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Na obálce: 390 let od vydání privilegia Jana Dislava z Hejsenštejna
Titulní kresba Mgr. Jitky Vávrové přináší podobu
erbu Jana Dislava z Hejsenštejna, držitele rájeckého panství (a tedy i Jedovnic) za stavovského
povstání a doby pobělohorské. V Jedovnicích je
velmi populární v originále nedochované privilegium císaře Rudolfa II. z roku 1579, mezi
veřejností je živé i povědomí o údajných starších listinách – ve skutečnosti jde ovšem o falsa
z 19. století. V letošním roce uplynulo 390 let
od vydání druhého známého privilegia pro Jedovnice, jež je dodnes dochováno v originále. Vydal je roku 1626 právě Jan Dislav z Hejsenštejna
a pro jedovnické řemeslníky znamenalo citelné
zlepšení podmínek. Text privilegia mimoděk
přináší i cenné, odjinud neznámé informace
o situaci v naší obci na začátku třicetileté války.
Rod Hejsenštejnů pocházel z francké oblasti
Porýní, z dnešního Heusenstammu u Franfurktu nad Mohanem v Hesensku. Nejstarší známý

předek rodu, Eberhard Waro, získal Heusenstamm roku 1211 – až sem sahají rodové kořeny.
V dnešní literatuře se nejčastěji uvádějí právě pod
jménem Heusenstamm či Heussenstamm, ale
v soudobých pramenech se vyskytovaly i podoby
Heussenstein, Heissenstein, Heisenstein atd.
Pokud jde o samotný erb, horní pole štítu bylo
červené, dolní stříbrné. Na přilbě upevněný
tzv. klenot měl podobu psí hlavy na krku. Klenot
plynule přecházel v přikryvadla, svrchu červená, vespod stříbrná. Znamení na štítě je shodné s prastarým znakem biskupů z Würzburgu.
Ti byli titulárními vévody Frank, jejich znak se
tedy stal znakem franckého vévodství, dnes ho
najdeme ve znacích mnoha německých měst,
Bavorska i šlechtických rodů – např. Schwarzenberků nebo Schönbornů.
Více na str. 31.
Josef Plch
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Starostovo okénko
Vážení spoluobčané,
s koncem roku se blíží čas, kdy hodnotíme rok
uplynulý, co se nám v něm podařilo, co jsme naopak nezvládli a dáváme si předsevzetí do roku
nového.
Dokončili jsme kanalizaci a výstavbu první fáze
čistírny odpadních vod, zvládli jsme projekt
Snížení energetické náročnosti základní školy
a dokončili opravu Olšovecké ulice. V příštím
roce počítáme s opravou vodovodu a kanalizace
v ulici Za Kostelem, opravit bychom chtěli přístupovou cestu na Větřák a komunikace v Chaloupkách. JMK pravděpodobně započne s opra-

vou průtahu Jedovnicemi a my s opravou opěrné
zdi na Jiráskově ulici a snad i s výstavbou zázemí
pro SK Jedovnice. Toto je jen malý výčet všech
akcí, které nás čekají v příštím roce.
Doufám, že společnými silami tyto naplánované akce zrealizujeme.
Dovolte mi, abych poděkoval vám všem, kteří
jste se podíleli a podílíte na rozvoji našeho městyse. Také chci všem popřát krásné a klidné prožití vánočních svátků, zdraví, štěstí, spokojenost
a hodně úspěchů v novém roce 2017.
Ing. Jaroslav Šíbl, starosta městyse

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

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 38 ze dne 11. 10. 2016
Na základě předložených zpráv a projednaných
záležitostí:
Rada městyse souhlasí
• se zveřejněním záměru na bezúplatný převod pozemků p.č. 2160 o výměře 1343 m2,
pozemku p.č. 2161 o výměře 1536 m2, pozemku p.č. 2161 o výměře 1110 m2 a pozemku
p.č. 2163 o výměře 668 m2
• se stavbou přístřešku u rekreační chaty
č.e. 320, dle předloženého návrhu, žadatelka
paní Z. B., Brno
• s přístavbou zimní zahrady u RD č.p. 266,
dle předloženého návrhu, za předpokladu, že
stavba nebude sloužit ke komerčnímu využití,
žadatel pan M. S., Jedovnice
• se stavbou rekreačního objektu na pozemku
p.č. 1731, dle předloženého návrhu, žadatel
pan J. Š., Kuřim
• se stavbou RD na pozemku p.č. 308/1, dle
předloženého návrhu, včetně přípojek
inženýrských sítí na pozemcích p.č. 8

a p.č. 288/8 za předpokladu, že opětovné zadláždění ulice Kostelní bude provedeno odbornou firmou, žadatel Ing. E. V., Blansko
• se stavebními úpravami provozovny SITISK
v č.p. 45 na pozemku p.č. 293, dle předloženého návrhu, žadatel pan R. Š., Tišnov
• s ukončením smlouvy o nájmu nebytových
prostor na část budovy Havlíčkovo náměstí
č.p. 44, s paní V. H., Kulířov
• s nákupem části pozemku p.č. 2456/6
o výměře 39 m2 a doporučuje zastupitelstvu
městyse schválit kupní smlouvu s panem J. J.,
Blansko
Rada městyse schvaluje
• smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000354
s Ing. V. H., Brno
• smlouvu o výpůjčce harmonia s panem J. M.,
Jedovnice
• Smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV014330039669/001 se společností E.ON Dis-

Pokojné a radostné Vánoce i dobrý a úspěšný rok 2017
přeje všem milým spoluobčanům a čtenářům
redakce Jedovnického zpravodaje.
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tribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49
České Budějovice
• zrušení
přípojky
kabelové
televize
k 31. 12. 2016 na adrese Na Kopci 634 a na adrese Jiráskova 223, žadatelk paní M. S., Jedovnice
• Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku ze
dne 21. 10. 2015 s panem Ing. J. M., Jedovnice
• rozpočtové opatření č. 7/2016 dle předloženého návrhu
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Rada městyse nesouhlasí
• se směnou pozemku p.č. 758/15 za část
pozemku p.č. 2404/3, žadatel pan R. K., Rudice
Rada městyse bere na vědomí
• zápis z jednání komise pro spolkovou činnost
ze dne 5. 10. 2016

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 39 ze dne 1. 11. 2016
Na základě předložených zpráv a projednaných
záležitostí:
Rada městyse souhlasí
• se stavbou inženýrských sítí splaškové kanalizace a vodovodního řadu umístěných
na pozemcích p.č. 2454/93, 2454/87, 2454/94,
2454/100, 2454/99, 544, 244/1, 536/7 a 2362,
žadatelka paní A. D., Jedovnice
• se stavbou vodovodní a kanalizační přípojky
pro rekreační chatu na pozemcích p.č. 2541,
2068 a 2551/2, žadatel A. V., Brno
• s provedením sjezdu a nájezdu na pozemek
p.č. 1640/1 z místní komunikace na ul. Barachov, žadatel D. M., Brno
• se stavbou rodinné domu na pozemku
p.č. 893/2, dle předložené projektové dokumentace, žadatel J. K., Jedovnice
• s oslovením firmy Energy Benefit Centre, Poděbradova 109, 612 00 Brno, na zajištění právního jednání, úkonů a činností spočívající
v poskytování služeb souvisejících s administrací projektu „Oprava opěrné zdi u komunikace č. 739“
Rada městyse schvaluje
• smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000205
s paní L. K., Prostějov
• smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000148
s paní J. H., Bílovice nad Svitavou
• smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000219
s manžely V. a J. P.

• smlouvy o nájmu pozemků č. 0026000291,
č. 0026000290, č. 0026000281 a č. 0026000280
se Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 120, 772 11 Olomouc
• smlouvu o nájmu bytu č. A3 4D na ul. Zahradní 677, s panem P. K., Jedovnice a s BD
Veselec, bytové družstvo, Havlíčkovo nám.
71, 679 06 Jedovnice
• pro plesovou sezónu 2017 jednotnou výši nájemného za pronájem KD 3.500 Kč za jeden
ples
• podání žádosti o dotaci na vybudování sportovních fotbalových kabin do výzvy MŠMT
s názvem Státní podpora sportu pro rok 2017,
dotační titul - Podpora materiálně technické
základny sportu
• Smlouvu o užívání televizního kabelového
rozvodu platnou od 1. 11. 2016
Rada městyse děkuje
• všem jedovnickým spolkům a dechové hudbě
za účast v lampionovém průvodu konaném
dne 27. 10. 2016 k výročí vzniku Československé republiky
Rada městyse bere na vědomí
• že společností Bretong, spol. s r.o., U Velké
ceny 18, 623 00 Brno, bude proveden ořez
popř. odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení distribuční
soustavy E.ON

Zaměstnanci městyse přejí všem občanům radostné
a pohodové vánoční svátky a v novém roce 2017 zdraví,
štěstí a mnoho úspěchů.
4
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Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 40 ze dne 16. 11. 2016
Na základě předložených zpráv a projednaných
záležitostí:
Rada městyse souhlasí
• s poskytnutím finančního daru ve výši
1.000 Kč a schvaluje smlouvu o poskytnutí
daru s organizací SONS ČR, oblastní odbočka
Blansko, K. J. Mašky 2, 678 01 Blansko
Rada městyse schvaluje
• smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000311
s panem J. J., Jedovnice

• smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Českou telekomunikační infrastrukturou, a.s., Olšanská 6, 130 00 Praha
• veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu městyse se Střední průmyslovou
školou Jedovnice, příspěvková organizace,
ve výši 11.870 Kč
• smlouvu o vzájemné spolupráci s Kometou
Group, a.s., Křídlovická 34, 603 00 Brno
• výsledek hospodaření a účetní závěrku za rok
2015 společnosti Olšovec, s.r.o., Havlíčkovo
nám. 71, 679 06 Jedovnice

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice č. 17 dne 18. 10. na Úřadu městyse
Na základě předložených zpráv a projednaných
záležitostí Zastupitelstvo městyse Jedovnice:
1. schvaluje ověřovatele zápisu Bc. Lenku Šebelovou a Ing. Josefa Vágnera
2. schvaluje program zasedání dle předloženého
návrhu
3. souhlasí s nákupem části pozemku p.č. 2456/6
o výměře 39 m2 a schvaluje kupní smlouvu
s panem J. J., Blansko

4. schvaluje přijetí neinvestiční finanční podpory z rozpočtu JMK na opravu opěrné zdi
u komunikace č. 739 ve výši 3.000.000 Kč
a smlouvu č. 041293/16/OKH s Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82
Brno

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice č. 18 dne 22. 11. v kinosále KD
Na základě předložených zpráv a projednaných
záležitostí Zastupitelstvo městyse Jedovnice:
1. schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Josefa Matušku a Bc. Michala Knechta
2. schvaluje program zasedání dle předloženého a doplněného návrhu
3. schvaluje rozpočtové provizorium městyse
pro rok 2017 dle předloženého návrhu
4. ukládá radě městyse zajistit hospodaření
městyse dle schváleného rozpočtového provizoria pro rok 2017 při nepřekročení celkových výdajů
5. ukládá radě městyse a předsedovi finančního výboru připravit návrh rozpočtu městyse pro rok 2017 a předložit ho k projednání
a schválení zastupitelstvu městyse
6. ukládá starostovi městyse svolat před zveřejněním návrhu rozpočtu do 15. 2. 2017
jednání volebních subjektů ke stanovení

7.
8.
9.

10.
11.

návrhů investičních a neinvestičních akcí
na rok 2017. Pro jednání připravit jmenovitý seznam investičních a neinvestičních akcí projednaný při sestavování rozpočtu na rok 2016 doplněný o požadavky
na rok 2017
schvaluje rozpočtový výhled městyse Jedovnice do roku 2021
schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2016 dle
předloženého návrhu
deleguje na radu městyse pravomoc zastupitelstva městyse schválit rozpočtové opatření
č. 9/2016 dle skutečného stavu příjmů a výdajů v prosinci 2016
bere na vědomí informaci o výši nákladů
za sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu za rok 2016
souhlasí s bezúplatným převodem pozemku p.č. 2160 o výměře 1343 m2, pozem5
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ku p.č. 2161 o výměře 1536 m , pozemku
p.č. 2161 o výměře 1110 m2 a pozemku
p.č. 2163 o výměře 668 m2a schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu se Svazkem vodovodů a kanalizací měst a obcí, ul. 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice
12. bere na vědomí zápis ze schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva městyse Jedovnice
ze dne 18. 10. 2016 a doporučuje, aby zápisy
z následujících schůzi kontrolního výboru
obsahovaly také závěr
13. bere na vědomí zápis ze schůze Finančního
výboru Zastupitelstva městyse Jedovnice ze
dne 21. 11. 2016
14. schvaluje podání žádosti o dotaci na vybudování sportovních fotbalových kabin
do výzvy MŠMT s názvem Státní podpora
sportu pro rok 2017, dotační titul - Podpora
2

materiálně technické základny sportu, 50 %
rozpočtované částky bude uhrazeno z rozpočtu městyse
15. deleguje na radu městyse pravomoc zastupitelstva městyse schválit příkazní smlouvu
s Energy Benefit Centre, Poděbradova 109,
612 00 Brno, na administraci výběrového
řízení na opravu opěrné zdi na ul. Jiráskova
16. deleguje pravomoc zastupitelstva městyse
na radu městyse schválit dodatek ke smlouvám s JMK č. 041293/16/OKH a č. 035836/16/
OKH
17. deleguje na radu městyse pravomoc zastupitelstva městyse schválit smlouvu o dílo
s firmou Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2,
618 00 Brno, na odbahnění loviště rybníka
Olšovce

Další důležité informace pro občany
Domácí kompostování - zapojení obce do projektu
Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras podává v listopadu žádost do výzvy Operačního
programu Životního prostředí (výzva Odpady, materiálové toky, ekologické zátěže a rizika)
na nákup kompostérů a zahradní techniky.
Zájem projevilo 16 členských obcí (z 26). Podle
zájmu občanů bude požádáno o nákup celkem
1683 kontejnerů (pro občany) a 10 štěpkovačů
větví (pro obce).

V Jedovnicích proběhl průzkum v dubnu 2016
(byl vyhlášen v dubnovém čísle zpravodaje), zájem o kompostéry projevilo 41 občanů.
Výsledky by měli žadatelé obdržet do března
2017. Pokud žádost bude podpořena, nákup se
uskuteční v období květen – červen 2017.
Anna Bayerová

V DPS nejde jen o bydlení
Protože se stále častěji setkávám s výtkami
klientů a zájemců o bydlení v Domě s pečovatelskou službou (dále jen DPS), že „dříve to šlo

Provoz úřadu městyse koncem roku

Pokladna pro platby v hotovosti otevřena
do středy 21. 12. 2016.
Úřad městyse, stavební úřad a knihovna
budou od čtvrtku 22. 12. 2016
do pondělí 2. 1. 2017 uzavřeny.
Provoz obecní policie městyse
bude nezměněn.
6

a nyní to nejde“ (myšleno bydlet v DPS a neodebírat žádné výkony pečovatelské služby), rozhodla jsem se vysvětlit, proč tomu tak je.
Nejprve musím zdůraznit, že Dům s pečovatelskou službou není klasickým nájemním domem - přesto, že lidé, kteří v něm bydlí, mají
s městysem uzavřenou nájemní smlouvu. Jedná
se o byty zvláštního určení. V DPS totiž působí
pečovatelská služba (dále jen PS), která je zajišťována v případě Jedovnic třemi pečovatelkami
a jednou sociální pracovnicí. Na pokrytí nákladů souvisejících s výkonem PS dostává městys
finanční prostředky od Jihomoravského kraje
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(do roku 2014 z velké části ze státního rozpočtu).
Do roku 2014 rozhodovalo o dotacích na výkon
PS centrálně Ministerstvo práce a sociálních
věcí. Od 1. 1. 2014 přešly kompetence pod jednotlivé kraje, které rozhodují a posílají finanční prostředky na zajišťování PS v kraji ze svého
rozpočtu.
Touto změnou došlo ke zpřísnění přístupu a posuzování činnosti PS. Jihomoravský kraj vydal
hodnotící kritéria, podle kterých posuzuje vykonávání PS. Zásadním hlediskem je tzv. výkonnost PS, tedy podíl přímé péče k nepřímé
péči. Přímá péče je např. pomoc pečovatelek klientům při osobní hygieně, při oblékání, při podávání jídla, doprovázení k lékaři, nákupy, úklidy v bytě klientů atd. Nepřímá péče jsou ostatní
činnosti, které souvisí s poskytováním PS, např.
administrativní činnosti, nebo činnosti související s úklidem společných prostor domu. Kraj
vyžaduje podíl přímé a nepřímé péče v poměru
70 % přímé péče na 30 % nepřímé péče.

Z toho plyne, že pokud městys chce, aby byla
dále v Jedovnicích PS poskytována v takové
míře jako dosud, je nucen tyto podmínky splňovat. Toho dosáhne pouze tehdy, když bude
mít takové klienty, kteří budou odebírat co nejvíce pečovatelských úkonů (přímé péče). Proto
je nyní kladen městysem větší důraz na to, aby
do DPS byli přijímáni klienti, kteří opravdu PS
potřebují a budou ji využívat. Ne, jak tomu často
bylo dříve, že se do DPS přijímali klienti, kteří si
tímto způsobem řešili především svoji bytovou
situaci.
Tato změna přístupu městyse tedy není způsobená personálními změnami ve funkci tajemnice úřadu a na místě sociální pracovnice, ale
z důvodu zpřísnění podmínek a kontrol nadřízených orgánů, kteří o výkonu a financování PS
rozhodují.
Ing. Marta Tesařová, tajemnice úřadu městyse

Pečovatelská služba městyse Jedovnice
Sídlo: Dům s pečovatelskou službou, Zahradní 699, 679 06 Jedovnice
Máte doma seniora nebo zdravotně postiženého člena rodiny, který potřebuje pomoc druhého?
Sami to nezvládáte? Jste unavení, bez času sami
pro sebe, ale i přesto si přejete, aby vaši blízcí žili
tak, jak jsou zvyklí?

Chcete svým blízkým zajistit co nejlepší péči
a komfort tak, aby mohli zůstat co nejdéle
DOMA ve svém přirozeném prostředí?
Tohle vše je možné…
Pro vaše blízké uděláme to nejlepší, co bude
v našich silách. A vy můžete jít do práce s čistým
svědomím, že je o vašeho člena rodiny dobře postaráno.
Nejste v tom sami!
Nebojte se říct si o pomoc!
Posláním pečovatelské služby městyse Jedovnice je posilovat soběstačnost seniorů a osob se
zdravotním postižením při zvládání běžných životních úkonů tak, aby jim bylo umožněno setrvat co nejdéle v přirozeném sociálním prostředí,
na které jsou zvyklí.
Pečovatelská služba městyse Jedovnice poskytuje své služby terénní formou v domácnostech nájemníků Domu s pečovatelskou službou
a v domácnostech na území městyse Jedovnice
v časech:
Pondělí - pátek: 6.30–18.00
Sobota, neděle:
8.00–10.00, 19.00–20.00
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Kontakty:
Ing. Marta Tesařová – tajemnice, Havlíčkovo
nám. 71, 679 06 Jedovnice, tel. 516 528 211
Mgr. Jitka Tesařová – sociální pracovnice, Zahradní 699, 679 06 Jedovnice, tel. 777 362 200
Pečovatelky pevná linka: 516 442 245, Zahradní
699, 679 06 Jedovnice
E-mail: tajemnice@jedovnice.cz,
dps@jedovnice.cz, web: www.jedovnice.cz
Věkové kategorie klientů:
• dospělí (27–64 let)
• mladší senioři (65–80 let)
• starší senioři (nad 80 let)
Klientem pečovatelské služby se může stát člověk, který se ocitl v nepříznivé životní situaci,
kterou není schopen samostatně řešit bez vnější
podpory a péče. Jsou to lidé, patřící do skupiny
seniorů či osob se zdravotním postižením, kteří z důvodu ztráty soběstačnosti, zhoršeného
zdravotního stavu nebo vysokého věku již nezvládají vlastními silami nebo s pomocí rodiny
péči o vlastní osobu či domácnost. Anebo také

senioři a osoby se zdravotním postižením, kteří potřebují dočasně pomoc druhé osoby, např.
po návratu z nemocnice nebo z důvodů složité
sociální situace.
V čem můžeme pomoci a co jsme schopni zajistit?
• Pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu (pomoc a podpora při podávání stravy, oblékání, pohybu)
• Pomoc při úkonech osobní hygieny (koupel,
základní péče o vlasy a nehty, pomoc při použití WC)
• Poskytnutí stravy (dovážka jídla, pomoc při
přípravě jídla a pití)
• Pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný a velký úklid, nákupy, praní a žehlení
osobního či ložního prádla)
• Zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím (doprovod k lékaři, na úřady)
• Fakultativní služby (zapůjčení jídlonosiče, invalidního vozíku)
Ing. Marta Tesařová

Plánujete koupit nový televizor?
Pak pozorně čtěte následující informace.
Nedávno proběhla velká změna v televizním
vysílání, a to přechod z analogového vysílání
na digitální systém DVB-T.
V roce 2017 začne ČR vysílat v nové digitální
normě DVB-T2. Důvodem je vyšší počet přenesených TV programů ve vyšší kvalitě. Souběh
starého a nového vysílání bude relativně krátký
(cca 4 roky) a pak se bude současné digitální vysílání DVB-T vypínat. Nastane tak nutnost pořídit si nový set-top box DVB-T2 i k drtivé většině
dnešních plochých LCD televizorů.
Naše kabelová televize sehraje i tentokrát
důležitou roli, protože výše zmíněný relativně krátký zmíněný souběh může o dva
až tři roky uměle prodloužit u základní
sady 10 českých programů tak, aby nynější ploché LCD televize mohly dosloužit jako
druhé nebo třetí televizory v domácnosti.
Hlavní televizor, na kterém budete sledovat
všechny programy (a ještě jich přibude), bude
muset umět zpracovat normu DVB-T2, a to
její novější verzi H 265, tzv. HEVC. Televizory
8

prodávané v poslední době
sice mívají označení DVB-T2, ale umějí zpracovat
jen starší verzi H 264. Ta se
ale v ČR používat nebude!
Pozor na výprodeje!
Aby České radiokomunikace divákům tento nákup
usnadnily, začaly nové televizory s budoucí normou DVB-T2 certifikovat a označovat zlatým
kulatým logem (pečetí), viz obrázek.
U takto označených výrobků České radiokomunikace garantují, že budoucí českou normu
DVB-T2 dobře zvládají. Tato nálepka (zlatá pečeť) tedy usnadňuje výběr nové televize. Proto
ji hledejte a nekupujte technicky zastaralé zboží
ve výprodejích. Svůj budoucí nákup si také můžete předem ověřit na internetu na adrese www.
dvbt2overeno.cz.
Nový televizor by měl mít i vstup (přípojku)
pro modul CI (Common Interface). Komerční
televize totiž v současnosti uvažují, že v budoucí normě DVB-T2 zpoplatní divákům příjem
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HD kanálů. Pak by byl na televizoru nutný tento
modul CI pro rozkódování těchto zašifrovaných
placených kanálů. Toto jejich současné rozhodnutí se může během nastávajících pěti let změnit, a je možné, že tento modul nakonec potřeba
nebude. Jejich současné rozhodnutí by ale modul CI v budoucnosti vyžadovalo.
O všech změnách vás budeme včas informovat
(www.jedovnice.cz, textžurnál, zpravodaj).

Pokud nyní budete kupovat televizor, tak trvejte na tom, aby byl HD (tj. rozlišení 1920x1080
bodů) a uměl normu DVB-T2 s novou verzí
H 265, tzv. HEVC. Starší verzi H 264 nekupujte! Výběr Vám usnadní zlatá pečeť (nálepka)
od Českých radiokomunikací nebo seznam
přístrojů na www.dvbt2overeno.cz. Televizor
by měl mít i vstup pro modul CI.
- KTV -

Z policejních záznamů
Zpráva o činnosti Policie městyse Jedovnice za období od 23. 9. do 23. 11. 2016
Obecní policie mimo jiné řešila v uplynulém
období následující události:
• 1x nález batohu, peněženky s osobními doklady a finanční hotovostí na ul. Barachov.
Věci předány majiteli, sepsán úřední záznam.
• 1x nález finanční hotovosti na Legionářské ul.
Sepsán úřední záznam, předána majiteli.
• 1x nález mobilního telefonu na ul. Záměstí.
Sepsán úřední záznam, předán majiteli.
• 1x žádost o poskytnutí informací k osobě
a motorovému vozidlu. Zjištěné skutečnosti
zaslány PČR.
• 1x případ podnapilé osoby, která se požitím
alkoholu uvedla do stavu, kdy svým chováním budila veřejné pohoršení. Věc šetří OPMJ
jako přestupek proti veřejnému pořádku.
• 10x předvolání pro nepřítomného pachatele
přestupku v silničním provozu. Přestupky následně vyřešeny uložením blokových pokut.
• 7x nález klíčů v k.ú. Jedovnic. Nálezy uveřejněny na infokanále.
• 14x zaslána žádost o poskytnutí údajů z informačních systémů k zájmovým osobám.
• 2x
oznámení
dopravního
přestupku
na MěÚ Blansko, oddělení dopravně-správních agend. Přestupci, kteří se dopustili přestupku, s vyřízením přestupku na místě nesouhlasili, a proto byly případy oznámeny.
• 3x případ rušení nočního klidu na Havlíčkově
náměstí. Přestupky proti veřejnému pořádku
vyřešeny na místě domluvou.
• 2x oznámení o podezření ze spáchání přestupku, ke kterému došlo při akci rybolov
na hrázi rybníka Olšovce. Věc oznámena
na Městský úřad Blansko.

• 2x odchyt volně pobíhajících psů. Provedeno
následné zjištění a předání majitelům. Přestupky – porušení OZV – vyřešeno uložením
blokové pokuty.
• Zajištění dopravní obslužnosti při pořádání
sportovní akce – 20. ročník Běhu za jedovnickým kaprem.
• 3x doručení písemnosti do vlastních rukou.
• 2x případ nedovoleného pálení rostlinného
odpadu – porušení OZV – přestupky na místě
vyřešeny domluvou a uhašením ohniště.
• 1x nález registrační značky od vozidla. Registrační značka byla po provedeném zjištění
provozovatele motorového vozidla předána.
• 1x kontrola podomních prodejců, zjištění totožnosti a oprávnění k nabízení služeb.
• Opakované kontroly celé rekreační chatové
oblasti v k.ú. Jedovnic za součinnosti složek
PČR. Poškození nebo vloupání do chat nebylo
preventivní kontrolou zjištěno.
• 14x výběr poplatků za užívání veřejného prostranství a reklamy v infokanálu.
• 16x vystaveno povolení k vjezdu do chatové
oblasti.
• 3x přijato oznámení – přestupky v dopravě
– parkování na vyhrazeném parkovišti, šetří
OP.
• 7x součinnost s PČR při šetření trestné činnosti páchané v k.ú. Jedovnic.
• 11x porušení dopravní značky „Zákaz vjezdu
motorových vozidel“ v chatové oblasti Jedovnice. Věc šetří OPMJ jako přestupek v dopravě.
• 15x případ parkování v zákazu zastavení
a stání. Přestupky vyřešeny následně uložením blokové pokuty, domluvou.
9
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• V uplynulém období strážníci šetřili celkem
41 přestupků v dopravě spáchaných na k.ú.
městyse Jedovnic.
V naléhavých případech nebo při nedostupnosti obecní policie volejte prosím Policii České republiky: Tísňová linka 158.

Obvodní oddělení PČR Blansko: 974 631 396.
Úřední hodiny Obecní policie městyse
Jedovnice: Středa 13.00–17.00;
tel. 723 204 979
Luděk Kolář – velitel Obecní
policie městyse Jedovnice

Z policejního zápisníku
Zloděj sebral v rodinném domku
peníze, hodinky a šperky

Blanensko (31. října 2016): Pravděpodobně
v noci zamířil do rodinného domku v Kotvrdovicích zatím neznámý pachatel. Překonal plot
a po dřevěném žebříku se dostal do mezipatra,

kde si násilím otevřel balkónové dveře. Dům
prohledal a vedle finanční hotovosti odcizil
stříbrné švýcarské náramkové hodinky, šperky
a zlaté prsteny. Zloději se hodila i mince historické ceny. Škoda je téměř devadesát tisíc korun.
por. PaedDr. Bohumil Malášek,
Policie České republiky – ÚO Blansko

Společenská kronika
Jubilanti
Blahopřejeme všem jubilantům, kteří oslavili nebo oslaví narozeniny v měsíci listopadu
a prosinci 2016. Přejeme jim pevné zdraví, štěstí
a spokojenost do dalších let života.
Listopad
1. 11. Růžena Trnková, Legionářská 468,
89 roků
6. 11. Jaroslava Kratochvílová, Na Kopci 636,
80 roků
8. 11. Naděžda Musilová, Absolonova 590,
81 roků
11. 11. Bohuslav Trojáček, Jiráskova 28,
80 roků
Prosinec
8. 12. František Kubeš, Podhájí 495, 84 roků
10. 12. Ing. Jaroslav Sotolář, Kopeček 583,
86 roků

18. 12. Naděžda Ailerová, Zahradní 699,
80 roků
19. 12. Vilém Sedlák, Absolonova 471, 84 roků
20. 12. Drahomíra Sedláková, Havlíčkovo
náměstí 78, 87 roků
21. 12. Josef Reisner, Absolonova 419, 81 roků
22. 12. Zdenka Doleželová, Palackého 295,
83 roků
50 roků manželství – zlatou svatbu oslavili
dne 3. 12. 2016 manželé Anna a Václav Černí,
Za Kostelem 435
60 roků manželství – diamantovou svatbu
oslaví dne 30. 12. 2016 manželé Drahoslava
a Ing. Hynek Pavelkovi, Zahradní 699
Přejeme manželům mnoho zdraví, štěstí a pohodu do dalších společně prožitých let
Zdeňka Nečasová, matrikářka ÚM Jedovnice

Co se děje v mateřské škole
Tradiční Dýňování v mateřské škole
Dne 29. září jsme v mateřské škole uspořádali „Dýňování“. Rodinné týmy se scházely
na školkové zahradě po třetí hodině odpolední. S sebou si přinesly svoji dýni a přírodni10

ny na zdobení. Pod tvořivýma rukama rodičů
za vydatné pomoci dětí postupně vznikaly rozesmáté nebo trošku strašidelné obličeje, kterým
nechyběly velké uši, náušnice z šípků či dout-
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ník ze šišky. Dále zde byl k vidění bubák, kočky
a pirát. Z největší dýně se stala kočka a střežila
vchod do budovy mateřské školy. V měsíci říjnu
svítily dýňové obličeje dětem i nám dospělým

na cestu do školky. Děkujeme všem za příjemně
prožité odpoledne a výzdobu mateřské školy.
Bc. Jitka Kučerová

Zahradní slavnost aneb Bezpečnost hrou
V úterý 4. října uspořádal klub rodičů při Mateřské škole v Jedovnicích zahradní slavnost,
tentokrát s dopravní tematikou.
Kvůli nepřízni počasí byla slavnost nakonec
přesunuta do kulturního domu v Jedovnicích,
kde v půl čtvrté zahájila akci paní ředitelka Jitka

Kučerová spolu s novou předsedkyní klubu rodičů Martinou Koubovou.
Po tomto úvodním přivítání předstoupili před
děti dva strážníci místní policie v uniformách
a povídali si s nimi o bezpečnosti silničního provozu, bezpečné jízdě na kolech a o nezbytných

11
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bezpečnostních prvcích, jako jsou odrazky, reflexní prvky či helma na kolo.
Po krátké besedě se strážníky začal vlastní program, kdy děti závodily a plnily různé úkoly
na celkem čtyřech stanovištích s tématikou
bezpečné jízdy. Závodily na tříkolkách a odrážedlech, projížděly závodní dráhy mezi kužely
v papírových autíčkách, a dokonce v jednom
dvojpatrovém autobuse, double-deckeru, kam
se vešlo několik dětí současně. Na jiných stanovištích skládaly děti chybějící dílky hasičských
a policejních aut a puzzle dopravních značek.
Po splnění všech čtyř úkolů si děti mohly za odměnu vybrat perníčky nazdobené jako dopravní
značky a dostaly reflexní nálepky.
Na konec si ještě užily volnou zábavu, kdy si při
hudbě zatancovaly, honily se jen tak ve velkém
prostoru kulturního sálu, jezdily na koloběž-
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kách - zkrátka si společně dosyta zadováděly.
Všechny děti, které se slavnosti zúčastnily, si
užily spoustu zábavy a mnohé nechtěly jít ani
domů.
Po celou dobu akce probíhal také prodej burčáku a v předsálí byl pro děti připraven čaj a všelijaké dobroty ve formě koláčků, buchet a slaných
krekrů, které nachystaly jejich maminky.
Všem, kteří se na akci svou pomocí jakkoliv
podíleli, ať už vlastní organizací, zajištěním stanovišť, pomocí při chystání sálu, občerstvení
a odměn pro děti a také prodejem na akci samé,
patří velký dík.
Těšíme se na další akce Klubu rodičů, ať už budou na zahradě nebo jinde, hlavně spolu a zábavně.
Michaela Doleželová a Veronika Fránková

Adventní prodej Klubu rodičů při příležitosti rozsvěcení vánočního stromu
Dny se zkracují stále více, sluníčko se na obloze schovává za mraky, a to u mnoha z nás přispívá ke zhoršení nálady. Aby nám nebylo zase
tak smutno, přichází doba adventní, která je
v dnešní moderní době spojena s rozsvěcováním vánočních stromů, pořádáním vánočních
jarmarků, nákupem dárků pro své blízké, úklidem domácnosti a spoustou jiných činností spojených s povinností, či radostným očekáváním
vánoční pohody v kruhu rodiny.
12

První adventní neděle v letošním roce připadla na 27. listopadu. V její předvečer, v sobotu
26. 11., se také v naší obci, v Jedovnicích, rozsvítil vánoční strom. Mateřská škola spolu s rodiči pro tuto událost připravila spoustu dárků,
které si mohli návštěvníci akce zakoupit. Andělé
z provázků, keramické hmoty, korálků či šišek,
svícny ze skla, květináčů a větviček nebo vyřezané z kovu, papírová přání, látkové ozdoby,
háčkované a paličkované vločky, zápich ve tvaru
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hvězdy, látkového stromku či stromku složeného z větviček a zdobeného pomerančovou kůrou. V široké nabídce byly také dětské polštáře,
chrániče na bezpečnostní pás v autě, mikulášské punčochy, levandulové pytlíky, vánoční čaje
a další výrobky. Nechyběl ani školkový kalendář
na rok 2017 a výborné koláče od paní kuchařek z mateřské školy. Na seznamu bylo celkem
80 věcí k prodeji. Výrobky byly velice nápadité
a kvalitní.
Jako vždy jsme se na cenách výrobků domlouvali spolu s rodiči při balení dárků, kdy bylo
slyšet například tyto věty: Kolik bude stát tento stromeček z papíru? - Ten nemá moc velkou
cenu. - No to tedy má, vždyť ho vyrobily naše
děti! Stanovit cenu za výrobek bývá těžké. Ná-

klady na jeho vyrobení nemusí být vysoké, ale je
na něm vidět, že jej vyrobily vlastní ručkou děti,
a tím výrobku vtiskly kouzlo jedinečnosti.
Velice děkujeme všem, kteří se stali spoluorganizátory akce, všem, kteří vyráběli, balili, připravovali prodej a prodávali. Velmi děkujeme
také těm, kteří naše výrobky zakoupili.
Advent je období, které naši předci prožívali
jako dobu zklidnění, rozjímání a půstu. Advent
v dnešní době pro mnohé znamená, že více vnímáme nenaplněné potřeby jiných a dle svých
možností se snažíme pomoci tam, kde je třeba.
Podle mého názoru je to právě to, co zvyšuje
štěstí a harmonii v našich životech.
Za Klub rodičů a Mateřskou školu
Jedovnice Bc. Jitka Kučerová

Z lavic základní školy
Střípky ze života školy
ŘÍJEN 2016
4. 10. Odborný seminář pro
výchovné poradce
(Šíblová J.)
5. 10. Porada vedení škol
a tělocvikářů sdružení
Cirsium
10. 10. Porada ředitelů okresu Blansko
11. 10. Okresní finále ve stolním tenisu (Buřt)
14. 10. Geografická prezentace pro 5.–8. ročníky
		Pracovní porada projekt Erasmus+

19. 10. Konference Vzdělávání nadaných žáků
(Smejkalová, Souček)
		Konzultace s pracovníky PPP Blansko
(Šíblová J.)
20. 10. Zahájení sběrové akce
21. 10. Akce sdružení Cirsium - soutěž pro
5. ročníky Prosaď se
25. 10. Terénní výuka pro 6. ročníky (Hrazdírová, Nečasová)
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LISTOPAD 2016
1. 11. Přednáška Finanční gramotnost pro
žáky 8. a 9. ročníku
3. 11. Okrskové kolo ve florbalu, starší žákyně
- 1. místo (Hrazdírová)
4. 11. Burza středních škol Blansko
(Šíblová J.)
		Okrskové kolo ve florbalu, starší žáci 1. místo (Buřt)
		11. školní vinný bál
7. 11. Socializační třídenní pobyt pro 1. ročníky (Fajfrová, Koubková, Teturová)
		Okrskové kolo ve florbalu, mladší žáci 3. místo (Buřt)
14. 11. Dějepisný projekt Jeden den na školách
(Štěpánková)

		Okresní finále ve florbalu, starší žákyně
- 5. místo (Souček)
15. 11. Přednáška Finanční gramotnost pro
žáky 8. a 9. ročníku, 2. část
		 Pedagogická rada
		Schůzky pro zákonné zástupce žáků
		Burza středních škol
16. 11. Porada vedení škol sdružení Cirsium
		Okresní finále ve florbalu, starší žáci 2. místo (Buřt)
23. 11. Porada ředitelů základních škol okresu
Blansko
		Okresní finále ve florbalu, mladší žákyně (Souček)
24. 11. Odborná stáž pro vedení škol
na ZŠ Chrudim (Souček, Štěpánková)
-MS-

Poděkování za sběr papíru
Děkujeme všem žákům, rodičům a příznivcům
školy, kteří se aktivně zapojili do podzimní sběrové akce ve dnech 20. – 24. 10. 2016
Celkem bylo nasbíráno téměř 15 tun starého
papíru. Takto získané finance budou použity
na nákup pomůcek a další materiálně-technické
vybavení školy.
Nejlepší třídy a individuální sběrači budou oceněni po jarní sběrové akci, kterou plánujeme
na měsíc květen 2017.
Společnost SUEZ Využití zdrojů, a.s. ve spolupráci se Základní školou Jedovnice vám

umožňuje zdarma odevzdání všech druhů
tonerových kazet z vašich domácích i firemních
tiskáren, jak laserových, tak inkoustových.
Tonery můžete odevzdat prostřednictvím žáků
Základní školy v Jedovnicích, a to do příslušného sběrného boxu, který je umístěn ve vestibulu
školy v 1. patře.
Tonerové kazety jsou následně recyklovány a repasovány. Podpoříte tím využití odpadů jako
zdrojů k dalšímu zpracování.
Vedení ZŠ Jedovnice

Konverzační hodiny s rodilými mluvčími – Halloween
O týden dříve jsme letos přivítali svátek
Halloween u nás na škole v hodinách angličtiny.
Ashley a Aliss jsou dvě mladé dívky, které nějaký čas pobývají v České republice. Ashley je
původem z Aljašky a Aliss pochází z Kanady.
Obě pracují pro mezinárodní křesťanskou organizaci Word of Life, která pořádá letní tábory
a mimo to ještě další akce, například anglické
dny pod vedením rodilých mluvčích.
V hodinách, které proběhly celé v anglickém
jazyce, se žáci dozvěděli něco o historii tohoto
svátku, o tom, jak se slaví dnes, jak jej slaví děti,
mladí lidé, ale i dospělí.
14

Dozvěděli se také to, jak se z obyčejné dýně stane
tzv. Jack O‘Lantern, což je vyřezaná svítící dýně.
Je až neuvěřitelné, co všechno se dá z dýně vyrobit a k čemu všemu se používá (dýňový chleba,
dýňový koláč, koření, kosmetika atd.). Také si
vyzkoušeli masky, do kterých se ti, kteří obcházejí domy, oblékají a říkají pořekadlo „Trick or
Treat?“ Ptají se na to, zda je lidé pohostí, nebo
jim vyvedou nějakou lotrovinu.
Na závěr žáci vyluštili křížovku s tématem
Halloweenu.
Čekají nás i další konverzační hodiny. Už se moc
těšíme.
Mgr. Hana Doleželová
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Výzdoba na MÚ Blansko
Žáci jedovnické základní školy vyzdobili svými výtvarnými
pracemi prostory městského úřadu v Blansku.

Halloweenská párty ve školní družině
Úterý 25. 10. 2016 patřilo v družině duchům,
kostrám, čarodějům, čarodějnicím, černokněžníkům a dalším strašidlům. Konala se totiž „Halloweenská párty“. Tančilo se, jedlo se,
zpívalo se, no zkrátka vše, co ke správné párty
patří. Děti za pomoci rodičů připravily výborné pohoštění pro své spolužáky a tak nechyběly
pravé halloweenské muffiny, strašidelné prsty,
jednohubky nebo dračí nápoj.

Párty si všichni dosyta užili. Ke zpříjemnění atmosféry přispěla maminka, paní Kajtárová, která zájemcům ozdobila tvář malovanou pavučinou či podobným strašidelným motivem. Za to
velmi děkujeme.
Těšíme se na další příjemné, společně prožité,
okamžiky.
Za kolektiv ŠD Lenka Fajfrová

Výměna zkušeností
Během podzimních prázdnin navštívila delegace zaměstnanců jedovnické základní školy naši
novou partnerskou školu v Tatranské Lomnici.
Naši hostitelé pro nás připravili velice pestrý
a naučný program jak ve škole, tak i v tomto pro
nás velmi atraktivním regionu Slovenska. Pro

oživení slovenštiny si dále dovoluji citovat ze
stránek slovenské školy.
„Posledný októbrový týždeň sa naša škola niesla v znamení spolupráce s českými kolegami zo
Základnej školy Jedovnice (Blansko). Navštívili
nás už po druhý krát. Cieľom návštevy bola opäť
výmena skúseností medzi pedagógmi, ale aj med15
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zi prevádzkovými pracovníkmi oboch škôl. Českí
učitelia sa zúčastnili na hodinách fyziky, informatiky, matematiky, anglického jazyka, telesnej
výchovy, ale aj na tréningovej hodine bežeckého
lyžovania. Ocenili prístup našich pedagógov ako
aj vedomosti našich žiakov. Počas vzájomných
rozhovorov a rozborov vyučovacích hodín porovnávali obsahové ako aj výkonnostné štandardy v jednotlivých ročníkoch a predmetoch u nás
a v Českej republike. Prevádzkoví zamestnanci
boli zvedaví na chod školskej jedálne, na jej vybavenie a rozsah ponúkaných služieb pre našich
žiakov. Vzájomné stretnutia pracovníkov oboch
škôl sú zdrojom inšpirácie a hybnou silou pri
zdokonaľovaní náročnej práce v školách. Našim
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cieľom bolo zapojiť do spolupráce aj žiakov, a tak
už v máji 2017 naši žiaci odcestujú do Jedovníc,
kde sa zúčastnia vyučovania anglického jazyka a matematiky. Zmerajú si sily v športových
hrách, odohrajú priateľské zápasy vo floorballe
a vo vybíjanej. Počas pobytu pripraví česká strana pre našich žiakov zaujímavý program orientovaný na spoznávanie krás južnej Moravy.“
Tímto děkujeme paní ředitelce Lucii Baloghové
za veškerou péči a organizaci našeho pobytu.
Dalšími aktivitami našich partnerských vztahů
budou sportovní výměny žáků, které se uskuteční v květnu 2017 v Jedovnicích a v září v Tatranské Lomnici.
Vedení školy

Socializační pobyt - Kaprálův mlýn - 1.A a 1.B
Aby se děti lépe poznaly a spřátelily, pořádá pro
ně škola seznamovací třídenní pobyt mimo domov. Tentokrát se uskutečnil v Kaprálově mlýně
v údolí Říčky ve dnech 7. - 9. listopadu.
Hned první den jsme navštívili jeskyně v okolí,
putovali jsme za Netopýří ženou. Prohlédli jsme
si ranč se zvířaty, poznávali jsme přírodu. Další
den jsme uspořádali Olympijské hry – děti závodily v běhu, hodu na cíl, skoku do dálky z místa.
Večer jsme zpívali a tančili, zkrátka jsme si to
užívali. Moc se nám tam všem líbilo!
učitelky 1. tříd
Vážený pane řediteli,
chtěli bychom touto cestou poděkovat všem vyučujícím, ale především paní učitelce Mgr. Jitce
Teturové za uspořádání socializačního pobytu
dětí 1. třídy.
16

Náš syn přijel spokojený a nadšený, takže akce
dle našeho názoru měla smysl. Musíme i konstatovat, že za průběh klidného prvního čtvrt roku
první třídy děkujeme hlavně paní učitelce Jitce.
S pozdravem Zdenka a Karel Kučerovi
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Úspěchy ZŠ Jedovnice ve florbalu – starší chlapci slaví 3. místo v okrese
Během listopadu proběhla okresní kola florbalové soutěže základních škol. Základní škola Jedovnice přihlásila svoje družstva do všech čtyř
kategorií. Mladší dívky díky nízkému počtu
přihlášených družstev postoupily automaticky rovnou do okresního finále, které se konalo
23. listopadu. Ostatní kategorie se o svoji účast
v okresním finále musely poprat v kvalifikačních turnajích.
Mladší chlapci odehráli velmi dobrý turnaj,
jeden nepovedený zápas ve skupině je však odsoudil pouze k zápasu o 3. místo, který se jim
nakonec podařilo vyhrát na nájezdy a mohli se
tak loučit s turnajem vítězstvím a s dobrým pocitem, přestože postup do finále jim těsně unikl.
Z chlapců se nejvíce dařilo Davidovi Nejezchlebovi, který se svými góly zařadil mezi nejlepší
střelce turnaje. V obraně podal velmi dobrý
výkon Filip Králík a v důležitých momentech
podržel tým i brankář Josef Krátký, který se
vyznamenal hlavně při nájezdech, při kterých
vychytal všechny soupeřovy pokusy.
Sestava: David Nejezchleb, Patrik Ševčík, Filip
Zouhar, Filip Králík, Jaroslav Bajer, Vojtěch Neužil, Matěj Tetur, Tomáš Dvořák, Lukáš Mašek,
Kryštof Vítek, Jaroslav Hloušek, Daniel Veselý,
Josef Krátký, David Kučera.
Starší dívky odehrály svůj turnaj 3. listopadu
a dařilo se jim. Na turnaji nenašly přemožitele,
a mohly se tak radovat z prvního místa a postupu do okresního finále, které se odehrálo
14. listopadu. V něm již byly soupeřky nad jejich síly a celkově se tak dívky z Jedovnic umístily na 5. místě. Sestava: Veronika Kotoučková,
Monika Franců, Eliška Franců, Julie Hrivíková,
Monika Nezvalová, Kateřina Králíková, Dani-

ela Basovníková, Kristýna Gorošová, Zuzana
Zukalová, Barbora Málková, Michaela Šebelová.
Starší chlapci nastoupili ke kvalifikačnímu turnaji v den úspěchu starších dívek a chtěli se tedy
svým spolužačkám vyrovnat. Po nepříliš povedených zápasech ve skupině zabrali ve vyřazovací části a probojovali se až do finále, kde porazili
i silný tým Gymnázia Rájec-Jestřebí. Postup vybojovali svými góly především Brtevník a Martinásek, v obraně se dalo spolehnout na Vítka
a dobrý výkon podal také Štěpánek, přestože byl
limitován zraněním kotníku. Výborné výkony
v brance předváděl Stupinský, který svůj tým
několikrát podržel skvělými zákroky. V okresním finále se jedovnickému týmu nedařilo proměňovat vypracované šance, přesto si připsal 2
vítězství a 1 remízu a do posledního utkání šel
stále se šancí na celkové vítězství a tedy i postup
do krajského kola. Tým Gymnázia Blansko byl
však nad síly jedovnických reprezentantů, kteří
se v úvodu zápasu snažili držet se soupeři krok,
ale po pár sporných momentech se více než
na hru začali soustředit na výroky rozhodčích
a nakonec prohráli vysoko 6:0, a na skóre tak
skončili až na 3. místě. Přesto se jedná o velmi
dobré umístění a za předchozí zápasy si zaslouží všichni hráči pochvalu. K dobrým výkonům
již výše jmenovaných hráčů se tentokrát přidal
suverénním výkonem v obraně Rys, který v kvalifikačním kole chyběl kvůli zranění.
Sestava: Daniel Brtevník, Filip Štěpánek, Ondřej Martinásek, Martin Stehlík, Vojtěch Stehlík,
Jaroslav Kunc, Kryštof Vítek, Adam Fortelka,
Daniel Rys, Karel Pernica, Václav Pernica, Filip
Bastl, Matouš Hradil, Martin Doležel, Vojtěch
Stupinský, Jan Buchta.
Mgr. Lukáš Buřt
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11. Jedovnický vinný bál je za námi
První listopadový pátek byl letošním termínem
již 11. ročníku tradičního vinného bálu, který
uspořádala ZŠ Jedovnice. V nově zrekonstruovaných prostorách KD v Jedovnicích se sešli
milovníci dobré hudby, zábavy a dobrého vína
z Jedovnic i okolí.
Hlavní hudební skupinou večera byla tento rok
skupina Medium, která má ve svém repertoáru
hudbu všech žánrů, a tak si každý z návštěvníků přišel na tanečním parketu na své. V rámci
předtančení vystoupila děvčata z blanenského
Studia Cvič s námi s choreografií na motivy
písní Karla Gotta.
V kinosále byl pro všechny milovníky vína připraven oblíbený vinný košt za doprovodu cimbálové hudby Majerán z Blanska. Zde také byla
vystavena bohatá tombola, do níž ceny věnovali
nejrůznější sponzoři a příznivci školy nejen z Jedovnic a okolí, ale z celého okresu Blansko.
Jako půlnoční překvapení jsme tentokrát oslovili jedovnické hudební těleso Třetí podání, které
svým pěveckým vystoupením zpestřilo chvíle

před očekávaným losováním 11 hlavních cen
tomboly. Na vstupenky bylo vylosováno například domácí kino, tiskárna, poukaz na zájezd
nebo dres HC Komety Brno, podepsaný všemi
hráči A týmu.
Celý výtěžek této společenské akce, která si našla již pevné místo v kulturním kalendáři městyse, putuje k žákům ZŠ Jedovnice. Bude použit
na zlepšení materiálně-technických podmínek
ve škole a na zkvalitnění výchovně-vzdělávacího
procesu ve škole.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem
zaměstnancům základní školy, kteří se podíleli na přípravách a hladkém průběhu této akce.
Dále všem, kteří nám byli při organizování této
akce nápomocni, také všem sponzorům za jejich příspěvky do tomboly a všem návštěvníkům
letošního bálu za to, že se přišli v tak hojném
počtu pobavit a podpořili tím jedovnickou základní školu.
Vedení školy

Vánoční projekt: „Rozhýbejme žáky Základní školy Jedovnice“
Ve středu 21. prosince proběhne na naší škole
pro žáky 4. – 9. ročníku sportovní projekt. Cílem projektu bude nejen žáky „rozhýbat“ a třeba
je i inspirovat, jak aktivně strávit vánoční prázd-
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niny, ale i naučit věkově nesourodé skupinky
spolu komunikovat, podporovat se a pomáhat si.
Vedení školy pronajalo na tento den téměř
všechna sportoviště v Blansku.
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Žáci měli možnost si dle vlastního zájmu vybrat, jakému sportu se chtějí tento den od 8.30
do 13 hodin věnovat. A výsledek je následující:
Do aerobiku, který proběhne v tělocvičně naší
školy, se přihlásilo 8 žáků, na celodenní vycházku 16 žáků, na zimní stadion, kde budou žáci rekreačně bruslit a zahrají si i hokej, se přihlásilo
76 žáků, na bowling 49 žáků, na kuželnu 67 žáků

a do sportovní haly 22 žáků. Od 12 do 13 hodin
si mohou žáci ještě zaplavat v plaveckém bazénu.
Tuto možnost využije 52 žáků.
Všichni se také hodně těšíme na besedu s paralympioniky, která proběhne ve sportovní hale
od 12 hodin.
Vedení ZŠ Jedovnice

Novinky a zajímavosti ze ZUŠ
Hudební obor
Písňová soutěž Bohuslava
Martinů, Praha 2016

Ve dnech 21. – 23. října 2016
se konala v Praze Písňová
soutěž Bohuslava Martinů.
Soutěž vyhlašuje Gymnázium
a Hudební škola hl. m. Prahy
za podpory Hudební společnosti Zdeny Janžurové ve spolupráci se ZUŠ Bohuslava Martinů
Polička, a to pro žáky ZUŠ, studenty konzervatoří, soukromých uměleckých škol a víceletých
gymnázií s hudebním zaměřením. Záměrem
soutěže je podpořit zájem o interpretaci písní českých i světových skladatelů, zvláště pak
o písňovou tvorbu B. Martinů. Soutěž je vyhlašována každoročně a patří mezi tituly doporučené MŠMT.

Letos se konal již 14. ročník, do kterého se zapojila i Základní umělecká škola Jedovnice. Konkurence byla velmi silná. Mezi uměleckými školami z celé republiky nechyběli ani zástupci škol
ze zahraničí. Jedovnická ZUŠ však opět dokázala, že špičkové výkony se nerodí pouze ve velkých městech a v renomovaných vzdělávacích
institucích, ale kvalitní mezinárodní konkurenci
se mohou směle postavit i žáci z nevelké venkovské umělecké školy, neboť o kvalitě vzdělávání
nerozhoduje jen velikost a materiální možnosti
školy, ale především talent a poctivá práce.
Josef Pernica z pěveckého oddělení pod vedením p. uč. Hany Korčákové vyzpíval v kategorii D (10-12 let), kde soutěžilo 16 chlapců, krásné
1. místo! Za tento výkon mu náleží zasloužená
velká gratulace. Poděkování však patří všem,
kteří se podíleli na svědomité soutěžní přípravě. Kromě paní učitelky Korčákové hlavně
korepetitorce p. uč. MgA. Radce Hreňové, ale
také mamince Jitce Pernicové, která svého syna
na soutěž do Prahy doprovázela. Ať tedy zpívání
přináší všem mnoho další radosti!
Mgr. Josef Škvařil

Pěvecká soutěž Olomouc 2016

Ve dnech 10. -12. listopadu se konal již XIII. ročník Pěvecké soutěže Olomouc 2016. Soutěž pořádala ZUŠ „Žerotín“ Olomouc, Sdružení rodičů při ZUŠ „Žerotín“ Olomouc, Spolek pro
komorní hudbu ve spolupráci s Moravským
divadlem Olomouc. Finanční podporu poskytl
Olomoucký kraj a statutární město Olomouc.
Celkem se letos přihlásilo 156 zpěváků z Čech,
Moravy a Slovenska. Výkony hodnotila od19
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Javorské) si také zazpívaly na slavnostním koncertě vítězů v sále Reduty - Moravské filharmonie Olomouc. Byl to opravdu velký zážitek nejen
pro zpěváky, ale i pedagogy, korepetitory a také
rodiče, kteří svoje děti doprovázeli.
Chtěla bych velmi poděkovat žákům za vynikající reprezentaci naší školy, pedagogům za přípravu a korepetitorce p. uč. MgA. Radce Hreňové za klavírní doprovod. Dětem přeji stálou
radost ze zpívání a všichni se již těšíme na další
ročník 2017!
Hana Korčáková
borná porota složená z profesorů konzervatoří
a vysokých škol v čele se zpěvákem Miroslavem
Urbánkem (Janáčkova konzervatoř Ostrava).
Naši ZUŠ Jedovnice výborně reprezentovalo osm zpěváků ze tříd p. uč. Hany Korčákové
a p. uč. Kateřiny Javorské.
Julie Hrivíková ve 4. kategorii obsadila 1. místo
a Klára Přikrylová v 1. kategorii obsadila také
1. místo. Gabriela Musilová v 1. kategorii vyzpívala 2. místo a Kateřina Pernicová a Marek Pernica ve 2. kategorii také obsadili 2. místo. Dále
Daniel Kocman v 1. kategorii získal 3. místo
a Veronika Veselá ve 2. kategorii také 3. místo.
Karolína Jedináková ve 3. kategorii získala čestné uznání.
Julie Hrivíková (žákyně p. uč. Hany Korčákové) a Klára Přikrylová (žákyně p. uč. Kateřiny

Big Band ZUŠ Jedovnice v Blansku

Že venkovní koncerty patří pouze k létu? A co
třeba koncert na náměstí pod světly rozsvíceného vánočního stromu?
Základní umělecká škola zve širokou veřejnost
na vystoupení Big Bandu ZUŠ Jedovnice, který
se svými hosty vystoupí v rámci cyklu adventních koncertů v Blansku na náměstí Republiky
na venkovním pódiu v sobotu 10. prosince v 16
hodin.
Zastavte se na chvíli v předvánočním shonu
a přijďte si poslechnout melodie nejen vánoční,
které v podání mladých hudebníků navodí slavnostní atmosféru blížících se svátků.
Mgr. Josef Škvařil

Výtvarný obor
Šťastné stáří očima dětí

V letošním roce, před prázdninami, proběhl již
7. ročník výtvarné soutěže Šťastné stáří očima
dětí. Kolektiv žáků Základní umělecké školy
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Jedovnice se svou prací Fotoalbum získal mezi
tisícovkou účastníků zvláštní ocenění poroty.
Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo
4. 10. 2016 v překrásném areálu bývalého klášterního refektáře opatství Emauzy v Praze. Pro
všechny zúčastněné to byl velký zážitek, vždyť
málokdo měl tu čest přebírat ocenění z rukou
akademického malíře Kristiána Kodeta. Naši
školu hrdě reprezentovaly dvě z autorek oceněné
práce, a to Beata Štenclová a Valentina Horáková, které se po návratu do školy se svými zážitky
podělily s ostatními spoluautory.
Je pozitivní, kolik dětí má pěkný vztah ke svým
prarodičům, a bylo by úžasné, kdyby jim tyto
krásné rodinné vazby vydržely po celý život.
Mgr. Jitka Vávrová
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Animánie 2016

Letos jsme se poprvé, tak trošku pokusně, zúčastnili již 11. ročníku mezinárodní soutěže
Animánie, která je vypsána pro mladé tvůrce
animovaného filmu do 26 let.
Od 17. do 21. listopadu 2016 proběhl v Plzni mezinárodní festival animovaného filmu, na který
byli přizváni autoři 160 vybraných animovaných filmů od nás i ze zahraničí. Mezi vybranými tituly byly i dva snímky z dílny ZUŠ Jedovnice. Kolektivní tak trochu horor „Sežrání za živa“
a varování před zahráváním si s vědeckými ex-

perimenty „Zmutovaná ruky“ (v názvu opravdu
není chyba).
Právě autorky druhého animovaného filmu Julie Přibylová a Kristýna Kalová byly na Animánii pozvány a zúčastnily se nejen promítání jednotlivých animací, ale i zajímavých workshopů
a dílen, které byly součástí této akce.
Více informací o soutěži lze najít na
http://animanie.cz/festival2016/. Animace žáků
výtvarného oboru ZUŠ Jedovnice je také možno
zhlédnout na stránkách školy www.zusjedovnice.eu
v rubrice videa.
Mgr. Jitka Vávrová

Taneční obor
Vánoční přípravy v tanečním oboru

Poslední listy ze stromů padají a vločky netrpělivě v oblacích čekají. Stejně tak i žáci tanečního
oboru se nemohou dočkat vánočního vystoupení, které bude součástí tradičního koncertu
žáků základní umělecké školy, připravovaného na čtvrtek 22. prosince do sálu kulturního
domu.
Můžete se těšit na tanec malých „sněhuláčků“,
příběh o „vánočním přání“, tanec s vějířem a nakonec na sladkou tečku od „kuchtiček“. Již tradičně naše ZUŠ připravuje vystoupení v domově pro seniory Brno Holásecká, kde i letos jeho
obyvatelům přinesou vánoční atmosféru nejstarší žákyně Johana Vávrová a Žaneta Prausová
v krásném neoklasickém duetu. Tento rok se
k nim přidá i Lenka Dánielová (4. roč. I. stupně),

která zatančí dvě sólové variace z baletů „Spící
krasavice“ a „Z pohádky do pohádky“.
Přeji všem krásný předvánoční čas a těším se
na shledanou na našich koncertech.
Lenka Csevárová, DiS.

Kalendář prosincových vystoupení žáků ZUŠ Jedovnice
Datum
1.–4.
6.
8.
10.–11.
10.
11.
11.

Název akce
Mezinárodní festival komorního
a ansámblového zpěvu Stonavská Barborka
Adventní charitativní koncert
Absolventský koncert žáků ze třídy
p. uč. Ivety Jančíkové
Vánoční koncert žáků pěveckého
a klavírního oddělení v rámci partnerské
spolupráce Rudice a Fallbachu
Adventní koncert Big Bandu ZUŠ Jedovnice
Adventní koncert
Adventní koncert

Místo konání
Stonava
Domov pro seniory Brno - Holásecká
Jedovnice, komorní sál ZUŠ v 16.30 hod.
Kulturní dům Fallbach (Rakousko)
Blansko nám. Republiky v 16.00 hod.
Ostrov u Macochy, sál kina ve 14.00 hod.
Ochoz u Brna, kostel sv. Václava v 15.00 hod.
21
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Datum
11.
15.
15.
16.
22.
22.
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Název akce
Adventní koncert
Adventní koncert
Klavírní koncert žáků ZUŠ Hulín
a ZUŠ Jedovnice
Adventní koncert pro STP Jedovnice
Vánoční koncert pro SPŠ Jedovnice
Vánoční koncert žáků ZUŠ

Místo konání
Lipovec, tělocvična ZŠ v 16.00 hod
Křtiny, zámecký sál v 16.30 hod.
Jedovnice, komorní sál ZUŠ v 16.30 hod.
Jedovnice, sál Chaloupky v 15.00 hod.
Jedovnice, kulturní dům v 10.30 hod.
Jedovnice, kulturní dům v 16.30 hod.

Slavnostní rozsvěcování vánočního stromu

K začátku adventu již neodmyslitelně patří slavnostní rozsvěcování vánočních stromů a k slavnostnímu rozsvěcování zase vystoupení žáků základní umělecké školy. Na venkovním pódiu před jedovnickým kulturním domem v sobotu 26. listopadu tradičně vystoupili žáci pěveckého a tanečního oddělení
s programem složeným z koled a tématických choreografií.

Děti a mládež
Mateřské a rodinné centrum Dymáček
Dymáček do konce roku

Vážení rodičové
a prarodičové,
dovolujeme si vám v posledním měsíci roku připomenout, ještě pár informací,
které se jistě budou hodit.
Pravidelný program Dymáčku:
CVIČENÍ S MARTINOU - ÚTERÝ od 10.00
do 11.00 hodin v kulturním domě cvičí Martina s malými dětmi ve věku od 2 do 3 let. Případné nejasnosti konzultujte s lektorkou. Tedy
i případnou docházku s ohledem na věk dětiček.
Kontakt uveden na webových stránkách.
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CVIČENÍČKO – BAVENÍČKO se Sabinou –
ČTVRTEK od 9.15 do 10.15 v kulturním domě;
cvičení je vhodné pro děti 1 - 2 roky, ale v případě dotazů vše konzultujte s lektorkou. Kontakt
uveden na webových stránkách.
POZVÁNKA na Stromeček pro zvířátka dne
17. prosince od 15.00 hodin. Sraz bude před
KD, a pokud bude moooc chumelit, zůstaneme
v kulturním domě. Vezměte si s sebou laskominy pro zvířátka, kterým na zimu přilepšíme.
Více informací bude na plakátech a facebooku
Dymáčku.
Přejeme všem příjemný advent, veselé Vánoce
a úspěšný nový rok 2017.
Členky Rady Dymáčku
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Skauti
SKAUTSKÝ NÁMOŘNÍ PLES

Skautské středisko Jedovnice zve všechny milovníky mořeplavby na svůj námořní ples, který se
koná v pátek 13. ledna od 20 hodin v KD Jedovnice. Čeká vás slavnostní předtančení, výtečná
lodní kuchyně, hra o věcné ceny… Večer doprovodí hudební skupina PROROCK Blansko.
Vstupné: v předprodeji 100 Kč, na místě 120 Kč.
Předprodej probíhá od 1. prosince v jedovnické lékárně Kras (po-pá 7.30–12.30 a 13.00–17.00,
so 8.30–11.00).

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

Rádi bychom vás pozvali na předávání Betlémského světla, symbolu naděje a pokoje, který
k nám doputuje až z Betléma. Světlo přinese-

me v neděli 18. prosince na mši
v 10.30 v kostele sv. Petra a Pavla.
23. prosince poté budou skautky z 6. oddílu roznášet světlo
i po DPS.
Pokud chcete vědět více:
www.betlemskesvetlo.cz/

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Každým rokem chodí koledníci v přestrojení
za tři krále se svěcenou křídou a kasičkou Charity. V roce 2017 tomu nebude jinak. Na naše
skautské koledníky se můžete těšit v pátek
6. ledna (Chaloupky, Kopec) a v sobotu 7. ledna
(Habeš, Větřák, náměstí, za kostelem)
Gábina Plchová

Pionýři
Pohádkový les

Jedovnická chatová oblast ožila pohádkovými
postavami. Krásné podzimní počasí vylákalo
do pohádkového lesa až 600 návštěvníků letošního pohádkového lesa. Jejich veliká účast nás
velmi překvapila.
U startu účastníky přivítala pirátka s Marfuškou, které každého vybavily nejen startovním
lístkem (na ten děti celou cestu sbíraly razítka),
ale i svítícím náramkem. Ještě plácnutí se Spongebobem a vyráží se na trať.

Ve skupinkách 20-30 členů
vchází společně po svítících
lucerničkách do chatové oblasti, kde je čekají trpaslíci se
Sněhurkou, a hned na začátek se děti rozcvičí s Bobem
a Bobkem. O kousek dál již
v lese vaří polévku Rumcajs i s Mankou a opodál
vyhlíží zakleté Zvíře svou Krásku.
Ti, kteří šli tiše, nemohli přeslechnout krásný
zpěv princezny ze mlejna, která s vodníkem prala prádlo. Velký úspěch hlavně u malých slečen
měla pohádka Ledové království s princeznami
Elsou a Annou. Pro opravdové pohádkové znalce byl připraven úryvek z pohádky Žabí princ.
Razítko na svůj startovní lístek děti dostaly také
od Slepičky s Kohoutkem, který se málem zadávil zrníčkem. Ani letos nechyběla perníková
chaloupka s babkou a dědkem, kteří marně lákali děti na perníčky. Děti byly šikovnější a vždy
jim s perníčky utekly.
V cíli již na děti čekal pan král i s královnou,
kteří za nasbíraná razítka dětem předali účastnický list.
Děkujeme všem maminkám za těsto na perníčky a všem pohádkovým postavičkám, že nám
zpříjemnily trasu, ale hlavně děkujeme vám
23
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za vaši účast. Veškeré vybrané peníze budou
totiž použity ve prospěch dětí a vybavení klubovny.

Bubušou

Již tradiční Bubušou plná dýní a strašidel se letos konala 27. října, jako již obvykle před kulturním domem. Pro děti byly na parkovišti
připraveny soutěže, za které vyhrávaly žetony,
které pak vyměňovaly v připraveném obchodě
plném různých hraček. Každý si tak za malé úsilí mohl odnést spoustu odměn. Letos jako loni
byla do programu zařazena i tombola o hodnotné rodinné ceny. Lístky do tomboly se ovšem nekupovaly, jak jsme zvyklí, ale každý si je musel
ve svém okolí najít sám.
Soutěžilo se také v dýních. Největší dýni přinesla Vendulka Hřebíčková, ta nejmenší vy-

rostla na zahradě u Martina Hoppe. V kategorii o nejoriginálnější vydlabanou dýni vyhrála
dýně s názvem Dýňka Podziměnka od Terezky
Nejezchlebové.
Na Bubušou dorazila také strašidla a hodnotily se nejpovedenější kostýmy. Porota měla toto
hodnocení velmi těžké, ale nakonec odměnila
kostým dýně, čarodějnici Elšívu a čarodějnici
Drakulajdu.Uvnitř kulturního domu také probíhalo dětmi oblíbené malování na obličej.
Celou Bubušou, jak již bývá zvykem, uzavřelo
světelné a ohnivé vystoupení představitele divadla Na Káře.
Snad příští rok bude více deštivý a příznivější
pro růst dýní.
Pavlína Héčová

Sport
Ohlédnutí za fotbalovým podzimem jedovnického A týmu
Výsledky:
Babice – SK
SK – Podolí
Slovan Brno - SK
SK – Soběšice
Lipovec – SK
SK – Černá Hora
SK – Rudice
Čebín – SK
SK – Pačlavice
SK – Slavkov
SK – Vilémovice
Rájec- SK
SK – Start Brno
Skóre:
podzim 2016
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1:0
2 : 3 (Martin Bartoš, Michal Galita)
2 : 2 (Martin Gryc, Martin
Tajnai)
5 : 3 (Juraj Lehotský 2, Ivo
Loula, Martin Bartoš)
2:0
4 : 2 (Martin Tajnai, Jan
Gromský 2, Jan Sedláček)
0:3
0 : 1 (Víťa Borek)
2 : 3 (Jan Janda 2)
3 : 1 (Jan Janda 3)
5 : 3 (Martin Tajnai 2, Víťa
Borek 2, Tomáš Blatný)
2 : 3 (Jan Janda 3)
4 : 2 (Martin Tajnai 2, Juraj
Lehotský, Jan Gromský)

skóre: 31 : 27
22 bodů = 5. místo

(pro srovnání - podzim 2015 skóre
35 : 24
26 bodů = 4. místo)
Na podzim 2016 jsme odehráli 13 zápasů
(8 doma, 5 venku)
7 vítězství (Soběšice, Černá Hora, Čebín, Slavkov, Vilémovice, Rájec, Start Brno)
1 remíza (Slovan Brno)
5x jsme byli poraženi (Babice, Podolí, Lipovec,
Rudice, Pačlavice)
Střelci týmu:
1. Jan Janda............................................ 8 branek
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2. Martin Tajnai.................................... 7 branek
(započítána 1 vlastní branka soupeře Start Brno)
Víťa Borek, Jan Gromský,
3. Juraj Lehotský .................................. 3 branky
Další pořadí:
2 branky – Martin Bartoš
1 branka – Ivo Loula, Martin Gryc, Jan Sedláček, Tomáš Blatný, Michal Galita
Návštěvnost mírně poklesla, přesto se držíme
špičky s průměrem kolem 200 diváků/zápas. Rekordní počet byl zaznamenán v utkání s Rudicí,
Vilémovicemi a v posledním kole s lídrem soutěže Startem Brno. Na utkání ven jezdilo průměrně kolem 50 jedovnických příznivců.
Nejlepší utkání: všechna, která skončila vítězstvím (zejména pak to poslední s lídrem soutěže
Startem Brno 4 : 2)
Nejhorší utkání: ta, kdy se nám zvítězit nepodařilo (např. SK – Rudice 0 : 3)
Za svými soupeři jsme ujeli kolem 250 km.
Nejrychlejší gól: SK – Černá Hora 3´ Tajnai
1:0
Nejpozdnější gól: Rájec – SK 89´dává Janda
z PK na vítězných 2 : 3

Největší smolaři týmu (zranění): Borek,
Sedláček, Loula
První gól podzimu dal Martin Bartoš v utkání
s Podolím (podlehli jsme 2 : 3).
Poslední gól podzimu dal v 78´ Jan Gromský
v utkání se Startem Brno (4 : 2)
Kanonýrem týmu se stal po podzimní části Jan
Janda, který vstřelil 8 gólů.
SK – Slavkov 3 : 1 (Janda 3), Rájec – SK 2 : 3 (Janda 3) SK – Pačlavice 2 : 3 (Janda 2)
Po první polovině ročníku 2016/2017 patří jedovnickému týmu 5. příčka tabulky. Máme
radost, že po počátečních „podzimních rozpacích“ jsme ukázali, že v Jedovnicích fotbal hrát
umíme! Potlesk za to patří všem hráčům, velký
dík si zaslouží Radim Pavlék, který ve spolupráci s Honzou Borkem a Viktorem Pernicou přivedli tým tam, kde setrvá minimálně do dubna
příštího roku, na zmíněné 5. místo tabulky soutěže I.B, skupiny A. Blahopřejeme a do budoucna přejeme hodně štěstí a úspěchů.
Jitka Koutná

Běh za jedovnickým kaprem
V sobotu 12. listopadu proběhl již 20. ročník
„Běhu za jedovnickým kaprem“, který nese již
desátým rokem podtitul „Memoriál RNDr. Jiřího Kovaříka“.
Letošní ročník se opět po třech letech zapsal
jako rekordní co do počtu závodníků. Na start
se jich postavilo celkem 254 ve dvanácti věkových kategoriích, z čehož rovná stovka jich byla

do věku 18 let, z nich pak více než polovina byli
ti nejmenší běžci! V poli závodníků bylo možné zahlédnout kromě běžeckých stálic i mnoho
„jedovnických tváří“, což je potěšující zjištění
a ta nejlepší reklama této akce, zvláště když jsme
letos usilovali o návrat do seriálu akcí pořádaných Okresní běžeckou ligou Blansko, která
nám pomohla náš závod propagovat a podpořit.
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Celkově lze letošní ročník označit jako zdařilý.
Organizátory sice trošku pozlobila nová technika, ale díky zkušenostem a pohotovosti pořadatelů proběhlo vše v rámci regulérnosti, a tak
byly i tentokrát v pořádku a včas rozdány ceny
těm nejlepším ve svých kategoriích, jejichž jména a další informace o závodě najdete na www.
skjedovnice.cz i s odkazem na fotodokumentaci
ze závodu.
Blahopřání a uznání patří bez rozdílu všem,
kteří se závodu zúčastnili, poděkování pak
všem organizátorům, zejména pak sponzorům a České unii sportu, bez jejichž přispění
by v dnešní době takovou akci zrealizovat
v takovém rozsahu a podobě snad ani nešlo.
20. ročník Běhu za jedovnickým kaprem je
za námi, kapři vyloveni, ceny rozdány… a čas
běží dál. Ani věřit se nechce, že už je to deset
let, co nám organizátorsky naposled velel Jirka
Kovařík, patron tohoto závodu. Snad by měl ra-

dost. Nejen z toho, že svoji trať úspěšně zdolávají
i jeho vnoučata, Jituška a Matěj. Měl by určitě
radost, že jeho myšlenka uspořádat takový závod má víc a víc příznivců - a my, pamětníci, se
na ni rok od roku stejně moc těšíme!
Čas strašně rychle letí. A i když si tento nezvratný
fakt uvědomujeme i při „Běhu za jedovnickým
kaprem“, máme tuto akci hodně, hodně rádi!
Tak na shledanou zase za rok 11. 11. 2017, snad
opět jako členové prestižních běžeckých závodů
našeho regionu!!!
SK Jedovnice

Kultura
Informace z knihovny
• V pondělí 10. října proběhla v kinosále kulturního domu v Jedovnicích přednáška paní
Bc. Dany Šimkové s názvem „Příběh Titaniku“, všichni přítomní si přednášku o této
známé lodi moc užili a již nyní se můžeme těšit na pokračování, které proběhne v pondělí
20. února 2017 opět od 17.00 hodin v kinosále. Tentokrát se dozvíme něco o osudech lidí,
kteří na Titaniku cestovali. Zváni jsou samozřejmě i ti, kdo se první besedy nezúčastnili.
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• Na březen je v plánu cestovatelská přednáška
s Jiřím Márou, podrobnosti upřesníme.
• V období výlovu rybníka Olšovce probíhala
výzva dětem „Namaluj veselou rybu“, na výzvu reagovala spousta dětí, a tak nám do dětského oddělení připlavalo mnoho krásných,
pestrobarevných a různorodých rybiček,
které nám zkrášlují nástěnku i blízké okolí.
Ta největší ryba, kterou přinesly děti z MŠ ze
třídy Kačenky, visí v horním okně knihovny
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a vidět ji tak můžete všichni. Všem dětem,
které se zapojily do této výzvy, moc děkujeme.
• V pondělí 24. října přijel do Jedovnic známý
ilustrátor Adolf Dudek, aby předvedl dětem
z MŠ svou hodinovou show „Pohádkové malování“, dle reakcí dětí se představení líbilo,
užily si spoustu legrace a na oběd odcházely
spokojené a usměvavé. Děkuji tímto paní ředitelce Bc. Jitce Kučerové za zázemí a vstřícný
přístup mateřské školy.

za ochotu a čas naučit nás něco nového, ale
i všem ženám, které se kurzu zúčastnily. Velký dík patří paní Ševčíkové a Keprtové za pomoc s organizací.
• Stále probíhá „Velký vánoční kvíz“ pro malé
i velké, otázky ke kvízu si lze vyzvednout
přímo v knihovně nebo stáhnout na webu
www.jedovnice.knihovna.cz/ (v pravém
menu). Neváhejte a soutěžte, hrajeme o netradičně malovanou nástěnnou mapu České
republiky, kterou získají dva šťastlivci. Vyplněný kvíz lze odevzdat až do 15. prosince.
• Jednorázového kurzu „Pletení z pedigu“
s paní Mariií Flochovou z Podomí (ve čtvrtek 10. listopadu) se zúčastnilo celkem sedm
zájemkyň, z nichž nejmladší, Marušce Sedlákové, bylo teprve 10 let. Po prvotním rozkoukání zavládlo příjemné tvořivé nadšení
a po vynaloženém úsilí si návštěvnice odnášely domů originální kousky, jako např. vánoční
andělíčky nebo hvězdičky či košíčky různých
barev a velikostí. Děkuji tímto paní Flochové

SOUTĚŽ NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ VÝZDOBA

O co v soutěži jde?
Mnozí z vás každoročně osvětlují svá okna, obrysy střech či stromečky na zahradách. Často
vidíme ve vašich oknech či u vašich dveří nejrůznější nádherné dekorace. Nás vaše aktivita
velmi těší a zpříjemňuje nám všem, zejména pak
těm nejmenším, vnímání nejkrásnějších svátků
v roce, vnímání Vánoc.
27
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se o den později. Vítěz soutěže bude samozřejmě
odměněn.

VÁNOČNÍ PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY
Jak soutěžit?
Stačí k tomu velmi málo! Pokud se chcete soutěže zúčastnit, pošlete nám elektronicky fotku právě té vaší vánoční výzdoby (uveďte své
jméno, název ulice a číslo popisné) na e-mail:
knihovna@jedovnice.cz
Termín uzavření soutěže je v úterý 3. 1. 2017.
Jednu nejhezčí výzdobu vybere nezávislá komi-

Čtvrtek 22. 12. – pátek 30. 12. ZAVŘENO
Navštivte naše webové stránky na adrese
www.jedovnice.knihovna.cz/, dozvíte se zde
nejen o všech plánovaných akcích, ale i o novinkách v knihovním fondu, změnách v provozní
době či si můžete v našem ONLINE KATALOGU vyhledat knihu dle svého gusta.
Radostné vánoční svátky prozářené láskou
a pokojem přeje všem občanům městyse
knihovnice Michaela Doleželová

U cimbálu s Ječmínkem
Příjemné a pohodové bylo posezení v sále kulturního domu, do kterého ve čtvrteční podvečer 24. listopadu na pozvání místní organizace
Červeného kříže přijela znovu po osmi letech
cimbálová skupina Ječmínek.
Asi devadesát přítomných, v drtivé většině žen,
spokojeně poslouchalo melodie a písně, které byly hudební procházkou východní Moravou od Strážnice přes Buchlov až do Beskyd –
i s „odskočením si“ až do slovenské Levoče.
Z těchto míst a o nich zněly zvučně písně z hlasivek zejména primáše skupiny, jehož zpěv i vůdčí

melodii houslí kontrováním podporovaly další
dvě houslistky, melodické tóny cimbálu a neodmyslitelná muziku tvrdící basa.
Ohodnocení tohoto posezení bylo vidět na tvářích účastníků – vyjadřovaly spokojenost, kterou na závěr koncertu vyslovila i paní Marie
Gabrielová spolu s poděkováním hudebníkům.
To si ovšem za zajištění tohoto opravdu pohodového a příjemného posezení zaslouží i MO ČČK.
IM

Historie
Abychom nezapomněli na profesora F. B. Ševčíka
V letošním roce prošlo bez povšimnutí jedno
jubileum - 22. ledna 1896, tedy před 120 lety, zemřel jedovnický rodák a čestný občan Jedovnic,
profesor František Bedřich Ševčík. Člověk, který
v dětství v Jedovnicích vyrůstal v chudobných
poměrech a který se za cenu velkého odříkání
svým vlastním úsilím propracoval do postavení
profesora matematiky na vídeňských školách.
Někdo si možná řekne – Co s tím mají Jedovnice
dnes společného? Hodně. Protože pan profesor
i ve Vídni žil pro své Jedovnice a spolu s manželkou vše, co mohl, Jedovnicím dával. Peněžité
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a hmotné dary, rozvíjení společenského života
v Jedovnicích...
Byl morálním příkladem ve vztahu k životním
hodnotám člověka, ve svém oboru byl vědeckým odborníkem. Byl nadšeným vlastencem
v podmínkách tehdejší doby, výraznou osobností v hnutí národního obrození a cyrilometodějské tradice, neúnavným organizátorem
a věrným ctitelem své rodné obce.
Smuteční rozloučení se zemřelým profesorem
Ševčíkem se konalo dvakrát. Ve vídeňském kostele sv. Leopolda, následně pak v Jedovnicích.
Zdejší účast na pohřbu byla nevídaná. Na rad-
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nici a kostele vlály černé vlajky, průvod z domu
smutku doprovázelo třináct kněží, členové hasičského sboru tvořili čestnou stráž po boku
rakve, za nimi bylo neseno asi sto skvostných
věnců. V průvodu šli žáci školy se svým praporem, členové mnoha spolků a organizací místních i z okolí, za nimi občané. Na hřbitově rakev spočinula v hrobce, kterou profesor Ševčík
nechal ještě za života pro sebe a pro manželku
postavit.
Odešel člověk, který své rodné obci dal a zanechal mnohé. S manželkou darovali kostelu hlavní oltář, nechal upravit dva domy (pro přestárlé kněze a učitele). Pro jejich údržbu (a údržbu
hrobky) zanechal jako nadační fond potřebný
finanční obnos. Památkou na něj je i litinový
kříž nad Habešem, instalovaný ale až po jeho
smrti. Dnes by se řeklo, že byl mecenášem. Ale
on mecenášem být nechtěl. Činil tak podle svého přesvědčení a zásady: „Všechno pro druhé,
pro sebe nic!“
Hmotná a peněžní část závěti pana profesora se
rozplynula. Nevyužilo se možnosti zřídit v jím
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pořízených domech objekty kulturního a muzejního významu. Vznešené ohrazení z umělecké litiny kolem hrobky je pryč, její krycí desky
a náhrobek s téměř nečitelnými písmeny obrůstají mechem. Připomíná mně to pohádku Tak
svět oplácí. Nebo snad důsledné naplnění druhé
části profesorovy zásady „... pro sebe nic“?
Něco však v Jedovnicích přece po panu profesoru Ševčíkovi zůstalo. Divadelní soubor Vlastimil, který pan František Štych před padesáti lety
obnovil a po jeho odchodu z Jedovnic pan Leoš
Blažek s dalšími herci dále rozvíjí.
Rád bych těmito řádky přispěl k tomu, aby pan
profesor Ševčík nezapadl v úplné zapomnění.
A upozorňuji, že zásluhou pana Ing. Josefa Plcha
je možnost vypůjčit si v místní knihovně malou
knížečku se životopisem pana profesora.
IM
Doplnění: Obsáhlé články o prof. Ševčíkovi vyšly
v Informacích OÚ 9-10/2009 a 11-12/2009. Jsou
k dohledání např. na webu obce a spolu s rekapitulujícím videem i na www.plch.info.

Oslava dne vzniku samostatného československého státu – 28. říjen
Stejně jako každý rok jsme si i v Jedovnicích připomenuli významný den připadající na 28. říjen. Tento den je důležitou součástí naší historie.
Je třeba jej připomínat pro naše budoucí gene-

race a vzpomínat tím i na naše předky, kteří se
o to zasloužili.
Vzpomínková akce se nesla v duchu slavnostního průvodu obcí za účasti představitelů městyse,
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Sokola Jedovnice ve slavnostních uniformách,
celého hasičského sboru včetně vozů a dalších
spolků Jedovnic, občanů všeho věku a za doprovodu dechové hudby Olšověnky.

Průvod završil svou pouť u sochy TGM položením věnců a vzdáním úcty všem padlým.
LŠ

Malé ohlédnutí do minulosti
Co se v Jedovnicích stalo v letech se šestkou
na konci?
V roce 1956 se na radnici se uskutečnilo první
vítání malých občánků.
Během onoho roku zemřelo 20 občanů (10 +
10). Muži v průměru ve věku 65,2 roků, ženy
v 68,8 letech.
10. prosince 1966 se konalo slavnostní otevření
vodovodní sítě a současně i rozžetí nových stožárů s veřejným osvětlením.
V roce 1976 byla otevřena smuteční obřadní síň.
O prvním rozloučení kronika uvádí, že před

smutečním projevem i po něm obřad doplňovala hra na varhany, housle a mužský sólový zpěv.
26. července téhož roku byly obce Krasová
a Vilémovice na rozšířeném veřejném zasedání
MNV Jedovnice sloučeny pod společný Místní
národní výbor Jedovnice.
1986 – zemřel kronikář pan Alois Roudný, jeho
pokračovatelem je od té doby až dosud jeho syn
pan Jiří Roudný.
IM

Vzpomínka na kronikáře pana Aloise Roudného
Lidové rčení říká, že co je psáno, to je dáno. Proto zřejmě po vyhlášení Československé republiky 28. října 1918 vedení nového státu přijalo
30. 1. 1920 zákon o pamětních knihách měst
a obcí. V zájmu uchování dokladů o životě v novém státě pro budoucí generace, což do té doby
bylo různorodé. Kroniky vedli kněží na farnostech, někde se dochovaly kroniky vedené na školách, někde žádné.
V Jedovnicích byl prvním oficiálním kronikářem obce jmenován v roce 1934 p. František
Meluzín, učitel a ředitel školy, ten ale kroniku
nezaložil. Začal do ní psát až čtyřicátou stránku. Navázal tak na úvodní zápis z minulosti,
jehož autorem byl pravděpodobně někdejší
místní nad
učitel p. Vincenc Tomášek. Rokem 1940 na základě nařízeného odevzdání
kronik do archívu v Brně Meluzínovy zápisy
skončily. Po skončení války a vrácení kroniky
do obce se kronikářské práce (i se zpětným zápisem za roky druhé světové války) ujal pan Josef
Skoták z domu čp. 216 v Hybešově ulici v Chaloupkách, povoláním jádrař v ČKD. Poslední
jeho zápis končí rokem 1947. Za roky 1948 až
1953 zápisy v kronice nejsou. V r. 1953 se kroniky ujal pan Jaroslav Řezníček, učitel a zástupce
ředitele školy. Ten se zápisy skončil s odchodem
do důchodu v roce 1963.
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Rokem 1964 začal do rozepsané druhé knihy
kroniky psát pan Alois Roudný, posledním zápisem za rok 1985 v rozepsané čtvrté knize svoji
kronikářskou činnost ukončil. V létě 1986 pan
kronikář Roudný zemřel.
Pan Alois Roudný zanechal Jedovnicím po sobě
velkou a nenahraditelnou památku. Podrobné,
ucelené, přehledné a zajímavé zápisy o dvaadvaceti letech života své rodné obce. Při této činnosti
nezůstal pouze u kroniky. Kromě pravidelných
zápisů napsal tři další přílohové knihy s retrospektivními zápisy o historii Jedovnic, o budování, výstavbě a životě v Jedovnicích. Okresní
muzeum, které kronikáře řídilo, svědomitou
a pečlivou činnost pana Roudného několikrát
vyhodnotilo jako příkladnou. Při své kronikářské činnosti i mně osobně s ochotou několikrát
poskytl informace jako doplňky do vyučování.
I když se jedovničtí občané s panem Aloisem
Roudným dávno rozloučili, neodešel od nás.
Zůstává nadále mezi námi svým dílem na stránkách tří svazků místních kronik, za což mu patří
a vždy bude patřit velké uznání a poděkování,
které si z úcty k němu dovoluji napsat jako vzpomínku na smutné poslední rozloučení s ním
1. srpna 1986. I po třech desetiletích: „Čest jeho
památce!“
IM
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390 let od vydání privilegia Jana Dislava z Hejsenštejna
Pro moravské směřování rodu Hejsenštejnů byla
rozhodující druhá polovina 16. století – Eberhard z Hejsenštejna roku 1546, rok po smrti
svého strýce, mohučského (katolického) arcibiskupa, přešel k evangelíkům. Následně se rod
rozdělil na dvě linie, z nichž vedlejší se přesunula do Dolního Rakouska, kde r. 1571 získala titul
svobodných pánů a r. 1577 byla uznána za starobylou šlechtu. Po roce 1600 tato linie konvertovala zpět ke katolictví, navázala kontakty
s císařským vídeňským dvorem a plně přesídlila
do Vídně. Po vymření hlavní rodové linie r. 1616
se vedlejší větev nevrátila zpět do Porýní, ale
Heusenstamm dala do zástavy. Představitelem
rodu byl Jan Jiří (Johann Georg Freiherr von
Heusenstain auf Stahremberg, Heussenstamm
und Grafenhausen), ten ovšem zemřel 8. září
1616. Hlavním dědicem se stal jeho syn Johann
Dislaw. Ten se roku 1619 oženil s Kateřinou Drnovskou z Drnovic, dědičkou rájeckého panství
(a tedy i Jedovnic).
Nutno udělat malou vysvětlující odbočku k rodu
Drnovských. V předbělohorské době byl hlavním dědicem obrovského majetku vladyckého
rodu, který se hlásil k Jednotě bratrské, Jan Drnovský z Drnovic. Ten se r. 1614 oženil s Marií
Čertorejskou z Čertoryj. Je to poslední zmínka
o ní, patrně zemřela spolu s dítětem při porodu.
Jan se spřátelil s olomouckým biskupem Františkem kardinálem z Ditrichštejna, konvertoval
ke katolictví, byl r. 1617 povýšen z vladyckého
do panského stavu, vypůjčil si od biskupa peníze a vyrazil na kavalírskou cestu do Itálie. Po návratu nečekaně v roce 1618 zemřel. Stalo se tak
v Praze, krátce před vypuknutím stavovského
povstání. Nezanechal potomky, jen velký dluh
vůči biskupovi. Rod Drnovských tím vymřel
po meči. Majetek zdědily dvě Janovy sestry. Protože neprovdané ženy (na rozdíl od vdov) neměly právně rovnocenné postavení, obě se urychleně vdaly. Starší Kateřina (nar. 1598), dědička
rájeckého panství, roku 1619 právě za Jana Dislava z Hejsenštejna, mladší Johanka (nar. 1600),
dědička dolnokounického panství, už r. 1618
za představitele rakouských evangelíků, Jiřího
Ehrenreicha z Rogendorfu.

6. května 1619 vypuklo po delších dohadech
i na Moravě stavovské povstání. Začalo rázně –
hned první den byli ze země vypovězeni jezuité
a jejich majetek byl konfiskován, povstalecké
direktorium (vláda) rozhodla o okamžité obměně městských rad v zeměpanských městech
ve prospěch povstalců, katolíci museli straně
podobojí odevzdat klíče od všech hlavních kostelů, kdo se nepřidal na stranu povstání, měl být
prohlášen za nepřítele země a jeho majetek měl
být konfiskován. (Stojí za povšimnutí, že o této
fázi povstání se nemluví, zato o následné císařské odvetě po porážce povstání ano.) Jan Dislav
bezpochyby zachoval věrnost císaři, zato Jiří
Ehrenreich se stal jedním z vůdců povstání. Jan
Dislav jen situace využil k zabavení desátků drnovickému faráři, za to byl ale direktoriem napomenut.
Po porážce povstání Jiří Ehrenreich i s Johankou
prchli do Saska, Rogendorfovo jméno bylo
přitlučeno na symbolické šibenici v Brně.
Na rozdíl od Čech ale na Moravě k popravám
nedošlo, protože kardinál Ditrichštejn se snažil
zabránit vyhrocení situace na Moravě. Konfiskované dolnokounické panství získal právě on,
mj. i jako kompenzaci za nesplacený dluh Drnovských.
Roku 1621 zemřela při porodu (či po něm) Kateřina Drnovská – její krásný epitaf lze vidět
v rájeckém kostele. Protože vítězný císař nařídil
zničit všechny majetkové zápisy do zemských
desk, učiněné během povstání, byl hned po znovuotevření desk r. 1625 zapsán spolek, kterým
Kateřina vzala na spoluvlastnictví svého manžela Jana Dislava na všechen svůj majetek, mj.
na „městečko Jedovnice s kostelním podacím,
s domem a dvorem poplužným, s mlejnem, pilou“. Protože poprvé není zmíněna tvrz a naopak je poprvé zmíněn dům, předpokládám, že
jde o tzv. Panský dům a že vznikl právě přestavbou gotické tvrze.
Hejsenštejn se ovšem již r. 1621 znovu oženil,
jeho druhou ženou se stala Alžběta, hraběnka
ze Salm-Neuburgu (nar. 1599), dcera hraběte
Vejkarda (Weicharda) ze Salm-Neuburgu, pána
na Tovačově.
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2. dubna roku 1626 vydal na rájeckém zámku
listinu, jejíž (český) text stručně převyprávím:
Já, Jan Dislav z Heisenšteina, svobodný pán
na Stahremberku, Heisenštejně, Grafenhausu,
Rájci, J. M. císaře římského rada a komorník,
též J. M. kurfiřta mohučského rada a dědičný
maršálek, i s budoucími potomky svými, držiteli panství rájeckého, známo činím tímto listem,
že přede mě předstoupili konšelé z městečka Jedovnic, počestní moji poddaní, přednášejíce mně
privilegium dané od J. M. císařské, dobré a slavné
paměti Rudolfa II., jehož je datum na hradě pražském v sobotu po svatém Matěji roku Páně 1579.
Takže v každém roce dva jarmarky, a každého
týdne, totiž každý pondělek, trh týdenní ve městečku Jedovnicích svobodně bez překážek, tak, jak
to privilegium říká, užívati mohli. Ale pro všeliké
nepořádky, které se po ty časy v markrabství moravském dály, poněkud toho opomenuli.
I aby zase tím lépe a svobodněji dotčených jarmarků i trhů v témž městečku Jedovnicích užívati mohli, mě se vší uctivostí žádali, abych jim
k tomu své povolení dal. I jsa k nim vší milostí
nakloněn a chtě, aby městečko Jedovnice ke zlepšení přišlo, takové obdarování jim slovo od slova schvaluji. I aby takové jarmarky a dni trhové
i s potomky svými bez překážky užívati mohli, to
chci a to všechno potvrzuji.
I poněvadž městečko Jedovnice od nepřátelského lidu vniveč obráceno jest, takže ubozí lidé
o všechny statečky své přišli, a také všelijací řemeslníci, kteří nyní v témž městečku Jedovnicích
pozůstávají, nemajíce žádného jinšího obchodu,
nežli co svýma vlastníma rukama vydělati mohou, se vší uctivostí mě prosili a žádali, abych jim
tu milost a lásku prokázal, a netoliko je, nýbrž
i všechny řemeslníky, kteří by se v témž městečku Jedovnicích v budoucnu usadili, osvobodil
od všelijakých robot, kterými mně povinni jsou,
pro lepší jejich obchod, řemesla a živnosti, co by
k dobru a užitečnosti provozovati mohli.
I chtě, aby zase dotčené městečko Jedovnice mělo
všelijakými řemeslníky osazené grunty, aby ty
grunty, které ke zpustnutí přišly, znova vystavěné
byly a oni mohli řemesel svých hleděti, tu milost
a lásku činím, a dotčené řemeslníky, kteří tam
pozůstávají, i ty budoucí, kteří se při témž městečku Jedovnicích usadí, ať jsou jakéhokoliv řemesla, však poctivě vyučeného, od všelijakých ro32
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bot, sám za sebe, za budoucí potomky a držitele
městečka Jedovnic mocí tohoto listu dobrovolně
osvobozuji a propouštím.
Já toliko toto sobě vymiňuji, aby dotyční řemeslníci, když bude čas sklízení obilí jarého i ozimého, sen a otav hrabání, byli povinni všechno obilí
spolu s jinými žíti, vázati sena a otavy hrabati,
též pletení plotu okolo mých zahrad v Jedovnicích, když by se toho potřeba ukazovala.
Pokud se budou na takové roboty vypravovati
a jich bez odporu vykonávati, a do důchodů mých
všechny stálé poplatky od starodávna povinné
odváděti budou, budou moci volně a svobodně
řemesel svých hleděti a užívati.
A protože já, Jan Dislav z Heisenšteina, jakožto
pravý pán a držitel téhož městečka Jedovnic tímto listem slibuji sám za sebe i budoucí potomky,
držitele téhož městečka Jedovnic to vše zachovati,
nemá jim té milosti a lásky, ode mě jim učiněné,
žádný z dědiců mých a držitelů téhož městečka
Jedovnic porušiti nyní i na časy budoucí a věčné.
Toho všeho na jistotu já, Jan Dislav z Heisenšteina, pečeť svou k tomuto listu přivěsiti jsem dal
a v něm se rukou svou vlastní podepsal. A pro lepší důvěryhodnost požádal jsem urozeného pána
pana Jindřicha Václava hraběte z Thurnu a Valesasiny a urozeného a statečného rytíře, pana Štefana Šmida z Greihofu, aby pečeti své, však sobě
i dědicům svým beze škody, k tomuto listu a obdarování mému přivěsiti dali. Čehož jest datum
na zámku Rájci ve čtvrtek po neděli smrtné, to
jest druhého dne měsíce dubna, léta Páně 1626.
Hans Dislaus Freiherr zu Heissenstein.
Co se lze z textu listiny dozvědět? Především to,
že Jedovnice byly velmi těžce poškozeny „nepřátelským vojskem“ – pravděpodobně vojskem
vzbouřených stavů. Hypoteticky by se stejnou
devastující akcí bylo možno spojit i smrt lidí,
jejichž lebky ozdobené kresbou vavřínových
věnců můžeme vidět v sousedních Křtinách.
Vlivem chaosu po povstání se přestaly konat
i významné a pro jedovnické řemeslníky důležité týdenní trhy a jarmarky (výroční trhy), které
přispívaly k prosperitě městečka. Opakované
zmínky o řemeslnících potvrzují „městečkovský“ rys Jedovnic – nesídlili zde „pouzí“ sedláci
(zemědělci), Jedovnice byly centrem řemeslné
výroby, její obnovení (stejně jako obnovení trhů)
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bylo důležité nejen pro obnovu životaschopnosti
městečka, ale i širokého okolí.
Čteme, že (vlivem válečné situace) došlo
ke zpustnutí některých gruntů – tedy nejen
usedlostí, ale i příslušných polností. Dozvídáme
se, že už tehdy bylo třeba k řádnému vykonávání
řemesla být vyučen. A také to, že originál listiny Rudolfa II. z r. 1549 byl tehdy ještě zachován.
V následujících letech třicetileté války zřejmě
přišel k úhoně, protože originál se nedochoval,
jen jeho úřední kopie z r. 1654, pořízená zřejmě
kvůli poškození originálu.
Samotná pergamenová listina Jana Dislava je
uložena v okresním archivu v Blansku ve fondu

obce pod inv. číslem 2. Je zbavená pečetí, i po restaurování téměř nečitelná a těžce poškozená.
Chybějí části pergamenu – jako by je někdo
z textové části vyřízl. Naštěstí je dochován opis
v jiném jedovnickém privilegiu, od císaře Karla VI. z roku 1733.
K dalším osudům Jan Dislava z Hejsenštejna, jeho potomků a k překvapivému přechodu
panství do rukou Rogendorfů se vrátíme někdy
příště.
Josef Plch (mj. s využitím poznatků
Mgr. Michala Konečného)

Duchovní sloupek
Chutě
Při návštěvě jednoho kamaráda jsem se neplánovaně ocitl na kurzu čepování piva. I když jsem se
kvůli následnému řízení auta nemohl na vlastní jazyk přesvědčit o pravdivosti slov vedoucího kurzu, žáka mistra světa v čepování piva
z roku 2010, byla to pro mě zajímavá akce. Nikdy
jsem nad čepováním piva nepřemýšlel a žil jsem
v přesvědčení, že chuť piva je dána výrobcem,
skladováním a „cestou“ ze sudu do výčepního
zařízení; tady však všichni účastníci souhlasili po vyzkoušení s tím, že z téhož sudu týmž
výčepním zařízením se dá dosáhnout různých
chutí způsobem naplnění sklenice, tedy čepováním, kterým se dá ovlivnit množství kysličníku
uhličitého. Toho obsahuje nejméně „mléko“, což
je samá pěna, která je kupodivu sladká, pokud
se vypije hned, a nejvíce pivo zvané „čochtan“,
nejhořčí a nejříznější, natočené najednou a bez
pěny. Mezi tím je nejoblíbenější „hladinka“, pivo
natočené najednou tak, že se nejdříve natočí
pěna a pak se sklenice doplní plným otevřením
kohoutu, a jí podobný „šnyt“, pivo na ochutnání
nebo na rozloučenou, v němž po natočení vidíme třetinu piva, třetinu pěny a třetinu volného
prostoru ve sklenici (někteří mistři oboru tvrdí,
že správně je poměr 2:3:1). A zbývá ještě „mezinárodní“ pivo, v němž se pěna tvoří až na závěr
čepování. O čepování piva nadvakrát nebo natřikrát se vedoucí kursu vyjadřoval nelichotivě,
o čepování pomalým proudem z výšky nebo

s pohybem sklenice nahoru a dolů dokonce s odporem. Podobně nás varoval před pivem, v němž
stoupají vzhůru bublinky jako v sektu, to je prý
důsledek čepování do suché neochlazené sklenice, což nám také předvedl, nebo použití nevhodného mycího prostředku. Na některých účastnících bylo vidět zděšení, když před natočením
každého piva odpustil do kanálu zoxidovanou
pěnu; i takto se platí za kvalitu. Sud s pivem
se chladil 24 hodin na 8° C, aby je nepokazilo
prudké zchlazení při čepování, a dokud nebyl
prázdný, spočíval ve škopku obložený k tomu
účelu vyrobeným ledem.
I když jsem odcházel absolutně střízlivý, nepamatuji si všechno, co v kurzu zaznělo, školení
trvalo tři hodiny. Podstatnou novinkou pro mě
bylo zjištění, že totéž pivo může mít několik
chutí. Myslím, že se s něčím podobným setkáváme v praktickém životě poměrně často. Tatáž
informace může být podána tak, že vzbudí hněv,
nadšení nebo nezájem. Tatáž stavba nebo umělecké dílo může být vnímáno s obdivem nebo
s odporem, často záleží na tom, kdo ji nahlas
hodnotí jako první. Platí to i o lidech a jejich činech, v někom můžeme vidět vzor dokonalosti
nebo darebáka jen na základě toho, co o něm
říkají nebo píší jiní, aniž by aspoň sami sobě
přiznali, že hodnotí člověka podle subjektivně
vnímaného okamžiku vytrženého ze souvislostí
a nesrovnatelně širšího rozměru celého života.
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Podobně jako výčepní zařízení fungujeme také
při vnímání blížících se Vánoc. Příběh o narození Ježíška není dnes nikomu neznámý. Někdo
si ho vyloží jako příležitost prodat, co se dá,
někdo přemýšlí nad vánočním jídelníčkem, někomu záleží na tradicích, na výzdobě příbytku,
na množství a hodnotě dárků, ať už darovaných
nebo obdržených, děti se těší na prázdniny, dospělí na dovolenou, kterou si užijí mezi svátky,

někdo utíká před vánočním ruchem na hory
nebo k moři daleko na jihu, někdo se snaží udělat pořádek sám v sobě a odstranit všechno, co by
mohlo bránit setkání s Boží láskou projevenou
narozením Ježíše ve chlévě mezi těmi nejchudšími. Každý máme své chutě, ale přece jenom –
nestálo by za pokus hledat a okusit nějakou pro
nás novou, nevyzkoušenou chuť Vánoc?
Václav Trmač, farář

Napsali jste nám
Děkujeme za váš potlesk a vaši podporu v končícím roce.
Ten byl protkán koncerty k našemu 20. výročí.
Všem občanům Jedovnic přejeme, aby pro ně byl celý nový
rok 2017 prozářen hudbou a zpěvem.
Vaše dechová hudba Bivojanka

V novém roce 2017 vám redakce Jedovnického infokanálu přeje sílu
změnit to, co změnit můžete, pokoru přijmout věci, které změnit
nemůžete a moudrost rozlišit jedno od druhého.

Pozvánky
Srdečně zveme všechny příznivce
divadelního umění do mateřské
školy na pohádku pod názvem

Základní umělecká škola Jedovnice
zve všechny své příznivce na tradiční

BUDULÍNEK MANDELINKA A KOBLÍŽEK
NAFOUKÁNEK ANEB POHÁDKY NARUBY

který se uskuteční ve čtvrtek 22. 12. 2016
od 16.30 v sále kulturního domu v Jedovnicích.
V bohatém programu se představí sólisté hudebního oboru, instrumentální i vokální soubory a žáci tanečního oboru.
Ve vestibulu bude od 16 hodin otevřena výstava
prací žáků výtvarného oboru a před kulturním
domem se ve stejný čas rozezní tóny vánočních
koled v podání dechového kvintetu a žáků
pěveckého oddělení.

Pohádku pro vás nacvičily děti z divadelního
kroužku Mateřské školy Jedovnice.
Kdy: 19. 12. 2016 v 15.30 hod.
Kde: sál ZUŠ v budově mateřské školy

Prodej vánočních kaprů

21. - 22. 12. 2016 od 9 do16 h na náměstí v Jedovnicích (u telefonní budky). Zve Olšovec, s.r.o.
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nat do 18. 12. 2016 na tel. 725 825 091 nebo
bkotouckova@seznam.cz.
Všechny vás srdečně zveme.

Silvestrovská vyjížďka bikerů
Srdečně zveme odvážné bikery i bikerky, sraz 31. 12. 2016
ve 13 hodin před KD.

Pěvecký sbor Rastislav
Blansko a Římskokatolický farní úřad
Jedovnice srdečně zvou na vánoční koncert

1. 1. 2017 v 16 hod., Jedovnice,
kostel sv. Petra a Pavla

J. J. Ryba: Česká mše vánoční

v pondělí 26. prosince 2016
v 16 hodin v jedovnickém
kostele. Spoluúčinkují žáci
ZUŠ Jedovnice. Srdečně zvou členky Písně.

Sólisté Zdislava Bočková, Klára Varmužová,
Tadeáš Hoza, Michal Marhold, orchestr Musica Nova a hosté – varhany Jan Král, diriguje
Jaroslav Martinásek
Vstupné dobrovolné, předprodej místenek
(50 Kč) v knihovně Jedovnice
www.rastislav.cz

Divadelní soubor Vlastimil Jedovnice
vás zve na autorskou komedii

Farnost Jedovnice zve děti
i dospělé na tradiční

Tradiční Vánoční koncert
pěveckého sboru Píseň

Bezkontaktní ženy aneb Agrostory

1. premiéra: středa 28. 12. 2016 v 17 hodin
2. premiéra: čtvrtek 29. 12. 2016 v 17 hodin
Reprízy v lednu: neděle 8. 1., 15. 1. a 29. 1. 2017
začátek představení vždy v 17 hodin, kinosál
KD Jedovnice
Předprodej vstupenek zahájen 12. 12. 2016
v prodejně Květiny Jaroslav Zelinka
Představení trvá přibližně 120 minut + jedna
15minutová přestávka.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!
TJ Sokol Jedovnice
pořádá 31. 12. 2016 Silvestrovskou vycházku.
Sraz v 9.00 hod. na náměstí,
v 9.05 hod. u kulturního domu
v Jedovnicích.
Půjdeme lesem na Budkovan, ke Kůlně a pochod ukončíme obědem na Tyršově osadě (cca ve 12 hod.). Menu je třeba objed-

BOSKIÁDU aneb Odpoledne
s Janem Boskem
která se koná 22. 1. 2017
v 15.00 v kulturním domě.
Program:
• krátká divadelní scénka ze života Jana Boska
• zábava pro děti i mládež (hry, soutěže, písničky, výtvarná dílna...)
• pro dospělé program v kinosále
Akce se koná u příležitosti svátku sv. Jana Boska (1815-1888) – italského kněze, vychovatele
a učitele mládeže, který svým tzv. Preventivním
systémem výchovy mládeže přispěl k založení
novodobé pedagogiky. Jeho pedagogické a výchovné metody byly prověřeny časem a fungují
i v současné době.
Programem vás provedou zkušení organizátoři
dětského karnevalu.
Malé občerstvení zajištěno, vstup zdarma
35
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Kino E-Cinema Jedovnice

Na Kopci 571, 679 06 Jedovnice, tel. 704 425 319
Začátky představení v 17:00 hodin, pokladna
otevřena ½ hodiny předem
11. 12. NEDĚLE – ROBINSON CRUSOE:
NA OSTROVÉ ZVÍŘÁTEK
Animovaná komedie Belgie/Francie, 2016.
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/90´/ Bioscop / MP / Vstupné 30 Kč, děti do 6 let
zdarma
V lednu a únoru kino nepromítá – v sále se budou konat divadelní představení
Připravujeme:
12. 3. Tenkrát v ráji (drama ČR/SR)
26. 3. Tajný život mazlíčků (animovaná komedie
USA)

Kulturní, sportovní a společenský kalendář aneb Zveme vás v roce 2017 v Jedovnicích
Jedná se o předběžný plán, některé termíny
budou teprve upřesňovány. Uzávěrka přehledu 4. 11. 2016. Vždy si datum a čas konání
akce ověřte - kontakty na pořadatele najdete níže. Aktualizovaný přehled všech akcí na
www.jedovnice.cz a na Facebooku:
Kultura, knihovna a TIC Jedovnice
LEDEN 2017
• Koncert v kostele - neděle 1. 1. - Rybova Česká
mše vánoční (farnost + Rastislav)
• Rozeslání koledníků Tříkrálové sbírky – neděle 1. 1. v 10.30, kostel sv. Petra a Pavla (farnost + skauti)
• Tříkrálová sbírka - 6. - 7. 1. (Charita + skauti)
• Tříkrálová koleda Bivojanky (Spolek Bivoj)
• Tříkrálový koncert - sobota 7. 1., sál v Chaloupkách (Třetí podání + skauti)
• Bezkontaktní ženy, repríza divadelního představení DS Vlastimil Jedovnice – neděle 8. 1.
v 17 h, kinosál KD
• Skautský ples - pátek 13. 1., KD
• Den otevřených dveří na SPŠ Jedovnice
– sobota 14. 1., prostory SPŠ
• Bezkontaktní ženy (DS Vlastimil) – neděle
15. 1. v 17 h, kinosál KD
• Ples Bivojanky + HC Barachov – pátek 20. 1.
– sál KD
• Boskiáda - neděle 22. 1. (farnost)
• Bezkontaktní ženy (DS Vlastimil) – neděle
29. 1. v 17 h, kinosál KD
• Den otevřených dveří na SPŠ Jedovnice
– úterý 31. 1., prostory SPŠ
ÚNOR 2017
• Ples SK Jedovnice - pátek 10. 2.
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• Lyžařský výcvikový kurz v Olešnici 6. – 10. 2. (ZŠ)
• Karneval pro děti – neděle 19. 2., sál KD
od 15 h (farnost)
• Ostatkový průvod obcí (Sokol)
• Valná hromada MS ČČK s kulturním programem – 23. 2.
• Sbírka pro Diakonii – 26. 2. (ČČK)
BŘEZEN 2017
• Ples SPŠ Jedovnice – pátek 3. 3., sál KD
• Lyžařský výcvikový kurz v Alpách - 12. – 17. 3.
(ZŠ)
• Přednáška s cestovatelem/kou v kinosále KD
(knihovna)
• Bazárek (MaRC Dymáček)
• Jarní vycházka do přírody (KDP)
• Turistická vycházka „Za bledulí“ do Rakoveckého údolí (Sokol)
• Světáci, komedie DS Háta Praha - pátek 24. 3.
v 19 h, kinosál KD
DUBEN 2017
• Zápis do 1. ročníku - 4. 4. (ZŠ)
• Celoškolní velikonoční projekt - 11. 4. (ZŠ)
• Pěvecká přehlídka Jedovnická kuňka - 12. 4.
(ZŠ)
• Jarní koncert ŽPS Píseň, KD (Píseň)
• Ukliďme svět - sběr odpadků ke Dni Země
(pionýři)
• Úklid ke Dni Země (skauti)
• Velotest fest - možnost vyzkoušet si nové
modely kol (Camp Olšovec)
• Absolventské koncerty, sál v MŠ (ZUŠ)
• Slet čarodějnic, hřiště Na Kopci - 30. 4. (Sokol)
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KVĚTEN 2017
• Pouť rodin do Senetářova – pondělí 1. 5. (farnost)
• Výměnný pobyt žáků ZŠ v Aschheimu 4. - 7. 5. (ZŠ)
• Zájezd na výstavu Floria Kroměříž - pátek
5. 5. (KDP)
• Dětská pouť na zapomenuté poutní místo pondělí 8. 5. (farnost)
• Jedobot - soutěž v robotice, sportovní hala
SPŠ - středa 10. 5. (SPŠ)
• Vycházka - 2. týden v květnu (ČČK)
• Vystoupení ke Dni matek, KD (ZUŠ)
• Kuličkiáda (pionýři)
• Sbírka - Český den proti rakovině (pionýři)
• Pouť do Císařské jeskyně – sobota 20. 5., mše
v 14.30 a 17.30 (farnost)
• Minigolfový turnaj Open Jedovnice - 28. 5.
(MGC)
• Závody ve sportovním rybolovu pro mládež
do 15 let - na závěr sezóny rybářského kroužku (MO Moravského rybářského svazu)
• Absolventské koncerty, sál v MŠ (ZUŠ)
• Koncert tanečního oboru, KD
• Celostátní happening ZUŠ - 30. 5., prostranství před KD (ZUŠ)
• Odpoledne s hasiči na sokolském hřišti - svátek sv. Floriana (SDH)
ČERVEN 2017
• Oslava Dne dětí (Komise pro spolkovou činnost)
• Festival ženských pěveckých sborů Ženská
srdce 2017 - 3. 6., KD (Píseň)
• Lehkoatletické závody žactva, hřiště Na Kopci (Sokol)
• Výměnný pobyt žáků ZŠ v Aschheimu 10. – 18. 6. (ZŠ)
• Grand Prix Jedovnice - extraliga minigolfu 11. 6. (MGC)
• Poznávací jednodenní zájezd na Ostravsko
(KDP)
• Setkání majitelů BMW (Camp Olšovec)
• Divadelní vystoupení dětí z MŠ Jedovnice pro
veřejnost, v I. budově MŠ (MŠ)
• Promenádní koncert tanečního orchestru,
výletiště Barachov (ZUŠ)
• Večer francouzské hudby, sál v MŠ (ZUŠ)
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• Cesta za pokladem (MaRC Dymáček)
• Zahradní slavnost – neděle 18. 6. – fara Jedovnice od 15 h (farnost)
• Bucharův memoriál - závody mladých hasičů
v požárním útoku, fotbalové hřiště (SDH)
• Návštěva žáků z partnerské školy v Aschheimu - 26. - 30. 6. (ZŠ)
• Slavnostní zakončení školního roku - 30. 6.
(ZŠ)
• Závěrečný koncert, KD (ZUŠ)
• Jedovnické hody – pátek 30. 6. – neděle 2. 7.
(Staré časy)
ČERVENEC 2017
• Sportovní rybolov na rybníku Olšovci (povolenky budou v prodeji v recepci Campu Olšovec)
• Příměstský tábor 3. – 7. 7. (ZŠ)
• Závody dračích lodí na Olšovci
• Víkend s luštěním křížovek a sudoku (Camp
Olšovec)
SRPEN 2017
• Sportovní rybolov na rybníku Olšovci (povolenky budou v prodeji v recepci Campu Olšovec)
• Závody odrážedel aneb Jedeme na dopravní
hřiště (MaRC Dymáček)
• Tenisový turnaj - jednotlivci (Zdeněk Doležel)
• Sbírka pro Diakonii - 27. 8. (ČČK)
• Zájezd - 30. 8. (ČČK)
• Bivojanka a Sivická kapela - Koncert pod dožínkovým věncem (Spolek Bivoj)
ZÁŘÍ 2017
• Mezinárodní závody motorových člunů
na Olšovci - 2. - 3. 9. (Klub vodních sportů Jedovnice)
• Setkání chovatelů psů (Camp Olšovec)
• Bazárek (MaRC Dymáček)
• Zahájení pravidelného programu (MaRC Dymáček)
• Socializační pobyt žáků 1. ročníku (ZŠ)
• Vycházka k památníku Františka Josefa I.
u tábora Rakovan (KDP)
• Sbírka pro Světlušku (skauti)
• Farní víkend pro žáky ZŠ – 15. - 17. 9. (farnost)
• Turnaj v ringu (pionýři)
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•
•
•
•

Drakiáda (pionýři)
Tenisový turnaj - dvojice (Zdeněk Doležel)
Zahájení nácviku polonézy (Spolek Bivoj)
Turistický zájezd (Sokol)

ŘÍJEN 2017
• Oslava Dne seniorů (Komise pro spolkovou
činnost)
• Zájezd ke Dni seniorů na Uherskohradišťsko
(KDP)
• Pouť do Sloupa – sobota 7. 10. (farnost)
• Pietní akce Večer sokolských světel, výletiště
Barachov (Sokol)
• Drakiáda (MaRC Dymáček)
• Přednáška s cestovatelem/kou v kinosále KD
(knihovna)
• Dva zájezdy na pochod mezi vinohrady (Sokol)
• Výlov soukromého rybníka Dymáku
• Pohádkový les (pionýři)
• Výlov obecního rybníka Olšovce
• Lampionový průvod k výročí vzniku ČSR 27. 10.
• Bubušou (pionýři)
LISTOPAD 2017
• Dušičková pobožnost – čtvrtek 2. 11. v 18.45,
kostel sv. Petra a Pavla (farnost)
• Školní vinný bál v KD - pátek 3. 11. (ZŠ)
• Běh za jedovnickým kaprem – memoriál Jiřího Kovaříka - sobota 11. 11. (SK)
• Focení v Dymáčku (MaRC Dymáček)
• Turnaj v Člověče, nezlob se – vinárna v Tyršově osadě (Sokol)
• Byt na inzerát, komedie DS Háta Praha - pátek 24. 11. od 19 hodin, kinosál KD
• Kulturní program s posezením - 29. 11. (ČČK)
• Návštěva firmy vyrábějící ochranné pomůcky
v Ruprechtově (KDP)
PROSINEC 2017
• Výroba adventních věnců - pátek 1. 12.
od 16 h na faře; žehnání věnců při mších v neděli 3. 12. (farnost)
• Rozsvěcení vánočního stromu u KD - sobota
2. 12. (ZUŠ + komise pro spolkovou činnost)
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• Prodej výrobků dětí, rodičů a učitelek MŠ Jedovnice při rozsvěcení vánočního stromu
(MŠ)
• Mikuláš v kostele – neděle 3. 12. (farnost)
• Mikuláš v Dymáčku (MaRC Dymáček)
• Předvánoční nákupní zájezd do Vyškova
(KDP)
• Divadelní vystoupení dětí z MŠ Jedovnice pro
veřejnost, v I. budově MŠ
• Volba Miss ZŠ Jedovnice (ZŠ)
• Výroba dárků s dětmi - fara Jedovnice v neděli 10. 12. od 15 h (farnost)
• Vánoční koncert pro STP, sál Chaloupky
(ZUŠ)
• Betlémské světlo v kostele - neděle 17. 12.
v 10.30 (farnost + skauti)
• Předání betlémského světla v DPS - sobota
23. 12. (skauti)
• Celoškolní vánoční projekt (ZŠ)
• Vánoční koncert žáků ZUŠ, v KD (ZUŠ)
• Stromeček pro zvířátka (MaRC Dymáček)
• Koledy Bivojanky (Spolek Bivoj)
• Vánoční koncert ženského pěveckého sboru
Píseň – 26. 12. od 16 h v kostele (ŽPS Píseň)
• Silvestrovská turistická vycházka - 31. 12. (Sokol)
• Silvestrovská vyjížďka bikerů - 31. 12., sraz
ve 13 h před KD

Kontakty na pořadatele kulturních,
sportovních a společenských akcí
(řazeno abecedně, někdy je v závorce zkrácený
název uváděný v přehledu akcí):
Camp Olšovec – www.olsovec.cz,
tel. 724 783 881, e-mail: rezervace@olsovec.cz
nebo kemp@olsovec.cz
Bikeři – Jiří Dvořák, Palackého 357, Jedovnice
Český červený kříž (ČČK) – Místní skupina
ČČK Jedovnice, kontaktní osoba: Marie Gabrielová, tel. 607 645 152,
e-mail: cervenykrizjedovnice@post.cz
Informační středisko a knihovna (Knihovna)
– www.jedovnice.knihovna.cz, vedoucí knihovny Michaela Doleželová, tel. 516 442 284,
e-mail: knihovna@jedovnice.cz
Junák − český skaut, z. s., středisko Jedovnice
(skauti) – www.jedovnice.cz/skauti, e-mail:
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jedovnice@skaut.cz, Facebook: Skautské středisko Jedovnice
Kino Jedovnice - aktuální program na www.
jedovnice.cz (odkaz KINO v pravém menu), tel.
704 425 319, vedoucí kina: Božena Ševčíková,
tel. 516 528 213, e-mail: kultura@jedovnice.cz
Klub dobré pohody (KDP) – tel. 604 839 796 –
Emílie Kovaříková
Klub rodičů při MŠ Jedovnice, z. s. (Klub
rodičů) - www.msjedovnice.cz/klub-rodicu-pri-ms-jedovnice/klub-rodicu/,
e-mail: krjedovnice@seznam.cz
Klub vodních sportů Jedovnice, o. s.
– www.jedovniceracing.com, Facebook: Klub
vodních sportů Jedovnice
Mateřská škola Jedovnice (MŠ)
– www.msjedovnice.cz,
e-mail: msjedovnice@gmail.com,
tel. 516 442 124 – Bc. Jitka Kučerová
Mateřské a rodinné centrum Dymáček
(MaRC) – www.marcdymacek.cz, facebook:
Mateřské a rodinné centrum Dymáček, o. s.,
Jedovnice; e-mail: marcdymacek@gmail.com,
tel. 723 709 963 - Bc. Lenka Šebelová
Minigolfový klub Jedovnice (MGC)
– www.mgcjedovnice.cz,
e-mail: info@mgcjedovnice.cz
Moravský rybářský svaz – tel. 607 693 767 František Marek, vedoucí rybářského kroužku
Občanské sdružení Staré časy – Josef Tesař,
e-mail: Zebel@seznam.cz,
Facebook: Jedovnické hody
Oblastní charita Blansko – tel. 516 417 351,
www.blansko.charita.cz,
e-mail: blansko@blansko.charita.cz
Pionýr, z. s., Pionýrská skupina Jedovnice
(pionýři) – www.jedovnice.cz/pionyr, kontaktní
osoba Pavlína Héčová

Píseň – ženský pěvecký sbor (Píseň) –
tel. 724 044 405 – Magdalena Javorská,
www.jedovnice.cz/pisen, Facebook: Ženský
pěvecký sbor Píseň Jedovnice
Římskokatolická farnost Jedovnice (farnost) –
www.jedovnice.cz/farnost,
e-mail: jedovnice@dieceze.cz, tel. 732 255 635 –
P. Václav Trmač
Sbor dobrovolných hasičů Jedovnice (SDH) –
www.hasicijedovnice.cz, e-mail:
hasicijedovnice@hasicijedovnice.cz,
tel. 728 100 424 – jednatel SDH Tomáš Dvořáček
Spolek Bivoj a dechová hudba Bivojanka –
Ing. Josef Matuška, tel. 777 183 602, e-mail:
bivojanka@seznam.cz, www.bivojanka.cz
Sportovní klub Jedovnice (SK)
– www.skjedovnice.cz, tel. 774 930 010 - Lukáš
Kunc (sekretář SK),
e-mail: lukaskunc@seznam.cz
Střední průmyslová škola Jedovnice (SPŠ) –
www.spsjedovnice.cz,
e-mail: skola@spsjedovnice.cz, tel. 516 490 601
Tělocvičná jednota Sokol Jedovnice (Sokol)
– tel. 608 918 579 – Ing. Kateřina Klimešová,
e-mail: sokoljedovnice@centrum.cz
Tenisové turnaje – Mgr. Zdeněk Doležel,
z.dolezel@hotmail.com
Vlastimil – ochotnický divadelní soubor (DS
Vlastimil) – www.vlastimil.webz.cz
Základní škola Jedovnice (ZŠ) – sekretariát
školy tel. 516 442 224,
e-mail: zsjedovnice@iol.cz, www.zsjedovnice.cz
Základní umělecká škola Jedovnice (ZUŠ) –
www.zusjedovnice.eu, tel. 516 442 235,
e-mail: info@zusjedovnice.cz

Inzerce - reklamy
Hledáme slečnu nebo paní na hlídání u nás
doma v Jedovnicích ke třem dětem ve věku 4, 7
a 11 let. Jedná se především o hlídání o víkendech. Podmínkou je spolehlivost, čistý trestní
rejstřík, vstřícný přístup k dětem, flexibilita a nekuřačka. Bližší informace na tel. 607 205 607.

Koupím byt v Jedovnicích. Tel. 774 193 566
Hledám ke koupi rodinný domek se zahradou v Jedovnicích, nebo v blízkém okolí Jedovnic. Opravy mi nevadí, nabídněte prosím.
Tel. 721 332 622
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NEJŠIRŠÍ VÝBĚR
ZA NEJLEPŠÍ CENY!

od

39,-Vánoční hvězda
různé barvy a velikosti, široký výběr

V našich specializovaných centrech najdete nejširší výběr
čerstvě řezaných dánských jedlí Nordmann
- všechny v nejlepší
kvalitě a za neporazitelné ceny!
20 kg

26,50/ kg
Primalex Plus 20 kg

529,-

bílá barva, dobrá kryvost a vydatnost,
otěruvzdorná, paropropustná, bělost min. 86 %

+
Stojan na vánoční stromek Basic S

699,--

pro výšku stromku až 180 cm a ∅ kmene až 9 cm, do vyprodání zásob
nádrž na vodu 1 l, 5 let záruka, patentovaný
mechanismus pro rychlé a snadné uchycení stromku

Také letos nadělujeme 100 Kč poukázku na kapra při nákupu nad 1.000,- Kč.
Více informací naleznete na www.bauhaus.cz
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LED
klasická žárovka

198,-198,

do vyprodání zásob
balení 2 ks, á 12 W, E 27,
1055 lm, 4000 K, studeně bílá barva,
ekvivalent 75 W klasické žárovky, A+

Brno – Ivanovice, Řečkovická 3 • Brno, Strážní 7
Tato nabídka platí od 1. 12. 2016 do vyprodání zásob, nejdéle však do 24. 12. 2016. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

