

(Nezvalová)
  6. 2. Preventivní program na SZŠ Blansko 

(Souček, Vávra)
  Návštěva SP v biatlonu (Doleželová, 

Souček)

  9. 2. Lyžařský výcvikový kurz 1. stupně (Ší-
blová H., Fajfrová M.)

  Beseda se spisovatelkou P. Braunovou 
(Knihovna Jedovnice)

 10. 2. Okresní kolo Olympiády v anglickém 
jazyce (Ottová)

 11. 2. Akce sdružení CIRSIUM – porada vede-
ní škol (Souček, Štěpánková)

 17. 2. Elektor soutěž v rámci projektu na SŠ 
TEGA Blansko (Souček)

 18. 2.  Exkurze Vědomostní park VIDA Brno 
ve spolupráci se SPŠ Jedovnice
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 20. 2. Akce sdružení CIRSIUM – florbalový 
turnaj mladší žáci (Souček)

Březen 2015
  4. 3. Výuka žáků 8. ročníku na Gymnáziu 

Blansko (Vávra)
  6. 3. Atletický mítink Kunštátská laťka (Srnec)
  Lyžařské závody 1. stupně (Šíblová H.)
 16. 3. Kurz pro lyžařské instruktory (Fafjro-

vá L., Ušelová)

 17. 3. Beseda se záhadologem A. Vašíčkem
 19. 3. Odborný seminář Finanční gramotnost 

(Štěpánková)
 23. 3. Jedovnický pulec – školní kolo pěvecké 

soutěže (Němcová)
 25. 3. Akce sdružení CIRSIUM – plavecké 

závody 1. stupeň (Svobodová)
31. 3. Celoškolní velikonoční projekt

-MS-

Výuka angličtiny netradičním způsobem

Tak jako do hodin ruského jazyka, tak i do výu-
ky angličtiny nám dvakrát týdně přichází dob-
rovolníci z ciziny. Pro žáky je to nejenom víta-
ným zpestřením, ale také nemalým přínosem, 
protože mají příležitost využít svých znalostí 
a dovedností v praxi. 
Ani Chavier ze Španělska, ani Marion z Francie 
nemluví česky, děti si tak musí poradit a pokusit 
se domluvit v angličtině. Také je pro ně zajímavé 
porozumět jiné výslovnosti, než na  jakou jsou 
zvyklí od svých učitelek angličtiny. 
Jen je škoda, že tuto možnost mají zatím jen 
některé třídy vzhledem k  malým časovým 
možnostem našich dobrovolníků. Doufáme, že 
do  budoucna se spolupráce rozšíří a  možnost 
využití angličtiny v praxi bude mít i více žáků. 

Nejenom toto zpestření určitě přispělo k tomu, 
že se naše škola se může pochlubit ohromným 
úspěchem. V  letošním roce se okresního kola 
Olympiády v anglickém jazyce zúčastnily za ka-
tegorii A1 Kateřina Králíková ze sedmého roč-
níku a za kategorii A2 Tereza Haasová z deváté-
ho ročníku. 
V  souboji škol celého blanenského okresu si 
děvčata odnesla zaslouženě diplomy, a to Katka 
Králíková za 3. místo a Tereza dokázala porazit 
všechny ostatní soupeře a suverénně si odnesla 
první místo, takže pokračuje do kola krajského! 
Oběma děvčatům blahopřejeme a držíme palce 
Terce v dalším kole! 

Bc. Martina Ottová

Naše škola na Světovém poháru v biatlonu v Novém Městě na Moravě 

Česká republika pořádala v letošním roce Světo-
vý pohár v biatlonu. 6. - 8. února se sjeli ti nej-
lepší biatlonisté do Nového Města na Moravě. 

Naše škola v rámci akce pro školy získala vstu-
penky za  jednu korunu, a  tak se 20  žáků naší 
školy vydalo v pátek na štafetové závody. První 
závod, štafeta dvojic, byl novinkou. Startovalo 
se v 15.00 hodin. Tam ještě Češi na stupně vítě-
zů nedosáhli. Druhý závod se jel již při umělém 
osvětlení. Zima byla krutá, ale touha vidět vše 
na vlastní oči byla silnější. 
Celý areál „Vysočina aréna“ byl perfektně připra-
ven na  nápor 30  tisíc diváků. Jen na  tribunách 
jich bylo kolem 20 tisíc. My jsme měli stanoviště 
na tribuně „E“, hned vedle střelnice. Už ve škole 
jsme si připravili plakáty, české vlajky, trubky, 
prostě vše, co k  dobrému povzbuzování a  fan-
dění patří. Atmosféra byla neuvěřitelná. Když 
ve  druhém závodě smíšených družstev po  po-
slední střelbě Ondřej Moravec přivezl českou 
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štafetu do cíle na druhém místě, tribuny hřmě-
ly!!! Pro nás všechny to byl jedinečný zážitek. 
Popularita tohoto sportu velice stoupá a přede-
vším úspěchy našich reprezentantů k tomu na-

pomáhají. A tak i tato akce přiblížila více tento 
sport i našim dětem. 

Mgr. Hana Doleželová

Sportovní úspěchy

V pátek 6. 3. 2015 se zúčastnila výprava ZŠ Je-
dovnice tradičního atletického mítinku Kunš-
tátská laťka. Tohoto závodu ve  skoku vysokém 
se zúčastnilo přes 100  žáků ve  4  kategoriích. 
V  kategorii mladších žáků jsme obsadili dvě 
místa na  stupních vítězů. Na  2.  místě skončil 
Kryštof Vítek výkonem 143 cm a Martin Stehlík 

za výkon 146 cm obsadil 1. místo.Také již tradič-
ní turnaj ve florbalu mladších žáků uspořádala 
ZŠ  Sloup. Naše družstvo srdnatě bojovalo se 
svými soupeři a výsledkem bylo 3. místo. Tomáš 
Dvořák byl navíc vyhlášen nejlepším branká-
řem turnaje. 

Mgr. Michal Souček 

Ostrov a elektrárny 

Naším pololetním projektem v hodinách fyziky 
bylo přesvědčit komisi, aby si nechala postavit 
na  svém ostrově právě naši elektrárnu. Jako 
třída jsme se rozdělili do  skupin a  poté jsme 
v  těchto skupinách zpracovali nám přidělenou 
elektrárnu. Na  ostrově se mohly postavit tyto 
elektrárny: větrná, vodní, tepelná, jaderná, so-
lární, přílivová a odlivová. 
Na  přípravu celého projektu jsme měli celkem 
asi měsíc a celou dobu jsme se pilně snažili vše-
možně naši práci zdokonalit a taky se sami něco 
o právě té naší elektrárně dozvědět. 
Naše veliké úsilí se ukázalo až 6. února. To 
jsme jednotlivé skupiny, vystupující jako firmy 
na  stavbu elektráren, předstoupili před komisi 
a plnou třídu žáků a doopravdy si zkusili, jaké to 
je dělat nějakého obchodního zástupce. Museli 
jsme dokázat, že víme, jak naše elektrárna fun-
guje a že umíme zajistit vše, co je potřeba. Ko-

misi tvořily: naše třídní učitelka Jitka Langrová, 
paní zástupkyně Světlana Štěpánková a  naše 
paní učitelka fyziky Renáta Jakubková. V  ten 
den jsme museli zvládat nejen stres a  obavy, 
jestli něco řekneme špatně či zapomeneme, ale 
i normální den ve škole. Pro žádnou skupinu to 
samozřejmě nebylo lehké, nikdo totiž nevěděl, 
na co se komise zeptá a jestli bude znát odpověď. 
Nakonec se komise rozhodla pro skupinu s větr-
nou elektrárnou, kterou tvořili: Tomáš Šebela, 
Jan Keprt, Patrik Paška, Dominik Mokrý, Jakub 
Kuběna. 
Tento projekt jsme si užili nejen proto, že jsme 
se dozvěděli něco nového, ale i  proto, že jsme 
si na  vlastní kůži zkusili, jaké to je někoho 
přesvědčit o  koupi našeho sortimentu. A  že to 
opravdu není lehké… 

Žáci 9. ročníku 
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Recitační soutěž

Zástupci 5. – 8. tříd se mezi sebou utkali ve škol-
ním kole recitační soutěže. Žáci recitovali verše 
domácích i zahraničních autorů. 
Ve  třech kategoriích soutěžilo 27  žáků. Porota 
ve složení Mgr. Jana Nezvalová, Mgr. Hana Sla-
ninová a Mgr. Jaroslava Šíblová rozhodly o ná-
sledujícím pořadí. V  kategorii 5.  ročníku zví-
tězila Michaela Francová z 5. A, 2. místo získal 
Matěj Tetur z 5. B, na 3. místě se umístila Lucie 
Štelclová z 5. B. V kategorii 6. a 7. ročníku ob-
sadili 1. místo Ondřej Martinásek z 6. A a Julie 
Hrivíková ze 7.  B, 2.  místo patří Barboře Hin-
štové z 6. A, 3. místo získala Monika Magulová 
ze 7. A. Z 9. ročníku se letos poprvé nikdo ne-
přihlásil, proto všechna tři místa obsadili osmá-
ci. 1. místo patří Barboře Kolářové z 8. B, za ní 
následuje Marie Hloušková z  8.  B, na  3.  místě 
se umístila Jana Lakotová z 8. A. Soutěžící měli 

možnost vybrat si ze svých řad nejlepšího recitá-
tora. „Cenu posluchačů“ si odnesla Sabrina Ab-
rahamová ze 7. B. 
Všem výhercům blahopřejeme a těšíme se na se-
tkání v příštím roce. 

Mgr. Jana Nezvalová

Beseda se spisovatelkou

Mezi šesťáky zavítala spisovatelka Petra Brau-
nová, autorka knih pro děti i dospělé. Co pro ni 
bylo impulsem začít psát knihy? Její malé děti, 
pro něž nejprve vznikaly. Svým vzděláním je 
ekonomka, začala psát před 18 lety a  napsala 
přes dvacet titulů. Do  některých knih zapojila 
při autorském čtení i dětské posluchače. 
Jak vzniká taková kniha? Nejprve musí přijít ná-
pad, přemýšlení a nakonec psaní. Než se kniha 
dostane ke čtenářovi, projde rukama spisovate-
le, ilustrátora, grafika, redaktora, distributora 
a  prodavače. Autor si většinou nevybírá ilust-
rátora, neovlivňuje ani formát knihy, neví, jak 

bude kniha vypadat. O tom rozhodují obchod-
níci. Prodává autorská práva na  několik, zpra-
vidla 5  let, některému nakladatelství. Teprve 
po uplynutí této doby může kniha vyjít v jiném. 
Její nejprodávanější knihou je Kuba nechce číst, 
z edice Prvního čtení. Nejvíce ohlasů u čtenářů 
si získala kniha Ztraceni v čase, poslední vydaná 
kniha se jmenuje 3333 km k  Jakubovi. Na  sto-
le dále ležela kniha Nela Malá, co nechtěla být 
malá a Tramvaj plná strašidel. 
Možná, že i  mezi námi může vyrůst budoucí 
spisovatel. 

Mgr. Jana Nezvalová

Lyžařské a snowboardové kurzy ZŠ Jedovnice

Lyžařský kurz se uskutečnil od  pondělí 2.  2. 
do  pátku 6.  2.  2015 v  osvědčeném středisku 
ve Staré Vsi u Rýmařova. Upravovaný svah na-
vštěvovaný širokým okolím a dvě lanovky nám 
umožnily plně využít příhodné slunečné počasí 
i výborné sněhové podmínky. Blízké ubytovací 
zařízení společnosti iStan, chata Orientka, nám 
poskytla výborné zázemí včetně relaxačních 
prostorů jako bazén, sauna, stolní tenis, spole-

čenská místnost a další. Děti (po odhlášení ne-
mocných v celkovém počtu 20 žáků) byly uby-
továny ve  čtyřech pokojích a  k  dispozici měly 
pěkné sociální zařízení. I  vybíraví zhodnotili 
místní kuchyni jako výbornou. Kromě jízdy 
na lyžích a snowboardech jsme se obohatili no-
vými zážitky, jako bylo noční lyžování, večerní 
chůze na sněžnicích a zábavné hry s instruktor-
kou iStanu. 
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Kurzu se zúčastnilo více lyžařů než snowboar-
distů, všechny děti už měly za  sebou základy. 
Vedoucími družstev byli tělocvikáři Mgr. Dana 
Hrazdírová a p. uč. Emil Srnec. Trénovali jsme 
dvoufázově, dopoledne a odpoledne, během od-
počinkového dne jsme se vypravili na  krátkou 
vycházku lesem v  okolí chaty. Hodnotili jsme 
také čistotu pokojů. Kurz proběhl bez problé-
mů, děti byly disciplinované a všichni se vrátili 
domů spokojení. 
Ve  dnech 22. - 27.  2. se žáci naší školy zúčast-
nili lyžařského výcviku v  Alpách. Ubytování 
v  Brucku v  penzionu Glocknerhof bylo stan-
dardní. Na  pokojích byla televize s  českými 
programy, ale troufám si říct, že ji potřeboval 
málokdo, protože jsme se každý večer potká-
vali ve společenské místnosti, kde si ti nejmenší 
mohli zahrát různé hry či stolní tenis a ti starší 
přátelsky „poklábosit“. Jídlo bylo skvělé a  bylo 
ho dost. Letos jsme lyžovali ve třech střediscích 
– na  Kitzsteinhornu, Maiskoglu a  Schmitte-
nu, kde jsme sjížděli sjezdovky o celkové délce 
140 km. Krásně upravené svahy, příjemné teplo-

ty, nádherné počasí a rozhledy na neuvěřitelně 
krásnou alpskou přírodu určitě uspokojily kaž-
dého lyžaře. Žáci byli rozděleni do čtyř družstev 
podle výkonnosti. Kromě sjíždění modrých, 
červených a  černých sjezdovek jsme si zkusili 
U-rampu, snowpark i  freeride. Navštívili jsme 
také termální lázně v  Kaprunu. Podle ohlasů 
účastníků se lyžování líbilo nejen žákům, ale 
i dospělým. Proto se na Kaprun příští rok o jar-
ních prázdninách rádi vrátíme. 

Mgr. Dana Hrazdírová a Mgr. Hana Šíblová

Olešnice 2015

Už sedm let uplynulo od  prvního ročníku, 
nyní již tradičního školního lyžování v Olešni-
ci. Ani letos tomu nebylo jinak. V  týdnu od 9. 
do 13. února proběhl zatím nejúspěšnější ročník 
této akce. Každý den se z Jedovnic vydávalo, pod 
velením Mgr. Hany Šíblové a Mgr. Magdy Faj-
frové, kolem 190 lyžařů i nelyžařů, rodičů, pra-
rodičů a pomocníků, kteří byli ochotní přiložit 
ruku k dílu. Cílem bylo naše oblíbené, malé, ale 

milé lyžařské středisko v Olešnici, kde jsou ide-
ální podmínky pro začínající lyžaře. 
130 malých lyžařů bylo postupně rozděleno 
do  13  družstev, které odpovídaly jejich schop-
nostem a dovednostem a ve kterých se dále roz-
víjeli a zdokonalovali v lyžařském umění, to vše 
pod vedením zkušených učitelů. Od pondělí se 
tvrdě trénovalo, pilovaly se oblouky a  zlepšo-
valy se časy. Ve čtvrtek nás totiž všechny čekal 
pomyslný vrchol týdne, a  to závod ve  slalomu. 
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Velkou motivací to bylo hlavně pro 40 začá-
tečníků, kteří v pondělí stáli na lyžích opravdu 
úplně poprvé. Malí lyžaři ve výborné formě zá-
vodili jako o život… a kdo vyhrál? Přece úplně 
všichni! Není důležitý zajetý čas, ale chuť, snaha 
a odhodlání se něčemu novému přiučit. 
Nakonec je důležité říct, že tato akce by se ne-
mohla uskutečnit bez nezištné pomoci sponzo-
rů - městysu a Agrisu Jedovnice, rodičů, rodin-
ných příslušníků a přátel školy, kteří dobrovolně 
trávili svůj čas s námi na svahu nebo jako psy-
chická a  technická podpora pod svahem. Od-
měnou jim byl pohled na stále se zdokonalující 
lyžaře a úsměv na tvářích jejich dětí. 
Poděkování jmenovitě patří panu Edovi Ho-
fmannovi a  studentům MU - Terce, Bobovi 
a  Honzovi Šubrtovi, dále paní Fialové, Gábině 
Pištělkové, Radce Ušelové, slečně Adélce Bláho-
vé, panu Olinovi Křičkovi, Petrovi Stehlíkovi, 

pánům Jaškovi, Přikrylovi, Ondráčkovi, Koub-
kovi a  Živnému za  velikou pomoc na  svahu. 
A všem maminkám, které pomáhaly nejen svým 
dětem a s ochotou přiložily pomocnou ruku. 

Kurz v číslech: 
„Účastníci zájezdu“ (celkem):  
v průměru denně  ........................... 180-190 osob 
Z toho lyžařů:  .........................................150 osob 
Žáci na výcviku:  .....................................130 žáků 
Z toho začátečníci (tzn. děti,  
co nikdy nelyžovaly):  ...............................40 žáků 
Nezvládlo x vzdalo:  ...................................0 žáků 
Úraz:  .............................................................0 
Úspěch:  ....................................................100% :-) 
Těšíme se na další, doufáme, že neméně úspěšný 
ročník! 
A děkujeme, že jste s námi, vážíme si toho! 

Bc. Lenka Fajfrová

Lyžařské závody Cirsia v Hodoníně u Kunštátu

V  pátek 6.  3.  2015 se žáci jedovnické základní 
školy zúčastnili lyžařských závodů. Při účasti 
téměř padesáti závodníků se „neztratili“ a vzor-
ně reprezentovali ZŠ Jedovnice. Organizátoři 
měli nádherně připravenou trať. Závodníci do-
stali startovní číslo a postupně zdolávali všech-
ny branky závodní tratě. Všechny zúčastněné 
závodníky musím pochválit za nadšené a bojov-
né výkony. 
A zde jsou výsledky dvanácti reprezentantů naší 
školy: 
1. kategorie (1. třída) 
Matěj Hroz 2., Ondřej Štěpánek 3., Zuzana For-
telková 5., Veronika Matušková 7.
2. kategorie (2.+3. třída) 
Šimon Hrivík 1., Kryštof Urbánek 2., Tomáš 
Koubek 3., Štěpán Čech 4. 
3. kategorie (4.+5. třída) 
Žaneta Doleželová 1., Zuzana Koubková 2., Si-
mona Svobodová 3., Jana Stehlíková 4. 

Všem blahopřeji a děkuji za vzornou reprezen-
taci školy. 

Mgr. Hana Šíblová

Také na ZŠ Jedovnice jsme 
pozorovali zatmění Slunce

Sběr papíru na ZŠ Jedovnice

V  termínu od  úterý 28.  4.  2015 do  úterý 
2. 5. 2015 bude probíhat sběr odpadového papí-

ru, jehož výtěžek bude sloužit pro potřeby dětí 
v naší škole.
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Sběrový materiál je možné dovézt na parkovi-
ště za školou každý den od 7.00 do 18.00 hodin.
Vážení rodiče, zapojte prosím všechny své pří-
buzné a známé, také obchody a firmy ve Vašem 
okolí jistě se sběrem pomohou a podpoří tak ak-
tivity školy určené Vašim dětem.

Tento sběrový materiál bude sloužit k výrobě re-
cyklovaného papíru. A to je jistě dobrý příklad 
pro děti, jak šetřit životní prostředí!
Děkujeme vám!

Vedení ZŠ Jedovnice

Novinky a zajímavosti ze ZUŠ

Hudební obor

SOUTĚŽ V SÓLOVÉM A KOMORNÍM ZPĚVU
Dne 19. 2. se konalo v Boskovicích okresní kolo 
celostátní soutěže ZUŠ 
v  sólovém a  komorním 
zpěvu. Celkem bylo při-
hlášeno 68  sólových zpě-
váků a 9 komorních těles. 
Soutěžící byli rozděleni 
do  jednotlivých kategorií 
podle věku. Konkuren-
ce byla opravdu silná. Hned v 0. kategorii sou-
těžilo 18  zpěváků (!) a  naši žáci Josef Pernica 
a Kateřina Pernicová vyzpívali zlato s postupem 
do krajského kola. Na prvním místě s postupem 
se ve II. kategorii umístil Alexandr Pavel Bartes. 
Další první místo a  postup do  krajského kola 
v  V.  kategorii vyzpívala Kamila Vymazalová 
a ve II. kategorii komorního zpěvu získalo zlato 
a postup naše pěvecké trio ve složení: Julie Hri-
víková, Kamila Vymazalová a Johana Vávrová. 
Krajské kolo pěvecké soutěže ZUŠ se konalo 
ve dnech 17. a 18. března v Kyjově. Po oba dny 
tam soutěžili nejlepší zpěváci z celého Jihomo-
ravského kraje. Vítězové okresního kola naši 
školu dobře reprezentovali i  v  krajské konku-
renci. V 0. kategorii sólového zpěvu získala prv-
ní místo Kateřina Pernicová a  druhou příčku 
obsadil Josef Pernica. Ve II. kategorii se umístil 
na druhém místě Alexandr Pavel Bartes. V páté 
kategorii vyzpívala druhé místo Kamila Vyma-
zalová. Pěvecké trio ve složení Julie Hrivíková, 
Kamila Vymazalová a  Johana Vávrová získalo 
ve  II.  kategorii komorního zpěvu také druhé 
místo. 
Všem žákům, ale i  jejich učitelům a  korepeti-
torům náleží velké poděkování za skvělé výko-

ny a  do  budoucna jim přejeme mnoho radosti 
z dalšího zpívání.

Hana Korčáková

ŽESTĚ A BICÍ ZMĚŘILY SVÉ 
SÍLY V OKRESE I KRAJI

Dne 17. února se v Letovicích uskutečnilo okres-
ní kolo ve hře na dechové žesťové a bicí nástro-
je. Soutěžící z celého okresu byli opět rozděleni 
do jednotlivých kategorií podle věku. Naši žáci 
nezklamali a podali vynikající výkony. 
Ve  hře na  trubku obsadil první místo v  I.  ka-
tegorii Antonín Jelen. II.  kategorii vyhrál 
a  do  krajského kola postoupil Karel Pernica, 
zatímco druhou příčku obsadil Jakub Opatřil. 
Ve IV. kategorii zvítězil Jonáš Plch a Petr Košťál 
získal druhé místo v VI. kategorii. 
Hrou na trombon naši školu reprezentoval Filip 
Zukal. Stal se vítězem ve III. kategorii a probo-
joval se do krajského kola. 
Ve  hře na  bicí nástroje měla jedovnická umě-
lecká škola svého zástupce poprvé ve své histo-
rii. Premiéra se vydařila na jedničku a bubeník 
Hynek Čejka ve  své věkové kategorii zvítězil 
a  postoupil do  krajského kola soutěže. To se 
uskutečnilo v  nově rekonstruovaných prosto-
rách Klenbového sálu Hudební fakulty JAMU 
v  Brně ve  čtvrtek 19.  března. Hynek v  krajské 
konkurenci předvedl výborný výkon, a  i  když 
nám unikl postup mezi nejlepší v republice, zisk 
druhého místa nebyl zklamáním.
Hráči na  žesťové dechové nástroje z  celého Ji-
homoravského kraje své síly změřili na soutěž-
ním klání, které se uskutečnilo v Brně o  týden 
později. Oba naši zástupci ve svých kategoriích 
získali 2. cenu a v konkurenci uměleckých škol 
z celého kraje se rozhodně neztratili. 
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Všem žákům i  jejich učitelům patří poděková-
ní za  pečlivou přípravu a  předvedené výkony, 
za kterými se skrývá mnoho úsilí a množství ne-
lehké práce. Společně se teď budeme těšit nejen 
na další hudební soutěže, ale i na řadu vystou-
pení, která nás čekají ještě během tohoto škol-

ního roku. Vždyť potlesk spokojeného publika 
v plném sále přináší stejnou, dokonce mnohdy 
i větší radost, než diplom podepsaný odbornou 
porotou…

J. Jiráček, J. Škvařil

Výtvarný obor

PODMALBA NA SKLO

Jarně laděnou podmalbu na  sklo mohli zhléd-
nout ti, kteří v  sobotu 28.  března zavítali 
na  2.  jarní nákupní jarmark do  kulturního 
domu v Jedovnicích. Tuto starou techniku, kte-

rou malovali naši předkové převážně „svaté“ 
obrázky, jsme uchopili drobátko modernějším 
způsobem a podobně jako impresionisté jsme se 
pokusili uchovat prchavost okamžiku. K  tomu 
nám pomohla další vymoženost – fotografie, 
pro kterou je právě zachycení okamžiku typic-
ké. Složitost této techniky spočívá v  tom, že se 
vlastně maluje obráceně…
Detail, kterým klasický malíř svoji práci završil, 
se musí namalovat jako první a tónování plochy, 

Návštěvníci 2. jarního nákupního jarmarku 
mohli v  sobotu 28. března na  pódiu kulturního 
domu zhlédnout nejen výstavu prací mladých 
výtvarníků ZUŠ, ale i vystoupení žáků a učitelů 
hudebního oboru.
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kterým se naopak běžně začíná, nás čekalo až 
na konec. Navíc, vzhledem k tomu, že sklo ne-
saje, je hladké a barvu nepodrží tak snadno jako 
papír nebo plátno, bylo nutné pracovat postup-
ně, hustou barvou a obraz stavět z malých skvr-
nek, aby se neoloupal. 
A jak se s tím mladí malíři popasovali? No přece 
na výbornou! 

AUTORSKÉ KNIHY 
Zase a  opět jsme se pustili do  práce na  autor-
ských knížkách, se kterými se hodláme účastnit 

soutěže Její Veličenstvo kniha (v loňském roční-
ku jsme se stali absolutními vítězi). 
Tentokrát máme hotové dvě kolektivní knihy – 
Kouzelné stromové bytosti a Co se děje o Váno-
cích v  Betlémě. Každý z  žáků navíc sám nebo 
s kamarádem pracoval na vlastní „maličkosti“. 
Téma i  rozměr byly zcela na  samotných auto-
rech. 
Tak nám držte palce! 

Mgr. Jitka Vávrová

Taneční obor

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA 
TANEČNÍHO OBORU

Ve čtvrtek 12. března 2015 se v prostorách Sou-
kromé základní umělecké školy v  Blansku ko-
nalo okresní kolo soutěžní přehlídky tanečního 
oboru ZUŠ. Naši školu reprezentovaly žákyně 
Johana Vávrová, Žaneta Prausová, Marie Hlouš-
ková, Eliška Franců a Monika Franců.
III. soutěžní kategorii zahájilo trio Marie, Eliška 
a Monika. Na klasickou hudbu Antonia Vival-
diho Zima předvedly krásnou choreografii, kde 
pohybem zdůraznily výrazné podněty hudební-
ho díla. Tanec se jim moc povedl, a pokud měly 
trému, tak to na sobě nedaly vůbec znát. 

Ve IV. kategorii zatančily Johana Vávrová a Ža-
neta Prausová také na  působivou Vivaldiho 
hudbu Bouře. Soutěžní choreografie byla velmi 
náročná. Žákyně předvedly obtížné kombinace 
a „zvedačky“, ale vše zvládly bez jediného zavá-
hání a chyby. Všem soutěžícím náleží velké po-
děkování za jejich výborné výkony spojené s ne-
lehkou přípravou a mnoha hodinami nácviku.
Mimo soutěží připravujeme i další vystoupení, 
která proběhnou ještě do  konce školního roku 
a  o  kterých Vás budeme průběžně informovat 
nejen na  stránkách Jedovnického zpravodaje, 
ale i  na  www.zusjedovnice.eu či prostřednic-
tvím kabelové televize.

Lenka Csevárová, DiS.
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KONCERT TANEČNÍHO OBORU
Sál kulturního domu patřil v neděli 29. března 
mladým tanečníkům. Žáci tanečního oboru 
pod vedením paní učitelky Lenky Csevárové 
připravili publiku samostatný program složený 
z  ukázek klasického, moderního, současného 
tance, dětské taneční tvorby a  tanečně-drama-
tických vystoupení. 

Vystoupení, které bylo svým formátem v  mo-
derní historii školy premiérové, se vydařilo 
a zaplněný sál sledoval taneční choreografie se 
zatajeným dechem. Věříme, že se taneční kon-
certy stanou v budoucnu tradicí, podobně jako 
vystoupení hudebníků.

Mgr. Josef Škvařil

Děti a mládež

Mateřské a rodinné centrum Dymáček

Vážené členky, členové a sympatizantky, 
v  březnu jsme se jistě po-
tkali na  naší pravidelné 
akci s názvem Bazárek. Zá-
jem o akci byl velký, proto-
že nás opět navštívilo asi 
150 nakupujících. Děkuje-
me všem prodávajícím a  nakupujícím za  účast 
a opět se budeme těšit 18. září s dalším podzim-
ním bazárkem.
Dále si Vás dovolujeme seznámit s jednotlivými 
aktivitami našeho centra:

Výtvarka pro rodiče s dětmi, kterou vede Klára 
Havlinová, je plánována na 14. dubna, 26. květ-
na a  9.  června v  16.00 hodin. Tato činnost je 
vždy v prostorách Dymáčku na náměstí. Lekce 
jsou zaměřeny na společné tvoření rodičů a dětí. 
V případě, že rodiče nemohou, můžou si přijít 
prarodiče s  vnoučátky něco pěkného vyrobit. 
Na tuto akci není nutné se hlásit dopředu. Vše 
pro Vás připravíme. 
Herna: naše pravidelná aktivita je určená pro 
všechny, kteří mají zájem dojít k  nám do  Dy-
máčku, pohrát si a  popovídat o  běžných sta-
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rostech a  radostech rodinného života. Pro děti 
jsou nachystány spousty hraček. Pravidelně se 
tak můžete scházet v  pondělí od  9.00 do  11.00 
hodin, od  16.30 do  17.30 a  ve  středu od  9.30 
do  11.00 hodin. Nově naši hernu vede Radka 
Ušelová a  jsme tomu rády. Poslední den pro 
hernu je vyčleněn ve čtvrtek od 15.30 do 17.00 
hodin. 
Cvičení s dětmi: co si budeme nalhávat, děti po-
třebují pohyb a  tak máme pravidelně v kultur-
ním domě Cvičení s dětmi pod vedením Mirky 
Kakáčové. V  případě zájmu se dojděte podívat 
a zacvičit si. 
Od  října do  března mohly děti zdokonalovat 
svoji řeč v Dymáčku v kroužku logopedie pod 
vedením paní Smejkalové. Děkujeme za její spo-
lupráci a budeme v ní pokračovat dle Vašeho zá-
jmu i po prázdninách na podzim.
Velmi oblíbená aktivita pro děti je Křesťanská 
etika (každý sudý týden) a  to vždy od  15.30 
do 16.15 v dílně Dymáčku. Děti si zde poslech-

nou poutavý příběh s poučným koncem a také si 
zazpívají a zařádí na písničky pana faráře dopro-
vázené hrou na bendžo.
Z iniciativy Marušky Dvořákové jsme nově na-
vázali spolupráci s paní Ivou Hemzalovou a za-
vádíme přednášky na  různá témata směřující 
do oblasti správného stravování v době kojení, 
zavádění příkrmů a celkově zdravého životního 
stylu. Jsme rádi, že už při první přednášce jsme 
zaznamenali velký zájem maminek. Sledujte náš 
web, kde bude vždy vypsán další termín před-
nášky. 
To je z našeho pravidelného programu vše. Po-
kud Vám něco chybí nebo máte námět na novou 
aktivitu, kontaktujte nás.
Naše centrum je otevřeno pro všechny rodiče, 
děti, prarodiče a rodinné příslušníky. 
Členky Rady Dymáčku přejí všem pohodové 
jaro a těšíme se na setkání.

www.marcdymacek.cz
Lenka Šebelová, předsedkyně

Pionýr Jedovnice

PIONÝŘI NA FESTIVALU
Už je to tak, budeme mít tu čest zazpívat si a za-
hrát na boskovickém festivalu Bez bojů a válek. 
Pilně jsme v  klubovně tréno-
vali a  snaha se vyplatila, stali 
jsme se vítězi pěvecké soutěže 
Dětská Porta v  kategorii oddí-
lů. Natolik jsme se však poro-
tě líbili, že nám nabídla účast 
na boskovickém festivalu. Tak-
že 8. srpna na viděnou v Boskovicích.

PIO-KINO
Kromě společných výletů od nového roku hro-
madně sledujeme i filmy. Naše klubovna se vždy 
jednou do měsíce změní v malé kino. Na plátně 
běží dětmi oblíbený film, pod prsty šustí pop-
corn a děti válející se smíchem po koberci. Tak 
taková u nás vládne atmosféra v sobotní večerní 
klubovně.

VÍTÁNÍ JARA
Letošní jaro k  nám přišlo v  sobotu 21.  března 
a my nelenili, vzali si batůžky na záda, do rukou 

kotlíky a  vyrazili za  kamarády ke  Třem smr-
kům. 
Společně jsme si uvařili v kotlíku oběd a navečer 
opekli špekáčky. Den jsme prožívali soutěžemi – 
hod vejcem, trojnožka a další. Večer jsme usedli 
k slavnostní vatře a bavili se hudbou. Na závěr 
jsme si posbírali za celý den vyhrané placky, a že 
jich nebylo málo, a za pomoci rodičů se vrátili 
z Ruprechtova domů.

Pavlína Héčová
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Skauti Jedovnice

WORLD THINKING DAY 
Den zamyšlení slaví skauti a skautky 22. února. 
Je to den, kdy si vzpomeneme na všechny skauty 
po celém světě. Letošní heslo bylo „Take Action 
together“. Dívčí oddíl Amazonky tento den osla-

vil společně s děvčaty z Brna v sále v Chaloup-
kách. Rukodělky, desková hra, venkovní aktivi-
ty, spoustu jídla a ovocný salát. Celkově to byl 
pěkně prožitý den. 

IK
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DESET MALÝCH ČERNOUŠKŮ 
„Vražedná“ hra na  motivy detek-
tivky od Agathy Christie se konala 
v  podání jedovnických R&R již 
podruhé. Tentokrát (6. – 8. března) 
již v  rámci nově vzniklého rover-
ského kmene Tarok.
Ale řeknu vám, není to nic moc 
pocit zůstat mezi pár živými, být 
sám nevinný a polemizovat nad tím, kdo z mých 
domnělých přátel je vrah. Koho odsoudit? Pro 
koho hlasovat, abychom mu sťali hlavu? Anebo 
jej raději nechat žít? Ale co když to vraždění ne-
přestane…
„Je to skvělá hra ukazující charakter lidí a také 
ukazující, že vrah je často mnohem víc vystre-

sovanej, než lidé, kterým hrozí smrt,“ hodnotí 
celovíkendovou hru Deset malých černoušků 
účastnice Kari.
Lenka o Černoušcích zas říká: „Některým vra-
hům se dařilo výborně, jiní byli zavčas odhale-
ni. A mě to naštěstí minulo.“ Například Gabča 
s  Aničkou černoušky vyvraždily do  jednoho. 
Vrahoun Kuba už takové štěstí neměl, ale má-
lem se mu to také povedlo.
Celý víkend jsme si jen nehráli, ale plnili jsme 
i  výzvy v  rámci roverského programu. Zpáteč-
ka, proč ne? Kolem Olšovce je to krásných 5 km 
a pozpátku to jde opravdu dobře. Mezinárodní 
jídlo aneb sobotní oběd – luxus! Ještě teď se ob-
lizuji. Ovšem co bylo asi nejlepším vyvrchole-
ním celého víkendu, byla půlnoční zimní koupel 

Omluva redakce Jedovnického zpravodaje
V  minulém čísle jsme v  článku o výstavě Výtvarné setkání uvedli o jednom z  vystavujících, 
panu Radkovi Doleželovi, že o sobě nic neprozradil (na rozdíl od ostatních, kteří ke svým dílům 
přidali „medailonek“). Pan Doležel se mi ozval a upozornil, že to bylo jinak:  Měl jsem stejně jako 
ostatní vystavovatelé zpracovaný „medailonek“, kde byly v úvodu informace o mně, a následoval 
popis všech vystavených fotografií. Nemohu ovšem za to, že se tento medailonek,  mimochodem ve 
dvou výtiscích, během výstavy ztratil. Omlouvám se tedy za mylnou informaci. Psala jsem z pozi-
ce návštěvníka a možnost, že by se „medailonek“ ztratil, mě prostě vůbec nenapadla, proto jsem 
se na to ani nikoho z pořadatelů nezeptala, což byla, uznávám, má chyba.
Rovněž se omlouvám panu Kamilu Štraitovi, jehož jméno bylo v tomtéž článku nesprávně uve-
deno jako Štreit.

Soňa Plchová, redakce JS
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v  Olšovci. Stoupnout na  první schodek a  pro-
šlápnout tenký led, potom se zabořit do bahýn-
ka... Ještě štěstí, že jsme měli nafouknuté lehátko 
a kačenku. 

Za roverský kmen Tarok Ifanka

BENJAMÍNCI
Nejmladší výchovná kategorie v  Junáku nese 
název „benjamínci”. V Jedovnicích za sebou již 
máme prvních pár schůzek a z počátečních dvou 
členů jsme se rozrostli na  14 benjamínků. Pri-
márně jsou schůzky určeny pro děti předškolní-
ho věku 5 a 6 let, ale přijít za námi můžou i menší 
děti, ideálně se svým starším sourozencem. 
A čím jsme se zatím zabývali? Tříděním odpa-
du, našimi smysly či myšlenkou, že každý má 
rád něco jiného.

S Gabčou jsme se také v březnu zúčastnily semi-
náře na  téma benjamínci, který pořádal odbor 
pro vlčata a světlušky. Zde jsme načerpaly nové 
nápady a  inspiraci, jak využívat pracovní listy 
a jak udělat pro děti jednoduše lákavý program.

Na benjamínky se těší skautské vedoucí 
Gabča Plchová a Ivana Kučerová 

SVOJSÍKŮV ZÁVOD LETOS U NÁS
Skautské středisko Jedovnice se letos stalo po-
řádající jednotkou pro okresní kolo Svojsíkova 
závodu, tedy závodu pro skautky a skauty. Usku-
teční se první květnový víkend a již teď se naši 
skauti připravují pilně na  závod. Snad nějaká 
družina postoupí do krajského kola, které pro-
běhne v Boskovicích. 

IK

Historie

První den v novém obchodě v Jedovnicích

(Při prohlížení tohoto vydání Zpravodaje není 
popisovaná událost nejčerstvější. Vzhledem k in-
tervalům ve vydávání Zpravodaje je to však nej-
bližší příležitost k jejímu zveřejnění.)
3. března v  ranních úterních hodinách na  Ha-
vlíčkově náměstí v  Jedovnicích v  budově s  po-
pisným číslem 229 se po tříměsíční pauze opět 
otevřely dveře, tentokrát do  „nové“ prodejny. 
Moderně upraveným vchodem vstupovali prv-
ní zákazníci, které možná více než nákupní zá-

jem přiváděla zvědavost, co nového se skrývá 
za dveřmi pod lákavým nápisem POTRAVINY 
s přídomkem Regionální výrobky.
Předpokládám, že návštěvnice, kterých bylo 
mezi zákazníky více, po  překročení prahu 
vstupních dveří byly mile překvapeny a že se jim 
zalíbilo ve světlém prostředí prodejny účelně za-
řízené vhodnými výstavními a prodejními pul-
ty, před kterými a mezi kterými se mohly vol-
ně pohybovat a  nemusely se cítit stísněně jako 
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v uličkách nějakého skladiště mezi přeplněnými 
regály či policemi. Osobně jsem zde byl příjem-
ně překvapený, podobně jako před několika lety 
při otevření prodejny drobného textilu, galante-
rie a květin paní Ing. Magulové.
Prostředí nové prodejny potravin ovládl nový 
duch, za  pulty umocněný vlídným úsměvem 
a ochotou obsluhujících paní. Zkrátka, je to tu 
jako v  obchodě, který svojí existencí, kulturou 
prodeje a  vstřícností k  zákazníkům přibližuje 
Jedovnice k moderním městským podmínkám.
I když tyto řádky jsou uvedené nadpisem „v no-
vém obchodě“, jedná se o dům s dlouhou historií 
a také s obchodní tradicí.
Budova je z roku 1927. Již jako nová byla účelově 
postavena pro obchodní účely, ale i pro bydlení. 
V poschodí byl byt a malá textilní dílna, v pří-
zemí byl obchod s viditelnou firmou RUDOLF 
SEDLÁK - TEXTIL.
Prodejna nabízela textilní zboží a galanterii vše-
ho druhu včetně vlastních výrobků, zejména 
košil, na  jejichž ušití se nahoře v  dílně připra-
voval materiál, který si místní domácí švadleny 
odnášely domů a zhotovené košile pak přináše-
ly zpět. Protože to byly košile dobré a kvalitní, 
neprodávaly se pouze v  prodejně, ale také se 
z  Jedovnic „vyvážely“. O  jedovnické pánské, 
chlapecké i dětské košile byl zájem. I když jejich 
výroba v  roce 1946 skončila, možná si některá 
z paní, která také tyto košile šila, vzpomene ještě 
na svoji práci v mládí.

Při združstevňování prodejen byla budova 
původnímu majiteli vyvlastněna obchodním 
družstvem Jednota a  označení budovy tabulí 
firmy „Sedlák“ bylo změněno na  JEDNOTA - 
TEXTIL.
Po  dvaačtyřiceti letech v  roce 1991 v  rámci 
restitučních zákonů budova přešla do vlastnic-
tví rodiny zakladatele firmy a od  roku 1993 se 
v  pronájmu stala sídlem potravinové prodejny 
KONZUM pana Rychlíka z  Brna. Úprava ob-
chodních prostor na  potravinovou prodejnu 
byla velmi náročná, protože po  dlouholetém 
užívání byly v žalostném stavu a navíc bylo třeba 
je přizpůsobit pro prodej úplně jiného sortimen-
tu zboží. Zde paní Kousalíková velmi připomí-
ná a  oceňuje ochotu a  pomoc pana Ing.  arch. 
Kleinbauera, který se zasloužil o  opravu a  re-
konstrukci těchto prostor.
Po  dobu s  označením obchodu Konzum byla 
prodejna oblíbeným nákupním místem potra-
vin všeho druhu, zejména uzenářských výrob-
ků. 30.  listopadu loňského roku však Konzum 
skončil. Zákazníkům chyběl. Následovalo tří-
měsíční období nejistot a čekání, co nového tam 
bude. Odpovědí bylo otevření nových dveří pro-
dejny v úterý 3. března. 
Na závěr děkuji paní Kousalíkové za poskytnutí 
informací k napsání těchto řádků a za zapůjčení 
fotografie obchodu z roku 1935. 

IM
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Jedovnice v dubnu 1945 aneb Poslední dny války v Jedovnicích očima dvanáctiletého chlapce

Následující řádky, které napsala paní Jarmila Šebelová podle vyprávění svého tatínka pana Viléma 
Sedláka, uvádím pohledem na zbytky Klímova obydlí čp. 225 a na vedle stojící dnes Opletalův dům 
v ulici K Propadání čp. 228. Tak oba domy vypadaly po bombardování 25. dubnu 1945. Fotografii, kte-
rou krátce po tomto bombardování zhotovil tehdejší jedovnický cukrář pan Formánek, dnes ze svého 
archívu ke zveřejnění poskytla rodina Zouharova.

Pan Sedlák vzpomíná: 
„Život utíká moc rychle. Proto je třeba občas se 
zastavit, poohlédnout se zpět a zavzpomínat. Je 
neuvěřitelné, že tomu už bude 70 let, co skon-
čila II.  světová válka. To je život jedné genera-
ce. Když se dnes dívám na své pravnuky, tehdy 
jsem byl v jejich věku já. Žil jsem s rodiči, sestrou 
a čtyřčlennou rodinou z Brna, která u nás byd-
lela přechodně, v předposledním domku na levé 
straně v  Chaloupkách, dnes ulice K  Propadání 
č. 261. Bylo mi 12  let a kousek. Koncem dubna 
1945, kdy probíhaly boje o Brno, slýchávali jsme 
v dálce dunění. Bývaly letecké poplachy, ale leta-
dla jen přelétala a nic se nedělo. Tak jsme si na si-
rény jaksi zvykli
Když začaly boje o  Brno, poslali nás ze školy 
domů. Škola nebyla. První opravdový nálet jsem 
prožil venku na  vlastní kůži. Tehdy dopoled-
ne jsem se vracel z hodiny houslí s kamarádem 
Josefem Němcem. Byli jsme právě na křižovatce 

na Blansko, když roj asi šesti letadel začal jaksi 
divně nalétávat vrtulí dolů, jinak než obvykle. 
Na  ulici byl pan Doležel, který pracoval v  Ku-
řimi a nálety už znal. Volal na nás, ať se rychle 
schováme, že budou bombardovat. On s Josefem 
se ukryl za kamennou studnu v Dvořákově za-
hradě č. 357, tehdy tam byl pohřební ústav. Ale já 
jsem neposlechl, pud mě táhl domů. Utíkal jsem 
naší ulicí, v ruce pouzdro s houslemi. Už jsem byl 
blízko domova, když na mě začalo jedno letadlo 
střílet z  kulometu. Střelec či pilot si asi myslel, 
že mám zbraň. Vtiskl jsem se do výklenku vrat 
u Kuklů – dnes Zouharovi č. 232. Kulky se zarý-
valy do země blízko mě a do zdi domu. Když le-
tadlo přeletělo, doběhl jsem domů, kde ve sklepě 
naši umírali hrůzou, co je se mnou.
Bombardování bylo určeno Němcům, kteří se v té 
době pohybovali na cestě od Salajny na Blansko 
nebo do Horky, kde měli lazaret. Ruská letadla 
shodila bombu právě na křižovatku. Dům Dvo-
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řáků dostal zásah. Oba známí, Pepík i pan Do-
ležel, kteří se tam za studnou schovali, zahynuli. 
Další bomby dopadly na Chaloupky, kde téměř 
před každým domem stály rázy dříví či otýpek, 
z  letadla to mohlo vypadat jako tanky, kdoví… 
Zásah dostal dům nad Opltovými č. 97, ten byl 
z vepřovic a celý se zbořil, zůstal stát jen komín 
a  na  něm připevněná a  neporušená petrolejka. 
Lidi se na to chodili dívat jako na zázrak. Další 
bomba spadla kousek dál na cestu před Kouřilo-
vy č. 152 a okolním domům poničila zdi, okna 
a křidlice. Zásah dostal chlév Vojtěcha Klímy č. 
225 a zabilo mu to krávu. Další bomba vybuchla 
před naším a Blažkovým domem č. 121. Všichni 
sousedé jsme byli bez oken, střech, všude plno 
střepů skla a  křidlic. Nevybuchlá bomba ležela 
na  plocho pod oknem tehdy posledního domu 
na pravé straně – dnes Zouharovi č. 293. Naštěstí 
tyto bomby byly malotonážní, 50 kg, jinak by na-
páchaly určitě více škod a neštěstí. V době náletů 
byli lidi schovaní ve sklepích.
V této době jsme se přestěhovali do Propadání, 
dolů do  jeskyně zvané Velký sál. Žili jsme zde 
společně s několika rodinami z Chaloupek a Ru-
dice, celkem nás tam bylo 52 osob. Každá rodina 
měla svůj koutek, výklenek, kde měla svůj ma-
jetek, duchny, deky, slámu a nejnutnější nádobí. 
Rudický kamnář pan Machač u vchodu do  jes-
kyně postavil kamna, na kterých ženy vařily či 
ohřívaly jídlo. Před vchodem do  jeskyně byla 
zábrana z klád. Když byl klid, běžely ženy domů 
nakrmit dobytek, podojit, sebrat vajíčka a rychle 
něco uvařit, pak s  hrnci honem zpět cestičkou 
kolem pily a dolního mlýna do Propadání. Tak 
jsme žili asi 10 dnů. Do  školy jsme nechodi-
li, s  kamarády, sousedy Ševčíkovými, Standou 
a Laďou jsme lítali po Propadání, i kouřit jsem se 
tady naučil. Jedno bombardování jsem prospal 
ve dne v jeskyni, ani jsem se neprobudil.
Taky si pamatuji, že Němci měli postavený umě-
lý lesík u Propadání nad pilou, na louce, kde měli 
uřezané stromy, zakopané do země a pod nimi 
ukrývali děla, ta směřovala na  Vyškov. Bom-
bardování proběhlo asi ve dvou či třech dnech. 
Úplně první, snad zaměřovací či varovná bomba 

spadla mimo domy, na pole, dnes pozemek Mi-
kulášků č. 591. Další bomba, která přímo zasáhla 
vůz s německými vojáky, dopadla nad pilu a há-
jenku, blízko lesa. Byli tam mrtví.
Tehdy byly v Jedovnicích dva mosty – u Dymáku 
a kamenný most přes Jedovnický potok, po kte-
rém jezdily i autobusy. Tento most spojoval ces-
tu na  Salajnu s  nynější silnicí na  Brno. Dnešní 
část silnice na Brno od zastávky až po hájenku se 
stavěla za války, skála se odstřelovala a  jinde se 
zase naváželo. Sotva jsme se vrátili domů z Pro-
padání a nasadili rámy oken, nahrubo opravené 
zčásti prkny a  sklem, tak nás po půlnoci vzbu-
dili lidé, že Němci budou vyhazovat do vzduchu 
oba mosty a je potřeba se evakuovat. Naše rodi-
na se hned potmě vydala do  Rudice k  babičce, 
muži hlídali obydlí. Ráno už bylo po  výbuchu. 
Doma opět plno prachu, protože při výbuchu 
doletěl těžký žulový sádník z  některého mostu 
až k nám, prorazil krovy a přistál na složených 
kachlových kamnech na půdě. V místnosti pod 
ním byla omítka ze stropu pryč, ale stropní trám 
to vydržel. Kamna ne.
Osvobozující vojáci přijeli unavení a  zaprášení 
na  koních a  vozech, byli to Rumuni nebo Bul-
haři. Důstojníci spali i  v  našem domě. Letadla 
shazovala letáky s nápisy Hitler kaput a konečně 
obecní bubeník Martin Sáňka vybubnoval, že je 
mír. Dnes, když jdu kolem pamětní desky, kde 
jsou jména padlých v  obou světových válkách, 
vybaví se mi s  lítostí spolužák Pepík, kterému 
byl život tak zkrácen. Stejně s pohnutím hledím 
na  jméno mého dědečka Rudolfa Holuba, kte-
rého jsem ani nepoznal, neboť si ho vzala válka 
v Itálii v roce 1918. Tolik rodin přišlo o své nej-
bližší. Tolik neštěstí, smutku a žalu. Moc si přeji, 
aby se něco takového nikdy, nikdy neopakovalo.“
Bylo by pěkné a účelné, kdyby se v měsíci dubnu 
uskutečnila občanská beseda žijících pamětníků 
na tehdejší události v Jedovnicích, která by zajis-
té přinesla další zapomínané nebo zapomenuté 
události z té doby a pro zájemce mladšího věku by 
beseda byla příležitostí poznat část válečné minu-
losti našeho městyse. 

IM

Ještě o rodu Jedovnických ze Želetavy

Minulý článek přinesl informaci o  tom, jak se 
různými cestami dostaly Jedovnice z  držení 

pánů z Holštejna do rukou Matěje ze Želetavy, 
který se usídlil na jedovnické tvrzi a jehož rodu 
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Jedovnice více jak 100 let patřily. Informace vy-
cházely především (ale nejen) z vlastivědné lite-
ratury (jež může mylně interpretovat) a ze zápi-
sů v zemských deskách (které přinášejí jen jeden 
úhel pohledu a navíc zápisy byly často zpožděné 
oproti realitě). 
Následně jsem poměrně podrobně prostudoval 
edice Knih půhonných a nálezových (dále KPN), 
což jsou zápisy soudních sporů (nejen) mezi šlech-
tici, jež se projednávaly u zemského soudu. Ten za-
sedal několikrát ročně, v Brně pro brněnský kraj, 
v Olomouci pro kraj olomoucký. V neklidných do-
bách (války) ovšem zemský soud nezasedal i ně-
kolik let. Slovo půhon znamenalo (řekněme) žalo-
bu a dodnes nám zůstalo zachováno v úsloví „já to 
poženu k soudu“. Termín nález se vyskytuje i dnes 
(soudní nález) a vycházel ze sympatické představy, 
že právo (spravedlivé řešení) existuje, povinností 
soudců je ho hledat a nalézat. Na Moravě nebylo 
zemské právo písemně kodifikováno (na  rozdíl 
od psaných práv městských), vodítky byla Kniha 
Drnovská a mladší Kniha Tovačovská, obsahující 
zvyklosti a  soudní precedenty. Pokud např. pod-
daný jednoho panství způsobil škodu poddanému 
panství jiného, žaloval pán poškozeného vrchnost 
viníka, protože to bylo pokládáno za škodu držite-
le. Trestání poddaných řešila přímo vlastní vrch-
nost podle zemského zvykového práva, u obyvate-
lů měst a městeček případné městské soudy podle 
psaného městského práva.
Uvedené soudní knihy přinášejí velmi zajímavé 
informace – o  cenách, příbuzenských vztazích, 
deliktech, držbách nemovitostí, často mnohem 
aktuálnější, než zemské desky. S pomocí KPN lze 
minulý článek doplnit – a s využitím všech infor-
mací (včetně publikací E. Černého) i  posunout 
dále v čase.
Obecně se uvádí, že Matěj Jedovnice koupil 
od  Hynka z  Valdštejna a  Židlochovic r. 1464, 
což vyplývá ze žaloby Voka z  Holštejna. Jenže 
zemský soud zasedal předtím naposledy r. 1460. 
A vzhledem k množství sporů ohledně Matějova 
držení Jedovnic lze soudit, že ke koupi došlo už 
dříve, po r. 1460, a r. 1464 se řešily už nakumulo-
vané spory. Matěj Jedovnicko koupil zřejmě za 
600 kop pražských grošů, ale narazil na  dva 
velké problémy - jednak mu Hynek odmítal Je-
dovnice zapsat do desk, jednak se (asi) částečně 
choval, jako by mu Jedovnice dále patřily. Ma-

těj se ocitl bez peněz a jeho právo na Jedovnice 
bylo ohroženo. A  dalším velkým problémem 
bylo, že mu Hynek prodal i  sporný majetek, 
na  který si činili nárok jiní – Vok z  Holštejna 
na  kostelní patronát, poddaného ve  Vilémo-
vicích, pole na Rohrbachu a  louku na Bystřeci, 
zábrdovičtí (křtinští) premonstráti na  zaniklý 
Tipeček. Na  Matěje se ze dvou stran sesypaly 
žaloby, za  této situace se dohodl s  Hynkovým 
bratrancem Janem z  Valdštejna a  Slavkova, že 
mu za  stejnou sumu Jedovnice prodá – ale Jan 
slib nesplnil. A  tak Matěj žaloval (opakovaně) 
Hynka, že mu neplní smlouvy a že kvůli němu 
je poháněn k zemskému soudu, Jana, že nespl-
nil slib o odkoupení Jedovnic a on (Matěj) je teď 
vláčen po  soudech, na  ručitele Hynka z  Vald-
štejna, že nesplnili slib a nezajistili, aby Hynek 
dodržel smlouvy… to vše se dozvídáme ze žalob 
roku 1464.
Hynek alespoň částečně zřejmě vyšel Matějo-
vi vstříc a ve  sporech s Vokem a premonstráty 
ho zastupoval. Spor o  Tipeček ustal (snad do-
hodou), ale spor s Vokem se táhl až do Vokovy 
smrti r. 1466. Zdá se, že Vok onen sporný ma-
jetek kolem Jedovnic také prodal – novým dr-
žitelům nově konstituovaného kotvrdovického 
panství, protože spory o stejný majetek se táhly 
i další desetiletí, jen mezi Matějem a jimi.
Z KPN se nepřímo dozvídáme i o Matějově man-
želce, s níž měl syna Václava. Matěj totiž nazývá 
svým švagrem Jana Bořitu z  Bystřice a  Skrbně 
(Velká Bystřice u Olomouce). A v  jiném půho-
nu Jan Bořita zmiňuje Václava, sestřence svého 
(tj. syna sestry). Pokud je moje tušení správné 
a  Matěj byl čerstvě nobilitovanou osobou, pak 
se mu podařilo uchytit mezi šlechtou nejen kou-
pí městečka, ale i manželkou ze slavného rodu 
erbu zkřížených seker.
Matěj zřejmě navíc poději vstoupil do nějakého 
služebného poměru vůči pánům z Boskovic, kte-
ří po česko-uherských válkách obdrželi od Ma-
tyáše Korvína coby jeho stoupenci do  zástavy 
dobytý Nový hrad. Asi to nebylo bezkonfliktní, 
protože r. 1486 byla na Novém hradě sepsána lis-
tina, jež měla (nejen) Matěje přesvědčit, že pod-
le výpovědí starých důvěryhodých poddaných 
lidí náleží právo lovu v  novohradských lesích 
jen držitelům hradu, i  když nemusí jít o  jejich 
pozemky. Rovněž i Matějův pravnuk Václav se 
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uvádí r. 1557 na Novém hradě ve službách pánů 
z Boskovic.
Spory o Jedovnicko kupodivu neustaly ani po r. 
1481, kdy konečně Hynek z  Valdštejna nechal 
zapsat vklad Jedovnic do zemských desk. Vklad 
totiž napadl nový majitel Kotvrdovicka, panoše 
Jiřík ze Zhoře, opět šlo o pole zaniklého Rohr-
bachu (Harbechu) a louku na Bystřeci. Vše na-
bralo překvapivý obrat – Hynek spornou louku 
prodal Jiříkovi (předtím dávno Matějovi), Jiřík 
ji zabral. A  tak Matěj žaluje Jiříka, Jiřík Matě-
je (už jen o  pole), Matěj Hynka (o  nesplnění 
smluv) a Hynkovy ručitele, Hynkovi ručitelé ža-
lují Hynka, že nesplnil dohodu a oni jsou kvůli 
němu hnáni k soudu…
Zemský soud nejdříve přiznal spornou louku 
(vedle panské louky) na Bystřeci Jiříkovi ze Zho-
ře a harbešská pole Matějovi, ale protože žaloby 
pokračovaly, rozhodl se na místo vyslat úřední-
ky a provést místní šetření. Výsledek není znám, 
ale spor tím skončily.
Nastaly ovšem jiné a  mají souvislost zejména 
s  vybudováním rybníka Budkovanu a  Olšov-
ce (tehdy zvaných Horní a  Dolní budkovanský 
či kotvrdovský). Roku 1484 prodal totiž Jiřík 
ze Zhoře kotvrdovické panství Janu Heraltovi 
z Kunštátu a Plumlova, vklad byl zapsán až 1490. 
To byl šlechtic velkého rozmachu, zbudoval mj. 
velký Zámecký rybník pod plumlovským hra-
dem – nedovedu si představit, že by investorem 
stavby Olšovce a  Budkovanu mohl být někdo 
jiný. Jan Heralt zemřel r. 1492 a zanechal po sobě 
obrovské dluhy, takže většina jeho majetku 
musela být rozprodána pro uspokojení věřite-
lů. Kotvrdovicko koupil Václav Gedeon z Oleš-
ničky. A když vladykové z Olešničky přikoupili 
později ještě Rudici, nastal Jedovnickým velký 
problém s cestou na Bytřec, kde měli pastviny. 
Roku 1497 Václav ze Želatavy, dědic zemřelého 
Matěje, poprvé žaluje Václava Gedeona o  100 
hřiven (6400) grošů, „… že mi zatopuje i  lidem 
mým rybníkem, kterýž leží u městečka, lúky, jež-
to já i lidé moji veliké škody berú…“ 
A tento důvod se opakuje i dalších létech a de-
setiletích. Kotvrdovičtí nechávají zarůst splav 
či zvýši hráze, tím zaplavují jedovnické louky či 
cestu na  Bystřec. Jedovničtí naopak neoplétají 
cestu na  Bystřec, dobytek se pase na  kotvrdo-
vických pozemcích. Jedovničtí kradou dřevo 

v kotvrdovických lesích, je zabit jeden poddaný. 
Nekonečná série žalob a nedodržovaných smír-
ných dohod…
O  dnes překvapivém průběhu jedovnicko-kot-
vrdovických hranic se dozvídáme i z jiné dvojice 
půhonů – jedovnický vladyka žaluje kotvrdo-
vického, že mu zaplavil pozemky vybudováním 
hrázek na  potoce, který teče kolem městečka 
– a  kotvrdovický majitel jedovnického, že je-
dovnický rychtář rozmetal hrázky na  tomto 
potoku. Jinými slovy - Kotvrdovický potok byl 
tehdy hranicí, jeho levý (východní) břeh patřil 
ke Kotvrdovicím (dnešní část Habeše, Podhájí, 
Záměští). K  posunu hranic katastrů došlo až 
po  sjednocení obou panství pod panstvím rá-
jeckým, takže i  osídlení levého břehu Záměští 
začalo až koncem 16. století, což potvrzuje i na-
lezená keramika.
Poslední jedovnická generace vladyků Jedov-
nických ze Želetavy byli Matějovi pravnuci. 
Václav, Jan a Vilím (linie šla Matěj – syn Vác-
lav – vnuk Jindřich). Nejstarší pravnuk Václav 
zemřel předčasně po r. 1559, zbylí bratři drželi 
Jedovnicko napůl. Už roku 1568 dal Jan svou 
polovinu kvůli dluhům do  zástavy Bernardovi 
Drnovskému z  Drnovic, držiteli Rájce. Roku 
1569 prodal Bernardovi svou polovinu Jedovnic 
Vilím, sídlící už tehdy na  Podomí. A  konečně 
roku 1573 prodal svou polovinu i  Jan. Tím Je-
dovnice přešly pod rájecké panství, stejně jako 
roku 1574 prodejem i  panství kotvrdovické. 
Došlo k posunu hranic – Jedovnice získaly mj. 
rybníky Budkovan a Olšovec (a asi i Jakub nad 
Jedovnicemi). Mimochodem, název Olšovec 
pochází ne od olší, ale z pojmenování Onšovský 
rybník po jednom z majitelů, Oneši Gedeonovi 
Kotvrdovském z Olešničky.
Jan je naposledy zmíněn 1580, Vilím 1581. Ale 
prameny ještě přinášejí informaci o  janových 
dětech. Dcera Kateřina byla provdána za Perch-
tolda Plachého z Voděrad, syn Matyáš je napo-
sledy zmíněn r. 1583, kdy žil na  dvoře v  Čejči 
a  v  hádce smrtelně poranil Václava Milotu ze 
Všejan. Tím zdánlivě zmizeli Jedovničtí ze Že-
letavy z dějin.
Roku 2013 jsem zkusil na  internetu vyhledat, 
kde všude se vyskytuje příjmení Jedovnický. 
K  mému překvapení bylo výrazně koncentro-
váno na  jihovýchod Moravy, takže se zdá, že 
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nepochází od  lidí přistěhovaných z  Jedovnic – 
to by asi bylo rozmístěno rovnoměrně. Navázal 
jsem kontakt s  Ing.  Bohumilem Jedovnickým, 
CSc. žijícím v Brně. Potvrdil mi, že celý rozrod 
Jedovnických pochází od jediného člověka, On-
dřeje Jedovnického, který zemřel r. 1720 ve věku 
50 let a žil v Ostrovánkách. Narozen byl tedy asi 

1670. A protože Ostrovánky a Čejč dělí vzduš-
nou čarou pouhých 14 km, je téměř jisté, že jde 
o potomka našich jedovnických vladyků. Dnes 
žije v ČR 54 mužů a 45 žen Jedovnických. Ale 
další větev rodu sídlí v Chorvatsku, další se do-
stala dokonce do Austrálie…

Josef Plch

Poděkování
Děkuji tímto za celou obec panu Vladimiru Vasilievovi, který je majitelem domku čp. 49 v Legionář-
ské ulici. Při opravě našel zazděnou plechovou schránku s písemnostmi, které tam roku 1923 nechala 
zazdít Františka, vdova po budovateli domu profesoru Fr. B. Ševčíkovi, při prodeji domu staviteli 
Bezroukovi. Jde o cenný nález, který dále rozšíří naše poznání o této významné postavě jedovnické i 
moravské historie. Pan Vasiliev nález předal obci.

Josef Plch

Duchovní sloupek

Hodit lano (aneb Co slavíme o Velikonocích)

„Hodit lano“, ať už je to myšleno doslovně nebo 
obrazně, znamená nabídnout pomoc. Lano je 
možné hodit tonoucímu nebo nešťastníkovi, 
který spadl do  jámy. Herci tak říkají nabídce 
umožňující lepší využití jejich schopností. Ob-
chodníci hází lana zákazníkům, někdy jsou o to 
žádáni fanoušci fotbalového klubu, který se oci-
tl ve finanční tísni a vidí záchranu ve finančním 
příspěvku svých příznivců, o  totéž jsou někdy 
žádáni poslanci či zastupitelé krachující vý-
znamnou firmou nebo dokonce jeden stát jiným 
státem, o  hození lana žádají přes internet lidé, 
kteří si nevědí rady - těhotná patnáctiletá dív-
ka, řidič shánějící náhradní součástku do svého 
veterána, nemocný, kterému nezabírají žádné 
léky...
V jednom dokumentu o dobrodruzích, kteří se 
pokoušeli přejít jakýsi divoký ostrov přes hodně 
vysoké hory, byla popsána dramatická situace. 
Mužové se ocitli před rozvodněnou horskou říč-
kou. Přebrodit ji nepřipadalo v úvahu. I kdyby 

se vzájemně jistili, proud by je umlátil o balvany 
v řečišti. Dohadovali se, jestli se mají vydat pro-
ti proudu tak vysoko, až z  řeky bude potůček, 
a tam přeskočit, nebo změnit plán a jít po prou-
du k  moři. Jenže cesta nahoru i  dolů byla tak 
náročná, že by za den urazili jen několik desítek 
či stovek metrů. Zdálo se, že zbývá jediná mož-
nost - vrátit se zpátky tudy, kudy přišli. Jeden 
z nich, který vnímal návrat jako prohru, zkusil 
něco, čemu ostatní nevěřili. Přivázal na  konec 
lana velký kámen a házel ho přes řeku tak dlou-
ho, dokud se mu nepodařilo kámen zaklesnout 
na druhé straně za kmen stromu dělící se ve tva-
ru Y. Opačný konec lana uvázal za  obrovský 
balvan a pak, zavěšený rukama a nohama jako 
lenochod a  se zády v  proudu řeky přeručkoval 
na  druhou stranu. Tam pořádně uvázal lano, 
v  jehož spolehlivost ostatní zpočátku nevěřili, 
nad ně uvázal druhé a  jeho kolegové už se do-
stali s  veškerým nákladem přes řeku poměrně 
snadno po lanové lávce.
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Jádrem Velikonoc je oslava toho, že Bůh dělá pro 
lidi něco podobného, jako onen horolezec risku-
jící svůj život. Židé vzpomínali slavnostní večeří 
(rodinnou bohoslužbou podle přesných pravi-
del) na velikou noc, během níž se jejich předko-
vé zachránili před pronásledovateli přechodem 
přes moře, jehož vody dočasně uvolnily na Boží 
pokyn po Mojžíšově zoufalé modlitbě dno, aby 
se pak vrátily na své místo, když už byl Boží lid 
na druhém břehu, zatímco nepřátelé byli upro-
střed. (Poznámka pro ty, kterým to připadá jako 
pohádka: V  Rudém moři bylo nalezeno místo 
hluboké jen několik metrů a  počítačová simu-
lace prokázala, že při vhodném směru a  síle 
větru může dojít k obnažení dna; nemáme sice 
historický doklad o tom, že se to někdy stalo, ale 
možné to je. Můžeme si jen být jisti, že Mojžíš 
o tom tenkrát neměl ani tušení.) 
O půldruhého tisíce let později prožívali lidé to, 
čemu jsme si zvykli říkat „blbá nálada“. Židé se 
už několik desetiletí museli podřizovat záko-
nům Římské říše. Někteří se bouřili, jiní využili 
situace k obohacení, další jen tak nějak přežívali 
ve  stylu „nažraný vlk a  celá koza“, navenek pl-
nili své náboženské povinnosti, ale s morálkou 
to nebylo moc slavné. A byli i tací, kteří se prá-
vě tu morálku snažili zachránit, protože jí byl 
podmíněn příslib Boží pomoci. Právě tyto lidi 
přitahoval Ježíš, který říkal věci, které by mohly 
vést k  vytoužené změně. Jeho požadavky byly 
náročné, ale když všechno ostatní selhalo, zbý-
vala jen rezignace nebo život podle Ježíšových 
rad: „Miluj Boha nade všecko a každého člověka 
jako sebe.“, „Co nechcete, aby dělali druzí vám, 
nedělejte vy jim.“ nebo „Odstraň nejdříve trám 
ze svého oka a teprve potom tahej třísku z oka 
svého bližního.“ 
Někdy kolem roku 33 slavil Ježíš velikonoční ve-
čeři s dvanácti muži, které se snažil tři roky ško-
lit, aby byli schopni s ním spolupracovat a po-
kračovat v  jeho díle. V  několika bodech tehdy 
změnil tradiční průběh této slavnostní večeře. 
Než zasedli (tehdy spíše zalehli) ke stolu, umyl 
apoštolům nohy (což jinak dělali otroci, byli-li 
v domě) a  řekl apoštolům, že v  tom mají vidět 
výzvu k  tomu, aby si lidé ochotně posloužili, 
kdykoli bude třeba. Potom Ježíš posloužil ješ-
tě jiným způsobem: když držel v  ruce chleba, 
řekl, že je to jeho tělo, a víno v kalichu že je jeho 

krev, že je tedy nějakým tajemným způsobem 
přítomen v tomto jídle a nápoji. Učedníci, kteří 
tisíckrát viděli, jak se stala skutečností Ježíšova 
uzdravující slova pronesená nad nemocnými, 
to brali jako fakt; ani je nenapadlo řešit, v čem 
to tajemství spočívá a  jak je možné, že je Ježíš 
před nimi i v tom pokrmu. Toto Ježíšovo vydá-
ní se do  lidských rukou pokračovalo dál. Ještě 
v noci ho zajali vojáci, kterým před tím ukázal, 
že kdyby chtěl, nic by nezmohli (při jejich pří-
chodu proti nim vztáhnul ruku a všichni padli 
na zem). Potom ho velekněží pomocí falešných 
svědků odsoudili za rouhání, římského proku-
rátora dotlačili výhrůžkami k  potvrzení roz-
sudku a tím i jeho provedení, takže se dál mohli 
tvářit jako neviňátka, protože to všechno přece 
provedli nenávidění Římané, Židé nikoho po-
pravit nesměli. A tak Ježíš zemřel způsobem vy-
hrazeným nejtěžším zločincům a nejbolestivější 
formou tohoto trestu. Byl narychlo pohřben 
v umělé pohřební jeskyni, kde ještě nikdo nebyl 
pochován. Západem Slunce začal největší svátek 
židovského roku, takže nebylo možné tělo ze-
mřelého a hrob upravit. To chtěli dohnat třetího 
dne, v neděli ráno, jenže hrob byl prázdný. Celý 
den se propracovávali od  logických úvah typu 
„byl ukraden“ nebo „nespletli jsme si hrob?“ 
k tomu, co na začátku nikoho ani nenapadlo, ale 
nakonec se to ukázalo jako nejlogičtější vysvět-
lení: „Ježíš vstal z mrtvých!“
Křesťanské Velikonoce připomínají zmíněné 
události. Zelený čtvrtek Poslední večeři a  sla-
vení první mše, Velký pátek Ježíšovo ukřižo-
vání, Bílá sobota den zoufalství, kdy byl Ježíš 
pohřben, a  Velikonoční neděle (Boží hod veli-
konoční) Ježíšovo zmrtvýchvstání (začínáme je 
slavit podle židovského počítání času už po so-
botním západu Slunce). Původně toto slavení 
trvalo 8 dnů do následující neděle, nám z toho 
zbylo Červené pondělí, jehož náplň ovšem pro 
mnohé nemá s náboženským obsahem Veliko-
noc vůbec žádnou souvislost.
Řečeno obrazně: na  Velikonoce se radujeme 
z toho, že nám Bůh hodil lano. Ježíš jako první 
překonal nepřekonatelnou řeku a připravil nám 
cestu. Není to pevný most nebo lávka, ale pře-
jít se dá. Jen se člověk musí dívat před sebe a ne 
do rozbouřených vln pod sebou.

Václav Trmač, farář
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Napsali jste nám

Povídání o smutných věcech

Nejsmutnějším okamžikem v  životě jsou po-
slední věci člověka. Člověka opouštějícího své 
blízké, známé, svoji obec. Tím nejposlednějším 
je smuteční rozloučení se zesnulým. Smuteční 
hosté přicházejí na  místo loučení vyjádřit ze-
snulému poslední pozdrav, projevit mu svoji 
úctu, poděkování a  uznání za  vše, co ve  svém 
životě vykonal, co bližním a společnosti dal.
Jedním z  takových míst je i  smuteční obřadní 
síň v Jedovnicích.
Podle mého názoru opravdu smuteční, proto-
že smutný je již pohled na  její stav, v  jakém se 
po čtyřicetiletém užívání bez údržby nachází.
V době jejího otevření byl za čelní průhlednou 
stěnou výhled na pěknou přírodu.
Dnes při smutečním obřadu smuteční hosté 
mohou za  touto stěnou pozorovat projíždějící 
automobily nebo i s míčem hrající si a pobíha-
jící děti. Přímou účast na  obřadu vnitřní ka-
pacita síně umožňuje pouze části přítomných, 
řada dalších musí postávat venku, kde vlastně 
ani nevědí, jak uvnitř rozloučení probíhá. To 
ani nepopisuji situaci, když se rozloučení koná 
za nepříznivého počasí.
Pokud se týká vnitřního vybavení smuteční 
síně, tak zvukové a hudební zařízení je na úrov-
ni
počátků této techniky. Dnes zdaleka nesplňuje 
požadavky současnosti a bylo by vhodné možná 
pro začínajícího žáka hry na klavír. V obci s tak 
vysoce vyspělou hudební kulturou.
K přednesu vždy velmi pěkných, obsahově vý-
stižných a k životu zesnulého zaměřených slov 
pana Zelinky při obřadu loučení chybí něco 
k dotvoření sváteční pietní atmosféry, jakou by 
si zesnulý, pozůstali i přítomní občané zaslou-
žili. S  nápravou by zde ve  spolupráci s  panem 
Zelinkou mohla přispět svojí aktivitou kulturní 
komise s komisí pro občanské záležitosti.
V zájmu vnější i vnitřní modernizace naší smu-
teční síně jsem již po několik let podával kaž-
doročně návrh na  úpravu síně s  požadavkem 
na zařazení její opravy do rozpočtu finančního 

hospodaření městyse. Na každý z těchto návr-
hů jsem obdržel odpověď s vyjádřením, že pro 
nedostatek finančních prostředků není možné 
můj návrh uskutečnit.
Jsem přesvědčený, že v  rozpočtu městyse při 
objemu čtyřiceti milionů korun ročně by ne-
mělo být problémem vyčlenit na  opravu síně 
potřebnou částku. Je mně jasné, že sestavování 
rozpočtu je náročné, včetně jeho schvalování 
zastupitelstvem. Není jednoduché rozhodnout 
správně, do  čeho rozpočtované peníze vložit 
přednostně. Rozpočtování je však současně 
také obrazem, které priority vedení městyse 
podporuje a co je z jeho pohledu nejdůležitější.
Schválit a  zajistit vytvoření důstojného pro-
středí při smutečním rozloučení je pro všechny 
zastupitele možností a příležitostí vzdát zesnu-
lým spoluobčanům zaslouženou poslední poctu 
a poděkovat jim tím také za své zvolení do za-
stupitelských funkcí.
3. listopadu 2014 zastupitelé z volebních sdru-
žení „Budoucnost“, KDU-ČSL a  „...bude líp“ 
ve  Společném prohlášení uvedli, že vytvoří 
seznam prioritních investičních akcí, které by 
v průběhu volebního období měly být splněny. 
Zatím jsem neměl příležitost seznámit se s tím-
to seznamem, takže nevím, patří-li k těmto je-
jich prioritám i smuteční síň.
Skutečností však je, že dva volební subjekty 
pamatovaly na  opravu síně již před volbami. 
„Budoucnost“ vyjádřením, že bude „provádět 
potřebnou údržbu (...) smuteční obřadní síně...“ 
a  „Sdružení nezávislých kandidátů Jedovnice, 
bude líp“ slovy „opravíme obřadní síň“. 
V zastupitelstvu mají pětičlenné zastoupení a je 
vidět, že ihned při sestavování prvního rozpoč-
tu za tímto cílem tito zastupitelé šli a podařilo 
se jim včlenit do rozpočtu alespoň 355 tisíc ko-
run. Není to málo, avšak je to almužna na náro-
ky, které úprava síně bude vyžadovat. Stačit to 
může na nějakou malou dílčí úpravu, což pova-
žuji za bezvýznamné.
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Kdyby zbývajících deset zastupitelů tento ná-
vrh nejenom schválili, nýbrž z vlastní iniciativy 
stejnou měrou, tedy o dalších dvakrát 355 tisíc 
navýšili, získala by se částka, za  kterou by se 
dalo již něco pořídit. To lze učinit i po schválení 
stávajícího rozpočtu. Rozpočtovým opatřením. 
V  balíku čtyřiceti milionů snížením u  všech 
jednotlivých položek výdaje o dvě až tři procen-
ta by se více než milion korun vyčlenilo a po-
třebné peníze by byly na světě.
Na  závěr malou připomínku. Úpravou obřad-
ní síně nemám na  mysli nějaké poopravování 
na úrovni lidové tvořivosti nebo ve smyslu slov 
„urob si sám“. U  obřadní síně vidím potřebu 
odborně připraveného a  vypracovaného pro-
jektu, jehož realizací by v  Jedovnicích vznikl 
objekt, který by náš městys posunul opět o další 
malý krůček k městským podmínkám. Bylo by 
ctí pro všechny zastupitele, kdyby při svých jed-

náních poslední věci svých spoluobčanů neod-
sunovali na poslední místo.

IM
Poznámka k  výše uvedenému článku: Při vší 
úctě k autorovi i k právu vyjádřit svůj názor je 
třeba uvést na pravou míru dezinformaci ze zá-
věru článku, na niž byl autor upozorněn.
Částka na  opravu obřadní síně byla zahrnuta 
už do  prvotního návrhu rozpočtu, při násled-
ném projednávání finančním výborem i na spo-
lečném jednání zastupitelů a  finančního výbo-
ru tuto částku všichni akceptovali, aniž by o ní 
byla diskuse či snahy ji navýšit či ponížit. Tuto 
všeobecnou shodu podle našeho názoru nelze 
interpretovat tak, že skupina 5 zastupitelů „šla 
za  svým cílem“ splnění volebního programu 
a zbylých 10 zastupitelů by mohlo zpytovat svě-
domí.
Pokud lze o nějakém poměru psát, tak ne o 5:10, 
ale spíše 15:0.

Rada městyse Jedovnice

Pozvánky

Policie městyse Jedovnice zve nejen 
seniory na besedu na téma 

Bezpečnost a chování seniorů, trestná 
činnost páchaná na seniorech. 
Cílem besedy bude upozornit spoluobčany ne-
jen důchodového věku na bezpečnostní rizika 
a minimalizovat tak možnost, že se stanou 
obětí trestného činu či přestupku. 
Beseda se bude konat dne 24. 4. 2015 ve 14.00 
hodin v sále pohostinství v Chaloupkách.

Svátek svatého Floriána 
– patrona hasičů
V sobotu 2. 5. 2015 se u příležitosti svátku sv. 
Floriána – patrona všech hasičů – uskuteční 
na sokolském hřišti již tradiční „DĚTSKÉ 
ODPOLEDNE S HASIČI“ s podvečerní vatrou 
a opékáním špekáčků. Pro děti bude připravena 
spousta atrakcí s hasičskou tématikou a mož-
nost prohlídky naší hasičské techniky.

V letošním roce bude celá akce spojena se 
slavnostním předáním a uvedením do provozu 
nového hydraulického vyprošťovacího zařízení 
pro naše hasiče, které bude jednotce sloužit 
a pomáhat při dopravních nehodách a jiných 
technických událostech. Součástí slavnostní-
ho předání bude ukázka zásahu jednotky při 
dopravní nehodě a vyproštění osob z havarova-
ného vozidla. 
Začátek celého odpoledního programu 
v 15.00.
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Pozvánka na absolventské koncerty
Základní umělecká škola Vás 
srdečně zve na cyklus absol-
ventských koncertů svých 
žáků. V programech vystou-
pí absolventi I. a II. stupně 
hudebního oboru. Začátek 
jednotlivých koncertů je 
vždy v 16.30 hodin v sále ZUŠ (budova MŠ). 
Termíny absolventských vystoupení:
čtvrtek 30. 4.
středa 13. 5.
pondělí 18. 5.
čtvrtek 28. 5. 
V pátek 5. června v 16.30 hod. doprovodí sólisty 
z řad absolventů také Taneční orchestr ZUŠ 
Jedovnice. Vystoupení se uskuteční v sále kina. 
Všechna vystoupení jsou otevřena široké veřej-
nosti. Přijďte si poslechnout hudbu v podání mla-
dých umělců a potleskem podpořit jejich výkony. 

Divadelní soubor Vlastimil Jedovnice
Vás zve na reprízu autorského představení

Ve škole je bomba!
neděle 8. listopadu 2015
neděle 22. listopadu 2015
začátek vždy v 17 hodin - kinosál KD Jedovnice
Předprodej vstupenek bude zahájen od září 
2015 v prodejně Květiny Jaroslav Zelinka Jedov-
nice. Představení trvá cca 140 minut a má jednu 

15 minutovou přestávku. Divákům nehrozí 
žádné život ohrožující nebezpečí.

Svátek matek
Místní organizace KDU-ČSL v Jedovnicích 
pořádá v neděli 10. května v kulturním domě 
v Jedovnicích oslavu Svátku matek. Začátek v 
15.00.
Zveme maminky a babičky, ale i vás ostatní, 
protože oslavenkyně jistě potěší, když radostné 
chvíle prožijí se svými nejbližšími. 

Připomínka 26. dubna 1945
Uvedeného dne byly Jedovnice zasaženy 
náletem. Na připomínku této tragické události 
kulturní komise zve pamětníky i zájemce na 
besedu. Sál Chaloupky, pátek 8. května v 17.00.

Divadelní společnost HÁTA Praha pro Vás 
připravuje reprízu divadelního představení 

Vztahy na úrovni 
pátek 27. listopadu 2015
začátek v 19 hodin, kinosál KD Jedovnice
Předprodej vstupenek bude zahájen od dubna 
2015 v Informačním středisku na náměstí 
(knihovna), tel. 516 442 284.
autor: Edward Taylor, režie: Antonín Procházka
V  představení hrají: Lukáš Vaculík, Ivana An-
drlová, Olga Želenská, Vlasta Žehrová, Viktor 
Limr, Martin Sobotka, Martin Zounar, Monika 
Absolonová, Kateřina Hrachovcová, Mahulena 
Bočanová, Adéla Gondíková, Vlasta Žehrová, 
Pavel Nečas, Zbyšek Pantůček

KINO E-CINEMA JEDOVNICE 

DUBEN-KVĚTEN 2015
Adresa: Na  Kopci 571, 679  06 Jedovnice tel. 
737 003 873
Začátky představení v 18.00 hodin, pokladna 
otevřena ½ hodiny předem.
Rada městyse stanovuje výši vstupného do Kina 
Jedovnice 60 Kč, 
na  dětská představení ve  výši 30  Kč a  pro děti 
do 6 let zdarma.

NEDĚLE 5. 4. – ZATAŽENO, OBČAS 
TRAKAŘE 2
Snaživý vynálezce Flint Lockwood je podivín-
ský génius, který ohromuje svými bláznivými 

vynálezy. Když jeho nejnovější vynález, stroj 
na  proměnu vody v  jídlo, nešťastnou náhodou 
zničí náměstí a vystřelí do nebe, domnívá se, že 
je s  jeho vynálezeckou kariérou konec. Dokud 
se nestane něco neuvěřitelného. Animovaná ko-
medie USA
/96 /́ FALCON; Vstupné 30 Kč (dětské předsta-
vení), MP

NEDĚLE 12. 4. – POJEDEME K MOŘI
Jedenáctiletý Tomáš se chce stát filmařem, 
a  když dostane k  narozeninám kameru, roz-
hodne se natočit svůj první film – o své rodině 
a  kamarádovi. Postupně tak poznáváme jeho 
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tatínka, maminku, babičku, ale i kamaráda Ha-
rise, který mu pomáhá s natáčením. Kluci blb-
nou a  užívají si natáčení, ale jen do  chvíle než 
zjistí, že kamera dokáže odhalit i  věci, které 
jsou nepříjemné - například pravdu o jejich spo-
lužačce, kterou Tomáš miluje anebo to, že mu 
jeho táta lže! Dvakrát týdně tajně odjíždí místo 
práce bůhvíkam, ale zapírá to. Tomáš, i když má 
obavu, že se dozví něco, co bude bolet, se roz-
hodne tomu přijít na  kloub. Netuší, že narazil 
na rodinné tajemství, které má mnohem hlubší 
kořeny, než se zprvu zdálo... Film Jiřího Mádla. 
Hrají: Petr Šimčák, Jan Maršál, Ondřej Vetchý. 
Výborný film pro celou rodinu.
/90 /́ FALCON; Vstupné 60 Kč, MP

NEDĚLE 19. 4. – ZLOBA: KRÁLOVNA 
ČERNÉ MAGIE
Legendární příběh zlé královny z  klasického 
snímku společnosti Disney Šípková Růženka 
z  roku 1959, a  seznamuje diváky s  její zradou, 
která nakonec způsobila, že se její kdysi čisté 
srdce proměnilo v kámen. Královna Zloba, hna-
ná touhou po pomstě a urputnou snahou udržet 
si trůn, uvrhne na novorozenou dcerku lidské-
ho krále, Auroru, krutou kletbu. Jak princezna 
roste, ocitá se přímo v  samém středu narůsta-
jícího konfliktu mezi lesním královstvím, které 
si zamilovala, a lidským královstvím, ze kterého 
pochází. Zloba si uvědomuje, že princezna může 
být klíčem k  míru mezi oběma říšemi a  je tak 
nucena k nemilosrdným činům, které oba světy 
navždy změní. Pohádkový, rodinný koprodukč-
ní film.
/97 /́ FALCON; Vstupné 30 Kč (dětské předsta-
vení), MP

NEDĚLE 26. 4. – DRACULA: NEZNÁMÁ 
LEGENDA
Než se stal Drákulou, byl Vladem III., vládcem 
malé zemičky jménem Transylvánie, která se kr-
čila ve stínu mocné osmanské říše. Dobře věděl, 
že jakýkoli odpor proti silnému sousedovi by 
znamenal jeho konec. Když ho však sultán „po-
žádá“, aby mu poslal tisíc chlapců včetně svého 
vlastního syna coby čerstvé rekruty do armády, 
rozhodne se neuposlechnout. Aby porazil zlo 
a odvrátil nevyhnutelné, spojí se se zlem mno-
hem větším. Stane se Drákulou. Nezničitelným 
démonem, který je schopný porážet obrovská 

vojska, ale který zároveň ztrácí ty, jež svým zou-
falým aktem zachránil – své nejbližší. Fantastic-
ký film USA.
/92 /́ CINEMART; Vstupné 60 Kč, MN 12

NEDĚLE 3. 5. – CHLAPECTVÍ
Chlapectví je výjimečný film. Příběh o  dospí-
vání jednoho obyčejného kluka chtěl režisér 
Richard Linklater natočit co nejpoctivěji, i proto 
na něm pracoval dvanáct let. Každý rok, na tři 
až čtyři natáčecí dny, se sešla tatáž sestava her-
ců a tvůrců, aby natočila další střípek do jedné 
životní mozaiky. Výsledkem je snímek, který je 
neobyčejný svou obyčejností a také tím, jak ne-
uvěřitelně pestrou škálu emocí dokáže ze svých 
diváků vydolovat. Mason (Ellar Coltrane) je 
sympatický šestiletý kluk, který po rozvodu ro-
dičů žije se starší sestrou Sam (Lorelei Linkla-
ter) a mámou (Patricia Arquette). S tátou (Ethan 
Hawke) se ale obě děti pravidelně vídají a mají 
s  ním kamarádský vztah. Taková je Masonova 
výchozí životní situace, z  níž se vydává vstříc 
pubertě, dospívání a  dospělosti. Po  cestě míjí 
spousty známých a přátel, prvních a druhých lá-
sek, konfliktů a usmiřování se sestrou a matkou 
a dalších životních křižovatek, které všichni tak 
důvěrně známe. Pozoruhodný film USA.
/166 /́ CINEMART; Vstupné 60 Kč, MN 12

NEDĚLE 10. 5. – CO JSME KOMU UDĚLALI?
Claude a  Marie Verneuilovi jsou svým založe-
ním provinční milovníci staré dobré Francie, 
silně věřící katolíci a  ve  svém okolí patří mezi 
vážené občany. A také mají čtyři dcery: Isabel-
le, Odile, Ségolène a  Laure. Při jejich výchově 
se vždy snažili uplatňovat spíše konzervativní 
metody a snažili se jim vštípit ty správné hodno-
ty – tedy ty jejich. Dnešní doba ale Verneuilovy 
konfrontuje s mnoha věcmi, které rozhodně ne-
jsou podle jejich gusta, například s multikultur-
ní nebo náboženskou tolerancí a  s  podobnými 
dnešními výmysly. A  tak také museli postup-
ně spolknout tři svatby, které rozhodně nebyly 
podle jejich ideálních představ. První dcera si 
totiž vezme muslima, druhá Žida a třetí se vdává 
za Číňana. Zkuste si potom představit, jak vypa-
dá v této sestavě velké rodinné setkání na Váno-
ce. Jedinou a  poslední nadějí na  „opravdovou“ 
svatbu v  kostele mají u  nejmladší dcery, která, 
haleluja, potkala Charlese, spořádaného katolí-



JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 03/04 2015

38

ka. Jenže… Velmi sympatická francouzská ko-
medie, zpracovává podobné téma jako slavný 
film Hádej, kdo přijde na večeři.
/97 /́ CINEMART; Vstupné 60 Kč, MN 12

NEDĚLE 17. 5. – ZVONILKA A PIRÁTI
Ze světa Petra Pana přichází do našich kin sní-
mek Zvonilka a  piráti, velkolepé dobrodruž-
ství o Zarině, chytré a ambiciózní víle, která je 
ohromena neuvěřitelnými možnostmi modrého 
kouzelného prášku. Když se kvůli svým odváž-
ným nápadům dostane do potíží, uteče ze země 
víl a spojí své síly s piráty, kteří z ní udělají ka-
pitánku své lodi. Zvonilka se společně se svými 
přáteli musí vydat na  dobrodružnou pouť, aby 
Zarinu našli a společně pak zkřížili meče s ban-
dou pirátů pod vedením plavčíka Jamese, ze kte-
rého se má záhy stát legendární Kapitán Hook.
Animovaný film USA.
/78 /́ FALCON; Vstupné 30 Kč (dětské předsta-
vení), MP

NEDĚLE 24. 5. – GET ON UP: PŘÍBĚH 
JAMESE BROWNA 
James Brown byl nespoutaný živel, jenž si vždyc-
ky dělal, co chce. Nesnesitelná frackovitost, kte-
rou v plné kráse rozbalí hned v úvodu filmu, má 
hluboké kořeny v jeho minulosti. K ní se divák 
propracovává postupně, prostřednictvím ret-
rospektivních střípků, které odhalují nelehké 
dětství v dobách hospodářské krize, odloučení 
od rodičů, pobyt v polepšovně a v base. James se 

nikde nenaučil pravidla, podle kterých společ-
nost fungovala. I proto je permanentně porušo-
val. Na druhou stranu se nebál měnit zavedené 
pořádky, což mu pomáhalo v  zásadních život-
ních a  především hudebních rozhodnutí. Film 
Get On Up, který si název vypůjčil od  jedné 
z  nejslavnějších Brownových písniček, je nejen 
silným životním příběhem, ale zároveň si ho 
lze užít jako hudební koncert napěchovaný jeho 
největšími peckami. Hudební film USA.
/138 /́ CINEMART; Vstupné 60 Kč, MN 12

NEDĚLE 31. 5. – ŠKATULÁCI
V  Sýrečkově není radno vycházet po  setmění. 
Z podzemních doupat vylézají podivní tvorové 
zvaní Škatuláci, kteří kradou vše, co jim přijde 
do rukou. Jednou prý dokonce ukradli malého 
kluka! A  právě tenhle ukradený klučina vám 
v dobrodružném a zábavném vyprávění prozra-
dí, že to všechno jsou jen bohapusté lži. Tvůrci 
filmů Koralína a svět za tajnými dveřmi a Nor-
man a duchové zase jednou popustili uzdu své 
vizuální fantazii a stvořili svět, do kterého se rád 
vydá každý. Každý, s výjimkou pana Chňapala. 
Tenhle nerudný chlap s alergií na sýr má se Ška-
tuláky nevyřízené účty, a proto jim ani na chví-
li nedá pokoj. Škatuláci potřebují pomoc. A  ta 
přijde ze zcela nečekané strany. Jen aby nebylo 
pozdě. Animovaný film USA.
/97 /́ CINEMART; Vstupné 30 Kč (dětské před-
stavení), MP

KONTEJNEROVÁ DOPRAVA 
RADEK VÁGNER

ŠTĚRKY – PÍSKY – BETONY – DŘEVO – STAVEBNÍ SUTĚ
Nabízím přepravu sypkých materiálů, betonu, sutě, písku 

či zeminy včetně přistavení kontejneru.

Radek Vágner, 679 14 Ostrov u Macochy 37  
tel.: +420 702 552 330, vagner@doprava-ostrov.cz  

www.doprava-ostrov.cz 

Reklamy – inzerce
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Nové noční spoje
Jedovnice – Brno a zpět

soboty + neděle + svátky
zastávky jako na obvyklé trase:

Jedovnice – Křtiny – Bukovina, rozcestí – Březina – Ochoz – Brno

Jedovnice – Brno
Odjezd z Jedovnic v 00.05

Příjezd Brno, Prušánecká 00.43, přestup na linku N99
Brno, Stará Osada 00.48

Brno, Hlavní nádraží 00.55

POZOR:
Nepřestupuje se na Staré Osadě!

Přestup na linku N99 na zastávce Brno, Prušánecká

Brno – Jedovnice
Z Brna od Hlavního nádraží (kolej č. 4) v 01.00

linkou N99 směr Mariánské údolí
nebo

linkou N97 směr Líšeň, hřbitov

Výstup na zastávce Brno, Stará Osada,
kde přestupte na navazující linku 201 směr Jedovnice

Odjezd linky 201 ze Staré Osady 01.10
Linka 201 vyčká příjezdu linek N97 a N99 od Hlavního nádraží

Lze využít všechny běžné jízdní doklady IDS JMK
(předplatní jízdenky i jednorázové jízdenky)

Dotazy a připomínky posílejte na
info@kordis-jmk.cz; tel. 543 174 317

Aktuální informace také v jízdních řádech a na www.idsjmk.cz




