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Zprávy z redakce
Pomozte nám najít památky 
na Panský dům
V letošním roce snad bude obecní kalendář (tedy 
ten na rok 2020) věnován již neexistujícímu je-
dovnickému baroknímu zámečku – Panskému 
domu. Prosíme tedy všechny pamětníky, kte-
ří třeba ještě mají doma některé záběry, které 
v našem archivu dosud nemáme, aby nám je za-
půjčili k naskenování. Velmi uvítáme vše, co se 
týká Panského domu a např. bývalé sodovkárny. 
Zajímají nás také vzpomínky, které nám mohou 

pomoci s datováním dosud časově nezařazených 
fotografií. Ozvěte se prosím do redakce (kontak-
ty najdete v tiráži). Předem děkujeme!

Soňa a Josef Plchovi

Na obálce: Poznali jste 
únorovou pranostiku?
Uhodli jste, jakou pranostiku představuje 
titulní kresba Mgr. Jitky Vávrové? Ověřit si 
to můžete na straně 33.
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Starostovo okénko
Vážení spoluobčané,
zdravím vás poprvé v roce 2019. Doufám, že le-
tošní rok bude zase o trošku lepší než ten minulý. 
Přeji to vám všem.
Již potřetí se sešlo jedovnické zastupitelstvo 
ke svému jednání. Jednali jsme o koupi a směně 
pozemků a schválili jsme smlouvu s dodavatelem 
na „Snížení energetické náročnosti budov MŠ“. 
Stavba bude zahájena v polovině měsíce dubna 
a  termín dokončení má být 30. 8. 2019. Bude 
to jednoznačně největší investiční akce městyse 
v letošním roce.
V  těchto dnech intenzivně pracujeme na  pří-
pravě rozpočtu městyse na rok 2019. Snahou je 
zajistit běžný chod městyse a uspokojit co nejvíce 
požadavků občanů a zájmových uskupení.
V  letošním roce se pustíme do finální úpravy ale-
spoň části náměstí a do přípravných prací na  jeho 
dokončení.

Dokončení úprav je závislé na  položení kabelů 
elektrického vedení do země. Zde bohužel musí-
me počkat, až investor tuto stavbu zahájí.
V jarních měsících bychom chtěli začít s výstavbou 
autobusové zastávky směrem na Vyškov.
Všechny investiční akce jsou vázány na  fi-
nanční prostředky městyse a možnosti vhod-
ných dotačních titulů. S těmi, které budeme 
letos realizovat, vás seznámím po  schválení 
obecního rozpočtu.
Děkuji vám všem, kteří nám pomáháte se zimní 
údržbou a  se zajištěním pořádku kolem svých 
nemovitostí.
Na  závěr mi dovolte, abych vám popřál další 
pěkné dny.

Ing. Jaroslav Šíbl, starosta

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. 2 ze dne 27. 11. 2018

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

Doležela a pana Jaroslava Zelinku.
2. schvaluje po doplnění program zasedání dle 

předloženého návrhu.
3. schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu měs-

tyse Jedovnice do roku 2023.
4. schvaluje rozpočtové provizorium městyse 

pro rok 2019 dle předloženého návrhu
5. ukládá radě městyse zajistit hospodaření 

městyse dle schváleného rozpočtového pro-
vizoria pro rok 2019 při nepřekročení celko-
vých výdajů

6. ukládá radě městyse a předsedovi finanční-
ho výboru připravit návrh rozpočtu městyse 
pro rok 2019 a  předložit ho k  projednání 
a schválení zastupitelstvu městyse

7. ukládá starostovi městyse svolat před zve-
řejněním návrhu rozpočtu do konce měsíce 
února 2019 jednání volebních subjektů 
ke stanovení návrhů investičních a neinves-
tičních akcí na rok 2019. Pro jednání připra-
vit jmenovitý seznam investičních a neinves-
tičních akcí na rok 2019

8. schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2018 dle 
předloženého návrhu

9. deleguje pravomoc zastupitelstva městyse 
na radu městyse schválit rozpočtové opatře-
ní č. 10/2018 dle skutečného stavu příjmů 
a výdajů v prosinci 2018

10. schvaluje Dodatek ke smlouvě o dílo na re-
alizaci stavby „Olšovec – přístupová komu-
nikace kolem rybníka Olšovce II. etapa“, se 
společností Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 
618 00 Brno
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11. schvaluje přijetí neinvestiční finanční pod-
pory z  rozpočtu JMK ve  výši 500.000 Kč 
na realizaci projektu „Oprava chodníku pro 
pěší kolem rybníka Olšovec II. etapa“ a po-
věřuje starostu městyse podpisem smlouvy  
č. JMK055519/18/OKH

12. deleguje pravomoc zastupitelstva městyse 
na radu městyse schválit do konce roku 2018 
smlouvy, dodatky ke  smlouvám a  ostatní 
úkony, které jsou v pravomoci zastupitelstva 
městyse

13. bere na  vědomí zápis ze schůze finančního 
výboru Zastupitelstva městyse Jedovnice ze 
dne 25. 9. 2018

14. bere na vědomí zápis ze schůze kontrolního 
výboru Zastupitelstva městyse Jedovnice ze 
dne 3. 10. 2018

15. souhlasí s  tím, aby komunikace ÚM 
Jedovnice probíhala prostřednictvím sou-
kromých e-mailových adres jednotlivých 
zastupitelů, a aby je městys Jedovnice zpra-
covával ve svých seznamech zastupitelů

16. bere na  vědomí informaci o  výši nákladů 
za sběr a svoz netříděného komunálního od-
padu za rok 2018

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice č. 3 ze dne 22. 1. 2019 

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

Kleinbauera a Mgr. Jitku Teturovou 
2. schvaluje po úpravách program 3. zasedání 

zastupitelstva městyse 
3. schvaluje Smlouvu o  dílo s  firmou 

Cergomont, s.r.o., Sukova 1052/6, 678  01 
Blansko, na realizaci zakázky „Snížení ener-
getické náročnosti budov Mateřské školy 
v Jedovnicích“

4. schvaluje Zřizovací listinu Základní ško-
ly Jedovnice, příspěvková organizace, 
Nad Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice

5. schvaluje Zřizovací listinu Mateřské ško-
ly Jedovnice, příspěvková organizace, 
Zahradní 632, 679 06 Jedovnice

6. souhlasí s odkupem pozemku č.p. 872 o vý-
měře 93 m2 za smluvní cenu a schvaluje kup-
ní smlouvu s  vlastníkem pozemku panem  
R. A., Moravice 

7. souhlasí se směnou části pozemku p.č. 
2534/2 o  rozloze cca  340  m2 (pozemek 
ve  vlastnictví městyse) za  pozemek p.č. 
2533/2 o  výměře 177 m2 a  schvaluje 
Směnnou smlouvu s  vlastníkem pozemku 
panem A. H., Jedovnice

8. schvaluje Strategický plán rozvoje městyse 
Jedovnice

9. bere na vědomí zápis ze schůze kontrolního 
výboru Zastupitelstva městyse Jedovnice ze 
dne 21. 11. 2018

10. souhlasí s  uzavřením Dohody o  prove-
dení práce mezi městysem Jedovnice 
a Ing. Josefem Matuškou na výkon správce 
www stránek a Infokanálu

11. souhlasí s  uzavřením Dohody o  prove-
dení práce mezi městysem Jedovnice 
a  Bc.  Lenkou Šebelovou, Dis., na  podání 
dotací a administraci veřejných zakázek re-
alizovaných městysem

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 1 ze dne 8. 11. 2018

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse souhlasí
• se stavbou objektu pro skladování a  ad-

ministrativu na  pozemcích p.č. 2454/9 
a  p.č. 2454/10, dle předložené projektové 

dokumentace, žadatel B-Construct, s.r.o., 
Ing. M. B., Blansko

• se stavebními úpravami RD č.p. 37 na  p.č. 
1523, dle předložené projektové dokumenta-
ce, žadatel Ing. arch. S. K., Jedovnice

• s provedením přípojky NN a domovního roz-
vodu na  pozemku p.č. 1747/1 pro rekreační 
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objekt č.e. 146 umístěný na  pozemku p.č. 
1924, dle předložené dokumentace, žadatel  
T. A., Blansko

• s  provedením terénních úprav na  pozemku 
p.č. 2117, dle předložené dokumentace, žada-
tel J. P., Jedovnice

• se zveřejněním záměru na  pronájem nebyto-
vých prostor o  rozloze cca 45 m2 v  prvním 
patře budovy „Lihovaru“, Na  Kopci 83, 
Jedovnice

• se zveřejněním záměru na  pronájem nebyto-
vých prostor o celkové rozloze cca 92 m2 ve dru-
hém patře budovy „Lihovaru“, Na Kopci 83, 
Jedovnice

• se zveřejněním záměru na  pronájem neby-
tových prostor celkové rozloze cca 244 m2 
v  přízemí budovy „Lihovaru“, Na  Kopci 83, 
Jedovnice

• se zveřejněním záměru na pronájem části po-
zemku p.č. 2563/1 o rozloze 1236 m2 a části 
pozemku p.č. 2563/3 o rozloze 326 m2

Rada městyse schvaluje
• Jednací řád rady městyse pro volební období 

2018–2022
• Plán inventur pro rok 2018 dle předloženého 

návrhu
• rozpočtové opatření č. 8/2018 dle předložené-

ho návrhu
• vytvoření těchto komisí rady městyse pro vo-

lební období 2018 – 2022 a jejich předsedy:
- komise stavební a územního plánování – 

předseda Ing. Josef Vágner
- komise životního prostředí – předseda 

Ing. Mgr. Jan Fránek
- komise sociální a zdravotní – předseda 

Daniela Stará
- komise kulturní a spolková – předseda 

Mgr. Jitka Teturová
- komise pro mezinárodní spolupráci  

– předseda MUDr. Aleš Kleinbauer
- komise pro občanské záležitosti – předseda 

RNDr. Anna Bayerová, Ph.D.

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 2 ze dne 6. 12. 2018

Na  základě předložených zpráv a  projednaných 
záležitostí:

Rada městyse souhlasí
• s  provedením rekonstrukce hlavního vodo-

vodního řadu na ulici Podhájí, dle předložené 
dokumentace, žadatel Vodárenská akciová 
společnost, a.s., 17. listopadu 14, 680  19 
Boskovice

• se stavbou rekreační chaty na  pozemku p.č. 
1747/1 včetně přípojek IS vody, kanalizační 
přípojky a přípojky NN, dle předložené doku-
mentace, žadatel L. K., Rozstání

• provedením terénní úpravy části pozemku 
p.č. 2112/1 k  vybudování parkovacího stání, 
dle předložené dokumentace, žadatel Hotel 
KRAS, s.r.o., Durďákova 360/51, 613 00 Brno

• s  pronájmem nebytových prostor o  rozloze 
cca 96 m2 v prvním patře budovy „Lihovaru“, 
Na  Kopci 83, Jedovnice, a  schvaluje nájem-
ní smlouvu na dobu neurčitou s pětiměsíční 
výpovědní lhůtou na  tyto prostory s  panem 
A. N., Jedovnice a  souhlasí se zápočtem 
nájemného

• s  pronájmem nebytových prostor o  cel-
kové rozloze cca 92 m2 v  přízemí budovy 

„Lihovaru“, Na Kopci 83, Jedovnice, a schva-
luje nájemní smlouvu na dobu neurčitou s pě-
timěsíční výpovědní lhůtou na  tyto prostory 
s panem J. S., Jedovnice

• se zveřejněním záměru na  pronájem neby-
tových prostor celkové rozloze cca 244 m2 
v  přízemí budovy „Lihovaru“, Na  Kopci 
83, Jedovnice a  schvaluje nájemní smlouvu 
na  dobu neurčitou s  pětiměsíční výpověd-
ní lhůtou na  tyto prostory s  panem A. N., 
Jedovnice

• s pronájmem části pozemku p.č. 2563/1 o roz-
loze 1236 m2 a  části pozemku p.č. 2563/3 
o rozloze 326 m2 a schvaluje nájemní smlouvu 
na  dobu neurčitou s  pětiměsíční výpověd-
ní lhůtou na  tyto prostory s  panem J. Ch., 
Řícmanice

• se zveřejněním záměru na  pronájem prostor 
pravé části budovy Havlíčkovo nám. 44 (pro-
dejna květin)

Rada městyse schvaluje
• smlouvu o nájmu rekreační chaty č.e. 280 se 

Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvko-
vá organizace, Lipenská 120, 772 11 Olomouc
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• smlouvu o nájmu rekreační chaty č.e. 281 se 
Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvko-
vá organizace, Lipenská 120, 772 11 Olomouc

• smlouvu o nájmu rekreační chaty č.e. 290 se 
Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvko-
vá organizace, Lipenská 120, 772 11 Olomouc

• smlouvu o nájmu rekreační chaty č.e. 291 se 
Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvko-
vá organizace, Lipenská 120, 772 11 Olomouc

• Smlouvu o  zřízení věcného břemene č. PV-
014330047369/001 se společností E.ON 
Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 
370 49 České Budějovice

• odměnu ředitelce MŠ Jedovnice Mgr.  Jitce 
Kučerové dle předloženého návrhu

• příspěvkové organizaci Základní ško-
la Jedovnice, Nad Rybníkem 401, 679  06 
Jedovnice, převedení části finančních pro-
středků ze zlepšeného hospodářského výsled-
ku do fondu odměn ve výši 50.000 Kč

• přidělení bytu č. B1H2 v  přízemí bytového 
domu na ul. Zahradní 676, 679 06 Jedovnice, 
manželům A. a  L. K., Jedovnice, a  souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu

• nové znění Smlouvy o nájmu bytu v Domě s pe-
čovatelskou službou, které je účinné od 1. 1. 2019

• nové znění Smlouvy o poskytování pečovatel-
ské služby, které je účinné od 1. 1. 2019

• Smlouvu o dílo na zhotovení projektové doku-
mentace pro akci „Pasporty místních komuni-
kací městyse Jedovnice“ s Regioprojekt Brno, 
s. r. o., U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno

• Příkazní smlouvu č. 5381/2018 na  admini-
straci úkonů zadavatele v  rámci zadávacího 
řízení na veřejnou zakázku „Stezka pro chod-
ce a cyklisty Jedovnice – Krasová s RTS, a.s., 
Lazaretní 13, 615 00 Brno

• členy komise stavební a územního plánování: 
Leoš Blažek, Miroslav Kala, Miroslav Kozel, 
Marek Musil, Dušan Plch, Radek Přibyl, 
Lenka Šebelová, Tomáš Veverka

• členy komise pro životní prostředí: Václav 
Fiala, Petr Gabriel, Jaromír Halámka, Kamil 
Hudec, Iva Kocmanová, Lukáš Kunc, Ivo 
Máčel, Jaroslav Maňoušek, Josef Přibyl.

• členy komise sociální a zdravotní: Zdenka 
Blatná, Marie Gabrielová, Eva Hinštová, 
Zdenka Hinštová, Renata Kleinbauerová, 
Kamil Pospíšil, Klára Sůsová

• členy komise kulturní a spolkové: Leoš 
Blažek, Marcel Čopák, Michal Farlík, 
Zdenka Hinštová, Jaroslav Charvát, Kateřina 
Klimešová, Lukáš Králík, Petr Magula, 
Barbara Magulová, Kateřina Magulová, Ivana 
Pernicová, Josef Plch, Lenka Šebelová, Božena 
Ševčíková, Miroslav Špaček

• členy komise pro mezinárodní spolupráci: 
Zdeněk Doležel, Hana Doleželová, Marie 
Doleželová, Renata Kleinbauerová, Lukáš 
Králík, Milan Nezval, Barbara Magulová, Jiří 
Pokorný, Michal Prause ml., Patrik Randula, 
Vlastimil Šíbl, Hana Šíblová, Vladimíra 
Šůstková Zukalová

• členy komise pro občanské záležitosti: Petr 
Magula, Ivana Pernicová, Jaroslava Plisková, 
Kamil Pospíšil, Jana Sehnalová, Božena 
Ševčíková, Jana Tesařová Gabrielová, Jitka 
Teturová

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

Rybníkem 401, 679  06 Jedovnice, o  ředitel-
ském volnu dne 14. 12. 2018, a  to z důvodu 
přerušení dodávky elektrické energie

Rada městyse doporučuje
• zastupitelstvu městyse odkoupit pozemek č.p. 

872 o výměře 93 m2 od vlastníka pana R. A., 
Moravice

Rada městyse vyhlašuje
• výběrové řízení na  funkci ředitele/ředitelky 

autokempu Olšovec, s.r.o.

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 3 ze dne 31. 12. 2018

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse souhlasí
• s  rozšířením distribuční sítě VN, NN a  se 

stavbou nové trafostanice na  pozemcích p.č. 

2454/10 a  2454/9, žadatel MOPRE, s.r.o., 
768 23 Břest 79

Rada městyse schvaluje
• Rozpočet Základní školy Jedovnice, okres 

Blansko, Nad Rybníkem 401, 679  06 
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Jedovnice, na  rok 2019. Závazným ukazate-
lem rozpočtu jsou celkové výnosy a  celko-
vé náklady. Příspěvek obce bude vyplácen 
čtvrtletně

• Střednědobý výhled rozpočtu do  roku 2021 
Základní školy Jedovnice, okres Blansko, 
Nad Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice

• Střednědobý výhled rozpočtu do  roku 2021 
Mateřské školy Jedovnice, příspěvková orga-
nizace, Zahradní 632, 679 06 Jedovnice

• Rozpočet Mateřské školy Jedovnice, pří-
spěvková organizace, Zahradní 632, 679 06 
Jedovnice, na  rok 2019. Závazným ukazate-
lem rozpočtu jsou celkové výnosy a  celko-
vé náklady. Příspěvek obce bude vyplácen 
čtvrtletně

• Smlouvu o  zřízení věcného břemene č. PV-
014330048479/001 se společností E.ON 
Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 
370 49 České Budějovice

• Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu a podnájmu 
nemovitých věcí a  jejich zařízení a  vybavení 
se společností OLŠOVEC, s.r.o., Havlíčkovo 
nám. 71, 679 06 Jedovnice. 

• na  základě vyhlášky č. 333/2018 Sb. výši 
stravného pro cestovní náhrady od 1. 1. 2019: 
95 Kč pro 5-12 hodin pracovní cesty, 145 Kč 
pro 12-18 hodin pracovní cesty a 225 Kč pro 
déle než 18 hodin pracovní cesty

• přidělení bytu č. 2C1H4 v  Domě s  pečo-
vatelskou službou, Zahradní 699, 679  06 
Jedovnice, paní J. G., Jedovnice

• přidělení bytu č. 2C3H12 v  Domě s  pečo-
vatelskou službou, Zahradní 699, 679  06 
Jedovnice, panu M. K., Jedovnice.

• přidělení bytu č. 2C1B1 v  Domě s  pečo-
vatelskou službou, Zahradní 699, 679  06 
Jedovnice, manželům J. a Š. M., Jedovnice

• Dodatek č. 2 k Vnitřní směrnici č. 1/2017 – 
Směrnici o tvorbě a použití sociálního fondu

• za  členku komise pro občanské záležitosti 
paní Drahomíru Pernicovou, Jedovnice

• rozpočtové opatření č. 10/2018 dle předlože-
ného návrhu

Rada městyse bere na vědomí
• konání Tříkrálové sbírky pod záštitou Charity 

ČR ve dnech 1. 1. – 14. 1. 2019

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 4 ze dne 21. 1. 2019

Na  základě předložených zpráv a  projednaných 
záležitostí:

Rada městyse souhlasí
• se stavebními úpravami RD č.p. 316 na  ul. 

Tyršova, dle předložené dokumentace, žada-
telé manželé R. a M. D., Jedovnice

• se scelením a následným rozdělením pozemků 
p.č. 2456/4 a  p.č. 463/67, p.č.  2456/5 a  p.č. 
463/68 a se zadáním zpracování geometrické-
ho plánu pro scelení a dělení výše uvedených 
pozemků a se zadáním zpracování projektové 
dokumentace pro územní a  stavební řízení 
na stavbu komunikace včetně IS

• se stavebními úpravami zahradního domku 
na pozemku p.č. 1390/2, dle předložené do-
kumentace, žadatel Ing. P. K., Jedovnice

• se zveřejněním záměru na pronájem pozemku 
p.č. 2115/2 a na část pozemku p.č. 2115/1

• se zveřejněním záměru na pronájem části ne-
bytových prostor v nemovitosti Na Kopci 83 
(budova Lihovaru)

• s konáním zápisu do 1. ročníku ZŠ Jedovnice 
pro školní rok 2019/2020 dne 4. 4. 2019 v bu-
dově ZŠ

• s konáním zápisu do MŠ Jedovnice pro školní 
rok 2019/2020 dne 9. 5. 2019 v budově MŠ

Rada městyse schvaluje
• kalkulaci věcně usměrňované ceny pro služby 

hřbitovní spojené s nájmem hrobového místa 
pro rok 2019 – hřbitov Jedovnice, dle předlo-
ženého návrhu

• zrušení přípojky kabelové televize k  31. 1. 
2019, žadatel R. Š., Jedovnice

• smlouvu o  výpůjčce s  Mateřskou školou 
Jedovnice, příspěvková organizace, Zahradní 
632, 679 06 Jedovnice

• Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu části nemo-
vitosti a jejího zařízení a vybavení ze dne 3. 1. 
2011 s panem J. Z., Jedovnice

• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcné-
ho břemene č. 1030035334/001 se společností 
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 
370 49 České Budějovice
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• na  základě Nařízení vlády č. 263/2018 Sb., 
kterým se mění nařízení vlády č.  564/2006 
Sb., o  platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě, platový výměr 
ředitelce ZŠ Jedovnice Mgr.  Evě Štaralové, 
dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 1. 
2019

• na  základě Nařízení vlády č. 263/2018 Sb., 
kterým se mění nařízení vlády č.  564/2006 
Sb., o  platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě, platový výměr 
ředitelce MŠ Jedovnice Mgr.  Jitce Kučerové, 
dle předloženého návrhu, s  účinností 
od 1. 1. 2019

• přidělení bytu č.  2C1B1 v  Domě s  pečo-
vatelskou službou, Zahradní 699, 679  06 

Jedovnice, paní Z. J., Jedovnice a panu F. Š., 
Jedovnice

• Vnitřní směrnici č. 1/2019 Organizační řád 
Úřadu městyse Jedovnice, dle předloženého 
návrhu

Rada městyse bere na vědomí
• Zprávu o způsobu řešení stížností a petic do-

ručených na městys Jedovnice za rok 2018
• zápis z jednání komise pro občanské záležitos-

ti ze dne 7. 1. 2019
• zápis z  jednání komise kulturní a spolkové 

ze dne 9. 1. 2019
• zápis z  jednání komise sociální a zdravotní 

ze dne 21. 1. 2019. 

Další důležité informace
Tři králové v Jedovnicích 
vykoledovali téměř 70 tisíc
Sedmnáct kolednických skupinek z  řad míst-
ních skautů chodilo v  letošní Tříkrálové sbír-
ce v  Jedovnicích. Do  pokladniček koledníků 
a na koncertě přispěli lidé v Jedovnicích celkem 
67.425 korun.
Peníze ze sbírky využije Oblastní charita Blansko 
na  pomoc konkrétním zařízením a  projektům, 
které pomáhají lidem v nouzi v blanenském regi-
onu. „Za Tříkrálovou sbírku 2019 bychom chtěli 
koupit auto pro Mobilní hospic svatého Martina, 
který doprovází umírající a podporuje jejich blízké 
po  celém okrese Blansko. Dále plánujeme pomo-
ci seniorům a  zdravotně postiženým a  podpořit 
Charitní záchrannou síť - pomoc nejpotřebněj-
ším v  regionu,“ upřesňuje koordinátorka sbírky 
Marie Sedláková.
Děkujeme dárcům za  štědrost, jedovnickým 
skautům za  ochotu a  odvahu koledovat, 
městysi Jedovnice za  vstřícnost a  ochotu. 
Děkujeme také hudebníkům a  zpěvákům 
za  krásný zážitek při tradičním koncertu 
v Chaloupkách.

Marie Sedláková,  
koordinátorka Tříkrálové sbírky 

Oblastní charita Blansko

Vybírání poplatků 
za rok 2019
Od února se budou vybírat poplatky za rok 
2019, a  to vždy v  pondělí a  ve  středu 
od  08.00 do  11.30 hodin a od  12.00 
do 17.00 hodin.
V  úterý, ve  čtvrtek a  v  pátek se poplatky 
nevybírají!
• Poplatek za psa – dle sazby – splatný 

do 31. března 2019.
• Poplatek za odpad 600 Kč na osobu 

a rok – splatný do 30. září 2019.
• Poplatek za KTV – 1000 Kč za rok - 

splatný do 30. září 2019.
Platby si můžete rozložit na  více splátek 
a vyhnete se tak penalizaci při nedodržení 
termínů!
Při platbě převodem na  účet městyse 
927631/0100 je nutné dodržet správný 
variabilní symbol, o  který můžete napsat 
na e-mail kultura@jedovnice.cz nebo zavo-
lat na tel. 516 528 213, 723 247 641.

Božena Ševčíková, v.r. 
referentka kultury a školství ÚM Jedovnice
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Změny v pečovatelské 
službě od 1. 1. 2019
Pečovatelská služba je od  1. 1. 2019 dostupná 
v případě potřeby po celý rok 7 dní v  týdnu, 
a to v těchto časových intervalech:

PO–PÁ 7.00–19.00 
Pečovatelka přítomna 7.00–18.00 (18.00–
19.00 pouze nasmlouvané úkony*)

SO, NE, státní svátky 7.00–19:00 
Pečovatelka přítomna 8.00–10.00, 17.00–18.00 
(7.00–8.00, 10.00–17.00, 18.00–19.00 pouze 
nasmlouvané úkony*)
* Nasmlouvané úkony znamenají, že má klient 

předem stanovenou hodinu a činnost, již bude 
u něj pečovatelka provádět. Na tento čas pečova-
telka přijíždí pouze ke  klientovi a  nezdržuje se 
v prostorách DPS. Tento úkon je přesně domluven 
s klientem a popsán v  jeho individuálním plánu, 
dle kterého se služby odvíjí.

Sbírka pro Diakonii Broumov 

Diakonie Broumov ve spolupráci s MS Českého 
červeného kříže pořádá sbírku pro nás již nepo-
třebných věcí v  neděli 17. února 2019 od  13 
do 17 hodin v sále v Chaloupkách.
Sbírá se veškeré oblečení, lůžkoviny, ručníky, 
utěrky, zbytky látek (minimálně 1 m2), domácí 

potřeby (nádobí, peřiny, povlečení, deky, obuv, 
hračky, menší elektrospotřebiče, knihy).
Věci prosíme zabalené do  igelitových pytlů či 
krabic, aby se nepoškodily transportem.
Bližší informace na čísle 607 645 152.

Jedovnický kemp v třicetileté historii

1. část: Areál
Jedovnice byly a  jsou v  oblasti cestovního ru-
chu významným pojmem nejen díky své poloze 
v  blízkosti centrální části Moravského krasu 
a krásnému okolí, ale také díky široké nabídce 
ubytování a  služeb. Nejvýznamnějším prvkem 
cestovního ruchu v obci je kemp Olšovec. 

Autokemp v r. 1989 
Autokemp nabízel plochu ke  stanování (při 
pohledu od  rybníka travnatý prostor vpravo 

od  recepce), dále plochu pro karavany (vlevo 
od recepce) a plochy u rybníka, tzv. letiště (nyní 
odstavná plocha).  Ostatní plochy patřily ČKD 
Blansko, Velamos Sobotín, ČSAD Blansko 
a  byly využívány pro rodinnou rekreaci nebo 
tábory. Autokemp byl otevřen pouze v  letních 
měsících. Jeho provoz a provoz celoročně vyu-
žívané ubytovny Hotel Riviera (pozn.: budova 
v současnosti poskytuje stále ubytování) zajišťovala 
Drobná provozovna Jedovnice se 17 stálými 
zaměstnanci, která spravovala také rybochovné 
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hospodářství. (Podle vzpomínek pana Tomáše 
Musila, předsedy MNV Jedovnice v  letech 
1986-1989). 

Kemp 1990-1994
Počátkem devadesátých let jsme měli jako KDU 
ve  volebním programu nejméně 2x, že nejlepší 
způsob, jak dosáhnout toho, aby kemp vzkvétal 
a přitom z něj měla obec jistý a nemalý zisk, je 
dlouhodobý pronájem zájemcům, které by si 
obec nejprve prověřila pronájmem krátkodo-
bým. Ačkoliv jsme s tímto programem pokaždé 
vyhráli volby a měli i nejméně jednoho takového 
vážného a vyzkoušeného zájemce o nájem, byli 
jsme s  tímto názorem opakovaně přehlasováni 
a zastupitelé (stačí se podívat do zápisů ze zastu-
pitelstev a následných voleb jednatelů, o které se 
jednalo) se rozhodli provozovat kemp  i rybník 
sami. Jejich vize byla, že najdou správce/ředitele, 
který se bude za slušný plat o kemp starat jako 
o svůj a veškerý zisk převede obci. (Podle vzpomí-
nek pana Pharm.Dr. Stanislava Fránka, starosty 
obce v letech 1990-1994). 

Kemp po r. 1994
Změny po r. 1989 přinesly také zásadní změny 
do vlastnických vztahů. To se dotklo mj. i na-
šeho autokempu. Ukázalo se, že většina ATC 
leží na  pozemcích jiných vlastníků. Obci pa-
třila pouze část u rybníka (tzv. letiště) a druhý 
pozemek mezi půjčovnou loděk a  Jachtklubem 
ČKD, taktéž u  rybníka. Obec postupně začala 
řešit nájemní vztahy, probíhala spousta jednání 
s  vlastníky, s  různými institucemi.  Obec zís-
kala, odkoupila většinu pozemků, především 
od společností ČKD Blansko, Velamos Sobotín 
a  ČSAD Blansko. Tak byl naplněn strategický 
záměr obce stát se majoritním vlastníkem po-
zemků. Byl to velký úspěch. Velké poděkování 
patří všem, kteří se podíleli na  naplnění stra-
tegického záměru v  oblasti rozvoje cestovního 
ruchu obce. (Podle vzpomínek pana Jana Jelínka, 
starosty obce v letech 1994-2006). 
Pod vedením dalšího starosty, Ing.  Jaroslava Šíbla 
(2006 – dosud), nedošlo k zásadním změnám od zá-
měrů a plánů uvedených p. Jelínkem. V kempu tedy 

Pozemky, na kterých je obec spoluvlastníkem – vyznačeno šrafováním
Pozemky, které jsou pronajaté od jiných vlastníků – zvýrazněno vybarvením 

Zdroj: https://nahlizenidokn.cuzk.cz (Nahlížení do katastru nemovitostí)
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hospodaří společnost Olšovec, s.r.o., jejímž 100% 
vlastníkem je obec Jedovnice. 

Kemp 2019 - plocha
Oplocený areál kempu zaujímal (zaujímá) rozlo-
hu asi 4 ha. Poměrně obtížná situace nastala po r. 
2008, kdy byl jeden ze spoluvlastníků soukromé-
ho pozemku prohlášen za nezvěstného. V r. 2015 
se obci podařilo odkoupit podíl na soukromých 
pozemcích v  centrální části kempu, na  tím se 
stala jejich spoluvlastníkem.  Některé pozemky, 
jeden strategicky velmi významný (viz obrázek), 
jsou od vlastníků nadále najaté buď městysem, 
nebo přímo společností provozující kemp. 
V  r. 2017 kemp odstranil staré táborové chaty 
v části Velamos (část za Základnou Singletrailu) 
o  kapacitě 120 lůžek, které dlouhodobě nespl-
ňovaly hygienické normy pro provozování a hy-
zdily okolí. V současné době se zde nachází ještě 

staré budovy (bývalá kuchyň a jídelna, ošetřovna 
atd.), jejichž životnost již dávno skončila (nebyly 
od r. 1989 opravovány, udržovány) a neplní nyní 
žádnou funkci. 
Olšovec, s.r.o., hospodaří převážně na  pozem-
cích obce a  v budovách patřících obci, a  proto 
každoročně odvádí obci nájemné. Podle nájemní 
smlouvy uzavřené mezi obcí a  Olšovec, s.r.o., 
ale „kemp“ nemůže investovat do movitého ma-
jetku obce, a proto je v mnohých v rozvojových 
aktivitách týkajících se modernizace movitého 
majetku  a oprav, které vedou k technickému 
zhodnocení budov,  zcela závislý na rozhodnutí 
vlastníka, tedy obce. 
Další informace o kempu a  jeho rozvoji přinese 
následující číslo Jedovnického zpravodaje. 

Anna Bayerová 
jednatelka Olšovec, s.r.o.

Obecní policie
Zpráva o činnosti Obecní policie od 19. 11. 2018 do 17. 1. 2019

Obecní policie mimo jiné řešila v uplynulém období 
následující události:
• Na  základě podaného oznámení strážníci 

provedli na ul. Legionářské odchyt koně. Kůň 
byl následně předán majiteli. Ve  věci sepsán 
úřední záznam.

• 1x přijato oznámení poškození tarasu v lokali-
tě Chaloupky, ul. K Propadání. Strážníci vyje-
li na místo, provedli šetření, fotodokumentaci. 
Věc šetří OP městyse Jedovnice – přestupek 
proti majetku.

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

• 1x nález dokladů a  peněženky u  rybníka 
Olšovce. O  nálezu sepsán úřední záznam, 
předáno majiteli.

• 1x přijato oznámení - ohrožení života, strážník 
na místě provedl u postižené osoby kontrolu 
a zajištění životně důležitých funkcí, poskytl 
tepelný komfort, uložil osobu do stabilizova-
né polohy a na místo přivolal RLP Blansko. 
Do  příjezdu RLP nadále prováděl kontrolu 
životně důležitých funkcí, které by mohly 

ovlivnit další průběh zdravotního stavu posti-
žené osoby. Ve věci byl sepsán úřední záznam. 

• 1x provedena součinnost, asistence při soud-
ním výkonu na  žádost Okresního soudu 
Blansko.

• 2x přijato oznámení poškození soukromého 
majetku – poškození oplocení pozemku psem. 
Způsobená škoda cca 28.000 Kč. Věc šetří OP 
městyse Jedovnice. Přestupek vyřešen poku-
tou příkazem na místě.

• 1x žádost Dopravního inspektorátu Blansko 
o  spolupátrání po  neznámém pachateli do-
pravní nehody, která se stala na  Havlíčkově 
náměstí v Jedovnicích.

• 1x oznámení na nebezpečí padajícího ledu ze 
střechy na chodník, ohrožující život a  zdraví 
chodců, výjezd na místo, odstranění ledu.

• 1x přijato oznámení k poškozování soukromé-
ho majetku v k.ú. městyse Jedovnice. Výjezd 
na místo, provedeno šetření, pořízení fotodo-
kumentace. Věc šetří OP městyse Jedovnice.

• 1x přestupek proti veřejnému pořádku – ne-
oprávněný zábor veřejného prostranství v ul. 
Riviéra. Přestupek šetří OP městyse Jedovnice.
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• 2x asistence při dopravní nehodě a  zajiš-
tění místa nehody na  silnici 373 ve  směru 
Jedovnice – Blansko, Jedovnice – Křtiny.

• 3x asistence při likvidaci a  odklízení stromu 
spadlého vlivem silného poryvu větru a  při 
těžbě dřeva v chatové oblasti.

• 1x oznámeno neplnění soudního rozhodnutí – 
styk nezletilých dětí s otcem. Po provedeném 
šetření na místě hlídka sepsala úřední záznam 
pro OSPOD Blansko.

• 1x oznámena ztráta peněženky na Havlíčkově 
náměstí. Šetření na místě, vytěžení osob. Šetří 
OP městyse Jedovnice.

• 3x šetření případů podomního prodeje na k.ú. 
městyse Jedovnice. Přestupky proti pořádku 
v územní samosprávě – porušení Tržního řádu 
městyse Jedovnice byly vyřešeny na místě do-
mluvou a vykázáním prodejců.

• 3x přestupek na úseku ochrany před alkoho-
lismem a  jinými toxikomaniemi – kouření 
na  místech zákonem zakázaných – zastávka 
autobusů na  Havlíčkově náměstí. Přestupky 
vyřešeny uložením pokuty příkazem na místě.

• 5x nález klíčů v k.ú. městyse Jedovnice. O ná-
lezech sepsány úřední záznamy. Vyvěšeno 
na JIK. Klíče předány majitelům.

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

• 1x případ podnapilé osoby, která se po požití 
alkoholu uvedla do stavu, kdy svým chováním 
budila veřejné pohoršení. Věc šetří OPMJ 
jako přestupek proti občanskému soužití.

• 45x vystaveno povolení k  vjezdu do  chatové 
oblasti.

• 1x oznámení o podezření ze spáchání přestup-
ku – přestupek proti občanskému soužití, který 
byl spáchán na ul. Na Větřáku v Jedovnicích. 
Přestupek oznámen na Městský úřad Blansko.

• 13 x výběr poplatků za užívání veřejného pro-
stranství a reklamy na JIK.

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

• 3x žádost PČR o prověření rekreačních chat 
z  důvodu podezření z  vloupání. Následnou 
prohlídkou chat nebylo zjištěno narušení či 
poškození. Ve  věci byly vyhotoveny úřední 
záznamy.

Nahoře: odchyt koně
Vlevo: odstranění ledové námrazy 
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• 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 
66 přestupků v  dopravě spáchaných na  k.ú. 
městyse.

Obecní policie nenahrazuje práci PČR. V nalé-
havých 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

Hasiči
Sbor dobrovolných hasičů Jedovnice

Závěr roku u mladých hasičů
Ve středu 5. prosince k nám na hasičku zavítal 
anděl, tentokrát ovšem bez čerta a  Mikuláše. 
Naštěstí koš s dobrotami vzít nezapomněl, a tak 
si každý, kdo uměl nějakou básničku nebo pís-
ničku, svoji nadílku vysloužil.
Na  schůzce 12. prosince jsme se připravovali 
na Vánoce. Nazdobili jsme si vánoční stromeček 
a vyrobili dlouhý vánoční řetěz, kterým jsme vy-
zdobili hasičku, a doufali jsme, že k nám Ježíšek 
trefí.
Poslední schůzku v roce, 19. prosince, jsme pod 
stromečkem našli překvapení od  Ježíška, který 
tu každému zanechal hřejivou čepici. Teď už 
i v zimě každý pozná, že jsme hasiči. Po rozbale-
ní dárků jsme si udělali malou vánoční besídku, 
na které jsme ochutnali, kdo má nejlepší vánoční 
cukroví.

Roční zpráva velitele jednotky 
JSDH Jedovnice za rok 2018
V  roce 2018 fungovala jednotka sboru dobro-
volných hasičů i nadále v re-
žimu a zařazení do kategorie 
JPO II (tzn. se zajištěním ak-
ceschopnosti družstva 1+3, 
které spočívá v držení poho-
tovosti, a  s  pětiminutovým 
časovým limitem na  výjezd 
jednoho družstva). V současné době má jednot-
ka 23 členů.
Od  října roku 2018 obohatila techniku JSDH 
Jedovnice nová cisternová automobilová stří-
kačka CAS 20 Scania. S  tím souvisí prodej 

starší cisterny CAS 24 LIAZ do sousední obce 
Krasová, kde bude vozidlo nadále sloužit místní 
hasičské jednotce. V současné době tedy vypadá 
náš vozový park následovně: 2x CAS (cisternová 
automobilová stříkačka), 2x DA (dopravní auto-
mobil), VEA BMW (velitelský automobil).
Na  základě požárního poplachového plánu je 
jednotka předurčena k zásahům u mimořádných 
událostí na území 67 obcí, čtyř územních odbo-
rů (Blansko, Vyškov, Brno-venkov, Prostějov) 
a  dvou krajů (Jihomoravský, Olomoucký). 
Jednotka je předurčena také k  zásahům u  do-
pravních nehod, a to na území 20 obcí.
Jednotka je zařazena do programu Zdravotnické 
záchranné služby a  Hasičského záchranného 
sboru Jihomoravského kraje „Rozmístění AED 
do JMK“. Jde o systém rozmístění defibrilátorů 
k  jednotkám požární ochrany, čímž je zajiště-
na podmínka maximální dostupnosti a  využití 
AED (automatizovaný externí defibrilátor). 
Díky své dislokaci patří naše jednotka v  rámci 
tohoto systému mezi nejčastěji využívané jed-
notky v celém Jihomoravském kraji. Za zmínku 
stojí i to, že v 80 % případů zasahovala naše jed-
notka na místě události jako první.
V roce 2018 odsloužili členové jednotky celkem 
35  040 hodin pohotovosti. Odpracovali 1  070 
hodin na  údržbě hasičské zbrojnic, při údržbě 
a opravách techniky a věcných prostředků.
V loňském roce vyjížděla jednotka celkem k 134 
událostem a  u  zásahu strávili členové celkem 
1 256 hodin.
Podrobnou statistiku najdete na  internetových 
stránkách jednotky SDH Jedovnice 
www.hasicijedovnice.cz
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Činnost JSDH Jedovnice za rok 2018
Výjezd k požáru .................................. 23
Výjezd k dopravní nehodě ................... 33
Únik nebezpečných látek ...................... 1
Technická pomoc ................................ 35
Záchrana osob a zvířat ........................ 18

Planý poplach ....................................... 1
Cvičení.................................................. 2
Ostatní činnost ................................... 21
Celkem ..............................................111

 Bc. Michal Prause

Společenská kronika
Jubilanti
Blahopřejeme všem jubilantům, kteří slaví naro-
zeniny v měsíci lednu a únoru 2019.
Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a  spokojenost 
do dalších let života.

Leden
 5. 1. Marie Gottwaldová, U Hrubé lípy 618, 

87 roků
 12. 1. Alena Klímová, Za Kostelem 440, 

89 roků
 12. 1. Milada Zouharová, Za Kostelem 448, 

90 roků
 21. 1. Blažena Ševčíková, Zahradní 699, 

85 roků
 23. 1. Stanislav Hřebíček, Za Kostelem 488, 

81 roků
 26. 1. Josef Petr, Na Kopci 751, 82 roků

Únor
 2. 2. Drahomíra Balatková, Habeš 366, 

81 roků
 3. 2. Alois Tomášek, Zahradní 699, 90 roků
 8. 2. Jarmila Hrazdírová, Za Kostelem 486, 

82 roků

 9. 2. Helena Kupková, Na Větřáku 562, 
84 roků

 10. 2. Zděna Fleková, K Propadání 143, 
87 roků

 12. 2. Milan Jedlička, Zahradní 699, 87 roků
 16. 2. Alois Kopřiva, Zahradní 699, 89 roků
 20. 2. Anežka Randulová, Zahradní 699, 

80 roků
 29. 2. Marta Nezvalová, Zahradní 699, 91 roků
Vítáme mezi námi
V obřadní síni jsme uvítali tyto nově narozené 
děti:
- Kláru Doležalovou, Wanklova 126
- Liu Ráchel Trojáčkovou, U Hrubé lípy 601
- Pavla Bezděka, U Hrubé lípy 627
- Izabelu Koníčkovou, Na Kopci 501
Zlaté svatby
Zlaté svatby jsou zveřejňovány po souhlasu osla-
venců z knihy manželství pro Jedovnice. Pokud 
manželé byli oddáni jinde, než v  Jedovnicích, 
tak nezjistíme výročí svateb. Přihlásit se mohou 
sami manželé nebo jejich děti na matrice u paní 
Nečasové.

Zdeňka Nečasová, matrikářka ÚM Jedovnice

 Mateřská škola
Tři králové na návštěvě v kostele sv. Petra a Pavla v Jedovnicích

Máme tu nový rok s čís-
lovkou 19 na  konci… 
A  jako každým rokem, 
tak také letos k  nám 
přicházejí tři králové, 
mudrcové z  východu. 

Starobylá tradice s sebou nese mimo jiného ná-
pis na vchodové dveře našich příbytků K, M, B 
a  letopočet. Tři písmena, která znamenají: Pán 
žehnej tomuto domu v  tomto roce. Období je 
spojeno s  tradicí Tříkrálové sbírky na  pomoc 
lidem v nouzi a potřebným.
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Příchod tří králů oslavujeme také v  mateř-
ské škole. Jak jinak, než povídáním, tvořením 
a prožitkem. Proto příběh o králi Kašparovi, 
Baltazarovi a  Melicharovi, kteří se vydáva-
jí za  hvězdou, aby je dovedla k  narozenému 
Ježíškovi a oni se mu mohli poklonit a předat své 
dary, znají naše děti již ve školce.
Děti si vyrobí královskou korunu, ozdobí 
a  označí písmenem K, M nebo B. Společně se 
pak vydáváme na cestu do jedovnického kostela 
sv. Petra a Pavla, abychom se posadili do  lavic, 
na chvíli se ztišili a poslechli si vyprávění vánoč-
ního příběhu od pana děkana Trmače.
Zpíváme koledy a pěkně zblízka si můžeme pro-
hlédnout krásný, vyřezávaný betlém se spoustou 
dřevěných postaviček. Kostel je slavnostně vyz-
doben a nechybí ani vánoční strom.
Na zážitek pak navazují aktivity, které pro děti 
připravují paní učitelky ve  třídách. Za všechny 

uvádíme: řešení labyrintů, vykreslování oma-
lovánek, zpěv tříkrálové koledy, nácvik tema-
tické básně, práce s  mapou při hledání cesty 
do  Betléma, logopedické chvilky s  obrázky 
králů, společenská hra Putování za  hvězdou, 
plnění úkolů z oblasti orientace v prostoru (na 
interaktivním displeji), komunikace, znalosti 
barev a počítání. Některé aktivity jsme pro vás 
zdokumentovali v následujícím fotoseriálu.
Velice děkujeme panu děkanu Trmačovi za vlíd-
né přijetí a poutavé vyprávění.
Na Tři krále za vesnicí bloudí sněhem koledníci.

Šlapy, šlapy, šlápoty, pletou se jim do noty.
Ťuky, ťuky, už tu jsou, štěstí zdraví vinšujou.

Přátelský nový rok 2019 přeje Jitka Kučerová 
a zaměstnanci Mateřské školy Jedovnice

Fotoseriál z činností na téma Tři králové

Učíme se znát barvy na interaktivním displeji. Hledali jsme na mapě cestu do Betléma.

Skládáme obrázky králů z několika dílů. Vyrobili jsme tři krále a dary, které přinesli 
Ježíškovi.
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Co připravujeme pro děti a rodiče 
na měsíc únor a březen
• Edukativně stimulační skupinky.
• Karneval v jednotlivých třídách.
• Další díly Malé technické univerzity. 

Tentokrát na téma Stavitel věží a Malý zpra-
covatel odpadů.

• Environmentální výchovně vzdělávací projekt 
Cirkulární svět, který obsahuje interaktivní 
pohádku O nemocné planetě, zábavné třídění 
odpadů a výtvarný workshop Strážce planety.

• Zážitkový stan s cestou do vesmíru.

POZVÁNKA DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, 
aneb zapište si do kalendáře
Zveme všechny rodiče dětí z  MŠ Jedovnice 
do mateřské školy na besedu s odborníkem.
• Téma besedy: Zodpovědnost
• Termín: 4. dubna 2019
• Začátek: 15.30 hodin
Již potřetí k nám zavítá paní Iva Řehůřková, kte-
rá má bohaté zkušenosti z oblasti výchovy dětí 
předškolního věku.

Základní škola
Činnost školní družiny a školního klubu 2018/2019

V  novém školním roce jsme v  naší družině 
přivítali 43 prvňáčků, kteří byli doplněni žáky 
z  druhé třídy. Kapacita školní družiny je tedy 
75 dětí. Žáci jsou tak rozděleni do 3 oddělení. 
Ve školním klubu je přihlášeno 30 žáků.
V  průběhu školního roku se děti seznamují 
s  celoročním tematickým plánem „Z  pohádky 
do pohádky“. V průběhu školního roku nás tak 
provázejí různé pohádkové bytosti, např. kocour 
v botách, Sněhurka a sedm trpaslíků, Otesánek, 
kohoutek a  slepička aj., s  nimiž se děti sezna-
mují zejména prostřednictvím společného čtení 

Vyrobili jsme královské koruny, pláště i hvězdu. Navštívili jsme jedovnický kostel.
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a  sledování pohádek. Pohádky se pak snažíme 
odvyprávět vlastními slovy a výtvarně zpracovat. 
Každý měsíc si tak žák vytvoří jednu stránku 
do své vlastnoručně vyrobené pohádkové knihy.
Pravidelně také pořádáme v  ŠD za  spolupráce 
školního klubu různé společné akce.
V  1. pololetí to byla např. Halloweenská pár-
ty a  Mikulášská nadílka. Nejdůležitější však 
pro nás byla příprava dárkových předmětů 
na „Jedovnickou rolničku“. Všichni jsme se s chutí 
a zodpovědností podíleli na vyrábění vánočních 
prostírání, svícnů, magnetků, dárkových čajů 
a  jiných předmětů. Doufáme, že udělaly všem 
kupujícím radost. V prosinci jsme zahájili taktéž 
akci „ŠK a  ŠD bruslí ve  Vyškově“. Poprvé jsme 
vyrazili v neuvěřitelném počtu 43 žáků. Ti měli 
různé bruslařské zkušenosti, nechyběli ani úplní 
začátečníci. Kluci si mohli zahrát hokej a holky 
zkoušely různé piruety. Pro ty nejméně zdatné 
jsme měli k dispozici opěrné branky, které jim 
umožnily získat stabilitu (ke konci bruslení je už 
nepotřebovali). Podruhé jsme ze školy odjížděli 
s  49 žáky, kteří si vyzkoušeli hokejový trénink 
a bruslařské závody. Opět jsme z Vyškova odjíž-
děli plni krásných zážitků a  dojmů. A  protože 
se nám bruslení všem moc líbilo, doufáme, že 
zimní stadion ve Vyškově opět navštívíme.
V  druhém pololetí nás čeká ještě spousta akcí 
a zážitků. V lednu si zahrajeme celodružinovou 
„Pexesiádu“, v  únoru si pro obrovský úspěch 
z  minulého roku zopakujeme „Barevný týden“, 

v březnu nás čeká karnevalové odpoledne, v dub-
nu se nachystáme na čarodějnický rej, v květnu 
se zúčastníme naší jarní družinové olympiády, 
v červnu oslavíme Den dětí a se školním rokem 
se definitivně rozloučíme příměstským táborem. 
I letos budou pro děti připraveny dny plné pře-
kvapení, zábavy a dobrodružství.

Mgr. Regina Psohlavcová

Zápis do 1. ročníku
V  prvním týdnu měsíce dubna proběhne 
na ZŠ Jedovnice zápis do 1. ročníku.
Rádi na naší škole přivítáme všechny před-
školáky z  Jedovnic i  okolí, kteří dovrší  
31. 8. 2019 šesti let. Paní učitelky uvítají, 
když si děti připraví krátkou básničku nebo 
písničku, poznají základní barvy, geometric-
ké tvary a pokud umí, napočítají do desíti.
Vážení rodiče, vaše děti vám vzkazují: ne-
rozmazlujte mě, buďte na mě přísní a pevní, 
nedělejte ze mě menšího, než jsem, neseký-
rujte mě, buďte důslední, nezapomínejte, 
jak rychle dospívám. A  nezapomeňte, že 
nemohu vyrůstat bez spousty lásky a laska-
vého porozumění. Pak zápis hravě zvládnu 
a ve škole se mi bude líbit a dařit.

Milé děti, vážení rodiče, těší se 
na vás paní učitelky 1. stupně.
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Sport na ZŠ Jedovnice

Závěr kalendářního roku se v oblasti sportovního 
zápolení základních škol orientoval především 
na  florbalové turnaje. Nejprve byla na  řadě 
okrsková kola, ve kterých se jedovnická základní 
škola chtěla poprat o postup do okresního finále.
Jako první se konal turnaj starších dívek, na kte-
rém si jedovnická děvčata po velmi vyrovnaném 
průběhu vybojovala postup z 2. místa. Střelecky 
se prosazovala především Zuzana Koubková, 
která nastřílela ve třech zápasech 4 branky.
O  týden později se podobný úspěch, tedy po-
stup do finále z 2. místa, povedl také mladším 
žákům z Jedovnic. Na turnaji o postup soutěžilo 
5 družstev a kromě hlavního favorita, ZŠ TGM, 
byli ostatní soupeři velmi vyrovnaní. Nejprve 
Jedovnice těsně porazily ZŠ Sušilovu z Boskovic 
(1:0), poté remizovaly se silným týmem z Rájce-
Jestřebí (2:2). Po slibném začátku zápasu násle-
doval výprask se ZŠ TGM Blansko 0:5. I přes 
následné vítězství nad Křtinami 3:1, při kterém 
Richard Jeřábek nastřílel hattrick, to vypadalo, 
že Jedovnice odejdou z turnaje zklamané bez po-
stupu. Nakonec se však neočekávaně vybičovaly 
ke skvělému výkonu poslední Křtiny a porazily 
překvapený Rájec 2:1, kterému tak v  posled-
ním utkání utekl postup - a  přistál do  klína 
Jedovnicím. Ve  finále pak Jedovnice obsadily 
krásné 3. místo, i  když začátek turnaje tomu 
moc nenapovídal, protože hned první utkání 

Jedovnice prohrály s dobře hrající ZŠ Olešnice. 
Vítězstvím nad ZŠ Dvorská si pak Jedovnice sice 
zajistily semifinále, zde ale narazily na už známé-
ho soupeře ZŠ TGM a byl to opět jednoznačný 
výsledek 1:6 pro TGM. Jedovnice se tedy utkaly 
o 3. místo znovu s Olešnicí, tentokrát se však po-
dařilo soupeře přehrát a hattrick Jeřábka přinesl 
Jedovnicím pohár za 3. místo.
Mladší dívky se na svém turnaji potkaly s příliš 
silnými soupeřkami a sbíraly zde především cen-
né zkušenosti do dalších let, na postup se však 
dosáhnout nepodařilo.
Podobně na  tom byli také starší žáci. V  silné 
konkurenci se jim nedařilo střelecky prosazo-
vat a  po  jednoznačných porážkách od  TGM 
a  od  Rájce-Jestřebí se nepodařilo vyhrát ani 
proti průměrně hrající ZŠ Erbenova a odvracet 
poslední místo museli v posledním utkání proti 
Černé Hoře. I tentokrát sice Jedovnice brzy pro-
hrávaly 0:2, podařilo se však zápas otočit a vybo-
jovat alespoň předposlední místo.
Velkého úspěchu pak dosáhla starší děvčata 
v okresním finále, které mělo velmi těsný prů-
běh, ale konečným výsledkem bylo 1. místo 
ve prospěch Jedovnic a tudíž další postup, ten-
tokrát do krajského finále, které bude na konci 
ledna v Pohořelicích.

Mgr. Lukáš Buřt



19

Olešnice 2019

Ve dnech 21. 1. – 25. 1. se celkem 157 žáků naší 
školy, ale i škol okolních, zúčastnilo lyžařského 
výcviku v Olešnici. Zájem žáků naší školy o ly-
žování je obrovský a  lyžařský výcvik 1. stupně 
se konal už pojedenácté. O  děti se staralo 10 
instruktorů z  řad učitelů a  hodní rodiče, kteří 
nám každoročně vypomáhají. Děti se na  sva-
hu učily nejen lyžařským dovednostem, ale 

i  ohleduplnosti, toleranci a  vzájemné pomoci. 
Ve  čtvrtek proběhly závody. Všichni účastníci 
byli odměněni drobným dárkem. A protože nám 
letos rodiče poskytli velké peněžní dary, měli 
jsme pro každého lyžaře zvláštní překvapení. 
Takže – Skol! – a těšíme se na vás zase příští rok, 
lyžaři!

kolektiv učitelů ZŠ Jedovnice

Novinky a zajímavosti ze ZUŠ
Představuje se nový ředitel ZUŠ Jedovnice

Vážení přátelé,
rád bych vás všechny po-
zdravil a  představil se jako 
nový ředitel Základní umě-
lecké školy Jedovnice. Touto 
formou bych rád poděkoval 
mým předchůdcům, panu 
Jiřímu Gundackerovi a  panu 
Mgr. Josefu Škvařilovi, kteří pro ZUŠ Jedovnice 
v minulosti udělali spoustu záslužné práce, a já 
mohu s  radostí konstatovat, že tato umělec-
ká škola má díky těmto mým předchůdcům 
v  Jedovnicích své pevné místo. Na  tom jsem 
se shodl i  s  panem starostou ing.  Jaroslavem 
Šíblem. Bez všech kvalitních pedagogů a  za-
městnanců, kteří školou prošli, by to ale nebylo 
možné. I jim patří dík. Současným, i těm, kteří 
již na  škole nepůsobí. Děkuji tedy všem výše 
uvedeným. Vážím si jejich práce.
Sice za  sebou mám patnáct let působení 
ve Filharmonii Brno (i  jinde, ale nehodlám vás 
zatěžovat svým životopisem) a  s  tím je spoje-
né cestování po  světě, vždycky jsem ale tíhnul 
ke kořenům a místům, kde je umění přijímáno 
s největší opravdovostí.
Právě kulturní život v Jedovnicích mi připomíná 
mé mládí, vyrůstal jsem totiž v podobně velké 
obci, kde můj tatínek působil též jako ředitel 
místní ZUŠ. Z  výše uvedených důvodů je pro 
mě prostředí ZUŠ jaksi samozřejmé, přirozené 
a vítané.
Myslím, že kultura je dlouhodobě podceňována. 
Školství je na  tom velmi podobně. A umělecké 

školy spojují obě tyto oblasti. Pedagogové obec-
ně jsou určitě nedocenění, přitom kvalitní 
pedagog je stěžejní podklad pro kvalitní vzdě-
lání našich dětí. Je zde tedy přímá souvislost 
pro budoucnost naší společnosti, pro budoucí 
generace. A kvalitní umění je tím, co pozvedá 
ducha nad všechny exaktní starosti a povinnosti, 
pěstuje v člověku dobré rozpoložení, prohlubuje 
vnímání, kultivuje osobnost, což generuje a roz-
víjí všechny pozitivní aspekty lidského konání. 
Myslím, že to je to, co každý člověk vnitřně 
hledá. Proto je role umění tak důležitá pro spo-
lečnost. Rád budu do  tohoto řetězce přispívat 
rozvojem uměleckých vloh našich žáků, aby toto 
mohli předávat dále mezi ostatní a onen řetězec 
se nejen nepřetrhl, ale naopak posílil.
ZUŠ Jedovnice pořádá koncerty, vystoupení 
i  výstavy, které přesahují region. O  studium je 
k mé radosti velký zájem. Jistě se s vámi bude-
me setkávat na našich kulturních vystoupeních 
v  Jedovnicích a  na  pobočkách ZUŠ Jedovnice, 
na což se velmi těším. V letošním školním roce 
bych vás rád pozval na  koncerty v  rámci akce 
ZUŠ Open, absolventské koncerty, výstavy 
a koncert žáků tanečního oddělení. Termíny zjis-
títe na našich webových stránkách. Příští školní 
rok pak bude mimořádný, protože budeme slavit 
výročí 40 let od založení ZUŠ Jedovnice.
Milí přátelé, děkuji vám za pozornost a přeji ještě 
opožděně hlavně zdraví a ono zmiňované dobré 
rozpoložení v následujícím roce. Stejně tak vám 
přeji, abychom se v  Jedovnicích měli co nejlé-
pe, k čemuž se budeme v ZUŠ Jedovnice snažit 
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přispívat vzděláváním našich dětí a  mládeže, 
aby byli připraveni umění a  povznášení ducha 
uchopit a šířit dále - a sami z toho také čerpat. 

Zkrátka, aby jejich tvorba naplňovala je samot-
né, stejně tak jako vás všechny.

MgA. Michal Hreňo, ředitel Základní 
umělecké školy Jedovnice

Pěvecká soutěž Stonavská Barborka 2018

Ve  dnech 27. listopadu až 2. prosince 2018 se 
konal 12. ročník Mezinárodního festivalu 
komorního a  ansámblového zpěvu Stonavská 
Barborka. V rámci festivalu se na  interpretační 
soutěži utkali zpěváci nejen z České republiky, 

ale i  z  Polska a  Slovenska. Hodnotila je také 
mezinárodní porota složená z  profesorů kon-
zervatoří a vysokých škol, dirigentů a operních 
režisérů.
Naše škola se této soutěže účastnila již počtvrté. 
Zpěváci pod vedením p.  uč. Hany Korčákové 
dopadli opravdu skvěle. Pěvecké duo do 12 let 
Marek Pernica a  Kateřina Pernicová získalo 
v kategorii ZUŠ 1. místo. A pěvecké trio KAM 
(Karolína Sehnalová, Adéla Matušková, Marek 
Pernica) v kategorii do 16 let také 1. místo.
Poděkování patří dětem za výbornou reprezenta-
ci, také klavírní korepetitorce Kateřině Javorské 
a  mamince Jitce Pernicové, která s  námi celý 
soutěžní maratón absolvovala.

Hana Korčáková, dipl. um.

Informace z výtvarného oboru

Výtvarníci v novém roce
malují si předivoce,
kreslí, trochu sochají

a cestují potají
do světů své fantazie…

I v novém roce 2019 pokračujeme v našem ces-
tování do  jiných dimenzí a  všechny zajímavé 
poznatky si pečlivě zaznamenáváme do  svých 
cestovních deníků. Kreslíme mapy, píšeme taj-
né vzkazy… Mezi tím zvládáme i  osvojování 

dalších výtvarných technik – portrétování, tech-
niku perokresby, práci s  anilinovými barvami 
v kombinaci s akrylem. Výsledky našeho snažení 
budou opět ke  zhlédnutí na  některé z  dalších 
výstav.

Mgr. Jitka Vávrová
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Novoroční vystoupení v Domově pro seniory Holásecká

Rok se s  rokem sešel a  v  Brně–Tuřanech se 
v Domově pro seniory na Holásecké opět konal 
novoroční koncert. 10. ledna vystoupili naši 
žáci v programu pro obyvatele tohoto domova. 
Zazněly nejen vánoční písně a  koledy, ale také 
skladby pro sólovou trubku, klarinet, housle 

nebo klavír. Přidaly se i žákyně tanečního oboru 
a spolu s účinkujícími učiteli tak všichni navodili 
pěknou povánoční atmosféru. Koncert se velmi 
líbil a my už se těšíme opět na další setkání.

Hana Korčáková, dipl. um.

Poohlédnutí za vánočními vystoupeními tanečního oboru

V  sobotu 1. 12. 2018 proběhlo tradiční roz-
svěcování stromečku v  Jedovnicích, kterého se 
zúčastnili žáci vyšších ročníků. Jako první vy-
stoupili tanečníci 3. + 4. ročníku se skladbou 
Vánoce jsou tady. S druhým tanečním číslem se 
představily žákyně 5. + 6. ročníku na  známou 
vánoční píseň All I want for Christmas zpěvačky 
Mariah Carey. I přes velikou zimu měli všichni 
žáci krásné kostýmy, které dodaly venkovnímu 
vystoupení tu správnou sváteční atmosféru. Oba 
tance se povedly na výbornou a veliký aplaus di-
váků toho byl důkazem.
V  úterý 18. 12. 2018 proběhl vánoční koncert 
ZUŠ v kulturním domě. Zde se předvedli naši 

nejmenší tanečníci. Žáčci přípravného studia 
své první vystoupení na písničku Tři oříšky pro 
Popelku, kterou jim zazpívala žákyně pěveckého 
oddělení Karolína Sehnalová, zvládli zatančit 
bez jediné chybičky. Jejich roztomilost dojala ne-
jednoho diváka v sále. Povedla se i choreografie 
1. + 2. ročníku na písničku Jingle bells.
A  hned po  Novém roce nás čekalo vystoupení 
se žákyněmi 2. stupně v  Domově pro seniory 
Holásecká. Jejich neoklasický tanec na  hud-
bu z  Harryho Pottera přinesl posluchačům 
kouzelnou atmosféru a dle potlesku věřím, že se 
všem vystoupení líbilo.

Lenka Šimková, DiS.
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Děti a mládež
Mateřské a rodinné centrum Dymáček

Dymáčkoviny číslo 1/2019
Milí rodiče, prarodiče a milé děti,
zdravíme vás opět v  novém 
roce. Náš program pravidel-
ných aktivit je stále stejný 
a  nic se pro vás nezměnilo. 
Pravidelně cvičíme, hrajeme si 
a konáme akce i pro veřejnost. 
Jste srdečně vítáni.
Každé pondělí od  9.00 
do 11.00 probíhají v  prostorách Dymáčku 
HERNIČKY, kde děti mohou objevovat nové 
hračky, navazovat přátelství mezi vrstevníky, 
získávat sociální návyky.
Navíc každé první pondělí v měsíci je v  rámci 
herničky připraveno pro děti s  doprovodem 
kreativní tematické tvoření. Přijít za námi něco 
pěkného si vyrobit tedy můžete ve dnech 4. úno-
ra, 4. března, 1. dubna (speciální velikonoční 
tvoření), 6. května a 3. června.
Ve  středy od  8.30 do  11.30 je pro vaše děti 
v  prostorách Dymáčku připraveno HRAVÉ 
HLÍDÁNÍ. Je určeno pro děti od 1,5 roku do  
7 let. Děti si zde pod dohledem pedagogicky 
vzdělaného člověka osvojí sociální, kreativní 
a pohybové dovednosti. V případě zájmu je nutné 

se přihlásit buď v pondělní herničce nebo na tel. 
č. 776 329 231. Jedná se o placenou službu 50 
Kč/hodina, každý další sourozenec za polovic.
Popis našeho cvičení pro děti od 1,5 roku do 
3 let s Maruškou a Hankou aneb Co nám cviče-
ní přinese, je uveden níže. Je to vyjádření přímo 
našich lektorek, které s vámi cvičí:
Jedná se o  společné hraní dětí s  rodiči, říka-
dla, písničky, tanečky a  hry určené pro rozvoj 
rozumových, smyslových a  pohybových doved-
ností. Cviky jsou zaměřené na  hrubou a  jem-
nou motoriku. Ke  cvičení využíváme různých 
pomůcek, jako jsou balony, tunely, překážkové 
dráhy, některé hudební nástroje, papírové tru-
bičky a jiné. Cvičení je prospěšné pro navázání 
kontaktu s ostatními dětmi.
Protože v  našem centru probíhá i  logopedie 
pro děti, ale s omezeným počtem míst, rozhodli 
jsme se naší lektorce položit otázku, zda má pří-
padně nějakou radu nebo dobrý tip týkající se 
mluvy dětí, kterou by mohl aplikovat nejen ro-
dič, ale i další rodinní příslušnici. Obdrželi jsme 
odpověď, kterou uvádíme níže. Budeme rádi, 
pokud nám dáte zpětnou vazbu, třeba ve zprávě 
na Facebooku, zda jste to zkusili a jak vám to šlo. 
Držíme pěsti.
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Jak na správnou výslovnost?
Rodiče svým přístupem a podněcováním dítěte 
ovlivňují rozvoj jak formy, tak obsahu řeči dí-
těte. Aby si dítě osvojilo správnou výslovnost, 
potřebuje opakovat mnohokrát slovo, ve kterém 
se hláska vyskytuje. Musí tak činit v různých slo-
vech, později větách a nakonec si novou hlásku 
fixuje v básničkách a běžné mluvě. Úplně na za-
čátku však musí vědět, jak na  to. Výslovnost 
hlásky mu opakovaně názorně předvedeme 
a  přitom pohlídáme, aby dobře vidělo na  náš 
obličej. Dítě se nás pak snaží napodobit. Je to 
pro něj těžké, proto musíme být trpěliví a neza-
pomínat je chválit. Jakmile se daří hlásku vyslo-
vit samostatně (s), můžeme ji dát do slabik (sa, 
se, si so, su) a poté slov. Tam nejprve na začátek 
(sova) a poté doprostřed či na konec slova (vosa, 
kos). Takto je třeba cvičit ideálně několik minut 
denně. Vždy doporučuji rodičům, aby si našli 
chvilku, ve  které se oni i  děti cítí dobře. Tedy 
když nejsou unavení, netlačí je čas, nebo když 
není dítě zabrané do hry. Výborné je, pokud se 
ze cvičení podaří vytvořit příjemný rituál. Moje 
maminka se mnou vždy cvičila po večerní kou-
peli. Zabalila mě do osušky, posadila na  vanu, 
odkud jsem na  sebe dobře viděla i  do  zrcadla. 
Říkala slova a já je po ní opakovala. Měla jsem 

ty chvilky ráda, možná proto, že byly jen „naše“. 
Přeji všem, aby tímto obdobím prošli co nejlépe 
a  vytrvali. Až pak uslyší svoje dítě správně vy-
slovovat všechny hlásky a všichni mu budou ro-
zumět, budou na ně hrdí a hlavně mu do života 
dají veliký dar.

Pozvánky na akce i pro veřejnost
Bruslení: 9. 2. 2019 je pouze pro nás rezervo-
vána ledová plocha v Blansku od 12.45 do 13.45 
hodin.
Bazárek: 30. 3. 2019 od 9.00 do 11.30 hodin 
prodej v Kulturním domě.

Připravujeme novou rubriku s ná-
zvem: Zeptáme/zeptali jsme se za vás
Během minulého roku jsme se inspirovali 
k  tomu, že se za  vás budeme ptát odborníků 
nebo odbornic na různá témata, která jsou spo-
jená s životem rodiny. Jako první jsme se zeptali 
záchranáře zdravotnické služby, který pracuje 
v okresu Blansko, na to, jak vnímá ze svého pro-
fesního pohledu domácí porody. Odpověď vždy 
uvedeme na Facebooku Dymáčku. Pokud máte 
tedy také nějakou otázku a bojíte se zeptat, ozvě-
te se nám. Rádi se zeptáme za vás.

Vaše mateřské a rodinné centrum Dymáček

Skauti

Tříkrálová sbírka
V  pátek a  v  sobotu 4.-5. led-
na proběhla v  Jedovnicích již 
tradiční Tříkrálová sbírka pro 
Charitu. Desítky malých kole-
dníků z řad skautských jedov-
nických oddílů (3. a 4. klučičí, 
6. dívčí) se vydalo ve  tří- až 
čtyřčlenných skupinkách ko-
ledovat od domu k domu. 
Mnoho koledníků už mělo svou práci secvičenou 
z minulých let, a tak si hbitě rozebrali jednotlivé 
náležitosti každé návštěvy - kdo bude zvonit, 
kdo lidem poví, co to Tříkrálová sbírka je a jestli 
chtějí přispět, kdo se zeptá, jestli chtějí nadepsat 
na  futra dveří nápis K+M+B+2019 (tj. Christus 
mansionem benedicat, v překladu „Kristus požeh-
nej tomuto domu“), kdo poděkuje za dar a předá 
tříkrálový cukřík. Po  všech těchto nezbytných 

úkonech se mohlo vesele s  písní My tři králo-
vé, jdeme k vám na rtech pokračovat k dalšímu 
domu, kde celé kolo tříkrálových povinností za-
čalo nanovo. I noví koledníci se rychle „ostříleli” 

Tříkrálové kolednice z 6. oddílu - foto Barča 
Málková
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a po pár domech pro ně nebyl problém kterýkoli 
z úkolů vykonat. 
Posledních pár let tři králové nosí posvěcené 
také barevné křídy, neboť jdou s dobou a vědí, 
že mnoho lidí má bílá futra, na  které se bílou 
křídou přeci jen špatně píše. Požehnat jsme tak 
mohli všechny domy.

Děkujeme všem malým i  velkým koledníkům 
za to, že se nezalekli sněhu ani větru a šli do toho 
i  letos s  námi. A  děkujeme všem jedovnickým 
spoluobčanům za  teplý čaj, který v  zimě přišel 
vhod, ale hlavně děkujeme za  tu neuvěřitelnou 
částku - 67.425 Kč - kterou se nám společně v le-
tošním roce povedlo vybrat.

Gábina Plchová, foto Barča Málková

Pionýři

Stromeček pro zvířátka

Jako každý rok i  letos jsme se vydali na Štědrý 
den ozdobit stromeček pro zvířátka. Udělali jsme 
si hezkou dopolední procházku. Po cestě jsme si 
povídali o Vánocích, vánočních zvycích a dáreč-
cích, o které jsme napsali Ježíškovi. Jakmile jsme 
dorazili na místo, začali jsme zdobit stromečky 
jablíčky a jinými jedlými ozdobami, aby se zví-
řátka měla na Vánoce dobře. Po milé vycházce 
jsme se vydali nazpět ke  klubovně, popřáli si 
krásné Vánoce a  mohli se těšit na  bohatého 
Ježíška.

Peťa

Vánoce v klubovně
U nás v klubovně se pravidelně střídají tři oddíly 
– Kuňky, Rosničky a Skokani. Všechny oddíly si 
udělaly také příjemné přípravy na Vánoce - a ka-
ždý po svém.
Největší pionýři z  oddílu Skokanů zajeli 
před Vánocemi do  Blanska na  bowling a  pro 

ostatní oddíly naladili klu-
bovnu do vánoční atmosféry 
a  nazdobili stromeček, aby-
chom všichni u  něj mohli 
zpívat koledy, rozdávat si 
dárečky, ochutnávat cukro-
ví, anebo jako Rosničky si 
u  stromečku vyzkoušet ně-
které zvyky, např. pouštění lodiček.
Nejmenší Kuňky slavily Vánoce v Mimoňákově. 
Společně si uvařily dětský punč a od Mimoňů, 
kteří je provází v celoroční hře, dostaly pod stro-
meček čepice. Děti přinesly i hudební nástroje, 
a tak se klubovnou rozezněly koledy.

Krásný nový rok všem přejí pionýři

Taška - řice
Ani mezi vánočními svátky neumíme sedět 
doma, a tak kdo už nechtěl koukat na pohádky 
nebo pojídat cukroví, mohl přijít do  klubov-
ny vyrobit si nákupní tašky. Pomocí šablonek, 
barev na  textil a  razítek jsme si vyrobili krásné 
textilní tašky, které nám poslouží lépe a déle než 
igelitové.

Spajdík
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Sport
Silvestrovský fotbal
Jedovnický fotbalový rok zakončili hráči a jejich 
příznivci na Silvestra v tradičním „silvestrovském 
duelu“. Krásné počasí přilákalo na tuto akci přes 
20 hráčů a  kolem 70 fotbalových příznivců. 
Mužstvo „starších“ porazilo „mladíky“ v poměru 

7:5. Celkově to byla velice příjemná akce a  ve-
selá tečka za končícím rokem. Do nového roku 
přeje SK Jedovnice všem svým příznivcům nejen 
potřebné zdraví, ale i veselou mysl, optimismus 
a hodně pohody a dobré nálady, která vládla prá-
vě na tomto posledním utkání.

Za SK Jedovnice Jitka Koutná

Rozhovor aneb Seznamte se…
Tentokrát s Olgou Worringovou
Olga Worringová je 
členkou Sokola Vídeň 
a již jsme se o ní zmiňo-
vali v článku o účasti TJ 
Sokol Jedovnice na XVI. 
všesokolském sletu 
v  Praze (JZ 7+8/2018, 
str. 17-18). Cvičila 
ve  skladbě Princezna 
republika.
Kromě Sokola je také aktivní v  divadelním 
spolku vídeňských Čechů Vlastenecká omla-
dina – právě na  pozvání paní Olgy jedovničtí 
sokoli v  listopadu navštívili premiéru muzikálu 

Hašleření (JZ 11+12/2018, str. 25). Při návštěvě 
ve Vídni vznikly dva nápady: pozvat tamní di-
vadelníky k nám do  Jedovnic a představit paní 
Olgu Worringovou v  rámci rubriky Rozhovor. 
Někteří z vás ji možná dávno znají, ale já se s ní 
musela náhodou seznámit v Praze, abych zjistila, 
že tahle sympatická blondýnka má už patnáct let 
dům v Jedovnicích na Větřáku a pravidelně sem 
jezdí. Inu, svět je malý a o náhody v něm není 
nouze. 

O životě
Povídaly jsme si začátkem ledna v  Jedovnicích. 
Paní Olga pochází z Olomouce a do Vídně ji v 90. 
letech přivedlo manželství s Rakušanem. V býva-
lém Československu pracovala v bance, při příchodu 
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do  Rakouska ale ještě neuměla tak perfektně ně-
mecky, aby mohla získat obdobné místo i tam.
Začala tedy pracovat jako prodavačka v  obchodě 
na  Mariahilfer Strasse (jedna z  největších a  nej-
známějších nákupních ulic v centru Vídně). V ob-
chodě se jako pokladní setkávala s  mnoha lidmi, 
a tak se také seznámila s českými krajany, kteří ji 
pozvali na  divadelní představení. Další známá 
jí tenkrát přinesla noviny, které vydává vídeňská 
česká menšina, a z nich se Olga dověděla o dalších 
spolcích a mnoha akcích, které pořádají. K tomu se 
ale dostaneme za chvilku. 
Před patnácti lety se Olga s  manželem rozhodli 
pořídit si dům v České republice. 
XX Jak jste se vlastně dostali právě do Jedovnic? 

OW: Byla to náhoda, chtěli jsme původně stavět 
u Ivančic, kde měl můj otec zahradu, ale nedo-
stali jsme tam stavební povolení. A tehdy jsem si 
v Brně v realitce vzala časopis, kde se psalo o při-
pravované výstavbě domků v Jedovnicích. Kdysi 
jsem tady už byla v kempu u rybníka, takže jsem 
věděla, že je tady krásně, dá se tu jezdit na kole, 
na běžkách atd. A tak jsme se hned na místě roz-
hodli a uzavřeli smlouvu. Brali jsme to tak, že 
sem budeme jezdit na víkendy a na dovolené a až 
budeme v penzi, tak tu zůstaneme natrvalo. 
XX Potom se to ale všechno zkomplikovalo, že?

OW: Ano. Pár měsíců poté, co jsme koupili poze-
mek, dostal manžel mozkovou mrtvici. Nejdřív 
jsem pracovala dál v  obchodě, ale na  zkrácený 
úvazek, abych mohla být víc doma a  pomáhat 
mu s rehabilitací. Ale nestačilo to. Potom jsem si 
udělala kurz pro pomocnice v domácnosti a pak 
během roku vystudovala dvouletou zdravotní 
školu. Řadu let jsem pak pracovala jako mobilní 
pečovatelka. 

O vídeňských Češích
Zajímalo mě dovědět se více o  životě Čechů 
ve Vídni. Dostala jsem totiž od paní Olgy několik 
výtisků krajanských novin a byla jsem velice pře-
kvapená, jak bohatá je tam česká spolková činnost. 
A jak mnoho Čechů ve Vídni žije. Krátké pátrání 
na internetu mi přineslo zjištění, že v současnosti 
jich je asi okolo patnácti až dvaceti tisíc. Menšinová 
rada české a  slovenské větve v  Rakousku, což je 
zastřešující organizace sdružující mnoho českých 
a  slovenských spolků, vydává Vídeňské svobodné 
listy. V  oblasti sportu zde kromě Sokola působí 
také Orel, funguje tu Klub československých turistů 

v Rakousku. Kultuře se věnuje již zmíněný diva-
delní spolek Vlastenecká omladina nebo například 
pěvecký sbor Lumír. Sociální péčí se zabývá spolek 
České srdce. České školy ve Vídni podporuje Školský 
spolek Komenský – je zde bilingvní školka, obec-
ná škola a dokonce i osmileté gymnázium. Výuka 
probíhá na všech stupních napůl v češtině a napůl 
v němčině, avšak podle rakouských osnov. 
XX Jací tedy vlastně vídeňští Češi jsou a jak žijí? 

A co byste mi mohla povědět o Vlastenecké 
omladině?
OW: Když bylo ještě Rakousko-Uhersko, chodi-
li Češi do Vídně za prací, vyučit se nebo na zku-
šenou, hodně tam byly oblíbené české kuchařky, 
rakouská kuchyně je hodně podobná jako česká.
Vlastenecká omladina vznikla právě tenkrát, už 
v roce 1885.
Potom tam přicházeli i  po  1. světové válce, 
za velké hospodářská krize.
I v našem dnešním divadelním spolku jsou Češi, 
kteří v Rakousku žijí třeba už pátou, šestou ge-
neraci. Tím, že se rodiče snaží, aby se čeština 
v rodině udržela, tak dávají děti do české školy, 
potom třeba taky stojí o  to, aby se seznámily 
s nějakým Čechem.
Další skupinou Čechů v  Rakousku jsou ti, co 
přišli po roce 1948, i když z těch já vlastně ni-
koho neznám, možná utíkali spíš do  Ameriky. 
A pak jsou ti, kteří emigrovali po roce 1968. Ti 
si založili vlastní spolek, Kulturní klub Čechů 
a Slováků v Rakousku. Protože samozřejmě jsou 
tam také Slováci. 
Kulturní klub vydává stejnojmenný časopis 
a  pravidelně zve do  Vídně pražská divadla. 
Na  českém velvyslanectví se promítají jednou 
měsíčně české filmy.
Pak ještě existuje české centrum v Herrengasse, 
které propaguje Českou republiku. Tam jsou 
i zaměstnanci z Česka.
XX Změnila se nějak situace české menšiny 

po roce 1989?
OW: Od té doby, co jsou otevřené hranice, při-
chází z  Česka do  Rakouska spousta mladých 
lidí, kteří tam pracují nebo studují. Díky tomu 
se v  poslední době výborně daří i  našemu di-
vadlu. Přes taneční kurzy, které vedou manželé 
Vaďurovi, naše předsedkyně a pokladník, se mla-
dí dostávají také do divadelního spolku. Spousta 
jich umí hrát na hudební nástroje a zpívat, naučí 
se tančit – s  tím naším divadelním spolkem to 
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vypadalo všelijak, ale teď, díky téhle základně 
mladých šikovných lidí, to vypadá moc dobře.

O divadle

XX Říkala jste, že jste ve Vlastenecké omladině 
dříve také hrála – jaké to byly role?
OW: Role jsem dostala většinou ty, které nikdo 
jiny nechtěl hrát. Vždycky to byly takové „cáklé“ 
ženské. Moje první role byla ve francouzské de-
tektivní komedii Osm žen, pak jsem hrála ztřeš-
těnou služebnou ve Sluhovi dvou pánů a  jednu 
ze šílených sester ve hře Jezinky bezinky.
A zhruba dvanáct roků jsem měla na starosti bu-
fet, takže přitom ještě hrát bylo náročné. Já jsem 
to tenkrát dělala sama, teď už je to tak nějak roz-
dělené mezi víc lidí. 
XX To občerstvení jste i sama připravovala?

OW: Něco jsem nakoupila, doma jsem dělala sa-
láty na ty chlebíčky, dělávali jsme 400 chlebíčků. 
Večer předem jsem vždycky jela do Hluku nebo 
do Vlčnova pro svatební koláčky a pro trubičky. 
Takže kvůli tomu bufetu to moje hraní skončilo. 
Ale to nevadí, ono je hlavně důležité, aby nějaké 
pěkné role měli ti mladí, aby byli aktivní, aby 
se jim v tom divadelním spolku líbilo. O bufet 
se teď stará naše bývalá režisérka, která už je 
v penzi, tak to kompletně převzala a my už je-
nom pomáháme s prodejem. Nebo někdy třeba 
něco napeču.
XX Vraťme se k vlastnímu divadlu. Jak dlouho se 

zkouší nová hra? 
OW: My jsme mívali ročně dvě premiéry, v dub-
nu a  v  listopadu, na  to podzimní představení 
jsme začínali cvičit tak v září. Ale teď jak se pus-
tili do muzikálu, tak to trvalo déle, to zkoušeli 
celý rok. Jezdili i  do  Brna k  jedné paní, která 
s nimi pracovala na tom zpěvu, nebo někdy ona 
přijela do Vídně.
XX Hraje se jen ve Vídni, nebo i vyjíždíte 

na zájezdy?
OW: Ano, ve  Vídni, pak jsme často jezdi-
li do  Kroměříže, nebo pravidelně hrajeme 
v Boleradicích, kde je taky dobrý amatérský sou-
bor, se kterým spolupracujeme. Konají se tam 
i přehlídky amatérských divadel.
XX A oni potom zase hrají u vás ve Vídni?

OW: Taky tam byli, ale moc lidí na to nepřišlo. 
To je pak hrozně prodělečné. Musíme zaplatit 

nájem škole, kde se hraje, a to dělá asi tisíc Euro 
za jeden den. Oni ti vídeňští Češi chodí jenom 
na profesionály z Prahy, ti když přijedou, tak je 
vždycky vyprodáno a neseženete ani jeden lístek. 
My, abychom zaplnili sál, musíme vybírat hry, 
které mají jméno, které jsou známé. Teď napo-
sledy jsme měli plno, dá se říct, že prožíváme ta-
kovou konjunkturu, ale bývaly i horší časy, kdy 
byla krize – třeba když v  jednom roce tehdejší 
předseda dostal mozkovou mrtvici a režisér, kte-
rý asi 15 let divadlo vedl, se rozhodl skončit… 
Ale teď jsme na  tom dobře. Omladina je teď 
skutečně mladá. 
XX Kolik asi členů je tedy v současnosti celkově 

v Omladině?
OW: Členů jako takových může být kolem čty-
řiceti, ale ti všichni divadlo nehrají, někteří už 
jsou staří a  chodí jen na  schůze. Z  té spousty 
lidí, co byli na jevišti v Hašleření, bylo řádných 
členů jen asi pět nebo osm, většinu tvoří právě ti 
mladí lidi, kteří ve Vídni studují nebo pracují. Ti 
se pak po čase vrátí do České republiky, někdo 
odejde i do jiné země, takže se ten soubor hodně 
obměňuje. Já ani nevím, jak se všichni jmenují, 
než se s nimi stačím seznámit, tak už jsou zase 
pryč. Důležité je, aby vždycky někdo přišel s ně-
jakou dobrou hrou a aby se někdo ujal režie, to 
je největší problém. Teď se nám daří, dokonce 
v Hašleření po letech máme živou kapelu, před-
tím se hudba pouštěla jen z nahrávky. 
XX V dubnu uvítáme české divadelníky z Vídně 

i u nás v Jedovnicích. My jsme ve Vídni vi-
děli výše zmíněný muzikál Hašleření, ale 
do Jedovnic přijede Vlastenecká omladina s ko-
medií Zkrocení zlé ženy. Proč? 
OW: Je to proto, že tuto hru už letos čeká derni-
éra, zatímco Hašleření je nové a můžeme s ním 
přijet třeba někdy příště. 
XX Když se nacvičí nová hra, jak dlouho se pak 

hraje? 
OW: To je různé, záleží, jaký je o  ni zájem. 
Konkrétně „Zkrocenku“ hrajeme už od  roku 
2015, je to velice úspěšné představení.
Tak přejeme hodně dalších úspěchů a děkujeme 
za rozhovor!
A v sobotu 13. dubna zveme všechny čtenáře 
do jedovnického kinosálu, přijďte se podívat – 
herci z Omladiny jsou opravdu dobří, nebudete 
litovat! 
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Kdybyste moc toužili zhlédnout i  Hašleření 
už letos na  jaře, tak si můžete udělat výlet 
do Vídně. Bude se 6. dubna hrát v  české škole 
na Sebastianplatz. 

Rozhovor připravila Soňa Plchová

Webové stránky, kde se můžete dovědět víc: 
• o Sokolské župě Rakouské  http://www.

sokol-wien.at/sokol-wien/nazdar.html

• o české škole ve Vídni https:// 
schulverein-komensky9.webnode.at/cz/

• o divadelním spolku Vlastenecká omladina 
http://www.omladina.at/

• fotografie https://vomladina.rajce.idnes.cz/
• filmový dokument ANNA VAĎUROVÁ 

A OMLADINA / Vídeň - dostupné na https://
www.ceskekoreny.cz/ Dokumentární filmy cyklu 
České kořeny tvoří mozaiku příběhů Čechů žijí-
cích v zahraničí.

Kultura
Dvojí pozvání

Míváte v nedělních zimních podvečerech dlou-
hou chvíli? Kulturní a spolková komise vás zve 
na dvě akce do kulturního domu.

Etiopie – země kontrastů
Na chvíli se zastavíme v hlavním městě. V Addis 
Abebě navštívíme kostel, kde je pohřben císař 
Haile Selassie, odvozující svůj původ od  krá-
le Šalomouna a  královny ze Sáby. Zavítáme 

i  do Národního muzea s  kostrou „pramáti lid-
ského rodu“, slavnou Lucy (Australopithecus 
afarensis).
Poté se vydáme do Regionu jižních národů, kde 
žije na 15 různých etnik, některé dosud na úrov-
ni doby kamenné. Tam navštívíme mj. kmeny 
Dorze, Konso, Ari a  hlavně kmeny Hamarů 
a Mursiů. U některých se podíváme i do  jejich 
domácností.
V další části se vypravíme na křesťanský sever. 
Uvidíme kláštery na jezeře Tana, kde byla podle 
legend uchovávána Archa úmluvy. Nemineme 
ani Fasilidovy paláce a lázeň v Gondaru, masově 
navštěvovaném poutním místě etiopských křes-
ťanů. Vrcholem jistě bude procházka „etiopskou 
Petrou“, legendami opředenou Lalibelou s jejími 
skalními chrámy.
V  poslední části zavítáme do  muslimského 
Hararu s jeho pověstným rituálem krmení hyen.
Neděle 17. února, 17.00. Přednáší Ing. Pavel 
Huňka.

Jedovnice na starých fotografiích
Promítání volně naváže na  stejnou akci, která 
proběhla po  lampionovém průvodu 26. října 
2018. Tentokrát ovšem bude více času. Můžete 
zavzpomínat, dozvědět se nové věci o starých do-
bách, ale také přispět svými postřehy ke znalosti 
místní historie.
Neděle 17. března, 17.00. Provází Josef Plch.
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Informace z knihovny

• V úterý 4. 12. 2018 se uskuteč-
nilo pod vedením paní lektor-
ky Soni Ševčíkové malování 
na hedvábí. Hedvábí je jemný 
a  krásný přírodní materiál 
a v rámci kurzu se každá účast-
nice seznámila se základními 
principy malby na hedvábí a při práci mohla 
vyzkoušet různé techniky – malbu kontur, za-
pouštění barev či batikování. Přítomné dámy 
prožily příjemný předmikulášský podvečer 
a odešly domů s pěknými vlastnoručně vyro-
benými dárečky.

• Do  dětské předvánoční soutěže s  názvem 
„Znáte autory?“ se zapojily bohužel jen dvě 
děti a  sice Jeník Šlof a  Jituška Teturová, 
odměnou jim byla kniha a  sladkost.  Patří 
jim velká gratulace a  poděkování, že jim 
soutěž nebyla lhostejná. (Správné odpovědi: 
Brouk Pytlík – Ondřej Sekora, Broučci – Jan 
Karafiát, Pohádky děda Vševěda – K. J. Erben, 
Rumcajs – Václav Čtvrtek, Mach a Šebestová 
– Miloš Macourek, Krteček – Zdeněk Miler, 
Dášeňka – Karel Čapek)

• Mikuláš má v  prosinci vždy velmi napilno, 
tudíž v knihovně na děti čekat nemohl, ale ka-
ždému, které začátkem prosince do knihovny 
zavítalo, zde nechal mikulášský perník. 

NOVINKY V KNIHOVNÍM 
FONDU OD 1. 12. 2018
PRO DOSPĚLÉ
Ukradený Caravaggio (Daniel Silva)
Arabská milenka (Mirka Manáková) 
Ostrov smrti (Jan Cimický)
Tři vánoční přání (Pepson – Harasimová 
– Stainforth)
Ozbrojená žena (Kateřina Janouchová)
Polibek dobyvatele (Hannah Howell)
Chladnokrevně (Robert Bryndza)
Se mnou si nezačínej (J. D. Robb)
Kořist (Wilbur Smith)
Transport (František Tichý)
Alicina síť (Kate Quinn)
Hraj mrtvého (Julia Heaberlin)
Lazar (Lars Kepler)
Mořská modlitba (Khaled Hosseini)
Než jsme byly tvoje (Lisa Wingate)
Sama sebou (Jojo Moyesová)
Ve stínu faraona (Karel Cubeca)
Dívka v  pavoučí síti - Milénium 4 (David 
Lagercrantz)
Muž, který hledal svůj stín (David Lagercrantz)
Až se zamiluju (Petra Soukupová, Michal 
Viewegh, Aňa Geislerová, Miloš Urban a další)

NAUČNÁ LITERATURA
Jíme zdravě s Fitrecepty – 120 zdravých a chut-
ných receptů pro celou rodinu
Rychlé večeře
Jako bychom dnes zemřít měli (Miloš Doležal)
Odemykání dětského potenciálu (Kateřina 
Novotná, Jan Mühlfeit)
Sí, vole Vandráci na  cestě (Pavel Liška, Jan 
Révai, Hynek Bernard)

PRO DĚTI / MLÁDEŽ
Ovčáci, čtveráci – 12 písniček snadných 
k zahrání
O čertech, medvědech, myškách (Jiří Kahoun)
Vědí draci o legraci? (Daniela Krolupperová)
Ema a kouzelná truhla (Petra Braunová)
Kryštofovy nebetyčné maléry (Markéta 
Zahradníková)
Táta za všechny prachy (David Walliams)
Kamarádi na cestě (Daniel Bukvaj)
Hrobaříci a hrobaři (Pavla Horáková)

Michaela Doleželová, knihovnice

Účastnice kurzu malování na hedvábí  
- maminka a dcera
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Historie
Fotografie měsíce: Závody na ledové ploché dráze na Olšovci (asi 1948-1953)

Tenhle snímek se k nám dostal zvláštním způ-
sobem. Začátkem prosince mi zatelefonoval 
neznámý pán, který mé číslo našel v  tiráži 
Jedovnického zpravodaje. „Víte o tom, že se v pa-
desátých letech v Jedovnicích na rybníce jezdila le-
dová plochá dráha?“ Protože jsem to samozřejmě 
nevěděla, hned také dodal, že on má z této doby 
jednu fotografii po svém tatínkovi, který se ono-
ho závodu zúčastnil. Domluvili jsme se, že by 
byl ochoten nám fotografii půjčit k oskenování 
a že když ho v Bílovicích navštívíme, poví nám 
k ní více.
V lednu jsem se tedy do Bílovic vypravila a se-
známila se s panem Milošem Schützem.
Co jsem se tedy dověděla a  co je na  slíbené 
fotografii?

„Táta byl závodník,“ začal vyprávět pan Schütz 
a já pak skoro dvě hodiny poslouchala tak zají-
mavé historky, že by vydaly na román nebo při-
nejmenším na maxičlánek. Řeč přišla i na rodo-
kmen Schützů doložený do poloviny 14. století, 
rodový erb a udatného předka, který se vyzna-
menal v boji proti Turkům u Vídně…
Podívejme se ale, jak to bylo se závodem na za-
mrzlém Olšovci. Miloš Schütz st. tam tehdy 
přijel s  „dodávkou“ značky Granit Phänomen, 
což byla původně německá vojenská sanitka. 
Tou vozil motorky i  dalším závodníkům. Sám 
tehdy odjezdil trénink, jenže se v jeho průběhu 
zranil a  samotného závodu se už zúčastnit ne-
mohl. Navíc přišla obleva. Proto na snímku, kte-
rý zachycuje závodníky na jedovnickém rybníce, 
je také vidět na ledě velké louže.



31

Z  otcova vyprávění si náš hostitel vzpomíná 
na dramatickou příhodu – jeden ze závodníků, 
František Volavý, se při tréninku s  motorkou 
propadl pod led, zeslabený táním i hřeby na pne-
umatikách. A tak se svlékl se do trenýrek a s la-
nem s hákem se potopil zachraňovat svůj stroj. 
„Mašinu“ nakonec úspěšně vytáhli. Vlastní 
závod se kvůli oblevě pravděpodobně vůbec 
neuskutečnil.
Nevíme přesně, ve kterém roce se tenhle příběh 
stal. Podle pana Schütze někdy mezi roky 1948-
1953. Tedy přesně v období, kdy se v Jedovnicích 
nepsala kronika.
Byl to jediný pokus o uspořádání závodů na le-
dové dráze v Jedovnicích, anebo se pak někdy 
ještě závody na zamrzlém rybníce konaly? 
Najde se pamětník? Pokud o těchto motocy-
klových závodech něco víte, nebo dokonce 
máte nějakou fotografii, napište nám prosím 
do redakce.
Pár zajímavostí navíc: Miloš Schütz st. (1909-
2005) byl původně důstojníkem z  povolání. 
Za armádu postupně závodil na koni, na moto-
cyklu, pak jezdil i automobilové závody. Později 
působil i  jako technický komisař závodů, např. 
na  slavném Masarykově okruhu. Byl to také 
velmi nadaný konstruktér. Syn po  něm zdědil 
nejen jméno a lásku k autům, ale také překrásné 
červené autíčko MIS Jawa 350, které si Miloš 
Schütz st. vlastnoručně postavil v  letech 1952-
58. Původně to mělo být závodní auto, ale kvůli 
úředním omezením v nesvobodné době ho na-
konec změnil na  „lidové vozítko“. Pan Schütz 
mladší ho dodnes udržuje v  perfektním stavu 

a  jezdívá s  ním dělat parádu na  všelijaké srazy 
i závody veteránů. Vozítko je natolik designově 
i konstrukčně výjimečné, že se dostalo i na obál-
ku knihy Československé motorarity - dálníky, 
tříkolky, vozítka a  jiné zajímavosti (Marcel 
Malypetr, vyd. Grada 2016). 
A ukázalo se, že náš hostitel je ve světě milovní-
ků malých i velkých aut také velmi dobře zná-
mou osobností. Mimo jiné jsem následně zjistila, 
že v roce 1993 o něm jakožto o „předním českém 
modeláři a výrobci autíček“ Česká televize nato-
čila dokument Život mezi tatrovkami.
Ještě musím dodat, že kromě té jedné fotogra-
fie pojí pana Schütze ml. (*1942) s Jedovnicemi 
i  osobní vzpomínky. Jako dítě se sem podíval 
několikrát o prázdninách, jako mladý muž vy-
studoval večerně jedovnickou průmyslovku...

 Za vyprávění a zapůjčení fotografií děkujeme 
panu Miloši Schützovi z Bílovic nad Svitavou.

Vyptávala se Soňa Plchová

Duchovní sloupek
Srdce na dlani

Svatý František z Assisi se svými řeholními brat-
ry zpočátku budoval kláštery v městečkách, kde 
mohli poskytovat svou péči těm, kteří byli ještě 
chudší než oni. Časem si začal uvědomovat, že 
neustálá aktivita se negativně projeví na duchov-
ním životě, dnes bychom tomu řekli vyhoření. 
Postavili si proto malé kláštery v  lese daleko 
od  lidí jako místa, kde by mohli v  klidu dát 
do pořádku sebe i svůj vztah k Bohu.

Jedním z těchto klášterů je Montecasale na kop-
ci nad městem Sansepolcro. Trvale tam žili (a žijí 
dodnes) 3 františkáni a  k  dispozici jsou 3 cely 
pro hosty. Slovo cela v tomto případě znamená 
místnost velikosti 2 x 1,5 m vybavená jen prk-
nem na dvou špalcích na spaní a křížem na zdi.
V kraji se tehdy pohybovala skupina lupičů, kteří 
však vzhledem k chudobě obyvatel často nena-
loupili vůbec nic a  trpěli hladem. Když bylo 
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nejhůř, přišli žebrat do kláštera žebravých mni-
chů. Ti věděli, s kým mají tu čest, snažili se lu-
pičům promluvit do duše, ale také jim dali něco 
z  toho mála, co na  svém políčku vypěstovali. 
Když se po nějakém čase situace opakovala, opět 
se rozdělili. Potřetí už jen promlouvali do duše, 
ale poslali lupiče pryč hladové. Usoudili, že pod-
porovat zločince znamená podílet se na  jejich 
zločinech.
Týž den navštívil tento klášter zakladatel řádu. 
Řeholní bratři mu mimo jiné vyprávěli také 
o odmítnutých lupičích. Čekali, že bude souhla-
sit s jejich rozhodnutím, jenže František je přís-
ně pokáral za to, že se místo pomoci hladovým 
postavili do role soudců. Pak nabalil do uzlíčku 
nějaké potraviny a  vydal se do  lesů hledat ony 
lupiče. Našel je, obdaroval je a  omluvil se jim 
za  chování svých spolubratrů. Lupiči na  sebe 
překvapeně hleděli, Františkova dobrota jim 
dlouho nedávala spát. Po několika měsících zů-
stali u nekalého řemesla jen dva členové tlupy, 
dva se naopak stali františkány a zbývající se za-
čali živit poctivě.
Dnes je jiná doba a  moc nevěřím tomu, že by 
jednání stejné jako to Františkovo dopadlo 

stejně. Když dám nějaké peníze bezdomovci, 
bere to jako můj závazek, že mu dám peníze 
pokaždé, když přijde. Jeden mi dokonce vyčítá, 
že neplním svou kněžskou povinnost, když mu 
na požádání nepošlu peníze na účet. Ale také se 
mi několikrát stalo, že někdo přinesl darované 
peníze zpátky, když se někde uchytil a  přestal 
být bezdomovcem, nebo zatelefonoval, že už se 
mu vede lépe, a za pomoc poděkoval.
Někdy mívám dojem, že se stále více lidí nachází 
v opačném extrému od bezmezné františkánské 
dobroty a  laskavosti. Nejen, že nepoděkují, ale 
slovně a někdy i  fyzicky či soudně napadají ty, 
kteří jim chtěli pomoci. Výsledkem může být 
to, že po několika zkušenostech typu za dobrotu 
na žebrotu ztratí člověk, dříve ochotný nezištně 
a obětavě pomáhat, chuť a sílu v tomto pokračo-
vat. A to by byla škoda.
Dokud k  těm pomáhajícím lidem patříme 
a  máme je také kolem sebe, nemusíme vidět 
budoucnost černě. Ten Františkův příběh budiž 
nám povzbuzením, abychom se nenechali odra-
dit od konání dobrých skutků. A abychom sami 
nezapomněli užívat slova prosím a děkuji.

Václav Trmač, farář

Napsali jste nám
Lezčata čistí nejen Macochu
Protože ochrana a respekt k přírodě je základním 
prvkem horolezecké etiky, řídíme se tímto pří-
stupem i my. Jsme horolezecký oddíl Lezčata, 
založený v Kuřimi roku 2011 a čítáme okolo 
100 členů. Pro stále se zvyšující zájem oteví-
ráme v letošním roce kroužek pro děti z okolí 
Moravského krasu. Naše aktivity nejsou jen 
zlézání skal a cest na umělých stěnách.
Naši členové se podílí na  úklidu okolí skal, 
ale i  lesů a  jiných přírodních míst. Nejedná se 
pouze o jarní úklid, kdy chodíme s igelitovými 
pytli a sbíráme všechno, co do přírody nepatří. 
Čistíme skály i lesy celoročně.
Naší nedávnou významnou akcí bylo čištění 
strže pod dolním můstkem v propasti Macocha, 
kde bylo bohužel naházeno veliké množství od-
padu. Místo je téměř nepřístupné a  tak se tam 
slanili instruktoři oddílu Lezčat a náročný terén 
se souhlasem CHKO Moravský kras vyčistili.

Protože naší oblíbenou lezeckou oblastí je právě 
Moravský kras, jeho okolí čistíme průběžně ce-
lou sezonu. Na jaře jsme využili vyschlého stavu 
Sloupského potoka a  zbavili ho velkého množ-
ství odpadků.
S  radostí musíme poznamenat, že okolí skal 
nebývá zdaleka tak znečištěno, jako jsou ostatní 
oblíbená turistická přírodní místa. Snad je to 
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známka toho, že horolezecké pravidlo ctít příro-
du a chránit ji, alespoň částečně platí.
Protože často cestujeme za  skalami, „čistíme“ 
kde se dá. Na  podzim jsme také uklízeli skály 
v Jeseníkách a jejich okolí. Jako příklad lze uvést 
Rolandův kámen, skalní oblast Žofka, ale i turi-
stickou oblast Velké kotliny (Velký kotel).

Cílem činnosti našeho oddílu je vychovávat mla-
dé lidi, kteří kteří budou skály nejen využívat 
pro svoji zálibu, ale i chránit.
V případě vašeho zájmu nás můžete kontakto-
vat na http://lezcata.cz/

Barbora Medková

Pranostika z titulní strany 
a několik dalších jako přívažek
1. 1. Na Nový rok o slepičí krok.
6. 1. Na Tři krále o krok dále
V lednu mráz - těší nás; v lednu voda  
- věčná škoda.
Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu.
25. 1. Medvěd na svatého Pavla obrácení  
obrací se na druhý bok.
Únor bílý – pole sílí.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky
2. 2. Na Hromnice o hodinu více.
2. 2. Chumelice na  Hromnice končí zimu  
tuhou; jestli pak jasný den, očekávej druhou.
4. 2. Svatá Veronika seká ledy z rybníka.
16. 2. O svaté Juliáně připrav vůz a schovej sáně.
24. 2. Na  svatého Matěje lidské srdce okřeje, 
slunce pozře závěje, nad polem si skřivan zapěje.

(Podle www.pranostika.cz)

Pozvánky
 X Etiopie – země kontrastů

Cestovatelská přednáška Ing. Pavla Huňky. Více 
na str. 28.
Kinosál KD Jedovnice, neděle 17. února, 17.00

 X Ples SK Jedovnice
SK Jedovnice vás srdečně zve na  svůj 26. ples 
v pátek 22. února 2019 ve 20.00 hod. 
Hudba: Prorock 
Předprodej vstupenek od  února v  prodejně 
u Báry Magulové 
Cena vstupenky 100 Kč

 X Valná hromada Místní 
skupiny ČČK

Místní skupina Českého červeného kříže si Vás 
dovoluje pozvat na valnou hromadu místní sku-
piny, která se koná ve čtvrtek 28. února 2019 

v 16.30 hodin výjimečně v kinosále kulturní-
ho domu.
V kulturním programu vystoupí žáci Základní 
umělecké školy Jedovnice.
Po  ukončení valné hromady bude následovat 
krátká přednáška Jak mám postupovat, když 
rodinný příslušník začne mít větší zdravotní 
problémy, a jaké jsou možnosti řešení.
Srdečně zve představenstvo MS ČČK.

 X Pozvánka na „ostatky” 
Sokol Jedovnice zve 2. března 2019 všechny mi-
lovníky převleků na masopustní průvod obcí. 
Sraz masek v 9 hodin u kulturního domu.
Večer jste srdečně zváni na tradiční Ostatkovou 
zábavu s  pochováváním basy do  sálu kultur-
ního domu. Začátek ve  20 hodin, vstupné  
100 Kč. K tanci a poslechu hraje skupina K-band. 
Občerstvení a točené pivo zajištěno.
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 X Další plesy
• neděle 3. 3. Dětský karneval – sál KD
• pátek 8. 3. Ples SPŠ – sál KD
• sobota 16. 3. Ples s vůní benzínu - pořadatelé 

ICEBIKERS (motorkáři) – sál KD

 X Jedovnice na starých fotografiích
Promítáním provází Josef Plch. Více na str. 28.
Kinosál KD Jedovnice, neděle 17. března, 17.00

 X Pěvecký sbor Rastislav
Neděle 31. března 2019, 16.00 Kostel sv. Petra 
a Pavla, Jedovnice
W. A. Mozart - Requiem
Orchestr Czech Virtuosi
Diriguje Jaroslav Martinásek

 X Velikonoce s Danou Šimkovou
Knihovna Jedovnice zve na přednášku na téma 
Velikonoce
v úterý 2. dubna 2019 od 17 hodin v kinosále 
kulturního domu v Jedovnicích.
Mnoho lidí si Velikonoce spojuje především s va-
jíčky a pomlázkou. Jejich původ je však mnohem 
zajímavější a  s  tímto nás seznámí spisovatelka 
Dana Šimková. Spolu s židovským národem s ní 
utečeme z Egypta a pak už se přesuneme do na-
šeho letopočtu, kdy prožijeme poslední týden 
života Ježíše Krista a budeme sledovat úplné po-
čátky křesťanství až po  seslání Ducha Svatého. 
Povídání bude obohaceno hudebními
ukázkami z  muzikálu Jesus Christ Superstar, 
nádhernými skladbami od slavných
autorů a ukázkami z filmů, které se velikonoční 
tématikou zabývají.

 X Divadelní bál 
Divadelní soubor Vlastimil Jedovnice
si vás dovoluje pozvat na  bál do  jedovnického 
„kulturáku“
v sobotu 6.dubna 2019 od 20 hodin
Hudba k  tanci a  poslechu Akcent z  Blanska. 
Po celý večer je připraveno občerstvení a dopro-
vodný divadelní program, ve kterém účinkují 
herečky a herci DS Vlastimil.
Předprodej vstupenek od  soboty 16. března 
2019 v prodejně Květiny Jaroslav Zelinka.

 X Zkrocení zlé ženy
Divadelní spolek vídeňských Čechů Vlastenecká 
omladina uvede v  sobotu 13. dubna 2019 

v  18 hodin v  kinosále Shakespearovu komedii 
Zkrocení zlé ženy. Vstupné 150 Kč. Předprodej 
vstupenek od  1. 2. 2019 v  prodejně Květiny 
Jaroslav Zelinka. Více na str. 25-28.

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

• 10. 2. neděle – PŘÍŠERKY Z VESMÍRU
Planetu Zemi čeká invaze animované kosmické 
legrace. Pokud jste si mysleli, že ve  vesmíru je 
život, měli jste samozřejmě pravdu. Na  dohled 
modré planety krouží obrovský mezihvězdný 
křižník plný mimozemšťanů všemožných tvarů, 
velikostí a  se zcela nahodilým počtem očí, uší 
nebo rukou. Tři ufonští kamarádi se k nám vy-
dají v létajícím talíři. Jsou to ale ťulpasové, dělají 
blbosti a místo hladkého přistání ztroskotají.
Animovaná komedie Německo / Dánsko /
Lucembursko, 2018. /90´ / Bontonfilm. a.s. / 
Vstupné 30 Kč, děti do 6 let zdarma / MP

• 24. 2. neděle – JURSKÝ SVÉT: ZÁNIK 
ŘÍŠE

Před čtyřmi lety nás dinosauři porazili. Alespoň 
na  Isla Nublar, exotickém ostrově, kde prospe-
roval unikátní zábavní park Jurský svět, než se 
jeho exponátům podařilo utéct z  klecí. Ve  fi-
nále jednoho z nejúspěšnějších filmů všech dob 
opustili ostrov poslední lidé a  nechali ostrov 
napospas prehistorickým tvorům. Jenže teď se 
za nimi musí vrátit. Proč? Protože na ostrově se 
probudila tamní sopka a dinosaurům už podru-
hé v dějinách hrozí vyhynutí.
Dobrodružný film USA / Španělsko, 2018. / 130´ / 
Cinemart, a.s. / Vstupné 60 Kč / MP

• 10. 3. neděle – SHERLOCK KOUMES
Kdo by chtěl, proboha, krást trpaslíky? Je to sku-
tečně praštěná otázka, pokud ovšem taky nejste 
sádrová ozdoba nějaké zahrádky a nejde vám tím 
pádem o  kejhák. Naštěstí se po  okolí potuluje 
jistý detektiv Sherlock, který se do  řešení téhle 
záhady pustí s nasazením sobě vlastním. Škoda 
jen, že je taky ze sádry. Animovaná komedie 
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Sherlock Koumes volně navazuje na  úspěšnou 
trpasličí shakespearovskou adaptaci Gnomeo 
a  Julie, jen žánr romantického dramatu nahra-
zuje detektivkou. 
Animovaná komedie USA / Velká Británie, 2018. 
/ 90´ / Cinemart a.s. / Vstupné 30 Kč, děti do  6 let 
zdarma / MP

• 24. 3. neděle – HASTRMAN
Romantický a zároveň ironický příběh hastrma-
na alias barona de Caus, jehož láska k venkov-
ské dívce Katynce naplňuje netušeným štěstím 
i stravující vášní. Baron se vrací se svým sluhou 
z  cest po  světě, a  jakožto moderní a  osvícený 

člověk se životu místních vymyká. Středem 
jeho zájmu se stane nespoutaná rychtářova 
dcera Katynka revoltující proti autoritám váš-
nivým uctíváním přírody a pohanských rituálů. 
Inteligentní a  krásnou dívkou jsou okouzleni 
všichni. Čím více se Katynka hastrmanovi při-
bližuje, tím více v něm rostou pochybnosti, zda 
jako člověk ve zvířeti a zvíře v člověku tentokrát 
obstojí.
Romantický thriller ČR, 2018. / 100´ / Cinemart 
a.s. / Vstupné 60 Kč / MP
Program Kina E-Cinema Jedovnice najdete na in-
ternetu www.jedovnice.cz - sekce Kino.

Pozvánky z okolí

 XMezi domorodci na ostrově Samoa
19. února 2019, 18.00 h, Katolický dům, 
Blansko
Jiří Jeniš se vypravil na  Tichomořský ostrov 
Samoa – ne jako turista, ale navštívit svého 
přítele ze studií. Měl tak mimořádnou možnost 
poznat život na tomto ostrově z jiného pohledu 
– z pohledu „domorodce“.
Pořádá: Společnost Katolického domu

 X Den otevřených dveří
22. února 2019, od 08.00 h, Obchodní akade-
mie a střední zdravotnická škola, Blansko
Zveme žáky, rodiče i  širokou veřejnost na  den 
otevřených dveří na OA a SZŠ Blansko.
Nad Čertovkou 18, Blansko. 
www.skolablansko.cz

 X Screamers – Velký flám
25. února 2019, 19.00 h, Dělnický dům, 
Blansko
Travesti show skupiny Screamers. Předprodej 
vstupenek v  Blanenské informační kancelá-
ři Blanka, Rožmitálova 6, tel. 516  410  470,  
infocentrum@blansko.cz. Cena vstupenky: 
280 Kč

 X Dějiny českého národa
7. března 2019 – 2. června 2019, Muzeum 
Blanenska, Blansko
Výstava ve formě obřího leporela návštěvníkům 
představí historii českých zemí.
Vernisáž proběhne 7. 3. 2019 v 17.00 v multi-
mediální síni. Výstava potrvá do 2. 6. 2019.
Vstup na vernisáž je zdarma. Vstupné v další dny 
je 40/20 Kč.

 X Rastislav dětem
3. března 2019, 15.00 h, Dělnický dům, 
Blansko
Repertoár: B. Martinů – Otvírání studánek • 
A. Dvořák – Napadly písně • B. Smetana – Proč 
bychom se netěšili • A. S. Bortniansky – Tebe 
poem • F. Suchý – Hymnus • Z. Pololáník 
– Svatým bratřím • neznámý autor – hymna 
Rastislava – Taky já, taky ty
Klavír Šárka Seďová • Diriguje Dominik Pernica
Obsazení: Víla Eliška: Klára Martinásková • 
Doktor Jindra: Dominik Pernica • Rastislav: 
Břeťa Švehla • Augusta z  Marcelova: Katka 
Králová • Cyril: AleŠnek Bláha • Metoděj: Olda 
Němec • Moravák: Mirek Pukl

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

2019. Tel. 735 137 107
• Koupíme RD nebo chalupu Jedovnice 

a okolí. Tel. 605 365 032
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VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ 
SPOLEČNOST, a.s. divize Boskovice
hledá vhodného kandidáta/-tku na  pracovní 
místo:
STROJNÍK VODOHOSPODÁŘSKÉHO 
ZAŘÍZENÍ (obsluha skupinového vodovodu 
Jedovnice)

Charakter práce:
• Provádění obsluhy a  údržby vodovodních 

řadů, úpraven vody, chloroven, čerpacích sta-
nic, AT stanic a tlakových nádob, redukčních 
ventilů, hydrantů včetně požárních a  šoupat 
apod.

• Kontrola a údržba ochranných pásem vodních 
zdrojů, zářezů, studní a jímacích objektů.

• Zajištění obsluhy strojního a technologického 
zařízení vodohospodářských zařízení, včetně 
jejich oprav a údržby.

• Výměny a odečty vodoměrů.
• Spolupráce s  firmami při prováděných opra-

vách vodovodů v regionu skupinového vodo-
vodu Jedovnice.

Požadované znalosti a dovednosti:
• vzdělání střední odborné s  výučním listem 

v oboru stavebnictví nebo strojírenství

• řidičský průkaz sk. B
• manuální zručnost, fyzickou kondici 

a spolehlivost
• požadované pracovní činnosti vyžadují zdra-

votní způsobilost pro práce v hloubkách
• základní uživatelská znalost práce na PC

Nabízíme:
• kvalifikovanou a zajímavou práci v oboru vo-

dovodů a kanalizací
• zázemí stabilní a tradiční firmy
Předpokládaný termín nástupu: od 1. 3. 2019 
nebo dle dohody
Místo výkonu práce: skupinový vodovod 
Jedovnice a okolní obce
Žádosti s  profesním životopisem zašlete 
na  adresu: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ 
SPOLEČNOST, a.s., Mgr.  Jan Kaluža,  
17. listopadu 14, 680  19 Boskovice nebo 
na  e-mail: kaluza@vasbo.cz, v  termínu do  
22. 2. 2019
Případné bližší informace: tel. 605  210  009 – 
p. Rostislav Pijáček, vedoucí provozu vodovodů 
Blansko

Kosmetické služby
Veronika Hyclová
Kotvrdovice 159 | okres Blansko
Objednávky: +420 773 280 530

Nabídka:
• kosmetické ošetření pleti a dekoltu
• péče o ruce | depilace | líčení
• poradenství v péči o pleť
• barevná typologie


