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Na obálce: Jedovnická lokalita Na valech

Obrázek na titulní straně je pokusem o rekonstruk-
ci možné podoby kostelní výšiny někdy v 16. století. 
Ukazuje areál kostela se hřbitovem, opevněný valy 
a příkopy. Jde ovšem o fikci, i když jisté podpůrné 
argumenty pro tuto rekonstrukci existují. 
Pokud čteme texty ve starší i soudobé vlastivědné 
literatuře, velmi často narážíme na problém, že 
autoři uvádějí zajímavé informace, ale neuvádějí 
jejich zdroj. Pokud líčí svou současnost, lze doufat, 
že píší pravdu, ale pokud uvádějí informace z mi-
nulosti, obvykle nevíme, zda čerpali z  nějakého 
neznámého podkladu, nebo zda jde o tradovaný 
příběh – či o jejich dedukci nebo naprostý výmysl.
Taková je potíž i s informacemi ohledně určení, kde 
se nacházela lokalita Na Valech, spojovaná ve vlas-
tivědné literatuře s  jedovnickou tvrzí. V  obecním 
zpravodaji jsem se tím zabýval ve dvou příspěvcích 
– v textech Hledání jedovnické tvrze (in: Informace 
OÚ Jedovnice 2/1999, duben) a Stojí ještě jedovnická 
tvrz?! (in: Informace OÚ Jedovnice 3/1999, červen).

Oba texty jsem jako ukázku zaslal tehdejší historič-
ce Muzea Blansko – a aniž bych to tušil, byly pub-
likovány ve Sborníku Muzea Blansko 2000. To mne 
donutilo k  revizi všech poznatků, výsledkem byl 
třetí text, který vyšel následně ve Sborníku Muzea 
Blansko 2001 pod názvem Jedovnická tvrz, rybníky 
a valy... aneb laskavý čtenář promine. Ale od té doby 
již rovněž uplynula řada let.
Zdánlivě jasnou lokalizaci zaznamenal r. 1902 Jan 
Knies (Vlastivěda moravská, okres Blanský): „Dříve 
bývala zde i tvrz, o níž se dočítáme častěji, posledně 
r. 1569. Stávala u kostela na místě vyvýšeném, čás-
tečně za hřbitov upraveném, kde dosud lid říká Na 
valech.“
Hledal jsem ono „vyvýšené místo u kostela“ ko-
lem smuteční síně. Výkopy Telecomu zde ale ne-
zachytily ani stopu po nějakém starším osídlení...
Více na str. 23.

Josef Plch
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Starostovo okénko
Vážení spoluobčané,
zdravím vás poprvé v roce 2018, a proto mi do-
volte, abych vám všem ještě dodatečně popřál 
hodně zdraví a úspěšný nový rok.
Na  konci roku 2017 se nám podařilo dokončit 
část promenádní cesty u rybníka Olšovce, včet-
ně nového osvětlení. Další část je podmíněna 
stavebními pracemi směrem k Olšovecké ulici.
Bez problémů jsme zvládli dokončit stavbu 
opěrné zdi na Jiráskově ulici.
V Legionářské ulici dokončujeme nové zatrub-
nění kanalizační stoky.
V  jarních měsících proběhne také dokončení 
povrchů ulice Za Kostelem.
V provozu jsou schody k základní škole, finální 
terénní úpravy budou provedeny v jarních mě-
sících.
Vyřešili jsme havarijní stav stropu v  mateřské 
škole a v těchto dnech probíhají poslední dokon-
čovací práce, aby se provoz v  dotčených učeb-
nách opět vrátil do původního režimu.
Podle požadavků participativního rozpočtu 
byla upravena smuteční obřadní síň a také chod-
ník k místnímu hřbitovu. Zde bylo nově vybu-
dováno sociální zařízení.
Samostatnou akcí je investice JMK – průtah 
Jedovnicemi. Bohužel investor po dohodě s do-
davatelem práce v  zimních měsících přerušil. 

Dokončení komunikace je plánováno na měsíc 
květen. Tato situace je pro nás velice nepříjem-
ná a snažíme se s dodavatelem zajišťovat úpravu 
staveniště a jeho zimní údržbu. Tímto vás opět 
žádám o omezení průjezdu obcí a o toleranci.
Zastupitelstvo bude v měsíci březnu také schva-
lovat rozpočet městyse, na  kterém pracujeme 
od začátku roku.
V letošním roce bychom rádi, kromě jiných akcí, 
opravili komunikaci k základní škole a připravi-
li k opravě i další cesty.
Podali jsme projekt na revitalizaci budov mateř-
ské školy, včetně výměny zdroje vytápění. Tyto 
opravy bychom také rádi zrealizovali v letošním 
roce.
Pokračují práce na  ČOV, aby byla dokončena 
v termínu.
Už teď víme, že nás čeká rok plný velkých sta-
vebních akcí.
Některé tyto akce jsou závislé i na jiných inves-
torech, nebo jsou podmíněny přijetím dotace. 
Věřím, že se nám tyto akce podaří dokončit 
podle plánu.
Milí spoluobčané, na závěr vám chci poděkovat 
za pomoc při zimní údržbě a úklidu u vašich ne-
movitostí a popřát jen samé krásné dny.

Ing. Jaroslav Šíbl, starosta

Informace z rady a zastupitelstva
Ve všech případech se jedná o anonymizované výpisy z usnesení

v souladu s požadavky zákona na ochranu osobních údajů (Zákon č. 101/2000 Sb.)

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 57 ze dne 6. 12. 2017

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse souhlasí
• s komunikačním připojením zpevněných po-

jezdových a pochozích ploch na místní komu-
nikaci p.č. 1370/7 dle předložené dokumenta-
ce, žadatel MKL Real, s.r.o., Poříčí 2425/15, 
678 01 Blansko

• s úhradou faktury VS 1170133 od firmy GRAS 
CZ, s.r.o., Na  Kopci 335, 679  06 Jedovnice, 
v částce odpovídající výši ročního nájemného

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

kání s paní L. S., Lipovec
• smlouvu o  nájmu pozemků č. 00260000163 

s panem Ing. M. Ch., Strážnice
• Dodatek č. 1 ke  smlouvě o  nájmu pozemku 

zavřené dne 1. 10. 2015 s manžely M. a J. H., 
Jedovnice

• odepsání pokuty v.s. 2210002876 ve  výši 
500 Kč vyměřené panu Z. H., Brno, z důvodu 
její nevymahatelnosti
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• odepsání pokuty v.s. 2210002909 ve  výši 
200 Kč vyměřené panu M. T., Blansko, z dů-
vodu její nevymahatelnosti

• odepsání pokuty v.s. 221012243 ve výši 500 Kč 
vyměřené panu O. T., Brno, z důvodu její ne-
vymahatelnosti

• Dodatek č. 1 ke  smlouvě o  nájmu pozemku 
uzavřené dne 21. 10. 2015 s panem Ing. J. M., 
Jedovnice

• Smlouvu o  zřízení věcného břemene č. PV-
01430042706/001 s  firmou E.ON Distribuce, 
a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Bu-
dějovice

• Střednědobý výhled rozpočtu do  roku 2020 
Základní školy Jedovnice, okres Blansko, Nad 
Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice

• Rozpočet Základní školy Jedovnice, okres 
Blansko, Nad Rybníkem 401, 679  06 Jedov-
nice, na rok 2018. Závazným ukazatelem roz-
počtu jsou celkové výnosy a celkové náklady. 
Příspěvek obce bude vyplácen čtvrtletně.

• Střednědobý výhled rozpočtu do  roku 2020 
Mateřské školy Jedovnice, příspěvková orga-
nizace, Zahradní 632, 679 06 Jedovnice

• Rozpočet Mateřské školy Jedovnice, příspěv-
ková organizace, Zahradní 632, 679 06 Jedov-
nice, na rok 2018. Závazným ukazatelem roz-
počtu jsou celkové výnosy a celkové náklady. 
Příspěvek obce bude vyplácen čtvrtletně.

• Dodatek č. 2 ke  smlouvě č. 042862/17/OSV 
o poskytnutí finanční podpory na poskytová-
ní sociálních služeb z  rozpočtu JMK ve  výši 
77.000 Kč

•  Směrnice pro činnost kamerového dohlížecí-
ho systému městyse Jedovnice

Rada městyse bere na vědomí
• dopis předsedy MO KDU-ČSL Jedovnice 

Ing. J. S. a stanovuje výši nájemného pro ples 
KDU-ČSL

• žádost Ing. P. H., CSc., Jedovnice, pana J. K., 
Jedovnice, Ing. M. M. a Ing. L. M., Jedovnice 
a  pana M. K., Jedovnice, o  projednání dopl-
nění třetího vjezdu na  Havlíčkově náměstí 
v rámci oprav průtahu Jedovnice se SÚS JMK 
a  Dopravním odborem Policie ČR. Starosta 
městyse příslušné instituce co nejdříve osloví.

Rada městyse nereflektuje
• na předkupní právo chaty č.e. 85

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 58 ze dne 29. 12. 2017

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse schvaluje
• Smlouvu o  právu provést stavbu „Jedovni-

ce – úprava DS, Němec“ 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. 1030040682/001 se společností 
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 
370 49 České Budějovice

• Na  základě vyhlášky č. 463/2017 Sb. výši 
stravného pro cestovní náhrady od 1. 1. 2018: 
90 Kč pro 5-12 hodin pracovní cesty, 135 Kč 
pro 12-18 hodin pracovní cesty a  210 Kč pro 
déle než 18 hodin pracovní cesty

• Rozpočtové opatření č. 11/2017 dle předlože-
ného návrhu· 

Rada městyse bere na vědomí
• Konání Tříkrálové sbírky, pod záštitou Chari-

ty ČR, ve dnech 1. 1. – 14. 1. 2018

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice č. 25 ze dne 23. 11. 2017

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

Doležela a Ing. Josefa Vágnera.
2.  Schvaluje program zasedání dle předložené-

ho a doplněného návrhu.

3.  Schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskyt-
nutí dotace z  rozpočtu obce Kotvrdovice 
pro městys Jedovnice spočívající v  podílu 
uhrazených výdajů na hřbitov v Jedovnicích 
v roce 2017 ve výši 75.312 Kč.
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4.  Schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu 
městyse Jedovnice do roku 2022.

5.  Schvaluje rozpočtové provizorium městyse 
pro rok 2018 dle předloženého návrhu.

6.  Ukládá radě městyse zajistit hospodaření 
městyse dle schváleného rozpočtového pro-
vizoria pro rok 2018 při nepřekročení celko-
vých výdajů.

7.  Ukládá radě městyse a předsedovi finanční-
ho výboru připravit návrh rozpočtu městy-
se pro rok 2018 a předložit ho k projednání 
a schválení zastupitelstvu městyse.

8.  Ukládá starostovi městyse svolat před zve-
řejněním návrhu rozpočtu do  20. 2. 2018 
jednání volebních subjektů ke  stanovení 
návrhů investičních a  neinvestičních akcí 
na rok 2018. Pro jednání připravit jmenovitý 
seznam investičních a  neinvestičních akcí 
projednaný při sestavování rozpočtu na rok 
2017 doplněný o požadavky na rok 2018.

9. Schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2017 dle 
předloženého návrhu.

10.  Deleguje pravomoc zastupitelstva městyse 
na  radu městyse schválit rozpočtové opat-
ření č. 11/2017 dle skutečného stavu příjmů 
a výdajů v prosinci 2017.

11.  Bere na  vědomí informaci o  výši nákladů 
za  sběr a  svoz netříděného komunálního 
odpadu za rok 2017. 

12.  Bere na vědomí zápis ze schůze Kontrolního 
výboru Zastupitelstva městyse Jedovnice ze 
dne 10. 10. 2017.

13.  Bere na vědomí zápis ze schůze Finančního 
výboru Zastupitelstva městyse Jedovnice ze 
dne 22. 11. 2017.

14.  Deleguje pravomoc zastupitelstva městy-
se na  radu městyse schválit smlouvy nebo 
dodatky ke  smlouvám o  poskytnutí dotací 
do  rozpočtu městyse, jejichž schválení je 
nutné do konce roku 2017.

15.  Deleguje pravomoc zastupitelstva městyse 
na  radu městyse schválit smlouvy na  pro-
bíhající investiční akce v  městysu, jejichž 
schválení je nutné do konce roku 2017. 

16.  Deleguje pravomoc zastupitelstva městyse 
na radu městyse podat na MAS žádost o do-
taci na provedení stavby „Stezka pro chodce 
a cyklisty Jedovnice – Krasová“.

17.  Stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce 
neuvolněného člena zastupitelstva městyse 
dle přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., 
o výši odměn členů zastupitelstev územních 
samosprávných celků, ve  výši odměn plat-
ných do 31. 12. 2017

18.  Schvaluje přijetí neinvestiční finanční pod-
pory z  rozpočtu JMK ve  výši 500.000 Kč 
na  realizaci projektu „Oprava chodníku 
pro pěší kolem rybníka Olšovce, Jedovni-
ce“ a  pověřuje starostu městyse podpisem 
smlouvy č. 048592/17/OKH

19.  Schvaluje smlouvu o  účasti městyse Jedov-
nice na  financování díla „Jedovnice, vodo-
vod pro hřbitov“ se Svazkem vodovodů a ka-
nalizací měst a obcí, 17. listopadu 14, 680 01 
Boskovice. 

20.  Schvaluje podání žádosti poskytovatele soc. 
služeb městys Jedovnice o finanční podporu 
pro rok 2018 v oblasti podpory poskytování 
soc. služeb v souladu s ustanovením §105 zá-
kona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

21.  Schvaluje podání žádosti poskytovatele soc. 
služeb městys Jedovnice o  účelovou dota-
ci z  rozpočtu kraje v  dotačním programu 
A pro rok 2018 č. M/2018/940.

22.  Schvaluje smlouvu o dílo na opravu zatrub-
nění vodotoče v  ul. Legionářské se společ-
ností Moyses, s.r.o., Dvorská 1, 678 01 Blan-
sko.

Další důležité informace pro občany

Sbírka pro Diakonii Broumov

Diakonie Broumov ve spolupráci s MS Českého 
červeného kříže pořádá sbírku pro nás již ne-

potřebných věcí v neděli 25. února 2018 od 13 
do 17 hodin v sále v Chaloupkách.
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Sbírá se veškeré oblečení, lůžkoviny, ručníky, 
utěrky, zbytky látek (minimálně 1m2), domácí 
potřeby, nádobí, peřiny, povlečení, deky, obuv, 
hračky, menší elektrospotřebiče, knihy.

Věci prosíme zabalené do  igelitových pytlů či 
krabic, aby se nepoškodily transportem.
Bližší informace na čísle 607 645 152. 

Marie Gabrielová

Zpracování bioodpadu

V  roce 2017 Spolek pro rozvoj venkova Mo-
ravského krasu uspěl se svojí žádostí o  dotaci 
z  Operačního programu životního prostředí, 
projekt zaměřený na  podporu kompostování 
(85% výše dotace). Městys Jedovnice zakou-
pil v  rámci dotace štěpkovač, dále 41 zájemců 
převzalo (na  základě přihlášení z  roku 2016) 
nádoby na  kompostování (objem 1000  litrů). 

Předání občanům zajistila paní Keprtová z ÚM. 
Do projektu se zapojilo 16 z 26 obcí začleněných 
do  Spolku, které získaly celkem 10 štěpkovačů 
a 1800 kompostérů. Největší zájem projevili ob-
čané Rájce-Jestřebí (200 kusů) a  Vysočan (190 
kusů). 

Anna Bayerová

Statistika jednotky Sboru dobrovolných hasičů Jedovnice za rok 2017

Na  základě požár-
ního poplachového 
plánu je jednotka 
předurčena k  zása-
hům u mimořádných 
událostí na území 66 
obcí, čtyř územních 
odborů (Blansko, 
Vyškov, Brno-ven-
kov, Prostějov) a  dvou krajů (Jihomoravského, 
Olomouckého). Jednotka je předurčena také 
k zásahům u dopravních nehod, a to na území 
19 obcí, tří územních odborů (Blansko, Vyškov, 
Brno-venkov) a  jednoho kraje (Jihomoravské-
ho). Jednotka je zařazena do programu Zdravot-

nické záchranné služby a  Hasičského záchran-
ného sboru Jihomoravského kraje „Rozmístění 
AED (automatizovaných externích defibriláto-
rů) do JMK“. Díky své dislokaci patří naše jed-
notka v rámci tohoto systému dlouhodobě mezi 
nejčastěji využívané jednotky v celém Jihomo-
ravském kraji.

Za rok 2017 členové jednotky:
• odsloužili 35 040 hodin pohotovosti,
• odpracovali 1 031 hodin u zásahu a 463 hodin 

při ostatní činnosti,
• odpracovali 1 600 hodin na hasičské zbrojni-

ci, při údržbě a opravách techniky a věcných 
prostředků,

• absolvovali 51 hodin školení.

Činnost jednotky v roce 2017

požár 19
dopravní nehoda 37
únik nebezpečných látek 0
technická pomoc 45
záchrana osob a zvířat 15
planý poplach 3
celkem událostí 119
cvičení 3
ostatní činnost (neakutní zásahy) 12

Jednotka zasahovala v  77  % případů na  místě 
události jako první. K  největšímu počtu udá-
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lostí došlo jako obvykle v  letních měsících, 
především v  srpnu, kdy jednotka vyjela k  27 
událostem, což výrazně převýšilo měsíční prů-
měr 9,9 události. Naopak nejklidnějšími měsíci 
byly leden a květen pouze se čtyřmi událostmi. 
Ve vztahu ke dnům byl nejkritičtější pátek a nej-
klidnější pondělí, nejvíce událostí pak proběhlo 
v  podvečer, zejména kolem 17.  hodiny. Jednot-
ka v  uplynulém roce řešila události na  území 
21 obcí, z  toho na území městyse Jedovnice to 
bylo celých 48  %. Nejvzdálenější místo zásahu 
bylo v Babicích nebo v Bukovince. Velký podíl 
z celkového počtu přirozeně představují soused-
ní obce Rudice, Kotvrdovice či Senetářov. Mezi 
největší události, kterých se jednotka zúčastnila, 
patří bezesporu požár trávy a náletových dřevin 
v Suchém žlebu o rozsahu cca 100x400 m, na je-
hož likvidaci se podílelo 18 jednotek. 

Co se týká samotných členů jednotky, nejaktiv-
nějším byl Josef Formánek (foto), který se zú-
častnil plných 69 událostí. Průměrně se jedné 
události zúčastnilo 6,2 člena jednotky. Stejně 
jako v roce 2016 se i v předešlém roce navýšil re-
kordní počet výjezdů, a to o celých 28 událostí. 
Podrobnou statistiku včetně přehledných grafů 
najdete na našich webových stránkách www.ha-
sicijedovnice.cz. 

Za veškerou činnost patří všem členům jednot-
ky obrovský dík.

JSDH Jedovnice

 Z policejních záznamů

Zpráva o činnosti Policie městyse Jedovnice za období od 16. 1. 2017 do 17. 1. 2018

Obecní policie mimo jiné řešila v uplynulém ob-
dobí následující události:
• 2x nález klíčů v k.ú Jedovnice. Sepsány úřední 

záznamy, zveřejnění na infokanále. Klíče ulo-
ženy na služebně OP městyse Jedovnice.

• 2x nález mobilního telefonu na  ulici Bara-
chov, Riviera. Sepsán úřední záznam, zveřej-
nění na infokanále, předání majiteli.

• 2x vystaveno povolení ke stání
• 6x zaslána žádost o poskytnutí údajů z infor-

mačních systémů k zájmovým osobám.
• 4x předvolání pro pachatele přestupku v  sil-

ničním provozu. Přestupky následně vyřeše-
ny uložením pokuty příkazem na místě.

• 2x přijato oznámení – poškození zahradního 
skleníku a krádeže kovového roštu. Přestupek 
proti majetku šetří OP městyse Jedovnice.

• 1x přijato oznámení o  znečištění místní ko-
munikace psími výkaly. Přestupek – poruše-
ní OZV městyse Jedovnice. Šetří OP městyse 
Jedovnice.

• 2x odchyt volně pobíhajícího psa. Přestupek 
– porušení OZV – vyřešeno uložením pokuty 
příkazem na místě.

• Zajištění a označení propadlé pozemní komu-
nikace na Havlíčkově náměstí v Jedovnicích

• 1x přijato oznámení o  nevyplacené výhře 
z hracího automatu z jedné z provozoven na-
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cházející se v  k.ú. Jedovnic. Po  provedeném 
šetření byl k události sepsán úřední záznam. 

• Společný výkon služby s Obv. odd. PČR Blan-
sko, součinnost při šetření trestné činnosti 
páchané na k.ú Jedovnic.

• Přijato oznámení o přestupku proti občanské-
mu soužití, ke kterému došlo na ulici Na Kop-
ci. Rodinné neshody, návrhový přestupek, 
poučení osob o dalším postupu.

• 8x doručení písemnosti do vlastních rukou.
• 2x přijato oznámení – přestupky v  dopravě 

– parkování na vyhrazeném parkovišti. Pře-
stupky vyřešeny uložením blokové pokuty.

• 1x asistence při dopravní nehodě a  zajištění 
místa nehody na ul. Habeš. Vzhledem k nepa-
trné škodě na vozidlech byla dopravní nehoda 
vyřešena bez účasti PČR vyplněním formulá-
ře záznamu o dopravní nehodě.

• 1x šetření případu podomního prodeje na k.ú. 
městyse Jedovnice. Přestupek proti pořádku 
v  územní samosprávě – porušení Tržního 
řádu městyse Jedovnice – byl vyřešen na mís-
tě napomenutím a vykázáním prodejce.

• Nález 2 ks bankovních karet na ulici Kostelní. 
Karty uloženy na služebně OP městyse Jedov-
nice.

• 12x zajištění dopravní obslužnosti, dohled 
nad silničním provozem a  veřejným pořád-
kem.

• 2x přijato oznámení – sražená lesní zvěř. Za-
jištění místa, vyrozumění člena mysliveckého 
sdružení.

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

• 2x vyrozumění majitele chaty – nezajištěné, 
otevřené okno.

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

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

Obvodní oddělení PČR Blansko: 
tel. 974 631 396
Úřední hodiny Obecní policie městyse Jedov-
nice: středa 13.00 – 17.00, tel. 723 204 979

 Luděk Kolář – velitel Obecní 
policie městyse Jedovnice

Společenská kronika

Vítáme mezi námi
V obřadní síni jsme uvítali:
• Marielu Candy Bernal Pinedu, Jedovnice, Le-

gionářská ev.č. 504
• Jana Magulu, Jedovnice, Havlíčkovo náměstí 

664
• Jindřicha Vávru, Jedovnice, Palackého 281
• Lukáše Gryce, Jedovnice, Zahradní 676
• Josefa Zouhara, Jedovnice, U Hrubé lípy 616
• Tomáše Gryce, Jedovnice, U Hrubé lípy 617

Dne 5. ledna 2018 se 
narodilo první dítě 
tohoto roku v  Je-
dovnicích:
Vendula Korčáková, 
Jedovnice, Zahradní 
677

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

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

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

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

89 roků
 21. 1. Blažena Ševčíková, Zahradní 699, 84 

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

80 roků
 26. 1. Josef Petr, Na Kopci 751, 81 roků
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Únor
 2. 2. Drahomíra Balatková, Habeš 366,  

80 roků
 3. 2. Alois Tomášek, Zahradní 699, 89 roků
 8. 2. Jarmila Hrazdírová, Za Kostelem 486,  

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

83 roků
 9. 2. Irena Málková, Za Kostelem 490,  

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

86 roků

 12. 2. Milan Jedlička, Zahradní 699, 86 roků
 16. 2. Alois Kopřiva, Zahradní 699, 88 roků
 29. 2. Marta Nezvalová, Zahradní 699, 90 roků

Zlaté svatby
Zlaté svatby jsou zveřejňovány po souhlasu osla-
venců z knihy manželství pro Jedovnice. Pokud 
manželé byli oddáni jinde, než v  Jedovnicích, 
tak nezjistíme výročí svateb. Přihlásit se mo-
hou sami manželé nebo jejich děti na matrice 
u p. Nečasové.

Zdeňka Nečasová, matrikářka ÚM Jedovnice 

Co se děje v mateřské škole

Pololetí v MŠ

Nacházíme se v polo-
vině školního roku. 
V praxi naší mateřské 
školy to znamená pět 
měsíců společného 
vzdělávání (inkluze) 
podle upraveného 
Školního vzdělávací-
ho programu (ŠVP), 
doplněného o systém péče o děti s přiznanými 
podpůrnými opatřeními a o systém péče o děti 
od dvou do tří let. Pro úspěšné začlenění těchto 

dětí do kolektivu byl ŠVP doplněn také o pod-
mínky vzdělávání, které mateřská škola nabí-
zí. Dále máme za sebou pět měsíců povinného 
předškolního vzdělávání spolu s možností indi-
viduálního domácího vzdělávání.
Děti společně zažily spoustu akcí a  aktivit 
v rámci tříd i v rámci celé školy. Byly pořádány 
mateřskou školou i rodiči. Za všechny připome-
nu zahradní slavnost na téma indiáni, Dýňová-
ní, Cestu za skřítkem Podzimníčkem, návštěvu 
Domu přírody v  Moravském krasu s  progra-
mem péče o  ptáky a  zvířata v  zimě, relaxační 
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program s  tibetskými mísami, mikulášskou 
nadílku a vánoční besídky ve II. budově školky. 
Poslední akcí byla tříkrálová cesta do  kostela 
sv. Petra a Pavla v Jedovnicích. To jsou některé 
z příjemných akcí uplynulého pololetí.
Tou méně příjemnou, ale nutnou akcí byla opra-
va špatného stavu podlahy v prostorách I. budo-

vy MŠ (stará budova), která probíhala za provo-
zu školy.
Konkrétně se oprava týkala třídy Kačenek. Vy-
stěhovat jsme museli celou polovinu nadzemní-
ho podlaží I. budovy. Stavební firma za dohledu 
statika prováděla výměnu špatných desek a trá-
mů a doplnění trámů.
Náhradní prostory pro výchovně vzdělávací 
činnost dětí byly připraveny z učebny ZUŠ.
Opravy, včetně úklidu a  výmalby daných pro-
stor, trvaly necelé 3 měsíce. Prostory třídy jsme 
následně vybavily novým úložným nábytkem, 
který má v hlavní stěně kontejnery na stavebni-
ce, v  prostoru třídy pak skříňky vytváří kout-
ky pro činnost předškoláků, polytechnickou 
výchovu a podávání svačin. Prostory jsou nyní 
bezpečné, prakticky a esteticky zařízené.
Za pochopení situace a vstřícné jednání děkuje-
me rodičům, vedení základní umělecké školy Je-
dovnice a v neposlední řadě našemu zřizovateli, 
který opravu financoval. Poděkování patří také 
zaměstnancům mateřské školy, kteří ochotně 
pracovali nad rámec svých pracovních povin-
ností.

Mgr. Jitka Kučerová

Akce pro děti a rodiče v mateřské škole v měsíci únoru a březnu

• Ve spolupráci s paní Sadílkovou uspořádáme 
nástrojový program, kde se děti blíže seznámí 
s netradičními hudebními nástroji, v progra-
mu nebude chybět pohádka.

• Budou pokračovat edukativně stimulační 
skupinky pro děti a rodiče.

• Uspořádáme pro děti karneval.

• Pojedeme do divadla Radost v Brně na diva-
delní představení Tři čuníci nezbedníci.

• Děti prožijí tradice Velikonoc spolu se spol-
kem Rezekvítek, který přijede do  mateřské 
školy a  přiveze s  sebou environmentální vý-
ukový program.

• Uspořádáme pro rodiče jarní besídky ve  tří-
dách (I. budova MŠ).

Připravujeme zápis do Mateřské školy Jedovnice od školního roku 2018/2019

Vážení rodiče,
v týdnu od 16. do 20. dubna 2018 se budou vy-
dávat tiskopisy k  zápisu do  Mateřské školy Je-
dovnice.
Tiskopisy si můžete vyzvednout od 8:00 do 11:00 
hod přímo v ředitelně MŠ a zároveň si vybrat čas 
zápisu.
Tiskopisy i  časový rozpis zápisu budou zájem-
cům k dispozici i po 20. dubnu, a  to až do zá-

pisu, který proběhne 10. května. Vyzvednout 
si je můžete ve  třídě Kapříků (II. budova MŠ, 
přízemí).
Všechny informace o zápisu najdete od měsíce 
března na  našich webových stránkách www.
msjedovnice.cz

Těšíme se na nové holky a kluky!
Mgr. Jitka Kučerová, ředitelka MŠ
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Z lavic základní školy

Střípky ze života školy

PROSINEC 2017
 6. 12. Školní kolo šachového turnaje (Psohlav-

cová)
 7. 12. Pracovní seminář Financování regionál-

ního školství (Souček, Štěpánková)
  Volba Miss ZŠ Jedovnice
 12. 12. Akce sdružení Cirsium – soutěž v aero-

biku ZŠ Křtiny
  Den otevřených dveří pro veřejnost
 13. 12. Okresní kolo šachového turnaje
 14. 12. Okresní finále florbalového turnaje 

mladších žáků – 2. místo (Buřt)

 22. 12. Celoškolní dějepisný projekt

LEDEN 2018
 9. 1. Pracovní návštěva ve školském poraden-

ském pracovišti ZŠ Křtiny
 17. 1. Kontrolní návštěva Speciální pedagogic-

ké centrum Brno
 18. 1.  Preventivní přednáška na téma Kyberši-

kana – 5. ročník
 22. 1. Lyžařský výcvik pro 1. stupeň Olešnice
 29. 1. Akce sdružení Cirsium – florbalový 

turnaj starší žáci
-MS-

Miss ZŠ Jedovnice

Stalo se již pravidlem, že žáci 9. ročníku pořá-
dají v zimních měsících Miss ZŠ Jedovnice. Cí-
lem této akce bylo vybrat dostatečný finanční 
obnos pro afrického chlapce Vincenta Katulu, 
který díky našemu příspěvku potom může celý 
rok bezplatně studovat na místní škole. 
Volba Miss se konala 7. 12. a předcházely jí vel-
ké přípravy. Žáci sestavili celý program, zhoto-
vili pozvánky, oslovili sponzory, zajistili prodej 
lístků, občerstvení, vybrali soutěžící a rozdělili 
si všechny dílčí úkoly tak, aby akce proběhla 
bez problémů. 
V  den „D“ žáci již od  rána zkoušeli kulturní 
program a  připravovali sál. Dívky byly profe-
sionálně nalíčeny a učesány a v 16 hodin naši 
moderátoři Bára Hinštová a  Ondřej Martiná-
sek zahájili před zaplněným sálem celý pro-
gram. 
Disciplíny, soutěže i  kulturní program měly 
rychlý spád. Diváci měli například možnost vi-
dět dívky převlečené za farmáře. Některé dívky 
dokonce neváhaly a  využily k  doladění svého 
kostýmu živou slepici nebo morče. Dále děvča-
ta předvedla jazykovou zdatnost při slovních 
jazykolamech, fyzickou zručnost při prasknutí 
nafukovacích balónků ve dvojicích či při před-
tančení zumby, nebo praktickou dovednost 
při výrobě květinové dekorace na  stůl. Když 

pak dívky obdarovaly své blízké květinami, 
neubránil se sál lehkému dojetí! Především ro-
dinní příslušníci a příznivci školy přišli v tento 
den podpořit své favoritky. Soutěžní disciplíny 
završila promenáda v plavkách a večerních ša-
tech. 
Celý program byl doplněn o  kulturní vstupy. 
Tímto děkujeme Julii Hrivíkové za  pěvecký 
výkon, Monice Nezvalové a skupině Body Roc-
kers Lukáše Ledeczkého za předtančení a sku-
pině Pulse Family Jakuba Audyho za předvede-
né parkourové vystoupení. 
Odborná porota neměla lehký úkol, všech-
ny dívky byly uvolněné, nádherně oblečené, 
s  příjemným vystupováním a  vtipně reagující 
na zadané úkoly. Rozhodovaly jen maličkosti, 
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subjektivní názor a  nepatrné bodové rozdíly. 
Nakonec to dopadlo takto: 
Miss sympatie Adéla Kuběnová 
2. vicemiss Gabriela Dvorská 
1. vicemiss Zuzana Zukalová 
Miss ZŠ Jedovnice Adéla Kuběnová 

Děkujeme tímto také ostatním soutěžícím, 
chlapcům „vodičům“, třídám 9. A a 9. B, všem 
sponzorům a porotě. Celá akce podpořila dob-
rou věc, proběhla bez chybičky a zanechala hře-
jivý předvánoční pocit z  příjemně stráveného 
večera. 

Mgr. Hana Slaninová

Den otevřených dveří 

V  úterý 12. 12. 2017 proběhl na  ZŠ Jedovnice 
„Den otevřených dveří“, kdy již tradičně využili 
rodiče, popřípadě prarodiče možnosti zúčastnit 
se vyučovacích hodin. 
Ve škole nás během dopoledne navštívilo 118 ro-
dičů žáků prvního až devátého ročníku. Prožili 
tak se svými dětmi dopoledne a také si vyzkou-

šeli, jaké to je být vtažen do vyučovacího proce-
su. Nejen, že si mohli zacvičit a zazpívat, ale uči-
telé na nich také aplikovali aktivizační metody 
a vyzkoušeli je ze znalostí. 
Doufáme, že se můžeme i  v  příštím roce těšit 
na vysokou návštěvnost. 

Jitka Langrová

Nevšední hodiny dějepisu 

Stalo se již tradicí, že v  předvánočním čase je 
na ZŠ Jedovnice výuka koncipována do projek-
tové formy. Ani letos tomu nebylo jinak. 

V pátek 22. 12. se žáci 4. - 9. ročníku sešli před 
kulturním domem v  Jedovnicích. Trio herců 
zde sehrálo příběhy z různých historických ob-
dobí, a to ze starověku „Ave Caesar“, středově-
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ku „Mýty a legendy české historie“ a novověku 
„Na konec všech válek“. 
Celé představení začalo ve starém Římě u sou-
boje gladiátorů. Následovala ukázka boje i tance 
z  dob středověku. A  jako poslední představení 
byl zařazen výcvik vojáků 1. světové války. Vše 
doplňovaly krásné dobové kostýmy a historické 
zbraně. 

Do představení se zapojili i někteří z řad žáků. 
Ti si vyzkoušeli obratnost gladiátorů, pohybli-
vost tanečnic nebo mrštnost šermířů. Zábavnou 
formou byly žákům přiblíženy historické mo-
menty světových dějin. 

Mgr. Renata Jakubková

Pozvání na Jedovnickou kuňku

Vedení ZŠ Jedovnice srdečně zve všechny zá-
jemce na tradiční regionální přehlídku mladých 
zpěváků. Tato akce pod názvem Jedovnická 
kuňka má pravidelné místo v  kalendáři akcí 
sdružení CIRSIUM a  zúčastní se jí žáci ze zá-

kladních škol ve Křtinách, Lipovci, Podomí, Os-
trově, Sloupu a Jedovnic. Letošní ročník se koná 
ve středu 28. 3. 2018 dopoledne v kinosále kul-
turního domu v Jedovnicích.

vedení ZŠ

Informace o zápisu do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro 
školní rok 2018/2019 proběhne na  ZŠ Jedovni-
ce ve středu 4. 4. 2018 od 13.00 do 17.00 hodin 
v budově školy. 
K zápisu k povinné školní docházce je zákonný 
zástupce povinen přihlásit dítě, které dosáhne 

do  31.  srpna 2018 šestého roku věku. Zákonný 
zástupce se dostaví k zápisu s dítětem, u zápisu 
předloží rodný list dítěte a  průkaz prokazující 
totožnost zákonného zástupce a žádost o přijetí.

vedení ZŠ

Novinky a zajímavosti ze ZUŠ

Z JAMU přímo do Rakouska

Někdy se to tak sejde, 
a v předvánočním čase se 
tomu ani nelze divit, že 
mají hudebníci na progra-
mu vícero hudebních „za-
stavení“ během jediného 
dne. Takovým dnem byla 
pro žáky klavírní třídy 
Radky Hreňové a pěvecké třídy Hany Korčáko-
vé sobota 16. prosince 2017. Mladí hudebníci se 
velmi svědomitě připravovali na  svá vystoupe-
ní, neboť si i jistě sami velmi vážili skutečnosti, 
na jakých pódiích a místech budou vystupovat. 
Dopolední vystoupení v  aule Hudební fakulty 
JAMU Brně bylo opravdu celé zasvěceno vánoč-
ní atmosféře, včetně krásné výzdoby, cukroví či 
řady zajímavých dárečků s vánoční tématikou. 

A  přesto bylo vystoupení mladých klavíristů 
směřováno vedle nezbytné radosti z hudby zcela 
odborným směrem.
Každý obor se vyvíjí a klavírní pedagogika není 
výjimkou Naopak, po  celém světě vzniká řada 
nových škol a materiálů, jejichž autoři se snaží 
uplatnit poznatky interpretační i  pedagogické. 
Naši klavíristé na  JAMU představili materiál 
Manfreda Schmitze, který si klade za  cíl roz-
víjení hudebních dovedností prostřednictvím 
improvizačních postupů. To samozřejmě vyža-
duje velkou dávku bezprostřednosti a  odvahy. 
Je potěšující, že se mladí hudebníci nezalekli. 
Mnohdy bez přípravy plnili zadané úkoly a pro-
kázali improvizační dovednosti. Na tomto místě 
je nutné vyzdvihnout také úlohu rodičů, bez je-
jichž podpory a pochopení celé věci by takovýto 
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způsob práce, zejména u malých dětí, nebyl tak 
zábavný a efektivní.
V  podvečerních hodinách nás čekal přesun 
do  rakouského městečka Loosdorf. Zde vznikl 
prostor pro rudické žáky naší školy. Partnerská 
obec Rudice pravidelně odměňuje pozváním 
nadané děti, které s radostí muzicírují při růz-
ných příležitostech. Činnost naší ZUŠ je tak 
dobře známá i v této příhraniční oblasti. Letošní 
adventní vystoupení mělo krásné ohlasy a i nám 

se líbilo zapojit se do večerního programu, kte-
rý probíhal ve sváteční náladě spojené s klidem 
a rozjímáním. Čtení vánočních příběhů doplňo-
valy hudební vstupy. Vzniklo tak téměř tříhodi-
nové literárně-hudební pásmo.
Všem zúčastněným děkujeme za  reprezentaci 
nejen své obce, ale i naší školy. A teď už jen če-
káme, co přinese další advent.

MgA. Radka Hreňová

Úspěchy v náročných soutěžích, cena Rádia Junior, natáčení Českou televizí

Ve dnech 29. 11. -3. 12. se konala Mezinárodní 
soutěž komorního a ansámblového zpěvu a in-
terpretační soutěž Stonavská Barborka 2017. 
Posláním „Stonavské Barborky“ je podpora 
malých vokálních a  vokálně-instrumentálních 
souborů v oblasti klasické hudby a lidové písně. 
Soutěž nabízí účastníkům unikátní příležitost 
představit se na  mezinárodní úrovni, předvést 
svůj výkon, srovnat jej s  ostatními účastníky 
a získat nové kontakty, cenné informace a zku-
šenosti, a  díky odborné mezinárodní porotě 
rovněž kvalifikovanou zpětnou vazbu.
Letos se konal již 11. soutěžní ročník. Přihlásilo 
se celkem 60 vokálních seskupení z  České re-
publiky, Polska a Slovenska. Soutěž byla rozdě-
lena do jednotlivých kategorií: ZUŠ, SUŠ, VUŠ 
a  amatéři. Výsledky soutěžících hodnotily dvě 
mezinárodní poroty složené z pěveckých sólis-
tů, pedagogů a dirigentů.
ZUŠ Jedovnice reprezentovali zpěváci ze třídy 
p.  uč. Hany Korčákové. Pěvecké duo ve  slože-
ní Johana Vávrová a  Alžběta Průchová získalo 
krásné 1. místo v kategorii dueta do 16 let. Dále 
pěvecké trio ve složení Adéla Matušková, Marek 
Pernica a  Karolína Sehnalová obsadilo také 1. 
místo v kategorií terceta až okteta do 12 let. Dále 
pak trio získalo cenu Rádia Junior Praha a pě-
vecké duo ve složení Kateřina a Josef Pernicovi 
také 1. místo v kategorii dueta do 12 let. Všichni 
zpěváci si vedli v tak velké mezinárodní konku-
renci opravdu výborně! Naše pěvecké trio bylo 
vybráno na Galakoncert, který se konal v neděli 
3. 12. a natáčela ho Česká televize.
Téměř ve stejném termínu, ve dnech 30. 11. – 2. 
12. se konal letos již XIV. ročník Pěvecké sou-

těže Olomouc. Soutěž pořádala ZUŠ „Žerotín“ 
Olomouc, Sdružení rodičů při ZUŠ „Žerotín“ 
Olomouc, Spolek pro komorní hudbu ve spolu-
práci s Moravským divadlem Olomouc a finanč-
ní podporu poskytl Olomoucký kraj a statutární 
město Olomouc.
Celkem se letos přihlásilo 156 zpěváků z Čech, 
Moravy i  Slovenska. Výkony hodnotila odbor-
ná porota složená z  profesorů konzervatoří 
a  vysokých škol, v  čele s  doc.  MgA.  Zdeňkem 
Šmukařem (JAMU Brno).
V silné konkurenci naši ZUŠ Jedovnice výbor-
ně reprezentovalo 7 zpěváků ze tříd p. uč. Hany 
Korčákové a  Kateřiny Javorské. Karolína Se-
hnalová v kategorii 3B obsadila 1. místo. Marek 
Pernica v kategorii 3A získal 2. místo a Kateřina 
Pernicová 3. místo. Klára Přikrylová v kategorii 
2B obsadila 2. místo. Gabriela Musilová a Daniel 
Kocman v  kategorii 2A vyzpívali čestná uzná-
ní. Anna Vaverková v  kategorii 1A vyzpívala 
2. místo. Karolína Sehnalová si také zazpívala 
na  slavnostním koncertě vítězů v  sále Reduty- 
Moravské filharmonie Olomouc.
Byl to opravdu velký zážitek nejen pro zpěvá-
ky, ale i  pedagogy, korepetitory, a  také rodiče, 
kteří svoje děti doprovázeli. Velké poděkování 
náleží žákům za  vynikající reprezentaci školy, 
pedagogům za přípravu soutěžících, dále kore-
petitorce p. uč. Kateřině Javorské DiS. za klavír-
ní doprovod, a  také mamince Jitce Pernicové, 
která s námi absolvovala celý pětidenní soutěž-
ní maratón spojený s  přejezdy mezi Olomoucí 
a Stonavou. Dětem přeji stálou radost ze zpívání 
a všichni se již těšíme na další ročník 2018!

Hana Korčáková, Dipl. um.
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Co se děje ve „výtvarce“ v novém roce?

Zrodil se nový rok, tak jako se z  popela rodí 
i bájný pták Fénix, anebo v našich pohádkách ta-
táž postava nesoucí jméno pták Ohnivák. A pro-
tože jsme na začátku tohoto stále se opakujícího 
ročního koloběhu, pustili jsme se do  ztvárnění 
této mýtické postavy. Jak známo, fantazie žáků je 
takřka bezbřehá, a tak každá z těchto bytostí má 

svou osobitou podobu. Vzhledem k tomu, že fan-
tazie se musí neustále rozvíjet, aby nám náhodou 
nezakrněla, následoval úkol vymyslet, nakreslit 
a popsat kouzelnou bytost sídlící v našem výtvar-
ném ateliéru. Člověk se nad výsledkem nestačí 
divit a žasnout, co všechno tu může potkat…

Mgr. Jitka Vávrová

Nahlédnutí do tanečního oboru

Je až neuvěřitelné, jak ten čas letí a kolik se toho 
za poslední dva měsíce událo.
S  prvním sněhem a  mrazem přišlo i  první vy-
stoupení při příležitosti slavnostního rozsvěcení 
vánočního stromku v Jedovnicích. Teplota pod 
nulou ani sníh na  pódiu nás neodradily a  oba 
tance se povedly na výbornou.
Na další vystoupení jsme se vypravili společně 
se zpěváky a hudebníky do nedalekého Blanska, 
kde jsme zatančili v pestrém programu na pódiu 
Městského klubu důchodců. Neoklasický duet 
i  tanec s orientálními vějíři měly velký úspěch 
a naše tanečnice byly odměněny dlouhým pot-
leskem.
Ve čtvrtek 21. 12. 2017 se konal tradiční Vánoční 
koncert žáků ZUŠ, kde se premiérově představi-

ly naše nejmladší žákyně z přípravného studia. 
Jako sněhové vločky zvládly svůj taneček na jed-
ničku a už se těší na další nacvičování. Žákyně 
prvního ročníku ukázaly ve  svém tanci zákla-
dy akrobacie, např. přemet stranou nebo tzv. 
šňůru. Také jim se vystoupení povedlo. Druhý 
a třetí ročník měl letos svou choreografii nároč-
nější. Při výběru hudby jsme se nemohli shod-
nout na jedné písni, tak padl návrh udělat tanec 
rovnou na písně dvě. V první, poněkud divoké 
části, kluci hráli na nafukovací kytary a děvčata 
skákala s třásněmi. Ve druhé části pak žáci uká-
zali více taneční techniky, včetně „zvedaček“, 
za které si vysloužili okamžitý potlesk.
Hned po Novém roce si starší žákyně zopakova-
ly tanec s vějíři, tentokrát v Domově pro seniory 
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Holásecká v Brně, kam tradičně jezdíme účin-
kovat v zimním období.
Všechna vystoupení byla krásná a  já jsem 
na všechny žáky moc pyšná.
A co nás čeká v nejbližší době? Pomalu, ale jistě 
začneme pracovat na přípravě programu na sa-

mostatný velký koncert tanečního oboru, který 
se bude konat ke konci školního roku. O dalších 
akcích Vás budeme průběžně informovat ne-
jen na  stránkách Jedovnického zpravodaje, ale 
i na webu školy. Přeji krásné zimní dny.

Lenka Csevárová, DiS.

Soutěž Madame Humanité 2017

Motto: „Vše, co je krásné, je zrovna tak užitečné 
jako to, co je jen užitečné.“
Záměrem této akce, kterou vyhlašuje Open 
Society of Artist – World Union of Culture, je 
zapojení žáků a  studentů do  umělecké tvorby 
v rámci neformálního vzdělávání a rozvoj jejich 
osobních znalostí a dovedností prostřednictvím 
tvořivé činnosti. Soutěž žáky motivuje k  po-
znání různých světových kultur, a tím rozšiřuje 
i zájem mládeže o dění v jejich okolí a ve světě. 
Závěrečná výstava prací uskutečněná koncem 
loňského roku v Praze na zámku Chvaly se stala 
vyvrcholením již šestého ročníku této akce.

Některé práce žáků ZUŠ Jedovnice, které vzni-
kaly během posledních měsíců školního roku 
2016/2017 na  témata: moji kamarádi, moje ob-
líbené zvířátko, květiny, krajina, zátiší a  por-
trét, také putovaly do této mezinárodní soutěže. 
Porotu zaujaly práce tří našich autorů a  jejich 
díla se stala součástí již zmiňované výstavy cel-
kem osmdesáti vybraných prací. Jmenovitě jde 
o Barboru Pakostovou, Evu Matěnovou a Ond-
řeje Holuba, kteří za svůj úspěch získali diplom 
a  pamětní medaili „Madame Humanité“ pro 
rok 2017.

Mgr. Jitka Vávrová

Děti a mládež

Mateřské a rodinné centrum Dymáček

Dymáčkoviny číslo 7

Vážení rodičové, prarodi-
čové a děti,
konec roku 2107 byl ve zna-
mení tří akcí. Jako první 
bylo setkání s  Mikulášem 
– navštívil nás a  dětem 
za  básničku předal sladko-
sti a  malé dárečky. Druhá akce byla zaměřená 
na  návštěvu lesa, ozdobili jsme stromeček pro 
zvířátka. A  závěr roku patřil nám všem z  Dy-
máčku na vánočním večírku. Během minulého 
roku jsme nejen cvičili v  kulturním domě, ale 
i v herně v Dymáčku. Fotografie jistě napoví...

Harmonogram cvičení Dymáček:  
• Cvičení s  Martinou, úterý 10.00–11.00 (pro 

děti 2-3 roky), kulturní dům (případné změny 
uvádíme na webové stránky nebo Facebooku, 
děkujeme za pochopení)

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

• Cvičení se Sabinou a  Mirkou, čtvrtek  
17.00–18.00 (pro děti nižšího školního věku), 
sokolské hřiště, v případě nepříznivého hřiště 
počasí KD
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Napište si do diáře:
Tento rok pro váš připravujeme opět Bazárek, 
a sice ve dnech 16. března a 17. března.
Cvičení „Pánevní dno“: od února bude zahájeno 
cvičení, a tak se případně nahlaste na náš mail 
marcdymacek@gmail.com. Ještě zbývá několik 
míst.

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

Váš Dymáček

Skauti

Tříkrálová sbírka 
Ani v roce 2018 nevynechali 
skauti koledování od  domu 
k  domu v  rámci Tříkrálové 
sbírky. Šestnáct skupin kole-
dníků obcházelo první led-
nový pátek a  sobotu s  písní 
My tři králové jdeme k  vám 
na  rtech jedovnické občany. 
Těm po  zazpívání koledy „králové“ požehnali 
vstupní dveře svěcenou křídou a  pro oslazení 
nadcházejícího roku obdarovali obyvatele také 
tradičním tříkrálovým cukrem.
Zároveň s sebou měli koledníci zapečetěnou po-
kladničku Charity, do které mohli lidé přispět. 
Výtěžek ze sbírky Charita využije na  zlepšení 
životních podmínek pro matky s dětmi v azylo-
vých domech a na další charitativní počiny. 

Letos se nám díky dobré vůli spoluobčanů po-
dařilo vybrat 61 565 Kč (tedy o 6 539 Kč více než 
v  loňském roce). Měli jsme dobrý pocit z  dob-
ré věci a  úsměvů, kterých se nám dostávalo 
od štědrých dárců. Mnozí si pro koledníky při-
pravili i nějakou dobrůtku, to bylo moc milé.

Děti a mládež

Mateřské a rodinné centrum Dymáček
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V rámci celé České republiky výtěžek Tříkrálo-
vé sbírky přesáhl již neuvěřitelných 113 milionů 
korun.
Všem koledníkům i dárcům patří náš ohromný 
dík!

Skautský ples zrušen
S lítostí vám oznamujeme, že Skautský ples, kte-
rý se měl uskutečnit 23. února, se letos nekoná. 
Věříme ale, že se v následujících letech na taneč-
ním parketu znovu potkáme.

Gábina Plchová

Pionýři

Vánoční dílničky
K  Vánocům v  klubovně 
neodmyslitelně patří vá-
noční dílničky. Letos si pro 
nás Marcelka nachystala 
výrobu mýdel a lucerniček.
Nebyly to jen tak ledajaké 
lucerničky, z  našich lucer-
niček se totiž vyklubali krásní sněhuláčci. Místo 
sněhu jsme sněhuláčky obalili v kokosu, nalepi-
ly jim knoflíky, oči, mrkev místo nosu, na hlavu 
kastrol, kolem krku šálu a už jen vyzkoušet, jak 
nám budou krásně svítit!

Na  mýdlech se Kuňky také pořádně vyřádi-
ly. Každý si vybral formičku, která se mu líbi-
la a  do  mýdla si mohl přidat všechno možné 
od třpytek přes kamínky nebo třeba mušličky.

Štěně

Fotím, fotíš, fotíme!!!
I letos jsme si pro sebe připravili malou fotosou-
těž. Kdo se chtěl zapojit a zkusit své štěstí, poslal 
své nejlepší fotky a  doufal, že právě ta jeho se 
bude porotě nejvíce líbit. Nejvíce hlasů získala 
fotografie od Agáty Kopanické, která se nám na-

tolik líbila, že jsme ji použili pro letošní PF 2018. 
Agátka si tak za poslanou fotku odnesla krásnou 
stolní hru. 
Více fotografií můžete vidět na našich webových 
stránkách www.pionyr.jedovnice.cz

Spajdík

Skokaní Vánoce
Ve středu 20. 12. 2017 jsme se my, oddíl Skoka-
ni, sešli v klubovně, abychom společně oslavili 
pionýrské Vánoce. Na  začátek schůzky jsme si 
zahráli vánoční kvíz. Pak jsme si mezi sebou ne-
tradičně rozdali dárky. A jak to probíhalo? Děti 
měly za úkol donést tajný dárek, který daly pod 
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stromeček. A  aby to bylo zamotané, všechny 
dárky jsme si navzájem povyměňovali. Musím 
všechny pochválit, protože dárky byly moc 
pěkné.
Na  závěr schůzky jsme si rozdali „piodárky“ 
- na  zakázku vyrobené ponožky s  logem naší 
skupiny jen pro náš oddíl, všem udělal dárek ob-
rovskou radost.

Peťa

Vánoce u Kuněk
Jako každé úterý jsme se všichni těšili na schůz-
ku. Jen jsme otevřeli dveře, dýchla na nás vánoč-
ní atmosféra. Klubovna byla ozdobená vánoční-
mi světýlky a čekal tam na nás krásný vánoční 
stromeček, pod kterým bylo nachystáno spous-
tu dárečků. Rozbalování jsme si však nechali až 
na úplný konec.
Začali jsme soutěží o nejlepší vánoční cukroví. 
Zapojili jsme se skoro všichni, nejvíce nám však 
chutnalo cukroví od Jirky, který vyhrál desko-
vou hru. Pokračovali jsme rozkrajováním jablí-
ček. Ve všech se ukrývala hvězda, což nám všem 
přinese hodně zdraví. Vyzkoušeli jsme si i pou-
štění lodiček ze skořápek ořechů a dozvěděli se 
tak, co nás v příštím roce čeká a nemine.

Jakmile se začalo schylovat ke  konci schůzky, 
zazpívali jsme si u  stromečku koledy za  do-
provodu kytary a houslí a mohli jsme se pustit 
do rozbalování dárků. Letos jsme od PioJežíška 
dostali krásné plecháčky s žabkou, které se bu-
dou určitě na každé víkendovce hodit.

Mia

Stromeček pro zvířátka
Jako správní pionýři myslíme o  Vánocích 
i na zvířátka v lese, a tak jsme se před Štědrým 
dnem vydali do  lesa zvířátkům připravit pře-
kvapení. Každý si v batůžku nesl dobroty jako 
třeba jablíčka, kaštany, tvrdé pečivo, semínka, 
kukuřice, mrkve – zkrátka vše, co zvířátkům 
chutná.
Když jsme dorazili na místo, utvořili jsme sku-
pinky. Každá skupinka si vybrala malý jehlič-
natý strom a  dobrotami ho ozdobila. Ozdoby 
byly opravdu originální. Některé stromy zdobily 
řetězy z  rohlíků, jiným se třpytila místo hvěz-
dy mrkev a jako baňky nám výborně posloužila 
jablíčka. Doufáme, že si zvířátka na našich dob-
rotách pochutnají.

Štěně

Rozhovor aneb Seznamte se…

Tentokrát s Monikou Burianovou 
ze svatební agentury Elysée
Monika se svým týmem již 7 let provází své kli-
enty při jedné z nejdůležitějších a nejkrásnějších 
událostí v jejich životě - svatbě.
XX Začnu asi klasickou, leč velice důležitou otáz-

kou: jak tě napadlo se pustit do svatební agen-
tury?
Všechno to začalo mou vlastní svatbou. Zaři-
zovala jsem si ji sama, ale na některé věci jsem 
hledala pomoc profesionálů a  zjistila jsem, že 
v  okolí některé služby nikdo nenabízí. Po  své 
svatbě jsem zhodnotila, že by bylo fajn to zkusit.
XX Kolik členů čítá tvůj tým a jaké všechny funk-

ce jsou potřeba?
Základem bylo najít lidi, kteří se mnou budou 
spolupracovat a s nimiž budeme svatby připra-
vovat společně. Známe se dlouho, víme, jak kdo 

pracuje a vznikají potom kvalitní výstupy, pro-
tože všechno je promyšlené námi všemi. Myslím 
tím fotografa, kameramana, floristku, vizážist-
ky, kadeřnice, cukrářky...
XX Jak je v dnešní době složité si takový podnik 

zařídit?
Trvalo to asi rok jen vše připravit. Najít si schop-
né dodavatele, najít lidi, co mají podobné vize, 
dát o  sobě vědět. Promyslet, jakým směrem se 
chci ubírat. Někdy to bylo hodně složité, ale stá-
lo za to vydržet.
XX Co bylo největší překážkou? Co bylo naopak 

takovým „hnacím motorem“?
Tak samozřejmě, hlavně na  začátku mělo po-
chybnosti okolí a vlastně i já sama jsem si nebyla 
jistá, zda jsou tady snoubenci, kteří tuto službu 
vůbec využijí. Byla doba, kdy si většina novo-
manželů svatbu připravovala svépomocí. Setká-
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vala jsem se často s  větami - kamarád nám to 
vyfotí a natočí, maminka všechno upeče, sestře-
nice mi to nachystá, dělala si vlastní svatbu, už 
to umí... Tohle už je díkybohu pryč a nevěsty už 
nechtějí mít s přípravou starosti, nechtějí, aby je 
měla půlka rodiny, nechávají to na profesioná-
lech. A moje osobní motivace byla právě ukázat 
ten rozdíl, když je svatba promyšlená, napláno-
vaná a  je pak pro hosty úplně jiným zážitkem. 
Svatba, kde neuvidí nevěstu uhoněnou, organi-
zující si sama dav lidí.
XX Jaká byla vaše nejbláznivější svatba? Kde jste 

překonali i svá očekávání?
Výjimečná byla určitě svatba v přímém přenosu, 
která byla součástí svatebního veletrhu. Hledali 
jsme pár, který si nechá svatbu připravit od nás 
a opravdu si na veletrhu řekne svoje ano. Našli 
jsme dva super lidi, bylo to s nimi strašně fajn, 
vymyslela se hodně netradiční svatba s příchutí 
cirkusu, barevná, veselá, na tu dobu úplně jiná 
a opravdu se vzali před zraky asi tisícovky ná-
vštěvníků na veletrhu. Druhá, která se mi oka-
mžitě vybaví, je svatba ve  stylu dirndlu, takže 
taková „pravá tyrolská“ :)

XX Mohla bys popsat, jak probíhá kontakt se 
snoubenci „od A až do Z“?
Snoubenci mne často kontaktují už s  poměrně 
jasnou představou, co potřebují. Většinou si 
dáme schůzku, kde já zjistím, v jaké fázi celých 
příprav jsou. Seznámím je s tím, jak fungujeme, 
co vše je možné zařídit a oni se rozhodnou, zda 
jsme ti správní pro přípravu jejich svatby a  co 
potřebují zařídit. Musíme si spolu „sednout“, 
přeci jen hledají člověka, který bude mít velkou 
zodpovědnost za jejich svatební den.
No a potom už se na všem intenzivně pracuje. 
Snažím se, aby všechno sedělo ke všemu, takže 
s nevěstami řeším i styl šatů, oblek pro ženicha, 
jaké zvolit doplňky apod. Každá svatba je šitá 
přímo na míru konkrétnímu páru.
XX Naplňuje tě tvá práce? Jaká část z plánování 

tě nejvíce baví?
Hlavně musím říct, že jsem ráda, že dělám práci, 
která je různorodá. Baví mě, že každá svatba je 
jiná, že se věci neopakují. Určitě je dobré zmínit, 
že veškeré přípravy jsou velmi náročné. Klienti 
chtějí často velmi promyšlené dekorace, různé 
koutky, svatby jsou tematicky zaměřené, aktiv-
ně se do příprav zapojují a jsou to svatby vyžadu-
jící opravdu velké množství času. Ale když po-
tom ze svatby odcházím a vidím, že jsou nevěsta 
a ženich prostě šťastní, maminka nevěsty (často 
na začátku skeptická) se usmívá, tak vím, že celé 
to úsilí stálo za to.
XX Kde všude jste svatby dělali? Kontaktují vás 

lidi z celé republiky nebo je to spíše okresní zá-
ležitost?
Svatby děláme hlavně v  okolí, takže Blansko, 
Brno, Boskovice, ale máme klienty i ze vzdále-
nějších míst - je to hlavně jižní Morava, vinice 
a  místa jako Valtice, Lednice. Teď jsme dělali 
svatbu ve starém mlýně nedaleko Lednice, mají 
tam koně, poníky a celkově to je místo, které dý-
chá historií a svatba tam byla naprosto úžasná. 
XX Kde by vás tedy v  průběhu roku mohli naši 

čtenáři zastihnout? 
Dělala jsem asi pět let veletrh na  zámku v  Ly-
sicích. Byly to krásné akce, potkala jsem velké 
množství zajímavých lidí jako „missky“ Míšu 
Salačovou, Lucku Kovandovou, pomohlo mi to 
v začátku, ale nějak jsem cítila, že je čas jít dál. 
Takže mám v  hlavě jednu takovou věc, kterou 
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doufám, že někdy zrealizuji, jen musím počkat 
na ten správný čas. Jinak se každý rok na pod-
zim zúčastňujeme Svatebních dní na  zámku 
ve Křtinách, je to taková malá akce, ale moc pří-
jemná. Je vždy na konci sezony, potkáme se tam, 
zhodnotíme celý rok a promyslíme, co podnik-
neme v roce dalším.

XX Jsou svatby to jediné, čím se agentura Elysée 
zabývá?
Určitě hlavním záběrem jsou svatby, ale už 
jsme realizovali i rodinné oslavy, dětské oslavy. 
V podstatě jsme schopni naplánovat asi cokoliv:)

Rozhovor připravila Ivana Kučerová
Foto agentura Elysée

Kultura

Informace z knihovny

OSUD JMÉNEM LEŽÁKY
Tragédii v Ležákách jsme si připomněli ve stře-
du 15.  listopadu prostřednictvím přednášky 
Jarmily Doležalové mladší, jejíž maminka jako 
jedna z pouhých dvou dětí přežila ležácké pek-
lo. Právě od  příběhu Jarmily Doležalové starší 
se celá beseda odvíjela. V  případě zájmu si lze 
v  naší knihovně půjčit výpravnou publikaci 
„Osud jménem Ležáky“, která podrobně mapu-
je ležáckou tragédii z hlediska osudů tehdejších 
obyvatel.

Kurz FIMO 
s  paní lektorkou Soňou 
Ševčíkovou z  Brna pro-
bíhal ve  středu 22.  lis-
topadu v podvečer. Pře-
dem přihlášení zájemci 
si mohli vytvořit různé 
přívěsky, náušnice či 
vánoční ozdoby tře-
ba na  adventní věnec. 
Účast byla hojná, mezi stálé návštěvnice kurzů 

zavítaly i nové tváře, a to z řad dětí i dospělých. 
Nejmladší zájemkyní o  tvoření byla Verunka 
Ševčíková a  zavítal mezi nás i  jeden chlapec, 
Ondra Doležel, což nás velmi těší!
FIMO je polymerová modelovací hmota, konzi-
stencí podobná plastelíně. Po  krátkém hnětení 
se stává měkkou, poddajnou a lehce tvarovatel-
nou. Je vhodná na  výrobu šperků či dekorací. 
Jednotlivé barvy se snadno míchají a  nepotře-
bují žádné rozsáhlé pomůcky, nejdůležitější je 
chuť a fantazie tvořit. S hmotou FIMO se pracuje 
ihned po vybalení a hotový výrobek se poté peče 
30 minut při teplotě 110 stupňů C. FIMO je zcela 
zdravotně nezávadné.

PSÍ SBÍRKA
Knihovna Jedovnice se zapojila do VÁNOČNÍ 
SBÍRKY PRO PSÍ ÚTULEK BLANSKO, kte-
rou pořádali Psí šance z.s., Nemocnice Blansko 
a  Služby Blansko s.r.o.. V  předvánočním čase 
tak bylo možné nosit do knihovny granule, kon-
zervy, pamlsky, deky, misky a  další potřebné 
a důležité věci pro čtyřnohé kamarády z blanen-
ského útulku, kterým osud zrovna nepřál a kteří 
zůstávají v útulku většinou tzv. „na dožití“ neb 
jim jejich zdravotní stav již nedovoluje, aby byli 
osvojeni. Vše, co se v knihovně nashromáždilo, 
bylo po ukončení akce odvezeno na sběrné mís-
to do  Blanska a  následně předáno psímu útul-
ku. Jednalo se především o  granule, konzervy, 
kapsičky, piškoty, nejrůznější pamlsky či třeba 
ručníky, deky, misky, obojky, vodítka, pelíšek 
a dokonce i hračky či stříhací strojek.
Chtěla bych touto cestou MOC poděkovat paní 
Kupkové, paní Studené a  paní Grimové, dále 
paní Medkové, paní Šebelové, paní Musilové 
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z  Rudice, paní Šplíchalové, paní Braunerové, 
paní Košťálové z  Rudice, paní Nejezchlebové, 
paní Grmelové, paní Gromszké, slečně Koc-
manové, R. Doleželovi, manželům Koutným, 
manželům Pavlékovým, manželům Blažíko-
vým, rodině Buriánových, rodině Němcových 
a rodině Žižkových za to, že se do sbírky zapojili 
a pomohli tak k tomu, aby i tito opuštění pejsci 
měli o něco hezčí nejen Vánoce. Děkuji za vaše 
dobré srdce! 

Soutěž
Během měsíce listopadu a  prosince probíhala 
soutěž s  názvem „Vánoční cukroví“, ve  které 
jste až do 18. prosince mohli posílat na adresu 
knihovny oblíbené recepty na vánoční cukroví. 
Pravda, účast v  soutěži nebyla zrovna dechbe-
roucí, ale několik odvážlivců se přece jen našlo 
a o svůj oblíbený recept se s námi podělilo. Vy-
losovány byly tři dámy a  to Marie Doleželová 
s  receptem na  Burákové rohlíčky, Alena No-
vohradská s  receptem na  Rumové pralinky 
a Marcela Krátká s receptem na Bílkové kouz-
lo, jako odměnu si odnesly vánoční kolekci. 
Všechny recepty jsou stále vyvěšeny na nástěnce 
v dětském oddělení. 

Michaela Doleželová, knihovnice

Novinky v knihovním fondu od 1. 12. 2017
PRO DOSPĚLÉ
Prachy paní Schwarzové (Karin Krausová)
Burgessovi chlapci (Elizabeth Strout)
Zase zoufalé ženy dělají zoufalé věci (Halina Pa-
wlowská)
Černá věž (P. D. Jamesová)
Kořeny zla (Dominik Dán)

Síťovky (Táňa Kubátová)
Pošetilý sen (Nora Roberts)
Purpurové doteky (Markéta Harasimová)
Prokletí brněnských řeholníků (Vlastmil Von-
druška)
Pyšný dům (Vlasta Javořická)
Selfies (Adler Olsen)
Hrady, zámky, tvrze a  další turistické zajíma-
vosti, Vysočina I., díl V. (Jaroslav Heider)
Dokonalá (Gilly MacMillanová)
Dům špionů (Daniel Silva)
Husitská epopej VI. (Vlastimil Vondruška)
Když jsem tě ztratila (Kelly Rimmerová)
Krasojezdkyně (Jojo Moyesová)
Nebe, na  němž nesvítily hvězdy (Rainer M. 
Schröder)
Pozvánka (Lucy Foleyová)
Saturnin se vrací (Miroslav Macek)
Ten, kdo tě miloval (Marie Poledňáková)
Žena v okně (A. J. Finn)
Žhavé doteky (Nora Robertsová)

PRO DĚTI / MLÁDEŽ
Dnes má svátek…(Luděk Bárta)
Jmenuji se Ester (Ivona Březinová)
Jak krásná je Panama (Janosch)
Johana s nosem nahoru (Petra Braunová)
Katka Krátkozraká (Patrick Modiano)
Lukáš a profesor Neptun (Petra Štarková)
Vyber si své řemeslo (Petra Bartíková a  Hana 
Vašková)
Zachrání doktor Proktor Vánoce? (Jo Nesbo)
Alea, dívka moře - Tajemství oceánů (Tanya 
Stewnerová)
Alea, dívka moře - Barevné vody 
Alea, dívka moře - Volání z hlubin
Vánoční večírek Pipi Dlouhé punčochy (Astrid 
Lingrenová)
Umíš se správně chovat? (Štěpánka Sekaninová)
Umíš se chovat bezpečně? (Pavla Hanáčková)
Léto s  frajerem (Petra 
Martišková)

Knihovnice 
doporučuje:
Saturnin se vrací 
Bývalému politikovi Mi-
roslavu Mackovi se v  od-
vážném pokračování 
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oblíbeného Saturnina podařilo zachovat styl pů-
vodního díla. Kniha Saturnin se vrací má půvab 

a vtip, který se slušně blíží Jirotkovu. (převzato 
z recenze A. Slezákové, MF Dnes 4. 11. 2017)

Historie 

Jedovnická lokalita Na valech

Z Kniesovy informace, citované na str. 2, jasně 
plyne jediná věc – někde kolem tehdejších hra-
nic hřbitova se říkalo r. 1902 Na valech. Místo 
leželo částečně na hřbitově, částečně vně hřbito-
va, samotné valy již zřejmě nijak patrné nebyly. 
Kniesova lokalizace je i tak poněkud neurčitá.
Ještě v  Místopisném slovníku obcí okresu Blan-
sko, vydaném r. 1966, píše Jan Skutil: „... dodnes 
je zachován název trati Na valech...“ Ani on ov-
šem místo blíže neurčuje.
Ervín Černý v publikaci Nejstarší historie hra-
du a městečka Holštejna a panství holštejnského 
(1991) píše bez uvedení jakýchkoli zdrojů: „Kos-
tel stál v místech dnešního kostela. Tvrz obehna-
ná příkopem a valem stála o něco výše v blízkosti 
kostela a hřbitova.“
Roku 2000 jsem se vyptával pamětníků. Nejčas-
tější odpověď byla, že Na  valech se říká kolem 
jižní hřbitovní zdi, tj. v místech mezi hřbitovem 
a zahrádkou čp. 36. Ale - Na valech se mělo říkat 
v  celém prostoru mezi hřbitovem a  ulicí Jirás-
kovou, v  místech severovýchodní zdi hřbitova 
(na  konci zahrad ulice Za  Kostelem), nejstarší 
pamětník citoval svoji babičku (tj. údaj zhruba 
z poloviny minulého století), že valy byly podél 
západní zdi hřbitova směrem na  kopec Stráž-
nou. To už byl příliš velký záběr. 
Ani další údaje moc nepomohly - valy měly být 
počátkem 20. století ještě znatelné (já už žádné 
stopy valů nenašel), tvrz měla stát na vyvýšeném 
místě poblíž kostela a hřbitova, jižní zeď hřbito-
va od čelního nároží až k márnici má být zdí pů-
vodní tvrze (tomu ale neodpovídá tloušťka ani 
materiál), tvrz měla stát na místě, kde na kon-
ci 19. a začátkem 20. století byl hřbitov (takové 
zrušené místo není, hřbitov se stále rozšiřuje). 
Navzdory tomu uvedl L. Belcredi na str. 11 své 
knihy Bystřec: „Roku 1251 je v Jedovnicích zmi-
ňován Bohuš z  Jedovnic, původně z  Ceblovic. 
Podle predikátu lze soudit, že v této době zde stá-
la tvrz, která se měla nacházet v  místech dneš-

ního kostela a hřbitova. Tomuto místu se dodnes 
říká Na Valech.“
K 19. květnu 1251 je datována 1. písemná zmín-
ka o Jedovnicích. Na listině vystavené ve Znojmě 
je zmíněn Bohuša z Jedovic, bezpochyby totožný 
s Bohušou z Ceblovic (z Rosic, z Drahotuš), jenž 
byl synem olomouckého kastelána Crha a star-
ším bratrem Hartmana (z  Ceblovic, z  Rosic, 
z  Holštejna). Listinu jsem už rovněž rozebíral 
(Informace OÚ Jedovnice 1/2005, únor). Protože 
v říjnu 2008 nalezl archeolog Jiří Doležel ve vý-
kopu na dolní části farní zahrady stopy osídlení 
s  keramikou typickou pro 12. století a  protože 
právě z  farní zahrady pochází i množství další 
keramiky, zařaditelné do  1. poloviny 13. věku, 
zdá se, že právě zde leží nejstarší sídelní jádro 
současných Jedovnic. Poloha kostelní výšiny je 
výhodná i strategicky, protože z jihu a východu 
je chráněná svahy. Jde o místo slunné a přede-
vším zde je prameniště, tedy životně důležitá 
neznečištěná voda (stojí za  zmínku, že tři pra-
meništní rybníčky, nacházející se v  prostoru 
pod lipami severně od  kostela, byly zavezeny  
r. 1937 při rozšiřování hřbitova). 
Lze připustit, že církevní okrsek (kostel, hřbitov, 
snad fara) zde existovaly již v onom 12. století 
a v  jeho okolí domy vesničanů. Tato již existu-
jící vesnice se asi stala organizačním centrem 
kolonizace – Bohušův predikát svědčí o tom, že 
opravdu měl v Jedovnicích nějakou rezidenci. Je 
jistě otázkou, zda se nacházela na  kostelní vý-
šině, ale nabízí se to jako nejjednodušší řešení. 
Důsledkem kolonizace bylo zřejmě nejen zalo-
žení řady okolních vesnic, ale i  vznik druhého 
centra Jedovnic – trojúhelníkové návsi, založené 
jako tržiště. Kostel se ocitl v jeho severním cípu.
Podobná situace, kdy zřejmě kvůli již existují-
cím majetkovým právům starousedlíků bylo 
nutné založit nové centrum opodál, je známa 
nejen z  velkých měst (Staré Město – Uherské 
Hradiště, Staré Brno – Brno, Staré Blansko – 
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Blansko, Starý Plzenec – Plzeň), ale například 
i  z  nedalekých Knínic u  Boskovic či z  Jevíčka. 
Právě kvůli této tušené staré parcelaci předpo-
kládám, že zde již musel být i církevní okrsek, 
protože by jinak bylo komplikované zřídit kostel 
se hřbitovem a farou na soukromých parcelách.
Pokud jde o tušenou rezidenci pánů z Ceblovic 
na kostelní výšině (pokud zde vůbec existovala), 
lze předpokládat jen jednoduché dřevohlinité 
opevnění (příkop, val, palisádu), snad nějaký 
dvorec. Pokud by měla mít i obranný charakter 
a pokud již nejvýhodnější poloha byla obsazena 
kostelem a  hřbitovem, nabízí se zhruba místo 
dnešní fary – tato poloha je chráněna z jihu a zá-
padu svahy, od výše položeného kostela ji oddě-
luje sníženina cesty, která může být sice úvozem, 
vymletým vodou, ale také může jít o pozůstatek 
příkopu. Obdobná situace je v Deblíně či v Pet-
rovicích. Nebo v  Lelekovicích, kde místní hrá-
dek stál v těsné blízkosti kostela. Protože kostel 
ležel výše, byl hrádek z této zranitelné chráněn 
příkopem a dvojitou hradbou.
Po  vybudování hradu Holštejna (poprvé dolo-
žen r. 1268) asi ztratila tušená jedovnické rezi-
dence sídelní smysl, ale mohla dále sloužit např. 
jako správní budova této poloviny Jedovnic.
Situace se totiž změnila počátkem 15. stole-
tí, kdy při dělení panství mezi potomky Voka 
(III.) Staršího z  Holštejna zůstala jako součást 
holštejnského panství polovina Jedovnic 
s  kostelním patronátem (a  zřejmě s  polovinou 
mlýna) a nejmladší syn, Jiří, obdržel druhou po-
lovinu Jedovnic s  tvrzí, polovinou mlýna, dvo-
rem, Velkým a Malým rybníkem (Podvorským 
a  Dymákem) a  se dvorem v  Ostrově. V  letech 
1415 až 1569, se jedovnické tvrz zmiňuje opa-
kovaně. Bohužel, existuje jediný zápis, který 
osvětluje její polohu. Je to vklad prodeje do zem-
ských desk (ZDB XII, zápis č. 783) z června 1447, 
jímž Jan Tunkl z  Brníčka podstoupil Heníko-
vi z  Valdštejna a  Židlochovic a  jeho dědicům 
„zboží své dědičné, tvrz Jedovnice s  polovinou 
městečka tamtéž a s jednotlivými rybníky ležící-
mi kolem této tvrze, taktéž s oním rybníkem pod 
Kotvrdovicemi a Velkým rybníkem pod městeč-
kem, s polovinou pozemku mlýna zvanou Mlýni-
ště, s ostrovským dvorem a s dvory k Jedovnicím 
příslušejícími...

Právě údaj o „jednotlivých rybnících ležících ko-
lem této tvrze“ by mohl o její poloze vypovědět. 
Zdánlivě se nabízejí ony prameništní rybníč-
ky severně od kostela. Jejich polohu mi r. 2000 
upřesnili hned čtyři pamětníci - pí. Formánko-
vá (čp. 397, *1921), pí. Kleinová (čp. 35, *1930), 
p.  Grim (čp. 197, *1914) a  p.  Sáňka (čp. 424, 
*1914). 
Největší z nich byl oválný o rozměrech asi 30 x 
15 metrů a hloubce asi 1 metr, měl snad nízkou 
hrázku. Další dva byly jen zahloubené, o  prů-
měru asi 5 a 4 metry. Tak malé „louže“ by těž-
ko stály za zmínku v zemských deskách. Navíc 
byly zřejmě vykopány až v  19. století, protože 
na mapě z r. 1826 nejsou zachyceny.
Mimochodem – jediný z oněch pamětníků, pan 
Grim, znal pojem Na valech. Místo podle něj le-
želo za zdí dnešního hřbitova, někde v prostoru 
zahrad čp. 420 až 430. Že šlo o místo vyvýšené, 
to nepotvrdil - mluvil o loučce. 
Jsem přesvědčen, že zmizelá gotická tvrz byla 
ukryta (zabudována) v  Panském domě, což je 
zbořené čp. 81 v prostoru před poštou. A že se 
tamtéž, kolem dolní části náměstí, nacházely 
i ony rybníky, sloužící jako obranný prvek. Ale 
o tom někdy příště...
Po  rozdělení Jedovnic mezi dvě vrchnosti tak 
možná měly Jedovnice (kromě rychty) dvě 
správní centra - novou rezidenční tvrz, situova-
nou na jižním okraji vsi (u příslušejících rybní-
ků) a správní budovu druhé poloviny snad ně-
kde na kostelní výšině (u příslušejícího kostela). 
Koncem 15. století a  ve  století 16. vznikají 
na  mnoha místech opevněné kostelní areály 
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(Velká Bíteš, Kurdějov, Svitávka...). Průběh sta-
rých cest a  parcel severně a  jižně od  hřbitova, 
viditelný na katastrální mapě Jedovnic z r. 1826, 
stejně jako název Na valech, nasvědčují tomu, že 
něco podobného vzniklo i v Jedovnicích. 
Na hřbitově je severně od márnice dodnes patr-
ný terénní „schod“, po jehož hraně kdysi vedla 
hřbitovní zeď. Podle mapy z  r. 1826 vede ko-
lem fary cesta na Vilémovice (přes dnešní ulici 
U Hrubé lípy), z ní odbočující cesta na Rogen-
dorf (Krasovou) a Kotvrdovice obchází tehdej-
ší hřbitov v  uctivém odstupu – může jít právě 
o  hranici ohrazeného areálu. Obdobná situace 
je jižně od hřbitova. 
Kostel předpokládám původně goticko-ro-
mánský. Věž sice nese nápisovou desku, že byla 
z  gruntu vystavěna r. 1681, ale její konstrukce 
je do značné výše celokamenná, což svědčí spí-
še pro gotické stáří. Nicméně přidržel jsem se 
kostela bez věže. Zbytky staré zdi, které se na-
šly před vstupem do dnešní sakristie, by mohly 
signalizovat osamoceně stojící zvonici. Ke kos-
telu byla někdy přistavěna boční kaple Panny 
Marie Nanebevzaté, roku 1590 již opravovaná.
„Useknutí“ zaobleného jihovýchodního náro-
ží hřbitovní zdi dodnes avizuje, že se hřbitov 
kdysi nacházel i před věží, směrem ke schodům 
na faru. Dokládají to i nálezy lidských kostí při 
občasných výkopech v  těchto místech. Dlouho 
jsem dokonce uvažoval, že ony valy mohly být 
jen relikty zdi kolem této zrušené části hřbitova.
Až loni jsem našel něco, co věc vyjasnilo. Jde 
o zápisy v matrice zemřelých z října 1715 (M342, 
f. 166r). Tehdy řádila epidemie cholery, zemře-
lí z  Vilémovic byli z  důvodu potlačení nákazy 
pohřbíváni na  „krchůvku“ nad Vilémovicemi. 
V matrice je i zápis: „V Jedovnicích dne ? octobris 
dokonala život svůj Kateřina, manželka Matěje 
Kňoura, stáří byla 34 let. Položena v Jedovnicích 
za krchovem na valích.“ Stejné místo „položení“ 
je zmíněno i u následujícího zemřelého, pak se 
již pohřbívalo „na  krchově“. Je zjevné, že byli 
pohřbeni mimo, aby nedošlo k  otevření jejich 
hrobů při dalších pohřbech. A  na  katastrální 
mapě z  r. 1826 je nápadný kříž na  louce těsně 
před špicí hřbitova, nesouvisí s  žádnou křižo-
vatkou cest – velmi pravděpodobně označuje 
hrob zemřelých na choleru. Tam tedy byly ony 

valy (ale jistě nejen tam). Toto místo je dnes 
v ploše hřbitova.
Je pozoruhodné, že se v  našich končinách vy-
skytuje půdorys hřbitova se „špicí“ před pres-
bytářem – kromě Jedovnic i  Lipovec a  zaniklé 
Housko, tušit to lze i  v  Bukovince, Rájci, Krá-
sensku, Studnicích...
Ve výkopu v cestě mezi hřbitovem a čp. 36 iden-
tifikoval J. Doležel stopy dvou spálených budov 
s  keramikou ze 13. až 15. století - snad důsle-
dek doby husitské. Na obrázku jsou naznačeny 
prázdnými podestami.
Pozoruhodná je i  fara – dnešní je z  roku 1781, 
vznikla na  místě hospodářské budovy. Před-
chozí dřevěná fara stála u cesty z náměstí, nad 
domem čp. 39. Ale dnešní fara má zjevně starší, 
patrně pozdněgotický sklep – proto je na rekon-
strukci na  jejím místě zakreslena nějaká starší 
budova.
Díky Mgr.  Jitce Vávrové (čp. 426) máme kera-
mické nálezy získané při rytí na  zahradě. Jsou 
zařaditelné od 2. poloviny 13. st. do 16. st., ná-
lezy byly četnější blízko hřbitovní zdi. Ojedině-
lé střepy z této doby jsem sebral i na zahradách 
okolních. To by mohlo znamenat, že po připoje-
ní Jedovnic k Rájci (v poslední čtvrtině 16. sto-
letí) bohatý rájecký pán, vladyka Bernard Dr-
novský z  Drnovic, v  předtuše neklidných časů 
zainvestoval opevnění kostelního areálu, při 
tom možná zrušil osídlení v jeho okolí. Kdoví...

Josef Plch

Dvě přednášky o historii
 X 25. února: Výročí 750 let od 
2. písemné zmínky o Jedovnicích

O Hartmanovi z Holštejna, kolonizaci Dra-
hanské vrchoviny atd.; přednáší Josef Plch.

 X 11. března: Historie osídlení 
Blanenska ve světle nových 
archeologických nálezů

Jak nálezy nejen detektorářské mění naše 
poznání historie; přednáší archeoložka 
Mgr.  Zuzana Jarůšková z  Muzea regionu 
Boskovicka.
Začátek obou nedělních přednášek v  17.00 
v kinosále kulturního domu.
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Duchovní sloupek

Fugu

Může se stát, že se někdo otráví jídlem z  bídy 
a  hladu, když konzumuje potraviny, které už 
mají za  sebou nejen doporučenou dobu spo-
třeby, ale i  dobu poživatelnosti. Jsou však lidé, 
kteří riskují otravu z  bohatství. Porce jedovaté 
japonské ryby fugu stojí 50 až 200 dolarů, určitě 
se z ní člověk nenají a podle lidí, kteří ji ochut-
nali, nemá žádnou chuť nebo aspoň v  ničem 
nevyniká nad jiné ryby. Její příznivci naopak 
tvrdí, že nepatrný obsah jedu v mase mu dodá-
vá zcela výjimečnou chuť. Většina jedu je ulo-
žena ve vnitřních orgánech ryby, které by měly 
být odborně odstraněny. Adrenalinová stránka 
tohoto gurmánského zážitku spočívá v tom, že 
nikdo neví, kolik je ho i v mase. To bývá nejčas-
těji servírováno syrové, nakrájené na tak tenké 
plátky, aby skrze ně prosvítal vzorek na  talíři, 
a  uspořádané do  symbolických obrazců. Ob-
vykle prý bývá pojídáno s  vážnou tváří velmi 
pomalu, aby mohla být konzumace ukončena 
hned, jakmile začne konzumentu trnout nebo 
mrtvět jazyk a tváře. Další plátek by mohl zna-
menat ochrnutí dýchacích orgánů a  dušení či 
udušení při plném vědomí.
Fugu neboli čtverzubec obvykle měří asi 15 cen-
timetrů (jsou i čtyř- nebo čtyřiceticentimetroví) 
a jeho tělo může obsahovat tolik jedu tetrodoxi-
nu (1.200x silnějšího než cyankáli), že by se jím 
mohlo otrávit až 30 lidí, kdyby se o rybu podělili 
a snědli ji úplně celou. Jed pochází z konzumo-
vaného planktonu, rybě neublíží, ale neumí ho 
z  těla vylučovat, takže se v  ní hromadí a  jeho 
množství narůstá. Je to způsob obrany spolé-
hající na  informovanost a  inteligenci útočníka. 
Je-li čtverzubec ohrožen, napumpuje do  svého 
zažívacího ústrojí tolik vody, že několikanásob-
ně zvětší svůj objem a stane se z něj koule (proto 
mu Japonci říkají říční prase), což většinou stačí, 
útočník usoudí, že tak tlustou rybu nepolkne 
a vydá se hledat jinou potravu. Pokud je útočník 

velký a čtverzubce přece jen spolkne, je to jeho 
poslední pokrm. Snězená ryba se mu tak nejen 
pomstí, ale je tu i naděje, že se jiní útočníci poučí 
a  jiné ryby fugu od nich budou mít pokoj. Ov-
šem těžko se dá odhadnout, nakolik tato preven-
ce funguje u ryb, když se jí neřídí ani predátor 
nejrozumnější, člověk.
Konzumovat tuto rybu je povoleno pouze v Ja-
ponsku, od roku 1958 za přísných podmínek (ten 
rok se jí otrávily asi tři stovky lidí). Příprava pří-
slušných kuchařů trvá dva až tři roky a je zakon-
čena přísnou zkouškou, kterou obvykle nepro-
jdou dvě třetiny uchazečů. Ti, kteří prošli, patří 
mezi kuchařskou elitu a mají možnost skvělých 
výdělků. Každý z nich zpracuje denně více než 
stovku ryb fugu, z každé je průměrně 10 porcí 
za 100 dolarů... Druhá stránka věci je, že nesmí 
udělat chybu. Podle nepsané tradice byl kuchař, 
jehož vinou se někdo otrávil jedem z ryby fugu, 
povinen spáchat rituální sebevraždu nožem 
na  zpracování ryb; dnes už místo toho skončí 
před soudem a  je odsouzen jako vrah. Stává se 
to jen vyjímečně, když kuchař z přehnané sluš-
nosti na důrazné přání zákazníka servíruje části 
ryby, jejichž konzumace je zakázána. Jejich po-
žívání je mnohem napínavější, než méně nebez-
pečného masa, a pokud dojde k otravě, jde „jen“ 
o okamžitou pomoc – protilátky neexistují, ale 
stačí, když otrávenému poskytnou na den či dva 
nucené dýchání, než ochrnutí dýchacích orgánů 
pomine. Už nehrozí nebezpečí, že by otrávený 
člověk v bezvědomí byl považován za mrtvého, 
jak se stávalo v  minulosti (jsou zaznamenány 
případy, kdy se postižený z bezvědomí probral 
na poslední chvíli při vlastním pohřbu). Možná 
je to nezapomenutelný zážitek, ale život skýtá 
i bezpečnější radosti.
Mezi námi asi není mnoho takových, kteří 
mají s konzumací ryby fugu osobní zkušenost. 
I  v  jiných oblastech života se však setkáváme 
s lecčím, co nám může zkomplikovat život, ně-
kdy opravdu zásadně a  natrvalo. A  přesto nás 
neodradí špatné zkušenosti jiných, věříme, že 
nám se to stát nemůže, a klidně nebo i s napě-
tím se pouštíme do něčeho současně příjemné-
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ho a riskantního. Mezi oběťmi konzumace ryby 
fugu po zavedení bezpečnostních opatření bez-
konkurenčně vítězí ti, kteří si rybu sami chytili 

a  připravili v  přesvědčení, že se na  tom přece 
nedá nic pokazit.

Václav Trmač, farář

Napsali jste nám

Štěstí, zdraví, dlouhá léta…

Před měsícem tříkráloví koledníci tímto zpě-
vem přede dveřmi našich domovů otvírali naše 
srdce a duši k potěšení a radosti z příspěvku po-
třebným.
My v Jedovnicích máme to štěstí, že péči o své 
zdraví máme zajištěnou místními lékaři, kteří 
dbají také o naše „dlouhá léta“.
Startujícím motivem k  napsání těchto řádků 
mně však byla listopadová Sokolská akademie. 
Jak ta s  naším zdravím a  lékařstvím souvisí? 
Opět tím, co jsem zaslechl. Když jsem vycházel 
ze sálu ven, paní u pokladního stolku mne smut-
ně oslovila: „Co na to říkáte?“ „Vynikající,“ od-
povídám. „Ukázka příkladné zájmové činnosti 
a nejen Jedovnických“. - „Ale ta účast!“ odpově-
děla paní. Měla pravdu. V sále zaplněném cvičí-
cími účastníky z mnoha i vzdálených míst byla 
pouhá hrstka jedovnických diváků, což si hosté 
nezasloužili.
Ale to už tam u dveří s námi byl také pan Josef 
Grim, bývalý dlouholetý starosta a živá kronika 
Sokola Jedovnice.
A  protože prvním starostou jedovnického So-
kola byl místní lékař, odbočili jsme po  chvíli 
v  hovoru od  sokolství k  lékařství. Z  dalšího 
vyprávění pana Grima jsem zaznamenal, že 
MUDr.  František Polčák byl první jedovnický 
lékař moderní doby, který nejenom léčil, ale 
v udržování pevného zdraví pohybem a otuži-
lostí byl občanům osobním příkladem. Od roku 
1898 devítiletým starostenstvím u  hasičů, při 
kterém pak s  heslem „V  zdravém těle zdravý 
duch“ v  roce 1907 spoluzakládal místní sokol-
skou organizaci, v níž dalších pětadvacet let rov-
něž starostoval.
Pan doktor Polčák v Jedovnicích na pokraji Kos-
telní ulice v domě čp. 43 zřídil první jedovnic-
kou ordinaci, tu po čase přestěhoval do vysoké-
ho domu čp. 24 přes silnici proti radnici, odkud 
po zakoupení domu na náměstí čp. 80 (dnes 80 

a  584) přešel sem, kde později ordinoval také 
MUDr.  Cyril Zavřel, což mně upřesnila paní 
Marková.
Nový lékař pan MUDr. Josef Vašíček ordinoval 
i bydlel v ulici Na Kopci ve vilce s čp. 375, ve vol-
ném čase měl ještě druhé působiště na fotbalo-
vém hřišti. Na obou místech byl velmi oblíbený 
až do důchodového odchodu.
Na roztříštěnost v umístění ordinací dalších lé-
kařů (MUDr. Šuka, MUDr. Kratochvíla, dětské 
lékařky a zubního oddělení) zareagovalo vedení 
tehdejšího MNV. V  zájmu, aby Jedovnice i  lé-
kařskou vybaveností byly centrem, zajistilo pro 
ně výstavbu budovy zdravotního střediska s do-
statečným počtem prostorných a  vybavených 
ordinací s  čekárnami. Dokonce byl postaven 
i pětibytový dům, pokud by měli zájem v Jedov-
nicích bydlet – jde o  dnešní „starou bytovku“ 
naproti prodejně Potraviny Uniko (bydleli v ní 
tehdy i někteří z učitelů ZŠ či ZUŠ).
Nové a prostorné zdravotní středisko kapacitou 
vyhovovalo tehdejšímu počtu občanů. Jenomže 
s  rozrůstající bytovou výstavbou v  Jedovnicích 
a se zánikem závodních lékařských středisek se 
počet občanů, a tím i pacientů z pěti obcí navště-
vujících jedovnické ordinace, snad téměř zdvoj-
násobil. I  když jejich počet přerůstá kapacitu 
možností našich lékařů, všichni díky svědomi-
tosti a lékařské zodpovědnosti všechny pacienty 
ochotně a rádi ošetřují. I při náročných staros-
tech, které v zájmu udržení postupující úrovně 
lékařské péče mají s  dovybavováním ordinací 
moderními přístroji. Ale kam všechny přístroje 
umístit, kde nadpočet churavějících vyšetřovat?
Ve svých představách vidím v Jedovnicích roz-
šíření padesátiletého, dnes kapacitou nedosta-
čujícího zdravotního střediska na minikliniku. 
Vybudovanou pro lékaře jako součást jedovnic-
ké občanské vybavenosti, která by dále povýšila 
význam našeho městyse jako střediska a  byla 
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krokem k  městu. Jsme na  pokraji volebního 
roku. Který subjekt si v  připravovaných voleb-
ních programech vytyčí toto jako přednostní cíl, 

aby voličům mohli říci, že „štěstí, zdraví a dlou-
há léta přinášíme vám“?

S poděkováním za spolupráci s paní 
Danou Markovou (Hrazdírovou) 

a s panem Josefem Grimem napsal IM

Poděkování od seniorů z Brna

Ten den do našeho domova pro seniory měli při-
jet žáci a pedagogové ze ZUŠ z Jedovnic. Hodně 
jsme se těšili. Chodívají k nám léta a rádi je vi-
díme vždy.
Koncert začal. I vítr za oknem jako by polevil, 
meluzína ztichla – oba naslouchali. Co se to tam 
děje? Uvnitř v sále jakési krásné zpěvy se linuly, 
krásná hudba hrála…
Najednou jako by tu byly bílé Vánoce a nějaká 
krásná paní v šatech princezny tu snila. I světla 
svíček jako by zářila a bylo tu jmelí, sníh a krás-
ný den. To zpívala paní učitelka Korčáková. 
Krása. Do  toho táhlý, jiskřivý hlas violoncella. 
Nádherný vstup.
Tak to šlo dál. Alex – v bílé košili, černých kal-
hotách. Zazněla trubka. Úplné fanfáry a  s  kla-
vírním doprovodem! To znělo!
David je šestiletý klučina. Chodí do 1. třídy. Bílá 
košile, s  motýlkem. David tu měl oba rodiče. 
Nyní hrál na  klavír a  zpíval. Prostě, s  dětskou 
čistotou. Na violoncello ho doprovázel jeho otec. 
Není to úžasné, když hrají spolu táta a syn!? Bok 
po  boku. Úžasný soulad. Neunikl nám jediný 
jeho pohyb, jediný tón. Dohrál. Táta na violon-
cello lehce, symbolicky „zatleskal“, zaťukal. Da-
vid byl spokojený. Vše registroval: otcův světlý 
vzor, jeho světýlko, mámu i celý sál.
Pak zněla hudba jako z  pohádky – jemná, ko-
nejšivá, zasněná, „bělostná“. Takové snad byly 
i tanečnice – baletky, které předvedly tanec s vě-
jíři. Ladné pohyby. I  tanečnice jako by se s vě-
jíři lehce vznášely, vlnily, proplouvaly. Krásné. 
Působivé.
Přišly na  řadu další nádherné zpěvy. Karolína 
též ví, jak chutná sláva. Zpívala již na několika 
známých pěveckých akcích a  byla prvotřídní. 
Přesto si svůj čistý přístup a  ryzost zachovala. 
Tady odzpívala píseň Adama Michny z  Otra-
dovic – Chtíc aby spal. Protože tuto píseň zpívá 
i  náš pěvecký sbor, přidali jsme se k  ní. Nešlo 

jinak. Karolína si nás pěvecky vedla, určovala. 
Náš chór zněl jen z dálky.
Karolína s Adélou vypadaly jako sestry, ale ne-
byly. Možná to bylo i  tím, že obě měly na sobě 
stejné šaty, parádní, barvy zlaté. Koleda Nesem 
vám noviny v jejich dvouhlasém podání vyzněla 
velmi zajímavě. K  prvnímu hlasu jsme se zpě-
vem přidali i my.
Daniel hrál na housle. Téměř v rytmu tanečním, 
jako na  zámku. Pak usedl za  klavír. Šikulka. 
Hru na oba nástroje zvládá bravurně.
Jak šikovné jsou tyto děti! Talentované, nadané. 
Moc dobře však víme, že vždy tu jde i o obrov-
ský kus každodenní práce, úsilí a  vytrvalosti 
všech zúčastněných.
„Já malý přicházím“ – opět tu byl koledníček 
David. Milé. Neušlo nám, jak pěkně zacházel 
s mikrofonem. Vnímal svou hudbu, v sále svou 
mámu, tátu. Oba se krásně usmívali. To cítil na-
prosto jasně.
Adéla odzpívala slavnou, krásnou píseň Tichá 
noc. Zpívala moc pěkně, s citem. A do toho hlas 
klavíru a violoncella. To bylo! Nejen v  češtině, 
ale i v němčině si ji mnozí z řad našich klientů 
prozpěvovali. Znali, podpořili, sami se připojili. 
Ani trochu se nedalo odolat!
Čestmír hrál na trubku skladbu Malý Nick. Ty 
trumpety opravdu mají cosi do sebe. Jeho trub-
ka radostně provolávala do světa: Jaký to krásný 
den!
Johana zpívala píseň Adeste fideles. V  latině. 
Pěkně. Od profesionála by ji člověk téměř neod-
lišil. Skvělá.
Kdo by neznal skladbu Píseň zvonečků W. A. 
Mozarta. Na klavír ji čtyřručně zahrála děvčata 
– Adéla a Simona. Simona k tomu pak tancova-
la. Šikulky! Co vše zvládaly!
Johana s  Alžbětou vystoupily jako duo s  písní 
„Bílou cestičkou koledníci jdou“. Touto písní 
perfektně uspěly i  na  jedné velké soutěži. Moc 
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dobře volily: píseň byla milá, pěkná, z takových 
těch starých dobrých časů.
Odpoledne se pomalu chýlilo ke konci. Antonín. 
Zazněl hlas jeho klarinetu – s klavírním dopro-
vodem. Klarinet jsme tu dnes ještě neměli. Pará-
da! Moc pěkné!
A už v popředí seděla naše manželská dvojice, 
sympatický pár – Michal Hreňo – violoncello, 
Radka Hreňová – klavír. Známá, slavná, pro-
cítěná, věčně jímavá, Schubertova Ave Maria. 
Nádhera. Ani jsme nedýchali. Kdesi v očích se 
zatřpytila perlička…
Slovo dalo slovo. „Vánoční ukolébavka“ – „Roz-
milé děťátko spi“ – v podání paní učitelky Kor-
čákové a Hreňové. Dnes tu byl i náš klient pan 
Vykouřil, nevěřil svým smyslům. Kdysi totiž, 
před dvěma lety, vyslovil přání, zda by nám tu 
píseň někdy nezazpívali. Loni na  koncertě ze 
zdravotních důvodů nebyl. A  oni!? S  takovým 
odstupem času – nezapomněli! To bylo úžasné! 
Píseň na  přání mu odzpívali, zahráli. Dech to 
vyrazilo i nám.
Slavnostní koncert, slavnostní závěr. Slavnostní 
atmosféra. Bylo nám dobře. A kdo za tím vším 
stál? Jedovnice! Jejich ZUŠ! Naši přátelé! Opět 
neváhali přijet z té dálky, maximum pro věc uči-

nili. Perfektně vše zprostředkovali. Udělali nám 
velkou radost.
Na závěr dovolte poděkování. Velké díky patří 
všem účinkujícím. Žáci byli velmi šikovní, vyni-
kající, ukázkoví. Předvedli nám kus svého umě-
ní. Ať se jim daří i nadále.
Děkujeme i  jejich panu řediteli Mgr.  Josefu 
Škvařilovi – ve  všem naplno nasazoval, zaří-
dil, organizoval. Děkujeme paní učitelce Haně 
Korčákové, dipl. um. – nejen za to, že nás celým 
odpolednem slovem provázela, zpívala, a plnila 
přání. Nemenší poděkování patří i paní učitelce 
Kateřině Javorské – zde na klavír doprovázela. 
Děkujeme paní učitelce Mgr. Radce Hreňové – 
klavír a jejímu manželu Michalovi – violoncello. 
Že jsou báječní. Děkujeme panu učiteli Jaroslavu 
Jiráčkovi – stojí v čele trumpetistů. Bez něho by, 
nakonec, ani Moravěnka nebyla ona. Děkujeme 
paní učitelce Lence Csevárové – která má zas lví 
podíl na  úžasném úspěchu svých svěřenkyň – 
tanečnic, baletek. Že zdravíme do dáli.
Milé Jedovnice! Moc si vás vážíme! Máte tam 
velmi hodné lidi! Budeme se na vás někdy těšit 
zas!

Za Domov pro seniory Holásecká, Brno-
Tuřany napsala PhDr. Markéta Běhalová

Společná fotografie účinkujících po skončení vystoupení v Brně-Tuřanech



JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 01/02 2018

30

Poděkování za Tříkrálovou sbírku

Prvních čtrnáct dní v  lednu se v  celé republi-
ce konala tradiční charitní Tříkrálová sbírka. 
V těchto dnech chodili tříkráloví koledníci z řad 
místních skautů také v  Jedovnicích. Ve  sbírce 
lidé v  Jedovnicích darovali 61.565 Kč. Koho 
nezastihli tři králové doma, mohl do  charitní 
pokladničky přispět v  sobotu 6. ledna v  Cha-
loupkách na  6. ročníku Tříkrálového koncertu 
skupiny Třetí podání se svými hosty. Na  kon-
certu zazářila skupina mladých muzikantů, kte-
ří svůj název ještě hledají.
Za  peníze ze sbírky plánuje Oblastní charita 
Blansko například bezbariérově upravit budo-

vu komunit-
ního centra 
v  Doubravici, 
koupit postele 
do azylových domů pro matky s dětmi a do noc-
lehárny pro muže a  podpořit humanitární po-
moc na Blanensku. Děkujeme všem koledníkům 
za ochotu koledovat, dárcům za jejich štědrost, 
městysu Jedovnice za podporu a koncertujícím 
za krásný zážitek.

Oblastní charita Blansko

Pozvánky
Sokol Jedovnice Vás srdečně zve na tradiční 

 X Ostatkovou zábavu s pochováváním 
basy

v sobotu 10. 2. 2018 v sále kulturního domu.
Začátek ve 20 hodin, vstupné 100,- Kč.

K tanci a poslechu hraje skupina K band.
Občerstvení a točené pivo zajištěno.
Rej masek ve 20.30 hodin.
Během dne projde obcí masopustní průvod 
s kapelou Olšověnkou. Odchod od KD v 9 ho-
din.

 X 10.000 km jižní Afrikou
Kinosál kulturního domu, neděle 11. 2. v 17.00
Povídání Ing. Pavla Huňky o národních parcích 
Jihoafrické republiky, Botswany a Namibie, do-
plněné řadou fotografií.
Zve kulturní komise.

Zveme vás na
 X 25. ples SK Jedovnice

v pátek 16. 2. 2018 v sále KD 
Jedovnice
Hudba: AKCENT
Předprodej vstupenek v prodejně 
u Báry Magulové

 X Pozvánka na valnou hromadu 
místní skupiny ČČK

Místní skupina Českého červeného kříže si vás 
dovoluje pozvat na  valnou hromadu místní 
skupiny, která se koná v  úterý 20. února 2018 
v 16.30 hodin v kinosále kulturního domu.
V kulturním programu vystoupí žáci Základní 
umělecké školy Jedovnice.
Po  ukončení valné hromady bude následovat 
krátká přednáška „Je naše životospráva odpoví-
dající věku?“
Srdečně zve představenstvo MS ČČK.

 X Volejbál - ples 
volejbalistů

v sobotu 3. 3. v sále KD 
Jedovnice

 X Ples SPŠ Jedovnice
v pátek 9. 3. v sále KD 
Jedovnice
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 X Galerie Ševčík
Od 22. 2. do 28. 3. 
bude mít v  Gale-
rii Ševčík prodejní 
výstavu kunštátská 
výtvarnice Eva Pi-
kartová, jejíž do-
ménou jsou andělé 
a madony. 

Knihovna Jedovnice vás srdečně zve na
 X SLADKÉ VÍTÁNÍ JARA

21. března 2018 v 17 hodin, kulturní dům 
v Jedovnicích
Čokoláda jako potěšení • Čokoláda jako lék • Čo-
koláda jako přítel….
Čeká vás povídání o historii čokolády, její výrobě 
i blahodárných účincích na náš organismus.
V průběhu večera ochutnáte několik druhů po-
ctivých českých čokolád Jordi’s, vyráběných
s  láskou a  péči z  kvalitních surovin. V  závěru 
večera budete mít možnost si tyto čokolády za-
koupit. Vstupné dobrovolné

 X Zamilovaný sukničkář
pátek 23. 3. 2018, začátek v  19 hodin, kinosál 
KD Jedovnice 
- divadelní komedie Michaela Parkera v podání 
herců DS Háta Praha
vstupenky jsou již v y p r o d á n y !

Divadelní soubor Vlastimil Jedovnice  
si dovoluje vás pozvat na

 X Divadelní bál 
do sálu KD Jedovnice
v sobotu 7. dubna 2018, začátek ve 20 hodin
Hudba AKCENT, předtančení, divadelní ukázka 
a půlnoční bonbónek.
Předprodej vstupenek od 5. března 2018 v pro-
dejně „Květiny Jaroslav Zelinka“.

 X Plánované akce 2018 - kemp Olšovec
 28. 4. Velo Test Fest (akce čeasopisu Velo)
 24. - 27. 5. Mistrovství ČR v dogtrekkingu 

(seriál)
 26. 5. OlšoHEC RUN 2018
 1. - 3. 6. Sraz Daewoo + Chevrolet
 15. - 17. 6. Sraz Czech BMW E39 community
 23. - 24. 6. Delikomat Manager Triatlon 2017
 28. - 29. 7. Dračí lodě
 24. - 26. 8. Závody motorových skútrů

 7. - 9. 9. Chovatelé - švýcarští psi 
Celorepublikový sraz karavanistů

 28. - 30. 9.  Mistrovství Evropy a mistrovství 
světa závodů motorových člunů

 20. - 21. 10. Výlov rybníku Olšovec

 X Kino E-Cinema Jedovnice 
- únor a březen 2018

KD Na Kopci 571, 679 06 Jedovnice, tel. 
704 425 319
Začátky představení v 17:00 hodin, pokladna 
otevřena ½ hodiny předem.
Rada městyse stanovila výši vstupného do Kina 
E-CINEMA Jedovnice 60 Kč, na dětská předsta-
vení ve výši 30 Kč a pro děti do 6 let zdarma.
Program kina E-Cinema Jedovnice najdete 
i na internetu: www.jedovnice.cz - sekce Kino.
4. 2. neděle – MUMIE
V Egyptě před dvěma tisíci lety byla zaživa mumi-
fikována a  poté pohřbena ambiciózní princezna 
Ahmanet tak, aby ji nikdo nenašel. Jenže našel.
O dva tisíce let později se v místě jejího věčného 
odpočinku ocitli dobrodruh Nick Morton (Tom 
Cruise) a  archeoložka Jenny Halsey. Nechají ji 
urychleně převézt do  Londýna k  dalšímu zkou-
mání. Jenže letadlo převážející mumii prokleté 
princezny se zřítí k  zemi krátce před přistáním. 
Nickovi se jako zázrakem podaří katastrofu pře-
žít, brzy ale zjistí, že smrt v  troskách letadla by 
pro něj byla mnohem lepším řešením. Princezna 
Ahmanet se totiž díky jeho neuváženým činům 
probudila a touží po nadvládě nad světem. Akční 
dobrodružný film USA 2017.
/80 /́ Cinemart, a.s. / Vstupné 60 Kč / MP12
18. 2. neděle – BALERINA
Film vypráví příběh Félicie, mladé osiřelé dívky, 
jejíž největší vášní je tanec. S pomocí svého nej-
lepšího přítele Victora se jí podaří uprchnout ze 
sirotčince a vydat se na dlouhou cestu do Paříže, 
kde na ni čeká mnoho nelehkých úkolů a  zají-
mavých setkání. Zábavný a dojemný film o přá-
telství, sebedůvěře a  rodinných poutech. Ani-
movaný rodinný film Francie/Kanada 2016.
/89 /́ Holzmann / Vstupné 30 Kč, děti do  6 let 
zdarma / MP

4. 3. neděle – I DVA JSOU RODINA
Vtipný a  nonšalantní Samuel si užívá bezsta-
rostný život na  francouzské Riviéře. Jednoho 
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dne ho však navštíví víkendový flirt Kristin 
a  oznámí mu, že dítě, které drží v  náručí, je 
jeho. Předá mu holčičku a uteče. Samuel vyráží 
s malou Glorií do Londýna, kde Kristin marně 
hledá. Nakonec mu nezbývá nic jiného, než si 
najít práci a ve velkoměstě se usadit. Samuel se 
okouzlujícím způsobem pouští do výchovy malé 
Glorie. Během následujících osmi let se ukáže, 
že je nejen milující, ale i hodně netradiční táta. 
S  humorem se vypořádává s  nástrahami kaž-
dodenního života osamělého Francouze v Lon-
dýně. Rodinná idylka se však záhy změní, když 
se zničehonic před jejich dveřmi objeví Kristin. 
Komedie Francie/VB 2016.
/118 /́ Bohemia Motion Pictures a.s. / Vstupné 
60 Kč / MP12

18. 3. neděle – HURVÍNEK A  KOUZELNÉ 
MUZEUM
Legendární hrdinové, které dobře znáte, při-
cházejí v animované komedii pro celou rodinu. 
Filmový příběh Hurvínek a kouzelné muzeum 
nabízí zcela nové, původní dobrodružství. Pan 
Spejbl pracuje jako hlídač Muzea loutek, které-
mu však hrozí zbourání. Hurvínek zase jednou 
neposlouchá a podaří se mu proniknout do uza-
vřených prostor muzea, kde objeví svět, skrytý 
před zraky návštěvníků. A  právě v  podzemí je 
ukryto nejen tajemství kouzelného muzea, ale 
i  klíč k  jeho záchraně… Animovaná komedie 
ČR 2017.
/85 /́ Cinemart, a.s. / Vstupné 30 Kč, děti do 6 let 
zdarma / MP

Pozvánky z okolí
 X BLANSKO - MUZEUM BLANENSKA 
na zámku v Blansku:

Nová expozice - Cesta do pravěku Blanenska
Slavnostní otevření nové archeologické expo-
zice proběhne 26. 2. 2018 v 15 hodin.
Částečně interaktivní expozice provede ná-
vštěvníka čtyřmi místnostmi, kde se může za-
pojit do  objevování pravěkých epoch, tak jak 
utvářely místní krajinu a její obyvatele. Vydáme 
se z  12. století hlouběji do  historie, až do  dob, 
kdy místní jeskyně obývali neandrtálci a  spo-
lečně prozkoumáme unikátní artefakty docho-
vaných z těchto dob.
Expozice bude otevřena od 27. 2. 2018 jako stá-
lá expozice muzea a přístupná v rámci hlavního 
okruhu muzea.
Vstupné 80/40 Kč.

Knoflíkářství a perleťářství, zaniklá řemesla
Výstava o tradiční výrobě knoflíků nejen v na-
šem regionu
1. 2. – 29. 3. 2018
K  vidění budou výrobky a  pracovní nástroje 
z Krásenska, Senetářova a Přelouče. Návštěvníci 
se budou moci pokochat lesklou krásou výrobků 

z perleti a zároveň se také seznámí s technologií 
výroby knoflíků.
Vstupné 40/20 Kč.

 X LIPOVEC
Ostrov Bali - můj druhý domov
v pátek 23. 2. 2018 - přednáška cestovatele 
a fotografa Jiřího Kolbaby.
Začátek v 18.30 hodin v sokolovně Lipovec.
Předprodej vstupenek v hodnotě 200,- Kč je 
v prodejně potravin Stemd v Lipovci a v infor-
mačním centru Blanka Blansko

Koncert Kněžské schóly
v neděli 25. 2. 2018 v 17 hodin
v kostele Narození Panny Marie v Lipovci.
Společně vystupuje sedm kněží, kteří mají 
v programu gregoriánský chorál a středověkou 
polyfonii. Vstupné dobrovolné bude použito 
na opravy kostela.

14. košt slivovice
v sobotu 10. 3. 2018 v sokolovně Lipovec

Tradiční velikonoční výstava
v sobotu 17. 3. 2018 v sokolovně Lipovec
otevřeno od 9 do 17 hodin.

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

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

10 km. Tel. 605 365 032


