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Na obálce: Slovutné panoše Matěj ze Želetavy
Zatímco obálky minulých Zpravodajů přinášely
poměrně přesné podoby historických objektů,
tentokráte kresba Mgr. Jitky Vávrové zobrazuje zcela fiktivní podobu historického subjektu
druhé poloviny 15. století – Matěje ze Želetavy.
Je vykreslen coby účastník rytířského turnaje (klání) – v pravici třímá dřevec, v levici štít
s rodovým znamením, dvěma zlatými růžemi
v modrém poli. Kruhový výřez v tzv. kolčím
štítu sloužil k lepšímu zaklesnutí dřevce před
tvrdým střetem se soupeřem. Na vrcholu kolčí
přilby (helmu) ční tzv. klenot – pět ptačích pér
přeložených dvěma zlatými růžemi. Z přilby
splývají přikryvadla (fafrnochy), zavinutá kolem klenotu do tzv. točenice. Kůň je pro slavností účel oděn čabrakou s vyšitými erby jezdce.
Pokud někoho zaráží tvar (to) slovutné panoše,
pak je třeba říci, že ve středověku bylo nejen „to“

panoše, ale i to kníže či to hrabě. Koneckonců
– i dnes o šikovném fotbalistovi korektně řekneme, že hbité levé křídlo odcentrovalo…
Nutno zdůraznit, že panoše Matěj je historicky
doloženou osobou, navíc významnou postavou
pro dějiny Jedovnic v období končícího středověku a nastupující renesance. Naší spekulací
ovšem je ono turnajské vybavení – vzhledem
k tušeným finančním možnostem lze velmi
úspěšně pochybovat o tom, že by Matěj byl schopen si je pořídit, o jeho účasti na nějakém turnaji
neexistuje žádný doklad – to je tedy naše fikce.
Ale kdyby „na to měl“, vypadal by nějak takto…
O počátcích rodu Jedovnických ze Želetavy se
více dočtete na str. 30
Josef Plch
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Informace z rady a zastupitelstva
(ve všech případech jde o anonymizované výpisy z usnesení)

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 1 ze dne 11. 11. 2014
Na základě předložených zpráv a projednaných
záležitostí:
Rada městyse schvaluje
• po úpravách Jednací řád Rady městyse Jedovnice dle předloženého návrhu
• pronájem pozemku p.č. 1844 a části pozemku
p.č. 1747/1, paní A. B., Blansko, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem
smlouvy o nájmu
• pronájem pozemku p.č. 1866 a části pozemku
p.č. 1747/1, manželům Ing. P. N. a J. N., Blansko, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem smlouvy o nájmu
• výjimku z OZV č. 5/2005 O pořádání veřejných produkcí na 14. až 15. 11. 2014 do 02 hodin a souhlasí s bezplatným pronájmem
kulturního domu žadateli ZŠ Jedovnice, Jedovnice, při příležitosti konání školního vinného bálu
• přidělení bytu č. H204 ve 2. NP v DPS, Jedovnice, paní J. G., Jedovnice a přidělení bytu
č. K313 ve 3. NP v DPS, Jedovnice, paní A. I.,
Jedovnice
• pronájem bytu č. B33B2 na ul. Zahradní 677,
Jedovnice, manželům L. a M. Š. Jedovnice a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy
• komisi sociální a zdravotní ve složení: předseda Daniela Stará, Jedovnice, členové Renata
Kleinbauerová, Jedovnice, Marie Gabrielová,
Jedovnice, tajemnice Tatiana Přibylová, DiS.,
Jedovnice
• Plán inventur pro rok 2014 dle předloženého
návrhu
• na základě Nařízení vlády ze dne 15. 10. 2014,
kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006
Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, platový výměr
řediteli ZŠ Jedovnice Mgr. M. S., dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 11. 2014
• odměnu řediteli ZŠ Jedovnice Mgr. M. S. dle
předloženého návrhu
• na základě Nařízení vlády ze dne 15. 10. 2014,
kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006
Sb., o platových poměrech zaměstnanců

ve veřejných službách a správě, platový výměr
ředitelce MŠ Jedovnice J. K., dle předloženého
návrhu, s účinností od 1. 11. 2014
• odměnu ředitelce MŠ Jedovnice J. K. dle předloženého návrhu
Rada městyse souhlasí
• s nabídkou firmy VO Revital, s. r. o., Boskovice, na zpracování žádosti o dotaci z prostředků Státního programu EFEKT 2015 na rekonstrukci veřejného osvětlení
• se žádostí firmy ROSA Market, s. r. o., Kroměříž, o opravení přístupu k prodejně potravin
Na Kopci 83, 679 06 Jedovnice
• s žádostí manželů M. a L. Z., Jedovnice, o provedení zpevněné plochy parkovacího stání
na pozemku p.č. 2528/241
• s žádostí L. S., Jedovnice, o provedení zpevněné plochy parkovacího stání na pozemku
p.č. 264 a p.č. 267
• s žádostí Ing. arch. V. H., Blansko, o vyjádření ke zvláštnímu užívání chodníku z důvodu opravy vodovodního řadu na pozemku
p.č. 494
• s žádostí Ing. V. B., Blansko, k přístavbě a stavebním úpravám rekreační chaty č.e. 358
• s žádostí P. D., Jedovnice, na stavbu vrtané
studny na pozemku p.č. 1268
• se žádostí firmy GRAS CZ, s. r. o., Jedovnice,
o prodloužení splatnosti nájmu do 30. 11. 2014
a jeho snížení o částku 20.000 Kč z důvodu
zhodnocení pronajatého majetku
• s uzavřením smluv o zřízení věcného břemene č. PV-014330027645/001 a č. PV014330024345/001 s firmou E.ON Distribuce,
a. s., České Budějovice a doporučuje jejich
schválení zastupitelstvem městyse
• s podáním žádosti na odbor životního prostředí Městského úřadu Blansko o povolení
domýcení řediny v porostu 350Cb11 z důvodu
nebezpečí pádu stromů na obydlené stavení
• se žádostí Olšovec, s. r. o., Jedovnice o povolení akce „Předvánoční knižní jarmark a Veletrh produktů označených Moravský kras – regionální produkt“ dne 6. 12. 2014 v kulturním
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domě a prostoru před kulturním domem
a souhlasí s bezplatným pronájmem kulturního domu a prostoru před kulturním domem
• se žádostí společnosti FOR HELP, s. r. o., Ostrava-Poruba, o finanční podporu její činnosti
zaměřené na podpůrnou činnost autistické
komunity v částce 1.000 Kč
• se žádostí SONS ČR, Blansko, o finanční podporu ve výši 1.000 Kč
• s ukončením nájemní smlouvy bezbariérového bytu č. B33B2 na ul. Zahradní 677, Jedovnice, s paní J. M., Jedovnice, ke dni 31. 10. 2014
Rada městyse nesouhlasí
• s žádostí Odehnal Petr, s. r. o., Blansko,
na stavbu ČOV a kanalizace pro RD č.p. 583
• s žádostí Odehnal Petr, s. r. o., Blansko,
na stavbu Vodovodu a kanalizace na pozemku p.č. 1747/1, p.č. 2068 a p.č. 2112/1
• se žádostí ZV ZOOS KOVO Metra Blansko,
a. s., Blansko, o snížení poplatku za odpad
za rok 2014

01/02 2015

Rada městyse bere na vědomí
• oznámení firmy DOKA, s. r. o., Praha, o prodloužení prací oprav průtahu Lažánky silnice
II/379 do 20. 12. 2014
Rada městyse navrhuje
• oslovit vlastníky pozemků p.č. 2584/3,
p.č. 2584/4, p.č. 2584/8, p.č. 2584/9,
p.č. 2584/10 a p.č. 2584/7, zda mají zájem
o prodej výše uvedených pozemků a za jakou
částku
Rada městyse nereflektuje
• na předkupní právo chaty č.e. 79
• na předkupní právo chaty č.e. 136
Rada městyse stanovuje
• výši vstupného do Kina Jedovnice na dětská
představení ve výši 30 Kč a pro děti do 6 let
zdarma

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 2 ze dne 2. 12. 2014
Na základě předložených zpráv a projednaných
záležitostí:
Rada městyse schvaluje
• Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3/2013 s panem J. S., Bystřice nad Pernštejnem a doporučuje jeho schválení zastupitelstvu městyse
• příspěvkové organizaci ZŠ Jedovnice převod
investičního fondu ve výši 257.949 Kč do rezervního fondu
• příspěvkové organizaci ZŠ Jedovnice použití
rezervního fondu ve výši 285.555 Kč na výměnu kotlů v bytech v ZŠ Jedovnice
• poskytnutí finanční dotace ve výši 50.000 Kč
ZŠ Jedovnice, na dofinancování výměny kotlů
ve školních bytech
• bezplatný pronájem kina Jedovnice, osvobození od poplatku ze vstupného, žadatel M. A.,
Jedovnice, na akci „Írán není jenom islám“
dne 21. 1. 2015 v 18.30 h
• bezplatný pronájem sálu Chaloupky, osvobození od poplatku ze vstupného, výjimku z OZV č. 5/2005 O pořádání veřejných
produkcí do 24 hodin, žadatel Junák – svaz
skautů a skautek ČR, středisko Jedovnice,
na Tříkrálový koncert dne 9. 1. 2014.
4

• pronájem kulturního domu dne 19. 12. 2014
v částce 5.000 Kč, výjimku z OZV č. 5/2005
O pořádání veřejných produkcí do 02 hodin,
žadatel BeF Home, s. r. o., Kotvrdovice, na vánoční večírek
• pronájem kina Jedovnice v částce 2.000 Kč,
žadatel Z. K., Ochoz u Brna 360, na veřejné vystoupení skupiny Veselá trojka dne
15. 1. 2015 ve 14 h.
• zrušení přípojky kabelové televize, žadatel
S. K., Jedovnice
• zrušení přípojky kabelové televize, žadatel
J. Z., Brno
• rada městyse schvaluje podmínky pro plesovou sezónu 2015: nájemné sál KD 1.815 Kč, sál
Chaloupky 1089 Kč, prominutí poplatku ze
vstupného, povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 O pořádání veřejných
produkcí – prodloužení akcí do 02 hodin,
úhrada rozbitého inventáře a úhrada vyčištění ubrusů 1200 Kč
• pronájem garážového stání v bytovém domě
č.p. 677 na ulici Zahradní, Jedovnice, manželům L. Š. a M. Š., Jedovnice a pověřuje starostu
podpisem nájemní smlouvy
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• Dodatek č. 1 k nájemním smlouvám o nájmu
pozemku včetně inflační doložky a pověřuje
starostu městyse jejich podpisem
• Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne
4. 2. 2013 s paní I. K., Jedovnice, včetně inflačních doložek a pověřuje starostu městyse
jeho podpisem
• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o energetickém
poradenství a správě odběrných míst a odběrných zařízení pro spotřebu elektrické
energie a zemního plynu s Energií pod kontrolou, obecně prospěšná společnost, Hodonín, s dobou trvání smlouvy na dobu určitou
do 31. 12. 2015 a doporučuje jeho schválení
zastupitelstvu městyse
• objednání projektové dokumentace na úpravy technického řešení dle požadavku městyse
Jedovnice DSP+SP u firmy Silniční projekt,
spol. s r. o., Brno, v částce 204.853 Kč
• nájem ve výši 50 Kč za m2 u bytů v DPS, Jedovnice, od 1. 1. 2015
• přidělení bytu č. H204 ve 2. NP v DPS, Zahradní 699, 679 06 Jedovnice, panu J. F., Jedovnice
• finanční příspěvek ve výši 500 Kč pro Paprsek, příspěvková organizace, Velké Opatovice, finanční příspěvek ve výši 1.000 Kč pro
SENIOR centrum Blansko, p. o., Blansko a finanční příspěvek ve výši 1.000 Kč pro Diakonii Broumov, sociální družstvo, Broumov
• komisi stavební a pro územní plánování
ve složení: předseda Ing. Josef Vágner, členové
Miroslav Kozel, Pavel Gryga, Miroslav Kala,
Antonín Šebela, Dominika Žáková, Michal
Šebela, Vladimír Klein, Roman Žilka
• komisi pro životní prostředí ve složení: předseda Ing. Jaromír Halámka, členové Lukáš
Kunc, Dana Marková
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• komisi pro mezinárodní spolupráci ve složení: předseda Mgr. Hana Šíblová, členové
Ing. Radek Fiala, Ing. Oldřich Horák, Magdalena Šíblová, Pavel Gryga, Mgr. Zdeněk
Doležel, Mgr. Hana Doleželová, Ivana Kučerová, JUDr. Emil Procházka, Mgr. Vlastimil
Šíbl, Michal Prause, Mgr. Kateřina Pinková,
JUDr. Jiří Pokorný, Mgr. Vladimíra Šůstková
Zukalová, Ing. Barbara Magulová, Mgr. Jitka
Langrová, Mgr. Marie Doleželová
• komisi pro občanské záležitosti ve složení:
předseda Mgr. Hana Šíblová, členové Ivana
Pernicová, Ing. Jana Gabrielová, Anna Kohoutková, Jana Sehnalová, Ivo Máčel, Božena
Ševčíková, Mgr. Anna Bayerová, Ing. Josef
Plch, Dagmar Jannová, Emílie Kovaříková
Rada městyse souhlasí
• se žádostí firmy E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na stavbu „Jedovnice – úprava DS, Ševčíková“ na pozemku p.č. 372/1,
p.č. 379/1 a p.č. 288/8
• se žádostí pana V. D., Blansko, na stavbu pergoly na pozemku p.č. 1747/1 v blízkosti rekreační chaty č.e. 7
• se žádostí ZŠ Jedovnice, o finanční podporu
ve výši 2.000 Kč na zajištění lyžařského výcviku pro děti z 1. stupně
Rada městyse bere na vědomí
• konání akce „Írán není jenom islám“ dne
21. 1. 2015 v 18.30 h v kině Jedovnice
• konání Tříkrálového koncertu dne 9. 1. 2014
v 19 h pořádaného Junákem – svazem skautů
a skautek ČR, středisko Jedovnice, v sále Chaloupky
• konání veřejného vystoupení skupiny Veselá
trojka dne 15. 1. 2015 ve 14 h v kině Jedovnice
• zápis z jednání komise sociálně zdravotní ze
dne 1. 12. 2014

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 3 ze dne 31. 12. 2014
Na základě předložených zpráv a projednaných
záležitostí:
Rada městyse schvaluje
• schvaluje Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě ze
dne 3. 1. 2011 s panem J. Z., Jedovnice, a pověřuje starostu městyse jeho podpisem

• Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne
4. 2. 2013 s paní I. K., Jedovnice, a pověřuje
starostu městyse jeho podpisem
• Smlouvu o nájmu pozemků p.č. 2584/3,
p.č. 2584/4, p.č. 2584/8, p.č. 2584/9
a p.č. 2584/10, s paní A. F., Blansko, a pověřuje
starostu městyse jejím podpisem
5
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• Smlouvu o nájmu pozemku p.č. 2584/7,
s panem V. F., Blansko, s Bc. J. F., Brno
a s MUDr. Z. Š., Kroměříž a pověřuje starostu
městyse jejím podpisem
• Smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000291
se Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 120, 772 11
Olomouc a pověřuje starostu městyse jejím
podpisem
• komisi pro spolkovou činnost ve složení:
předsedkyně Bc. Lenka Šebelová DiS., členové
Michaela Doleželová, Bc. Michal Farlík, Eva
Kovaříková, Leoš Blažek, Zdeněk Lehký, Svatava Paarová, Lukáš Králík, Miroslav Špaček,
Mgr. Anna Bayerová
• komisi kulturní ve složení: předseda Ing. Josef
Plch, členové Ing. Barbara Magulová, Ivana
Pernicová, Marie Gabrielová, Jana Janíčková,

01/02 2015

•
•
•
•
•
•

Jiří Roudný, Mgr. Jitka Vávrová, Mgr. Soňa Plchová a Olga Keprtová
dalšími členy komise pro občanské záležitosti
paní Alenu Dvořákovou, Drahomíru Pernicovou a Tatianu Přibylovou
dalšími členy komise pro mezinárodní spolupráci MUDr. Aleše Kleinbauera, Adriana
Hrivíka
dalším členem komise stavební pana Leoše
Blažka
dalším členem komise pro životní prostředí
pana Libora Vymazala
rozpočtové opatření č. 11/2014 dle předloženého návrhu
Dodatek č. 3 k Vnitřní směrnici č. 5/2010 Organizační řád Úřadu městyse Jedovnice, dle
předloženého návrhu

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 4 ze dne 13. 1. 2015
Na základě předložených zpráv a projednaných
záležitostí:
Rada městyse schvaluje
• pronájem pozemků p.č. 1747/1 a p.č. 1772
panu J. Č., Blansko, dle předloženého návrhu
a pověřuje starostu podpisem smlouvy o nájmu
• Vnitřní směrnici č. 1/2015 – Směrnici o tvorbě a použití sociálního fondu na rok 2015.
• Vnitřní předpis č. 1/2015 Podpisový řád Úřadu městyse Jedovnice, dle předloženého návrhu
Rada městyse souhlasí
• se žádostí MUDr. E. J., Brno, s terénními
úpravami a výsadbou dřevin v okolí rekreační
chaty č.e. 143, za předpokladu odsouhlasení
pověřeným pracovníkem městyse na místě
samém
• se žádostí firmy Puttner, s. r. o., Brno, na stavbu „Jedovnice – úprava DS, Kozlová“ na pozemku p.č. 969/5 a p.č. 948
• s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí
č. 1030022308/001 o zřízení věcného břemene
s firmou E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice a doporučuje její schválení zastupitelstvem městyse
6

• s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí
č. 1030015426/008 na zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce, a. s., České
Budějovice a doporučuje její schválení zastupitelstvem městyse
• s prodloužením splatnosti nájmu za prostory
v budově č.p. 83 panu A. K., Blansko, za rok
2014 do 31. 3. 2015
• se žádostí Olšovec, s r. o., Jedovnice, o povolení akce „Jarní knižní jarmark a Veletrh produktů označených Moravský kras – regionální produkt“ dne 14. 3. 2015 v kulturním domě
a prostoru před kulturním domem a souhlasí
s bezplatným pronájmem kulturního domu
a prostoru před kulturním domem
• s nákupem 20 ks publikace „Dávno zapomenutý příběh z konce války“ vydávané obcí
Ochoz u Brna v ceně 100 Kč/ks
Rada městyse doporučuje
• zastupitelstvu městyse odkup pozemku
p.č. 2563/1 od vlastníků pana J. F., Brno,
a paní J. K., Jaroměřice nad Rokytnou,
za částku 120 Kč/m2
Rada městyse nereflektuje
• na předkupní právo chaty č.e. 22
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Rada městyse bere na vědomí
• oznámení Správy a údržby silnic JmK,
Brno, o provádění ořezu stromů podél silnice č. II/373 p.č. 127 v období od 1. 11. 2014
do 31. 3. 2015
• informaci o výtěžku Tříkrálové sbírky v Jedovnicích, který byl 52.449 Kč a poděkování
Diecézní charity Brno, Oblastní charity Blansko, za příspěvky občanů a za pomoc všem,
kteří se podíleli na jejím uspořádání v Jedovnicích

JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ

Rada městyse odvolává
• jednatele společnosti Ing. Radka Lebiše, Jedovnice, s účinností ke dni 13. 1. 2015
Rada městyse jmenuje
• novým
jednatelem
společnosti
Mgr. Annu Bayerovou, Jedovnice, s účinností
ke dni 13. 1. 2015
Rada městyse potvrzuje
• ve funkcích stávající jednatele Leoše Blažka.,
Jedovnice, a Ing. Oldřicha Horáka, Jedovnice

Rada městyse vyslovuje
• poděkování všem koledníkům za provedení
Tříkrálové sbírky a občanům za jejich příspěvky pro potřebné

Usnesení č. 2 ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice, konaného dne 25. 11. 2014
Na základě předložených zpráv a projednaných
záležitostí Zastupitelstvo městyse Jedovnice:
1. schvaluje zapisovatelku Ing. Martu Tesařovou, tajemnici ÚM
2. schvaluje ověřovatele zápisu Leoše Blažka
a Mgr. Hanu Šíblovou
3. schvaluje program zasedání dle předloženého a doplněného návrhu
4. schvaluje smlouvy o zřízení věcného břemene č. PV-014330027645/001,
č. PV-014330024345/001 a č. PV014330028766/001 s firmou E. ON Distribuce, a. s., České Budějovice dle předloženého
návrhu a pověřuje starostu městyse jejich
podpisem
5. schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. S15-033-0060 mezi městysem Jedovnice a firmou SWIETELSKY, stavební s. r. o.,
Brno, na stavbu Jedovnice – oprava povrchu
komunikací v ulicích Hybešova a Absolonova dle předloženého návrhu a pověřuje starostu městyse jeho podpisem
6. schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2014 dle
předloženého návrhu

7. zvolilo za zástupce do Školské rady ZŠ Jedovnice na funkční období školního roku
2014/15-2016/2017 tyto členy: Ing. Josefa
Matušku, Jedovnice, Mgr. Zdeňka Doležela,
Jedovnice a Mgr. Annu Bayerovou, Jedovnice
8. schvaluje podání žádosti o dotaci na dofinancování akce Sběrný dvůr odpadů Jedovnice
9. schvaluje Smlouvu o dílo „Jedovnice – Sběrný dvůr – kanalizace a vodovodní přípojka“
mezi Městysem Jedovnice a firmou EUROVIA CS, a. s., Brno, dle předloženého návrhu, a pověřuje starostu jejím podpisem
10. schvaluje Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě
č. SML-Z-M-13-28 s Regionální poradenskou agenturou, s. r. o., Brno a pověřuje starostu jejím podpisem
11. schvaluje přijetí neinvestiční finanční dotace „Výdaje na zabezpečení akceschopnosti
JSDH obce na rok 2014“ ve výši 30.335 Kč
z rozpočtu Jihomoravského kraje a pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy
č. 027754/14/OKH

Usnesení č. 3 ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice, konaného dne 15. 12. 2014
Na základě předložených zpráv a projednaných
záležitostí Zastupitelstvo městyse Jedovnice:

1. schvaluje zapisovatelku Ing. Martu Tesařovou, tajemnici ÚM
7
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2. schvaluje ověřovatele zápisu pana Jaroslava
Zelinku a Mgr. Zdeňka Doležela
3. schvaluje program zasedání dle předloženého a doplněného návrhu
4. schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 3/2013 s panem J. S., Bystřice nad Pernštejnem
5. schvaluje Dodatek č. 14 ke Smlouvě o poskytování pečovatelské služby s Diecézní charitou Brno, Oblastní charita Blansko.
6. schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2014 dle
předloženého návrhu
7. deleguje pravomoc zastupitelstva městyse
na radu městyse schválit rozpočtové opatření č. 11/2014 dle skutečného stavu příjmů
a výdajů v prosinci 2014
8. schvaluje rozpočtové provizorium městyse
pro rok 2015 dle předloženého návrhu
9. ukládá radě městyse zajistit hospodaření
městyse dle schváleného rozpočtového provizoria pro rok 2015 při nepřekročení celkových výdajů
10. ukládá radě městyse a předsedovi finančního výboru připravit návrh rozpočtu městyse pro rok 2015 a předložit ho k projednání
a schválení zastupitelstvu městyse
11. ukládá starostovi městyse svolat před zveřejněním návrhu rozpočtu do 9. 2. 2015
jednání volebních subjektů ke stanovení
návrhů investičních a neinvestičních akcí
na rok 2015. Pro jednání připravit jmenovitý
seznam investičních a neinvestičních akcí
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12.
13.

14.
15.

16.

17.
18.

projednaný při sestavování rozpočtu na rok
2014 doplněný o požadavky na rok 2015
schvaluje Směrnici č. S/2014/01 proces
schvalování rozpočtu a jeho změn s účinností od 1. 1. 2015
stanovuje pro volební období 2015–2018
počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva městyse pro výkon funkce na dva,
a to pro funkci starosty městyse a místostarostky městyse
zvolilo dalším členem kontrolního výboru
paní Janu Sehnalovou, Jedovnice
schvaluje jednatelem společnosti Olšovec
s. r. o., Mgr. Annu Bayerovou, Jedovnice,
Leoše Blažka, Jedovnice a Ing. Oldřicha Horáka, Jedovnice
zastupitelstvo městyse schvaluje přijetí
investiční finanční podpory na realizaci
projektu „Sběrný dvůr odpadů Jedovnice“
ve výši 200.000 Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje a pověřuje starostu městyse
podpisem smlouvy
bere na vědomí informaci o výši nákladů
za sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu za rok 2014
schvaluje Smlouvu o účasti městyse na financování díla „Jedovnicko, intenzifikace
ČOV a kanalizace v obcích Jedovnice, Rudice, Senetářov, Vilémovice a Krasová“ mezi
městysem Jedovnice a Svazkem vodovodů
a kanalizací měst a obcí, Boskovice, a pověřuje starostu městysem jejím podpisem

Další důležité informace pro občany
Oblastní charita Blansko děkuje
všem dárcům Tříkrálové sbírky
Koledníci na okrese Blansko vybrali částku
1 694 427 Kč, z toho v Jedovnicích 52 449 Kč.
Poděkování patří též koledníkům-skautům
za vybírání sbírky.
Záměry Tříkrálové sbírky 2015
konané od 1. do 14. ledna:
• Podpora krizového ubytování se zajištěním
základních životních potřeb lidí v náhlé, nečekané krizové situaci
• Pomáháme zdravotně postiženým žít v přirozeném sociálním prostředí
8

• Podpora dobrovolnického centra
• Vzájemná humanitární pomoc jako východisko z nouze
• Každé dítě má právo na radostné prázdniny,
každé dítě má právo na úsměv
Děkujeme!
Motto letošní sbírky: „Člověk nežije tolik z lásky,
kterou přijímá, jako mnohem více z té, kterou daruje“ – Matka Tereza.
Úspěšný nový rok přeje a na další spolupráci
s Vámi se těší
Marie Sedláková,
koordinátorka TS OCHB
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Aktualizace telefonních čísel
na Oblastní charitu Blansko
Přílohou Jedovnického zpravodaje červenec-srpen byl Pomocníček v nouzi - přehled kontaktů na zdravotnická a sociální zařízení. Opravte si prosím tato telefonní čísla:
Charitní ošetřovatelská služba – tel. 516 410 825
Vrchní sestra Bc. Radka Kuncová –
tel. 733 755 818
Domácí hospicová péče – tel. 516 410 825
Vedoucí Bc. Radka Kuncová – tel. 733 755 818
Charitní pečovatelská služba Blansko –
tel. 516 410 825
Vedoucí Bc. Anna Kalová – tel. 737 230 852
Odlehčovací služba – tel. 516 410 825
Vedoucí Lea Knotková – tel. 737 230 835
V prosincovém kalendáři akcí na rok 2015 nedopatřením nebylo zařazeno:

Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
- Místní organizace Jedovnice
Plán činnosti na rok 2015
Leden – hodnocení činnosti za rok 2014
Únor – výroční členská schůze
Březen – jarní posezení s hudbou
Duben – přednáška – novinky v sociální oblasti
Květen – Svátek matek
Červen – zájezd
Září – podzimní posezení
Říjen – Den seniorů

Listopad – odpoledne s hudbou
Prosinec – vánoční koncert
Jan Matuška, předseda

Omluva
Omlouvám se touto cestou kandidátům a příznivcům volebního subjektu Naše Jedovnice
(sdružení politického hnutí Starostové a nezávislí a nezávislých kandidátů) za nesprávné uvedení zkratky STAN pro označení tohoto subjektu v minulém zpravodaji.
Josef Plch

Vybírání poplatků za rok 2015
Od února se budou vybírat poplatky za rok
2015, a to vždy v pondělí a ve středu od 08.00
do 11.00 hodin, od 12.00 do 17.00 hodin. V úterý, ve čtvrtek a v pátek se poplatky nevybírají!
Poplatek za psa je splatný do 31. března 2015
Poplatek za odpad - 600,- Kč na osobu a rok –
splatný do 30. září 2015
Poplatek za KTV – 968,- Kč za rok – splatný
do 30. září 2015
Platby si můžete rozložit na více splátek a vyhnete se tak penalizaci při nedodržení termínů.
Při platbě převodem na účet městyse
927631/0100 je nutné dodržet správný variabilní symbol, o který si můžete napsat na
e-mail kultura@jedovnice.cz nebo zavolat na tel.
516 528 213, 723 247 641.
Božena Ševčíková, referent kultury
a poplatků ÚM Jedovnice

Sběrný dvůr Jedovnice
Otevírací doba: út 10-17, čt 10-17 a so 9-14.
Odpovědnou osobou je pan František Němec.
K uložení odpadu je pro občany Jedovnic povinnost (aby byl odpad převzat bezplatně) předložit
obsluze platný občanský průkaz.
Do sběrného dvora lze ukládat:
• papír, lepenku
• dřevo (i nábytek)
• sklo
• kovy
• plasty

• biologicky rozložitelný odpad (např. vánoční
stromky, ostříhané větve ze zahrad - jak listnaté, tak jehličnaté) - sezónní svoz sečené trávy a zbytků ze zahrad bude i nadále zajištěn
pravidelným kontejnerovým svozem, tak jako
v minulosti
• nebezpečné odpady (kyseliny, zásady, rozpouštědla, oleje, akumulátory, zářivky, barvy)
a rovněž obaly od těchto nebezpečných látek
• textil, oděvy
• objemný odpad (sedací soupravy, koberce,
atd.)
9
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• pneumatiky. Pozor zpoplatněno!!! (u pneumatik bez disku 20,- Kč, u pneumatik s diskem 50,- Kč / kus). § 38 zák. č. 185/2001 Sb.
upravuje povinnost distributorů a výrobců
pneumatik zdarma zpět odebírat staré ojeté
či poškozené pneumatiky. Pokud tuto možnost zpětného odběru zdarma u distributora
občan nevyužije, nebo nakupuje pneumatiky
formou e-shopů, je srozuměn s tím, že za uložení pneumatik v SD Jedovnice bude tato
služba zpoplatněna - viz výše
Ve sběrném dvoře je rovněž zajištěn zpětný odběr elektrozařízení, a to jak velké (bílé) techniky, počítačů, monitorů, PC tiskáren, tak i drobného zařízení. V tomto případě je nutno tuto
techniku dodávat v kompletním stavu (lednici
s kompresorem nebo např. pračku s motorem).
Pokud občan toto elektrozařízení dodá v tomto
směru nekompletní, bude uložení tohoto odpadu zpoplatněno dle ceníku (zákon o odpadech
považuje demontáž těchto zařízení za přestupkové jednání)
Sběrný dvůr NENÍ URČEN k ukládání:
• stavebních materiálů, např. sutě (z kapacitních důvodů)
• k ukládání komunálního odpadu (k tomuto
slouží popelnice a jejich pravidelný odvoz)
• sezonním odpadům ze zahrad (k tomuto
slouží pravidelný sezonní kontejnerový svoz).

Podmínky příjmu odpadu na sběrná střediska
odpadu:
• do sběrného střediska odpadu je povolen
vjezd vozidla max. do 3,5 tuny
• v areálu sběrného střediska odpadů dbejte pokynů pracovníka obsluhy střediska
• odpady ukládejte do určených kontejnerů výhradně dle pokynů obsluhy střediska
• obsluha střediska je povinna provést vizuální
přejímku odevzdávaného odpadu, v případě
podezření na nevhodnou skladbu odpadu je
obsluha oprávněna nevhodný odpad nepřijmout
• obsluha střediska má přísný zákaz manipulovat s odpadem ve Vašem autě
• pokud není ve středisku volná kapacita kontejnerů k uložení odpadů, může obsluha
střediska odmítnout odpady převzít a doporučí návštěvníkovi odvézt odpad na nejbližší vhodné středisko
• přivážejte svůj odpad již vytříděný, případně
jej dotřiďte v součinnosti s obsluhou střediska
• objemný odpad předem upravte, aby se vešel
do kontejneru (pořezané větve, nábytek rozložený na jednotlivé díly, objemné izolace napěchované do pytlů apod.)
• při předávání odpadu, který je zpoplatněn, je
možné odpad uložit do kontejneru až po dohodě s obsluhou střediska na ceně za odběr
odpadu
• v celém prostoru sběrného střediska včetně
vstupní brány je přísný zákaz kouření
Tomáš Kratochvil

Hasiči hodnotí uplynulý rok
Statistika zásahů JSDH
Jedovnice za rok 2014
V loňském roce vyjela naše jednotka celkem
ke 46 událostem. Ke 36 událostem byla jednotka vyslána Krajským operačním a informačním
střediskem a k 10 událostem vyjela na žádost
starosty městyse a velitele jednotky.
Požáry:
6. 1. požár osobního auta mezi Jedovnicemi
a Křtinami
19. 4. požár v kotelně rodinného domu
– Lažánky
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15. 5. požár bytového domu – Jedovnice
– prověřovací cvičení
24. 5. požár garáže – Kotvrdovice
6. 6. požár rodinného domu – Ostrov u Macochy
11. 6. požár lesa nad Blanskem
20. 6. požár lesa – Rudice
21. 7. požár lesa nad Blanskem
8. 9. požár lesa Blansko – planý poplach
1. 12. požár lesa – Sloup, směrem na Němčice
Technická pomoc:
16. 3. odstranění spadlého stromu z komunikace – Rudice, směr Olomučany
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16. 3. zajištění odtržené střechy po silném
větru – Jedovnice
17. 3. odstranění stromu spadeného na rekreační chatu – Jedovnice
2. 4. odčerpávání vody – Rudice
12. 4. záchrana zraněné osoby – Vilémovice Macocha
15. 5. odstranění spadlého stromu na místní
komunikaci – Jedovnice
24. 5. odstranění spadlého stromu na komunikaci za obcí směr Křtiny
5. 6. záchrana káčat na rybníku Olšovec
26. 7. likvidace nebezpečného hmyzu Jedovnice – tábor Rakovan
5. 8. likvidace nebezpečného hmyzu – Jedovnice
15. 8. odstranění spadlého stromu na komunikaci za obcí, směr Křtiny
29. 8. likvidace nebezpečného hmyzu – Ostrov
u Macochy
3. 9. likvidace nebezpečného hmyzu – Jedovnice
12. 9. likvidace následků lokální povodně
Jedovnice - potok z Habeše
12. 9. likvidace následků lokální povodně
Jedovnice - hráz rybníků Olšovce a Dymáku
3. 12. odstranění spadlého stromu na komunikaci – Senetářov, směr Podomí
3. 12. odstranění spadlého stromu – chatová
oblast Jedovnice
Záchrana osob – asistence ZZS:
14. 2. asistence ZZS s transportem pacienta
29. 5. asistence ZZS a Policii ČR při pokusu
o sebevraždu

JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ

7x v průběhu roku - společný zásah se ZZS při
záchraně osob s použitím AED (automatického
externího defibrilátoru)
Zásahy na žádost starosty a velitele jednotky:
Jednotka vyjížděla v průběhu roku k 10 neakutním událostem, jako jsou požární asistence,
neakutní likvidace obtížného hmyzu, čištění
kanalizace, vyproštění zapadlých vozidel apod.

Mladí hasiči

Oddíl Mladých hasičů v Jedovnicích v současné
době navštěvuje 17 dětí, z toho jsou 4 dívky. Tento oddíl se každoročně zúčastňuje soutěže mladých hasičů v požárním sportu v rámci okresní
ligy mládeže. Zde děti plní řadu disciplín jako je
uzlování, požární ochrana, topografie, zdravověda, různé požární štafety a královskou disciplínou je požární útok. Tento rok se našim mladým hasičům velmi vydařil a ze svých závodů
11
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si domů přivezli tři poháry. První pohár získali
za druhé místo v soutěži v požárním útoku v Lipovci, druhý za druhé místo v soutěži v požárním útoku a požární štafetě 4x60 m v Ostrově
u Macochy. Poslední letošní pohár vybojovali

na domácí půdě, kdy se v Jedovnicích konal tradiční Bucharův memoriál. Zde v soutěži v požárním úroku obsadili opět druhé místo.
Michal Prause,
velitel jednotky SDH

Z policejních záznamů
Zpráva o činnosti Policie Městyse Jedovnice za období od 20. 11. 2014 do 20. 01. 2015
Obecní policie mimo jiné řešila v uplynulém
období následující události:
• 7x nález klíčů na Havlíčkově náměstí. Nález
zveřejněn na infokanále.
• 1x šetření případu podomního prodeje
na k.ú. městyse Jedovnice. Přestupky proti
pořádku v územní samosprávě – porušení
Tržního řádu městyse Jedovnice byly vyřešeny na místě domluvou a vykázáním prodejců.
• 16x vystaveno povolení k vjezdu do chatové
oblasti.
• 1x asistence při dopravní nehodě a zajištění místa nehody do příjezdu dopravní policie na silniční komunikaci č. 379 ve směru
na Blansko.
• 5x odchyt volně pobíhajících psů. Přestupky
- porušení OZV - vyřešeny uložením blokové
pokuty.
• 1x nález mobilního telefonu, sepsán úřední
záznam, předání majiteli.
• 5x případ rušení nočního klidu na Havlíčkově
nám. Přestupky proti veřejnému pořádku vyřešeny na místě domluvou.
• 1x žádost dopravní policie o spolupátrání
po neznámém řidiči dopravní nehody na ul.
Na Kopci.
• 2x zajištění dopravní obslužnosti v chatové
oblasti – vyvrácené stromy vlivem námrazy
- zajištění průjezdnosti místních komunikací,
zákaz vstupu osob na místo. Odstranění vyvrácených stromů provedli příslušníci HZS
Jedovnice. Provedena fotodokumentace, sepsán úřední záznam.
• 1x přijato oznámení o znečištění ovzduší
kouřovými spalinami z komína. Provedeným šetřením a opakovanou kontrolou místa
znečištění nebylo zjištěno porušení zákona či
vyhlášky.
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• 2x nález registrační značky, nalezené
na k.ú. Jedovnic. Po zjištění majitelů registračních značek byly tyto předány.
• 1x
oznámení
dopravního
přestupku
na MěÚ Blansko - oddělení dopravně-správních agend. Přestupce se dopustil přestupku,
který nelze projednat obecní policií na místě
blokově.
• Součinnost s PČR při šetření trestné činnosti
spáchané v k.ú. Jedovnic
• Opakované kontroly rekreačních objektů
v k.ú. Jedovnic. Pátrání po pachateli vloupání
do chat.
• 5x porušení OZV č. 4 – užívání zábavní pyrotechniky. Porušení OZV, přestupky vyřešeny
blokovou pokutou.
• 1x případ podnapilé osoby, která se následkem požití alkoholických nápojů uvedla
do stavu, kdy svým chováním budila veřejné
pohoršení. Věc šetří OPMJ jako přestupek
proti veřejnému pořádku.
• 4x předvolání pro nepřítomného pachatele
přestupku v silničním provozu. Přestupky následně vyřešeny uložením blokových pokut.
• 2x doručení písemnosti do vlastních rukou.
• 6 případů parkování v zákazu zastavení a stání na Havlíčkově náměstí. Přestupky vyřešeny
OP na místě.
• 1x přijato oznámení - přestupek v dopravě –
parkování na vyhrazeném parkovišti, šetří
OP.
• 1x přestupek proti občanskému soužití mezi
rodinnými příslušníky. Přestupek vyřešen
na místě domluvou.
• 7x zaslána žádost o poskytnutí údajů z informačních systémů k zájmovým osobám.
• 3x přestupek proti veřejnému pořádku – neoprávněný zábor veřejného prostranství v lo-
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kalitě Na Kopci a Podhájí. Přestupky šetří
OPMJ.
• Prevence a osvěta na poli obecné kriminality.

• V uplynulém období strážníci šetřili celkem
34 přestupků spáchaných na k.ú. Jedovnic.
Luděk Kolář – velitel Obecní
policie městyse Jedovnice

Společenská kronika
Jubilanti
Blahopřejeme všem jubilantům, kteří oslaví narozeniny v měsíci lednu a únoru 2015.
Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a spokojenost
do dalších let života.
Leden
5. 1. Marie Gottwaldová, U Hrubé lípy 618,
83 roků
6. 1. Marie Farlíková, Zahradní 676, 86 roků
8. 1. Vlasta Julínková, Brněnská 93, 89 roků
12. 1. Alena Klímová, Za Kostelem 440,
85 roků
12. 1. Milada Zouharová, Za Kostelem 448,
86 roků
12. 1. Jindřiška Knechtová, Zahradní 699,
89 roků
17. 1. Alois Kunc, Tyršova 325, 85 roků
21. 1. Blažena Ševčíková, Zahradní 699,
81 roků
25. 1. Emilie Chalupová, Habeš 212, 83 roků
27. 1. Libuše Pavléková, Havlíčkovo náměstí 25,
86 roků

Únor
3. 2. Alois Tomášek, Zahradní 699, 86 roků
9. 2. Helena Kupková, Na Větřáku 562,
80 roků
9. 2. Irena Málková, Za Kostelem 490, 82 roků
10. 2. Zděna Fleková, K Propadání 143, 83 roků
12. 2. Milan Jedlička, Zahradní 699, 83 roků
16. 2. Alois Kopřiva, Zahradní 699, 85 roků
20. 2. Oldřich Vančura, Nad Rybníkem 524,
83 roků
29. 2. Marta Nezvalová, Na Kopci 636, 87 roků

Vítáme mezi námi

První narozené miminko roku 2015 Jáchym
Burian, nar. 1. 1. 2015, U Dymáku 701
Zdeňka Nečasová, matrikářka ÚM Jedovnice

Co se děje v mateřské škole
Od Martina přes Mikuláše až po Tři krále
Sv. Martin v mateřské škole
Na svatého Martina - bývá dobrá peřina. Ale
letos Martin na bílém koni nepřijel. Ve školce
jsme si proto vystříhali vlastní vločky a vyrobili
koně - jednoduše ze starých vycpaných ponožek
na klacíku. Stihli jsme také upéct z lineckého
těsta podkovičky. Následoval svatomartinský
průvod po školce. Dětem se dopoledne moc líbilo a hlavně podkovičky chutnaly skvěle.
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Mikulášská nadílka
„Jednou v roce přijdu k vám, pro každého něco
mám. Ale pozor, ten kdo zlobil - nedostane nic!
Maximálně trochu uhlí, ani o fous víc.“ Mikuláš
přišel se svojí knihou hříchů a po boku mu stáli
čert a anděl. Chválil, napomínal, někdy se i zlobil. Ale nakonec čert neměl žádnou práci, protože děti slíbily, že se polepší a své zlobení odčinily
básničkou nebo písničkou. A tak letos ve školce
nikdo uhlí nedostal. Naopak, každé dítě si odneslo balíček sladkostí.

Rozsvěcení vánočního stromku
Měsíc listopad byl v mateřské škole ve znamení vyrábění, již tradičně spojeného s přípravou
na vánoční prodej. Vše, co děti a paní učitelky
vyrobily, by jistě zaplnilo celý stánek. Stalo se již
příjemnou tradicí, že na prodeji mají velký podíl
rodiče dětí i ostatní zaměstnanci mateřské školy.
I letos tomu nebylo jinak. Každý ze zapojených
přispěl podle svých možností buď výrobkem,
který obohatil sortiment prodeje, nebo pomohl
s balením věcí, prodejem či celkovou organizací.
Všem, kteří jakkoliv přispěli ke zdárnému průběhu akce, děkuji. Zvláštní poděkování patří
rodičům, dětem, všem zaměstnancům mateřské
školy a v neposlední řadě manželům Žižkovým.

Vánoční vyrábění rodičů a dětí
V prosinci se konaly pro rodiče a děti vánoční
dílny, které letos probíhaly souběžně v obou
budovách. Za poslechu koled při rozsvíceném
14
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stromečku vznikaly vánoční ozdoby, přáníčka,
papíroví andělé či svícínky z jablíček. Tvořivost
a nápaditost jak dětí, tak i rodičů pak vtiskly originální krásu jednotlivým výrobkům. Odpolední pohodu doplnilo občerstvení, podával se čaj
nebo káva, linecké cukroví vlastnoručně upečené dětmi a také dobroty od šikovných maminek.
Nejen, že si děti pyšně odnášely svoje výtvory
domů, ale jistě je přínosné, že mohly strávit s rodiči a paními učitelkami tvořivé odpoledne.

Tříkrálový průvod
Tradiční průvod dětí z mateřské školy do kostela sv. Petra a Pavla v Jedovnicích proběhl na Tři
krále. Děti si vyrobily královské koruny, napsaly
si na ně K, M nebo B a vyrazily. V kostele nás
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přivítal zpěvem a hrou na banjo pan farář a paní
Javorská nám pak zahrála na varhany. Po pohádce o oslíkovi, která vypráví o narození Ježíška, jsme se podívali na krásný dřevěný Betlém.
Potom jsme vystoupali nahoru na kůr a zblízka
jsme se podívali, jak se na varhany hraje. Moc
děkujeme panu faráři i paní Javorské.
Jitka Kučerová

Děti ze školky na návštěvě
v Základní škole Jedovnice
Vždy s příchodem nového roku, tedy konkrétně začátkem měsíce ledna, začínáme v mateřské škole plánovat návštěvu našich kamarádů
v 1. třídě základní školy.
Je to proto, že předškoláky čeká zápis do ZŠ. Letos jsme dostali pozvání na úterý 20. ledna. Děti
se velice těšily, ale u některých bylo znát napětí
plynoucí z obavy: Jaké to v té škole bude?!
Hned po příchodu se nás ujala paní učitelka
Hana Šíblová a zástupkyně ředitele Světlana
Štěpánková. Odložili jsme si bundy a ostatní oblečení a už jsme spěchali na vyučovací hodinu.
Protože 1. třídy jsou dvě, rozdělili jsme se na dvě
skupiny.
V první skupince u paní učitelky Ivony Kolářové probíhala hodina psaní. Děti seděly způsobně
v lavicích a soustředily se na písmenka. Předškoláci vše pozorovali ze zadního prostoru třídy
na koberci. Výuka psaní probíhala za použití
interaktivní tabule. Všechny děti již píší perem.
Ve druhé skupince u paní učitelky Hany Šíblové probíhala hodina matematiky. Děti ze školky
se směly posadit na volná místa v lavicích a nejenže pozorovaly prvňáky při plnění úkolů, ale
aktivně se zapojovaly do jejich plnění.
Úkoly se střídaly s pohybem a zpěvem písniček.
Na závěr jsme si v obou třídách vzájemně vyměnili vlastnoručně vyrobené dárečky. Školáci do-

stali záložku do knížky a děti ze školky obrázek
kočičky v zasněženém okně.
Na rozloučenou mohly děti ze školky napsat své
jméno na tabuli.
S dětmi a paní učitelkou jsme se tedy rozloučili,
ale ne se školou! Nyní nás čekala prohlídka budovy. Zástupkyně ředitele paní Štěpánková nám
ukázala jídelnu, tělocvičnu, počítačovou učebnu
a malý zookoutek.
A tak na otázku: „Jaké to v té škole bude?“ odpovídali naši předškoláci: „Asi dobrý,“ nebo
„Jó, super, už se tam těším.“
Děkujeme vedení školy a paním učitelkám
za příjemně strávené dopoledne.
Jitka Kučerová

Sbírejme PET víčka
MŠ se zapojila do soutěže Nakrmte Plastožrouta. Plastožrout je maskotem výrobní linky
na zpracování plastu, která denně vyprodukuje tuny recyklovaných granulí. Mimo jiné jsou
zpracována i víčka od PET lahví, která ve školce
sbíráme do papírových krabic u vchodů v budově. Budeme rádi za každé víčko.
Jitka Kučerová

Z lavic základní školy
Střípky ze života školy
PROSINEC 2014
3. 12. Den otevřených dveří na ZŠ Jedovnice
5. 12. Školní kolo šachového turnaje (Němcová)

10. 12. Okresní finále ve florbalu, starší žákyně
– 5. místo (Souček)
11. 12. Volba MISS školy (Němcová, Langrová)
		 Ustavující zasedání Školské rady
15
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12. 12. Okresní finále ve florbalu, mladší žáci –
1. místo (Srnec)
16. 12. Akce sdružení CIRSIUM – soutěž v aerobiku (Ušelová)
17. 12. Okresní kolo šachového turnaje
(Souček)
		 Sdílená výuka na SŠ TEGA Blansko –
8. ročník (Srnec)
		 Experimentální výuka na Gymnáziu
Blansko (Vávra)
18. 12. Celoškolní vánoční projekt
19. 12. Společenské setkání bývalých a současných zaměstnanců školy
LEDEN 2015
7. 1. Testování žáků 9. ročníku na PPP Blansko (Šíblová J.)

15. 1. Strojní soutěž v rámci projektu TEGA
(Souček)
19. 1. Výukový program pro 6. ročníky - VIDA
Brno (Souček)
20. 1. Krajské finále ve florbale, mladší žáci
(Srnec)
		 Pololetní pedagogická rada
29. 1. Akce sdružení CIRSIUM – florbalový
turnaj, starší žáci (Srnec)
		 Rozdání pololetního vysvědčení
		 Zápis do 1. ročníku školního roku
2015/2016
30. 1. Pololetní prázdniny
-MS-

Miss ZŠ Jedovnice 2014
Dne 11. prosince 2014 se uskutečnila již tradiční
Miss ZŠ Jedovnice. Jednalo se (věřte nebo ne) už
o 18. ročník! Hlavním účelem této každoroční
akce je vybrat určitý finanční obnos na vzdělávání a podporu indického chlapce Johnnieho
Islampurkara. S tímto chlapcem udržuje naše
škola kontakt už od roku 2002, kdy začal chodit
do 1. třídy. Soutěžících bylo celkem sedm, a to
z 9. a 8. třídy. Přípravy nás čekaly už od rána,
kdy jsme vyzdobili kulturní dům, rozvěsili plakáty sponzorů. Soutěžící si také musely zajít
k paní kadeřnici Kláře Nejezchlebové a paní kosmetičce Ivaně Hemzalové, kterým za tyto služby velmi děkujeme, protože bez nich by missky
nevypadaly tak dobře. Před začátkem jsme se
samozřejmě všichni sešli na zkoušce a pak už
začali přicházet diváci. Vystoupení začalo představováním jednotlivých soutěžících, poté otázkami „na tělo“ a promenádou v plavkách, letos
pojatou v trochu netradičním havajském stylu.
Po těchto disciplínách přišla velká přestávka,
během které se hlasovalo o Miss sympatie. Tu
jako vždy volili diváci. Následovaly vědomostní
otázky, které prověřily i znalosti našich soutěžících a také docela pobavily. A nakonec závěrečná disciplína, při které dívky malovaly na obličej
masky sedmi dobrovolníkům z publika. Samozřejmě, že každý měl před vystoupením trému,
ale my doufáme, že to na konečném výsledku
nebylo znát a všichni se příjemně bavili. Moc
16

děkujeme kapele Try(o) a také Julii Hrivíkové,
která nám zahrála na akordeon. Jsme rádi, že
jsme neporušili tradici a daná částka se opravdu na indického chlapce ze vstupenek vybrala.
V neposlední řadě samozřejmě děkujeme všem
sponzorům, bez kterých by se tato akce ani nemohla uskutečnit. Také nesmíme zapomenout
na poděkování porotě, která jistě rozhodla spravedlivě.
Děkujeme vedení školy, zejména paní zástupkyni Mgr. Světlaně Štěpánkové, za zázemí a podporu, dále naší třídní učitelce Jitce Langrové,
panu školníkovi Liboru Šenkovi, vedoucí školního klubu Kateřině Němcové a žákům 9. třídy
za pomoc s realizací celé akce. A také divákům,
kteří nás přišli podpořit. Doufáme, že jsou s vítězkami spokojeni.
Miss sympatie, kterou volili diváci, se stala
Daniela Štelclová s číslem 6. Třetí místo patří
Adéle Štrajtové s číslem 7. Na druhém místě se
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umístila zároveň také Miss sympatie Daniela
Štelclová s číslem 6. A celkovou vítězkou, tedy
Miss ZŠ Jedovnice pro rok 2014/2015, se stala
Barbora Plchová s číslem 1. Všem vítězkám, ale

i zúčastněným srdečně gratulujeme. A těm, kdo
nevyhrály nebo se plánují zúčastnit příští rok,
přejeme mnoho štěstí.
Tereza Haasová, 9. A

Školní a okresní kolo šachového turnaje
V pátek 5. 12. 2014 se ve sborovně ZŠ Jedovnice uskutečnilo školní kolo šachového přeboru.
Ve dvou kategoriích se ho zúčastnilo 14 žáků.
Po odehrání všech zápasů bylo stanoveno pořadí a vyhlášeny výsledky. Nejlepších 5 hráčů
z každé kategorie reprezentovalo naši školu
na okresním finále, které se konalo ve středu
17. 12. v Jedovnicích.
Výsledková listina:
1. stupeň
1. Daniel Veselý, 5. B
2. Ondřej Abraham, 4. A
3. Pavel Ondráček, 4. A
4. Maxmilian Dvořák, 4. A
5.-6. Lukáš Doležel, 4. A
5.-6. Šimon Hrivík, 3. B
7.-8. Lukáš Přikryl, 3. A
7.-8. Denis Zouhar, 3. B

6. Martin Kuběna, 9. A
7. Eliška Franců, 7. A
8. Nikola Tkačuková, 7. A
Na okresním kole turnaje, které se konalo v jedovnickém kulturním domě, se nám již tolik nedařilo, většinou jsme měli za soupeře starší protivníky. Výsledkem byla 5. a 6. místa, nicméně
účast v obou kategoriích je příslibem pro další
ročníky tohoto turnaje.
Mgr. Bc. Michal Souček

2. stupeň
1. Vojtěch Kocour, 9. A
2. Radek Dvořák, 7. A
3. Václav Pernica, 7. A
4. Karel Pernica, 7. A
5. Vojtěch Stehlík, 7. A

Poselství křesťanských Vánoc
Od pondělí do čtvrtka v posledním předvánočním týdnu měli naši žáci možnost seznámit se
s historií vzniku křesťanské tradice slavení Vánoc.
Paní Martinásková z brněnského biskupství
přišla dětem říci něco o Kristově narození, aby
jim, zejména těm z rodin, které nežijí aktivním
křesťanstvím, přiblížila okolnosti, ze kterých se
vyvinula tato příjemná tradice slavení Vánoc,
spojená s obdarováváním, se setkáváním rodinných i jiných společenství, s klidem a mírem
v duších a vztazích.
Ve třech věkově odstupňovaných výukových
programech Hvězdy nad Betlémem, O Betlémě

a betlémech a Vánoční dar seznámila děti s místem a okolnostmi narození Krista a posunula
je tak snad blíže k tomu, aby pochopily, že tyto
svátky nejsou jen přemíra jídla a pití a hromada
dárků, ale že mají i jiný a hlubší smysl.
Paní lektorka nejen povídala a ukazovala obrázky, ale i zapojila děti - vyplnily jednoduché pracovní listy, zodpověděly otázky a samy povídaly.
Myslím, že alespoň na chvíli si bude většina
z nich pamatovat, kdy a kde se narodil Ježíš
a proč se tato doba stala časem z nejpříjemnějších v roce.
Jarmila Krbečková,
Sylvie Hudcová
17
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Celoškolní vánoční projekt „Vánoce - dny splněných přání“

Ve dnech 17.–19. 12. proběhl na jedovnické základní škole celoškolní vánoční projekt. V tomto týdnu nejdříve žáci absolvovali výukový program, připravený ve spolupráci s Biskupstvím
brněnským. Pro 1.–3. ročník to byl program
s názvem „Hvězda nad Betlémem“, pro 4.–6.
ročník s názvem „O Betlémě a betlémech“ a pro
7.–9. ročník s názvem „Vánoční dar“.
Ve středu 17. 12. připravily paní kuchařky pro
děti sváteční vánoční menu. Děti si mohly vybrat buď rybí prsty z lososa, nebo smažený kuřecí řízek s přílohou, salátem a pohárem.

Žáci 1.–4. ročníku navštívili ekologické volnočasové centrum Švýcárnu, kde celý den s pomocí „profesionálů“ tvořili a vyráběli vánoční
dekorace. Žáci 5.–9. ročníku absolvovali svůj
„Den splněných přání“. Každý žák si vybral aktivitu, kterou tento den chtěl absolvovat. Nejvíce
93 žáků odjelo na celý den do Aqualandu Moravia, skupina 76 žáků odjela do Brna na Laser
Game, 12 žáků peklo vánoční cukroví. 20 žáků
se zúčastnilo bowlingového klání v Blansku
a zbytek žáků školy ve škole vyráběl vánoční dekorace a sportoval.
Celý náš projekt vyvrcholil v pátek 19. 12. 2014,
kdy se celá škola sešla v tělocvičně na celoškolní
vánoční besídce. Každá třída si připravila krátký kulturní program a bylo se opravdu na co
těšit. Nechybělo tancování, zpívání, hry na hudební nástroje ani scénky.
Součástí celoškolní vánoční besídky bylo i vyhlášení vítězů celostátní soutěže v robotice
a vyhlášení celoškolní vánoční soutěže o nejlepší výzdobu třídy s vánoční tematikou. Porota,
kterou tvořila nově zvolená školská rada, jako
nejlepší na prvním stupni vyhodnotila výzdobu
ve 4. třídě a na 2. stupni se o prvenství podělila
8. A spolu s 8. B.
Vedení školy

Florbal na ZŠ Jedovnice
Tomuto původně severskému sportu se na naší
škole věnujeme už dlouhá léta. Oblíbili si ho
nejenom chlapci, ale i děvčata. Každoročně se
zúčastňujeme různých turnajů. V letošním roce
jsme naše družstva přihlásili do soutěže, kterou
pořádá Asociace školních sportovních klubů.
Do nominace jsme zařadili kategorii mladších
žákyň a mladších žáků (6. a 7. třída) a také starších žákyň a starších žáků (8. a 9. třída). Víme,
že úroveň florbalu už na okrskové úrovni rok
od roku stoupá, a tak jsme pilně trénovali.
Naším handicapem je malá školní tělocvična, kde hrajeme v nestandartním počtu hráčů
družstva 3 + 1 brankář. Turnaje s předepsaným
počtem 5+1 se ovšem odehrávají ve velkých prostorách (Velké Opatovice, městská sportovní
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hala v Blansku, hala SPŠS), kde mají mnozí problém adaptovat se na velký prostor.
Jaké byly naše výsledky na podzim 2014?
STARŠÍ DÍVKY postoupily z okrskového kola
do okresního kola v Blansku a přes urputnou
snahu obsadily 5. místo.
MLADŠÍ DÍVKY přes velké sebezapření vypadly v okresním kole ve Velkých Opatovicích
MLADŠÍ CHLAPCI vyhráli okrskové kolo,
za vydatné podpory obecenstva vyhráli okresní
kolo (na SPŠ Jedovnice). Tento velký úspěch nás
poslal v lednu do krajského finále ve Slavkově
u Brna
STARŠÍ CHLAPCI zvítězili v okrskovém kole
a v okresním finále v Blansku neuspěli.
Mgr. Dana Hrazdírová
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Historický florbalový úspěch mladších žáků naší ZŠ
Mladší žáci naší škole vyhráli nejen okresní
kolo ve florbalu, ale především dosáhli výjimečného úspěchu v krajském kole pořádaném dne
20. 1. ve Slavkově u Brna. Umístili se po těsné
prohře s Brnem na 2. místě. Šťastný tým tvořili
Vojta Stupinský, Jan Buchta (brankáři) a Daniel
Rys, Kryštof Vítek, Filip Štěpánek, Jakub Tovaryš, Ondra Martinásek, Dan Brtevník, Adam

Fortelka, Martin Stehlík, Vojta Stehlík a Karel
Pernica. Hráči budou za svůj výkon naší školou
věcně odměněni. Pro úplnost uvádím konečné
pořadí krajského kola: 1. Brno, 2. Jedovnice
a 3. Znojmo.
Jen tak dál, kluci!
Emil Srnec

Návštěva ve VIDĚ
V pondělí 19. ledna strávili většinu svého vyučování žáci 6. ročníku jedovnické základní
školy mimo budovu školy. Navštívili totiž nově
otevřené expozice zábavního vědeckého parku
VIDA v Brně.
V bývalém pavilonu D na brněnském výstavišti
na ploše 4600 m2 vyrostly desítky interaktivních exponátů, rozdělených do čtyř tematických
sekcí – Planeta, Civilizace, Člověk a Mikrosvět.
Většina z nich je pohyblivá a funkční, takže si
návštěvník může vyzkoušet vše na vlastní kůži.
Součástí parku je i labodílna, kterou jsme také
navštívili. Zde si všichni zájemci mohli vyrobit
vlastní záložku. V Divadle vědy jsme zase zhlédli fyzikální show, zaměřenou na přeměny skupenství látek.
Mezi nejzajímavější exponáty patřily obří model lidského srdce, obří satelit nebo modely povodní, bouřky či tsunami. Plni zážitků jsme se
po třech hodinách navraceli do školy a věřím,
že řada z nás se do vědeckého parku opět brzy
vrátí. Tímto zajímavým způsobem se snažíme

zatraktivnit a oživit výuku na jedovnické základní škole nejen ve fyzice, ale i v řadě dalších
předmětů.
Mgr. Bc. Michal Souček, ředitel školy

Jazyky trochu jinak
V letošním školním roce k nám do školy přišla návštěva. Ne jen tak ledajaká, ale v podstatě návštěva spíše pracovní. Při přemýšlení, jak
zatraktivnit naši výuku cizích jazyků, nám byla
nabídnuta výpomoc mladých zahraničních
dobrovolníků, kteří mohou naše žáky zdokonalit v cizím jazyce coby víceméně rodilí mluvčí.
V případě ruského jazyka se nám tento záměr
velmi podařil. Aňa je z Ukrajiny a Alex z Běloruska, ale oba měli ve školách jako hlavní jazyk

ruský, takže jím vládnou perfektně, snad i lépe
než rodným.
Pro naše žáky jsou vítaným zpestřením, atrakcí, pro mnohé to však znamená více se snažit,
abych si neudělal ostudu. Zejména pro mladší je
to pobídka, pro ty starší trochu „otrava“.
V práci obou mladých lidí je rozdíl, ale šikovní
jsou oba. Alex se více drží učebnice a postupu,
který si spolu domluvíme. Aňa má pedagogické
nadání a je mnohem samostatnější v přípravě
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i v hodinách. Pro žáky má připravené hry, filmy, prezentace. Pro děti je přitažlivé, že s nimi
pracuje někdo cizí a mladší, někteří vítají tu
možnost ověřit si lépe znalost jazyka, jiní si uvědomují, že mají dost velké mezery a oprávněně
se lehce stydí.
I pro mne jako letitou kantorku je tato spolupráce přínosem, jsem nucena „oprášit“ i jinou
slovní zásobu, než používám se žáky, takže se
i já pocvičím v ruském jazyce. Často se jedná
o vysvětlení jevu v češtině proti ruštině, protože
oba se chtějí naučit česky. Za tu dobu několika

měsíců umí velmi obstojně náš jazyk, v tom by si
z nich naše děti mohly vzít příklad.
Z práce s cizinci jsou nejvíce nadšeni ti nejmladší šesťáci, kteří letos s ruštinou začínají. Obyčejně i já v tomto ročníku hraji s žáky mnohé
jazykové hry, a proto je pro ně učení přitažlivé
(alespoň pro některé). S přibývajícími povinnostmi, zejména psaním, se nadšení v dalších
ročnících vytrácí.
Celkově si domníváme, že naši dobrovolníci Aňa i Alex jsou pro výuku ruského jazyka
na naší škole velkým přínosem.
Mgr. Jarka Krbečková

Kalendář akcí ZŠ Jedovnice pro zbytek školního roku 2014/2015
Únor:
• Lyžařský výcvikový kurz Jeseníky (2. – 6. 2.)
• Lyžařský výcvikový kurz ZŠ v Olešnici
(9. – 13. 2.)
• Lyžařský výcvikový kurz v Alpách
(22. – 27. 2.)

Květen:
• Výměnný pobyt žáků ZŠ v Aschheimu
(7. – 10. 5.)

Březen:
• Celoškolní velikonoční projekt (30. 3.)

Červenec:
• Příměstský tábor pro příchozí

Duben:
• Pěvecká soutěž Jedovnická kuňka (1. 4.)

Červen:
• Terénní vyučování 2. stupeň (17. – 23. 6.)
• Slavnostní zakončení školního roku (26. 6.)

Srpen:
• Výměnný pobyt žáků ZŠ v Aschheimu
(16. 8.)

Novinky a zajímavosti ze ZUŠ
ZUŠ ve víru soutěžních klání
Soutěže či soutěžní přehlídky všech oborů
k uměleckému školství patří stejně neodmyslitelně jako pořádání koncertů či jiných kulturních akcí. V dnešní době mají umělecké školy
možnost zapojit se do široké škály různých
soutěžních titulů, vyhlašovaných nejen ministerstvem školství, ale i různými komerčními či
uměleckými subjekty.
K nejstarším a zároveň nejkomplexnějším akcím tohoto druhu však již po mnoho desetiletí
patří celostátní soutěž základních uměleckých
škol, kterou každoročně vyhlašuje ministerstvo
školství. Zapojení do soutěže je dobrovolné,
nicméně školy, které se jí neúčastní, patří spíše
k menšině.
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Vzhledem k pestré paletě předmětů vyučovaných na uměleckých školách se v soutěži jednotlivé předmětové okruhy střídají zpravidla ve tříletém intervalu.
Letos tak své síly změří žáci hudebního oboru
nejen ve zpěvu a hře na dechové nástroje, ale
poprvé v historii máme svého zástupce i ve hře
na bicí nástroje. Po létech se soutěže účastní
také taneční obor, jehož výuka byla v Jedovnicích po dlouhé přestávce obnovena před osmi
lety. Zatímco některé z uvedených oborů budou
naši školu reprezentovat premiérově, v řadě jiných dosahujeme ocenění téměř pravidelně
a nejednou se jedovnickým muzikantům či vý-
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tvarníkům podařilo umístit se mezi nejlepšími
v republice.
V měsíci lednu proběhla školní kola a v únoru
již své síly změří mladí umělci z celého okresu.
Kdo uspěje, bude reprezentovat okres Blansko
v rámci kraje. Těm nejlepším z nejlepších se pak
v tvrdé konkurenci otevírá možnost postupu
do celorepublikového kola.

Společně tedy budeme našim soutěžícím držet
palce, aby se náročná příprava zúročila, tréma
a odpovědnost neovlivnily soutěžní vystoupení, odborné poroty udělily jen samá pochvalná
hodnocení, ale především, aby vynaložené úsilí všechny zúčastněné něčím obohatilo a nejen
v umělecké rovině posunulo v životě o kousek
výš….
Mgr. Josef Škvařil

Hudební obor
OHLÉDNUTÍ ZA ČASEM UPLYNULÝCH VÁNOC

školou města Staatz, přinesla mnoho inspirativního nejen nám, ale i posluchačům a kolegům
z rakouské školy.
Na závěr připojujeme poděkování za organizaci
našeho výletu všem zúčastněným, a především
paní překladatelce Ing. Tesaříkové za skvělé tlumočení průvodního slova našeho programu.
MgA. Radka Hreňová

Vánoční koncert žáku ZUŠ
K času Vánoc v umělecké škole neodmyslitelně
patří vánoční koncerty.
Dlouhá série adventních
vystoupení žáků ZUŠ vyvrcholila ve čtvrtek 18.
prosince v jedovnickém
kulturním domě.

Adventní vystoupení
v rakouském Loosdorfu
V předadventní době jsme obdrželi milé pozvání do Loosdorfu, partnerské obce Rudice.
Tamní „Winkelauer Advent“ je krásnou oslavou
adventního času. Spojuje tradiční adventní trh
s kulturním programem. Společně s rudickými
žákyněmi naší školy Šárkou Nejezchlebovou,
Simonou Svobodovou a Šárčinou spoluhráčkou
Julií Hrivíkovou jsme vytvořili program, který propojovala myšlenka hudebního vyjádření
symboliky Vánoc a také představení české klavírní tvorby.
Dvě vystoupení (samostatné sobotní podvečerní
a nedělní), realizovaná ve spolupráci s hudební
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Návštěvníky již v 16 hodin vítaly na prostranství před kulturním domem tóny koled v podání
dechového orchestru a žáků pěveckého oddělení. Počasí bylo k účinkujícím vlídné, přicházející
soumrak kontrastoval se zářícími světly ozdobeného vánočního stromu a známé melodie navodily v příchozích tu správnou sváteční náladu.
Ve vestibulu si mohl každý prohlédnout výstavu
prací žáků výtvarného oboru, doplněnou o videoprezentaci nepřeberného množství aktivit
mladých výtvarníků.
V 16.30 pak tóny pěveckého sboru zahájily hlavní program v sále. Hudebníci se střídali na pódiu s tanečníky, klasická hudba se prolínala
s moderními rytmy a společně tak vznikl svěží,
více než hodinový program, ve kterém se představilo široké spektrum činnosti školy, a zároveň z něj na posluchače dýchla sváteční atmosféra blížících se Vánoc.

Vánoční koncert tanečního
orchestru pro SPŠ Jedovnice
Spolupráce mezi SPŠ a ZUŠ Jedovnice má mnoho podob. Jednou z nich je vánoční koncert, který umělecká škola pro „průmyslovku“ připravuje již řadu let. V minulosti mohli studenti ZUŠ
slyšet vážnou hudbu v podání orchestru Musica
Nova či muzikálové melodie předvedené žáky
pěveckého oddělení. Již třetím rokem tradiční
vánoční vystoupení realizoval taneční orchestr.
Vystoupení se uskutečnilo v pátek 19. prosince
v sále jedovnického kina.

Mladí muzikanti svým vrstevníkům předvedli
program, který samozřejmě obsahoval klasické
vánoční melodie a koledy, ale postupně gradoval od muzikálových evergreenů přes popová aranžmá skupiny ABBA až k rockovým
rytmům neméně legendárních Deep Purple či
Europe. Orchestr se s publikem rozloučil přídavkem v podobě směsi známých vánočních
melodií, které nenechaly nikoho na pochybách,
že Vánoce a vánoční prázdniny jsou již opravdu
za dveřmi.
Tak na shledanou šťastně a ve zdraví na dalších
koncertech v roce 2015!
Mgr. Josef Škvařil

Výtvarný obor
Co děláme právě teď?
Po vánoční výstavě, na které jsme předvedli
originální keramické hrnečky (zdobené vyškrabáváním vzorů do burelu), aromalampičky
a odkapávače na mýdlo ve spojení s vánočním
betlémským leporelem, jsme začali s novými
tématy.
Průběžně pracujeme na miniaturní autorské
knížce, pro kterou si každý výtvarník vymyslel vlastní téma, na které bude kreslit, psát,
lepit, kolorovat a nakonec vytvoří i knižní vazbu. Dále nás čeká poměrně náročná podmalba
na sklo a PET-art. Mezitím letošní absolventi
pracují na vlastním projektu, své absolventské
22

Oceněná práce Vojtěcha Křičky ze soutěže
Rodinný portrét

01/02 2015

JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ

práci, kterou veřejnosti představí v závěru školního roku.

Rodinný portrét
Ekumenická rada církví v České republice společně s Národní sítí Místních akčních skupin
České republiky a Sítí mateřských center pořádali výtvarnou soutěž pro děti a mládež na téma
„Rodinný portrét“.
Úkolem bylo zobrazení členů rodiny takovým
způsobem, jak je to pro ni typické. Šlo nejen
o podobu, ale i jejich oblečení nebo předměty,
které jsou pro ně důležité, vztahy mezi jejími
jednotlivými členy, rodinné zvyklosti atd.
Nám se podařilo také několik pěkných obrázků, které zaujaly soutěžní porotu. Velkou radost
z úspěchu měli naši dva ocenění zástupci. Ve III.
kategorii (do 15 let) se umístil portrét rodiny

Antonína Sehnala (foto) a ve IV. kategorii (nad
15 let) zaujala práce Vojtěcha Křičky.
Takže oběma moc gratulujeme!
Mgr. Jitka Vávrová
Pozn. redakce: Jak pořadatelé uvádějí, soutěžních obrázků se sešlo téměř 1200, takže úspěch
je to opravdu veliký!

Taneční obor
Co nového u tanečníků?
Po vánočních vystoupeních neusínáme na vavřínech. Právě naopak! Již 9. ledna se uskutečnilo
školní kolo celostátní soutěže tanečních oborů

ZUŠ, ze kterého postoupily do okresního kola
starší žákyně (Johana Vávrová, Žaneta Prausová, Marie Hloušková, Eliška Franců, Monika
Franců). Okresní soutěžní klání bude probíhat
v Blansku dne 12. března. Držíme tedy děvčatům palce a přejeme hodně štěstí.
Mimo soutěže se chystáme také na samostatný koncert TO, kde budou hostovat i žáci ze
ZUŠ Adamov. Koncert se uskuteční v neděli
29. března v kulturním domě v Jedovnicích
v 15 hodin.
Srdečně zveme všechny naše příznivce. Těšíme
se na vás!
Lenka Csevárová

Děti a mládež
Mateřské a rodinné centrum Dymáček
Co je nového ve Vašem Dymáčku?
Vážení přátelé, dovolujeme
si Vás informovat o novém
harmonogramu pravidelných aktivit v Dymáčku:

PO 09.00 - 11.00 Herna v MC
16.30 - 17.30 Herna v MC
ÚT 9.30 - 10.30 Cvičení s dětmi v kulturním
domě (děti 1 - 2 roky)
16.00 Výtvarka v MC - vždy 1x za měsíc
(6. 1., 3. 2., 3. 3., 14. 4., 12. 5. a 9. 6.)
ST od 16.00 Logopedický kroužek v MC
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ČT 15.30 - 17.00 Herna v MC
každý sudý čtvrtek 15.30 - 16.00 Křesťanská
etika v MC pod vedením pana faráře
Václava Trmače, poté 16.00 - 17.00 Herna

v Jedovnicích, díky kterým jsme mohli obohatit
právě tyto balíčky pro děti. Děkujeme také Martině Maňouškové a její mamince za napečené
perníčky.

Co jsme prožili v poslední době?

Přece jen nám nedá vás neinformovat o tom,
co se událo v Dymáčku v prosinci 2014. Uskutečnili jsme akci Stromeček pro zvířátka, který
byl spojený s karnevalem. Děti tak mohly přijít v maskách a pořádně si zatancovat v prostorách kulturního domu. Karneval jsme spojili se
sportovní aktivitou, která provedla děti, jako by
byly v pohádce o Krtečkovi, který ke kalhotkám
přišel.
Pravidelně se u nás v centru zastavuje i Mikuláš.
Minulý rok přišel jako vždy 5. prosince a po básničce nadělil dětem balíček se sladkostmi i ovocem. Děkujeme za příspěvky našim seniorům

Co nás čeká?
V březnu si Vás dovolujeme pozvat na již tradiční Bazárek. Uskuteční se v sobotu 7. března
od 9.00 hodin v kulturním domě. Pro prodávající se jedná i o pátek 6. března, kdy bude vybíráno zboží. Více informací bude uvedeno na našem webu během měsíce února.
V novém roce je nám také potěšením přivítat
do Rady Dymáčku Marcelu Šíblovou a Evu Grimovou.
Těšíme se na Vás.
Členky Rady Dymáčku (www.marcdymacek.cz,
marcdymacek@gmail.com)

Pionýři Jedovnice
Pionýr ještě existuje?
Tuto otázku slýcháváme celkem často a neustále na ni odpovídáme: „Ano - a v počtu členů je
hned na druhém místě za Skautem.“
Rok 2015 přináší pro nás v Pionýru, a to nejen
v Jedovnicích, velkou oslavu.
Již 25 let jdeme vlastní cestou od obnovení samostatné činnosti Pionýra (1990).
Ohlédneme se jen za částí této cesty.
Od roku 1970 byla činnost samostatného Pio24

nýra ukončena (stejně tak i dalším sdružením)
a vznikla jednotná organizace – Pionýrská organizace ČSSR, později Pionýrská organizace
socialistického svazu mládeže (PO SSM). Toto
období mnozí z vás zažili a Pionýr v této podobě
navštěvovali.
Přelomový pro pionýrskou činnost byl rok 1990,
kdy na mimořádné konferenci se vyšlo vstříc
různým představám. Některé pionýrské skupiny ukončily svou činnost, jiné se přidali k jiným
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sdružením, ale podstatná část obnovila činnost
SAMOSTATNÉHO Pionýra. Neházejte nás
prosím do pytle s komunisty, tato éra již dávno
skončila, nejsme součástí žádné politické strany
ani žádného náboženství.
Za celou tu dobu prošla Pionýrem spousta dětí,
která prožila výpravy, dobrodružství a navazovala nová kamarádství, která trvala a trvají
po celý život. Někteří zde zakotvili jako instruktoři a vedoucí, kteří poselství Pionýra šíří dál
a dál.

Děkujeme za podporu všem jedovnickým občanům,
kteří naši činnost
podporují a s dětmi akce navštěvují. Rádi vás vždy
všechny na našich
akcích uvidíme,
ať už jste pionýr,
skaut, muslim či ateista.

Pavlína Héčová

Skauti Jedovnice
Betlémské světlo

Každoroční předání Betlémského světla proběhlo opět ve Vídni. Protože v roce 2014 bylo
25. výročí, vypravily se z Brna dokonce dva plné
autobusy. Z Jedovnic se vydalo 10 skautů a skautek. Letošní motto znělo: „Sdílení štěstí vám přinese pokoj.“
Světýlko jsme dále předali 21. 12. v kostele
sv. Petra a Pavla při mši svaté a v DPS společně
s vyrobenými přáníčky.
Nosnou myšlenkou bylo (a stále je) ukázat, že
o Vánocích nejde ani tak o kupu dárků a cukroví, ale o to prožít Vánoce v klidu a pohodě s těmi,
které máme rádi a oni nás.

Ani jsem nezjistila, kdy proběhlo toto setkání
poprvé, je tu prostě od nepaměti a rok co rok se
sejde plná klubovna, kde se až do ranních hodin hazarduje. Activity, Knihovna, Taroky, Uno,
Bang!, Trans Amerika, Jungle Speed, MatFyzácké člověče… A mohla bych pokračovat dál.
Hrály se jak strategické hry, náročné na pravidla
i čas, tak i krátké odrhovačky pro pobavení. Tak
jak tak se klubovnou nesl smích od pěti plných
stolů hráčů a k příjemné atmosféře přispěly domácí pochutiny. V průběhu večera se nás tu prostřídalo kolem třiceti hráčů.
V tento sváteční den se uskutečnila také první
schůzka nově vznikajícího Roverského kmene.
Sešlo se 15 starších skautů a skautek a bavili jsme
se o akcích, které bychom chtěli podniknout. Co
bychom chtěli všechno realizovat a co můžeme
do kmene přinést my osobně. Ve zkratce: čeká
nás darování krve, zahajovací i slibový oheň,
víkendová akce Deset malých černoušků a chceme jet i na roverské setkání Obrok 2015.

Hazard a Roverský kmen
Tradiční akce s názvem „Hazard“ se uskutečnila
jako obvykle na Štěpána v jedovnické klubovně.
25
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Tříkrálová sbírka

Dobročinnou akci Tříkrálovou sbírku pořádala
Charita Česká republika v celostátním měřítku
již patnáctým rokem. Skupinky skautů a skautek koledovaly postupně po celých Jedovnicích.
Na dveře malí koledníci psali zkratku latinského
Christus mansionem benedicat: Kristus požehnej tomuto domu. Lidé byli letos mimořádně
štědří. Do kasiček naházeli Oblastní charitě
Blansko o sto třináct tisíc korun víc než před rokem. Rekordních 1 694 427 korun.
Výtěžek sbírky je tradičně určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám
s dětmi v tísni a dalším potřebným především
v regionech, kde se sbírka koná. Část výnosu
sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí.
Děkujeme všem lidem za jejich štědrost a solidaritu. Za zdárný průběh akce patří také velký dík
všem organizátorům a koledníkům.
Více informací můžete najít na webových stránkách sbírky: http://www.trikralovasbirka.cz/
a také na webových stránkách charity Blansko:
http://blansko.charita.cz/trikralovasbirka/

„Krevní výprava“
První akcí, kterou jsme s Roverským kmenem
stihli zrealizovat, bylo druhý lednový týden darování krve. Sešlo se nás dohromady 10 (nejen
roverů, ale i dalších skautů) a vyrazili jsme směr
nemocnice Boskovice.
Darovat svou krev (popř. plasmu nebo krevní destičky) může každý zdravý muž či žena
ve věku 18–65 let s tělesnou hmotností nad
50 kg. Ženy 3x za rok, muži pak 4x za rok. A jak
odběr probíhá? Odebírá se 450 ml krve a délka
26
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odběru se pohybuje v intervalu 8-12 minut. Pro
to, aby transfuze byla bezpečná, je nutno se zamyslet nad výživou, životním stylem a prevencí
možných chorob dárce. Před samotným odběrem nám proto zkontrolovali „kvalitu“ naší
krve.
Krev je nejcennější tekutinou na světě, kterou
přes veškerý vědecký pokrok nelze jakkoliv nahradit. Darování krve je jedinečným darem člověka člověku, dárce „vstupuje“ do léčby nemocného a umožňuje tak zachránit ohrožený život.
Transfuze krve či jejích složek je potřeba nejen
při úrazech a operacích, ale i při léčbě závažných
onemocnění (leukémie, krvácivé poruchy, onemocnění jater, ledvin.)
Další možný termín bude v měsíci květnu.
Chcete se připojit? Směle do toho!

Trojmuzikálové představení
Skautský muzikál 2014. To je název celostátní soutěžní přehlídky krátkých muzikálových
představení, která se konala poslední listopadový víkend v jihomoravském Kyjově. Menší
či větší skupinky skautek a skautů všech věkových kategorií secvičily muzikálové představení
o délce okolo dvaceti minut a přijely se s ním
pochlubit.
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Do Kyjova se z Jedovnic vydaly soutěžit 3 skupinky skautů a skautek. Skupina Světlušek s názvem Šedé schody s banánovou šlupkou na posledním zahrály představením s názvem Chrrr
pššš aneb o Šípkové Růžence a vybojovaly krásné 3. místo. Skautky pod názvem PunkShow
vystoupily s muzikálem Olavestory. Nejstarší,
roverská skupina se jmenovala České masážní
křeslo s vibracemi a flekem na opěrce. Roverský
muzikál nesl název Bzzz a ve své kategorii zvítězil.
Jelikož jsme muzikály poctivě chystali 3 měsíce, chtěli jsme se předvést i na domácí půdě.
V lednu jsme proto zorganizovali novoroční

trojmuzikálové představení v KD. Návštěvníci si v přísálí mohli prohlédnout také skautské
kroniky, fotoalba a bylo nachystáno i malé občerstvení.
Rádi bychom poděkovali městysu Jedovnice za zapůjčení kinosálu jak ke zkouškám, tak
k samotnému představení, konkrétně pak paní
Drozdové, paní Aleně Dostálové a divadelnímu
souboru Vlastimil za zapůjčení kostýmů a kulis,
panu zvukaři Honzovi, panu osvětlovači, všem
návštěvníkům, rodičům a hostům za hojnou
účast a v neposlední řadě i skautskému středisku
Jedovnice za podporu.
Ivana Kučerová

Benjamínci
Od února funguje v Jedovnicích i družina Benjamínků. Je to nová výchovná kategorie určená
pro děti předškolního věku (přibližně 5-7 let).
Je společná pro chlapce a děvčata a u nás bude
pod záštitou 6. dívčího oddílu Amazonek. Sraz
je vždy v pondělí v 16.50 u klubovny v Chaloupkách (naproti autobusové zastávky na Blansko). Schůzka trvá do 18.00 hodin.
Ivana Kučerová a Gábina Plchová

Kultura
Cena Jihomoravského kraje pro Jaroslava Martináska
V úterý 2. prosince byly na zámku v Mikulově
uděleny Ceny Jihomoravského kraje 2014 významným osobnostem kulturního i společenského života.
Cena Jihomoravského kraje je ocenění,
kterým zastupitelstvo
Jihomoravského kraje
na základě nominace oceňuje vynikající
zásluhy o rozvoj našeho regionu, hrdinské
a jiné výjimečné činy
osobností, které se
na území kraje narodily, žijí nebo jsou s ním spojeny svým působením, jejichž život, dílo, činnost
nebo jednání výrazným způsobem reprezentuje
v určité oblasti. Cena se uděluje od roku 2004

a jejími držiteli jsou vědci, výtvarníci a hudebníci, sportovci, dobrovolní hasiči a profesionální
záchranáři i občané, kteří neváhali nasadit svůj
život pro pomoc a záchranu druhého.
K oceněným významným osobnostem Jihomoravského kraje v oblasti kultury se letos přidal
i pan Jaroslav Martinásek - hudebník, učitel
hudby, umělecký vedoucí komorního orchestru
Musica Nova a dlouholetý sbormistr Smíšeného pěveckého sboru Rastislav Blansko. Za svůj
přínos v oblasti kultury převzal toho ocenění
od hejtmana Jihomoravského kraje Michala
Haška, za účasti prezidenta České republiky
Miloše Zemana, jako vyjádření úcty, respektu a poděkování za aktivní uměleckou činnost
v oblasti hudby.
Pan Jaroslav Martinásek se dlouhodobě věnuje výchově mladých hudebních talentů, pěstuje
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a rozvíjí v každém z muzikantů a zpěváků vztah
a lásku k hudbě. Spolu se smyčcovým souborem
Musica Nova a sborem Rastislav Blansko šíří
kulturu a povědomí o naší oblasti daleko za hranicemi nejen kraje, ale i České republiky. Úspěšná koncertní vystoupení doma i v zahraničí jsou

vždy zážitkem jak pro posluchače, tak také pro
interprety.
Vážený pane Martinásku, přijměte naše blahopřání a ať ještě dlouhá léta můžete přinášet radost svým posluchačům.
M. G., T. K.

Knihovna Jedovnice
Co se u nás v knihovně událo v minulém roce?
Tedy v roce 2014?
Začátkem roku se nám podařilo dokončit obnovu a označení knižního fondu v oddělení
naučné literatury.
V únoru knihovnu navštívily děti prvního
stupně ZŠ Jedovnice. Menší si hrály, kreslily
a soutěžily v poznávání pohádkových postav.
Povídání a čtení o vílách a skřítcích si pro větší
děti připravila paní Jalová, regionální vedoucí
profesionálních knihoven na okrese Blansko.
Děti následně ve škole vyrobily pohádkové postavičky, moc se jim povedly. Můžete si je prohlédnout u nás v knihovně.
Noc s Andersenem jsme si přizpůsobili našim
podmínkám. Prostoru pro spaní v knihovně
máme málo, ale řešení se tady vždycky najde.
Vstřícné vedení základní školy spolu se zaměstnanci přivítá a podpoří všechny aktivity pro
děti. Tak se u nás ve škole konala noc se šnečkem
Krasíkem. Paní učitelky všechno připravily, ma-

minky napekly a navařily. A hurá do večera plného soutěží, her, čtení a zpívání. Noc druháků,
některých poprvé mimo domov, bez rodičů. No
paráda!
Pozvali jsme k nám spisovatele, cestovatele a záhadologa pana Arnošta Vašíčka.
Ten si vyzkoušel poprvé povídání s promítáním
v našem kinosále se studenty druhého stupně
základní školy.
Koncem léta dostala naše knihovna nové vybavení, v podobě výpůjčního pultu. Děkujeme.
Pro všechny zájemce jsme uspořádali kurz Kanzashi. Koncem roku se konala beseda o Maroku
pod vedením paní Marty Antonínové.
A pak už jsme se těšili na vánoční svátky.
Děkuji všem za pomoc a ochotu.
P.S.: On-line katalog a přehled nově pořízených
knih najdete na webu knihovny
http://www.jedovnice.knihovna.cz/
Olga Keprtová, knihovnice

Již druhé Výtvarné setkání – Vy jste tam nebyli?!
Novou tradicí vánočního času v Jedovnicích se
stala akce s názvem „Výtvarné setkání“. V prosinci 2014 se konala již podruhé. Cílem a smyslem této aktivity je v době Vánoc nabídnout
zpestření volných dní jedovnickým občanům
a zároveň umožnit našim amatérským umělcům a umělkyním se projevit a ukázat veřejnosti
svá dílka, vznikající v domácím prostředí nebo
i na profesionální úrovni (během uplynulého
roku nebo i více let).
Druhé setkání poskytlo prostor osmi umělcům:
svá díla předvedli fotografové Radek Doležel,
Václav Trmač a Kamil Štreit, malířky Regina
Veselá, Hana Bartošková, Martina Ottová, Dominika Pernicová a malíř Miloš Šenkýř.
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Některé vystavovatele jistě znáte již z minulého
roku, někteří se na setkání se svými výtvory
objevili nově. Výstavu navštívilo okolo 300 lidí
– mnozí také díky souběžně probíhajícímu divadelnímu představení, takže to měli jako akci „2
v 1“. A můžeme konstatovat, že se všechna dílka
líbila.
Děkujeme za zapůjčení všech výtvarných prací
a těšíme se na další pokračování.
Za Komisi pro spolkovou
činnost Lenka Šebelová
Tentokrát jsme naše výtvarníky poprosili, aby
v krátkém „medailonku“ prozradili něco o sobě,
o své tvorbě a zdrojích inspirace. Na co jsme si
ale nevzpomněli, to je návštěvní či „pamětní“
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kniha, která by nám uchovala dojmy návštěvníků. Inu, stále je co zdokonalovat! Příště to určitě
napravíme!
Kdo se nám tedy letos představil?
První podle abecedy je nová tvář Výtvarného
setkání, Hana Bartošková. Inspiruje ji příroda,
moře, vesmír, hudba, historie, náboženská témata i jóga. Věnuje se mimo jiné textilní tvorbě
– trička, ubrusy a tašky zdobí kombinací vyvazované batiky a malby. Chtěla by zkusit i nástěnné obrazy.
Fotograf Radek Doležel ukázal malebné krajinářské záběry hlavně z okolí Jedovnic, neprozradil však o sobě nic.
To jedovnický farář Václav Trmač byl sdílnější: zachycuje, co ho zaujalo, už 42 let. Začalo to,
když ve třinácti letech dostal zrcadlovku Ljubitěl a knížku o tom, jak zachytit obrázky na film,
a „díky tomu, že tenkrát nebyly automaty, naučil
se, jak to funguje, což se mu hodí i teď“. Dnes
používá digitální zrcadlovku Pentax a hraje si
s expozicí, hloubkou ostrosti…
Jeho oblíbenými motivy jsou voda, příroda, architektura… Jak říká, není podstatné, kde obrázky vznikly – až na výjimky to ale bylo nedaleko.
Regina Veselá prozradila, že maluje asi tři
roky, nejčastěji akrylovými barvami na plátno.
Na jejích obrazech se objevují africké motivy,
maluje také dekorační obrazy vhodné do bytu
a vyzkoušela si i kopii Hvězdné noci podle Van
Gogha. Další oblastí její tvorby jsou působivé
plastiky, k nimž používá vytvrzovací hmotu
Powertex (ta ztuží např. textil či papírovinu
a výsledný výrobek připomíná patinovaný kov
nebo keramiku).
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Poprvé vystavující Miloš Šenkýř ukázal klasicky pojaté kresby uhlem, pastelkami, rudkou,
většinou portréty členů rodiny. Maluje ale také
velmi pěkné krajiny nebo kytice, a to akrylem.
Kamil Štreit se návštěvníkům výstavy svěřil,
že fotí od r. 2013 aparátem Canon, nejraději
zvířata, krajinky, portréty, sport, ale také makrozáběry. Jak říká, považuje se stále za nováčka
a amatéra, já si ale myslím, že je už náramně pokročilým a šikovným fotografem!
Martina Ottová je nejen učitelkou angličtiny,
ale i výtvarné výchovy. Vystavovaná díla nesou
společný název „Kouzlo lesa“, její oblíbenou
technikou je akryl a olej na plátně. Inspiraci nachází v přírodě, v lesích okolo Jedovnic. Některé obrazy namalovala přímo v plenéru, jiné ze
vzpomínek; má ráda svítání nebo západ slunce,
když paprsky slunce probleskující mezi stromy
vytvářejí pohádkovou atmosféru.
Dominika Pernicová prohlašuje, že je samouk,
který postupně objevuje kouzlo výtvarného
umění, nenavštěvovala nikdy žádný kroužek ani
kurz, ve 12 letech však dostala osudový dárek –
malířský stojan. Zkouší suchý pastel, akryl, tuš.
Začala malovat podle obrazů, které ji zaujaly
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– nejvíc ji fascinují portréty, zachycující emoce. Maluje portréty lidí i zvířat. Nejraději tvoří
v noci, když všichni spí. Vystavila i pár fotek,
většinou ze srpnové výpravy do Norska, splnila
si totiž nedávno sen a pořídila si zrcadlovku.
Alespoň několika fotografiemi z výstavy jsme
se pokusili zachytit to, co je ovšem potřeba vi-

dět na vlastní oči, takže už nyní zveme všechny
aktivní i pasivní milovníky umění na příští Výtvarné setkání.
Soňa Plchová
(Foto Dominika Pernicová a SP)

Historie
Kterak Matěj ze Želetavy ve zmatcích
doby pohusitské k Jedovnicím přišel
a zakladatelem rodu Jedovnických se stal
Na úvod vyprávění o zakladateli rodu Jedovnických ze Želetavy je třeba připomenout, že
nejpozději od roku 1415 bylo městečko Jedovnice rozděleno mezi dvě vrchnosti – jedna část
(s farním kostelem a patrně polovinou mlýna)
patřila k holštejnskému panství, druhá část
s Velkým rybníkem (později tzv. Podvorským,
dnes zaniklým pod Harbechem), malým rybníkem (dnešním Dymákem), tvrzí (asi na místě Panského domu), druhou polovinou mlýna
a dvorem (situovaným pod dnešní Legionářskou ulicí?!) byla samostatným panstvíčkem,
k němuž ještě příslušel panský dvůr v Ostrově.
Tuto doménu vyčlenil z holštejnského panství
zřejmě Vok III. Starší z Holštejna pro svého nejmladšího syna Jiřího, který se pak psal z Holštejna a Jedovnic. Otázkou je, kudy probíhala
hranice – nabízí se jednak dělení horní (kolem
kostela) vs. dolní Jedovnice, druhou možností je
rozdělení na východní a západní část, přičemž
je velmi pravděpodobné, že dělicí čára probíhala
tržištěm (náměstím, jež tehdy bylo patrně vnímáno až po kostel (a dnešní č. 44 by v tomto pojetí nebylo jeho severní hranicí, ale významnou
budovou v centru náměstí – rychtou?!).
Vše bylo ve skutečnosti ještě komplikovanější,
protože v letech 1376 a 1414 je zmíněn Štěpán
z Jedovnic, postava (pokud jde o tutéž osobu),
o níž skoro nic nevíme. Jistě zde ale také držel
nějaký majetek.
Jiřího část se dvěma různými cestami dostala
r. 1437 do rukou vladyky Jana Tunkla z Drahanovic a Brníčka a od něj r. 1447 Heníkovi
z Valdštejna a Židlochovic. Holštejnskou polovinu zdědil posléze Vok V. z Holštejna, poslední
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postava slavného rodu. Tomu se podařilo způsobit v majetkovém držení takový chaos, že ani
dnes nelze vše jednoznačně vysvětlit. Vok si
vzal za manželku dceru Heníka a z neznámých
důvodů mu prodal celé své holštejnské panství.
Dodatečně či současně však zřejmě uzavřeli
neznámou dohodu, podle níž mu po Heníkově
smrti mělo vše připadnout zpět. Vok se bezpochyby strašlivě zadlužil - byl stoupencem husitů,
a tak je možné, že husity finančně podporoval,
i když se bojů (patrně) osobně neúčastnil. Jisté
je, že nebyl schopen své dluhy splácet. Jedním
z Vokových věřitelů či ručitelů byl zřejmě i Heníkův syn Hynek. Po Heníkově smrti se Vok
dožadoval vrácení svého majetku (včetně poloviny Jedovnic), Hynek to odmítal. Zemský
soud nakonec ohledně Jedovnic r. 1459 rozhodl,
že Hynek musí Vokovi vydat listiny, potvrzující Vokovu držbu poloviny Jedovnic, ale že Vok
je obratem povinen dát tuto polovinu Hynkovi
do zástavy. Hynek tak neučinil, dokonce zabral
další Vokův majetek v blízkosti Jedovnic (u Bystřece a Rohrbachu / Harbechu) a r. 1464 jako
majitel celého městečka prodal Jedovnice Matěji
ze Želetavy. Vok tento prodej okamžitě napadl
u zemského soudu, ale až do své smrti r. 1466
ničeho nedosáhl.
Tím se v držení Jedovnic objevuje „naše“ slovutné panoše Matěj ze Želetavy, ale začátky zde
neměl jednoduché. Přestože Hynek byl povinen
na nejbližším jednání zemského soudu nechat
zapsat vklad Jedovnic do zemských desk (tehdejšího katastru nemovitostí), zdráhal se tak učinit
a Matěj jej tedy žaloval – nejen za neprovedení
vkladu, ale ještě r. 1480 i za to, že Hynek bez jeho
svolení dál loví zvěř v jedovnických lesích…
Vklad byl zapsán až r. 1481 – a zápis ihned napadl (neúspěšně) majitel sousedního kotvrdovic-
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kého panstvíčka, panoše Jiřík ze Zhoře, který se
domáhal pozemků u Bystřece a Rohrbachu. Lze
dedukovat, že jde o ony pozemky, jichž se zmocnil Hynek z Valdštejna po r. 1459. Nebožtík Vok
je zjevně přesto prodal majitelům Kotvrdovic,
protože se považoval za zákonného vlastníka.
Jen pro dokreslení zmatků uvádím, že r. 1447
dočasně tehdy Heníkovy Jedovnice připadly
rozhodnutím zemského soudu Brnu pro nesplacený Heníkův dluh. A že r. 1447 protestoval
moravský zemský hejtman Jan z Cimburka proti
zápisu věna Heníkovy manželky na Jedovnicích
s argumentem, že „lepší nárok“ má jeho žena
Žofka z Kunštátu a Skal – tady ovšem šlo o nevyřízené účty uvnitř valdštejnské rodiny, protože Heník byl nevlastním otcem vyženěné Žofie
a i tyto spory se táhly desetiletí… Při rozplétání
komplikovaných sporů by se asi tehdejším soudcům chtělo zvolat „To jsem z toho Matěj!“
Ale zpět k našemu Matěji – kromě majetkových
sporů s Hynkem z Valdštejna a kotvrdovickými
sousedy vlastním přičiněním rozdmýchal další
– r. 1464 jej žaloval opat zábrdovického kláštera,
že „sáhl“ na pustou ves Czibczek (Tipeček). Pod
premonstrátský klášter totiž patřily sousední
Křtiny…
Od r. 1481 však už lze hovořit o stabilizované državě, kterou získal pro svůj rod. Tvořilo ji osedlé městečko Jedovnice s tvrzí, dvorem, farním
kostelem, mlýnem, velkým a malým rybníkem
a pusté vsi Bystřec, Rohrbach a půl Tipečku.
Ze tří částí, na něž se vinou Vokova zadlužení
holštejnské panství rozpadlo, bylo jedovnické
panství nejmenší – na druhou stranu jistý punc
Jedovnicím dodával farní kostel a status městečka s právem pořádat trhy.
Otazník se vznáší nad tím, odkud se vlastně Matěj ze Želetavy vzal. Po Želetavě se prvně psala
větev vladyckého rodu z Bílkova erbu jeleního
parohu (rozrod tzv. Ranožírovců). Kolem poloviny 15. století byla Želetava městečkem v držení mocného rodu pánů z Hradce. O žádném
rodu s predikátem „ze Želetavy“ se prameny té
doby nezmiňují – objevuje se právě až Matěj ze
Želetavy, v okamžiku, kdy kupuje r. 1464 Jedovnicko od Hynka z Valdštejna. Lze dedukovat,
že mohlo jít o nějakého čerstvě nobilitovaného
(tj. do šlechtického stavu povýšeného) měšťana,
který držel nějaký majetek v Želetavě, popří-
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padě o nobilitovaného neurozeného úředníka
ve službách pánů z Hradce, který např. v Želetavě sídlil a vykonával tam svůj úřad. Prameny
nedokládají, že by Matěj či nějaký jeho příbuzný
držel v Želetavě nějaký majetek. Pokud ano, patrně ho prodal (bez zápisu do desk), aby získal
peníze na koupi Jedovnicka.
Tomu by odpovídal i titul panoše – ve druhé
polovině 15. století totiž dochází k vyjasňování
pojmů a pravidel uvnitř šlechty, sílí její podíl
na správě země. Panoše původně označovalo drobného šlechtice ve služebném postavení
(např. úřednickém či vojenském), který neměl
vlastní tzv. deskový majetek (hrad, tvrz, ves
či část vsi, dvůr, mlýn, kostelní patronát…),
V dané době se tento titul ovšem stává nejnižším
stupínkem šlechtické hierarchie. Šlechtici jsou
rozděleni do dvou stavů – vyššího (panského)
a nižšího (vladyckého, rytířského). Nižší stav
má pak dva stupně – nižší titul panoše a vyšší titul vladyka či rytíř. Panoším podle etikety
náleželo oslovení slovutné panoše, vladykům
urozený vladyka, rytířům urozený a statečný
rytíř. Jako ochrana tzv. starožitných rodů proti
masivnějšímu pronikání měšťanů mezi šlechtu
i proti panovnické svévoli při povyšování šlechticů (dnes bychom řekli proti rychlokvaškám)
sloužilo rozhodnutí zemského sněmu, že teprve
ve třetí generaci po povýšení do „vyšší kategorie“ náležejí danému rodu plná práva odpovídající danému stavu. Tak v případě povýšení
do vladyckého stavu měl nobilitovaný jedinec
i jeho děti nárok jen na oslovení slovutné panoše,
až vnuci mohli být titulováni urozený vladyka.
Zajímavý je (či mohl by být) i erb Jedovnických
ze Želetavy. Jejich pečetě nemají jednotné erbovní znamení, otázkou je, zda to svědčí o neustálené podobě rodového erbu, nebo zda jde pouze
o potřebu odlišit pečetě jednotlivců mezi sebou.
Společným rysem je symbol růže, až na jedinou
výjimku se vyskytují dvě vedle sebe. Růže jsou
zmiňovány zlaté v modrém poli. A právě zlatá
růže v modrém poli byla v erbu tehdejších držitelů Želetavy, pánů z Hradce, ocitla se i ve znaku
městečka. Nabízejí se tedy dvě svůdné domněnky – buď tento (asi nově nobilitovaný) rod odvodil svůj erb od pánů z Hradce (patrně s jejich
souhlasem), nebo to byl odkaz na želetavský původ – Želetava zřejmě už tehdy měla ve znaku
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zlatou růži v modrém štítě z erbu své hradecké
vrchnosti.
V roce 1482 byl Matěj jedním z (pouhých) tří
moravských šlechticů, kteří nezaplatili včas
zemskou berni (daň) ve výši 4,5 zlatého. Žil prokazatelně ještě 7. března 1486, kdy je jmenován
na listině, vystavené na Novém hradě (šlo patrně
o opravený původní hrad, dnes v troskách ležící
tzv. Starý). Na výřezu z této listiny můžeme číst:
„…przed slowutnými panossy Matiegem z Zieletawy…“
A ještě 17. března 1490 je do zemských desk zapsáno obvěnění ve výši 200 uherských zlatých,
které Matěj ze Želetavy vložil Žofce z Chicz
(z Chýš?!), manželce svého syna Václava. Může
jít o zápis dodatečný, nicméně plyne z něj, že
Václav v době sňatku nebyl ještě majetkově osamostatněn, žil v tzv. otcovském nedílu.
Samotné obvěnění bylo zajímavým institutem
– šlechtická nevěsta přinášela manželovi jako
vklad své věno, ten byl podle zvykového moravského zemského práva jí povinen ho tzv. pojistit
a navíc ji obvěnit – v případě, že si bral dosud neprovdanou (pannu), činilo obvěnění 150% věna.
V tomto případě při mužově smrti náležel tedy
vdově 2,5 násobek původního věna, což ji mělo

zajistit jak pro samostatný život, tak i usnadnit
hledání dalšího manžela.
Cena majetku byla tehdy brána jako desetinásobek ročního výnosu (např. dávek), Žofce by
tedy v případě ovdovění náležel roční příjem 20
zlatých, dědicové (či noví majitelé) by byli povinni jí ho vyplácet, převést ve stejné výši na jinou lokalitu nebo ji vyplatit jednorázově celou
hodnotu.
Nemáme sice doklad, že by se Matěj psal po Jedovnicích, stal se však zakladatelem jediného
šlechtického rodu, který se na Jedovnicích dlouhodobě usídlil. Už jeho syn a dědic Václav užíval
predikát ze Želetavy a Jedovnic, který se posléze
vyvinul na přídomek Jedovnický ze Želetavy.
Na (odlehčený) závěr ještě jednu poznámku –
latinským ekvivalentem českého titulu panoše
byl termín client. Znamenal ovšem také chráněnec, služebník či otrok. Je jistě otázkou, v jakém smyslu chápat slovo klient dnes – zda jsme
v případě různých institucí jejich chráněnci či
spíše služebníky nebo otroky. A mimochodem
– obdobný dvojaký význam mělo i samotné slovo otrok – ve staré slovanštině to bylo původně
označení pro dítě.
Josef Plch

Duchovní sloupek
Záhady
Nedávno mi elektronickou poštou přišla „NEUVĚŘITELNÁ záhada z říše matematiky“. Spočívala v tom, že pomocí velikosti svých bot vypočítáte, kolik je Vám let: „Vezměte číslo svých
bot, toto číslo násobte 5, výsledek vynásobte 20,
k výsledku přičtěte současný rok a od výsledku
odečtěte rok vašeho narození. Poslední dvě čísla
výsledku určují váš věk, první dvě velikost vašich bot.“ Odesílatel přidal komentář: „To je mi
teda záhada, že i Hurvínek by z ní byl nadšenej!
Ono to fakt funguje.“
Samozřejmě, že to vychází. Když vynásobím
jakékoli číslo (bot, domu, poštovní směrovací
nebo telefonní) stem (5x20), získám dvě nuly
na konci a ty pak v uvedeném příkladu nahradí
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věk vypočítaný přičtením rozdílu aktuálního
letopočtu a roku narození. Nic záhadného a neuvěřitelného. Samozřejmě se předpokládá, že se
do počítání nepustí někdo ve věku 100 a více let,
tomu by vyšel o sto let nižší věk a o číslo větší
boty.
Zajímavější otázkou je, proč vůbec vypočítávat
čísla, která jsme znali dříve, než jsme začali počítat. Může to být jen hraní s čísly určené k zábavě počítajícího. Možná se více baví ten, kdo tuhle hříčku vymyslel. Možná mu dělá dobře, když
se jí lidé diví. Možná také zkouší, jak málo stačí
k tomu, aby lidé přestali používat selský rozum.
Není jediný, kdo takto manipuluje s lidmi. Někdy k tomu stačí předstírat, že rozumím věcem,
kterým jiní nerozumějí, nebo hojně užívat ci-
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zích slov a odborných výrazů. Složité věci v nás
budí jakousi úctu, kterou přenášíme i na ty,
kteří je dokážou rozplést. A pak, aniž bychom
si toho byli vědomi, zaměříme svou pozornost
tam, kam dotyčný chce, a nevidíme věci, které
dotyčný potřebuje skrýt. Na začátku Bible čteme o tom, jak ďábel poměrně snadno a rychle
odvedl myšlenky prvních lidí od otázky „Co je
zlo?“ k představě, že mohou mít stejnou moc
jako Bůh (nešlo tam o jablka!). S toutéž fintou se
setkáváme i dnes. Když nám někdo z vlastní iniciativy volá a nabízí výhodný tarif nebo úžasné
podmínky pro řešení finančních záležitostí, dělá
to proto, že mu na mně záleží, nebo sleduje své
obchodní záležitosti? Stejné je to s předvolebními sliby, reklamami a jiným pěkným prozpěvováním lapaným ptáčkům.
Četl jsem článek o rozdílu mezi malířským a fotografickým portrétem. Kromě konstatování, že
fotografie je moc rychlá na to, aby byla schopna
zachytit všechno to, co do obrazu vloží malíř
během mnohahodinového malování, mě zaujala zkušenost autorky článku: „Jako modelka
vím z vlastní zkušenosti, že stejné místo, stejná
pozice, stejné nastavení světel, stejné nastavení stejného fotoaparátu a expozice ze stejného
místa přinese rozdílné fotografické obrazy, když

spoušť zmáčknou dva různí fotografové.“ Skoro to vypadá jako další záhada, pokud budeme
vnímat jen tu dokonalou techniku a zapomeneme, že hlavní roli hrají lidé na obou stranách objektivu. Fotograf může jednat s modelkou jako
s technikou nebo jako s člověkem. To je ten rozdíl ve výsledné fotografii, buď je na ní robot, živá
figurína nebo živý člověk. Modelka, která se při
vytváření katalogu svatebních šatů musela stokrát převlékat, bude na fotkách z vlastní svatby
vypadat úplně jinak než v katalogu, i když bude
fotografována v tomtéž atelieru toutéž technikou a možná i stejným fotografem.
Jednou z manipulací naší doby je vzbuzování
dojmu, že věda a technika všechno vyřeší. Lidé
si pak přejí dobrý den přes oblíbené rádio, maminka se těší, až ji při uspávání dítka nahradí
dokonale programovatelná dětská postýlka, aby
mohla na internetu v klidu zkoumat, jak se má
nejlépe postarat o své dítě. Na každou bolístku
bychom chtěli pilulku, která ji během několika
vteřin odstraní... Místo dalších příkladů jen připomenu, že to podstatné pro to, aby nám bylo co
nejlépe, známe. Jen se od toho necháváme odvádět kdejakými senzacemi.
Václav Trmač, farář

Pozvánky
Divadelní soubor Vlastimil Jedovnice
uvádí autorské představení

Předprodej vstupenek je zahájen v prodejně
Květiny Jaroslav Zelinka, Jedovnice.
Divadelní společnost HÁTA Praha
pátek 13. března 2015

Do ložnice vstupujte jednotlivě!

VSTUPENKY NA PŘEDSTAVENÍ JSOU JIŽ
ZCELA VYPRODÁNY!
Olšovec, s. r. o. Jedovnice
pro vás připravuje

Ve škole je bomba!

repríza neděle 8. března, začátek v 17 hodin
repríza neděle 22. března, začátek v 17 hodin
repríza neděle 12. dubna, začátek v 15 hodin –
POZOR, změna začátku!
kinosál KD Jedovnice

23. Jarní knižní jarmark
sobota 14. března 2014 - sál KD Jedovnice
otevřeno od 8 do 16.30 hodin
• burza knih, časopisů, CD, MC, LP, hudebnin
a dalších tiskovin
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• prodej knih a další nové literatury, her, map,
křížovek
• prodej regionální literatury (pohlednice,
mapy, turistické známky, tašky, keramika)
• zboží budou nabízet i soukromí prodejci
(speciální mýdla, levné knihy, dárkové zboží
a další)
• prezentace regionálního týdeníku „Zrcadlo
Blanenska a Boskovicka“
• prezentace řemesel – ukázky výroby
• ochutnávka výrobků z Moravského krasu
(med, medovina, sýr Niva, tvarohové pomazánky)
• prodej produktů a výrobků od farmářů z regionu Blanenska a Boskovicka
Olšovec, s. r. o. Jedovnice
a MAS Moravský kras
pro vás připravují

12. Jarní veletrh produktů
z Moravského krasu
sobota 14. března 2014 - sál KD Jedovnice
otevřeno od 8 do 16.30 hodin
Na veletrhu se bude prezentovat většina výrobců, kteří jsou
držiteli značky „Moravský
kras - regionální produkt“.
• pekárenské výroky, Zemspol, a. s., Sloup
• pekárenské výrobky, Jiří Horák, Rudice
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• dekorativní perník, Zdeňka Zachovalová,
Blansko
• med a medové produkty, Radek Mrva, Blansko
• ovocné pálenky, Ladislav Vančura, Rudice
• ovčí produkty, Vladislav Vítek, Kunštát
na Moravě
• ovčí sýry, Zoltán Korenek, Hluboké Dvory
• kozí sýr, Kozí farma Šošůvka – Eva Sedláková
• pštrosí produkty z Moravského krasu, Pštrosí
farma Doubravice, s. r. o.
• Punkevní pstruh, Pstruhařství Skalní mlýn
• Jedovnický kapr, Olšovec, s. r. o.
• sýr Niva, Mlékárna Otinoves
• kopie historických drátenických výrobků
a drátované šperky s přírodními kameny,
Emilie Šťávová
• malba na hedvábí, mýdla a medové svíčky
Studio Talisman, Mgr. Daniela Koplová, Lažánky
• zástěry a výrobky firmyYvonne, Iva Unčovská, Chrudichromy
• vlasové koberce, Zdeňka Zábojová, Sebranice
• svíčky z parafínu a palmového vosku, Svíčky
Ševčík, Šošůvka
• malované kameny, Soňa Čermáková, Březina
• umělé květiny z přírodních materiálů, Moraviaflor, s. r. o.
• sklo a šperky, Erika Leksová, Malhostovice
• originální umělecká litina z Rudice, Pavel
Zouhar
• dřevěné hračky, LIFE Blansko

KINO E-CINEMA JEDOVNICE
ÚNOR-BŘEZEN 2015
Adresa: Na Kopci 571, 679 06 Jedovnice tel.
737 003 873
Začátky představení v 17.00 hodin, pokladna
otevřena ½ hodiny předem.
Rada městyse stanovuje výši vstupného do Kina
Jedovnice 60 Kč,
na dětská představení ve výši 30 Kč a pro děti
do 6 let zdarma.
NEDĚLE 8. 2. – NOE
Zneklidňující vidina smrtící záplavy pronásleduje Noema (Russell Crowe) ve snách čím
34

dál častěji. Tu i další podivná znamení mu pomůže rozluštit moudrý Metuzalém (Anthony
Hopkins). Země se ocitla na kraji propasti, kam
ji zavlekla lidská rasa. Nejvyšší se rozhodl pro
kompletní restart v podobě gigantické potopy
a pro obnovu člověčího druhu si vybral právě
Noema a jeho početnou rodinu. A protože Noe
ví, že zkáza přijde s vodou, začne stavět archu,
obří loď, na níž by se on i jeho rodina zachránili.
Během stavby se musí potýkat nejen s nedostatkem času, vlastními pochybami, obavami svých
blízkých, ale i s otevřenou nenávistí soukmenovců v čele s krutým potomkem slavného bra-
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trovraha Kaina (Ray Winstone). Kromě toho
musí na plavbu přizvat i zástupce všech živočišných druhů, aby život na „nové“ Zemi mohl
být úplný. Největší katastrofa v dějinách planety
v tu chvíli může začít. /135´/ Cinemart. Vstupné
60 Kč, MN 12.
NEDĚLE 22. 2. – LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
Nebojácná a věčně optimistická Anna se vydává na velkolepou výpravu v doprovodu drsného horala Kristoffa a jeho věrného soba Svena, aby nalezla svou sestru Elsu, jejíž ledová
kouzla uvěznila království Arendelle do věčné
zimy. Na své pouti se Anna a Kristoff setkávají s podmínkami, které si nezadají s nejvyššími
velehorami světa, mýtickými trolly a legračním
sněhulákem Olafem, a navzdory drsným živlům
se zoufale pokoušejí dosáhnout svého cíle dříve,
než bude zcela pozdě. Animovaný rodinný film
USA. /109´/ FALCON. Vstupné 30 Kč (dětské
představení), MP.
NEDĚLE 1. 3. – SVĚTOVÁ VÁLKA Z
Gerry Lane (Brad Pitt) pracuje pod hlavičkou
Organizace spojených národů jako expert na řešení nejrůznějších krizových situací. Kdykoliv
se někde na světě mimořádně vyhrotí místní
poměry, Gerry přijede a většinou dokáže identifikovat zdroj krize a nalézt řešení na uklidnění
situace. Tyto schopnosti se mu budou náramně
hodit, protože v podobnou horkou destinaci se
právě proměnil celý svět. Lidstvo začala ve velkém decimovat virová epidemie gigantických
proporcí a pokud se ji nepodaří co nejrychleji
zastavit, nebude už koho zachraňovat. Situace
je o to horší, že se virus projevuje nebývalou
agresivitou nakažených, kteří záměrně napadají
ty, jimž se nemoc zatím vyhýbá. Uprostřed apokalypsy musí Gerry najít zdroj nákazy, protože
bez jeho lokalizace nelze v boji s neviditelným
nepřítelem uspět. Hledání příslovečné jehly

v kupce sena by pravděpodobně bylo mnohem
snazší, protože cíl Gerryho mise se může ukrývat kdekoliv na světě. /116´/ Cinemart. Vstupné
60 Kč, MN 12.
NEDĚLE 15. 3. – ŽELVY NINJA
Nosí jména slavných italských renesančních
umělců, ovládají zbraně japonských ninjů
a zbožňují pizzu. Želvy Ninja jsou obrovským
fenoménem, který se zrodil přesně před třiceti
lety jako černobílý komiks. Producent těžkotonážních akčních velkofilmů Michael Bay se rozhodl, že právě teď nastal čas, aby tihle specifičtí
bojovníci se zlem opustili stránky časopisů a televizní seriál a konečně s plnou parádou vpadli
na filmové plátno. Podobně urputně Bay kdysi
prosazoval první Transformers, s nimiž vstoupil
do elitního klubu nejúspěšnějších filmových ság
současnosti. A historie se může opakovat. Animovaný rodinný film USA. /101´/ Cinemart.
Vstupné 30 Kč (dětské představení), MP.
NEDĚLE 29. 3. – FAKJŮ PANE UČITELI
Zeki Müller nemá na vybranou. Někdo totiž postavil školní tělocvičnu přímo nad jeho „úsporami“. Tedy nad místem se zakopanými ukradenými penězi, které tam pro něj ukryla jeho
přítelkyně. A tak, aby se po propuštění z basy
dostal ke své kořisti, musí se vydávat za suplujícího učitele na Götheho gymnáziu, čímž
vznikne už tak sužovanému vzdělávacímu systému další problém, protože od toho okamžiku
zaměstnává nejbláznivějšího učitele všech dob.
Komedie Německo. /118´/ Cinemart. Vstupné
60,- Kč, MN 12.
Dále připravujeme:
neděle 5. 4. – ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE
neděle 12. 4. - POJEDEME K MOŘI
neděle 19. 4. – ZLOBA: KRÁLOVNA ČERNÉ
MAGIE
neděle 26. 4. – DRÁKULA

Reklamy – inzerce
• Hledám ke koupi byt 2-3 + 1 nebo starší dům
v Jedovnicích. Tel. 603 905 438.
• Nabídka kadeřnických služeb. Kadeřnictví
Veronika Musilová nabízí své služby dámské-

ho, pánského a dětského kadeřnictví v Kotvrdovicích čp. 269. Objednávky dle domluvy
na telefonním čísle 775 021 672
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NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!
LED žárovka STAR Classic A

Baterie Titania Neon

výkon 10 W/ E 27, 806 Lumenů,
životnost cca 15 000 hod.,
náhrada 60 W žárovky

umyvadlová

449,umyv. s výpustí

189,- !

449,- !
od

Koupelnový
nábytek Carla 75

Regál Smarty
4 police,
138 x 70 x 30 cm,
pozink, nosnost
police 50 kg
při rovnoměrném
zatížení

š 75 x v 206 x h 48 cm,
provedení: MDF,
dvířka bílý lak
ve vysokém lesku,
vč. umyvadla,
zrcadlo se dvěmi
halogenovými světly,
vypínačem a zásuvkou,
bez baterie

599,sprchová

599,vanová

639,Bílé lakované
interiérové
dveře
šířka:
60, 70, 80, 90 cm,
výška 197 cm,
levé/ pravé
plné

725,2/3 sklo – čirá kůra

od 1.350,-

3.990,- !

289,- !

725,- !
od

ŠIROKÝ VÝBĚR
DALŠÍCH PRIMULÍ

6 mm

20,- !
kg

Prvosenka
Primula acaulis
∅ kv. 9 cm, mix barev

13,- !

Značková stáčená malířská barva
pro okamžitý odběr do Vámi přinesené nádoby,
popř. do zakoupeného obalu u nás, dobrá krycí
schopnost, otěruvzdornost a vysoká kryvost,
vydatnost 6,5 – 10 m2/ kg

98,- !
m2

Laminátová plovoucí podlaha
rozměr lamel: 1382 x 195 mm, tl. 6 mm,
dekor: buk, bal. 3,234 m2,
uvedené foto je pouze ilustrační

Brno – Ivanovice, Řečkovická 3 • Brno, Strážní 7 • www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí od 1. 2. do 28. 2. 2015 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.
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