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Zprávy z redakce
Na obálce: Poznali jste 
dubnovou pranostiku?
Uhodli jste, jakou pranostiku představuje titulní 
kresba Mgr.  Jitky Vávrové? Ověřit si to můžete 
na straně 40.

Jedovnický zpravodaj v novém 
grafickém designu
Jak se vám líbí? Původně jsme chtěli „v novém 
kabátku“ začít již od ledna, ale redakční disku-
se se protáhla, a  tak vám ho představujeme až 
v tomto druhém letošním čísle. Autorem nového 
grafického konceptu je Ing. Petr Slavíček, který 
pro nás připravuje sazbu už několik let. V redak-
ci jsme uvažovali i o tom, že bychom na obálku 
místo kresby dávali fotografii, ale nakonec jsme 
se dohodli, že vzdát se půvabných kreseb Jitky 
Vávrové by byla škoda – dodávají našemu zpra-
vodaji originalitu, vždyť fotky má každý! A pro-
to jsme se naopak rozhodli dát Jitce více volnosti 
k rozvinutí její kreativity. Na obálce letos budete 
nacházet obrázky ilustrující lidové pranostiky*.
*Pranostika je žánr lidové slovesnosti. Jde o poře-
kadlo, které se snaží dávat do souvislosti určité me-
teorologické jevy a roční dobu, založená na dlouho-
dobé lidské zkušenosti, potažmo i předpověď těchto 
věcí. Výraz pranostika je odvozeno z latinského slo-
va prognosis, tedy předpověď. (podle Wikipedie)

Jedovnice ve fotografii 
aneb Výzva čtenářům
Vážení čtenáři Jedovnického zpravodaje, 
fotografové,
často se setkáváme s tím, že na různých místech 
internetu nebo v  novinách se objevují krásné 
a  zajímavé obrázky Jedovnic. Jsou to obrázky 
staré desítky let, ale i obrázky nedávné či součas-
né. Je škoda, aby ležely v domácím utajení. Byli 
bychom rádi, kdybyste nám je poskytli a  dali 
souhlas k jejich zveřejnění. Budeme rádi připo-
mínat naši historii i současnost. 
Buďte prosím tak laskavi a přispějte do databá-
ze jedovnických obrázků. I když do zpravodaje 
se všechny fotky nevejdou, mohou se časem 
objevit třeba v kalendáři – anebo budou prostě 
součástí archivu. Digitální fotografie můžete za-
slat na mail redakce. Papírové fotografie si sami 
naskenujeme a po naskenování vám je vrátíme. 
Prosíme, připojte k fotografii také datum (aspoň 
přibližný rok) a místo pořízení, případně i pří-
běh, který se s ní pojí. Předem děkujeme!

Redakční rada Jedovnického zpravodaje 
(kontakty najdete v tiráži na str. 3)

Uzávěrka příštího čísla (KVĚTEN-ČERVEN 
2018) bude 15. 5. 2018!
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Starostovo okénko
Vážení spoluobčané,
20. března 2018 se sešlo zastupitelstvo ke svému 
jednání. Hlavním bodem bylo schválení rozpoč-
tu. V  letošním roce jsme rozpočtovali částku 63 
mil. Kč.
Vlastnímu jednání předcházely pracovní schůz-
ky zastupitelů a  jednání finančního výboru. 
Kromě tzv. mandatorních výdajů podpoříme 
opravy na ZŠ i v budově MŠ.
Největší investiční akcí je v letošním roce oprava 
průtahu Jedovnicemi, veřejného osvětlení a  stav-
ba s  názvem „Snížení energetické náročnosti 
budov MŠ“, také dokončení opravy komunikací 

Za Kostelem, kde současně proběhla výměna vo-
dovodu i kanalizace. V plánu je také oprava komu-
nikace k základní škole. Nemalou částku hodláme 
vložit i do oprav dalších místních komunikací.
Dále bych vás chtěl opět pozvat k rozhodování 
o participativním rozpočtu. Témata jsou vyvěše-
na v místní knihovně, v níž současně proběhne 
i vlastní hlasování. (Pozn. redakce: Více informací 
najdete také zde ve zpravodaji na str. 10 v článku 
L. Šebelové.)
Samozřejmostí je též podpora všech kulturních 
a sportovních organizací působících v obci.
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Připomínka odchá-
zející zimy – foto 

prostoru dnešní restau-
race Barachov kolem 
r. 1990. Na stáncích 

Jednoty, určených 
pro sezónní prodej, je 

možno číst vlevo nápis 
Zelenina (kde prodá-
vala paní Burianová 

z čp. 262) a vpravo 
Maso-uzeniny. 

Vedoucím byl jistý 
pan Hobza, po němž 
vzniklo pojmenování 

„Hobzaplac“. Za 
upřesnění děkujeme 

I. Kocmanové a J. 
Šíblovi.
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Veliké poděkování patří našim hasičům, kteří 
společně s našimi zaměstnanci provádějí ozdrav-
ný prořez zeleně v intravilánu obce.

V  minulém čísle „Týdnu u  nás“ vyšel další 
z  nepravdivých článků ohledně výstavby 
průtahu Jedovnicemi. Tento jsem důrazně 
dementovalnásledujícími slovy:
Vážená redakce,
dovoluji si reagovat na Váš článek za dne 28. 2. 
2018. Zde uvádíte naprosto nepravdivé informace, 
které Vám poskytla pí.  Matulajová ze společnosti 
OHL ŽS ohledně budování průtahu Jedovnicemi.
Není pravdou, že zdržení nastalo v důsledku ne-
dokončení opěrné zdi na Jiráskově ulici.. Ta byla 
dokončena podle harmonogramu, se kterým byl 
od počátku plánování akce investor seznámen. Proč 
se se stavbou započalo později a proč byl pracovní 
režim takový, že dnes je situace špatná, na  to ať 
sobě a  nespokojeným občanům po  pravdě odpoví 
dodavatel a nesvádí vinu na městys Jedovnice.
Doufám, že práce po zimní přestávce započnou co 
nejdříve a opravené komunikace se brzy dočkáme.

Vyjádření zhotovitele prací OHL ŽS, a.s., 
na  zakázce „II/373, 379 Jedovnice průtah“ 
k  článku uvedenému v  Blanenském deníku 
z 28. února 2018:
Text i název článku „Zpoždění? Čekalo se na opěr-
nou zeď“ je vytržen z  celkového kontextu, kdy 
Blanenský deník nám zaslal otázky a my jako fir-
ma OHL ŽS jsme na každou otázku odpověděli.
Současně se omlouváme obyvatelům Jedovnic za po-
tíže vzniklé stavbou průtahu, ale práce bohužel 
nejdou provádět v  jiném postupu. Upozorňujeme 
také občany, že práce, které budou probíhat v letoš-
ním roce, budou prováděny za úplného vyloučení 
dopravy pouze s povolením pro autobusy, které jsou 
ale poučeny, jak stavbou projíždět, aby byla mini-
malizována škoda na prováděných technologických 
konstrukcích vozovky.

Za OHL ŽS, a.s. 
Ing. Vladimír Zlatník, manažer výrobní

V době zimní přestávky stavby společně s obča-
ny řešíme jejich připomínky, týkající se zejména 
částí Havlíčkova náměstí. Doufám, že všechny 
připomínky vyřešíme k všeobecné spokojenosti. 
Práce by měly začít 21. 3. 2018 a termínem do-
končení je konec měsíce května 2018.
Na  Palackého ulici došlo k  havárii – narušení 
optického kabelu, kterou okamžitě řešíme polo-
žením nového optokabelu. Doufám, že omezený 
provoz bude co nejkratší.
Na  hrázi rybníka Olšovce pokračujeme ve  vý-
měně vodovodního potrubí a zároveň přikládá-
me potrubí splaškové kanalizace. Tímto bude 
odkanalizována ulice Kopeček.
Závěrem vás chci opět požádat o toleranci a tr-
pělivosti s  probíhajícími akcemi, dopravními 
omezeními a  všemi nepříjemnostmi, které tato 
stavba přináší.
Děkuji a přeji vám pěkné jarní dny.

Ing. Jaroslav Šíbl, starosta

Tři otázky
Tentokrát pro Hanu Šíblovou
Mgr. Hana Šíblová je členkou jedovnického zastu-
pitelstva a předsedkyní komise pro občanské záleži-
tosti (KPOZ). 

XX Proč jste si zvolila právě komisi pro občanské 
záležitosti?
V  KPOZ pracuji už druhé volební období. 
V tomto volebním období jsem měla na starosti 
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původně dokonce komise dvě (tou druhou byla 
komise pro mezinárodní spolupráci – „aschheim-
ská“), ale protože vše dělám s maximálním nasa-
zením, nedala se tato činnost, i když je víceméně 
nárazová, časově zvládnout tak, abych měla po-
cit dobře odvedené práce. 
Práce s  lidmi a  dětmi – to byl asi největší dů-
vod, proč jsem si právě tuto komisi vybrala. 
Spolupracuji zde s  lidmi, kterým záleží na spo-
luobčanech a s radostí jim věnují svůj volný čas 
a  energii. Za  všechny bych chtěla vzpomenout 
paní Emilii Kovaříkovou, která v  této komisi 
pracuje nejdéle a stále s velkým elánem.
XX Každý si asi vybaví gratulace jubilantům 

a vítání nových občánků - je to ale vše, čím se 
KPOZ zabývá? 
Komise pro občanské záležitosti má v  náplni 
práce osobní návštěvu u  jubilantů osmdesáti- 
a víceletých, kdy každý z nás si pro „svého“ ju-
bilanta zajistí dárek v hodnotě 300 Kč (obyčejně 
potravinový balíček z Coopu, se kterým máme 
skvělou spolupráci) nebo si mohou oslavenci vy-
brat dárkový poukaz v hodnotě 250 Kč a malou 
kytičku.
Každý jubilant od 70 let dostává písemné blaho-
přání k narozeninám, což zajišťuje paní matri-
kářka Nečasová.
Asi jednou za  3 měsíce (záleží na  počtu naro-
zených dětí) se uskutečňuje vítání nejmenších 
občánků do života, na které si připravuji před-
nášející děti. Paní Nečasová zajišťuje drobné 
dárky pro novorozence, kytičku pro maminku 
a  v  neposlední řadě se nám podařilo prosadit 
pro každou „vítající“ rodinu finanční dar ve výši 
1000 Kč, který rodiče obdrží na radnici u slav-
nostního vítání.
Celá populace se dožívá čím dál vyššího věku. 
Nezřídka spolu manželské páry slaví zlaté, ale 
i diamantové svatby. V těchto případech, pokud 

projeví zájem, se mohou zúčastnit obřadu v ob-
řadní síni, nebo jubilanty navštívíme s dárkem 
a přáním v jejich domácnosti.
Každoročně zajišťujeme dárek pro budoucí prv-
ňáčky, který jim předáváme při slavnostním za-
hájení školního roku. A protože školu navštěvují 
i děti z okolních vesnic, máme dárek samozřejmě 
přichystaný i pro ně. V posledních letech dostá-
vají sadu trojhranných pastelek v  hodnotě asi 
180 Kč. 
Občas oddávám snoubence. Beru to jako vel-
kou čest a snažím se do každého projevu zařadit 
něco, co se týká právě oddávaného páru. Chci, 
aby měli oprávněný pocit, že je to opravdu jeden 
z  jejich největších životních dnů. K  svatebním 
obřadům přistupuji s maximální pokorou a od-
povědností. Nikdy mi nezevšedněl ten pocit, 
chcete-li čest, že zrovna já mám tu možnost, 
prohlásit snoubence za manžele. 
A protože k životu nepatří pouze ta veselá strán-
ka, ale i ta smutnější, jdu se do smuteční obřadní 
síně rozloučit, pokud si to rodina přeje, se ze-
snulými. A s tím souvisí i každoroční zhotovení 
tabla zesnulých, které si můžete prohlédnout 
v prodejně pana Zelinky vždy na konci roku.
XX Vidím, že činnost KPOZ je opravdu velice 

rozmanitá a že doprovázíte své spoluobčany do-
slova od kolébky až po závěr života. Znamená 
to jistě pro členy komise spoustu časově náročné 
práce. Co tato mnohá osobní setkání na oplátku 
přinášejí vám?
Každé setkání s  lidmi je pro mne obohacující. 
S  láskou navštěvuji „své“ jubilanty – manžele 
Ondráčkovy, kteří mne vždy po roce vítají jako 
„ztracenou dceru“ a povídání s nimi je vždy ve-
selé a upřímné. S blahopřáním navštěvuji i pana 
Szlávika, kterého málokdy zastihnu doma, pro-
tože miluje život stejně jako já a je stále „někde“ 
– což maximálně obdivuji. Ale když se sejdeme, 
je to povídání na dlouhou dobu. Nikdy se mi ne-
stalo, že by mne někdo nepozval „dál“ a vždycky 
se dovím něco zajímavého.
Vítání občánků – to je absolutní radost. Radost 
z těch nejmenších, kteří ač nevědí, co se děje, se 
usmějí. Nebo také rozbrečí celou obřadní síň. 
Nikdy není jasné dopředu, jak to dopadne. Je to 
také radost z těch o málo starších, kteří ve svém 
volném čase jdou a odrecitují tu svou básničku 
miminkům. 
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Děláme toho málo nebo hodně? To ať posoudí 
čtenář sám. Jistě ale vím, že to všechno děláme 
s láskou. 

Děkujeme vám za odpovědi a celé komisi za čas 
s láskou věnovaný spoluobčanům. 

Členy KPOZ jsou kromě Mgr. Hany Šíblové také 
(v  abecedním pořadí) RNDr.  Anna Bayerová, 
PhD., Alena Dvořáková, Anna Kohoutková, 

Emilie Kovaříková, Ivo Máčel, Zdeňka Nečasová, 
Ivana Pernicová, Drahomíra Pernicová, Ing. Josef 
Plch, Jana Sehnalová, Božena Ševčíková 
a Ing. Jana Tesařová Gabrielová.

Příště se seznámíme s činností některé další 
komise.

Ptala se Soňa Plchová 
foto Dana Mlčuchová

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

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice č. 26 ze dne 23. 1.

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

Knechta a Ing. Josefa Plcha. 
2. schvaluje program zasedání dle předložené-

ho návrhu.
3. schvaluje podání žádosti o finanční podporu 

z rozpočtu JMK na pořízení nové CAS pro 
JSDH Jedovnice. 

4. schvaluje Dodatek č. 1 ke  smlouvě o účas-
ti městyse Jedovnice na  financování díla 
„Jedovnice – oprava kanalizace Za Kostelem 
– oprava povrchů místních komunikací“ 

se „Svazkem vodovodů a  kanalizací“ měst 
a obcí, 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice. 

5. zvolilo za  zástupce do  Školské rady ZŠ 
Jedovnice na  funkční období školního 
roku 2018/19 až 2020/2021 tyto čle-
ny: RNDr.  Annu Bayerovou, Ph.D., 
Mgr.  Zdeňka Doležela a  Ing.  Josefa 
Matušku. 

6. souhlasí se změnou PRVK JMK – „změ-
na k  08/2017“ pro  Skupinový vodovod 
Blansko a  skupinový vodovod Jedovnice, 
ÚC Blansko dle dokumentace zpracované 
firmou AQUATIS, a.s., č. zak. 17122541. 

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 59 ze dne 23. 1. 

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse souhlasí
• s  terénními úpravami pozemku p.č. 1586 

a provedení nového sjezdu a nájezdu na tento 
pozemek dle předložené dokumentace, žada-
tel MUDr. J. F., Jedovnice

• se stavbou RD včetně přípojek IS, oplocení, 
zpevněných ploch a  nového sjezdu a  nájez-
du na místní komunikaci na pozemcích p.č. 
1343, p.č. 2498/17 a p.č. 2498/32 dle předlo-
žené dokumentace, žadatel Ing. M. M., Třebíč

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

ho břemene č. 1030040781/001 se společností  
E. ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 
2151/6, 370 49 České Budějovice

• smlouvu o nájmu pozemků č. 00260000163 
s panem Ing. M. Ch., Brno

• smlouvu o nájmu pozemků č. 00260000157 
s  Bioveta, a.s., Komenského 212/12, 683  23 
Ivanovice na Hané

• smlouvu o  nájmu pozemků č. 0026000085 
s panem Z. N. a s paní K. N., Brno

• kalkulaci věcně usměrňované ceny pro služby 
hřbitovní spojené s nájmem hrobového místa 
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pro rok 2018 – hřbitov Jedovnice, dle předlo-
ženého návrhu

Rada městyse bere na vědomí
• podání žádosti o  dotaci z  Česko-německého 

fondu budoucnosti, nadační fond, Železná 24, 
110 00 Praha 1, ve výši 129.200 Kč

• informaci o  výtěžku Tříkrálové sbír-
ky v  Jedovnicích, který byl 61.565 Kč 

a poděkování Diecézní charity Brno, Oblastní 
charity Blansko, Komenského 19, 678  01 
Blansko, za  příspěvky občanů a  za  pomoc 
všem, kteří se podíleli na  jejím uspořádání 
v Jedovnicích

• Zprávu o způsobu řešení stížností a petic do-
ručených na městys Jedovnice za rok 2017

• zápis z jednání komise pro občanské záležitos-
ti ze dne 17. 1. 2018

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 60 ze dne 15. 2. 

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse souhlasí
• s  úpravou provozu na  pozemní komunikaci 

p.č. 2117 a p.č. 979 dle předložené projektové 
dokumentace, žadatel Ing. B. F., Jedovnice

• s  využitím stávajících veřejných parkovišť 
situovaných na  pozemcích městyse v  okolí 
rybníka Olšovce, a to v počtu 9 stání, pro ná-
vštěvníky plánované kavárny, žadatel Ing. B. F., 
Jedovnice

• se stavebními úpravami RD na  Havlíčkově 
náměstí č.p. 135 dle předložené dokumentace, 
žadatel K. Z., Jedovnice

• se stavbou sdružené vodovodní přípojky 
a  dvou přípojek splaškové kanalizace na  po-
zemku p.č. 3 a p.č. 278/2 pro budoucí novo-
stavby RD na  pozemku p.č. 278/2, žadatel 
Ing. J. V., Jedovnice

• s přístavbou a stavebními úpravami rekreační 
chaty č.e. 8 na pozemku p.č. 1747/1, žadatelé 
manželé L. a D. H., Jedovnice

• se zveřejněním záměru na pronájem části po-
zemku p.č. 2112/1 o výměře cca 1375 m2

• s ukončením nájemní smlouvy na byt v DPS 
Jedovnice a  schvaluje Dohodu o  ukončení 
nájemní smlouvy v  DPS a  poskytování pe-
čovatelských služeb, žadatelka paní A. Š., 
Jedovnice

• s průjezdem městysem Jedovnice a katastrem 
městyse Jedovnice – vedení objízdné trasy 
rychlostní zkoušky „Račická“ a s přechodnou 
úpravou provozu – umístěním dočasného 
dopravního značení na  pozemcích ve  vlast-
nictví městyse Jedovnice při akci „XXVI. 
Rally Vyškov“ ve  dnech 4. 5. a  5. 5. 2018, 

žadatel Hanácký rally klub v AČR, Purkyňova 
419/2c, 682 01 Vyškov

• s konáním zápisu do 1. ročníku ZŠ Jedovnice 
pro školní rok 2017/2018 dne 4. 4. 2018 v bu-
dově ZŠ

• souhlasí s  konáním zápisu do  MŠ Jedovnice 
pro školní rok 2017/2018 dne 10. 5. 2018 
v budově MŠ

• s pořádáním akce „Dogtrekking za pokladem 
Voka IV.“ ve dnech 24. 5. až 27. 5. 2018, žada-
tel pan P. B., Holštejn

• se žádostí sdružení „Volný čas“ Jedovnice 
o povolení akcí „Velikonoční knižní jarmark 
a  Veletrh produktů označených Moravský 
kras – regionální produkt“ dne 24. 3. 2018 
a „Mikulášský knižní jarmark a Veletrh pro-
duktů označených Moravský kras – regionální 
produkt“ dne 8. 12. 2018 v kulturním domě 
a prostoru před kulturním domem a souhlasí 
s  bezplatným pronájmem kulturního domu 
a prostoru před kulturním domem

• s  poskytnutím finančního daru ve  výši 
2.000 Kč a  schvaluje darovací smlouvu 
s Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s., 
Pod Oborou 88, 104 00 Praha 10

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

ného břemene na  stavbu „Stezka pro chod-
ce a  cyklisty Jedovnice – Krasová (SO 301 
Kanalizace dešťová)“ s  Jihomoravským kra-
jem, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

• odpisový plán dlouhodobého hmotného ma-
jetku na rok 2018 Základní školy Jedovnice, 
okres Blansko, Nad Rybníkem 401, 679  06 
Jedovnice, dle předloženého návrhu

• Ceník dříví v lesích městyse Jedovnice na rok 
2018
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• zrušení přípojky kabelové televize k  28. 2. 
2018, žadatel J. B., Jedovnice

• zrušení přípojky kabelové televize k  28. 2. 
2018, žadatel J. Ch., Jedovnice

• Smlouvu o dílo na analýzu osobních údajů se 
společností SEID, s.r.o., 684 01 Nížkovice 142

Rada městyse nereflektuje
• na předkupní právo chaty č.e. 357

Rada městyse bere na vědomí
• zápisy z jednání komise životního prostředí ze 

dne 26. 1. 2018

Rada městyse nesouhlasí
• s  poskytnutím finančního daru pro 

Záchrannou stanici volně žijících zvířat 
Zelené Vendolí, 569 14 Vendolí 42

Rada městyse v  souladu s  ustanovením § 102 
odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení), ve znění pozdějších před-
pisů, § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., 
o  předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a  jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů
a) vyhlašuje konkursní řízení na  obsazení 
pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvko-
vé organizace Základní škola Jedovnice, okres 
Blansko, Nad Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice.
b) odvolává pana Mgr. Michala Součka z pra-
covního místa ředitele příspěvkové organizace 
Základní škola Jedovnice, okres Blansko, Nad 
Rybníkem 401, 679  06 Jedovnice, a  to ke  dni 
1. 8. 2018. Posledním dnem výkonu práce ře-
ditele příspěvkové organizace Základní škola 
Jedovnice, okres Blansko, Nad Rybníkem 401, 
679 06 Jedovnice je den 31. 7. 2018. Důvodem 
odvolání je vyhlášení konkurzu na  pracovní 
místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace 
Základní škola Jedovnice, okres Blansko, Nad 
Rybníkem 401, 679  06 Jedovnice, podle usta-
novení § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., 
o  předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a  jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 61 ze dne 6. 3.

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse souhlasí
• se zveřejněním záměru na pronájem části po-

zemku 1747/1 a 2070/1 o výměře odpovídající 
rozměrům zastavěných ploch pod chatami

• se zveřejněním záměru na pronájem pozemků 
pod chatami v rekreační oblasti

• se zveřejněním záměru na pronájem levé části 
budovy na Havlíčkově náměstí č.p. 44 o vý-
měře cca 100 m2

• (na  základě žádosti Ing.  P.  G., Jedovnice) se 
zkrácením nájezdového klínu na autobusovou 
zastávku u domu na Havlíčkově náměstí č.p. 
234, dle návrhu SÚS JMK na 15 m

Rada městyse schvaluje
• smlouvu o  nájmu pozemků č. 0026000057 

s panem E. Š., Blansko, a s manžely D. a L. V., 
Ostrov u Macochy

• odpisový plán dlouhodobého hmotného ma-
jetku na  rok 2018 Mateřské školy Jedovnice, 
příspěvkové organizace, Zahradní 632, 
679 06 Jedovnice, dle předloženého návrhu

• výsledek hospodaření ve  výši 84.793,86 Kč 
a účetní závěrku za  rok 2017 Mateřské školy 
Jedovnice, příspěvkové organizace, Zahradní 
632, 679 06 Jedovnice, včetně jeho rozdělení 
do fondu odměn ve výši 16.000 Kč a rezervní-
ho fondu ve výši 68.793,86 Kč

• výsledek hospodaření ve  výši 6.065,26 Kč 
a  účetní závěrku za  rok 2017 Základní ško-
ly Jedovnice, okres Blansko, Nad Rybníkem 
401, 679 06 Jedovnice, včetně jeho rozdělení 
do  fondu odměn ve  výši 0 Kč a  rezervního 
fondu ve výši 6.065,26 Kč.

• odepsání pokuty v.s. 2210012910 ve  výši 
200 Kč vyměřené panu B. W., Bílovec, z dů-
vodu její nevymahatelnosti

• Volební řád pro volby členů Školské rady při 
ZŠ Jedovnice

• přidělení bytu č. 2C1G3 ve 2. NP Domu s pe-
čovatelskou službou, Zahradní 699, 679  06 
Jedovnice, manželům M. a J. Š., Jedovnice

Rada městyse nereflektuje
• na předkupní právo chat č.e. 357, 22 a 86
Rada městyse bere na vědomí
• zápis z  jednání komise sociálně zdravotní ze 

dne 5. 3. 2018
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice č. 27 ze dne 20. 3.

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

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

ho a doplněného návrhu.
3. schvaluje rozpočet městyse pro rok 2018 

včetně rozpočtu sociálního fondu. Celkové 
příjmy rozpočtu ve  výši 63.693.800 Kč, 
celkové výdaje ve  výši 63.693.800 Kč. 
Stanovuje jako závazné limity rozpočtu 
celkové výdaje na jednotlivých paragrafech. 
Současně ukončuje platnost rozpočtového 
provizoria na rok 2018. Změny rozpočtu se 
řídí Směrnicí č. S/2014/01 proces schvalová-
ní rozpočtu a jeho změn Čl. 6

4. schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o  poskyt-
nutí dotace z rozpočtu městyse na rok 2018 
s Junákem - českým skautem, z. s., středisko 
Jedovnice, ve výši 65.000 Kč.

5. schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o  poskyt-
nutí dotace z rozpočtu městyse na rok 2018 
s  Pionýrskou skupinou Pionýr Jedovnice 
ve výši 82.500 Kč.

6. schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o  poskyt-
nutí dotace z rozpočtu městyse na rok 2018 
s SK Jedovnice ve výši 350.000 Kč.

7. schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o  poskyt-
nutí dotace z  rozpočtu městyse na  rok 2018 
s Minigolf clubem Jedovnice ve výši 80.000 Kč.

8. schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o  poskyt-
nutí dotace z rozpočtu městyse na rok 2018 
s TJ Sokol Jedovnice ve výši 50.000 Kč.

9. stanovuje počet členů zastupitelstva městyse 
pro volební období 2018–2022 na 15 členů

10. schvaluje Obecně závaznou vyhlášku  
č. 1/2018, o  nočním klidu, kterou se 

stanovují výjimečné případy, při nichž je 
doba nočního klidu vymezena dobou kratší

11. schvaluje Kupní smlouvu a smlouvu o zříze-
ní věcného břemene s panem J. T., Jedovnice, 
na pozemek p.č. 279/2

12. schvaluje Dohodu o  vzájemném zápočtu 
pohledávek ve výši 44.380 Kč s panem J. T., 
Jedovnice

13. bere na vědomí zápis ze schůze Finančního 
výboru Zastupitelstva městyse Jedovnice ze 
dne 5. 2. 2018

14. ukládá na  základě doporučení finančního 
výboru vedení společnosti Olšovec, s.r.o. ne-
chat zpracovat do 31. 8. 2018 nezávislý audit 
hospodaření společnosti a do 30. 9. 2018 ho 
předložit na jednání zastupitelstvu městyse

15. ukládá na  základě doporučení finančního 
výboru vedení společnosti Olšovec, s.r.o. 
vytvořit analýzu financování společnosti

16. bere na  vědomí povinnost spolufinancová-
ní pečovatelské služby zřizované městysem 
Jedovnice v  souladu s  aktuálně platnými 
Pravidly řízení o  stanovení a  přiznání fi-
nanční podpory Jihomoravského kraje v ob-
lasti podpory poskytování sociálních služeb 
z rozpočtu městyse Jedovnice

17. schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o příspěv-
ku na předfinancování projektu Předcházení 
vzniku odpadů v MK s DSO Spolek pro roz-
voj venkova Moravský kras

18. deleguje pravomoc zastupitelstva městyse 
na  radu městyse schválit smlouvu o  dílo 
s  dodavatelem na  rozšíření a  modernizaci 
HW a SW městyse (eIDAS). 

19. schvaluje Smlouvu č. 049471/18/OKH o po-
skytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského 
kraje na pořízení nové cisternové automobi-
lové stříkačky pro JSDH.

Další důležité informace pro občany
Omezení provozu knihovny
Upozorňujeme občany, že do odvolání nelze po-
užívat veřejný internet a počítač v knihovně, 
a  to vzhledem k počínajícím pracím, které zde 
nastanou. Z  důvodu plánované rekonstrukce 

prostorů knihovny bude její provoz zřejmě 
od konce dubna omezen a následně i na určitou 
dobu zcela přerušen. Děkujeme za pochopení.
Aktuální informace najdete vždy na  jedovnic-
kém infokanále a  webu knihovny Jedovnice: 
http://www.jedovnice.knihovna.cz/ 
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Rozhodněte o použití obecních financí i v roce 2018

Vážení spoluobčané,
opět tento rok je možné rozhodnout o  obec-
ních financích ve  výši 200.000 Kč z  obecního 
rozpočtu. V době, kdy čtete tento zpravodaj, již 
hlasování probíhá. Proto vás chceme ještě jed-
nou blíže seznámit s možností zapojit se do dění 
v obci…
Jedná se o  tzv. participativní rozpočet, tj. zna-
menající přímé zapojení občanů do rozhodování 
o tom, na co budou použity obecní finance. Váš 
hlas může rozhodnout – a také ukázat, jaké jsou 
vaše priority ohledně investování v Jedovnicích. 
Jedná se tedy i o částečný přenos odpovědnosti 
na vás. Stejně jako zastupitelé Jedovnic můžete 
řešit dilema, na  co použít (omezené) prostřed-
ky, kterou z vytipovaných akcí je nejrozumnější 
podpořit. A věřte tomu, že Jedovnice jsou v tom-
to unikátní oproti jiným obcím Jihomoravského 
kraje. Čtyři akce pro hlasování vybralo 
Zastupitelstvo městyse Jedovnice.

Jak a kde můžeme hlasovat?
Hlasovat mohou osoby s  trvalým pobytem 
v Jedovnicích starší 15 let, které mají občanský 
průkaz (nezapomeňte ho vzít s  sebou). K  pro-
kázání trvalého bydliště je možné předložit 
i  cestovní pas. Každá osoba má pouze 1 hlas. 
Hlasování je možné pouze v  místní knihovně 
během otevírací doby. Jedná se o  tajnou volbu. 
Obdržíte hlasovací lístek s možností zakroužko-
vat pouze jednu akci a ten vhodíte do zapečetěné 
urny.
Otevírací doba knihovny
Pondělí 8.30–11.00 13.00–15.00
Úterý 8.30–11.00 13.00–17.00
Středa 8.30–11.00 13.00–17.00
Čtvrtek 8.30–11.00 13.00–16.00
Pátek 8.30–11.00

HLASOVÁNÍ PROBÍHÁ OD  26. BŘEZNA 
DO 25. DUBNA 2018
(v této době ještě provoz knihovny bude beze změn)

O čem budeme hlasovat?

1) Projekt multifunkčního hřiště 
(u pískového hřiště)
- jedná se o  zpracování návrhu projektové do-
kumentace na  to, jak bude vypadat a  jak bude 

na  prostoru umístěno několik prvků včetně 
povrchu

2) Dokončení cesty od fotbalového hřiště 
po parkoviště
- pro lepší pochopení přikládáme fotografii

3) Vybavení místnosti pro 
pozůstalé v obřadní síni
- jedná se o  vybavení do  místnosti pro zlepše-
ní pohodlí pozůstalých, většinou jde o obnovu 
zařízení

4) Revitalizace prostoru pod lipami u kostela
- před hřbitovem se nachází skupina chráněných 
stromů, plocha slouží k parkování i k dětským 
hrám. Cílem je najít co nejlepší řešení revitali-
zace a využití tohoto prostoru i zahájení vlastní 
realizace

Kdy se dozvíme výsledky?
Po skončení hlasování, poslední týden v dubnu, 
budou všechny hlasy sečteny a informace budou 
k  dispozici na  úřední desce úřadu. Informace 
o  výsledku hlasování, vyhodnocení a  o  dalším 
postupu uveřejníme v  příštím zpravodaji, na 
Infokanále, na obecních webových stránkách a 
na Facebooku  (Kultura, knihovna, TIC a ATC 
Olšovec Jedovnice). Pokud máte jakékoli dotazy 
nebo nejasnosti k  této akci, kontaktujte: lenka.
sebelova@jedovnice.cz nebo mobil 723 709 963.

Lenka Šebelová, radní
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Rozpočet příjmů 2018

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

 pol. Rozpočet 2017 Plnění 2017 Rozpočet 2018
1111 daň z příjmů fyzických osob placená plátci 6 000 000 8 040 024 7 500 000
1112 daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 100 000 212 274 100 000
1113 daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 600 000 733 438 600 000
1121 daň z příjmů právnických osob 6 500 000 7 809 569 7 000 000
1122 daň z příjmů právnických osob za městys 1 070 000 1 068 180 1 096 500
1211 daň z přidané hodnoty 14 000 000 15 835 709 16 000 000
1334 odvody za odnětí půdy ze ZPF 1 000 3 680 1 000
1335 poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1 000 132 1 000
1340 poplatek za likvidaci odpadu 1 700 000 1 738 300 1 700 000
1341 poplatek ze psů 90 000 96 030 95 000
1342 poplatek za rekreační pobyt 200 000 293 596 250 000
1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 100 000 50 171 50 000
1344 poplatek ze vstupného 10 000 7 020 10 000
1345 poplatek z ubytovací kapacity 50 000 88 018 60 000
1346 poplatek za povolení k vjezdu 1 000 0 1 000
1355 odvod z VHP 0 0 0
1361 správní poplatky 900 000 876 630 800 000
1381 daň z hazardních her 100 000 406 466 400 000
1382 zrušený odvod z loterií kromě VHP 0 48 926 0
1383 zrušený odvod z VHP 0 107 028 0
1511 daň z nemovitých věcí 1 000 000 1 131 066 1 000 000
4111 neinv. dotace v všeob. pokl. správy SR 0 48 182 52 500
4112 neinv. dotace (dotace na výkon státní správy) 2 670 300 2 670 300 2 826 000
4116 ost. neinv. dotace 1 011 000 1 799 838 0
4121 neinv. dotace od obcí 0 147 486 0
4122 neinv. dotace od krajů 0 1 058 400 0
4213 inv. dotace ze státních fondů 0 0 0
4216 ostatní inv. dotace ze státního rozpočtu 450 000 450 000 0
4222 inv. dotace od krajů 0 0 0

Celkem 36 554 300 44 720 467 39 543 000
1031 pěstební činnost 550 000 412 266 400 000
2143 cestovní ruch 1 902 100 2 551 265 2 432 400
3113 základní škola 21 000 0 0
3313 filmová tvorba, distribuce 10 000 10 860 10 000
3314 činnosti knihovnické 41 000 36 421 37 000
3319 ost. zál. v kultuře + sál Chaloupky 20 000 28 400 25 000
3341 rozhlas a televize 795 000 800 079 791 000
3349 zpravodaj 9 000 17 080 12 000
3392 zájm. činnost v kultuře - KD 75 000 98 500 80 000
3419 příjmy z pronájmu sport. 5 000 7 101 5 000
3612 bytové hospodářství 418 300 417 996 418 300
3613 nebytové hospodářství 383 000 390 458 392 000
3631 veřejné osvětlení 17 000 10 218 0
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 pol. Rozpočet 2017 Plnění 2017 Rozpočet 2018
3632 pohřebnictví 21 000 25 779 21 000
3639 komunální služby 102 200 152 837 57 000
3722 sběr a svoz komun. odpadu 25 000 30 000 25 000
3725 využívání a zneškodňování odpadu 270 000 475 905 430 000
3745 péče o vzhled obce 500 490 500
4351 osobní asistence, pečov. služba 1 900 000 2 037 210 1 950 000
5311 bezpečnost a veřejný pořádek 45 000 84 139 50 000
5512 požární ochrana - dobrovolná část 95 200 224 000 100 000
6171 správa 22 000 51 469 10 000
6223 mezinárodní spolupráce 0 80 869 0
6310 úroky 600 494 600
6330 převody z rozpočtových účtů 0 256 290 0
6402 finanční vypořádání minulých let 11 400 11 382 0
8115 zůstatek BÚ z roku 2017 19 118 000 19 118 000 16 904 000
Celkem 25 857 300 27 329 510 24 150 800
Příjmy celkem: 62 411 600 72 049 977 63 693 800

Rozpočet výdajů 2018

§ Rozpočet 2017 Plnění 2017 Rozpočet 2018
1031 pěstební činnost 371 000 446 232 466 000
2143 cestovní ruch, rekreační oblast 900 000 1 666 091 663 000
2212 silnice 13 045 000 6 402 011 3 880 000
2219 chodníky 875 000 2 545 433 1 390 000
2292 provoz veř. sil. dopravy (IDS) 137 300 137 250 0
2293 provoz veř. sil. dopravy (IDS) 0 0 138 100
2310 pitná voda 405 000 54 720 405 000
2321 odvádění a čištění odpadních vod 1 265 000 2 261 710 65 000
2333 úpravy drobných vodních toků 400 000 505 851 50 000
3111 mateřská škola 1 652 000 2 948 024 9 665 500
3113 základní škola 3 682 000 4 073 196 3 175 000
3122 střední školy 20 000 20 000 20 000
3231 umělecké školy 30 000 30 000 50 000
3313 filmová tvorba, distribuce 357 000 336 328 302 000
3314 činnosti knihovnické 516 000 502 197 771 000
3319 ost. zál. v kultuře + sál Chaloupky 262 000 142 453 227 000
3329 obnova a zachování kultur. památek 60 000 42 814 5 000
3330 činnosti registr. církví 200 000 200 000 0
3341 rozhlas a televize 1 414 000 1 409 219 1 526 000
3349 zpravodaj 182 000 157 411 169 000
3392 zájm. činnost v kultuře - KD 4 745 000 1 399 722 868 000
3399 činnost komise pro občanské záležitosti 110 000 92 286 110 000
3419 ost. tělových. činnosti 70 000 41 714 5 000
3421 využití vol. času (mládež lihovar) 60 000 51 741 58 000
3612 bytové hospodářství 55 000 32 548 55 000
3631 veřejné osvětlení 1 642 000 710 730 1 625 000
3632 pohřebnictví 263 500 1 265 238 76 500
3639 komunální služby 306 000 180 738 361 000
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§ Rozpočet 2017 Plnění 2017 Rozpočet 2018
3722 sběr a svoz komun. odpadu 2 603 000 2 496 415 701 000
3725 sběr a svoz tříděného odpadu 1 630 000 1 542 464 1 804 000
3729 ostatní nakládání s odpady 40 000 27 310 30 000
3745 péče o vzhled obce 2 718 500 2 682 959 3 497 500
4319 ostatní výdaje - ZP a soc. zdr. komise 0 0 0
4351 osobní asistence, pečov. služba 2 644 000 2 385 124 2 722 000
4379 ost. služby a činnosti v oblasti soc. prevence 50 000 50 000 50 000
5212 rezerva krizové situace 5 000 0 5 000
5311 bezpečnost a veřejný pořádek 1 791 000 1 792 862 1 777 000
5399 přestupková komise 90 000 65 000 80 000
5512 požární ochrana 675 000 1 030 375 7 080 000
6112 zastupitelstvo městyse 1 959 000 1 852 366 2 454 500
6114 volby 0 53 324 0
6118 volby 0 0 65 000
6171 činnost místní správy 8 585 500 7 093 193 8 732 500
6223 mezinárodní spolupráce 125 000 133 562 145 000
6310 služby peněž. ústavům 30 000 23 250 30 000
6320 služby peněž. ústavům (pojištění) 270 000 261 591 280 000
6330 převody FKSP a sociálnímu fondu 0 256 290 0

6399 ost. fin. operace - platby daní a popl. (daň 
za městys + DPH) 1 770 000 1 547 528 1 796 500

6409 ostatní neinv. činnosti (rezerva) 1 290 800 1 100 280 1 748 900
8124 splátky půjček 3 110 000 3 107 000 2 568 800
Výdaje celkem: 62 411 600 55 156 560 63 693 800

Schválené dotace spolkům

Český svaz včelařů 10 000
Junák - český skaut 65 000
Klub dobré pohody Jedovnice 20 000
Mateřské a rodinné centrum Dymáček 30 000
Minigolf club Jedovnice 80 000
ČČK MS Jedovnice 15 000
Pionýr Jedovnice 82 500
SK Jedovnice 350 000
Spolek Bivoj 35 000
Staré časy Jedovnice 20 000
Svaz tělesně postižených Jedovnice 18 000
TJ Sokol Jedovnice 50 000

Univerzita třetího věku – ideální místo pro vzdělávání a setkávání

Univerzita třetího věku Masarykovy uni-
verzity nabízí všem aktivním seniorům s chutí 
a vůlí smysluplně trávit svůj čas nejen možnost 
vzdělávat se, dozvídat se nové poznatky ze 

světa vědy a  seznamovat se s  erudovanými od-
borníky, ale i navazovat nová přátelství se svými 
vrstevníky.
Obliba seniorského vzdělávání neustále ros-
te, proto je naší snahou připravovat pestrou 



14

a zajímavou nabídku pro co nejširší okruh poslu-
chačů. Zájemcům, kteří si chtějí rozšířit svůj pře-
hled a vědomosti z nejrůznějších vědních oborů, 
je určen Všeobecně zaměřený kurz. Na  jeho 
koncepci a  obsahu se podílejí jednotlivé fakul-
ty MU, čímž je zaručen víceoborový charakter. 
Po  ukončení tříletého cyklu obdrží posluchači 
na slavnostní promoci osvědčení o absolvování.
Naopak ty, jejichž zaměření je vyhraněné 
a  patří mezi milovníky a  obdivovatele umění 
ve  všech jeho podobách, určitě zaujme tříletý 
kurz Umění, objednavatelé a  umělecký styl 
v dějinách.
Neméně atraktivní jsou nabízené jednole-
té kurzy Kulturní dědictví a  památková 
péče na  Moravě (ve  spolupráci s  Národním 

památkovým ústavem) nebo Univerzita třetího 
věku v Moravském zemském muzeu.
Přednášky trvají 90 minut a  konají se jednou 
za 14 dní v období od října do května. Vzdělávání 
je bezplatné, každoročně se hradí pouze zápisné, 
které bylo pro akademický rok 2018/2019 stano-
veno ve výši 800 Kč.
Přihlášky je možné podat od 2. května do 30. 
června 2018 buď osobně v kanceláři Univerzity 
třetího věku MU (Komenského nám. 2, Brno) 
nebo elektronicky. Další informace a  podrob-
nosti o nabízených kurzech, podmínkách přijetí 
a  možnostech přihlašování naleznete na  www.
u3v.muni.cz.

za kolektiv U3V MU Mgr. Marcela Strmisková

Z policejních záznamů
Varování obecní policie před 
podomním prodejem
Upozorňujeme zejména starší občany, že se 
v  Jedovnicích (i přes vydané nařízení o  zákazu 
podomního a  pochůzkového prodeje) v  těchto 
dnech pohybují podomní prodejci energetických 
služeb. Buďte obezřetní, pouštějte do svých 

domovů pouze osoby, o jejichž úmyslech nepo-
chybujete. Dejte si pozor na jejich nekalé prak-
tiky. Lživě se vydávají za zástupce distribučních 
sítí. Návštěvu sjednávají po telefonu. Na tyto na-
bídky nereagujte a volejte OP tel. 723 204 979, 
v naší nepřítomnosti linku 158.

Luděk Kolář – velitel Obecní  
policie městyse Jedovnice
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Kamerový dohlížecí systém v Jedovnicích zahájil provoz
Snaha vedení městyse a obecní policie o zvýšení 
bezpečnosti občanů a návštěvníků městyse, ved-
la od 1. 1. 2018 ke zřízení kamerového dohlíže-
cího systému (KDS), který je využíván strážníky 
OP Jedovnice jako technická podpora k plnění 
jejich úkolů. Zastupitelé městyse v čele s panem 
starostou považují bezpečnost a veřejný pořádek 
za jednu z hlavních priorit.
KDS výrazným způsobem zvyšuje efektivitu vý-
sledné činnosti strážníků v  terénu při dohledu 
nad veřejným pořádkem, bezpečností občanů 
a  při ochraně veřejného i  soukromého majetku. 
Kamery pořizují nepřetržitý záznam a  záznamy 
z nich jsou k dispozici 14 dní zpětně, pak dochází 
k  jejich automatickému přemazání. Tato doba je 
optimální k případnému podnětu k archivaci zá-
jmové části záznamu. K archivaci dochází na pod-
nět samotných strážníků OP nebo PČR na zákla-
dě oznámení od občanů, že byl spáchán přestupek 
či trestný čin nebo na základě vlastního šetření.
KDS je provozován v  souladu se zákonem 
č. 553/1991 Sb. o  obecní policii a  zákonem 
č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Režim 
dohledového pracoviště je zajištěn tak, aby mani-
pulaci s příslušnou technikou prováděli výhradně 
proškolení strážníci OP. V současné době využí-
váme tři kamery, po dokončení opravy komuni-
kace bude jejich počet navýšen na pět.
Umístění jednotlivých kamerových bodů 
KDS městyse Jedovnice:
• Kamerový bod č. 1 – Havlíčkovo náměstí, bu-

dova Úřadu městyse Jedovnice – aktivní
• Kamerový bod č. 2 – Havlíčkovo náměstí, 

budova knihovny – aktivní
• Kamerový bod č. 3 – prostor sběrného dvora 

– aktivní
• Kamerový bod č. 4 – Chaloupky, příjezd 

do obce – po dokončení oprav komunikace

• Kamerový bod č. 5 – křižovatka Jiráskova – 
Za Kostelem, příjezd do obce – po dokončení 
oprav komunikace

KDS má působit především preventivně, odra-
zovat od  páchání některých druhů trestné čin-
nosti, protože výrazně zvyšuje možnost identifi-
kace pachatele a  jeho odhalení. Hlavním cílem 
je kriminalitě předcházet. Proto jsou kamerové 
body, poloha a  počet kamer záměrně zveřejňo-
vány, místa viditelně označena informační tabulí 
o  monitorování veřejného prostoru kamerovým 
systémem a o jeho provozovateli. Současně došlo 
k umístění informačních tabulí s ikonou kamery 
na příjezdových komunikacích do městyse, kte-
ré všechny občany, kteří přijíždějí do  městyse, 
upozorňují na skutečnost, že veřejná prostranství 
jsou pod dohledem kamerového systému. Tato 
informace byla rovněž uveřejněna na webových 
stránkách městyse Jedovnice.
K úspěchům strážníků za krátkou dobu provozu 
KDS patří např. odhalení poškození dopravní-
ho značení, porušení tabákového zákona, kdy 
osoba kouřila na  zastávce autobusů, porušení 
OZV – znečištění veřejného prostranství psí-
mi exkrementy, nedovolené stání na  chodníku 
a v prostoru zastávek autobusů nebo tam, kde je 
to zakázáno dopravní značkou.
Mimo zveřejněné umístění kamer, disponuje 
OP Jedovnice minikamerami, autokamerou 
a fotopastí, které rovněž využívá ke své činnosti. 
Například z důvodu zamezení opakovaných krá-
deží hrobových doplňků na  hřbitově, jsou zde 
v současné době nastraženy dvě fotopasti.
V  následujících letech počítáme s  postupným 
rozšiřováním kamer i  do  dalších vytipovaných 
problematických míst na území městyse.

Luděk Kolář – velitel Obecní 
policie městyse Jedovnice

Zpráva o činnosti Policie městyse Jedovnice za období od 18. 1. do 20. 3. 
Obecní policie mimo jiné řešila v uplynulém 
období následující události:
• Úprava dopravního značení v  k.ú. městyse 

Jedovnice
• 3x asistence při odstranění vzrostlého stro-

mu v  chatové oblasti, ohrožujícího zdraví 
a majetek

• Pátrání po  osádce vozidla páchající trestnou 
činnost na katastru JMK

• Zjištění majitele a odstranění vraku motorové-
ho vozidla z parkoviště na Havlíčkově náměs-
tí, fotodokumentace, úřední záznam.

• Vyproštění zaklíněné osoby, kontrola fyziolo-
gických funkcí, předání osoby posádce rychlé 
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lékařské pomoci Nemocnice Blansko, sepsán 
úřední záznam.

• 3x zaslána žádost o poskytnutí údajů z infor-
mačních systémů k zájmovým osobám.

• 2x případ podomního prodeje Na  Kopci 
a na ul. Brněnská v k.ú. Jedovnic. V obou pří-
padech už nebyl prodejce v dané lokalitě zasti-
žen. Strážníci provádějí zvýšenou obchůzko-
vou činnost v uvedených lokalitách.

• 1x nález mobilního telefonu bez karty. 
Uveřejnění na  Infokanále, sepsán úřední 
záznam.

• 5x doručení písemnosti do vlastních rukou.
• 2x nález registrační značky od  vozidla. 

Registrační značky byly po provedeném zjiště-
ní provozovatele motorového vozidla předány.

• 1x nález karty zdravotní pojišťovny, sepsán 
úřední záznam, karta předána majiteli.

• 5x nález klíčů v k.ú. Jedovnice. Sepsány úřed-
ní záznamy, zveřejnění na  Infokanále. Klíče 
uloženy na služebně OP městyse Jedovnice..

• 1x případ poškození fasády domu a balkono-
vých výplní. Šetřením OP bylo zjištěno, že 
k  poškození (odpadnutí části obkladu a  od-
tržení plastové výplně balkonového zábradlí) 
došlo pravděpodobně vlivem silného větru. 
V dané věci se nejedná o trestný čin ani pře-
stupek. Na  místě byla provedena fotodoku-
mentace. Strážníci o  výsledku šetření sepsali 
úřední záznam.

• 16x zajištění dopravní obslužnosti, dohled nad 
silničním provozem a veřejným pořádkem.

• 7x předvolání pro pachatele přestupku v  sil-
ničním provozu. Přestupky následně vyřešeny 
uložením pokuty příkazem na místě.

• 9x výběr poplatků za užívání veřejného pro-
stranství a reklamy v Infokanálu.

• 2x nález osobních dokladů - předáno 
majitelům.

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

• 1x případ porušení občanského soužití. Osoba 
žijící ve společné domácnosti se dopustila hru-
bého jednání a fyzicky napadla svého partne-
ra. Jedná se o návrhový přestupek. Věc šetří 
OP.

• 4x případ řešení neukázněných cyklistů, 
kteří si pletou chodníky se silnicí a  stezkami 
pro cyklisty. Přestupky vyřešeny domlu-
vou. Žádáme cyklisty, aby užívali k  jízdě 
na  kole místní komunikace a  neohrožovali 
spoluobčany na chodnících i sebe samotné.

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

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

• V  následném období strážníci provedou mi-
nimálně 3x kontrolní měření rychlosti na k.ú. 
městyse Jedovnic.

Obecní policie nenahrazuje práci PČR. V na-
léhavých případech nebo při nedostupnosti 
obecní policie volejte prosím Policii České 
republiky: tísňová linka 158

Obvodní oddělení PČR Blansko:  
tel. 974 631 396

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

Luděk Kolář – velitel Obecní 
policie městyse Jedovnice

Společenská kronika
Trocha statistiky

Narozené děti: 
r. 2017 - 29 dětí, r. 2016 - 24 dětí, r. 2015 - 36 
dětí, r. 2014 - 33 dětí, r. 2013 - 27 dětí, r. 2012 
- 28 dětí.

Zemřelí: 
r. 2017 - 26 občanů, r. 2016 - 22 občanů, r. 2015 
- 26 občanů, r. 2014 - 29 občanů, r. 2013 - 21 
občanů, r. 2012 - 15 občanů.
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Manželství uzavřená v  matričním obvodu 
Jedovnice:
r. 2017 - 26 sňatků, r. 2016 - 30 sňatků, r. 2015 
- 35 sňatků, r. 2014 - 20 sňatků, r. 2013 - 21 
sňatků, r. 2012 - 30 sňatků.

Pro zajímavost:
Nejčastější jména v Jedovnicích jsou: Marie (87 
občanek), Josef (77 občanů), Jan (68 občanů), 
Jana (68 občanek) a Jiří (65 občanů).

Přehled o obyvatelích - 2017
Počáteční stav k 1. 1. 2017 - 2735 osob
Měsíc  Přistěhování Narození Odstěhování Úmrtí Celkem Stav
Leden
 

Muži 5 1 -2 -1 3
2741 

Ženy 4 2 -2 -1 3
Únor
 

Muži 6 0 0 -3 3
2741 

Ženy 2 1 -5 -1 -3
Březen
 

Muži 3 2 -3 0 2 2738
Ženy 4 1 -9 -1 -5

Duben
 

Muži 3 2 -1 0 4
2747 

Ženy 5 3 -2 -1 5
Květen
 

Muži 2 1 0 -3 0
2750 

Ženy 8 2 -5 -2 3
Červen
 

Muži 4 1 -1 -2 2
2750 

Ženy 1 0 -1 -2 -2
Červenec
 

Muži 4 3 -1 -2 4
2750 

Ženy 0 0 -3 -1 -4
Srpen
 

Muži 1 0 -1 -1 -1
2749 

Ženy 3 0 -2 -1 0
Září
 

Muži 7 2 -4 0 5
2758 

Ženy 7 0 -2 -1 4
Říjen
 

Muži 5 2 -3 -1 3
2763 

Ženy 5 0 -3 0 2
Listopad
 

Muži 1 2 -2 -1 0
2766 

Ženy 5 0 -1 -1 3
Prosinec
 

Muži 1 0 0 0 1
2770 

Ženy 2 4 -3 0 3
Celkem 88 29 -56 -26 +35  

K 31. 12. 2017 žilo v Jedovnicích 2770 obyvatel 
(1365 mužů a 1405 žen).
Ve srovnání se stavem k 1. 1. 2017, kdy zde žilo 
2735 obyvatel (1339 mužů a 1396 žen) nás tedy 
v Jedovnicích je o 35 více (+26 mužů a +9 žen).

Poznámka redakce:
Stárneme nebo mládneme? Můžete se po-
dívat do  tabulky níže, kolik nás je v  jednot-
livých věkových kategoriích. Je evidentní, že 
počet dlouhověkých narůstá: seniorů ve  věku 
80 let a  více je v  Jedovnicích 108, z  toho 17 
našich spoluobčanů již překročilo devadesát-
ku. Nejstarší náš občan oslavil letos 98 let. 

Pokud jde na druhé straně o  ty nejmladší, tak 
dětí do 15 let je u nás 424. 

Věkové složení obyvatelstva
Věková kategorie Muži Ženy Celkem

0 18 11 29
1–4 55 65 120
5–9 69 82 151

10–14 59 65 124
15–19 73 64 137
20–24 60 55 115
25–29 106 96 202
30–34 97 75 172
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Věková kategorie Muži Ženy Celkem
35–39 93 106 199
40–44 123 97 220
45–49 106 105 210
50–54 97 115 212
55–59 74 70 144
60–64 94 79 173
65–69 80 107 187
70–74 76 77 153
75–79 41 73 114

Věková kategorie Muži Ženy Celkem
80–84 23 27 50
85–89 16 25 41
90–94 4 12 16
95–99 1 0 1
100– 0 0 0

Celkem 1365 1405 2770

Připravila Zdeňka Nečasová, 
matrikářka ÚM Jedovnice 

Jubilanti

Blahopřejeme všem jubilantům, kteří slaví naro-
zeniny v měsíci březnu a dubnu 2018.
Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a  spokojenost 
do dalších let života.

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

82 roků
 4. 3. Olga Kakáčová, Jiráskova 336, 87 roků
 7. 3. Růžena Trojáčková, Jiráskova 28, 82 roků
 7. 3. Štefana Tomášková, Zahradní 699,  

82 roků
 7. 3. Robert Janíček, Jiráskova 187, 89 roků
 8. 3. Marie Hemzalová, Absolonova 418,  

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

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

91 roků
 15. 3. Olga Kocmanová, Barachov 298, 88 roků
 16. 3. Marie Reisnerová, Absolonova 419, 80 

roků
 19. 3. Josef Zlatkovský, Zahradní 699, 86 roků
 20. 3. Ing. Vladimír Hadrava, Palackého 280,  

83 roků

 21. 3. Jarmila Ševčíková, Zahradní 699, 83 roků
 23. 3. Jana Štelmachová, Záměstí 101, 89 roků

Duben
 5. 4. Květoslava Formánková, Jiráskova 465, 

93 roků
 6. 4. Alžbeta Stará, Na Kopci 634, 80 roků
 8. 4. Marie Kučerová, Zahradní 699, 80 roků
 11. 4. František Randula, Zahradní 699,  

82 roků
 14. 4. Drahomíra Kousalíková, Havlíčkovo 

nám. 390, 93 roků
 15. 4. Josef Kocman, Havlíčkovo nám. 130,  

93 roků
 24. 4. Květa Vančurová, Nad Rybníkem 524,  

80 roků
 28. 4. MgA. Jaroslav Zouhar, Zahradní 699,  

81 roků

Dne 6. 4. oslaví 50 roků společného manžel-
ského života - zlatou svatbu manželé Marie 
a Rudolf Touchýnovi, Absolonova 411.
Všechno nejlepší k výročí sňatku a ještě mnoho 
krásných společných let.

Vítáme mezi námi

V obřadní síni jsme uvítali tyto nově narozené 
děti:
Jonáše Součka, Na Kopci 636
Alici Galuskovou, Na Kopci 582
Leonida Loginkina, Legionářská 49
Patrika Dvořáčka, Habeš 599

Pavlu Trávníčkovou, Za Kostelem 446
Zuzanu Šulcovou, Podhájí 192
Annu Matuškovou, Na Větřáku 529
Vendulu Korčákovou, Zahradní 677

Zdeňka Nečasová, matrikářka ÚM Jedovnice 
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Co se děje v mateřské škole
Představujeme kroužky při MŠ Jedovnice

Při mateřské škole Jedovnice pracuje každý rok 
několik kroužků pro děti. Činnost kroužků se 
otevírá podle zájmu dětí a  rodičů. V  letošním 
roce jsme otevřeli kroužek jógy, vaření, dětských 
pohybových her, kroužek angličtiny a výtvarný 
kroužek. V  předchozích letech zde býval také 
divadelní kroužek a přípravná hudební výchova.
Rádi bychom vám postupně představili činnost 
jednotlivých kroužků. V tomto čísle zpravodaje 
se můžete dočíst o práci Malého kuchaře, Jogínků 
a o práci ve výtvarném kroužku. V nadcházejícím 
čísle zpravodaje představíme kroužek dětských 
pohybových her a angličtinu pro děti.

Kroužek Malý kuchař
V mateřské škole probíhá každou středu odpole-
dne kroužek Malý kuchař. Navštěvuje jej 10 dětí 
od 3 do 6 let. A pokud si myslíte, že tak malé 
děti nedovedou vařit, jste na velkém omylu. Děti 
tato činnost baví, snad více než některé dospělé. 
V kroužku totiž nejde pouze o vaření, ale přede-
vším o zábavné učení vnímat všemi smysly.
Naše kuchařka se skládá z receptů napsaných jak 
pro dospělé, tak pro děti. Jedná se o kombinaci 
písma a obrázků.
Pomocí obrázků děti pak dovedou recept reali-
zovat: nasypat, přesypat, nalít, vylít, zamíchat, 
oškrábat, nakrájet, ozdobit… Dovedou si před-
stavit, jak velké množství je 1 hrnek mouky nebo 
½ hrnku cukru. Většinou vaříme ze základních 
surovin, dále pak z ovoce a zeleniny nebo z by-
linek, např. řeřichy, kterou si sami vypěstujeme.

Učíme se jednotlivé suroviny kombinovat. A že 
se při tak zajímavé činnosti pobavíme, to nám 
určitě uvěříte. I  rozsypaná mouka na  stolečku 
nebo pomazánka na  židličce je úžasným zážit-
kem, a  to nemluvím o pořezaném prstíku, kdy 
je třeba všeho nechat a  prstík ovázat. A  tak se 
učíme jeden druhému pomáhat i řešit důsledek 
naší nepozornosti.
Děti pracují někdy samostatně a  samy se roz-
hodují, ale i ve  skupinkách, kde je zapotřebí se 
domlouvat a jeden na druhého se spolehnout.
Pod rukama nám vznikají zdravé dobroty jako 
např. mrkvová pomazánka, salát z  naklíčené 
čočky, banánový koktejl, řez ze sušenek, domá-
cí chléb nebo velikonoční perníčky. Děti jsou 
motivovány nejen vlastní činností, ale i  tím, že 
vytvořené dobroty donesou ochutnat domů. 
K tomu jim nechybí recept, který si mohou zalo-
žit do své první kuchařky.
A co je pro malé kuchaře nejdůležitější? Jsou to 
čisté ruce a  vlastní bezpečnost. K  tomu trénu-
jeme pozornost, učíme se chovat tiše a používat 
všechny smysly, aby se dílo povedlo. Velká dávka 
trpělivosti je užitečná nejen pro vaření, ale také 
pro celý život. Naše vaření je prostě zábava nejen 
pro děti, ale také pro mě.

Marie Bezděková, vedoucí kroužku

Kroužek Jogínci
Cvičení jógy pro děti předškolního věku nabí-
zíme v naší MŠ druhý školní rok. Kroužek jsme 
nazvali Jogínci a  scházíme se jednou týdně. 
Letos do kroužku chodí 16 dětí.
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Každá hodina se skládá z uvítacího rituálu, pro-
tažení a  prodýchání celého těla. Dále cvičíme 
oblíbené pozice s motivací zvířátek (kočka, ko-
bra, motýlek, kobylka, velbloud a další). Cviky 
spojujeme do  sestavy příběhem, pohádkou 
nebo básničkou. Už známe jógovou pohádku 

O cvrčkovi, O větříku a O koťátku. Umíme za-
cvičit Pozdrav slunci.
Mezi cvičením zařazujeme jednoduchá dechová 
cvičení. Pravidelnou součástí každé hodiny je zá-
věrečná relaxace – uvolnění těla i mysli, podbar-
vené tichou hudbou nebo pohádkou.

Mateřská škola Jedovnice, Zahradní 632 pořádá: 
                                                       

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY  
OD ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019 
  

              
                KDY?  10. KVĚTNA 2018 

                                             V době od 8:00 do 11:00  
                                             a od 13:00 do 15:00 hodin  

 
                                         
KDE? V PROSTORÁCH I. BUDOVY MŠ 
  

S sebou: 
➢ občanský průkaz   
➢ rodný list dítěte 
➢ vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

včetně příloh (více na www.msjedovnice.cz) 
K zápisu přijdou rodiče s dítětem, které chtějí do MŠ umístit   
 

Naše mateřská škola Vám nabízí:                                                        
 

 odbornost, spolupráci, podnětné a bezpečné prostředí 
 výchovně vzdělávací program podle Kurikula podpory zdraví                                       
 rozvíjení talentu dětí formou zájmových kroužků v oblasti:  

❖ jógy 
❖ výtvarné 
❖ dětských pohybových her  
❖ divadelní 
❖ vaření 

 prostornou zahradu v přírodním stylu, zajímavé akce pro všechny 
 

TĚŠÍME SE NA NOVÉ HOLKY A KLUKY! 
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Jógové aktivity rozvíjejí pohybové a koordinační 
dovednosti, rovnováhu, správné držení těla a dý-
chání. Některé celky jsou určeny pro zklidnění, 
jiné pro aktivizaci, všechny však spojuje hravost 
a zábavnost.

S jógovým pozdravem „Namasté“, 
vedoucí kroužku Alena Jachanová

Výtvarný kroužek
Již několikátý rok pracuje při MŠ Jedovnice vý-
tvarný kroužek. V letošním roce byly z důvodu 
většího zájmu dětí vytvořeny dvě skupiny. První 
skupinku vede paní učitelka Karla Pavlů, druhá 
pak pracuje pod vedením paní učitelky Aleny 
Dostálové.
Aby měly děti dostatek času a prostoru na tvo-
ření, probíhá kroužek jako blok dvou spojených 
vyučovacích hodin. V  tomto roce navštěvuje 
kroužek 18 dětí.
Kromě klasických výtvarných činností jako je 
kreslení, práce s barvou, koláž, stříhání a lepení, 
se děti věnují také tvorbě s keramickou hlínou, 
kašírování, práci s odpadovým materiálem, tex-
tilií, vlnou, sádrovými obvazy a jinými materiály.
U  dětí je rozvíjena a  posilována fantazie, chuť 
tvořit, radost z výtvarného projevu, ale také jem-
ná motorika, samostatnost a sebeobsluha, schop-
nost se soustředit a dokončit započatou činnost, 
umět se domlouvat a přemýšlet nad tím, co právě 
dělám.
V tomto roce se dětem podařilo vytvořit napří-
klad rybičku ze slámek, podzimní strom, houbu 

z odpadového materiálu, čertíka na gumičce, ke-
ramické zvonítko „sovičku“ nebo veselé hýbací 
klauny.
Ještě se chystáme na tvoření misek z keramické 
hlíny, na  výrobu čarodějnice, jarních ptáčků, 
veselých rybek a řady dalších věcí.
Všechny hotové výrobky si děti odnášejí domů 
a tím umocňují radost z plodů své tvorby.

Karla Pavlů, vedoucí kroužku

Z lavic základní školy
Střípky ze života školy

ÚNOR 2018
 1. 2. Pracovní seminář 

GDPR (Souček)
 14. 2.  Návštěva 

Olympijského 
festivalu v Brně

  Akce sdružení 
Cirsium – po-
rada vedení 

a matematiků, ZŠ Sloup (Nečasová, 
Štěpánková)

 16. 2. Akce sdružení Cirsium, lyžařské závody 
1. stupeň (Šíblová H.)

 21. 2. Divadelní představení 9. ročníky  
(Šíblová J.)

  Setkání pracovníků Školských poraden-
ských pracovišť

 26. 2. Lyžařský výcvikový kurz Jeseníky (Buřt, 
Hrazdírová)
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BŘEZEN 2018
 2. 3.  Akce sdružení Cirsium – florbalový 

turnaj mladší žáci, 3. místo (Souček)
 5. 3. Akce sdružení Cirsium – futsalový turnaj 

starší žáci, 1. místo (Buřt)
 7. 3.  Beseda ve spolupráci s knihovnou 

Jedovnice, pro 1. ročníky
 8. 3.  Přírodovědná soutěž ŠLP Křtiny 

(Šnobltová)
 15. 3. Školní kolo pěvecké soutěže Jedovnický 

pulec (Psohlavcová)
  Zahajovací setkání projektu Polygram 

(Souček, Vávra)

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

 19. 3.  Divadelní představení, 2. – 4. ročníky
 21. 3. Atletický mítink Kunštátská laťka
 22. 3. Akce sdružení Cirsium – hospitace 

pedagogů na ZŠ Jedovnice
 27. 3.  Odborná dějepisná exkurze Křtiny,  

8. ročníky
  Velikonoční projekt
 28. 3. Odborná dějepisná exkurze Slavkov,  

8. ročníky
  Velikonoční projekt

-MS-

Sportovní úspěchy

V  pondělí 29. ledna se na  hale SPŠ Jedovnice 
uskutečnil tradiční florbalový turnaj sdruže-
ní Cirsium. Turnaje se zúčastnilo 5 družstev. 
Spolu s  domácí ZŠ Jedovnice to byla družstva 
ZŠ Křtiny, ZŠ Sloup, ZŠ Lipovec a ZŠ Podomí. 
Jedovnice si brousily zuby na  celkové vítězství, 
ale po výhrách nad Křtinami (7:0) i Lipovcem 
(4:2) přišla těsná porážka od Sloupu (2:3) a ani 
jednoznačné vítězství nad Podomím (10:0) na-
konec nestačilo. Z prvního místa se tak mohlo 

radovat družstvo ZŠ Sloup, které přerušilo sérii 
jedovnických vítězství. Jedovnický tým obsadil 
2. místo.
V  pátek 16. února se v  Hodoníně uskutečni-
ly lyžařské závody, kterých se zúčastnily školy 
z Lipovce, Sloupu, Ostrova a  Jedovnic. V kon-
kurenci 44 závodníků si naši zástupci vedli víc 
než dobře. Z patnácti možných medailí získali 9 
a skvěle reprezentovali jedovnickou školu.
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Kategorii 1. tříd vyhrála Tea Dendisová.
V kategorii 2. a 3. tříd zvítězila Eliška Skotáková. 
3. místo obsadila Mia Dendisová.
Ve stejné kategorii kluků vyhrál Tomáš Rusňák, 
3. místo obsadil Martin Štěpánek.
V  nejstarší kategorii dívek obsadila Veronika 
Veselá 1. místo a Anička Sehnalová 2. místo.
Mezi kluky byl nejrychlejší a  zvítězil Ondřej 
Štěpánek, na 2. místě se umístil Tomáš Koubek.
I  čtvrtá místa Štěpána Čecha, Nikoly Vachové 
a Honzíka Sehnala jsou skvělým výsledkem.
V pátek 2. března 2018 se žáci naší školy zúčast-
nili tradiční sportovní akce, kterou pořádá ZŠ 
Sloup. Ve  školní tělocvičně se konal florbalový 
turnaj pro žáky 1. stupně, kterého se letos po-
prvé zúčastnilo všech 6 školních týmů sdružení 
Cirsium.

V  úvodním utkání se nám dařilo takřka vše 
a  výsledkem bylo hladké vítězství 3:0 nad ZŠ 
Ostrov. Následující 3 utkání jsme ale především 
vinou nevyužívání řady šancí a okének v obra-
ně nezvládli a  výsledkem byly porážky. Díky 
vyrovnanosti týmů se o  konečném pořadí roz-
hodovalo až v posledním utkání, v kterém jsme 
měli za  soupeře domácí ZŠ Sloup. Díky výhře 
4:0 jsme ve  vyrovnané tabulce turnaje obsadili 
pěkné 3. místo. Jedovnickou školu reprezento-
vali Erik Bezděk, Saša Hanák, Filip Kosorin, 
Tomáš Koubek, Šimon Navrátil (nejlepší střelec 
týmu), Pavel Pernica, Martin Sedláček, Patrik 
Vágner a Adam Wild.

Mgr. Lukáš Buřt, Mgr. Michal 
Souček, Mgr. Hana Šíblová

Návštěva Olympijského festivalu

Ve  středu 14. února se vybrané třídy Základní 
školy Jedovnice zúčastnily zájezdu do  olympij-
ského parku v  Brně, a  mohly tak nasát atmo-
sféru zimních olympijských her a  vyzkoušet si 
některé z  disciplín. ZŠ Jedovnice byla vybrána 
jako jedna z mála škol, které se zapojily do sou-
těže olympijského víceboje a vyhrály ji. Na tom 
měly největší zásluhy oba druhé ročníky a také 
třída 6. A. K nim se pak přidaly třídy 3. B a oba 
8.  ročníky se svými třídními učiteli. Celá sku-
pina tak mohla vyrazit třemi autobusy, které 
zajistil zdarma organizátor olympijského parku.
Na  místě byly k  dispozici šatny, kde se děti 
mohly převléci do  sportovního oblečení a  poté 
už vyrazit k nejrůznějším disciplínám, které are-
ál nabízel. Každá ze tříd měla odlišný program 
a  vyzkoušela během dopoledne celkem tři sta-
noviště. Někteří vyzkoušeli bruslení na kluzišti 
pod vedením zkušených instruktorů, jiní si za-
bruslili na venkovní ledové dráze. Nechyběl zde 
snowpark, skokanský minimůstek, curlingové 
hřiště nebo trať pro  běžecké lyžování. Žáci si 
vyzkoušeli jízdu na pumptracku, hokejbal i ven-
kovní florbal a zasoutěžili si v nejrůznějších úko-
lech v turistickém koutku.
Na  závěr programu byli vyhlášeni zástupci 
za  jednotlivé vítězné školy a  oceněni na  pódiu 
několikanásobným účastníkem zimních olym-
pijských her sdruženářem Pavlem Churavým. 
Krátkému rozhovoru se na  pódiu za  Jedovnice 

podrobili Michaela Janušová a Martin Doležel, 
jako zástupci tříd, které se nejvíce zapoji-
ly do  soutěže. Následně proběhl videohovor 
s  olympijským parkem v  Ostravě, takže žáci 
mohli na dálku pozdravit děti ze škol, které se 
stejné akce zúčastnily v Moravskoslezském kraji. 
Poté byli všichni žáci, kteří se zúčastnili, dekoro-
váni účastnickými medailemi.
Návštěva olympijského parku se velmi vydaři-
la, všichni odjížděli trošku unaveni, ale velice 
nadšeni.

Mgr. Lukáš Buřt
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Doba ledová

V  úterý 20. února navštívili žáci 4. A, B třídy 
středisko ekologické výchovy Lipka v Krásensku. 
Byl pro ně připraven program „Doba ledová“. 
Dětem se věnovali tři lektoři, měli pro ně nej-
prve připravený program na Rychtě, kde se děti 
dozvěděly různé zajímavosti z  pravěku, poté se 
rozdělily do „tlup“ a každý z nich dostal v tlupě 
svou roli – šaman, lovec… Po  svačinové pře-
stávce jsme vyrazili do  zasněžené přírody okolí 
Krásenska. Zde měla každá tlupa získat co nej-
více kladných bodů za projevené znalosti. Žáci 
poznávali stopy zvířat ve  sněhu, stromy a  keře 
podle větviček a pupenů, vše podle připravených 
srovnávacích předloh. Za každou správnou od-
pověď dostávali buď kousek papíru, nebo sirku, 
které potřebovali pro závěrečný úkol. Pak museli 
nasbírat pro každou tlupu co nejvíce suchého 
klestí, protože každá tlupa musela založit svůj 
oheň, aby si její členové mohli opéct maso ze 
soba. Toho nejprve museli ulovit. Každý z nich 
musel lukem trefit cíl a  vyzkoušet si hod oště-
pem. Nakonec měly pusy mastné od  špekáčků 

všechny děti – a kromě toho si plnými doušky 
užívaly téměř první zimní nadílku sněhu.
Program se všem moc líbil, děti se vracely spoko-
jené a náležitě vydováděné domů.
Všem zaměstnancům Lipky, kteří se nám celý 
den věnovali, patří náš dík a pochvala.

Mgr. Yvona Kolářová a Mgr. Hana Šíblová

Organizační informace

• V  úterý 10. 4. 2018 se budou konat kon-
zultační hodiny pro zákonné zástupce žáků. 
V uvedený den budou učitelé poskytovat in-
formace od 15.00 do 18.00 hodin.

• Ve dnech 26. 4. – 2. 5. 2018 na ZŠ Jedovnice 
proběhne tradiční sběr starého papíru. 
Na parkovišti za školou bude přistaven velko-
kapacitní kontejner, do  kterého bude možné 
starý papír odevzdávat. Pro nejlepší třídy 

a individuální sběrače budou připraveny zají-
mavé a atraktivní ceny.

• Ředitelství ZŠ Jedovnice, okres Blansko vy-
hlašuje v souladu s § 24 odstavec 2 č. 472/2011 
Sb. v  platném znění (Školský zákon) volno 
v pondělí 7. 5. 2018 z důvodů zahraničního 
výjezdu žáků a pedagogů školy do partnerské 
školy v Aschheimu.

vedení ZŠ Jedovnice

Novinky a zajímavosti ze ZUŠ
Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na žesťové nástroje

Dne 21. února letošního 
roku se v Letovicích konalo 
okresní kolo celostátní sou-
těže ZUŠ ve hře na  žesťové 
dechové nástroje. Naši školu 
úspěšně reprezentovali žáci 

ze tříd p.  uč. Jaroslava Jiráčka a  p.  uč. Matěje 
Šíbla.
Ve  své kategorii získal krásné 2.  místo ve  hře 
na  trubku Čestmír Šnoblt. 1.  místo a  postup 
do krajského kola získal Jonáš Plch.
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Z  trombonové třídy obsadil také 2.  místo 
František Kajtár. 1. místo a postup do krajského 
kola si svým vynikajícím výkonem zajistil Filip 
Zukal.

Všem blahopřejeme a  v  krajském kole přejeme 
hodně úspěchů!

Jaroslav Jiráček

Okresní kolo soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu

Dne 28. února 2018 se v Blansku konalo okresní 
kolo soutěže základních uměleckých škol v  só-
lovém a komorním zpěvu. Z celého okresu bylo 
přihlášeno 76 zpěváků. Soutěž byla rozdělena 
do  věkových kategorií a  výkony hodnotila od-
borná porota složená z pedagogů vysokých umě-
leckých škol a konzervatoří.
Naši školu reprezentovalo celkem 15 zpěvá-
ků, které na  soutěž připravovaly paní učitelky 
Hana Korčáková, Kateřina Javorská a Kateřina 
Veselá. V  početné konkurenci naši žáci obstáli 
na výbornou. Získali celkem sedm prvních míst 
a postupů do krajského kola, které se bude ko-
nat ve dnech 20.–21. března v Kyjově. Tam naši 
školu budou reprezentovat Klára Přikrylová, 
Kateřina Pernicová, Marek Pernica, Karolína 
Sehnalová, Alexandr Pavel Bartes, který se stal 

v okrese i absolutním vítězem celé soutěže, dále 
pěvecké trio ve  složení Karolína Sehnalová, 
Adéla Matušková a  Marek Pernica a  pěvecké 
trio ve složení Kristýna Kalová, Natálie Šebelová 
a Johana Vávrová.
Chtěla bych poděkovat všem žákům za  výbor-
nou reprezentaci školy a našim korepetitorkám 
MgA.  Radce Hreňové a  Kateřině Javorské, 
DiS. za  precizně odvedené výkony, které oce-
nila i  odborná porota. Radka Hreňová si tak 
ze soutěže odvážela cenu za  vynikající klavírní 
doprovod. Ocenění právem náleží také rodičům 
za  všestrannou podporu jejich nadaných dětí. 
Přeji všem žákům, ať se jim daří i v dalších sou-
těžních kolech.

Hana Korčáková, Dipl.um.

Po vyhlášení výsledků měli soutěžící zpěváci důvod k radosti.
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Pěvecké trio KAM ve vysílání Rádia Junior

Dne 6. března 2018 se pěvecké trio KAM ve slo-
žení Karolína Sehnalová, Adéla Matušková 
a Marek Pernica vydalo do Prahy. Vyhrálo totiž 
loni na soutěži Stonavská Barborka cenu Rádia 
Junior.
V budově Českého rozhlasu na Vinohradské tří-
dě se nás ujala paní redaktorka Denisa Kimlová 
a vzorně se o nás starala celé odpoledne.
Při prohlídce prostor nás jako první zaujal oběž-
ný nekonečný výtah, tzv. páternoster, který jsme 
museli vyzkoušet. Dále jsme si prošli celou bu-
dovu rozhlasu, podívali se do  jednotlivých po-
schodí, prohlédli si nahrávací studia, navštívili 
místní galerii, kde je instalována expozice z his-
torie rozhlasového vysílání, a  také potkali řadu 
známých osobností.
V 17 hodin už na nás čekal ve studiu sympatický 
moderátor Jakub Voříšek. Celou hodinu jsme 
měli možnost odpovídat na  jeho dotazy, také 
si zazpívat přímo ve  vysílání a  pozdravit svoje 
rodiče a kamarády. Uteklo to velmi rychle a na-
jednou byl konec. Moc jsme si to užili a ani se 

nám nechtělo domů. Chceme Českému rozhlasu 
a Rádiu Junior moc poděkovat za krásně stráve-
ný den a těšíme se možná někdy nashledanou!

Hana Korčáková, Dipl.um.

Předjaří ve výtvarném oboru

S blížícím se jarem opadá zimní ospalost a zlaté 
sluneční paprsky nám vlévají sílu a elán do žil.

Čeká nás totiž jarní výstava na  velikonočním 
jarmarku, kam připravujeme k prezentaci kachle 
a 3D realizace na téma Pták Fénix a jako bonus 
ještě podmalbu na sklo. Do toho všeho nám ještě 
šlape na paty uzávěrka soutěže Moje Veličenstvo 
kniha a další soutěže a akce.
Ještěže alespoň zájemci o studium na středních 
umělecky zaměřených školách mají za  sebou 
úspěšně zvládnuté talentové zkoušky. A  tak 
doufám, že se bude v  dalším studiu dařit 
Monice Franců, Kateřině Zouharové, Šimonu 
Konečnému a Pavlu Hlaváčkovi.
Abych nezapomněla, také „dospěláci“ se v tom-
to předjarním období mohli výtvarně „vyřádit“ 
na keramickém kurzu. Vyzkoušeli si práci s ke-
ramickou hlínou, glazurami, oxidy a  pedigem 
při vytváření keramických misek a  drobných 
dekorací.
Z toho všeho vyplývá – my se rozhodně nenudí-
me. A to je dobře, ne?

Mgr. Jitka Vávrová

Pěvecké trio KAM si v budově Českého rozhlasu 
prohlédlo expozici o historii rozhlasového vysílání.

Mladí výtvarníci a jejich výrobky
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Co nového u tanečníků?

Po  dlouhé a  mrazivé zimě začíná hřát slunce 
do tváří a přináší jaro. Pro nás v tanečním oboru 
to však znamená spoustu práce spojené s  tvor-
bou nových choreografií a projektů.
Naší letošní první akcí byla soutěžní přehlídka 
tanečních oborů, které se zúčastnily žákyně 
7.  ročníku I.  stupně základního studia. I  když 
nevyhrály, tak si své vystoupení užily a  přede-
vším získaly mnoho cenných podnětů a motiva-
ci do další výuky. Tanec na krásně osvětleném 
jevišti a v neznámém prostředí byl pro děvčata 
novou zkušeností a musím říci, že tančila srdcem 
a ze všech sil.
Významnou událostí letošního jara pro nás bude 
II. ročník celostátního happeningu ZUŠ Open, 

který bude probíhat ve  čtvrtek 24. května. 
V rámci této akce připravujeme výchovný kon-
cert pro žáky ZŠ, na kterém představíme ukázky 
kostýmů a různých stylů tanců: egyptský – ori-
entální, klasický, lidový, jazzový a současný. To 
vše připravujeme ve  spolupráci s  kolegy a  žáky 
z hudebního a výtvarného oboru.
Na závěr bych vás ráda pozvala na samostatný 
koncert tanečního oboru, který se uskuteční 
v neděli 3. června v 17 hodin v sále kulturního 
domu v  Jedovnicích. O  něm ale zase příště… 
Přeji všem čtenářům krásné jarní dny.

Lenka Csevárová, DiS.

ZUŠ Open 2018 – Den otevřených dveří v ZUŠ

Druhý ročník celostátního happeningu zá-
kladních uměleckých škol ve  veřejném pro-
storu ZUŠ Open se bude konat ve čtvrtek 24. 
května 2018 po  celé České republice. Do dne 
sdílené radosti a  oslavy uměleckého vzdělávání 
dětí se naplno zapojuje 400 uměleckých škol, 
mezi nimiž nechybí ani ZUŠ Jedovnice.

V  rámci dopoledního programu happeningu 
připravujeme výchovné koncerty pro žáky zá-
kladních či mateřských škol, které se uskuteční 
nejen v Jedovnicích, ale i na pobočkách školy.
Odpoledne od 15 do 18 hodin se otevřou brá-
ny jedovnické umělecké školy široké veřej-
nosti. Návštěvníci, kteří v uvedeném čase dorazí 
na  naše pracoviště v  budově B areálu SPŠ, si 

Soutěžní tým před svým tanečním vystoupením.
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budou moci prohlédnout nové prostory, ve kte-
rých působí hudební, výtvarný a taneční obor.
Za  příznivého počasí budou příchozí uvítáni 
melodiemi v  podání hudebních souborů ško-
ly, které vystoupí venku na nádvoří. V prvním 
poschodí se veřejnosti otevřou učebny výtvar-
ného i tanečního oboru, nový multifunkční sál 
a učebna hudební nauky. Ve druhém poschodí 

si pak návštěvníci budou moci prohlédnout jed-
notlivé učebny hudebního oboru. Ve většině pro-
stor poběží obvyklá výuka, a tak ten, kdo nemá 
s  uměleckou školou žádnou zkušenost, si bude 
moci vytvořit představu o uměleckém vzdělává-
ní a každodenní práci základní umělecké školy.
Na viděnou na ZUŠ Open!

Mgr. Josef Škvařil

Děti a mládež
Mateřské a rodinné centrum Dymáček

Dymáčkoviny číslo 8
Vážení rodičové, prarodi-
čové a děti, posíláme infor-
mace o naší činnosti a dále 
i  pozvánky, které by vám 
neměly chybět v  kalendá-
ři. Dovolujeme si vás dále 
informovat, že na našich akcích jsou vítáni děti 
a rodiče bez ohledu na členství v naší organizaci. 
Jsme tu pro všechny.
Harmonogram cvičení Dymáček:
• Cvičení s  Martinou, úterý 10.00–11.00 (pro 

děti 2-3 roky), kulturní dům (v  případě 
změny informujeme na webové stránce nebo 
Facebooku, děkujeme za pochopení)

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

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

Napište si do diáře:
• 12. května od  15.00 hodin v  kulturním 

sále „OSLAVA DNE MATEK“. Máme pro 
všechny maminky připraven doprovodný pro-
gram v  podobě módní přehlídky, prezentaci 
manikúry, měření tlaku atd.

• 19. května „CESTA ZA POKLADEM“
• 2. června ve spolupráci s Komisí pro spolkovou 

činnost „DEN DĚTÍ“ na sokolském hřišti.
Veškeré informace dáváme také na  Facebook 
a webové stránky www.marcdymacek.cz. V pří-
padě, že vás cokoli zajímá nebo vám chybí, ob-
raťte se na nás.

Za Dymáček Lenka Šebelová

Skauti

Večerní hra 
v ulicích Jedovnic
V  pátek 16. února se usku-
tečnila po celých Jedovnicích 
již tradiční hra na  motivy 
protikomunistického od-
boje Modrý štít. Zhruba 
sedmdesát dětí z  Jedovnic 
a  okolních obcí, které patří 
pod skautské středisko Jedovnice, se sešlo v  je-
dovnické skautské klubovně, aby si vyslechlo 
úvod do  příběhu hry. Naši mladí „odbojáři“ 
měli za úkol po Jedovnicích nalézt všechny tajné 

schránky, ve kterých byla vždy uložena část tajné 
zprávy. „Odbojáři“ sice neznali přesnou polohu 
schránek, mohli si ale vyluštit alespoň nápovědu 
pomocí šifer, zároveň si však při hledání mu-
seli dát pozor na  procházející pracovníky StB, 
Lidových milicí, VB a  dalších komunistických 
bezpečnostních složek. Jejich role sehráli vedou-
cí. Nakonec se během necelých tří hodin poda-
řilo sesbírat kusy zpráv a vytvořit tak kompletní 
odbojářské informace. Za  svou neohroženost 
a  rychlé nohy dostali účastníci Modrého štítu 
také drobnou odměnu.

Gábina Plchová
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Pionýři

Žabky na Portě
Jako každý rok jsme za-
čali nacvičovat na  pě-
veckou dětskou soutěž 
Portu, která se konala 
ve Skalici nad Svitavou. 
Zpočátku nám to moc 
nešlo, ale průběhem 
času jsme se to naučili.

Ráno 3. března jsme se všichni sešli na  zastáv-
ce a  vyrazili na  cestu. Po  příjezdu na  místo 
bylo vidět, že konkurence bude opravdu velká. 
A bylo tomu tak. Všichni jsme byli hrozně ner-
vózní a báli se toho, co bude. I přes to všechno 
se oddíl Skokanů umístil na  krásném druhém 
místě a nejmenší Kuňky si odnesly cenu poro-
ty. Obrovské poděkování a  respekt patří těm 
Žabkám, co se odvážily jet a vystoupit s námi.

Peťa

Zauzlujeme si?
V  pátek místo schůzky, jen tak pro naše potě-
šení, proběhla v klubovně uzlařská regata. Celý 
rok na schůzkách trénujeme uzly a učíme se je-
jich využití. Konečně přišel čas v nich poměřit 
své síly. Ti nejlepší a nejrychlejší si odnesli hezké 
ceny a diplomy a my ostatní jsme si to přišli jen 
tak vyzkoušet, abychom věděli, jak moc musíme 
být ve vázání uzlů rychlí.

Míla

Miss Pionýra
Jelikož naši skupinu navštěvuje hodně holek, 
rozhodly jsme se uskutečnit volbu Miss Pionýra. 
Nejde jenom o hodnocení krásy, ale i sympatie 
a  šikovnosti dívek. Soutěž se tentokrát konala 
v kulturním domě a podpořit své favoritky tak 
mohlo veřejné publikum. Do soutěže se přihlá-
silo 8 krásných a  odvážných dívek. Nechyběla 
promenáda v šatech, volná disciplína a také tajná 
soutěž poroty.
Diváci měli možnost také hlasovat pomocí ko-
rálku a rozhodnout tak o Miss Sympatii, kterou 
se stala Nela Petrželová. Porota to neměla vůbec 
lehké, ale nakonec rozhodla – druhou vicemiss 
se stala Zuzanka Bravencová, vicemiss Klárka 
Nejezchlebová a  titul Miss Pionýra získala 
Alenka Němcová, která byla od začátku velkou 
favoritkou. 
Holky získaly krásné korunky, hodnotné ceny 
a náš obdiv.

Kamča
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Pojďte dál!
Někdo v  únoru odhazuje sníh a  někdo vylévá 
vodu. Tak to nazvaly děti na schůzce, když ote-
vřely dveře do klubovny a uviděly ji pod vodou. 
Jejich papuče pluly po podlaze jako lodě a moře 
bylo nekonečné. Díky včasné spolupráci nás 
všech a našich kamarádů a známých a díky velké 
pomoci obecního úřadu je nyní naše klubovna 
ve stavu rekonstrukce a my se už teď těšíme, jak 
vám ji na jaře ukážeme celou novou. Všechno zlé 
je i pro něco dobré.

Naši činnost a schůzky to nijak nepoznamenalo 
a  vše probíhá jako ve  starých kolejích. Už teď 
je pro děti připravena velikonoční víkendovka 
do Slavkova a na našich stránkách můžete najít 
přihlášku na letní tábor. Letos to bude velká show 
se slavnými herci, jelikož jedeme na FILMOVÝ 
FESTIVAL. Přípravy příměstského tábora jsou 
již také v plném proudu.
Veškeré bližší info a  foto na  našich stránkách 
www.pionyr.jedovnice.cz

Spajdík

Sport
Fotbal v Jedovnicích

I.B - ROZLOSOVÁNÍ MUŽI A – JARO 2018
Ne 25. 3.  15.00 hod. Rájec – SK Jedovnice
So 31. 3. 15.30 hod. SK Jedovnice – Kobeřice
So  7. 4. 15.30 hod. SK Jedovnice – Podolí
So 14. 4. 15.30 hod. SK Jedovnice – Soběšice
Ne 22. 4. 16.00 hod. Křenovice – SK Jedovnice
So 28. 4.  16.00 hod. Slavkov – SK Jedovnice
So  5. 5.  16.30 hod. SK Jedovnice – Babice
Ne 13. 5. 16.30 hod. Vilémovice – SK Jedovnice
So 19. 5. 16.30 hod. SK Jedovnice – Pačlavice
Ne 27. 5. 16.30 hod. Čebín – SK Jedovnice
Ne  3. 6. 16.30 hod. SK Jedovnice – Vysočany
So  9. 6. 16.30 hod. Medlánky – SK Jedovnice
So 16. 6. 16.30 hod. SK Jedovnice – Lipovec

Fotbalová přípravka 
rozdávala radost…
V sobotu 24. 2. 2018 byla v Blansku ukončena 
série 6 turnajů Okresní zimní ligy přípravek 
(roč. 2007 a mladší), na kterých své síly pomě-
řily týmy Jedovnic, Blanska, Ráječka A, Ráječka 
B, Lipovce a Ostrova. Celkovým vítězem se sta-
lo Ráječko A, Jedovnice skončily na krásném  
2. místě. Další pořadí 3. Blansko, 4. Lipovec, 
5. Ráječko B, 6. Ostrov u Macochy. Sympatické 
na  těchto turnajích bylo maximální nasazení, 
snaha, bojovnost a  v  mnohdy bouřlivé atmo-
sféře často i  výkony hodné budoucích hvězd 
fotbalových trávníků. Jedovničtí kluci patřili 

vždy k  těm, na  které právě toto hodnocení 
„sedí“. V závěrečném ceremoniálu byli vyhláše-
ni ti nejlepší: hráč (Vilém Burget, Ostrov), bran-
kář (Viktor Petržela,  Lipovec) a  střelec (David 
Dračka, Ráječko). Spokojeni byli ale nakonec 
úplně všichni díky sympatickému gestu pořada-
telů – odměnit všechny zúčastněné. Zimní liga 
splnila svůj účel, kluci poměřili síly, vylepšili 
fyzičku a v neposlední řadě účelně a prospěšně 
zužitkovali zimní přestávku. Bylo to příjemně 
strávené zimní odpoledne. 
Poděkování patří trenérům i rodičům za oběta-
vost a trpělivost, hráčům přejeme hodně štěstí  
a úspěchů do jarních soutěží.

Jitka Koutná
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S trenérem áčka o fotbale
S nastupujícím obdobím jara se rozbíhají i  fot-
balové soutěže, a  proto je ta pravá chvíle kon-
taktovat trenéra našeho A  týmu, pana Radka 
Sedláčka, a položit mu pár otázek:

XX Jak strávilo mužstvo zimní přestávku, jak 
proběhla a jak byste vy sám zhodnotil zimní pří-
pravu A mužstva?
Po skončení podzimní části jsme využívali míst-
ní halu SPŠ a jednou týdně se tady sešli si zahrát, 
konec roku jsme tradičně oslavili silvestrovským 
fotbálkem. Zimní přípravu jsme pak zahájili 12. 
ledna a k tréninkům, které jsou 3x týdně, jsme 
využívali již zmíněnou halu SPŠ, víceúčelové 
hřiště v  Kotvrdovicích, k  výběhům pak terén 
v okolí Jedovnic. Od února jsme měli k dispozi-
ci umělou trávu v Blansku a je třeba poděkovat 
výboru SK, že nám toto umožnil. Samozřejmě 
k  tomu patří i  přípravné zápasy, kterých jsme 
odehráli celkem 5.
Průběh přípravy určitě můžeme hodnotit pozi-
tivně, co se týká účasti a  nasazení hráčů. Jaká 
ale opravdu byla, to nám ukáží až první jarní 
zápasy.
XX Došlo k nějakým podstatným změnám 

v kádru mužstva? 

Ano. V  kádru mužstva již dále nebude půso-
bit Martin Bartoš (Ráječko) a  Radek Toncer 
(Rudice). Je potřeba touto cestou oběma podě-
kovat za výkony, které po celou dobu podávali. 
Na post brankáře přichází Vladimír Suchý, kte-
rý již v Jedovnicích dříve působil.
Zatím nikdo jiný kádr nedoplní, i když jednání 
intenzivně probíhala, ale bohužel nakonec nic 
nedopadlo v  náš prospěch, což mne mrzí, ale 
tuto odpovědnost beru na sebe.
XX Jak je na tom mužstvo po zdravotní stránce? 

Momentálně jsou stále ve stavu zraněných Kamil 
Vintr a Víťa Borek a zatím není jasné, kdy se za-
pojí. Ostatní si také léčí nějaké ty šrámy, toto 
téma ale raději nechci více rozebírat, nerad bych 
něco zakřiknul nebo dokonce přivolal.
XX Vzhledem k nelichotivému umístění (pozn. 

Jedovnice jsou zatím na poslední příčce tabulky) 
se přímo nabízí otázka: Jak velkou naději mají 
Jedovnice zůstat v krajské soutěži?
My se snažíme tento fakt nevnímat a v každém 
tréninku děláme maximum, abychom to změni-
li. „Zajíci se počítají až po honu.“ My máme před 
sebou 13 zápasů o 39 bodů a naděje tady samo-
zřejmě je. Já si to zkusil už v Rájci a Bořitově, kde 
se to povedlo, a to stejné chceme udělat i nyní. 
XX Co byste „na prahu jara“ vzkázal fanouškům 

a fotbalové veřejnosti?
Jak jsem již uvedl v předešlé odpovědi, my roz-
hodně nic nevzdáváme a  budeme bojovat! Já 
bych rád i  za  kluky požádal fanoušky, aby šli 
do  tohoto boje s  námi a  byli tím potřebným 
„dvanáctým hráčem“.
Závěrem všem přeji krásné jaro a  těšíme se 
na vás.

Rozhovor připravila Jitka Koutná

Sokolský slet v roce 100. výročí vzniku Československé republiky

Skutečnost, že se v  roce stého výročí vzniku 
Československé republiky koná i  sokolský slet, 
nabízí možnost symbolického spojení těchto 
dvou akcí. Proto je nejen XVI. Všesokolský 
slet, ale i  jeho doprovodný kulturní program 
věnován právě oslavě československé i české stát-
nosti. Dokazují to například hromadná skladba 

českých a slovenských sokolů „Spolu“ nebo sklad-
ba pro seniorky a  seniory s  poetickým názvem 
„Princezna republika“ secvičená na  směs písní 
Karla Hašlera, opěvujících Československou 
republiku, její hlavní město a národní svobodu.
Celostátnímu sletu, jehož dva programy pro 
veřejnost proběhnou v  Praze 5. a  6. července 
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na  stadionu Synot Tip Aréna ve  Vršovicích 
(Eden), předchází celá řada krajských, župních 
a oblastních vystoupení. Slet cvičenců Sokolské 
župy Krále Jiřího se uskuteční v  Jedovnicích 
na sokolském hřišti 20. května. Bude na něm 
předvedeno devět z  jedenácti sletových skladeb 
a  jedno vystoupení České asociace sportu pro 
všechny. Téměř 300 cvičenců se v  Jedovnicích 
představí i  v  průvodu obcí. Kromě dětí 
z  Jedovnic a  ze Svitávky přijedou dospělí spor-
tovci z  Blanska, Boskovic, Benešova, Vyškova, 
Brna, Rozstání a Vanovic. Nejdelší cestu budou 
vážit senioři z  Českého Brodu, kteří doplňují 
základní celek boskovických a jedovnických so-
kolů ve skladbě Princezna republika.
Kulturní program, který bude probíhat v Praze 
v  době sletu, nese název „Kde domov můj“. 
Ve  dnech 2. až 4. července bude Nová scéna 
Národního divadla patřit pořadům pěveckých, 
divadelních a  tanečních sokolských soubo-
rů. Pěvecký sbor Píseň vystoupí „na  prknech“ 
Národního divadla s ostatními sbory ve společ-
ných skladbách i samostatně s vlastním repertoá-
rem 2. července v rámci koncertu „Česká píseň“. 

Sbory budou účinkovat také při slavnostní mši, 
kterou bude celebrovat kardinál Duka v Chrámu 
svatého Víta 1. července.
Oslavě 100. výročí vzniku naší republiky jsou 
věnovány i  jiné sokolské akce pořádané bě-
hem celého roku. Jedovničtí sokolové vysadí 
na  hřišti Na  Kopci památnou lípu. Tělocvičné 
jednoty Jihomoravského kraje představí svoji 
činnost na  krajské prezentaci v  nákupním 
centru Olympia v  sobotu 21. dubna od  10 
do 12 hodin. Na  vystoupení Písně a Tetin vás 
všechny zvou do Olympie jedovnické zpěvačky 
a tanečnice.

Informace o  XVI. Všesokolském sletu jsou 
dostupné na webových stránkách 
http://slet.sokol.eu/.

Ing. Kateřina Klimešová,  
starostka T. J. Sokol Jedovnice

Rozhovor aneb Seznamte se…
Tentokrát s Ondřejem Chalupou, šperkařem

Ondra se už od malička věnuje řemeslné práci a vytváření originálních autorských šperků.
XX Jsi jeden z mála lidí, kterého znám, co se vě-

nuje řemeslu. Jaká byla cesta k tvému povolání 
a co vlastně děláš?
Zabývám se tvorbou ručně vyráběných stří-
brných a  zlatých šperků s  přírodními kameny. 
Už jako dítě jsem trávil mnoho času v dílnách 
mé matky a  dědy, kteří měli zlatnickou firmu. 
Jednoduše se tedy toto řemeslo dědí v naší ro-
dině již po dvě pokolení. Postupně jsem se učil 
různým dovednostem, ale řemeslu jsem propad-
nul až mnohem později.
XX Co jsi vystudoval?

Studoval jsem na  jedovnické průmyslovce, což 
bylo pro mě rozhodně přínosem. Technické 
vzdělání mi dalo do života přehled. Své znalosti 
jsem dále prohloubil při studiu oboru Zlatník  
a klenotník.

XX Jaké šperky tvoříš?
Běžné šperky, které vidíte např. v  obchodě, 
u  mě nenajdete. Moje tvorba je čistě autorská. 
Nedělám ani polosériovou výrobu, každý můj 
šperk je originál.
Zajímavostí je, že šperky tvořím ručně, neodlé-
vám je. Pracuji jen s přírodními kameny, které 
mě zaujaly svojí krásou, jedinečností a  silou. 
Mezi mé oblíbené kameny patří opál, labradorit, 
čaroit, český granát, měsíční kámen, vltavín 
a olivín.
Svou tvorbu bych rozdělil na  volnou, kdy tvo-
řím šperky, které mě napadnou a  jsou určené 
k  přímému prodeji. Druhou, nyní převažující 
částí mé tvorby je zakázková výroba, kdy ve spo-
lupráci s klienty tvořím osobní šperky na míru. 
Hodně dělám zásnubní a  snubní prsteny, šper-
ky k  životním jubileím, medailony, přívěsky, 
náušnice...
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Zákazníci mi někdy i  sami nosí různé předměty, 
ke kterým mají osobní vztah a chtějí je do šperku 
zakomponovat – kamínky, exotická dřeva, dokon-
ce jsem zasazoval i kousek smrkového dřeva či zub.
Do  šperků vyrobených na  zakázku ukrývám 
pro jejich majitele příběhy, které pro ně mnoho 
znamenají. Jako příklad uvedu pánský přívěs, 
do kterého jsem vsazoval kousek cihly z domu, 
ve kterém jeho majitel žil. Tuto cihlu mi klienti 
přinesli celou a já si s ní musel poradit :)
Celkově mám rád kvalitní věci - pevné, nezniči-
telné, zkrátka šperky na celý život.
XX Kde bereš pro své šperky inspiraci?

Má volná tvorba je hodně inspirovaná příro-
dou, cestováním a  zážitky. V  mé vitríně jsou 
vedle sebe květiny, skarabeové, vážky, mám tu 
i  stříbrnou rodinku roháčů, které jsem potkal 
na Tipečku. Některé šperky jsou složené ze seg-
mentů, tam jsem se inspiroval opět u  různých 
zvířat, jako příklad uvedu luskouna. Rád zpra-
covávám i témata inspirovaná fantasy, mytologií 
či historií. Mám tu draky, tvořil jsem prsteny 
inspirované archeologickými nálezy, to už pře-
cházím do zakázkové tvorby, ve které využívám 
prvky popsané výše, ale námět pro šperk pochází 
od klienta.
Mám rád jednoduché věci se zajímavým, výraz-
ným prvkem.
XX Jak tě zákazníci oslovují?

Zákazník, který se se mnou spojí, moji prá-
ci už předem zná – podívá se na  facebookové 
stránky, na  web, dostal doporučení od  jiného 
klienta, nebo šperky viděl na  výstavě. Dvakrát 
do  roka vystavuji se svou značkou och-art 
na „Minerálech Brno“. Některé mé šperky jsou 
umístěny v galeriích.
Mí zákazníci jsou z  celé České republiky, ob-
čas tvořím i  pro zahraniční klientelu. Někdy 

komunikace probíhá jenom přes internet, ani 
se osobně nesetkáme. Napíšeme si, zašlu návrhy 
a společně s klienty doladíme návrhy přes email.
Klienti za  mnou přicházejí s  nějakou hrubší 
představou a následně nad nakreslenými návrhy 
vytvoříme konečnou podobu šperku.
Jsem rád, když vznikne šperk umělecky zajímavý 
s odkazem do budoucna. Věci na celý život, to je 
to, co mě baví nejvíc.
XX Tvoje práce je tedy i tvým koníčkem?

Mám to štěstí, že se mohu věnovat práci, která 
mě baví a naplňuje.
Za  těch sedm let, co se autorskému šperku vě-
nuji profesionálně, má tvorba prošla vývojem. 
Zabývám se různými technologiemi zpracová-
ní kovů i  staršími metodami, které přenáším 
do  klasické šperkařiny. Tou starší technologií 
mám na  mysli třeba plastické cizelace kovů – 
tedy hluboké tepání kovů, ze kterých vznikají 
plastiky. Pro představu: šperk vypadá jako odli-
tek, ale zdání v tomto případě klame, vše je dě-
láno ručně. Při své práci se snažím kombinovat 
různé způsoby zdobení a  tváření kovů, jako je 
například kování, tepání, rytina a již zmiňovaná 
cizelace.
XX Každý ze šperků je třeba navrhnout, 

nakreslit různé varianty. Předpokládám 
tedy, že tě baví i malování?
Bavilo mě vždycky kreslení a malba. Co se týče 
malby, tak mě zajímá především ta klasická – 
olejomalba. Baví mě vrstvení olejů, které schnou 
dlouho, a  člověk s  tím musí počítat. Rád ces-
tuji, a  když mám příležitost navštívit některou 
ze světových galerií, tak toho využiji a  dokážu 
strávit hodiny a  hodiny v  obrazárnách. Líbí se 
mi například obrazy holandských mistrů, které 
zobrazují kus historie, a  zároveň u  nich mohu 
studovat techniku malby. Zajdu si ale i do muzeí 
moderního umění.
Nejsem malíř, ale baví mě to. Do  budoucna 
bych malbě rád věnoval víc času. Každopádně 
je to pro mě odpočinek. Při své práci využívám 
především kresbu, kdy si návrhy zpracuji tužkou 
na papír a následně je upravuji v grafickém pro-
gramu tak, aby co nejvíce odpovídaly šperku, 
který budu tvořit.

Rozhovor připravila Ivana Kučerová, 
fotografie Ondřej Chalupa

http://www.och-art.com/
https://www.facebook.com/ochalupa.art/

1) Autorský šperk Natura - zdobený patinací, 
tepáním a černěním. Černěn je proto, aby vynikla 

krása kamenů - opálu a broušeného olivínu.  
2) Stříbrné naušničky s olivínky. 
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Kultura
Informace z knihovny

Ve  středu 7. března 
zavítala mezi žáky 
prvních a  čtvrtých 
tříd paní spisovatelka 
Petra Dvořáková, je-
jíž knihy jsou určeny 
spíše malým čtenářům 
a  nenásilnou cestou je 
seznamují s aktuálními 
tématy dnešní doby. 
Dětem přečetla úryvek 
z knihy Julie mezi slovy, která se věnuje tématu 
rozvodu rodičů a z knihy Flouk a Líla, kde zase 
dětem ukazuje rozdíl mezi skutečným a virtuál-
ním světem. Čtení zpestřila různými soutěžemi 
a hádankami, ti nejbystřejší a nejrychlejší dostaly 
za správnou odpověď sladkou odměnu, což byla 
pro ostatní ta největší motivace.
Děkuji tímto paní Jalové za  zprostředkování 
besedy, paní Dvořákové za  velice příjemnou 

a  poutavou přednášku a  také paní učitelce 
Svobodové, která nám poskytla zázemí a  moc 
hezky se nám věnovala.
Petra Dvořáková (nar. 1977) je spisovatelka 
a  scenáristka. Vystudovala střední zdravot-
nickou školu a  absolvovala obor filozofie na 
Masarykově univerzitě. Do povědomí veřejnos-
ti vstoupila svým debutem, knihou rozhovorů 
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o víře Proměněné sny, za kterou v roce 2007 zís-
kala cenu Magnesia Litera v kategorii publicis-
tika. O dva roky později jí vyšla druhá kniha Já 
jsem hlad — příběh o zápasu s mentální anorexií, 
hledání, cestě a  návratu k  ženské duši. V  roce 
2013 vydala svou první knihu určenou dětem 
Julie mezi slovy, za kterou získala ocenění Zlatá 
stuha v  kategorii beletrie pro mládež a  Cenu 
učitelů za přínos k  rozvoji dětského čtenářství. 
Pro Český rozhlas připravila sérii rozhlasových 
pohádek a  pro Českou televizi řadu scénářů 
k pořadům pro děti a mládež.

Novinky v knihovním 
fondu od 1. 2. 2018
PRO DOSPĚLÉ
Hadrový panák (Daniel Cole)
Mucholapka (Dominik Dán)
Někdo cizí v domě (Shari Lapena)
Nezavírej oči (Mary Higgins Clark)
Oběť bez tváře (Stefan Ahnhem)
Opravář osudů (Robert Fulghum)
Píšťalka (John Grisham)
Počátek (Dan Brown)
Rubínový pokoj (Pauline Petersová)
Šílené výčitky (Liane Moriarty)
Život ve dvou (Nicholas Sparks)
Těhotenství a  mateřství (Martin Gregora 
a Miloš Veleminský)
Bez duše (Martin Stručovský)
Bílá tma (Zdenka Hamerová)
Cizinec (Ursula Poznanski a Arno Strobel)
Dračí náhrdelník (Vlastimil Vondruška)

Jak jsem potkal ryby, Smrt krásných srnců (Ota 
Pavel)
Před pikolou za pikolou (Linda Greenová)
Tajemství bohyní na Žítkové (Vlastimil Hela)

Naučná literatura:
Příběhy obyčejného uzdravení (Jan Hnízdil)

PRO DĚTI / MLÁDEŽ
Nejhorší děti na světě (David Walliams)

Příjemné prožití svátků jara 
přeje Michaela Doleželová, knihovnice

Historie
Výzva: Pomozte zmapovat 
osudy jedovnických vojáků 
za 1. světové války
V  letošním roce 28. října vzpomeneme sté vý-
ročí vyhlášení naší Československé republiky. 
O  vznik samostatného státu se vedle politiků 
zasloužili čeští a slovenští vojáci, z nichž mnozí 
se vrátili v  uniformách československých legi-
onářů; mnohé rodiny obdržely pouze úmrtní 
oznámení, že jejich otec nebo syn padl, někteří 

vojáci se vrátili ze zajateckých táborů, jiní byli 
demobilizováni ze zaniklé rakouské armády.
V jedovnických kronikách máme pouze stručné 
seznamy padlých vojáků a legionářů. O osudech 
dalších účastníků války z řad někdejších spolu-
občanů v Jedovnicích nic nevíme a nemáme.
Chtěl bych se pokusit zpětně sestavit obsažnější 
„obraz“ o účasti a osudech jedovnických vojáků 
v této první světové válce.
Je možné, že mnohé rodiny mají doma nějaké 
staré, možná zašlé dokumenty z té doby a o těch 
událostech. Povolávací rozkazy na  vojnu, 



36

vojenské knížky nebo i  známky, fotografie jed-
notlivců nebo skupinky v uniformách. Úmrtní 
oznámení o padlých vojácích, pozdravné dopisy 
a pohlednice z fronty, podobně i dopisy jim z do-
mova odeslané.
Pokud by někdo něco takového nebo k  tomu 
blízkého doma měl a  byl ochotný to zapůjčit, 
přivítám každou i zdánlivě nepatrnou drobnost, 
která by se dala použít.
V případě nálezu nějakého dokumentu bude 
možné jej zapůjčit předáním paní Ševčíkové 
v kanceláři na Úřadu městyse Jedovnice.
V případě ústní vzpomínky je možné napsat ji 
třeba pouze úryvkovitě na papír a také odevzdat.

Další možností zůstává osobní kontakt se mnou 
na telefonním čísle 724 015 974, případně se 
tak můžeme domluvit i na internetovém spojení.
Podobně přivítám i  každého zájemce, který by 
měl chuť na tomto tematickém celku spolupra-
covat, což by mohl být také podnět k  založení 
místního vlastivědného kroužku jedovnické 
historie.
Za obojí, za  jakékoliv materiály i  za  spolupráci 
a ochotu všem předem děkuji.

Ivo Máčel
Poznámka redakce: Jistě by bylo záslužné 
zaznamenat vzpomínky nebo zapůjčit k oske-
nování i památky ze 2. světové války, protože 
nezapomínat na svou historii je velmi důležité. 
Předem děkujeme!

Druhá písemná zmínka o Jedovnicích - listina z roku 1268

5. března 2018 uplynulo 750 let od druhé písemné 
zmínky o Jedovnicích. Věnoval jsem rozboru této 
listiny dvoudílný příspěvek pod názvem Druhá 
první písemná zmínka o  Jedovnicích aneb Není 
advocatus jako advokát, který vyšel v Informacích 
Obecního úřadu Jedovnice č. 1 a 2 v roce 2006. 
Protože ale nemohu vyloučit, že za těch 12 let již 
někteří mohli pozapomenout, vracím se k tomuto 
dokumentu v kratší a pozměněné formě. 
Připomeňme, že první písemná zmínka, datova-
ná 19. května 1251, pochází z nedochované listi-
ny, vydané markrabětem ve  Znojmě, známé jen 
v  opisech. Tato listina je považována za  falsum, 
vyrobené v klášteře Hradisko (u Olomouce) zhru-
ba o 30 let později, lze ovšem zpochybnit i všech-
ny „důkazy“ jejího zfalšování (tedy – je možné, 
že o  falsum nejde). Přitom ale není zpochybněn 
její obsah, tedy pravdivost v ní uvedených údajů. 
V této listině je zmíněn Bohuša z Jedovic (Bohussa 
de Jedowich), který před moravským markrabě-
tem Přemyslem (pozdějším králem Přemyslem II. 
Otakarem) učinil ústní prohlášení, jímž daroval 
právě klášteru Hradisko majetek v  Topolanech, 
zděděný po otci Crhovi, olomouckém kastelánovi. 
Z kontextu je jasné, že šlo o Bohušu z rodu pánů 
z Ceblovic. Z  jeho ojedinělého predikátu lze de-
dukovat, že již existující Jedovice mu posloužily 

jako dočasné sídlo, z něhož organizoval kolonizaci 
svého území na Drahanské vrchovině, tedy přede-
vším zakládání vesnic v původních pralesích. 
A nyní již na úvod vlastní text listiny z r. 1268 (z la-
tiny přeložili Kamila Šustrová a  PhDr.  Zbyněk 
Sviták):
Všem Kristovým věrným, kteří spatří tuto listinu, 
pán Hartman z Ceblovic posílá pozdrav ve  jménu 
Spasitele všech. Neboť běh času přináší zapomnění 
starých skutků, je třeba, aby byly činy dobře stvrzeny 
zapsáním ve svědectví. Chceme tedy, aby vám všem 
bylo známo, že my, ducha jakož i  těla zdravého, 
vlastnickým právem odkazujeme po  naší smrti ves 
naši zvanou Bukovany se vším, co k ní náleží, kromě 
lesa, bratřím a  konventu ze Zábrdovic do  svobod-
ného vlastnictví. Aby však z tohoto nevzešla nějaká 
pochybnost, dali jsme tento list stvrzený ochranou 
naší pečeti. Svědkové této věci jsou: pán Bruno bis-
kup olomoucký, pán Hartlieb komoří, pán Smil ze 
Střílek, pán Kuna, pán Milota, pán Drahoslav, pán 
Luslav, pán Matouš z  Koválova, pán Velic, rytíři 
Mucker, Buslav z Petrovic, Konrád rychtář z Jedovic 
a mnoho jiných. Datum Léta Páně 1268, 5. března 
Listina byla sepsána latinsky na  pergamenu 
o  rozměrech 19 x 10 cm. Měla přivěšenou troj-
úhelníkovou pečeť ze zeleného vosku – gotický 
štít s  erbem pánů z  Ceblovic (beraní rohy spo-
jené kusem lebky), kolem opis: „+SIGILLVM 
DNI+HARTMANI+DE Hole///E//“, což znamená 
„Sigillum domini Hartmani de Holenstein“, tedy 
„Pečeť pána Hartmana z  Holštejna“. Lomítka 
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označují nejasná písmena. Písař listiny byl zjev-
ně německého původu, což se odrazilo na  „ně-
meckém“ psaní místních jmen (Ceblovice jako 
Zebloviz, Jedovice jako Jedawiz atd.)
Zdálo by se, že se z  ní o  Jedovnicích vůbec nic 
nedozvídáme. Pokud však uvážíme všechny sou-
vislosti, lze i v tomto případě mnohé vydedukovat. 
Nejprve ale připomenutí omylů, spojených s touto 
listinou. Již Jindřich Wankel píše: „Jedovnice vy-
stupují již v roce 1268 jako městečko a byly sídlem 
hrdelního soudu, jemuž předsedal nějaký Chunrád 
jako městský rychtář.“ (Obrazy z  Moravského 
Švýcarska, 1882). Obšírněji se rozepsal r. 1922 
nadučitel Vincenc Tomášek, pověřený sepsáním 
úvodu naší obecní kroniky. Cituji (podle A. 
Roudného): „V  historickém úvodu naší kroniky 
je uváděna také zpráva z  roku 1268, že Heřman 
z Drahotuš, pán na Holštýně, daroval zábrdovické-
mu klášteru ves Bukovinu. Na německy psané da-
rovací listině je vedle tehdejšího brněnského biskupa 
Brunona ze Šaumburku a  Hartmana z  Holštejna 
také jako svědek Konrád Vogh, advokát z Jedovnic. 
Podle toho se soudí, že naše obec byla významným 
místem, když je na této listině podepsán jako svědek 
také její zástupce.“ A v naší nejstarší farní pamět-
ní knize je v  oddíle „Zajímavosti o  Jedovnicích“ 
hned na  úvod zápis kurentem, jehož autorem 
snad byl sám zakladatel knihy, farář J. N. Gilg 
kolem roku 1800: „Im Jahre 1268 war Chunrad, 
Vogt („advocatus“) zu Jedownitz; er war in einem 
Schenkungsbriefe Hartmanns von Zeblowitz für 
das Kyriteiner Damenkloster vom 5. März als 
Zeuge angeführt.“ Přelouskání kurentu je dílem 
Tomáše Plocka: „V roce 1268 byl Konrád, rychtář 
(„advocatus“) z Jedovnic; byl v jedné darovací listině 
Hartmana z  Ceblovic pro křtinský ženský klášter 
z 5. března jako svědek uveden.“ 
Pokud porovnáme tyto zmínky o listině, zjistíme, 
že v důsledku nepochopení si jejich autoři vymys-
leli jedovnický hrdelní soud, příjmení Vogt jedov-
nického rychtáře, Drahotuše, Holštejn i  ženský 
klášter ve  Křtinách. Nicméně každé PROČ má 
své PROTO.
V  Jedovnicích hrdelní soud opravdu existoval, 
první doklady o něm jsou v Brněnské právní kni-
ze písaře Jana, vzniklé kolem r. 1340. Jedovnický 
soud v ní není zmíněn v původním rozsahu, ale až 
v mladších přípiscích, jež byly dopsány kolem roku 
1350. Je možné, že právě mezi roky 1340-1350 zís-
kaly Jedovnice právní status městečka včetně vlast-
ního soudu, podřízeného brněnskému právu, snad 
díky iniciativě Voka (I.) z  Holštejna, který v  té 

době získal holštejnské panství od Čeňka z Lipé 
z dosavadní zástavy (?!) do dědičného vlastnictví. 
Ve  vkladu této transakce do  zemských desk r. 
1349 se již zmiňuje „městečko Jedovice“. Poslední 
známá zmínka o soudu je z r. 1610, patrně zanikl 
ve víru událostí třicetileté války.
Příjmení Vogt vzniklo nepochopením, jedovnický 
farář psal německy, proto použil německý termín 
pro rychtáře (der Voght), ale do  závorky napsal 
i původní latinský termín (advocatus).
Právě termín „advocatus“ byl příčinou mylných in-
formací o  tehdejší existenci jedovnického soudu. 
Samotné označení „advocatus“ ve  smyslu rychtář 
bylo obvyklejší pro severní Moravu, na jižní se po-
užívalo obvykle „judex“. V němčině to bylo Richter 
vs. Voght. Dodnes tato krajová odlišnost přetrvala 
v germanismech rychtář - fojt nebo rychta - fojtství. 
Obdobný význam (ale ne stejný) mělo i severomo-
ravské označení šoltýs. A  pro rychtáře existoval 
v němčině i pojem Schulze (šulc). 
Náš expert na  vznik městského zřízení Jiří Kejř 
rozebíral význam titulu „advocatus“ ve  13. stole-
tí, podle něj jsou doloženy dvě brněnské listiny 
s textem „judex neboli advocatus“, což by svědčilo 
pro rovnost termínů, v okruhu olomouckého bis-
kupství té doby se ovšem advocatus používalo pro 
správce měst z řad šlechty. Současně upozorňuje, 
že svědectví vesnických rychtářů na  listinách té 
doby je téměř nemyslitelné. Můžeme tedy ne-
přímo soudit na  významné postavení Konráda 
i Jedovnic, byť Konrád figuruje až na konci výčtu 
svědků, kteří byli zapisováni podle „společenské-
ho žebříčku“.
Omyl s Drahotušemi vznikl tak, že Hartmanův 
bratr Bohuša, s nímž se pojí první písemná zmín-
ka o Jedovnicích z r. 1251, v rámci dělení dědictví 
přenechal Hartmanovi holštejnské panství a  stal 
se stavitelem hradu Drahotuše i zakladatelem dra-
hotušské linie rodu erbu beraních rohů.
Holštejn de facto zmíněn je, ale ne v textu listiny, 
jen na pečeti Hartmana. Hartman až do r. 1278 
užíval rodový predikát „z Ceblovic“, takže až rok 
1278 byl považován za  první písemnou zmínku 
o Holštejnu. Na predikát v opisu pečeti upozornil 
až Jiří Doležel, čímž posunul existenci obyvatelné-
ho hradu (a bezpochyby i podhradní vesnice) o 10 
let, do r. 1268.
Ženský (premonstrátský) klášter ve  Křtinách je 
znám až z  literatury 17. století, měl zaniknout 
za  husitských válek. Protože ale ze soudobých 
středověkých pramenů neznáme jedinou zmínku 
o něm, o nějaké abatyši, mnišce či o obdarování 



38

kláštera, jde patrně o  omyl. Nápadité řešení 
předložil Marek Šenkyřík. Písař listiny z r. 1268 
totiž v  souladu s  tehdejšími zvyklostmi používal 
zkracování slov, např. „dó “ namísto „dominus“ (tj. 
pán). Současně psal zcela stejně litery F a S na po-
čátku slov. Takže v  zápise o  darování Bukovan 
(jde o  dnešní Bukovinku) bratřím a  konventu 
(latinsky fratribus et conventui) zkrátil slovo fra-
tribus na f´rib, což se dalo číst jako ś rib. Což ov-
šem znamená soronibus, tedy sestrám. A  protože 
Bukovinka později připadla pod křtinskou faru, 
mohl někdo dedukovat, že zábrdovický mužský 
premonstrátský klášter měl ve Křtinách svou žen-
skou „pobočku“.
Listinu včetně pečeti vyfotografoval v r. 1951 his-
torik Jindřich Šebánek na  faře ve  Křtinách, kde 
byla uložena. Nedlouho poté ale listina zmizela 
a  byla dlouho „nezvěstná“. Její popis byl publi-
kován v  CDB V/2, č. 551. Na  rubu listiny byla 
poznámka svědčící o  tom, že kdysi byla uložena 
v klášterním archivu v Zábrdovicích. 
Listina ovšem nezmizela, na faře ve Křtinách byla 
ukryta dál, nezvěstná byla kvůli církvi nepřátel-
skému režimu. V listopadu 2005 mi ji po přímém 
dotazu ukázal tehdejší farář P. Prnka, pořídili jsme 
její fotografie, ale místo uložení jsem neprozradil. 
Až po velké krádeži historických knih z křtinské 
fary byla pro jistotu předána do  diecézního ar-
chivu brněnského biskupství v Rajhradě a odtud  
r. 2014 převedena do  Moravského zemského ar-
chivu v Brně.

Pokud se podíváme na  seznam svědků, uvedený 
na konci listiny, najdeme zde i představitele teh-
dejší moravské elity - olomouckého biskupa Bruna 
ze Schauenburgu, bratry Smila ze Střílek a Kunu 
z  Kunštátu, Milotu z  Dědic. Z  textu není zřej-
mé, zda se označení rytíři (milites) vztahuje jen 
na Muckera a Buslava, nebo snad i na Konráda. 
I  když Konrád možná nebyl šlechticem, už sám 
fakt, že byl přítomen mezi tak významnými osob-
nostmi a  je jmenovitě uveden ve  výčtu svědků, 
vypovídá, že šlo o  osobu blízkou Hartmanovi 
z Holštejna a nepochybně i významnou. A z toho 
lze odvodit, že nemohl být rychtářem nějaké ne-
významné vsi, ale že Jedovnice už tehdy byly cen-
trem nově vzniklého panství. 
Hartman získal, bezpochyby díky sňatku 
s  dolnorakouskou šlechtičnou, podíly na  vsích 
Patzmannsdorfu a  Grossharrasu u  Lávy (Laa an 
der Thaya). A velmi pravděpodobně právě z těchto 
končin pocházeli jak první kolonisté, tak osoby, 
na  které Bohuša a  Hartman spoléhali při orga-
nizaci náročného procesu kolonizace. Nebylo 
by překvapením, kdyby právě odtud pocházel 
i  tehdejší jedovnický rychtář Konrád (latinsky 
Chunradus). Již r. 1232 se v pramenech objevu-
je jistý Chunradus z  Patzmannsdorfu, na  listině 
Hartmanovy ženy z r. 1289 je jako svědek uveden 
Welez z  Patzmannsdorfu (jistě totožný s  naším 
Velicem), ale i jistý Chunradus Sultzer. Může jít jen 
o shodu jména, ale přivedení jedovnického rych-
táře z Dolního Rakouska je velmi pravděpodobné.

Josef Plch

Duchovní sloupek
Námraza
Z  hlediska tepelně izolačních vlastností jsou 
dvojitá okna, která máme na památkově chráně-
né faře, druhým nejhorším řešením. Horší jsou 
už jen okna jednoduchá. Okna dvojitá neboli 
kastlová či špaletová brzdí únik tepla účinněji 
díky vrstvě vzduchu mezi skly; neplatí však, že 
čím více je vzduchu, tím lepší izolace. Pokud se 
vzduch může volně pohybovat a vzdálenost skel 
je větší než 4 centimetry, vzduch cirkuluje a únik 
tepla urychluje. V době svého vzniku byla tato 
okna pokrokem proti oknům jednoduchým, 
která pomáhají tomu, aby dovnitř nefoukal 
vítr, ale teplo jimi prostupuje poměrně snadno 

a  rychle. Trvalo pěknou řádku let, než někoho 
napadlo sešroubovat dvě okenní křídla k  sobě 
a tím omezit pohyb vzduchu mezi nimi a přinu-
tit ho, aby fungoval jako izolační vrstva. Nejlepší 
variantou je, když je mezi skly jen vrstvička va-
kua nebo vhodného plynu, případně když jsou 
skla tři a izolační vrstvy dvě. Je ovšem třeba za-
jistit, aby se mezi skla nedostal vzduch nebo aby 
plyn neunikl ven.
Historická okna na faře nabízejí díky technické 
nedokonalosti něco, oč jsou majitelé zdvojených 
oken nebo oken s  dvoj- a  trojskly ochuzeni - 
tvoří se na  nich při větších mrazech námraza. 
Zatímco většina lidí zná okna pokrytá prapo-
divným ledovým rostlinstvem jen z  obrázků 
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a vypravování, mně skýtají vítané téma v době 
fotograficko-krajinářského nuceného zimního 
postu. A nejen to, je to i další důvod k úžasu nad 
tím, co dokáže světlo.
Při pohledu pouhým okem je námraza bílá. 
Když ji však fotím s polarizačním filtrem (který 
funguje stejně jako polarizační fólie nalepená 
na  obrazovce plochého televizoru - bez ní by-
chom na  obrazovce nic neviděli) a  když navíc 
nastavím extrémní kontrast a  když venku svítí 
sluníčko, projeví se velmi výrazně barvy venkov-
ního prostředí a ledová flóra na okně je najednou 
výrazně barevná a navíc proměnlivá, stačí trochu 
změnit úhel pohledu a změní se i barvy ledových 
výtvorů. Díky dvojitým oknům můžu tuto nád-
heru fotografovat pohodlně v teple, vnitřní okno 
chrání mě před zimou a námrazu před teplem.
Z ryze praktického hlediska jsou tyto fotografie 
dost drahé, kdybych měl lepší okna, ušetřil bych 
na topení. Ale taky bych přišel o námrazu, která 
se dnes stala atrakcí, kterou asi většina dětí nikdy 
neviděla. A když si představím, kolik času a pe-
něz člověk někdy investuje, aby někam jel a něco 
atraktivního viděl, případně vyfotil, nezdá se 
mi cena fotografií námrazy nepřiměřená, takže 
jsem nakonec i vděčný památkářům, kteří chtějí 
zachovat původní okna na faře co nejdéle.
Moderní okna přinášejí úspory za  topení, ale 
zároveň člověka o něco připravují. Samozřejmě, 
bez námrazy na oknech se dá klidně žít a niko-
mu asi nechybí. Může nás však vést k zamyšlení 
nad tím, že podobné je to i  s  jinými vynálezy, 

které nám usnadňují a zpříjemňují život. Jak to, 
že nemáme čas, když nám ho šetří pračky, su-
šičky prádla, myčky nádobí, mikrovlnné trouby, 
když nakoupíme přes internet a balík nám dove-
zou až domů, když nemusíme jít něco domlouvat 
osobně, ale vyřídíme to telefonem nebo mailem, 
když se někam dostaneme autem rychleji, než 
veřejnou dopravou nebo pěšky, když zatopíme 
pouhým stisknutím knoflíku, když...?
A nepotřebujeme něco jako polarizační filtr, aby-
chom viděli něco krásného a výjimečného v tom, 
na co jiní nadávají? Něco, co by zvýraznilo to, 
co při zběžném pohledu přehlédneme nebo ne-
jsme schopni vidět? Tím „něčím“, co přefiltruje 
všechno, co běžně užíváme, nejen na  potřebné 
a nepotřebné, ale i na dobré, neutrální a špatné, 
může být postní doba, kterou se naštěstí i dnes 
snaží křesťané brát vážně. Snadno dáváme před-
nost záležitostem příjemným před potřebnými. 
Jestliže se vzdám něčeho příjemného, i když to 
samo o sobě není špatné, mohu objevit, že může 
být příjemné i  to, do  čeho se mi moc nechce. 
Příjemné proto, že to přináší radost. Může to 
být úklid stejně jako návštěva osamělého člo-
věka. Možností je mnoho. V  extrémní poloze 
nám to ukazují události, které si připomínáme 
o  Velikonocích. To Dítě, jehož narození jsme 
trochu dojatě slavili o  Vánocích, dospělo k  fi-
nální části plnění úkolu, který přišlo na  Zem 
vykonat. Ježíš umírá na kříži kvůli lidské zlobě 
a  sobectví, těžko si představit náročnější půst. 
Třetího dne vstává z mrtvých. Těžko si předsta-
vit větší radost.
Objevit něco krásného na  Vánocích je snad-
né, proto je mnozí slaví dříve, než tyto svát-
ky nastanou. Zkusme najít něco radostného 
i na Velikonocích, abychom je nezačali slavit až 
na Červené pondělí, kdy už je vlastně po  svát-
cích a kdy by už v nás měla jen doznívat radost 
z toho, co jsme prožili ve dnech předešlých.

Václav Trmač, farář

Napsali jste nám
Ohlédnutí a vzpomínka 
na paní Irenu Málkovou
Smutečním aktem v  jedovnické obřadní síni se 
7. března rodina, příbuzní a další občané rozlou-
čili s paní Irenou Málkovou. Vlastní rozloučení, 

ale také smuteční oznámení v  samoobsluze 
a na stránkách Infokanálu snad vyvolalo u mno-
ha lidí vzpomínky. Na  jejich dávná školní leta, 
kdy se ještě ve staré dolní škole těšívali na velkou 
přestávku a na příchod paní Málkové, která jim 
denně připravovala chutné, hodnotné a  pěkně 
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upravené svačiny, kterým tu dobrou chuť a obli-
bu dávaly nejen zpracované potraviny, ale zejmé-
na cit a vůle paní Málkové poskytnout dětem to 
nejlepší, co bylo možné. Na  společné besedě si 
na  paní Málkovou zavzpomínaly také tehdejší 
paní učitelky Zdenka Šebelová, Iva Holečková, 
Jana Beránková a  Dobromila Tallová. Bohužel 
již bez paní učitelky Jarmily Musilové, bez 
Růženy Musilové a Milady Zemánkové, kterým 
na besedě vzpomínka náležela také. 
Účastnice besedy památku paní Málkové i svých 
zesnulých kolegyň uctily vzpomínkovými slovy: 
„Čest jejich památce!“

IM

Pozvánky
 X Divadelní bál 

Divadelní soubor Vlastimil Jedovnice si dovoluje 
vás pozvat na ples do sálu KD Jedovnice.
Sobota 7. dubna 2018, začátek ve 20 hodin.
Hudba AKCENT, předtančení, divadelní ukáz-
ka a půlnoční bonbónek.
Předprodej vstupenek v  prodejně „Květiny 
Jaroslav Zelinka“.

 X Absolventské koncerty 
žáků ZUŠ Jedovnice 

žáci hudebního oboru - 10. 4., 23. 4., 9. 5.,  
10. 5., 16. 5. v  sále ZUŠ v  budově SPŠ 
Jedovnice; absolventský koncert tanečního 
oboru – 3. 6. v sále KD Jedovnice.

 X Velo Test kemp 2018
28. 4. v kempu Olšovec - zahájení cyklistické 
sezony
Chcete si vyzkoušet kolo 26“, 27,5“ nebo 29“? 
Větší nebo menší velikost? Hliník, karbon? Typ 
MTB, cross, silnice, elektrokolo? Hardtail nebo 
full? Dražší nebo levnější? Dětská kola? Chcete 
se na vybraných kolech svézt? A nejlépe na téže 
trase? Přijďte si vyzkoušet modely roku 2018. 
K  testování je nutná registrace, vlastní přil-
ba, boty a  pedály. Přihlášení registrovaných 

účastníků od  9 hodin, půjčování kol od  10 
do 18 hodin.
Více informací a registrace na http://www.ivelo.
cz/test-fest-2018/

 X Slet čarodějnic 
30. 4. – hřiště Na Kopci – zábavné odpoledne 
pro děti a rodiče uspořádá TJ Sokol Jedovnice

 X DĚTSKÉ ODPOLEDNE 
S JEDOVNICKÝMI HASIČI 

V sobotu 5. 5. 2017 od 16.00 se u příležitosti 
svátku sv. Floriána, patrona všech hasičů, usku-
teční na sokolském hřišti tradiční setkání. 
Pro děti bude připravena spousta soutěží s hasič-
skou tématikou a možnost prohlídky
naší techniky, na dospělé pak bude čekat občers-
tvení v okénku. V podvečer bude zapálena
vatra, na níž si děti 
budou moci opéct 
špekáček, který 
bude k zakoupení 
i na místě.
Srdečně zvou je-
dovničtí hasiči.

Pranostika z titulní strany 
a několik dalších jako přívažek
• Březen - za kamna vlezem, duben – ještě 

tam budem.
• Pěkný den na svatého Josefa (19. 3.) zvěs-

tuje dobrý rok, prší-li nebo padá sníh, 
bude mokro a neúroda.

• Prší-li o velikonočním Hodu, bude v létě 
nouze o vodu.

• Prší-li na svatého Vojtěcha (23. 4.), neuro-
dí se švestky.

• Na svatého Jiří (24. 4.) vylézají ze země 
hadi a štíři.
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 X Koncert ke Svátku matek 
neděle 13. 5. v 16 hodin - sál KD Jedovnice, 
účinkují žáci ZUŠ

 X Slet Sokolské župy Krále Jiřího 
neděle 20. 5. – hřiště Na Kopci, v 10 sletových 
skladbách se představí 300 cvičenců

 X ZUŠ Open 
celostátní happening základních uměleckých 
škol – 24. 5.; dopoledne výchovný koncert pro 
žáky základní školy v sále kina, odpoledne Den 
otevřených dveří na ZUŠ

 X VolšoHEC RUN 
Štafetový půlmaraton (4 x 5 km) pro dobrou věc 
– veškerý výtěžek jde na konto 
www.zivotdetem.cz.
POJĎ SE HECNOUT A OBĚHNI SPOLU SE 
TŘEMI PŘÁTELI RYBNÍK OLŠOVEC!
Datum konání: 26. 5. 2018 (poslední sobota 
před Dnem dětí) od 13 hodin 13 minut
Místo konání: kemp u  rybníka Olšovec, 
Jedovnice. Více informací www.volsohec.cz

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

15. 4. neděle – MILADA
Film je inspirován osudem a  životem 
JUDr. Milady Horákové, který se dotkl mnoha 
lidí. Odehrává se v  letech 1937–1950 a vypráví 
příběh ženy, která se vždy řídila svým svědomím 
a  morálními principy, a  to i  za  cenu ohrožení 
vlastní rodiny a  sebe sama. Milada Horáková 
byla popravena 27. června 1950 i  přesto, že 
o  milost pro ni žádali např. Albert Einstein, 
Winston Churchill nebo Eleanor Rooseveltová. 
Životopisné drama ČR 2017.
/ 130´/ Bohemia Pictures, a.s. / Vstupné 60 Kč / 
MP 12 /

29. 4. neděle – SNĚHULÁK
Uprostřed noci zmizí ze svého domu žena a o pár 
dní později je nalezena brutálně zavražděná. 
Postavený sněhulák, který na místě činu zůstal 
jako jediné vodítko, naznačuje, že tenhle pa-
chatel si chce hrát a že si dost možná už párkrát 
takhle hrál i v minulosti. Detektivovi Harrymu 
Holeovi v pátrání pomáhá brilantní mladá vy-
šetřovatelka Katherine. Thriller VB/Norsko/
Švédsko a USA 2017.

/ 119´/ Cinemart, a.s. / Vstupné 60 Kč / MP 15 /

13. 5. neděle – ESA Z PRALESA
Maurice sice vypadá jako obyčejný tučňák, ale 
uvnitř jeho hrudi bije statečné srdce tygra. Však 
byl také vychován hrdou tygřicí. Maurice se tou-
ží stát nejlepším kung-fu mistrem na  světě. To 
nebude vůbec snadné, protože vyniká spíše neo-
hrabaností a nemotorností. Ale také obrovským 
odhodláním. Se svými zvířecími přáteli tvoří 
bandu známou jako Esa z pralesa... Animovaný 
film Francie 2017.
/ 80´/ AQS, a.s. / Vstupné 30 Kč, děti do 6 let zdar-
ma / MP /

27. 5. neděle – VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ
Ve snaze přežít zimu a neumřít hlady se rozhod-
nou nerozluční přátelé krysa a veverka Bručoun 
vykrást obchod plný oříšků, na  který omylem 
narazí. Zvířátka však vůbec netuší, že obchod je 
jen krycí místo pro lupiče. Ti se chystají vyloupit 
banku skrz vykopaný tunel a místo pytlů s peně-
zi podstrčit pytle ořechů. Animovaná komedie 
Kanada 2014.
/ 85́ / H.C.E. / Vstupné 30 Kč, děti do 6 let zdarma 
/ MP /

Na měsíc červen připravujeme: 
10. 6. - Matka; 17. 6. – Šmoulové: Zapomenutá 
vesnice
Program Kina E-Cinema Jedovnice najdete na in-
ternetu www.jedovnice.cz - sekce Kino.
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Pozvánky z okolí
Pálení čarodějnic 2018 v Blansku
30. 4. 2018 od 15.00 – rekreační oblast Palava
Program:
15.00 h Záhájení – kapela K-Band
15.20 h O čertíkovi Réťovi – dětská show 

s Áňou
16.00 h Kapela K-Band
16.20 h Áňa a její CREW – dětský začarovaný 

koncert
17.00 h Kapela K-Band
17.15 h Čarodějka Blanska – promenáda 

čarodějnických masek
17.45 h Vyhlášení výsledků
18.05 h Rozhovor se starostou a místostarostou 

Blanska
18.15 h Zapálení vatry
18.20 h Hry pro děti a dospělé
20.00 h Kapela Kern
22.15 h Kapela Medium
01.00 h Konec akce
Součástí programu je Čarodějnická olympiáda 
– na  děti čekají stanoviště se zábavnými úkoly 
a odměnou.
Mladými hasiči se mohou stát na toto odpoledne 
všechny děti.
Změna programu vyhrazena.
Těšíme se na krásné odpoledne a na vaši návště-
vu. Prosím za  pořadatele, pejsky nechte doma. 
Palava je oblastí, kde je ZÁKAZ VSTUPU PSŮ.

Poutě 2018 ve Křtinách
12. - 13. 5. 2018 Malá pouť
19. - 20. 5. 2018 Velká pouť

Koncert skupiny Turbo 
25. 5. 2018 od 19.00 h, u kulturního domu, 
Ostrov u Macochy
Předprodej vstupenek na úřadě městyse Ostrov 
u Macochy. Cena vstupenky 300 Kč.

Den otevřených dveří 
v Arboretu Křtiny
26. - 27. 5. 2018
V rámci otevřených dveří v arboretu se můžete 
těšit na
• prohlídky arboreta s  odborným výkladem 

průvodce (zdarma),
• program pro děti a lesní pedagogika (zdarma),
• jízdu na loďce po rybníce v arboretu (zdarma),
• výstavu pro děti a širokou veřejnost „Víte, jak 

vzniká a roste strom?“,
• akci pro děti i dospělé „Zasaď si svůj strom“ 

(zdarma),
• občerstvení dle aktuální nabídky (pivo, limo, 

čaj, sušenky, špekáčky, turistické a  dárkové 
předměty).

Kotvrdovické hody
8. - 10. 6. 2018
V  pátek se pobavíme na  zábavě, v  sobotu za-
tancujeme při cimbále a  v  neděli se sejdeme 
v kapličce při slavnostní mši (to vše s krojovanou 
chasou).

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

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

10 km. Tel. 605 365 032
• Koupíme dům (stavební pozemek) 

v Jedovnicích pro naši rodinu. Pokud přemýš-
líte o  prodeji vaší nemovitosti, kontaktujte 
nás, prosím, na tel. 776 139 509. Děkujeme! 
Pytlíčkovi

• Pro naši provozovnu v Bořitově u Černé Hory 
hledáme vedoucího obchodu
Požadujeme:
- VŠ tech. směru (strojírenství, elektrotechni-

ka, chemie)
- aktivní znalost NJ nebo AJ
- min. 3 roky praxe na  technické nebo ob-

chodní pozici
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- dobré organizační a komunikační 
schopnosti

- spolehlivost, samostatnost
- řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič
- nekuřák

Náplň práce:
- komunikace se zákazníky
- akvizice nových zákazníků a péče o stávající 

zákazníky
- organizace obchodu

Nabízíme:
- zajímavé a motivující platové ohodnocení
- benefity (automobil, notebook, dotované 

stravování…)
Dále přijmeme: manipulační dělníky
Požadujeme: manuální zručnost, spolehlivost, 
dobrou fyzickou kondici
Náplň práce: příprava dílů ke zpracování, obslu-
ha výrobních zařízení
ATOMO PROJEKT s.r.o., Bořitov 326 (areál 
ZD), 679 21 Černá Hora
Kontaktní osoba: pí. Nárožná, tel. 775 564 997, 
email: narozna@atomo.cz

NABÍZÍM
SEČENÍ A MULČOVÁNÍ 

TRÁVY 
PALIVOVÉ DŘEVO, 

I SUCHÉ
Tel. 608 065 337
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