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Zprávy z redakce
Tohle číslo jsme chtěli alespoň částečně věno-
vat připomínce 100. výročí vzniku samostat-
né Československé republiky. Začetla jsem se 
do  Zápisové knihy TJ Sokol Jedovnice z  let 
1909-1924 (ta obsahuje autentické zápisy ze 
schůzí výboru a  valných hromad v  roce 1918) 
i  do  naší jedovnické obecní kroniky. Do  té 
byl ale zápis o  vyhlášení republiky vepsán až 
dodatečně, protože v  roce 1918 ještě Jedovnice 
obecní kroniku neměly - ale o tom si můžete pře-
číst víc v rozhovoru s naším panem kronikářem 
Jiřím Roudným (na straně 22). Podívali jsme se 
také na to, jak se v Jedovnicích slavilo 50. výročí 
28. října v roce 1968. (Čtěte na str. 26-28). 
Do roku 1918 se plánujeme vrátit ještě i v příš-
tím čísle Jedovnického zpravodaje. To si při-
pomeneme naše občany, kteří bojovali a mnozí 
i padli za I. světové války. Díky ochotě několika 

rodinných příslušníků vojáků a legionářů, kteří 
nám zapůjčili staré fotografie, budeme i moci 
pohlédnout do tváře některých z nich.

Soňa Plchová

Na obálce: Poznali jste 
říjnovou pranostiku?
Uhodli jste, jakou pranostiku představuje 
titulní kresba Mgr. Jitky Vávrové? Tentokrát 
je naše hádanka obtížnější, protože se jedná 
o pranostiku méně známou. Ale trochu vám 
napovíme: zkuste poznat podle atributů 
zobrazeného světce a pak už na to třeba při-
jdete (atribut je věc, se kterou se daný svatý 
tradičně maluje, například sv. Petr s klíčem 
nebo sv. Barbora s věží). Ověřit si to můžete 
na straně 30.
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Starostovo okénko
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás naposledy v tomto voleb-
ním období pozdravil a  alespoň v  krátkosti se 
pokusil zhodnotit uplynulé čtyři roky.
Zastupitelstvo pokračovalo v úspěšném čerpání 
evropských peněz. Získali jsme milionové dotace 
na investice do základní školy, na vodovod a ka-
nalizaci, na vybavení novými zásahovými vozi-
dly pro JSDH a na další, tzv. měkké projekty.
Nejen dotační tituly evropské, ale také naše 
národní a  zejména krajské se staly vítaným 
zdrojem příjmů. Díky těmto finančním pro-
středkům jsme mohli opravit opěrnou zeď 
a chodník na Jiráskově ulici a promenádu kolem 
rybníka Olšovce. Také jsme z  nich financovali 
některé akce menšího rozsahu, ale pro Jedovnice 
nezbytné. 
Škoda jen, že nelze dosáhnout na více pro nás po-
třebných dotačních titulů. Především na opravu 
místních komunikací. 
Přehled získaných dotací je uveden na  jiném 
místě zpravodaje.
V těchto dnech dokončujeme povrchy cest v uli-
ci Za Kostelem a probíhá oprava částí komuni-
kací v chatové oblasti a k základní škole, ta by 
měla být kompletně opravena v roce příštím. 
Avšak nejen dotace, ale také úzká spolupráce 
např. se Svazkem vodovodů a  kanalizací nám 
umožnila opravit, vyměnit a udržovat vodohos-
podářský majetek v naší obci.

Zastupitelstvo se snažilo podporovat všechny 
své příspěvkové organizace, zejména školy, kde 
postupně probíhaly zásadní úpravy. Stejně tak 
i budování a udržování majetku v ATC Olšovec. 
Opravila se sociální zařízení v kulturním domě 
a fotbalových kabinách, byl opraven celý zavla-
žovací systém travnatého fotbalového hřiště.
Nesmíme zapomenout ani na  podporu zájmo-
vých spolků a  dobrovolných organizací, které 
nám mohou závidět i mnohá větší města. Nadále 
jsme podporovali mezinárodní spolupráci s dru-
žebním bavorským městem Aschheimem.
Během uplynulého volebního období jsme sa-
mozřejmě řešili každodenní provoz. Nesmíme 
zapomenout na úklid, sečení trávy, údržbu obec-
ního majetku, úklid sněhu... To vše stojí velké 
úsilí všech zodpovědných pracovníků.
Vím, že ne všechno se nám podařilo tak, jak 
jsme si předsevzali a že nás čeká další, nikdy ne-
končící práce. 
Chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům úřa-
du městyse i všem zastupitelům. A v neposlední 
řadě děkuji vám všem za  toleranci při realizaci 
jednotlivých staveb i za to, že jste se jakýmkoliv 
způsobem podíleli na rozvoji naší obce.
Na závěr mi dovolte, abych Vám popřál hodně 
zdraví a krásných dnů.

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 schůze Rady městyse Jedovnice č. 67 ze dne 30. 7. 2018

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse souhlasí
• se stavbou dřevníku na pozemku p.č. 1747/1 

u chaty č.e. 283, žadatel R. P., Kobylnice

• s  provedením přístavby soc. zařízení na  po-
zemku p.č. 1747/1 k  chatě č.e. 164, žadatel  
M. S., Brno

• s  přístavbou a  stavebními úpravami chaty  
č.e. 76 na pozemku p.č. 1747/1, žadatelé man-
želé R. a L. B., Brno
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• s  provedením terénních úprav a  sadových 
úprav na  pozemku p.č. 1747/1, žadatelka  
E. K., Brno

• se stavbou sdružené gravitační kanalizač-
ní přípojky na  pozemcích p.č. 1375/12,  
p.č. 1375/11, p.č. 1375/10, p.č. 1375/26 a p.č. 
1375/25, žadatelé Ing.  J.  M., Jedovnice, pan 
D. Z., Jedovnice a pan RNDr. P. N., Jedovnice

• se stavbou vodovodní přípojky umístěné 
na pozemcích p.č. 2070/1 a p.č. 2069 pro re-
kreační objekt č.e. 217, žadatel J. P., Blansko

• se stavebními úpravami a nástavbou RD na ul. 
Hybešova 154 na pozemku p.č. 578, žadatelé 
manželé R. a Bc. K. R., Brno

• se stavbou „Jedovnice – úprava DS, Trávníček“ 
na  pozemcích p.č. 2573/1, p.č.  2573/5,  
p.č. 2584/19, p.č. 2644/19, pč. 2644/20,  
p.č. 2644/22, p.č. 2644/23, p.č. 2644/27,  
p.č. 2649/1 a p.č. 2650/1

• se zveřejněním záměru na  odkup pozemku 
p.č. 1414/3 o výměře 9 m2

• s účastí Mateřské školy Jedovnice, příspěvková 
organizace, Zahradní 632, 679 06 Jedovnice, 
v  projektu v  rámci Operačního programu 
Výzkum, vývoj, vzdělávání (šablony II)

• s  připojením nemovitosti p.č. 2454/4 přes 
pozemek p.č. 536/7 k silnici II. třídy Blansko 
– Jedovnice., žadatel KAMA EXPO, s.r.o., 
Babice nad Svitavou 282

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

ho břemene č. 1030041787/001 se společností 
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 
370 49 České Budějovice

• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcné-
ho břemene č. 1030044138/001 se společností 
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 
370 49 České Budějovice

• změnu odpisového plánu dlouhodobého 
hmotného majetku na rok 2018 Základní ško-
ly Jedovnice, okres Blansko, Nad Rybníkem 
401, 679  06 Jedovnice, dle  předloženého 
návrhu

• odměnu řediteli ZŠ Jedovnice Mgr. Michalu 
Součkovi ve  výši stanovené radou městyse 
v rámci rozpravy

• Dohodu o  rekonstrukci předmětu nájmu se 
společností Olšovec, s.r.o., Havlíčkovo nám. 
71, 679 06 Jedovnice

• Dodatek č. 1 k Dohodě o provedení staveb-
ních prací na pronajatém majetku ze dne 4. 3. 
2017 se společností Olšovec, s.r.o., Havlíčkovo 
nám. 71, 679 06 Jedovnice

• Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu a podnájmu 
nemovitých věcí a jejich zařízení a vybavení se 
společností Olšovec, s.r.o., Havlíčkovo nám. 
71, 679 06 Jedovnice

• rozpočtové opatření č. 4/2018 dle předložené-
ho návrhu

Rada městyse nereflektuje
• na předkupní právo chaty č.e. 225
• na předkupní právo chaty č.e. 314

Rada městyse vybrala
• na administraci akce „Snížení energetické ná-

ročnosti budov MŠ v Jedovnicích“ společnost 
Institut pro veřejné zadavatele, s.r.o., Křenova 
438/3, 162 00 Praha

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 68 ze dne 31. 8. 2018

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse souhlasí
• s ukončením nájemní smlouvy na byt v DPS 

Jedovnice a schvaluje Dohodu o ukončení ná-
jemní smlouvy v DPS, žadatelka paní N. A., 
Jedovnice

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

ného břemene č.  PV-014330048434/001 

se společností E.ON Distribuce, a.s., 
F.  A.  Gerstnera 2151/6, 370  49 České 
Budějovice

• Smlouvu o  spolupráci č. 054336/18/OVV 
(realizace akce „100 lip – 100 oslav“) 
s  Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 
449/3, 601 82 Brno

• rozpočtové opatření č. 5/2018 dle předložené-
ho návrhu
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Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 69 ze dne 6. 9. 2018

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

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

ku p.č. 2534/2 o rozloze cca 340 m2 (pozemek 
ve vlastnictví městyse) a pozemku p.č. 2533/2 
o výměře 177 m2

• se zveřejněním záměru na  pronájem nebyto-
vých prostor o  rozloze cca 150 m2 v přízemí 
budovy „Lihovaru“, Na Kopci 83, Jedovnice

• s pronájmem kulturního domu dne 2. 10. 2018 
pro uspořádání politického mítinku k volbám 
do zastupitelstva obce v částce 1.000 Kč, ža-
datel místní organizace ANO 2011 Jedovnice

• s  tím, aby i  nadále byla dodavatelem ener-
gií pro městys Jedovnice společnost E.ON 
Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 
České Budějovice

Rada městyse schvaluje
• odepsání pokut v.s. 2210002916 ve  výši 

200  Kč, v.s. 2210002917 ve  výši 200  Kč, 
v.s. 2210002918 ve  výši 200  Kč a  v.s. 
2210002922 ve výši 300 Kč, z důvodu jejich 
nevymahatelnosti

• zrušení přípojky kabelové televize k  30. 9. 
2018, žadatel J. P., Jedovnice

• Dohodu o vytvoření dvou obrazů do smuteč-
ní obřadní síně v Jedovnicích s paní ak. soch. 
A. K., Jedovnice

• odměny pro vítěze soutěže formou poukázky 
v hodnotě 400 Kč na nákup zboží v prodejně 
Květiny pana Jaroslava Zelinky

• přidělení bytu č. 1C1C1 v přízemí Domu s pe-
čovatelskou službou, Zahradní 699, 679  06 
Jedovnice, paní J. O., Jedovnice

• zadávací dokumentaci k  zakázce „Stezka pro 
chodce a cyklisty Jedovnice - Krasová“

Rada městyse bere na vědomí
• oznámení o  konání shromáždění dne 2.  10. 

2018 od 15.00 do 18.30 hodin u kulturního 
domu, žadatel Politické hnutí ANO 2011, 
Babická 2329/2, 149 00 Praha 4

• zápis z  jednání komise sociálně zdravotní 
ze dne 3. 9. 2018

• zápis z jednání komise pro občanské záležitos-
ti ze dne 3. 9. 2018

Rada městyse vybrala
• v  rámci výběrového řízení na  administraci 

zadávacího řízení „Cykloturistická stez-
ka Jedovnice – Krasová“ firmu RTS, a.s., 
Lazaretní 13, 615 00 Brno

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice č. 30 ze dne 24. 7. 2018 

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

Zelinku a Bc. Lenku Šebelovou, DiS. 
2. schvaluje program zasedání dle předložené-

ho a doplněného návrhu
3. schvaluje kupní smlouvu na nákup pozemku 

p.č. 838/3 o  výměře 263 m2 s paní K. H., 
Jedovnice

4. schvaluje kupní smlouvu a smlouvu o zříze-
ní předkupního práva po úpravách na prodej 
pozemku p.č. 288/8 o  výměře cca 110 m2 
manželům P. a F. T., Jedovnice

5. schvaluje přijetí neinvestiční finanční pod-
pory z  rozpočtu JMK na  realizaci projektu 
„Podpora JSDH – zdokonalení řidičských 
schopností strojníků jednotky požární 

ochrany, kategorie II, městys Jedovnice“ 
ve  výši 18.000 Kč a  pověřuje starostu měs-
tyse podpisem smlouvy č.  JMK053138/18/
OKH

6. schvaluje Smlouvu o  účasti městyse 
Jedovnice na  financování díla „Jedovnice 
ČOV – příjezdová komunikace“ se „Svazkem 
vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, 17. listo-
padu 14, 680 01 Boskovice

7. schvaluje Smlouvu o  účasti městyse 
Jedovnice na  financování díla „Jedovnice 
Za Kostelem – komunikační úpravy po stav-
bě kanalizace a  vodovodu“ se „Svazkem 
vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, 17. lis-
topadu 14, 680 01 Boskovice

8. souhlasí s  přijetím pozemku p.č. 2322/67 
o výměře 1262 m2 ve formě daru od manželů 
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Ing. J. a Ing. J. H., Jedovnice a schvaluje da-
rovací smlouvu na tento pozemek

9. souhlasí s  darováním a  s  převodem práv 
a  povinností ze  stavebního povolení na  ro-
zestavěnou stavbu komunikace a  zpevněné 
plochy na pozemku p.č. 2322/67 o výměře 
1262  m2 od  manželů Ing.  J. a  Ing.  J.  H., 
Jedovnice a  schvaluje darovací smlouvu 
a dohodu o převodu práv a povinností ze sta-
vebního povolení na tento pozemek

10. schvaluje Dodatek č.  1 k  Veřejnoprávní 
smlouvě o  poskytnutí dotace z  rozpočtu 
městyse Jedovnice uzavřené dne 26. 3. 2018 
s organizací SK Jedovnice, z.s. 

11. schvaluje Dodatek č. 1 ke  Smlouvě o  dílo 
„II/373, 379 Jedovnice – Kotvrdovice – 
Senetářov – Podomí, I. ET. Jedovnice – 
Kotvrdovice“ se společností OHL ŽS, a.s., 
Burešova 938/17, 602 00 Brno

Další důležité informace pro občany
Přehled získaných dotací 2014-2018

U všech získaných dotací bylo třeba dokrytí z rozpočtu městyse, které se pohybuje v rozmezí od 10 % 
do 50 %. 

Rok Poskytovatel Účel Čerpaná dotace

20
18

Ministerstvo pro místní 
rozvoj

Rozšíření a modernizace HW a SW - městys Jedovnice 
(úřední deska + eIDAS)

1 129 238,80 Kč

Ministerstvo životního 
prostředí

Snížení energetické náročnosti budov Mateřské školy 
v Jedovnicích (a)

3 796 066,75 Kč

Ministerstvo životního 
prostředí

Snížení energetické náročnosti budov Mateřské školy 
v Jedovnicích (b)

821 319,10 Kč

DSO Spolek pro rozvoj 
Moravské krasu

Štěpkovač a kompostéry 572 720,73 Kč

Jihomoravský kraj Vybavení knihovny novými regály 50 000,00 Kč
MV - GŘ HZS ČR Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro JSDH 

Jedovnice
2 500 000,00 Kč

Jihomoravský kraj Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro JSDH 
Jedovnice

1 666 000,00 Kč

Jihomoravský kraj Pečovatelská služba - dům s pečovatelskou službou 922 600,00 Kč
Jihomoravský kraj Pečovatelská služba - dům s pečovatelskou službou 58 400,00 Kč
Jihomoravský kraj (MV - GŘ 
HZS ČR)

Zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných 
hasičů JPO II - mzdy

150 000,00 Kč

Jihomoravský kraj (MV - GŘ 
HZS ČR)

Zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných 
hasičů JPO II - výjezdy

93 421,00 Kč

Česko-německý fond 
budoucnosti, nadační fond

Dvacet let přátelství komisí Aschheim-Jedovnice 56 000,00 Kč

    11 815 766,38 Kč

20
17

Jihomoravský kraj Oprava chodníku pro pěší kolem rybníka Olšovce 500 000,00 Kč
Jihomoravský kraj Pečovatelská služba - dům s pečovatelskou službou 558 400,00 Kč
Jihomoravský kraj (MV - GŘ 
HZS ČR)

Zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných 
hasičů JPO II - mzdy

150 000,00 Kč
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Rok Poskytovatel Účel Čerpaná dotace
20

17
Jihomoravský kraj (MV - GŘ 
HZS ČR)

Zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných 
hasičů JPO II - výjezdy

88 074,00 Kč

Úřad práce ČR Uklízeči veřejného prostranství 156 963,00 Kč
Česko-německý fond 
budoucnosti, nadační fond

Setkání Aschheim - Jedovnice 2017 58 369,00 Kč

1 511 806,00 Kč

20
16

Ministerstvo životního 
prostředí

Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ v Jedovnicích 
vč. výměny zdroje vytápění - doplatek

1 964 063,70 Kč

Jihomoravský kraj Oprava opěrné zdi u pozemní komunikace 739, 
Jiráskova ulice

3 000 000,00 Kč

Jihomoravský kraj Oprava opěrné zdi u pozemní komunikace 739,  
Jiráskova ulice

500 000,00 Kč

Ministerstvo kultury Přechod automatizovaného knihovního systému z formátu 
UNIMARC na MARC21

14 000,00 Kč

MV - GŘ HZS ČR Pořízení nového dopravního automobilu SDH 450 000,00 Kč
Jihomoravský kraj Pořízení nového dopravního automobilu SDH 300 000,00 Kč
Jihomoravský kraj Nákup věcných prostředků požární ochrany SDH 30 000,00 Kč
Jihomoravský kraj (MV - GŘ 
HZS ČR)

Zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných 
hasičů JPO II - mzdy

120 000,00 Kč

Jihomoravský kraj (MV - GŘ 
HZS ČR)

Zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných 
hasičů JPO II - výjezdy

60 414,00 Kč

Jihomoravský kraj Pečovatelská služba - dům s pečovatelskou službou 273 700,00 Kč
Jihomoravský kraj Pečovatelská služba - terénní pečovatelská služba 67 758,00 Kč
Úřad práce ČR Uklízeči veřejného prostranství 514 617,00 Kč
Česko-německý fond 
budoucnosti, nadační fond

Vzájemné setkání komisí a občanů Aschheim - Jedovnice 
2016

75 000,00 Kč

 7 369 552,70 Kč

20
15

Ministerstvo životního 
prostředí

Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ v Jedovnicích 
vč. výměny zdroje vytápění

11 431 552,50 Kč

Ministerstvo průmyslu 
a obchodu

Revitalizace VO Jedovnice 369 418,00 Kč

Nadace Partnerství Hrubá lípa 2014 - ošetření 19 145,00 Kč
Jihomoravský kraj Oprava místní komunikace Olšovecká, Jedovnice 300 000,00 Kč
Jihomoravský kraj Obnova a pořízení osobních ochranných prostředků pro 

SDH
100 000,00 Kč

Jihomoravský kraj Zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných 
hasičů JPO II - mzdy

120 000,00 Kč

Jihomoravský kraj Zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných 
hasičů JPO II - výjezdy

41 712,00 Kč

Jihomoravský kraj Pečovatelská služba - dům s pečovatelskou službou 389 200,00 Kč
Úřad práce ČR Uklízeči veřejného prostranství 587 271,00 Kč
Česko-německý fond 
budoucnosti, nadační fond

15 let spolupráce - setkání komisí Aschheim - Jedovnice 20 000,00 Kč

 13 378 298,50 Kč
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Rok Poskytovatel Účel Čerpaná dotace
20

14
SZIF Posílení rekreačních funkcí lesů v Jedovnicích - altány, 

pexesa, ukazatele, koše
277 500,00 Kč

Ministerstvo životního 
prostředí

Úspora energie a využití OZE v objektu ATC Olšovec 
Jedovnice

3 476 526,78 Kč

Ministerstvo životního 
prostředí

Sběrný dvůr odpadů Jedovnice 6 009 476,95 Kč

Jihomoravský kraj Sběrný dvůr odpadů Jedovnice 200 000,00 Kč
Ministerstvo životního 
prostředí

MŠ Jedovnice - zahrada v přírodním stylu 783 307,80 Kč

Jihomoravský kraj Oprava místní komunikace, ul. Absolonova, Jedovnice 300 000,00 Kč
Jihomoravský kraj Koupě hydraulického vyprošťovacího zařízení a prostředků 

pro vyprošťování z havarovaných vozidel pro SDH
450 000,00 Kč

Jihomoravský kraj (MV - GŘ 
HZS ČR)

Zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných 
hasičů JPO II - mzdy

120 000,00 Kč

Jihomoravský kraj (MV - GŘ 
HZS ČR)

Zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných 
hasičů JPO II - výjezdy

30 335,00 Kč

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí

Pečovatelská služba - dům s pečovatelskou službou 320 000,00 Kč

Úřad práce ČR Pracovní místo - zahradník 60 000,00 Kč
Úřad práce ČR Uklízeči veřejného prostranství 477 767,00 Kč

 12 504 913,53 Kč
Celkem 46 580 337,11 Kč

Akce ke 100. výročí vzniku Československa

Na  všechny níže uvedené akce srdečně zveme 
všechny občany Jedovnic.

Slavnostní průvod 
Již tradiční průvod vyjde v  sobotu 27. října 
po  18. hodině od  radnice do  parku k  pomní-
ku TGM (po odjezdu autobusů). Sraz a  řazení 
účastníků od  17.45. Jako vždy uvítáme děti 
s lampiony.
Po skončení průvodu proběhne v kinosále pro-
mítání starých fotografií Jedovnic a před KD 
se bude konat akce pro děti, oblíbená Bubušou.

28. říjen na Moravě
Asi 60minutový film vznikl na námět známého 
historika PhDr. Jiřího Pernese. Dokument rekon-
struuje historické události, spojené s  rozpadem 
rakousko-uherské monarchie na Moravě. Věnuje 
se podrobně konkrétním událostem, jde o první 
dokument tohoto druhu. S  pomocí dobových 
filmových záběrů i  současných rekonstrukcí, 

výpovědí historiků a využitím archivních doku-
mentů, stejně jako muzejních exponátů, přiblíží 
dnešnímu divákovi pohnutou dobu před 100 lety 
na  Moravě a  boj o  převzetí správy moravských 
měst do českých rukou. Po filmu bude následo-
vat diskuse – pokoušíme se zajistit účast historika 
Lukáše Lexy, specialisty na  tzv. Slováckou bri-
gádu a  tzv. Volkswehr (německé dobrovolnické 
jednotky, které obsadily jih Moravy). 
Kinosál KD Jedovnice, neděle 11. listopadu, 
16.00. 

Založení republiky
Povídání Dany Šimkové o tom, jak se postupně 
utvářely naše dějiny, kde se v nás vzala ta touha 
po samostatnosti, co všechno museli naši předci 
udělat, aby naše země dostala své místo na mapě 
Evropy. Paní Šimková je v  Jedovnicích známá 
díky svým dvěma přednáškám o Titanicu. 
Kinosál KD Jedovnice, neděle 25. listopadu, 
16.00.
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Sezóna v kempu Olšovec
V  září skončila letní 
sezona v  Olšovci. Jak 
navázala na  úspěš-
nou sezonu 2017, kdy 
kemp získal Zlatou 
medaili prázdninového 
inspektora? 
Podle počtu návštěvní-
ků se jednalo o  velmi 
dobrou sezonou. Teplé (často tropické) dny, bez 
deštivých a  chladných dnů nebo týdnů, počasí 
vhodné ke  kempování. K  16.  září 2018 areál 
navštívilo 21.312 návštěvníků, tj. o  27,8  % 
více hostů než za  celý rok 2017. Navýšení se 
týkalo také počtu přenocování. Ze statistiky 
vyplývá, že průměrně byl v kempu host uby-
tovaný 2,6 noci (v r. 2017 2,0 noci, v r. 2016 1,9 
noci, v r. 2015 1,8 noci). Tyto údaje jsou velmi 
potěšující. Cílem provozovatelů většiny ubytova-
cích zařízení je poskytnout hostům kvalitní služ-
by, širokou nabídku zajímavých míst v okolí tak, 
aby pobyt v areálu byl delší než jednodenní (ná-
kladný – lůžkoviny, úklid). Ubytování v r. 2018 
zatím využilo o 17 % více zahraničních hostů.
V měsících duben až červen byly každý víkend 
připravovány prostory (sály a  jídelna) ke  koná-
ní víkendových rodinných oslav, srazů i svateb. 
V pracovních dnech se uskutečňovaly především 
školní a  teambuildingové akce. Největší objed-
naná akce proběhla v  květnu, kdy zaměstnan-
ci kempu připravili a  zajistili catering pro 108 
účastníků třídenní akce (2/3 účastníků ze za-
hraničí). Na výlety, terénní výukové pracoviště 
přírodovědných předmětů a  adaptační pobyty 
přijelo za  květen, červen, září 736  žáků z  27 
základních škol, 206 žáků středních škol a 148 

studentů vysokých škol. O  prázdninách pak 
proběhly v kempu sportovní soustředění, tábory 
i pobyty dětí z několika dětských domovů. 
Největší změnou sezony byla absence SDK 
Europe v prvním červencovém týdnu. Po pečli-
vém vyhodnocení konání akce z  let 2016-2017 
byla organizátorovi navržena na další rok změna 
termínu konání (přesun na  srpen), kterou or-
ganizátor nepřijal a  spolupráce byla ukončena. 
Tanečního kempu se každým rokem účastnilo 
méně a  méně hostů, po  r.  2013 navíc organi-
zátor zajišťoval stravování externí společností. 
Především však stavbou a bouráním jevišť, par-
ketů a  následným úklidem prostor bylo velmi 
omezené ubytování návštěvníků kempu (jedna-
lo se o  téměř 2 týdny, před a  po  akci). A  prá-
vě během prvního prázdninového týdne bývá 
každoročně o  ubytování největší zájem (dříve 
hosté kvůli hluku odjížděli nespokojeni hned 
v  den příjezdu, nebo následující den). V  roce 
2018 dosáhla v  uvedených dnech obsazenost 
nejvyšších hodnot, až 1348 hostů za den, za ví-
kend 478 stanů, 71 karavanů. V letošním roce se 
velmi zvýšil zájem o  stanování. Nejvyšší počet 
stanů byl v termínu 23.-27. 7. (593 stanů), nej-
nižší 24.-26. 8. (98 stanů).
Podle sdělení „pamětníků“ se sezona 2018 může 
srovnat s rokem 2009 (hezké léto, vysoký počet 
návštěvníků). Doufám, že na další takto úspěš-
nou sezonu nebude kemp čekat dalších 9 roků. 
Počasí sice neovlivníme, ale úroveň a  kvalitu 
nabízených služeb ano. Každým rokem přibývá 
hostů, kteří se do  kempu rádi vracejí. Děkuji 
všem, především však zaměstnancům kempu, 
kteří svou prací, obětavostí a podporou přispěli 
k dobrému výsledku letní sezony 2018.

Anna Bayerová

Přehled akcí, které proběhly: 

• 28. 4.  Velo Test Fest
• 24.-27. 5. Mistrovství ČR v dogtrekkingu 

(seriál soutěží)
• 26. 5.  VolšoHEC RUN 2018
• 1.-3. 6.  Sraz Daewoo + Chevrolet
• 15.-17. 6.  Sraz BMW - E39 Community
• 17. 6.  Krajská výstava Klubu chovatelů 

málopočetných plemen psů
• 23.-24. 6. Delikomat Manager Triatlon

• 28.-29. 7.  Dračí lodě
• 24.-26. 8. Závody motorových skútrů 
• 7.-9. 9. Chovatelé švýcarských psů; 

Celorepublikový sraz karavanistů
• 13.-16. 9. Suzuki sraz; Fiat sraz
• 21.-23. 9. Lada sraz
• 28.-30. 9. Mistrovství Evropy a mistrovství 

světa závodů motorových člunů
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Plánované akce:

• 20.-21. 10. Výlov rybníka Olšovce • 26.-28. 10. Sraz chovatelů psů - samojedů

 Z policejních záznamů
Zpráva o činnosti Obecní policie městyse Jedovnice od 16. 7. do 17. 9. 2018

Obecní policie mimo jiné řešila v uplynulém ob-
dobí následující události:
• 7x nález klíčů v k.ú. městyse Jedovnice. O ná-

lezech sepsány úřední záznamy. Vyvěšeno 
na JIK. 5x klíče předány majitelům.

• Zajištění dopravní obslužnosti na ulici Podhájí 
při opravě komunikace.

• Úprava dopravního značení v  k.ú. městyse 
Jedovnice

• 1x asistence při dopravní nehodě a  zajištění 
místa nehody do  příjezdu dopravní policie, 
řízení provozu na  silniční komunikaci 373 
ve směru Jedovnice - Kotvrdovice.

• 1x asistence s  HZS Jedovnice při odklízení 
spadlého stromu na  cyklostezce Jedovnice 
- Kotvrdovice.

• 3x asistence u  dopravních nehod v  k.ú. 
Jedovnice bez účasti PČR - sepsány na místě 
záznamy o dopravní nehodě.

• 1x nález finanční hotovosti. Hotovost předána 
majiteli.

• 1x přijato oznámení o  nezajištěném motoro-
vém vozidle na ul. Na Kopci – otevřená okna. 
Strážníci zjistili a vyrozuměli majitele vozidla, 
který si vozidlo následně zajistil. 

• 1x oznámení o  dopravní nehodě na  ul. 
Barachov, kde řidič nezvládl řízení motorové-
ho vozidla, vyjel mimo komunikaci, kde znač-
ně poškodil kovové zábradlí a  dopravní zna-
čení. Z místa nehody chtěl ujet. OP zajistila 
řidiče, místo dopravní nehody, vyrozuměla DI 
Blansko a na místě setrvala do jejího příjezdu. 
Tímto jednáním řidič městysu způsobil škodu 
ve výši cca 10.000 Kč.

• 2x asistence při kácení stromů na ul. Podhájí.
• 1x přijato oznámení o  poškození rekreační 

chaty v  k.ú. městyse Jedovnice. Přestupek 
proti majetku šetří strážníci OP. 

• 1x odchyt hada. Strážníci na  základě ozná-
mení provedli odchyt hada, který se nacházel 
v koupelně rodinného domu. Na místě stráž-
níci zjistili, že se jedná o užovku obojkovou, 
hada odchytli a následně jej vypustili ve volné 
přírodě.

• 1x přijato oznámení o  poškození vozidla ji-
ným vozidlem při vyjíždění z  garáže. Řidič 
z  místa nehody odjel. Na  místě provedeno 
šetření, fotodokumentace, vyrozumění řidiče, 
sepsání záznamu o dopravní nehodě. O ozná-
mení sepsán úřední záznam.

• 2x přijato oznámení o  sražení lesní zvěře 
na silnici v úseku Jedovnice - Křtiny. Výjezd 
na místo, řízení a usměrňování dopravy. Věc 
předána zástupci příslušného mysliveckého 
sdružení.

• 1x nález dětského batohu u  rybníka 
Olšovce. Sepsán úřední záznam, uveřejnění 
na infokanále.

• 4x nález občanského průkazu a  1x nález 
osvědčení o  registraci vozidla. Doklady na-
lezeny v  ATC Jedovnice. Doklady zaslány 
na  příslušné odbory městských úřadů, které 
doklady vystavily. O nálezech sepsány úřední 
záznamy.

• 1x přestupek na úseku ochrany před alkoho-
lismem a  jinými toxikomaniemi – kouření 
na místech zákonem zakázaných – na zastávce 
autobusů na  Havlíčkově náměstí. Přestupek 
vyřešen na místě pokutou příkazem na místě.

• 9x předvolání pro pachatele přestupku v  sil-
ničním provozu. Přestupky následně vyřešeny 
uložením pokut příkazem na místě.

• 1x nález platební karty u  bankomatu 
na  Havlíčkově náměstí. Provedeno šetření, 
sepsán úřední záznam.

• 12x výběr poplatků za užívání veřejného pro-
stranství a reklamy na infokanále.
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• 4x přijato oznámení – parkování před vjezdem 
do garáže a vyhrazeném parkovišti. Přestupky 
vyřešeny pokutou příkazem na místě.

• 2x přijato oznámení o pálení rostlinného od-
padu. Následným šetřením na místě strážníci 
zjistili, že k  porušení OZV ohledně pálení 
rostlinného odpadu nedošlo.

• 1x přijato oznámení o  nálezu jízdního kola. 
Kolo zn. Favorit bylo nalezeno na ul. Habeš. 
Nález uveřejněn na infokanále, sepsán úřední 
záznam.

• 8x odchyt volně pobíhajících psů. Provedeno 
následné zjištění a  předání majitelům. 
Přestupky – porušení OZV – vyřešeno ulože-
ním pokuty příkazem na místě.

• 1x žádost PČR, odd. hospodářské kriminality 
o  součinnost při šetření trestné činnosti spá-
chané v k.ú. městyse Jedovnice.

• 3 x na  žádost P ČR o  prověření zájmových 
osob v k.ú. městyse Jedovnice.

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

• 1x přijato oznámení o poškození elektrického 
rozvaděče na  Havlíčkově náměstí. Strážníci 
následným šetřením a  opět díky kamerové-
mu systému objasnili případ, kde neznámý 

pachatel svým vozidlem způsobil škodu 
ve výši cca 20.000 Kč a z místa události ujel. 
Věc následně strážníci s důkazními materiály 
předali PČR Blansko k dalšímu opatření.

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

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

• V  uplynulém období strážníci šetřili celkem 
94 přestupků v  dopravě spáchaných na  k.ú. 
městyse Jedovnice a provedli 2x měření rych-
losti na ul. Jiráskově a Za Kostelem. V násled-
ném období bude opět provedeno nejméně 2x 
měření v k.ú. městyse Jedovnice.

V  naléhavých případech nebo při nedostup-
nosti obecní policie volejte prosím Policii 
České republiky: Tísňová linka 158. 
Obvodní oddělení PČR Blansko: 974 631 396.
Úřední hodiny Obecní policie městyse 
Jedovnice
Středa: 13.00–17.00 – tel. 723 204 979

Luděk Kolář, velitel Obecní 
policie městyse Jedovnice

Společenská kronika
Jubilanti

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

Září
 9. 9. Jan Chalupa, Podhájí 359, 85 roků
 11. 9.  Ivas Kovařík, Jiráskova 510, 86 roků
 12. 9.  Marie Ondráčková, Habeš 349, 87 roků
 15. 9.  Drahoslav Kocman, Habeš 374, 86 roků
 18. 9.  Ing. Josef Ondráček, Habeš 349, 89 roků
 18. 9.  Marie Koubová, Legionářská 55, 93 roků
 19. 9.  František Flek, K Propadání 143,  

82 roků
 23. 9.  Františka Sedláková, Absolonova 471,  

83 roků

50 roků manželství – zlatou svatbu oslavili
dne 14. 9. 2018 manželé Věra a Ing. Josef 
Šebelovi, K Propadání 144

Říjen
 1. 10. Ing. Jan Kučera, Jiráskova 507, 80 roků
 10. 10. Štěpánka Matušková, Brněnská 99,  

82 roků
 10. 10. Eva Irainová, Hybešova 109, 86 roků
 11. 10. Marie Ševčíková, Havlíčkovo náměstí 

137, 86 roků
 12. 10. Anna Musilová, K Propadání 406, 92 

roků
 23. 10. Rudolf Dudák, Zahradní 699, 91 roků
 24. 10. Jiřina Poláčková, Zahradní 699, 81 

roků
 28. 10. Zdeněk Pořízek, Jiráskova 236, 86 roků
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50 roků manželství – zlatou svatbu oslaví 
• dne 12. 10. 2018 manželé Vlasta a Rudolf 

Kovaříkovi, Olšovecká 482
• dne 19. 10. 2018 manželé Dana 

a Ing. Vratislav Mazánkovi, Hybešova 516

• dne 26. 10. 2018 manželé Miloslava a Václav 
Brtevníkovi, Na Kopci 501

Přejeme manželům mnoho zdraví, štěstí a poho-
du do dalších společně prožitých let

Vítáme mezi námi

V obřadní síni jsme uvítali nově narozené děti:
• Tomáše Sedláka, Jedovnice, Na Větřáku 680
• Elenu Fialovou, Jedovnice, Na Kopci 636
• Lauru Sedlákovou, Jedovnice, Na Kopci 531
• Olivera Vintra, Jedovnice, Záměstí 112
• Lilien Kročilovou, Jedovnice, Na Kopci 334
• Jana Holého, Jedovnice, Na Kopci 636

• Anetu Nejezchlebovou, Jedovnice,  
Legionářská 56

• Julii Borešovou, Jedovnice, Vyškovská 646
• Hynka Dohnala, Jedovnice, Legionářská 475
• Viktora Fasoru, Jedovnice, Za Kostelem 424

Zdeňka Nečasová, matrikářka ÚM Jedovnice 

Co se děje v mateřské škole
Jaký bude nový školní rok v mateřské škole

Jaký bude 
nový školní 
rok v  naší 
mateřské ško-
le? Abychom 
mohli školní 
rok napláno-
vat, je důle-
žité uvědomit 
si, kde se 
zrovna nacházíme, co se nám podařilo a na co 
je potřeba se zaměřit. Proto hodnotíme uplynulé 
období. Informace čerpáme od všech zúčastně-
ných, tedy od  rodičů, pedagogů a  provozních 
i správních zaměstnanců. 

Pojďme si dát malou ochutnávku z toho, co se 
nám v uplynulém období podařilo či nepoda-
řilo a co plánujeme na školní rok 2018-2019. 
Zapojili jsme se do  programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání, tzv. šablony I. V praxi to zname-
nalo přísun finančních prostředků pro děti a pe-
dagogy. V  rámci těchto šablon jsme se v peda-
gogické oblasti vydali sdílet zkušenosti do dvou 
mateřských škol v  blanenském okrese. Chtěli 
jsme zjistit, jakým způsobem na  škole uplat-
ňují logopedickou prevenci a  jak zde funguje 

čtenářská pregramotnost. Obě návštěvy byly pro 
pedagogy inspirací. 
Zavedli jsme ve  třídách logopedické chvilky, 
novým, pro děti atraktivním způsobem. Máme 
v plánu zřídit na škole místo logopedického pre-
ventisty. Jeho činností je podpora přirozeného 
rozvoje komunikačních schopností a dovedností 
u  dětí, prevence vzniku poruch řeči a  čtenář-
ských obtíží. Ve  třídách postupně zřizujeme 
čtenářské koutky pro děti. Chceme, aby kniha 
byla pro děti kdykoli dostupná, stala se součástí 
her, byla inspirací a aby se s ní děti učily správně 
zacházet. Pohádky a příběhy pomáhají rozvíjet 
u dětí nejen čtenářskou pregramotnost, ale také 
sociální dovednosti a  odstraňovat nežádoucí 
chování nejen v  mateřské škole. Nepodařilo se 
nám zajistit působení logopedky přímo v budo-
vě mateřské školy. Při hledání eventualit se na-
skytla možnost spolupracovat s MAS Moravský 
kras, což slibuje v této oblasti určitou podporu.
Díky přítomnosti dvou učitelek ve třídách a pů-
sobení asistentů se nám daří vytvářet bezpečné 
a klidné prostředí. V jednotlivých třídách máme 
dobře nastavený a  fungující systém individu-
alizace, založený na  dobré znalosti každého 
dítěte, znalosti jeho potřeb, zájmů, možností 
a schopností.
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Pravidelně jsme zařazovali „hrací dny“, které 
se velmi osvědčily. Děti si mohly prostě jen hrát 
a  nesledovat, zda mají připravený nějaký úkol. 
Uvědomili jsme si, že v  dnešní společnosti za-
měřené na výkon se z mateřské školy postupně 
vytrácí obyčejná hra, spontánní činnost, která 
dětem dovoluje ve  svém individuálním tem-
pu přemýšlet, zkoumat, učit se, objevovat, a  to 
proto, že to chtějí samy, ze svého vlastního roz-
hodnutí. O spontánní hře dítěte v předškolním 
období hovoří odborníci jako o činnosti, která je 

určena mírou jejich zkušeností, dítě v ní zpraco-
vává podněty z okolí. Hrací dny budeme pravi-
delně zařazovat i v tomto školním roce.
Jakým způsobem se v  životě dokážeme vyrov-
nat s  neúspěchem, je nastaveno již v  dětství. 
Mnohdy úspěch bereme jako samozřejmost a ne-
úspěch jako prohru, nedokonalost. Projít cestou 
pokusů a omylů, pracovat s chybou, umět oce-
nit, to jsou další metody práce, které ve výchově 
a vzdělávání dětí uplatňujeme. 

Kristýnka a František ze třídy ŽabkyNatálka ze třídy Hastrmánci vyrobila ježka 
z brambory a šípků

Zituška, Maruška a Bětuška, kamarádky ze třídy Kačenky
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Děti vedeme také k  umění ohodnotit samy 
sebe. Pro větší názornost k tomu děti používají 
výrazová razítka, takzvané „smajlíky“. Usměvavý 
obličej znamená: podařilo se mi to a bylo to leh-
ké; přemýšlivý: podařilo se mi to, ale musel jsem 
přemýšlet, bylo to těžší; zamračený: nepodařilo 
se mi splnit úkol. Každý z nás potřebuje různý 
počet pokusů a omylů, aby byl úspěšný. Jak praví 
lidová moudrost: Chybami se člověk učí. 
V letošním školním roce se zapojíme do druhé-
ho běhu operačního programu Výzkum, vývoj, 
vzdělávání, šablony II. Rádi bychom ve spoluprá-
ci se speciálním pedagogem a zároveň odborní-
kem z praxe, pozvali rodiče na odborně zaměře-
ná tematická setkávání do mateřské školy. Jaká 
témata zvolíme, záleží na  zájmu rodičů. Může 
to být například „Jak si splním to, co chci“ nebo 
„Proč vést děti ke schopnosti dobře spolupracovat“. 
První téma nás zasvětí do cílevědomosti a důle-
žitosti vést děti k  dokončení započaté činnosti 
a ve druhém tématu si budeme povídat o týmo-
vé spolupráci a odpovídat na otázku, zda se naše 
dítě dokáže ve  skupině prosadit, ale i podřídit, 
jaké jsou silné a slabé stránky osobnosti.
Dalším tématem může být třeba „zodpovědnost“ 
nebo „role pohádky v životě dítěte“. Případně jiné, 
rodiči navržené téma.
Pro děti chystáme 10 lekcí malé technické 
univerzity, rozvoj polytechnické výchovy 
s  programem technických mateřských škol, 

dále pak výlety do  okolí, například do  Domu 
přírody na čertovský program. Nebudou chybět 
kulturní akce ve formě divadelních představení 
a hudební či relaxační programy přímo v budově 
školy.
V  nadstandardních aktivitách mohou děti 
využít dětské pohybové hry, jogínky, výtvarný 
kroužek, divadelní kroužek, angličtinu, malého 
kuchaře a  přípravnou hudební výchovu. Děti 
spolu s rodiči pozveme do edukativně stimulač-
ních skupinek, které mají na naší mateřské škole 
nezastupitelné místo. 
Co se týká spolupráce se spolky a organizace-
mi, rádi bychom navázali na dobrou spolupráci 
s  Klubem rodičů, který podporuje mateřskou 
školu v oblasti materiální i zážitkově vzdělávací, 
dále s jedovnickou knihovnou, hasiči a Jednotou 
Boskovice. Spolupráci se základní školou by-
chom rádi rozšířili a  společně s  žáky druhého 
stupně uspořádali projektový den. Například 
na téma „Učíme se od starších kamarádů – společ-
né dopoledne v MŠ.“
Naším cílem je podnětné prostředí, zdravě se-
bevědomé děti a  spokojení rodiče, kolektiv ko-
munikující, spolupracující, který ví, že přiznat 
chybu není ostuda, ale že je to způsob, jak se 
posunout dál, že chybami se člověk učí. 
Na závěr přeji všem dětem spokojený a radostný 
pobyt v mateřské škole.

Mgr. Jitka Kučerová

Z lavic základní školy
Co přináší nový školní rok?

Během druhé půle 
prázdnin došlo na  půdě 
jedovnické základní 
školy ke  změně vedení. 
Na  základě výsledků 
konkurzního řízení 
jsem byla jmenována 
do  funkce ředitelky 
základní školy a  zástup-
kyní ředitele byla jmenována paní Mgr. Blanka 
Nečasová.

Naším cílem je rozvíjet jedovnickou základní 
školu tak, aby byla konkurenceschopná a její žáci 
obstáli v prostředí měnící se Evropy 3. tisíciletí.
Respekt ke  každému jednotlivci a  komunikace 
mezi školou a  rodiči, potažmo každým obča-
nem, kterému na  jedovnické škole záleží, patří 
mezi hlavní metody vzájemné spolupráce.
V  tomto školním roce nastoupilo na  jedovnic-
kou základní školu celkem 363 žáků, kteří se 
budou vzdělávat v 19 třídách. Tito žáci pochá-
zejí nejen z Jedovnic, ale i z okolních obcí, jako 
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jsou Kotvrdovice, Rudice, Krasová, Vilémovice 
a další.
Na slavnostním zahájení v kulturním domě dne 
3. září se sešli žáci 1. stupně a žáci 6. a 9. roční-
ku. 7. a 8. ročník přivítal nový školní rok v bu-
dově jedovnické školy.
Ve školním roce 2018/2019 bude naše škola za-
pojena do několika projektů. 
Na podzim navštíví naši školu partneři evropské-
ho projektu KidVenture a žáci jedovnické školy 
se budou účastnit pilotního program zaměřené-
ho na finanční gramotnost u dětí 1. stupně. 
V rámci projektu KaPoDav bude rozvíjena ob-
last kariérového poradenství a dalšího profesní-
ho vzdělávání.
Školní psycholožka paní Mgr.  Ivana Hradská 
naváže na  své působení v oblasti poradenských 
služeb a  bude nadále poskytovat odborné rady 
jak žákům, tak jejich rodičům.
V  tomto školním roce se zaměříme na  zkvalit-
ňování vzájemných vztahů a  vytváření podpo-
rujícího prostředí. K  tomuto cíli nám budou 
napomáhat adaptační pobyty pro žáky prvního 
a  šestého ročníku, které se uskuteční v prvním 
pololetí v  lokalitě Kaprálův mlýn. Třídnické 
hodiny budou místem, kde se naši žáci naučí 
respektu k názoru druhého. 
Výuka cizích jazyků bude podpořena nabídkou 
jazykově poznávacích zájezdů do  oblasti jižní 
Anglie a  tradičními návštěvami spřáteleného 
bavorského Aschheimu. 

Novým prvkem předcházejícím postupnému za-
vádění metody CLIL do výuky budou pravidel-
né hodiny s rodilým mluvčím z Velké Británie. 
Každý měsíc počínaje říjnem budou mít naši 
žáci možnost zlepšovat své konverzační schop-
nosti v oblasti anglického jazyka.
Pokračovat bude také partnerství se základní 
školou v Tatranské Lomnici, a to návštěvou slo-
venských přátel, která je naplánována na  říjen 
tohoto roku.
Tělovýchovné aktivity našich žáků obohatí kur-
zy plavání pro žáky 1. stupně a lyžařské výcviko-
vé kurzy pro žáky 1. a 2. stupně.
Regionální sdružení Cirsium připravilo pro žáky 
soutěže v českém a anglickém jazyce, matematice 
a sportu.
V  rámci školního stravování si žáci volí oběd 
mezi dvěma jídly a  mohou si rovněž přihlásit 
svačinu, kterou si zkonzumují během velké 
přestávky.
Termíny třídních schůzek a  pohovorů s  peda-
gogy budou zveřejněny na  školních webových 
stránkách během posledního zářijového týdne. 
Nově jsou zavedeny konzultační hodiny, které 
umožní řešit nastalé problémové situace včas 
a napomohou předcházení školního neúspěchu 
žáka.
Na závěr společně se všemi pedagogy naší školy 
přeji žákům, aby se ve škole cítili příjemně a na-
učili se mnoho nových věcí.

Mgr. Eva Štaralová, ředitelka ZŠ

Novinky a zajímavosti ze ZUŠ
Změny na „ZUŠce“ v novém školním roce

Jedovnická základní 
umělecká škola úspěšně 
zahájila nový školní rok 
již po čtyřicáté.
Kapacita všech tří vy-
učovacích oborů je zcela 
zaplněna. Do  základ-
ního studia se podařilo 
zařadit 34 nových žáků 
(tj. 38 %) z  98 přihlášených zájemců o  výuku 
na ZUŠ. Do hudebních, výtvarných a tanečních 
kurzů, které jsou již druhým rokem otevřené 

v rámci doplňkové činnosti, bylo přijato 40 žáků 
(tj. 45 % uchazečů). 6 přihlášených žáků se 
ke zkouškám nedostavilo (7 %) a 9 žáků nebylo 
přijato (10 %). V rámci doplňujícího přijímací-
ho řízení bylo ještě v září zařazeno několik dětí 
do výtvarného a tanečního oboru a do přípravné 
hudební výchovy.
V  pedagogickém sboru došlo k  několika per-
sonálním změnám. Nastoupila nová vyučující 
hudební nauky, v Jedovnicích nově vyučuje pe-
dagožka hry na příčnou flétnu, došlo k výměně 
učitele hry na pozoun, na pobočce v Lipovci je 
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zabezpečena výuka hry na klavír kmenovou uči-
telkou z Jedovnic. Očekáváme, že tyto personál-
ní změny přinesou zkvalitnění výuky.
Drobné kolize rozvrhů ZUŠ a ZŠ a hromadných 
předmětů se v první půlce záři podařilo dořešit. 
Chod školy neohrozila ani dlouhodobá pracovní 
neschopnost paní uklízečky.
Během prázdnin byly provedeny poslední úpra-
vy v novém multifunkčním sále, takže je již zcela 
k dispozici pro výuku hry na varhany a na kla-
vír, pro výuku hry na bicí nástroje, pro zkoušky 
komorních těles i větších školních souborů včet-
ně rockové kapely, a pro koncertní vystoupení. 

Letošní umělecká sezóna bude zahájena koncer-
tem učitelů. Pozvánku na něj naleznete v rubrice 
Pozvánky na str. 31.
Úspěšně nastartovaný školní rok má však jednu 
„vadu na kráse“, a to že „ZUŠka“ nemá pana ře-
ditele. Bývalý ředitel pan Josef Škvařil „vládne“ 
od 1. 8. na Základní a mateřské škole Salmova 
v  Blansku. V  současné době probíhá konkurz-
ní řízení na  nového ředitele (ředitelku), jehož 
nástup se předpokládá 1. 11. 2018. Takže pod 
informacemi v příštím čísle Jedovnického zpra-
vodaje už možná naleznete nové jméno.

Ing. Kateřina Klimešová, zástupce ředitele školy

Žáci ZUŠ na setkání „Parohatých měst“

Ve dnech 7.-8. září se konalo setkání Parohatých 
měst, tentokrát v  Semilech. Naši školu repre-
zentovali zpěváci pod vedením p.  uč. Hany 
Korčákové a  tanečnice pod vedením p.  uč. 
Lenky Šimkové. Vystoupili v  hlavním progra-
mu, který se konal v sobotu na pódiu pod širým 
nebem v parku Ostrov v Semilech. Mladí talenti 

sklidili obrovský aplaus a slova chvály. Těšíme se 
na další setkání, které se bude konat za dva roky 
u nás v Jedovnicích.

Hana Korčáková, dipl. um.

Taneční obor

Léto pomalu končí, blížící se podzim barví pří-
rodu a my začínáme nový školní rok.
Hned první víkend měly starší žákyně vystou-
pení v dalekých Semilech v rámci akce s názvem 
„Parohatá města“. Na  tomto setkání předvedly 
tanec s ohnivými tyčemi. Tanec s ohněm zvládly 
bravurně a  sebevědomě. Veliký aplaus byl dů-
kazem jejich úspěchu u diváků a poděkováním 
nejen pro ně, ale i pro celou ZUŠ.
Sotva jsme přivítali žáčky po  letních prázdni-
nách, pomalu se začínáme učit nové choreografie 

na  vánoční besídky a  koncerty. Prvním z  nich 
bude tradiční vystoupení při rozsvěcení vánoč-
ního stromečku v  Jedovnicích, kde pravidelně 
účinkují starší žákyně. Na mladší žáky se mů-
žete těšit na  vánočním koncertu v  kulturním 
domě. Všichni se již zodpovědně připravujeme 
a budeme rádi, když se na nás přijdete podívat.

S přáním krásného podzimu
Lenka Šimková
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Kterak jsme úspěšně putovali s Cyrilem a Metodějem…

Koncem května jsme se se žáky výtvarného 
oboru tak trochu přenesli časem a  prostorem 
do  doby, kdy na  našem území začaly vznikat 
první knihy psané slovanským jazykem, přesněji 
staroslověnštinou. Vyzkoušeli jsme si přepis tex-
tu do hlaholice, cyrilice, vytvářeli jsme iniciálky 
i iluminace, které byly v té době v knihách běž-
né. Zlatili jsme a dozdobovali listy ornamenty… 
Výsledkem byla objemná kniha napodobující 
tehdejší starobylé vazby. Ta následně putova-
la společně s  několika dalšími samostatnými 
listinami do  již zmiňované soutěže „Putování 
s Cyrilem a Metodějem“. Koncem září proběhlo 
slavnostní vyhlášení výsledků ve Starém Městě 
a naše kniha se umístila v kategorii kolektivních 
prací. Více o soutěži najdete na 
http://www.cyril-methodius.eu.

Mgr. Jitka Vávrová

Děti a mládež
Mateřské a rodinné centrum Dymáček

Dymáčkoviny číslo 11
Vážení rodiče, prarodiče 
a děti, 
tak už nám skončily prázdniny 
a začal nám podzim. Je to velmi 

pěkné období, kdy se příroda barví do několika 
odstínů červené, žluté a  hnědé barvy, a  tak se 
na něj v Dymáčku těšíme a máme z něj radost. 
Před začátkem školního roku jsme byli na do-
pravním hřišti v Blansku. Jedná se o zařízení, 
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které se nachází na okresu Blansko jako jediné 
a je určené pro dopravní výchovu dětí. Původně 
jsme měli v  plánu tuto akci a  zároveň i  oslavu 
konce léta uskutečnit předposlední víkend v sr-
pnu, ale na hřišti opravovali semafory a monto-
vali nový vlakový přejezd, tak jsme se domluvili 
na 1. září. Bohužel nám počasí nepřálo a museli 
jsme tedy akci posunout na  8. září. Dopravní 
hřiště v  Blansku slouží jako výchovný prostor 
pro děti od útlého věku, které už používají třeba 
odrážedlo. Děti se tu naučí mnoho dopravních 
dovedností. Tou základní je jízda vpravo. Naučí 
se také bezpečně přecházet a všímat si okolí bě-
hem své jízdy v provozu na základě simulace re-
álného provozu, např. vozovky, kde jezdí auto-
mobily. Na úvod byla dětem řečena pravidla, jak 
se mají chovat a  jezdit, čeho je třeba si všímat. 
Došlo i na několik otázek a děti si mohly ověřit 
svoje znalosti. Po  teorii přišla na  řadu praxe. 
Děti se projížděly na svých kolech a odrážedlech 
po hřišti, vyzkoušely si i vlakový přejezd, jízdu 
po kruhovém objezdu nebo zúžení. Na závěr do-
stal každý za  odměnu sladkost, omalovánky 
a reflexní prvek. Nyní víme, že děti jsou do pro-
vozu připraveny a řádně proškoleny. 

S  nadcházejícím podzimem se opět blíží akce 
a  program, který pro vás v  Dymáčku máme 
do konce roku vždy připravený. 
Dovolte mi tedy seznámit Vás s naším pravidel-
ným programem. 
• V pondělí u nás probíhají dvě aktivity. 
• Jako první je volná herna v  době od  9:00 

do 11:00 hodin. Průvodní osoba je mamin-
ka Klára. Tato herna je otevřená pro všechny, 
kdo chcete přijít s  dětmi si pohrát , navázat 
nové kontakty nebo se jen podívat k  nám 
do Dymáčku na náměstí.

• Druhá aktivita je zaměřená již spíše na starší 
děti. Jedná se o  logopedii s Kamilou, která 
se věnuje dětem po celý školní rok, vždy jed-
nou za týden. V případě, že někdo zapomněl 
nebo neviděl naši výzvu již v minulých číslech 
Dymáčkovin, tak nám napište. Pole počtu 
dětí je možné domluvit i  případné otevření 
další skupinky pro děti a v době, po vzájemné 
domluvě.

• V úterý je vždy Cvičení s Maruškou v době 
od  10.00 do  11.00 konané v  kulturním 
domě. Pohybové aktivity jsou doprovázeny 
jednoduchými říkankami a popěvky pro děti 
od roku a půl až do 3 let. Vítáni jsou ale také 
starší kamarádi. Vřele uvítáme i další mamin-
ky nebo tatínky (babičky nebo dědečky), které 
cvičení třeba jen zajímá a rádi by alespoň na-
koukli. Jste srdečně zváni. Pro jakékoli dotazy 
napište na mail: cvicenidymacek@seznam.cz. 
Tento mail jsme zřídili speciálně pro vás a naše 
lektorka Maruška vám na dotazy odpoví. 

• Minulý rok probíhalo cvičení ještě pro starší 
děti, ale naše maminky/lektorky, které cviči-
ly, se vrátily do práce a tak se nyní zatím jen 
domlouváme, zda pro starší děti od 3 let by se 
konalo cvičení v kulturním domě. Věříme, že 
to nějak vymyslíme a tuto novinku dáme vě-
dět na Facebooku nebo webových stránkách. 
Pokud máte zájem, napište nám na:
marcdymacek@gmail.com.

POZVÁNKA NA OSLAVU 
10. VÝROČÍ DYMÁČKU 
V neděli 14. října v kulturním domě od 15.00 
do 18.00 pořádáme oslavu našeho výročí - a jak 
jinak, než akcí pro děti. 
Vystoupení WIKIHO S MIMONI bude 
od 15.30 do 16.30. 
Pro děti máme připraveno: malování na  obli-
čej, skákací hrad, dárečky a narozeninový dort 
s rychlými špunty:) 
Srdečně zveme všechny děti z Jedovnic bez ohle-
du na to, zda do Dymáčku chodily, chodí nebo 
se chystají :) Vstup zdarma. 
Další pozvánky jsou již spíše jen avízo a připo-
menutí toho, že se můžeme těšit na drakiádu, 
divadlo, stromeček pro zvířátka a Mikuláše.

Věci nebo knihy k zapůjčení
V případě, že čekáte miminko a budete potřebovat 
váhu na novorozence, dejte nám vědět. Dymáček 
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má váhu k zapůjčení a velice rád ji poskytne na po-
třebnou dobu. Dále máme v  Dymáčku i  knížky 

zaměřené na  děti a  jejich vývoj. V  době herny si 
můžete vybrat a knížku si zapůjčit domů. 

Za Dymáček Lenka Šebelová

Skauti

Skautské středisko 
Jedovnice zve všechny 
děti do svých řad
S  novým školním rokem star-
tuje i  ten náš skautský, a  tak je 
nejvyšší čas do Skautu přihlásit 
i svou dceru nebo syna. 
Skaut nabízí vašim dětem partu 
přátel, se kterými můžou zažít nevšední dobro-
družství. Kromě toho také cílíme na všestranný 

rozvoj dítěte, učení pomocí her, činností, ale i zá-
žitků. Podporujeme spolupráci v týmu. Zkrátka 
se snažíme, aby vaše dítě mohlo být v dnešním 
světě aktivní a snadno nalézt své místo. 

Schůzky probíhají každý týden. Podle počasí se 
odehrají buď v klubovně, nebo venku, doporuču-
jeme proto dát vašemu potomkovi vhodné oble-
čení, u kterého nebude vadit případné ušpinění.
Už se na vás těšíme!

Skautské středisko Jedovnice

Pionýři

Filmový festival
Fanoušci filmových hvězd 
společně odjeli na  Filmový 
festival do Hornic u Jemnice, 
kde každý den byl nabitý 
scénkami, soutěžemi a dalším 
programem. Po  červeném 
koberci se každý den prošly hvězdy z  českých, 
ale i světových filmových trháků jako je Slunce, 
seno…, Titanik, nechyběly ani pohádky a filmy 
s vojenskou tématikou.

Jako správní filmoví fanoušci jsme i my sbírali 
autogramy známých celebrit a ukládali je do fo-
toalb. Tato nasbíraná fotoalba byla velmi cenná, 
každé podle počtu slavných fotek v něm. Týmy 
fanoušků na  nich dokonce vydělaly, fotoalba 
byla na závěr festivalu vydražena za neuvěřitelné 
částky.
Tento krátký popis však nemůže vylíčit nepo-
psatelnou atmosféru letošního tábora, a  proto 

Přehled schůzek jednotlivých oddílů + kontakt na vedoucího oddílu: 
kdo oddíl věk Kdy? Kde? (sraz) kontaktní osoba

kluci + 
holky benjamínci 4-6 let čtvrtek 17.15-18.15 klubovna (Chaloupky, 

zastávka na Studnice)

Jana Tesařová Gabrielová 
j.gabrielova@seznam.cz
737 959 166

holky 6. oddíl

1.-5. třída středa 17.00-19.00 u KD
Jana Tesařová Gabrielová  
j.gabrielova@seznam.cz
737 959 166

6.-9. třída úterý 17.00-19.00 u KD
Gabriela Plchová  
gabca@skautka.cz 
 722 450 734

kluci

3. oddíl 1.-9. třída středa 17.00-18.30 u Redy
Ondřej Stejskal  
stejskalond@gmail.com
770 114 758

4. oddíl 1.-9. třída úterý 17.05-19.00 klubovna (Chaloupky, 
zastávka na Studnice)

Josef Plch  
josefplch@email.cz
733 305 360



20

doporučuji navštívit naše stránky a  podívat se 
na přenosy z festivalu.

Spajdík

Piráti z Olšovce

Už je tomu tak, o prázdninách zakotvila na na-
šem rybníku pirátská loď a z ní vystoupila banda 
pirátů, která hledala novou posádku. Piráti měli 
pouze malý kousek mapy a  místní děti pro ně 
byly ideální posádkou pro hledání pokladu.
Vyrobili jsme si námořnická trička a každý den 
vyráželi i  přes velká vedra do  okolního terénu 
získávat další kousky mapy. Byli jsme velmi ši-
kovní a poklad - jak jinak - i přes zapeklitý zá-
mek získali.

Kamča

Letíme na Havaj!
S prázdninami se nám nechtělo ještě loučit, a tak 
naši první velkou společnou schůzku jsme uspo-
řádali v havajském stylu. Na hřišti u klubovny 
byla připravená stanoviště, za která děti získávaly 
razítka do svých kartiček, vyrobily si také pravý 
havajský věnec, ale hlavně se dozvěděly, kdy bu-
dou bývat jejich schůzky. 

Schůzky oddílů
Pokud by ses k  nám rád přidal, stačí si vybrat 
z oddílů a přijít na schůzku.
Kuňky (1.-2. třída) středa 17.00-18.30
Rosničky (3.-4. třída) pátek 17.00-18.30
Skokani (5.-8. třída) čtvrtek 17.00-18.30

Peťa

Sport
Župní přebor žactva v lehkoatletických disciplínách

9.  září letošního roku proběhl již 19. ročník 
memoriálu br. Jaroslava Daňka – žákovských 
atletických závodů. Pěkné slunečné počasí při-
lákalo na  sokolské hřiště 35 mladých atletů 
z Jedovnic a z Brna.
Změřili svoje síly ve  čtyřech disciplínách, a  to 
ve  sprintu, ve  skoku do dálky, v hodu kriketo-
vým míčkem nebo vrhu koulí a  ve  vytrvalost-
ním běhu.
Vzhledem k  málo početné účasti přespolních 
závodníků, kdy chyběla tradiční konkurence 

ze Svitávky, Městečka Trnávky či Bílovic, stá-
li jedovničtí reprezentanti „na  bedně“ téměř 
ve všech kategoriích. Není tedy divu, že získali 
i pohár za první místo družstev.
Pořádající Sokol Jedovnice děkuje všem aktiv-
ním účastníkům za  jejich sportovní nasazení 
a rodičům za podporu dětí a vytvoření příjemné 
atmosféry na hřišti.

Ing. Kateřina Klimešová,  
starostka T. J. Sokol Jedovnice
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Rozhovor aneb Seznamte se... 
s Evou Štaralovou, ředitelkou ZŠ
Paní Mgr.  Eva Štaralová 
je od 1. srpna tohoto roku 
novou „hlavou“ jedovnické 
základní školy. Protože 
škola je důležitou součástí 
společenského i  kulturního 
života obce, rozhodli jsme 
se napomoci vzájemnému 
seznámení mezi paní ředi-
telkou a  občany Jedovnic. 
Přinášíme tedy tento rozhovor.
XX Paní ředitelko, vítáme vás u nás v Jedovnicích. 

Odkud k nám vlastně přicházíte a proč jste si 
jako nové působiště vybrala právě Jedovnice?
Děkuji vám za milé přivítání v Jedovnicích.
Přicházím k vám z Brna a Jedovnice jsem si vy-
brala záměrně. Strávila jsem tu mnoho krásných 
chvil, a tak v okamžiku, kdy jsem si na portále 
Školství Jihomoravského kraje v  sekci inzerce 
přečetla oznámení o konkurzním řízení na mís-
to ředitele Základní školy Jedovnice, okres 
Blansko, nezaváhala jsem a  do  konkurzu se 
přihlásila.
XX Jaké jsou vaše první dojmy - ve škole, ale i v na-

šem městysi? Stihla jste se zde už porozhlédnout?
Rozhodně mohu říci, že první dojmy jsou pozi-
tivní, kolegové jsou vstřícní a společně se snaží-
me navzájem se poznat a porozumět si. Máme 
společný cíl: kvalitně vzdělávat jedovnické děti, 
a  to je naše východisko pro vzájemný dialog. 

Pokud jde o samotné Jedovnice, ty znám velmi 
dobře a rozkoukání není potřeba.
Během měsíce srpna jsem se seznamovala s cho-
dem školy, s budovou jako takovou a konkreti-
zovala jsem si svou představu, jak zvelebit pro-
středí školy, ať už vnější, či vnitřní. Mohu zmínit 
například plán vybudovat chybějící venkovní 
sportoviště pro naše žáky nebo modernizaci po-
čítačové učebny.
Je třeba ovšem říci, že budova školy je nově opra-
vená, třídy jsou vybaveny interaktivními tabule-
mi a je zapotřebí jen doladit vybavení počítačové 
učebny a dokončit renovaci elektrických rozvodů 
v celé budově.
XX S jakými plány jako ředitelka nastupujete? 

Kam byste ráda zdejší školu posunula a na co 
chcete klást největší důraz?
Prioritami jsou pro mne výuka anglického jazy-
ka, informačních technologií a environmentální 
výchovy. Ráda bych postupně zavedla do  výu-
ky prvky metody CLIL1). Rodilý mluvčí, který 
bude na naší škole působit od října, vždy jeden 
den v měsíci přiblíží našim žákům anglosaskou 

1) Metoda CLIL (Content and Language Integrated 
Learning) - integrovaná výuka předmětu a  cizího 
jazyka. Integrovaná výuka předmětu a  cizího jazyka 
je vyučovací metoda založená na výuce školního před-
mětu prostřednictvím cizího jazyka, takže žák si osvo-
juje znalosti a dovednosti v obou předmětech současně. 
Vhodnými předměty jsou například zeměpis, dějepis, 
matematika, přírodopis, občanská výchova či tělesná 
výchova (podle Wikipedie).



22

kulturu a autentický jazyk se stane nedílnou sou-
částí výuky cizího jazyka na naší škole. Věřím, 
že žáci budou nadšení a anglický jazyk se stane 
naprosto běžnou součástí jejich života.
Základní škola bude pokračovat ve  spolupráci 
s  německým Aschheimem. Budování vzájem-
ných dobrých vztahů představuje velký přínos 
nejen pro výuku německého jazyka, ale i pozná-
vání německé kultury jako takové.
Důležitým prvkem pro úspěšnou práci školy je 
spolupráce s obcí a radnicí, která doposud probí-
hala na vysoké úrovni a podpory obou si velmi 
cením. Naše základní škola chce být aktivním 
účastníkem života obce. Jedovnické občany bych 
ráda tímto pozvala na akci „100 let republiky“, 
která se bude konat v místním kulturním domě 
25. 10. 2018 v 17.00 a je připravena ve spolupráci 
s jedovnickou ZUŠ. Velký dík patří paní Ing. K. 
Klimešové za aktivní spolupráci na tomto díle.
Rovněž komunikace školy s  rodiči je nepostra-
datelná pro zdárný vývoj dítěte. Každý pod-
nět je přínosný. Rodiče mohou oslovit školu 
elektronickou cestou nebo se mohou dostavit 

na konzultační hodiny, které má každý pedagog 
naší školy.
XX Jaké předměty jste dosud vyučovala? Kolik 

hodin a co budete učit jako ředitelka?
Vyučovala jsem klasickou řečtinu, latinu a  vedla 
jsem semináře antického umění a dále na základní 
škole jsem vyučovala anglický jazyk, německý jazyk, 
dějepis a výtvarnou výchovu. 
Na jazykových školách jsem vedla kurzy anglického 
a italského jazyka.
Nyní učím anglický jazyk v 6. a 9. ročníku. Celkem 
7 hodin. 

XX Chtěla byste našim čtenářům o sobě prozradit 
i něco ze soukromí, jaké máte záliby a podobně? 
Od dětství ráda cestuji, poznávám nové kultury, 
lidské příběhy - a s tím jsou spojeny mé hlavní 
záliby, kterými jsou cestování a  učení se cizím 
jazykům. 
XX Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně 

úspěchů.
Ptala se Soňa Plchová, redakce 

Jedovnického zpravodaje

Rozhovor č. 2 aneb Seznamte se…
s Jiřím Roudným, 
kronikářem Jedovnic
Většina jedovnických 
občanů ví, že se pan 
Roudný stará o  naši 
kroniku, ale možná 
mají jen matnou před-
stavu o tom, co všechno 
tato práce obnáší. Proto 
jsem pana kronikáře 
navštívila a  položila 
mu řadu zvídavých 
otázek.
XX SP: Jak dlouho již vlastně o kroniku pečuje-

te? Předpokládám, že kromě psaní aktuálních 
záznamů také opatrujete starší svazky. Od kdy 
jsou kronikářské záznamy u nás vedeny a kolik 
kronikářů se na nich podílelo? Kolik knih celko-
vě naše kronika má?
JR: Kronikářem jsem od roku 1986, takže je to 
letos 32 let. Momentálně píši do šestého svazku 
jedovnické kroniky, a to jako šestý kronikář. 

Přestože naše obec je písemně doložena již v po-
lovině 13. století, je naše kronika vlastně velice 
mladá. 
Prvním oficiálním kronikářem obce se 
stal teprve v  roce 1934 František Meluzín 
z čp. 41, učitel a ředitel zdejší školy. Po vzniku 
Československa přitom byla už v  roce 1920 
Zákonem o  pamětních knihách obecních všem 
městům a obcím dána povinnost vést kroniku. 
Jedovnické zastupitelstvo sice v  roce 1922 
pamětní knihu pořídilo a  pověřilo místního 
nadučitele Vincence Tomáška, aby vytvořil 
úvodní zápis o historii Jedovnic - potom ale žád-
nými zápisy o současnosti až do roku 1934 nikdo 
nepokračoval. 
Nicméně víme, že nadučitel Tomášek již před-
tím soukromě psal jinou kroniku, která se vě-
novala hlavně historii jedovnické školy a učitelů. 
Náhodou se mi před několika lety podařilo tuto 
unikátní knihu získat. Zápisy v ní končí rokem 
1916. Ve zpravodaji z ní už před časem vyšly ně-
které ukázky.
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František Meluzín tedy v  roce 1934 navázal 
na  Tomáškův historický úvod a  pokračoval 
v  zápisech až do  roku 1940. Tehdy bylo všem 
obcím nařízeno odevzdat kroniky do  okresní-
ho archivu. Tam byly během války v  bezpečí. 
V roce 1945 se kronika do Jedovnic vrátila a no-
vým kronikářem se stal Josef Skoták z  domu 
čp. 216 v Hybešově ulici v Chaloupkách, jádrař 
ve  slévárně ČKD. Zpětně doplnil i  záznamy 
z válečných let, poslední jeho zápis končí rokem 
1947. V letech 1948 až 1953 byly Jedovnice bez 
kronikáře. Od roku 1953 kroniku vedl Jaroslav 
Řezníček z  čp. 306, učitel a  zástupce ředitele 
školy. Po  odchodu pana učitele do  důchodu 
v  roce 1963 převzal kroniku můj otec Alois 
Roudný z čp. 438. Vedl ji 22 let. Po jeho smrti 
jsem se v roce 1986 stal kronikářem já.
XX Jedovnická kronika má tedy šest svazků. Jaké 

období je v jednotlivých knihách obsaženo? 
První svazek obsahuje zmíněný přehled nejstar-
ší historie a zápisy od roku 1934 do roku 1960, 
na kterých se podíleli František Meluzín, Josef 
Skoták a Jaroslav Řezníček, který pak pokračo-
val ve  druhém svazku kroniky – ten obsahuje 
roky 1961-1973, od  roku 1964 už ho psal můj 
otec Alois Roudný. Třetí svazek zahrnuje roky 
1974-1982 a celý ho zapsal tatínek, čtvrtý obsa-
huje roky 1983-1995. Tam jsem od  roku 1986 
psal už já. Poté jsem založil pátý svazek, v něm 
jsou zapsány roky 1996-2009. A od  roku 2010 
píši do šestého svazku.
XX Vy jste tedy po tatínkovi povolání kronikáře 

jaksi „zdědil“, ale jak se k psaní kroniky dostal 
on? 
To vlastně přesně nevím. Otec byl původně 
dělník, pak byl mistrem v kotlárně ČKD. Býval 
také předsedou hasičů a pan učitel Řezníček byl 
také hasič, tak možná o  tatínkovi věděl, že se 
zajímá o historii a třeba ho proto doporučil jako 
svého pokračovatele. 
XX Jak jste to v mládí vnímal vy – lákalo vás to 

od začátku, stát se také zapisovatelem historie 
rodné obce? Připravoval vás na to tatínek nějak?
Historii jsem měl vždycky rád, ale mě spíš za-
jímala vojenská historie, hodně jsem obdivoval 
Napoleona. Nebo jsem četl o rytířských řádech, 
o historii templářů. 
Vlastně jsem si nikdy nemyslel, že bych se 
měl stát kronikářem, i  když jsem samozřejmě 

pozoroval, jak to tatínek dělal, a někdy mu i tro-
chu pomáhal, třeba s  výstřižky z  novin, které 
ukládal, kdykoli se někde něco o  Jedovnicích 
psalo. Že by mě ale nějak cíleně připravoval, to 
ne – zemřel totiž náhle a nečekaně, ještě doce-
la mladý, bylo mu 67, byl mladší než já dnes. 
Původně jsem jenom dostal za  úkol shromáž-
dit všechny materiály, které tatínek doma měl, 
a odevzdat je „na obci“. Potom jsem ale pocítil, 
i když to bude znít trochu pateticky, takovou po-
vinnost v otcově díle pokračovat. On tou místní 
historií strašně žil, jezdil do  archivů a  hledal 
všechno, co se týkalo Jedovnic. Z jedovnických 
kronik vypsal a  vlastním bádáním doplnil celé 
dějiny obce, je to tenhle svázaný strojopis z roku 
1978 (ukazuje knihu v červených deskách s nápi-
sem Jedovnice). Taky za ním často chodíval pan 
Štych, který tehdy obnovil spolek Vlastimil a byl 
pak léta režisérem divadelníků, hledali spolu 
záznamy o starém Vlastimilu. Kdyby býval otec 
předčasně neumřel, kdoví, co všechno mohl ještě 
dokázat. V posledních několika letech začal pá-
trat po kořenech našeho rodu, vím jen, že zjistil, 
že Roudní pocházejí odněkud z Čech… ale ne-
bylo mu dopřáno své dílo dokončit.
XX Vychoval jste si vy sám nějakého nástupce, 

kterému byste kroniku chtěl jednou předat? 
Nemám potomka, který by to po mně mohl pře-
vzít, navíc je to věc  rozhodnutí obce. Byl bych 
ale rád, kdybych už časem přece jen mohl něko-
ho zaučit a předat mu své zkušenosti.
XX Jaké schopnosti a předpoklady by měl správný 

kronikář mít a co všechno má za povinnost za-
znamenávat? Stanovuje současný Zákon o kro-
nikách obcí nějaké přesné požadavky? 
Zákon je spíš obecný, říká, že se do kroniky obce 
mají zaznamenávat „zprávy o  důležitých a  pa-
mětihodných událostech v obci pro informaci i po-
učení budoucím generacím“. Existují ale podrobné 
metodiky, které určují, co všechno má kronika 
obsahovat – např. záznamy o  počasí, o  počtu 
obyvatel, zprávu matrikářky o počtu zemřelých 
a narozených, nebo třeba výsledky voleb. Přímo 
zákonem je dáno, že „nedílnou součástí kroniky 
je příloha, která obsahuje písemné, obrazové nebo 
zvukové dokumenty doplňující zápis v  kronice“. 
Fotografie, výstřižky a  jiné materiály se ale ne-
lepí přímo do  kroniky, ukládají se například 
do krabic. Otec vedl v letech 1966-1975 takové 
fotoalbum (ukazuje tlustou knihu), ale od  roku 
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1976 se za každý rok lepí vybrané fotky na velký 
arch papíru, takže je to pak připravené k použití 
na případné výstavě. 
Do krabice s přílohami u nás dáváme také za ka-
ždý rok všechny obecní zpravodaje, několik čísel 
farního občasníku a  DVD se všemi  videožur-
nály. Přidávám vždy také pár výtisků různých 
celostátních novin nebo časopisů, podle toho, 
co mi připadá důležité. Nebo také pozvánky 
na různé kulturní a sportovní události, které se 
u nás konají. Když to jde, tak se snažím jít podí-
vat na všechny významné akce – nebo pokud se 
některé nemůžu zúčastnit, zajistím si informace 
a fotky od pořadatelů. 
A když se ptáte, jaký by měl kronikář být – nej-
důležitější asi je, aby měl rád historii, aby se o ni 
zajímal. Asi se hodí, aby uměl úhledně a čitelně 
psát, protože zápisy do kroniky se provádějí ruč-
ně. Musí být svědomitý a zodpovědný, protože 
jeho úkolem je pořád všechno sledovat a zapiso-
vat si to.
XX Asi bychom se mohli zastavit u informace, že 

kroniky jsou i v dnešní době psány ručně. Proč 
tomu tak je?
Jde o  to, aby zápisy byly co nejtrvanlivější. Je 
možné kroniku psát i na počítači a následně čís-
lované listy vytisknout na trvanlivý dokumentní 
papír a svázat. U tištěných listů ale hrozí, že se 
slepí a text se pak může strhnout. Ručně psaný 
text je stále ještě ze všeho nejodolnější, musí se 
ale psát speciálním dokumentním inkoustem, 
který na  světle nevybledne. Dříve jsem psával 
plnicím perem a  často byl problém, že inkoust 
měl proměnlivou barvu, někdy tmavší, někdy 
světlejší. Proto jsem se vždycky snažil napsat 
celou dvojstranu najednou, aby tam ty rozdíly 
nevznikaly.
XX Máte spočítáno, kolik stránek jste za těch 32 

let zapsal? 
Kolik stránek jsem napsal, to jsem nikdy nepočí-
tal. Za jeden rok je jich kolem třiceti. Ale protože 
jsou stránky kronik povinně číslovány, můžeme 
to zkusit zjistit. 
(Počítáme: Ve  čtvrtém svazku Jiří Roudný začal 
na str. 138, do poslední str. 372 tedy napsal 235 
stránek. Pátý svazek obsahuje 373 popsaných strá-
nek a šestý zatím 245. Dohromady to tedy je 853 
stránek!)

XX Ze zákona o kronikách obcí vyplývá ještě jed-
na věc, kterou možná každý neví: kronikář ne-
zapisuje události hned, když se stanou, ale vždy 
zpětně za celý rok najednou a každý zápis musí 
být nejprve schválen radou obce, než se do kro-
niky zapíše „načisto“. Můžete nám přiblížit, jak 
takové schvalování probíhá? A nepřipadá vám 
to třeba poněkud svazující? 
Vlastně se nikdy nestalo, že by mi něco „nepro-
šlo“, nevidím to jako omezení. Jde o to, aby byla 
zajištěna co největší objektivita zápisů. A  jak to 
celé probíhá? Během celého roku si průběžně dě-
lám poznámky, přes zimu zpracovávám koncept 
zápisu za uplynulý rok. S  tím pak přijdu někdy 
v dubnu na jednání rady. Přečtu radním vždy jen 
takovou osnovu a oni si vyžádají některé vybrané 
body přečíst celé. Někdy se ptají na další podrob-
nosti. A po schválení můžu zápis přepsat už na-
čisto do kroniky. To dělám většinou na podzim, 
protože v létě mám práci na zahradě. To zname-
ná, že někdy touto dobou začnu psát zápis za rok 
2017. Samozřejmě zároveň s  tím vším musím 
sledovat aktuální dění letošního roku a  dělat si 
poznámky. Je to práce, která nikdy nekončí. Ještě 
mě napadá, někdy se do kroniky zapisují význam-
ní hosté, kteří do Jedovnic přijedou – tady třeba je 
upomínka na návštěvu italského mužského sboru 
z  Bolzana, který u  nás koncertoval v  roce 1995 
(ukazuje stránku s podpisy členů sboru).
XX Když jste kroniku v roce 1986 přebíral, musel 

jste třeba projít nějakým školením? A můžete 
celkově srovnat, nakolik bylo jiné být kroniká-
řem tehdy a pak po roce 1989?
Zatímco dnes jsou kroniky ve správě obcí a kro-
nikáře tedy platí obec, za  socialismu jsem byl 
jako kronikář zaměstnancem okresního muzea 
Blansko - samozřejmě to nebylo moje hlavní za-
městnání, pracoval jsem v ČKD. Tehdy se muse-
li všichni kronikáři každý rok povinně účastnit 
školení, které se konalo na blanenském zámku. 
Díky tomu jsme se mezi sebou všichni znali, 
dneska se s  ostatními kronikáři nepotkávám. 
I  teď se konají všelijaké semináře pro kroniká-
ře, některých jsem se také zúčastnil, ale je to jen 
na bázi dobrovolnosti.
Další rozdíl byl v  tom, že zatímco dnes schva-
luje zápisy do  kroniky rada městyse, tedy pět 
lidí, tak tenkrát byly Jedovnice střediskovou 
obcí a na MNV se schvalování zápisu účastnili 
i představitelé z okolních obcí, takže tam sedělo 
asi osmnáct lidí.  
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XX Myslím, že je škoda, že jen velmi zřídka je 
příležitost se s obsahem našich kronik seznámit. 
Jednou za čas jsou nakrátko vystaveny při něja-
kém výročí, ale to stejně není prostor si je nějak 
více prohlížet…
Když má někdo zájem, může se po  domluvě 
přijít do kroniky podívat. Většinou takhle při-
cházejí hlavně studenti, kteří píší nějakou diplo-
movou nebo bakalářskou práci, ti se pak zajímají 
o  určité konkrétní téma, třeba nedávno jedna 
dívčina vyhledávala historii turismu a  rekreace 
v Jedovnicích.
XX Co ve starších kronikách nejvíce zaujalo vás?

Nejvíc mě asi překvapilo, jak můj otec zapsal 
události roku 1968, tedy hlavně že mu to potom 
všechno tak nechali… o  tom, jak lidi malovali 
různé nápisy a odstraňovali směrovky na  silni-
cích… V souvislosti s letošním výročím 100 let 
republiky je zajímavé, že v kronice je zazname-
náno, jak v roce 1968 v Jedovnicích slavili výročí 
padesáté. Představitelé obce, v té době samozřej-
mě samí komunisté, u té příležitosti vyznamena-
li účastníky I. odboje, tedy bývalé legionáře. To 
předtím nebývalo, 28. říjen se po roce 1948 jako 
vznik první republiky víceméně nepřipomínal.
(nahlížíme do kroniky - ukázku najdete v rubrice 
Historie na str. 28) 

XX  Vím, že se již před časem mluvilo o tom, že 
by bylo dobré obecní kroniky naskenovat a v di-
gitalizované podobě zpřístupnit – ale zřejmě se 
s tím stále ani nezačalo?
Určitě by to bylo dobré, ale myslím, že tohle už 
čeká na někoho mladšího.
XX Děkujeme za rozhovor a za ochotu.

Rozhovor připravila Soňa Plchová

Pokud chcete vědět více:
Alois Roudný: Jedovnice (1978 - nepublikovaný 
strojopis, uložen u kronikáře)
Ivo Máčel: Vzpomínka na kronikáře pana Aloise 
Roudného (Jedovnický zpravodaj 2016 / 11-12), 
Ivo Máčel: Vzpomínka na pana Františka Štycha 
(Jedovnický zpravodaj 2018 / 7-8)
Josef Plch: Z kroniky nadučitele Vincence Tomáška 
(Jedovnický zpravodaj 2011 / 7-8 )
Josef Plch: Stará škola – podle kroniky Vincence 
Tomáška (Jedovnický zpravodaj 2011 / 9-10 )
Josef Plch: Pomník Tomáše Garrigua Masaryka 
(Jedovnický zpravodaj 2014 / 11-12 )
Zákon č. 80/1920 Sb. z. a n., o pamětních knihách 
obecních.
Vládní nařízení č. 169/1932 Sb. z. a n., o pamět-
ních knihách obecních 
Zákon č. 132/2006 Sb. o kronikách obcí 

Kultura
Informace z knihovny

NOVINKY V KNIHOVNÍM FONDU 
OD 23. 7. 2018
PRO DOSPĚLÉ
Do posledního dechu 
(Robert Bryndza)
Hana (Alena 
Mornštajnová)
Loutkář (Daniel Cole)
Mezi tiárou a  orlicí 
(Vlastimil Vondruška)
Něco skutečného (Erin Watt)
Prostá pravda (Jodi Picoultová)
V pasti lží (B.A. Paris)
Zakázané ovoce (Jojo Moyesová)

Zlomení andělé (Gemma Liviero)
Slepá mapa (Alena Morštejnová)
Vypravěčka (Jodi Picoultová)
Blízko plamene (Nora Robertsová)
Smrt přijde s úsvitem (Louis L‘ Amour)
Tatér z Osvětimy (Heather Morrisová)
Dědictví maorského náčelníka (Laura Walden)
Holanďanka (Ellen Keithová)
Chlapec na mostě (M.R.Carey)
Kam čert nemůže…nastrčí manžela (Alena 
Jakoubková)
Kde spí lufťáci (Ivanka Devátá)
Odpusť, že jsem se vrátil (Iva Tajovská)
Pád do tmy (Klára Janečková)
Veselí (Radka Třeštíková)
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Vyznamenání (Danielle Steel)
Devátý hrob (Stefan Ahnhem)
Hořká sezona (Tami Hoag)
Námi to končí (Colleen Hooverová)
Targa: Okamžik před smrtí (B.C.Schiller)
Žiješ jenom dvakrát (Dominik Dán)
Jiná Gabriela Koukalová (Gabriela Koukalová, 
Martin Moravec)
Nezávislá mysl (Osho)
Co odvál dým aneb Jak jsem přežil holokaust 
(Miloš Bondy)
Voda, která hoří (Jitka Vodňanská)

PRO DĚTI / MLÁDEŽ
Strašidýlko Stráša (Alena Mornštajnová)
Valentýnka a narozeniny (Ivana Peroutková)

Kouzelná cesta domů (Vlasta Beránková)
Banán (Anna Novotná)
Spolkla mě knihovna (Klára Smolíková)
Kdo zabil Snížka? (Petra Soukupová)
Ochechule (Daniela Fischerová)
Jezevec Chrujda prochází divočinou (Petr 
Stančík)
Herkules na zámku (Alžběta Dvořáková)
Gargamel a šmoulové (Peyo)

Naučná:
Malované dějiny Evropy (Vít Haškovec)
Almanach 750 let od  první písemné zmínky 
o Holštejně (kolektiv autorů)

Michaela Doleželová, knihovnice

Rozkvetlé Jedovnice 2018

Po  roční pauze proběhl letos další ročník tra-
diční soutěže Rozkvetlé Jedovnice. I přes velmi 
suchý rok bylo na  mnoha místech naší obce 
vidět, že při dobré péči se mohou květy objevit 
i na poušti. 
V  hodnoticí komisi zasedli z  pozvaných de-
víti předloni oceněných jen dva, paní Lenka 
Doleželová a  pan Jaroslav Němec. Proto byly 
operativně doplněny i  paní Božena Ševčíková, 
kulturní pracovnice obce, a Soňa Plchová, kte-
rá pořídila většinu fotografií. I  členy hodnoticí 
komise je třeba ocenit - nejde jen o čas věnova-
ný vlastnímu vyhodnocení, ale i  o  ochotu vzít 
na  sebe tíhu rozhodnutí. Do hodnocení nebyli 
zahrnuti ti, kteří byli oceněni minule, navíc letos 
komise při pověstném jazýčku na vahách prefe-
rovala ty, kteří dosud zůstávali „před branami“.
V  kategorii Nejhezčí okno byli oceněni man-
želé Irena a  Petr Marešovi (Hybešova 158), 
Marie a Lukáš Kuncovi (Tyršova 498) a Jaromír 
Valenta (Na Kopci 353). 

V kategorii Nejhezčí balkon / lodžie byli oceně-
ni manželé Alena a Josef Blažkovi (K Propadání 
558), Olga Opletalová (K Propadání 228) a Jitka 
a Josef Koutní (U Hrubé lípy 623). 
Již tradičně bylo nejnáročnější hodnocení kan-
didátů v kategorii Nejhezčí zahrádka / předza-
hrádka. Zde byli oceněni manželé Zdeňka 
a  František Kotoučkovi (Za  Kostelem 423), 
Kateřina a  Petr Škaroupkovi (Absolonova 753) 
a Libor Stýblo s Alenou Liškovou (Podhájí 98). 
Slavnostní vyhlášení výsledků a  předání drob-
né odměny proběhlo na úřadě v úterý 25. září 
za  účasti starosty obce, servis zajistila kulturní 
pracovnice paní Božena Ševčíková – oběma dě-
kuji. A velké díky všem, kdo péčí o květiny dělají 
Jedovnice hezčí. Je třeba zdůraznit, že ti, co mí-
vají krásné květiny vždycky, mají je krásné i letos 
- a my si toho velmi vážíme! Oceněním v soutěži 
Rozkvetlé Jedovnice jsme ale chtěli motivovat 
hlavně ty, kteří se objevili nově.

Josef Plch, předseda kulturní komise

Historie
Jak v roce 1918 přivítal jedovnický Sokol vyhlášení Československé republiky?

U příležitosti 100. výročí vzniku Československa 
se podíváme na  záznamy jedovnických sokolů 

z roku 1918, ale také z předchozích válečných 
let. Pramenem, z něhož můžeme vyčíst, jak to 



27

tenkrát bylo, je Zápisová kniha tělocvičné jed-
noty z  let 1909-1924, tu mi laskavě zapůjčil br. 
Josef Grim, bývalý starosta TJ Sokol Jedovnice. 
Kniha obsahuje zápisy ze schůzí správního vý-
boru a z valných hromad TJ Sokol, není to tedy 
kronika. I tak ale přináší mnoho zajímavých in-
formací, už vzhledem k tomu, že oficiální obecní 
kronika je vedena až od  roku 1934. Vybrané 
pasáže se staly podkladem pro Almanach ke 100. 
výročí založení tělocvičné jednoty Sokol Jedovnice 
(2007); v něm jsou celá I. světová válka, její ko-
nec i vznik republiky shrnuty ve dvou odstavcích:
„Ukázkové veřejné cvičení v  Jedovnicích určené 
na den 26. července 1914 se neuskutečnilo, protože 
Rakousko–Uhersko vyhlásilo Srbsku válku s  čás-
tečnou mobilizací a někteří členové Sokola museli 
narukovat do  armády. Pro mimořádné válečné 
poměry nemohly být konány výborové schůze, ani 
se necvičilo, činnost jednoty byla silně omezena. 
Cvičení bylo znovu obnoveno v  letních měsících 
roku 1917, v únoru 1918 se konala volební valná 
hromada.
Založení vlastního státu, Československa, bylo 
s  obrovskou radostí vítáno na  slavnostní schůzi 
dne 2. listopadu 1918. Příchodem mužů z  války 
a  zvýšením zájmu jedovnických občanů o  vstup 
do  Sokola se činnost jednoty rozšiřovala. Dne  
1. května 1919 byly zasazeny dvě lípy u sochy K. H. 
Borovského, jednota zakoupila nové tělocvičné ná-
řadí a klavír, jako letní cvičiště byl pronajat obecní 
pozemek nynější Tyršovy osady na dobu 10 let.“
Zajímalo mě, jaké další podrobnosti budou v ori-
ginálu. Četbu jsem začala zápisem z doby těsně 
před vypuknutím světové války. Zápis o schůzi 
správního výboru 4. května 1914 dokumentuje 
bezstarostné přípravy na  veřejné cvičení – 14. 
června se chtěli sokoli zúčastnit okrskového 
sletu v Bořitově, 28. června sletu v Brně; veřejné 
cvičení v  Jedovnicích spojené s  dětským dnem 
bylo plánováno na 26. července – „bude se pořá-
dati za každého počasí“. 
Slet v Brně měl probíhat po tři dny, ale 28. červ-
na 1914 byl zastřelen následník trůnu Ferdinand 
d´Este, a  proto byl slet téhož dne výstřelem 
z hmoždíře předčasně ukončen.
V Jedovnicích se ještě 8. července 1914 konala 
schůze, jejíž zápis v bodě „Rozhovor o veřejném 
cvičení“ zaznamenává plánování podrobností – 
„zajištění hudby k  veřejnému cvičení, stany pro 
buffet, pozvání sousedních jednot, večer taneční 

zábava“. Nikdo stále netušil, že to bude úplně 
jinak.
Další zápis v zápisové knize TJ Sokol Jedovnice 
pochází až z  10. února 1915 - konstatuje, že 
„v  ostatních měsících roku (1914) nemohly býti 
konány výborové schůze pro mimořádné poměry 
válečné. (…) Tělocvičná jednota Sokol zařídila 
v  sále br. Kousalíka, společně s  obcí jedovnickou, 
který jest na  „Panském domě“ lazaret. Bratr sta-
rosta (MUDr. František Polčák, starostou jedov-
nického Sokola byl 1907-1932) konal v  měsíci 
srpnu po neděle a svátky ošetřovací kursy, v nichž 
poučoval členy a členky, kterak ošetřovati nemocné, 
zvláště pak, kterak počínati při nakažlivých nemo-
cech. V sokolském lazaretu jest umístěno 16 postelí 
pro raněné. (…) 
28. listopadu 1914 do obou lazaretů dovezli prv-
ní transport nemocných, v době konání schůze 
v obou leželo 54 nemocných vojínů. Jejich stra-
vování se „s horlivou péčí ujalo 6 členek Sokola, 
které se střídají ve vaření pro vojíny.“ 
Pokračovat v  četbě zápisů z  válečných let bu-
deme až příště. Dozvíme se, kolik bylo členek 
a členů Sokola před válkou, kolik mužů muselo 
narukovat do  rakouské armády a  kolik z  nich 
vstoupilo do legií… kolik se jich šťastně vrátilo 
domů a kolik nevrátilo. Dnes přikládám už jen 
zápis ze sokolské schůze 2. listopadu 1918, o kte-
ré byla řeč v úvodu:

Zápis slavnostní schůze správního 
výboru dne 2. listopadu 1918, 
za  přítomnosti všech bratří a  sester, kromě  
br. Kyseláka, který omluven.
Bratr starosta zahajuje schůzi a  slavnostně ozna-
muje zřízení našeho vlastního, svobodného státu 
československého, a vybízí veškeré členstvo k usilov-
né práci pro mladý stát československý.
Vzpomíná prvních zakladatelů našeho svobodného 
státu, především Tomáše Masaryka, a našich ná-
rodních vojínů československých, kteří nelekali se 
obětovati své životy za drahocennou naši svobodu. 
Těmto zakladatelům provoláno hřímavé Na zdar!
K této schůzi pozván byl p.  starosta Josef Nezval, 
by ujednán byl společný postup občanstva v novém 
státě a přiměřeně rozdělena práce.
Usneseno svolati hned v neděli 3. listopadu na obec-
ní radnici velkou schůzi občanstva jedovnického 
a veškerý místní spolky a jich členy. Tímto úkolem 
pověřeni byli bři. Kervicr, Kuchař a Šebela. 
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Na  této schůzi zvolen místní „Národní výbor“, 
do  něhož za  naši jednotu zvoleni: bratr Kervicr 
a náhradníkem br. Kuchař.
Schůze pak krátkým proslovem br. starosty 
ukončena.

Na zdar!
Karel Kervicr, t. č. jednatel 

František Polčák, t.č. starosta

Oslavy 50. výročí vzniku republiky v říjnu 1968

Letošní rok je poznamenán vzácným výročím, 
28. října uplynulo 50 roků od  jejího vzniku 
po porážce Rakousko-Uherska v I. světové vál-
ce. Do  r. 1938 byl 28. říjen státním svátkem 
naší republiky. Po  druhé světové válce zůstal 
státním svátkem jako Den znárodnění. Letošní 
rok dal svátku 28. října jeho místo v  histo-
rii republiky. V  neděli odpoledne konala se 
u Šimáků veřejná oslava za dobré účasti obča-
nů. (…) Program zahájila hudba naší hymnou 
a proslov měl L. Knour z č. 369. Velmi hezkým 
číslem programu bylo pásmo školy, ve kterém 
za  doprovodu některých významných skladeb 
české hudby recitovali žáci školy básně připomí-
nající bohatou historii našich národů. Kronikář 
obce Al. Roudný podal zprávu o  průběhu I. 
světové války a státním převratu r. 1918 v naší 
obci. Tato doba není nikde zaznamenána, 
a  tak teprve po  50 létech jsou mezi žijícími 

pamětníky hledány zprávy z této doby. Známe 
jména občanů, kteří bojovali v legiích, neznáme 
zatím jména všech občanů, kteří padli na bojiš-
tích I. světové války.
Mužský pěvecký sbor za  vedení ředitele školy 
Fr. Musila doplnil program třemi sbory: Česká 
lípa, Má hvězda a  Teče voda, teče. Dále byly 
předány pamětní medaile k  50. výročí účast-
níkům I. odboje ze kterých dosud žijí a  také 
převzali medaile Setnička Rud. č. 144, Zouhar 
Jos. č. 82, Mík Boh. č. 65 a Nezval Kar. č. 187. 
Celkem bylo předáno 40 medailí, účastníkům 
II. odboje a občanům, kteří po řadu roků pra-
covali ve funkcích nebo na výstavbě obce. Mezi 
jinými tyto medaile obdrželi předseda NV 
Al. Doležel, členové rady NV, ředitel školy Fr. 
Musil, kronikář obce, děkan Fr. Vavříček a řada 
starších občanů.

(zapsal Alois Roudný 1968)
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Duchovní sloupek
S jídlem roste chuť...
Na  jednom z  ostrovů Orknejského souostro-
ví žilo několik rodin s  omezenými možnostmi 
spojení se světem. Vláda se rozhodla pomoci 
jim vybudováním mola, a tak umožnit přistání 
u ostrova větším lodím, nákladním i „autobuso-
vým“. Aby obyvatelům ostrova pomohla ještě víc 
a při tom sama ušetřila za dopravu a ubytování 
dělníků, zaměstnala na  stavbě všechny práce-
schopné muže z onoho ostrova. 
Molo bylo dokončeno a  uvedeno do  provozu. 
Výsledek této dobročinné akce byl překvapivý. 
Během měsíce se všechny rodiny z ostrova od-
stěhovaly. Za  práci na  stavbě totiž dostali mu-
žové desetkrát víc, než si vydělávali tradičním 
zemědělstvím. Založili tedy firmu a začali stavět 
přístavní mola na ostatních ostrovech. Dostávali 
přednost před místními obyvateli jednak proto, 
že už to uměli, ale také proto, aby nedošlo k dal-
šímu stěhování poté, co někdo další ochutná 
možností otevřených vyššími příjmy.
Dopadlo to jinak, než bylo očekáváno, nelze 
však říci, že špatně. Rodinám z  ostrova stavba 
mola pomohla. A  molo u  opuštěného ostrova, 
který časem zpustne, se bude hodit přírodo-
vědcům, až budou sledovat, jak si příroda bere 
zpět to, co člověk přetvořil k obrazu svému, aby 
si zajistil živobytí. Ten překvapivý konec však 
také nemůžeme prohlásit za dobrý. Nejen proto, 
že těch přírodovědeckých návštěv na ostrově asi 
nebude tolik, aby se stavba mola vyplatila, ale 
hlavně proto, že nevíme, co relativní zbohatnutí 
a  stěhování ze stavby na  stavbu udělá s  lidmi, 
zvyklými žít skromně v  souladu s  přírodou, 
k čemuž patří nutnost držet pohromadě, protože 
se všichni vzájemně potřebují. Za šťastný konec 
bych v  tomto případě považoval, kdyby si ony 
odstěhované rodiny nakoupily lepší vybavení, 
než měly v minulosti, a vrátily se na svůj ostrov 
k dřívějšímu způsobu života, ke svým kořenům.
Mnohem častěji, než vlády států, nabízejí lidem 
pomoc výrobci všemožných věcí od technických 
prostředků šetřících čas a námahu přes prostřed-
ky k  udržení zdraví až po  stále nové způsoby 

zábavy a komunikace. Nabídka je lákavá a  jeví 
se i  jako rozumná. Podezřelé však je, že se ten 
ušetřený čas někam ztrácí, čekárny u  lékařů 
bývají přeplněné, přemíra zábavy spíše unavuje 
a  navzdory komunikačním možnostem je vel-
kým problémem, aby se lidé domluvili. Aniž 
bychom se někam stěhovali, měníme způsob ži-
vota, a otázkou je, zda k lepšímu. Možná by nám 
prospělo vzpomenout si, kdy jsme byli naposledy 
opravdu šťastní a  spokojení a  co jsme k  tomu 
nepotřebovali.
Opravdu špatným koncem toho orknejského 
příběhu by bylo, kdyby ta dobře míněná pomoc 
nakonec přinesla to, že se ti původně podporo-
vaní chudí lidé budou snažit vydělávat stále víc 
a  podřídí tomu všechno. Jakmile člověk okusí 
možností, které se mu nabízejí, když vydělá víc, 
než nutně potřebuje, je těžké si stanovit hranici, 
kdy už máme dost.
Včera jsem na vycházce našel bedlu. Přemýšlel 
jsem, jestli si ji mám vzít, když houby nebyly 
cílem mé cesty. Kvůli usmažení jedné bedly ne-
stojí za to špinit pět talířů a uvádět do provozu 
fritovací hrnec. Vzal jsem si ji s  tím, že pokud 
nenajdu další, nechám ji v  lese na  konci cesty. 
Tím se ze mne stal houbař, i když jsem šel dál 
po  naplánované cestě. Věnoval jsem pozornost 
především tomu, jestli někde u  cesty nebude 
další bedla. Když jsem našel druhou, už bylo 
jasné, že to nádobí zašpiním, ale v tom případě 
by bylo lepší, kdybych našel ještě třetí, abych se 
nemusel dojídat něčím jiným. S  nálezem třetí 
bedly přišla myšlenka, že to už k večeři stačí, ale 
kdybych jich našel víc, mohl bych si je usmažit 
i zítra a pozítří - a že by tedy stálo za to opustit 
cestu i cíl a pustit se do houbaření naplno. Víc 
než rozumné uvažování rozhodlo to, že v  ná-
sledujících dnech na smažení bedel nebudu mít 
čas, takže jsem k cíli došel. Další bedlu jsem už 
nenašel, ale až na té nevynechané části cesty se 
mi podařilo několik fotek hodných zveřejnění. 
A smažené bedly mi i nadále jako sezónní jídlo 
zůstanou vzácné.

Václav Trmač, farář
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Napsali jste nám
Nekonečný život skla - co pro něj můžeme udělat my?

Klub dobré pohody uspořádal dne 27. 6. 2018 velmi 
zajímavý zájezd. Nejdříve jsme navštívili šlechti-
telskou stanici Hofman v Bzenci, dále pak jsme si 
prohlédli sklárnu v Kyjově.
Sklárna Vetropack Moravia Glass je předním vý-
robcem obalového skla v České republice, který pa-
tří k evropské technologické špičce. Vyrábí na 300 
druhů skleněných obalů různých tvarů i barev, při-
čemž podstatnou část surovin při výrobě – až 60 % 
– tvoří vytříděné střepy. Sklárna může recyklovat až 
120 000 tun střepů za rok, čímž nejen výrazně šetří 
zdroje i energii, ale také snižuje emise CO2 o 27 000 
tun za rok.
Během prohlídky jsme se o  skle dověděli mnoho 
zajímavého. 
- Je to jediný stoprocentně recyklovatelný materiál. 
Může se recyklovat pořád dokola.
- Sklo je odolné, nepropustné, hygienické i estetic-
ké, proto je ideálním obalem pro potraviny, nápoje, 
léky a parfémy.
- Využití střepů k výrobě nových obalů ušetří kaž-
dý den tolik energie, kolik spotřebují 3-4 rodinné 
domy za celý rok. 
- Díky sběru použitého skla šetříme přírodní suro-
viny: písek, sodu a vápenec – sklárna jich potřebuje 
ročně o 1890 vagónů méně. 
- Pro roztavení střepů se spotřebuje méně energie než 
k roztavení nových surovin. Energie ušetřená rozta-
vením jedné lahve může 25 minut napájet počítač.
- Proto sklárny žádají: Nevyhazujte sklo do směsné-
ho odpadu, ale do kontejnerů na sklo. Do těch ale 
nepatří porcelán, keramika, zrcadla ani PET láhve!
A jak třídíme u nás v Jedovnicích? Někdy to vy-
padá, že jsme nezodpovědní, líní nebo lhostejní 
k životnímu prostředí. Nebo přinejmenším někte-
ří z nás. Viděla jsem kolikrát plastové lahve v kon-
tejneru na sklo – proč, když kontejner na plasty je 

hned vedle?! V kontejneru na papír lze občas najít 
dokonce použité dětské pleny. Ty opravdu recyklo-
vat nejdou a patří do směsného odpadu a do spalov-
ny! To samé platí pro použité papírové kapesníky. 
Recyklovat se nedají ani plata od vajíček, protože už 
jsou vyrobena z recyklátu. Do kontejneru na papír 
nepatří ani mastné krabice, hlavně od pizzy. Naopak 
sklo a PET lahve nepatří do obyčejné popelnice! Je 
to škoda vyhazovat cenné druhotné suroviny!
Použité údaje jsou převzaty z  výkladu odborné-
ho průvodce a  z  propagačních materiálů sklárny 
Vetropack Moravia Glass. Moderní sklárna je velký 
zážitek a doporučuji exkurzi i našim školám. Stojí 
to za to!

J. Holá

Pranostika z titulní strany 
a několik dalších jako přívažek
• (8. září) Panny Marie narození – vlaštoviček 

rozloučení.
• (21. září) Po svatém Matouši čepici na uši.
• (28. září) Na svatého Václava babí léto nastává.
• V  září mnoho požárů bývá, proto se obloha 

rdívá.
• (4. října) Svatý František - v poledne košile, 

ráno kožíšek.
• (15. října) Den svaté Terezičky nebývá bez 

vlažičky.
• (16. října) Na svatého Havla má být všechno 

ovoce v komoře
• (28. října) Šimona a Judy - zima leze z půdy.
• Podzimek bohatý na mlhu věští v zimě mnoho 

sněhu.
• Teplý říjen, studený únor.
• V říjnu mráz a větry - leden, únor teplý.

Pozvánky
 X 100 let republiky

Základní škola Jedovnice ve spolupráci s místní 
ZUŠ zve všechny občany na slavnostní kulturní 
odpoledne, které se bude konat v kulturním domě 
ve čtvrtek 25. 10. 2018 od 17 hodin.

 X Tři akce ke 100. výročí 
vzniku Československa

• v sobotu  27. října po  18. hodině vyjde 
od  radnice slavnostní lampionový průvod, 
po  něm promítání starých fotek Jedovnic 
v kině a Bubušou před KD
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• v neděli 11. listopadu, 16.00 kinosál KD 
– promítání dokument. filmu „28. říjen na 
Moravě“

• v neděli 25. listopadu, 16.00 kinosál KD 
– přednáška „Založení republiky“ (Dana 
Šimková)

Více podrobností ke všem třem akcím najdete 
na str. 8.

 X Pozvánky ze ZUŠ Jedovnice
Srdečně zveme všechny 
žáky, rodiče i širokou veřej-
nost na 
KONCERT UČITELŮ
u  příležitosti slavnostního 
otevření multifunkčního 
sálu ZUŠ
ve čtvrtek 11. října 2018 v 18 hodin.

pedagogové ZUŠ Jedovnice

Základní umělecká škola Jedovnice a  městys 
Jedovnice pořádají 
SLAVNOSTNÍ KONCERT
při příležitosti 100. výročí vzniku Československé 
republiky a 50letého výročí pedagogického pů-
sobení pana učitele Mgr. Josefa Havelky na ZUŠ 
Jedovnice. Spoluúčinkují učitelé, žáci, hudební 
přátelé a malý doprovodný orchestr. 
Neděle 28. října 2018 v  15 hodin v  sále 
v Chaloupkách.
Vstupné dobrovolné.

 X Sokol Jedovnice vás zve na zájezdy
Zájezd do Mutěnic na „Putování 
slováckým vinohradem 2018“
V  sobotu 13. 10. 2018, odjezd v  7.00 hod 
z Jedovnic.
Start bude v 9.00 hod u Restaurace Pod Búdama, 
trasy povedou mutěnickým katastrem. Na startu 
budou k dispozici mapky s vyznačenými trasami 
a pokyny pro návštěvníky akce.
Cena zájezdu 200 Kč.
Zájezd do termálních lázní Veľký Meder
V  neděli 4. 11. 2018, odjezd v  5.45 hod 
z Jedovnic.
Cena zájezdu (autobusu) 400 Kč.
Zájezd do Vídně na divadelní představení
V  sobotu 24. 11. 2018, odjezd v  12.30 hod 
z  Jedovnic, v  17.00 hod návštěva premiéry 

muzikálu českých ochotníků ze Sokola Vídeň 
„HAŠLEŘENÍ aneb v  Praze bejvalo blaze“ 
s písničkami Karla Hašlera.
Cena za  autobus 250 Kč a  cena vstupenky  
14 EUR.
Přihlášky ihned s úhradou vybraného 
zájezdu: 
pí. Kvasnicová, tel. 776 313 665
pí. Kotoučková tel. 725 825 091

 X Bubušou 
27. října po skončení průvodu, prostor před KD 

 X Cesta pohádkovým lesem
Pionýr Jedovnice pořádá v sobotu 3. listopadu 
2018 POHÁDKOVÝ LES
Start od restaurace Barachov od 15.30 do 17.30. 
Cena za osobu 20 Kč. Pro každé dítě svítící 
náramek zdarma. Občerstvení s možností opékání 
párků zajištěno.

 X Běh za jedovnickým kaprem – 
Memoriál Jiřího Kovaříka

V  sobotu 10. listopadu 2018 se uskuteční  
22. ročník tradičního krosového běhu, který 
je zařazený do seriálu OBL Blansko a je určený 
pro všechny kategorie běžců od  nejmladší 
přípravky pod 7 let až po veteránské katego-
rie mužů a žen.
Hlavní trať muži a  veteráni měří 10,9 km, trať 
pro ženy a  veteránky je dlouhá 5,6 km, dorost 
poběží 4,8 km.
Žákovské tratě jsou v délce od 120 m do 1 500 m. 
Hlavní cenou pro vítěze kategorií je živý 
jedovnický kapr.
On-line přihlášky najdete na webových strán-
kách stránkách Okresní běžecké ligy Blansko 
- www.oblblansko.cz, propozice a  pozvánky 
na  webových stránkách klubu SK Jedovnice - 
www.skjedovnice.cz. Těšíme se na vás, ať už si 
přijdete zaběhat nebo jen podpořit a fandit. 

SK Jedovnice

 X Kino E-Cinema Jedovnice
ŘÍJEN–LISTOPAD 2018
Adresa: Na Kopci 571, 679 06 Jedovnice,  
tel. 704 425 319
Začátky představení v 17.00 hodin, pokladna 
otevřena ½ hodiny předem. Rada městyse stano-
vuje výši vstupného do Kina E-Cinema Jedovnice 
60 Kč, na  dětská představení ve  výši 30 Kč a  pro 
děti do 6 let zdarma.
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• 7. 10. NEDĚLE – TÁTOVA VOLHA 
Česká komedie/drama, 2018. / 90 /́ Cinemart, 
a.s. / Vstupné 60 Kč / MP 12 

• 28. 10. NEDĚLE – CESTA ZA  KRÁLEM 
TROLLŮ 
Norská rodinná dobrodružná pohádka, 2017. 
/ 88 /́ Cinemart, a.s. / Vstupné 30 Kč, děti do 
6 let zdarma / MP 

• 4. 11. NEDĚLE – PRAČLOVĚK 
Animovaná komedie, Velká Británie, 2018. 
/ 80 /́ AQS, a.s. / Vstupné 30 Kč, děti do 6 let 
zdarma / MP 

• 18. 11. NEDĚLE - PADDINGTON 2 
Rodinná komedie, Velká Británie a Francie, 2017 
/103 /́ Vstupné 30 Kč, děti do 6 let zdarma / MP
Program Kina E-Cinema Jedovnice najdete na in-
ternetu: www.jedovnice.cz - sekce Kino.

Pozvánky z okolí
 X 28. ročník turistického 
pochodu Křtinská padesátka

Sobota 6. 10. 2018, Křtiny
Jako obvykle pochod nabídne celou řadu zajíma-
vých tras od 10 km. Na vaši hojnou účast se těší 
organizátoři.

 X Beseda s Vlastimilem 
Vondruškou: Oldřich z Chlumu 
– román a skutečnost

Čtvrtek 18. 10. 2018, Adamov - sál Městského 
kulturního střediska, začátek v 17.00
Setkání se spisovatelem a historikem Vlastimilem 
Vondruškou není klasickou besedou, není to ani 
přednáška, ale jak sám říká, jde o one-man-show, 
v němž se pokouší zábavně vyprávět o životě, své 
literární tvorbě a  také o  životě našich předků. 
Není to ovšem pohled obrácený jen do minulos-
ti, protože dějiny se neustále opakují, někdy až 
s děsivou pravidelností. I o tom bude řeč.
Stejně jako Vondruškovy knihy, ani tento pořad 
nepostrádá nadhled, ale je současně postaven 
na reálných faktech. Je toho hodně z odkazu na-
šich předků, čím bychom se měli podle něj inspi-
rovat. A nejen my, ale především mocní tohoto 
světa, protože národ, který zapomene na  svou 
minulost, ztratí budoucnost.

 X Slavnostní akt odhalení 
sochy T. G. M.

Sobota 27. října 2018, ve 14.00 Rudice, před 
ZŠ a MŠ Hugo Sáňky

Smíšený pěvecký sbor Rastislav 
František Škroup / Josef Kajetán Tyl  
– Kde domov můj
anonymus – Ach synku, synku, Teče voda, teče

 X Smíšený pěvecký sbor Rastislav  
Slavnostní koncert u příležitosti 
100 let republiky

Neděle 28. října 2018, 18.00-19.30  
Blansko – Dělnický dům
František Škroup / Josef Kajetán Tyl  
– Kde domov můj
Bedřich Smetana – Píseň česká, Moteta I.,  
Moteta II.
Antonín Dvořák – Te Deum
Soprán: Lenka Cafourková Ďuricová
Baryton: Tadeáš Hoza
Orchestr Czech Virtuosi 
Diriguje Jaroslav Martinásek

 X Čechomor – vánoční koncert 
v rámci oslav 30. narozenin  

Úterý 11. 12. 2018, Blansko - Dělnický dům, 
19.00
Hudebníci seskupení kolem lídrů skupiny 
Františka Černého a  Karla Holase s  hostující 
zpěvačkou Martinou Pártlovou v  posledních 
letech výrazně pracovali na novém modernějším 
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zvuku, výraznějším aranžmá a také na novém re-
pertoáru. Album Nadechnutí je toho důkazem.
Předprodej vstupenek probíhá v  blanenské in-
formační kanceláři Blanka, Rožmitálova 6, tel. 
516 410 470, email: infocentrum@blansko.cz.

Vstupenka platí jako místenka.
Cena vstupenky: 550 Kč (sál), 450 Kč (balkon)

Inzerce
• Hledáme ke koupi chatu v Jedovnicích. 

Prosím nabídněte. Tel. 605 365 032
• Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v Jedovnicích.  

Tel. 735 137 107

NABÍZÍM 
SEČENÍ A MULČOVÁNÍ TRÁVY 

PALIVOVÉ DŘEVO, I SUCHÉ 
TEL. 608 065 337

krevní plazmu

věrnostní program on-line objednánípravidelná kontrola
zdravotního stavu

Kde nás najdete?
Břeclav - J. Palacha 2613/36 • breclav.caraplasma.cz

Brno - U Dálnice 777, Modřice - nákupní centrum Olympia • brno.caraplasma.cz 

Daruj
Kdy můžete plazmu darovat?

 

 

...protože pomáhat je lidské. Odběr je bezbolestný a podobný odběru krve.

Zdravý člověk ve věku 18 - 60 let.
Člověk s váhou nad 50 kg a max do 130 kg.
Člověk ochotný podstoupit vstupní lékařskou
prohlídku, která je součástí odběru a zaručuje
Vám neustálou kontrolu Vašeho zdravotního stavu.
Člověk ochotný strávit u nás 45 - 60 min svého času.
Občanský průkaz a zdravotní kartičku s sebou.

Náhrada

600 Kč
za každý

odběr

nápoje zdarma
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�obota 20. října od 7.30 do 17 h
neděle 21. října od 7.30 do 16 h
• prodej ryb na hrázi u Bašty (kapr, candát, lín, amur, tolstolobik)

• rybí speciality + další občerstvení

• dvoudenní jarmark (rozmanitý sortiment)

• doprovodný program pro děti (kolotoče, jízda na ponících aj.)

Více na www.jedovnice.cz                 nebo na www.olsovec.cz

RÁDIO PETROV

MEDIÁLNÍ PARTNER RYBOLOVU 

 

VÝLOV RYBNÍKA
 OLŠOVCE 2 018

Olšovec, s.r.o., Jedovnice

a městys Jedovnice

zvou na tradiční

Pořadatelé doporučují návštěvu výlovu mimo dopravní špičku, 

která je obvykle v sobotu od 10 do 13 hodin.

IDS JMK posílí v době výlovu autobusové spojení

linka č. 201 z Brna – Staré Osady;

linka č. 231 z Blanska (v obou směrech);

linka č. 167 Vyškov – Blansko (a zpět) – vybrané spoje pojedou 

přímo, bez přestupu v Senetářově.
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