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Na obálce: Poznali jste 
jarní pranostiku?
Uhodli jste, jakou lidovou pranostiku před-
stavuje titulní kresba Mgr. Jitky Vávrové? 
Ověřit si to můžete na straně 32.

Starostovo okénko
Vážení spoluobčané,
od  začátku roku jsme pracovali na  rozpoč-
tu městyse, který byl schválen na  zasedání 
Zastupitelstva městyse Jedovnice dne 19. března. 
Největší investiční akcí je revitalizace bu-
dov mateřské školy, která započne v  těchto 
dnech. Pokračují také práce na ČOV - čistírně 

odpadních vod, a  to tak, aby byla dokončena 
v termínu, což je v měsíci dubnu. 
Pracujeme také na  projektu revitalizace zeleně 
u kostela.
Začátkem března nás potrápilo počasí, děkuji 
našim hasičům za včasné a rychlé zásahy.
V těchto dnech jsme započali s opravou veřejné-
ho osvětlení na náměstí a postupovat budeme až 
do Chaloupek.
Hned na  to navážeme opravou chodníku 
na Palackého ulici.
Probíhají práce na obnově vodovodu v Tyršově 
ulici a  dokončujeme kanalizaci a  vodovod 
na Kopečku.
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Zahájili jsme práce na  výměně vodovodu 
v Podhájí. 
Do  konce měsíce února jsme podali 
na Ministerstvo pro místní rozvoj žádosti o do-
tace na  opravu komunikace k  základní škole, 
vybudování zastávky směr Vyškov a vybudování 
nového multifunkčního hřiště.
Už teď víme, že nás čeká rok plný velkých sta-
vebních akcí. 

Některé tyto akce jsou závislé i na jiných inves-
torech, nebo jsou podmíněny přijetím dotace. 
Věřím, že se nám všechno podaří dokončit podle 
plánu.
Milí spoluobčané, na závěr vám chci poděkovat 
za  pomoc při zimní údržbě a  úklidu u  vašich 
nemovitostí a popřát jen samé krásné jarní dny. 

Ing. Jaroslav Šíbl, starosta

Informace z rady a zastupitelstva
Ve všech případech se jedná o anonymizované výpisy z usnesení v souladu s požadavky zákona na ochranu 
osobních údajů (Zákon č. 101/2000 Sb.)

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 5 ze dne 5. 3. 2019

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse souhlasí
• s  vykonáváním pozice hlavního projek-

tového manažera v  projektu „Otevřená 
škola 2“ (Šablony II) ředitelkou Základní 
školy Jedovnice, příspěvková organizace, 
Nad  Rybníkem 401, 679  06 Jedovnice, 
Mgr. E. Š.

• s vykonáváním pozice hlavního projektového 
manažera v  projektu „Podpora rodičů dětí  
1. stupně ZŠ v Jedovnicích a okolních obcích“ 
ředitelkou Základní školy Jedovnice, příspěv-
ková organizace, Nad Rybníkem 401, 679 06 
Jedovnice, Mgr. E. Š.

• se změnou názvu Základní školy Jedovnice, 
příspěvková organizace a  pověřuje ředitel-
ku příspěvkové organizace Základní ško-
la Jedovnice, Nad  Rybníkem 401, 679  06 
Jedovnice k  podání žádosti o  změnu 
do Rejstříku škol

• s převedením 50.000 Kč z fondu odměn na po-
řízení nábytku do  kanceláře sekretářky ZŠ,  
4 koberců do kanceláří ředitelky, zástupkyně, 
sekretářky a účetní ZŠ, dvou notebooků a tis-
kárny v celkové výši cca 25.000 Kč a s převe-
dením zbývajících 25.000  Kč do  rezervního 
fondu

• se stavebními úpravami objektu na Havlíčkově 
náměstí č.p. 1., dle předložené dokumentace, 
žadatel F. M., Jedovnice

• se stavebními úpravami na  pozemcích p.č. 
2528/255 a 1375/25 dle předložené dokumen-
tace, žadatelé J. a L. A., Jedovnice

• se  stavbou vodovodní a  kanalizační přípojky 
umístěné na pozemcích p.č. 983/5, p.č. 941/1 
a 941/8 dle předložené dokumentace, žadatelé 
Ing. L. a J. Z., Senetářov 

• se stavbou RVDSL1909_M_B_JEDOV1960-
JEDOV1HR_MET na pozemcích p.č. 2489/1 
a p.č. 2491/7 dle předložené dokumentace, ža-
datel Ing. P. P., Přerov

• se stavbou Jedovnice – úprava DS, Bayerová 
na  pozemcích p.č. 3 a  p.č. 278/2, žadatel 
ELQA, s.r.o., Blanenská 1856, 664 34 Kuřim

• se stavbou Jedovnice – úprava DS, Zedková 
na pozemcích p.č. 1347, p.č. 1168, p.č. 1155/1, 
p.č. 1250/2 a  p.č. 1238/1, žadatel ELQA, 
s.r.o., Blanenská 1856, 664 34 Kuřim

• se  stavbou vodovodní přípojky umístěné 
na  pozemcích p.č. 983/5 a  p.č. 941/5 dle 
předložené dokumentace, žadatelka I.  K., 
Jedovnice

• s průjezdem městysem Jedovnice a katastrem 
městyse Jedovnice – vedení objízdné trasy 
rychlostní zkoušky „Račická“ a s přechodnou 
úpravou provozu – umístěním dočasného 
dopravního značení na  pozemcích ve  vlast-
nictví městyse Jedovnice při akci „XXVII. 
Rally Vyškov“ ve  dnech 31. 5. a  1. 6. 2019, 
žadatel Hanácký rally klub v AČR, Purkyňova 
419/2c, 682 01 Vyškov
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Rada městyse schvaluje
• pořízení majetku vybavení kanceláře ředitelky 

školy a  kanceláře zástupkyně ředitelky školy 
z investičního fondu ve výši 268.402,10 Kč

• odměnu ředitelce ZŠ Jedovnice Mgr.  E.  Š. 
ve výši dle schváleného návrhu

• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcné-
ho břemene č. 1030045782/001 se společností 
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 
370 49 České Budějovice

• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene č.  10300496792/001 se společností 
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 
370 49 České Budějovice

• s  provedením zemních prací a  výměnou do-
movního rozvodu zemního kabelu NN pro re-
kreační chatu č.e. 101 na pozemku p.č. 1747/1 
dle předložené dokumentace, žadatelka M. B., 
Ostrov u Macochy 

• se stavebními úpravami na  pozemku p.č. 
1747/1, dle předložené dokumentace, žadatel 
J. V., Brno

• zrušení přípojky kabelové televize 
k 31. 3. 2019, žadatel Ing. G. M., Jedovnice

• odpisový plán dlouhodobého hmotného ma-
jetku na  rok 2019 Mateřské školy Jedovnice, 
příspěvkové organizace, Zahradní  632, 
679 06 Jedovnice, dle předloženého návrhu

• odpisový plán dlouhodobého hmotného ma-
jetku na  rok 2019 Základní školy Jedovnice, 
příspěvkové organizace, Nad Rybníkem 401, 
679 06 Jedovnice, dle předloženého návrhu

• výsledek hospodaření ve výši 0 Kč a účetní zá-
věrku za rok 2018 Mateřské školy Jedovnice, 
příspěvkové organizace, Zahradní  632, 
679 06 Jedovnice

• výsledek hospodaření ve  výši 1.409,59  Kč 
a  účetní závěrku za  rok 2018 Základní ško-
ly Jedovnice, Nad Rybníkem  401, 679  06 
Jedovnice, včetně jeho rozdělení do  fondu 
odměn ve výši 0 Kč a rezervního fondu ve výši 
1.409,59 Kč

• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene č. 1030041787/001 
se společností E.ON Distribuce, a.s., 
F.  A.  Gerstnera 2151/6, 370  49 České 
Budějovice

• Dodatek č. 1 ke  smlouvě o  nájmu pozemku 
uzavřené dne 7. 3. 2016 s Mgr. T. U., Brno

• Dodatek č. 1 ke  smlouvě o  nájmu pozemku 
uzavřené dne 20. 1. 2014 s Mgr. T. U., Brno

• Dodatek č. 1 ke  smlouvě o  nájmu pozemku 
uzavřené dne 29. 12. 2013 s  panem J.  M., 
Blansko

• smlouvu o  nájmu pozemků č. 0026000126 
s panem J. V., Brno

• smlouvu o  nájmu pozemků č. 0026000113 
s panem V. P., Starý Lískovec

• smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000086, č. 
0026000068 a 0026000022 s panem M. Č., 
Blansko

• smlouvu o  nájmu pozemků č. 0026000211 
s  panem R. Z., Velešovice a  paní H. Z., 
Němčany 

• Smlouvu o  zřízení věcného břemene č.  PV-
014330048607/001 se společností E.ON 
Distribuce, a.s., F.  A.  Gerstnera 2151/6, 
370 49 České Budějovice

• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene č. PV-014330051093/001 se společ-
ností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 
2151/6, 370 49 České Budějovice

• Smlouvu o  zřízení věcného břemene č. PV-
014330051139/001 se společností E.ON 
Distribuce, a.s., F.  A.  Gerstnera 2151/6, 
370 49 České Budějovice

• Smlouvu o  zřízení věcného břemene č.  PV-
014330051161/001 se společností E.ON 
Distribuce, a.s., F.  A.  Gerstnera 2151/6, 
370 49 České Budějovice

• Ceník dříví v lesích městyse Jedovnice na rok 
2019

• Ceník pečovatelské služby městyse Jedovnice 
s účinností od 1. 4. 2019

• Vnitřní předpis č. 2/2019 Pravidla pro posky-
tování nájmu bytu v domech zvláštního urče-
ní – domě s pečovatelskou službou – a nájmu 
bezbariérových bytů na Zahradní 676 a 677 
v  majetku městyse Jedovnice s  účinností 
od 1. 4. 2019

• Vnitřní předpis č. 3/2019 Organizační a do-
movní řád Domu s  pečovatelskou službou 
Jedovnice s účinností od 1. 4. 2019

Rada městyse bere na vědomí
• převedení poloviny finančních prostředků 

ve výši 7.500 Kč získaných na charitativní akci 
Jedovnická rolnička na DPS Jedovnice za úče-
lem zkvalitnění života seniorů v Jedovnicích

• zápis z  jednání komise stavební ze  dne 
21. 1. 2019

• zápisy z  jednání komise životního prostředí 
ze dne 23. 1. 2019 a ze dne 27. 2. 2019
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Rada městyse stanovuje
• s  účinností od  1.  3.  2019 ředitelce ZŠ 

Jedovnice, Mgr.  E.  Š. osobní ohodnocení 
ve výši dle schváleného návrhu

Rada městyse nesouhlasí
• se stavbou přístřešku na palivové dřevo na po-

zemku p.č. 1675/1 z  důvodu nepřípustnosti 
dle platného ÚP, žadatelka I. K., Jedovnice

• s prodejem části pozemku p.č. 252811, žadatel 
M. R., Jedovnice

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice č. 4 ze dne 21. 2. 

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

Magulu a Ing. Radka Lebiše, Ph.D.
2. schvaluje po doplnění program 4. zasedání 

zastupitelstva městyse
3. schvaluje smlouvu č.  JMK056587/19/OSV 

o přijetí neinvestiční finanční podpory na fi-
nancování sociálních služeb z rozpočtu JMK 
ve výši 58.400 Kč

4. schvaluje Smlouvu o  úvěru na  dokrytí fi-
nančních nákladů projektu Snížení ener-
getické náročnosti budov Mateřské školy 
v  Jedovnicích s  Komerční bankou, a.s., 
Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1

5. schvaluje podání žádosti o dotaci na obnovu 
místní komunikace v Jedovnicích do dotač-
ního titulu 117d8210A – Podpora obnovy 
místních komunikací

6. schvaluje podání žádosti o dotaci na obnovu 
autobusové zastávky v Jedovnicích do dotač-
ního titulu 117d8210C – Podpora obnovy 
místních komunikací

7. schvaluje podání žádosti o dotaci na  vybu-
dování multifukčního hřiště v  Jedovnicích 
do dotačního titulu 117d8210H – Podpora 
budování a obnovy míst aktivního a pasiv-
ního odpočinku

8. bere na vědomí zápis ze schůze Finančního 
výboru Zastupitelstva městyse Jedovnice ze 
dne 7. 2. 2019

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice č. 5 ze dne 19. 3.  

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí Zastupitelstvo městyse Jedovnice:

1. schvaluje ověřovatele zápisu Danielu Starou 
a Lenku Šebelovou, DiS.

2. schvaluje po úpravách program 5.  zasedání 
zastupitelstva městyse 

3. ruší Směrnici č. S/2014/01 proces schvalová-
ní rozpočtu a jeho změn 

4. schvaluje delegování pravomocí zastupi-
telstva městyse na  radu městyse schválit 
do výše 500.000 Kč: 
- smlouvy, ve kterých městys vystupuje jako 

jedna ze smluvních stran
- rozpočtovou změnu s tím, že není omezena 

celková výše rozpočtového opatření přija-
tého radou, které může obsahovat i  více 
rozpočtových změn

5. schvaluje delegování pravomocí zastupi-
telstva městyse na  radu městyse schválit 
bez  omezení výše rozpočtovou změnu 
v případě:
- přijetí a  realizace účelově poskytnutých 

prostředků;

- vypořádání transferů, upřesnění výše 
transferů (např. po  rozpisu souhrnného 
dotačního vztahu od kraje, po vypořádání 
dotace apod.);

- výdaje k odvrácení škod, prevenci havárií, 
řešení havárií a živelných pohrom, výdaje 
ve stavu nouze;

- výdaje na  vyměření pokuty a  penále, 
úhradu odvodů, daní a daňových doměr-
ků, výdaje dle pravomocného rozhodnu-
tí soudu a  další výdaje, kde může dojít 
ke  škodám z  důvodu časového prodlení 
a  kdy schválení rozpočtového opatření 
je nezbytné a má jen formální charakter, 
protože výdaje musí být realizovány

6. si vyhrazuje právo na  informaci o  každém 
rozpočtovém opatření provedeném v  kom-
petenci rady na nejbližším zasedání zastupi-
telstva konaném po schválení rozpočtového 
opatření radou

7. schvaluje delegování pravomocí na  vedou-
cí ekonomického odboru provést změny 
v přesunech mezi položkami, ZJ, UZ, ORJ 
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a ORG v rámci závazného ukazatele (para-
grafu, rozpočtové skupiny, oddílu nebo po-
doddílu). Položky rozpočtové skladby v rám-
ci schválených závazných ukazatelů rozpočtu 
není nutné měnit na skutečnost.

8. schvaluje rozpočet městyse pro rok 2019 
včetně rozpočtu sociálního fondu. Celkové 
příjmy rozpočtu ve  výši 86.631.100 Kč, 
celkové výdaje ve  výši 86.631.100  Kč. 
Stanovuje jako závazné limity rozpočtu 
celkové výdaje na jednotlivých paragrafech. 
Současně ukončuje platnost rozpočtového 
provizoria na  rok 2019. Změny rozpočtu 
se řídí v  souladu se schváleným usnesením 
bodu č. 1 schváleného programu ZM. 

9. schvaluje aktualizovaný Střednědobý výhled 
rozpočtu městyse Jedovnice do roku 2023

10. schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o  poskyt-
nutí dotace z rozpočtu městyse na rok 2019 
s organizací Junák - český skaut, z.s., středis-
ko Jedovnice ve výši 60.000 Kč

11. schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o  poskyt-
nutí dotace z rozpočtu městyse na rok 2019 
s  Pionýrskou skupinou Pionýr Jedovnice 
ve výši 82.500 Kč 

12. schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o  poskyt-
nutí dotace z rozpočtu městyse na rok 2019 
s SK Jedovnice ve výši 350.000 Kč 

13. schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o  po-
skytnutí dotace z  rozpočtu městyse na  rok 
2019 s Římskokatolickou farností Jedovnice 
ve výši 50.000 Kč 

14. ověřuje, že změna č. 2 Územního plánu 
Jedovnice, zahrnující dílčí změny označené 
Je2, Je3, Je4, Je5, Je6, Je7, Je8, Je10, Je12 
včetně uvedení územního plánu do souladu 
s nadřazenou dokumentací, nejsou v rozpo-
ru s politikou územního rozvoje, s územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem, se 
stanovisky dotčených orgánů a  se stanovis-
kem krajského úřadu, souhlasí s  předlože-
ným návrhem změn a výsledky jejich projed-
nání a vydává změnu č. 2 Územního plánu 
Jedovnice, zahrnující dílčí změny označené 
Je2, Je3, Je4, Je5, Je6, Je7, Je8, Je10, Je12 
včetně uvedení územního plánu do souladu 
s nadřazenou dokumentací, formou opatření 
obecné povahy.

15. souhlasí s nákupem nového automobilu Fiat 
Fiorino pro  Pečovatelskou službu městyse 
Jedovnice a schvaluje kupní smlouvu s Auto 
Krčma Vyškov, s.r.o., Olomoucká 553/27, 
682 01 Vyškov

16. schvaluje smlouvu o  dílo na  realizaci stav-
by „Přístupová komunikace kolem rybníka 
Olšovce III. etapa“ se společností Ekostavby 
Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno

17. ruší svoje usnesení č. 9/9 ze dne 22. 10. 2015 
o  zveřejňování smluv uzavřených 
Zastupitelstvem městyse Jedovnice a Radou 
městyse Jedovnice v  částce nad  50.000  Kč 
na webových stránkách městyse

18. bere na vědomí zápis ze schůze kontrolního 
výboru Zastupitelstva městyse Jedovnice ze 
dne 13. 3. 2019

Rozpočet městyse Jedovnice pro rok 2019

Rozpočet je zde uveden ve zjednodušené podobě. Podrobnější (položkové) znění schváleného 
rozpočtu najdete na obecním webu na adrese www.jedovnice.cz/cs/urad-městyse/rozpocet
Rozpočet příjmů

 pol. Rozpočet 2018 Plnění 2018 Rozpočet 2019
1111 daň z příjmů fyzických osob placená plátci 7 500 000 9 385 054 8 500 000
1112 daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 100 000 215 389 100 000
1113 daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 600 000 851 699 600 000
1121 daň z příjmů právnických osob 7 000 000 7 824 059 7 000 000
1122 daň z příjmů právnických osob za městys 1 096 500 1 096 490 1 229 200
1211 daň z přidané hodnoty 16 000 000 19 229 846 18 000 000
1334 odvody za odnětí půdy ze ZPF 1 000 12 654 1 000
1335 poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1 000 145 1 000
1340 poplatek za likvidaci odpadu 1 700 000 1 730 954 1 700 000
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 pol. Rozpočet 2018 Plnění 2018 Rozpočet 2019
1341 poplatek ze psů 95 000 95 238 95 000
1342 poplatek za rekreační pobyt 250 000 330 185 250 000
1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 50 000 121 922 50 000
1344 poplatek ze vstupného 10 000 0 1 000
1345 poplatek z ubytovací kapacity 60 000 73 668 60 000
1346 poplatek za povolení k vjezdu 1 000 0 0
1361 správní poplatky 800 000 448 840 400 000
1381 daň z hazardních her 400 000 317 034 300 000

1382 zrušený odvod z loterií kromě výherních hracích 
přístrojů 0 140 0

1511 daň z nemovitých věcí 1 000 000 1 122 774 1 000 000
4111 neinv.dotace z všeob pokl.správy SR 52 500 127 474  
4112 neinv.dotace (dotace na výkon státní správy) 2 826 000 2 826 000 3 017 600
4116 ost.neinv.dotace 0 1 675 318 1 184 300
4122 neinv.dotace od krajů 0 1 624 187 58 400
4216 ostatní inv.dotace ze státního rozpočtu 0 3 604 166 0
4222 inv.dotace od krajů 0 1 666 000 0
celkem 39 543 000 54 379 241 43 547 500
1031 pěstební činnost 400 000 406 467 400 000
2143 cestovní ruch 2 432 400 3 481 791 2 407 600
221x pozemní komunikace 0 18 239 0
3113 základní škola 0 50 0
3313 filmová tvorba, distribuce 10 000 11 040 10 000
3314 činnosti knihovnické 37 000 27 793 27 000
3319 ost.zál.v kultuře + sál Chaloupky 25 000 20 700 20 000
3341 rozhlas a televize 791 000 784 101 771 000
3349 zpravodaj 12 000 19 390 15 000
3392 zájm.činnost v kultuře - KD 80 000 124 944 70 000
3419 příjmy z pronájmu sport. 5 000 0 46 200
3412 využití volného času dětí a mládeže 0 50 327 0
3612 bytové hospodářství 418 300 413 776 420 300
3613 nebytové hospodářství 392 000 344 930 336 000
3631 veřejné osvětlení 0 0 0
3632 pohřebnictví 21 000 36 638 21 000
3639 komunální služby 57 000 104 930 85 000
372x nakládání s odpady 455 000 387 573 355 000
3745 péče o vzhled obce 500 577 655 1 000
4351 osobní asistence, pečov. služba 1 950 000 1 954 577 1 950 000
5311 bezpečnost a veřejný pořádek 50 000 89 400 50 000
5512 požádní ochrana - dobrovolná část 100 000 95 200 891 000
6171 správa 10 000 46 998 10 000
6223 mezinárodní spolupráce 0 56 000 0
63xx finanční operace (vč. převodů mezi vl. fondy) 600 275 884 500
Příjmy celkem: 46 789 800 63 707 647 51 434 100
8115 zůstatek běžného účtu z předchozích let 16 904 000 16 904 000 24 197 000
8123 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0 0 11 000 000
Celkem včetně financování 63 693 800 80 611 647 86 631 100
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Rozpočet výdajů
§  Rozpočet 2018 Plnění 2018 Rozpočet 2019

1031 pěstební činnost 466 000 387 173 466 000
2143 cestovní ruch, rekreační oblast 663 000 1 067 433 1 219 000,00
221x pozemní komunikace 5 270 000 8 840 595 14 665 000
2292 provoz veř.sil.dopravy (IDS) 138 100 138 050 139 800
2310 pitná voda 405 000 387 680 405 000
2321 odvádění a čištění odpadních vod 65 000 21 296 30 000
2333 úpravy drobných vodních toků 50 000 64 508 50 000
3111 mateřská škola 9 665 500 2 706 125 23 602 000
3113 základní škola 3 175 000 4 046 444 4 134 300
3122 střední školy 20 000 20 000 20 000
3231 umělecké školy 50 000 50 000 40 000
3313 filmová tvorba, distribuce 302 000 164 486 307 000
3314 činnosti knihovnické 771 000 790 098 617 000
3319 ost. zál.v kultuře + sál Chaloupky 227 000 185 499 237 000
3329 obnova a zachování kultur. památek 5 000 0 10 000
3330 činnosti registr.církví 0 0 50 000
3341 rozhlas a televize 1 527 000 1 401 762 1 483 000
3349 zpravodaj 169 000 161 619 169 000
3392 zájm.činnost v kultuře - KD 868 000 734 705 953 000
3399 KPOZ 110 000 94 140 110 000
3419 ost. tělových. činnosti 5 000 2 000 105 000
3421 využití vol. času (mládež lihovar) 58 000 12 441 15 000
3612 bytové hospodářství 55 000 27 628 60 000
3631 veřejné osvětlení 1 625 000 483 212 1 635 000
3632 pohřebnictví 76 500 104 043 2 083 500
3635 územní plánování 0 108 900 150 000
3639 komunální služby 361 000 276 704 3 556 000
372x nakládání s odpady 4 535 000 4 517 898 4 516 000
3745 péče o vzhled obce 3 497 500 3 204 579 4 143 000
4351 osobní asistence, pečov. služba 2 722 000 2 378 352 3 269 000
4379 ost. služby a činnosti v oblasti soc.prevence 50 000 50 000 50 000
5212 rezerva krizové situace 5 000 0 5 000
5311 bezpečnost a veřejný pořádek 1 777 000 1 563 082 2 293 000
5399 přestupková komise 80 000 86 000 100 000
5512 požární ochrana 7 080 000 7 321 663 888 500
6112 zastupitelstvo městyse 2 454 500 2 178 387 1 453 000
6117 volby 65 000 132 112 70 000
6171 činnost místní správy 8 732 500 7 413 987 7 724 500
6223 mezinárodní spolupráce 145 000 134 769 200 000
63xx finanční operace (vč. převodů mezi vl. fondy a daní) 2 106 500 1 975 780 2 289 200
640x ostatní činnosti (rezerva + vypoř.min.let) 1 748 900 1 086 361 1 293 500
8124 splátky úvěrů 2 568 800 2 068 800 2 024 800

Výdaje celkem: 63 694 800 56 388 322 86 631 100
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Schválené příspěvky z rozpočtu 2019 - spolky a organizace

Pionýrská skupina  82 500 Kč
Junák - skautské středisko Jedovnice  60 000 Kč
SK (fotbalisté) 350 000 Kč
Římskokatolická farnost Jedovnice  50 000 Kč
Včelaři MO  10 000 Kč
Svaz tělesně postižených MO  19 000 Kč
MS Český červený kříž  25 000 Kč
Klub dobré pohody  20 000 Kč
Staré časy, o. s.  20 000 Kč
Klub vodních sportů  20 000 Kč
TJ Sokol  40 000 Kč
MGC Minigolf  45 000 Kč
Spolek Bivoj  35 000 Kč
Mateřské a rodinné centrum Dymáček  30 000 Kč

Další důležité informace 
Odvoz zeleného odpadu

Pravidelný odvoz odpadu ze zahrádek pomo-
cí velkoobjemových kontejnerů bude prová-
děn v  pravidelných intervalech, a  to v níže 
uvedených termínech.
Pro část obce Městečko v sudých týdnech:
4.-5. dubna, 17.-18. dubna, 2.-3. května,  
16.-17. května, 30.-31. května, 13.-14. června, 
27.-28. června, 11.-12. července, 25.-26. červen-
ce, 8.-9. srpna, 22.-23. srpna, 5.-6. září,  
19.-20. září, 3.-4. října, 17.-18. října, 
31. října – 1. listopadu, 14.-15. listopadu.
Pro část obce Chaloupky v lichých týdnech: 
11.-12. dubna, 25.-26. dubna,

9.-10. května, 23.-24. května, 6.-7. června, 
20.-24. června, 3.-4. července, 18.-19. července, 
1.-2. srpna, 15.-16. srpna, 29.-30. srpna,  
12.-13. září, 26.-27. září, 10.-11. října,  
24.-25. října, 7.-8. listopadu, 21.-22. listopadu

Kontejnery budou vždy přistaveny na obvyklých 
místech. Pro snadnější upamatování: kontejnery 
na bioodpad budou přistaveny v opačných týd-
nech než svoz komunálního odpadu.
Zároveň tímto občany žádáme, aby do kontejne-
rů ukládali výhradně odpad ze zahrádek, ne 
kusy trámů, desek a podobně.

Nový ceník pečovatelské služby

Rada městyse na  své schůzi konané dne 5. 3. 
2019 schválila s  účinností od  1. 4. 2019 nový 
Ceník pečovatelské služby Jedovnice, který na-
hrazuje ceník ze dne 5. 4. 2016. Od 1. 4. 2019 
dojde k  navýšení cen za  služby, které v  rámci 
smluvně domluvených úkonů poskytují pečo-
vatelky nejen v Domě s pečovatelskou službou, 
ale i v domácnostech klientů na území Jedovnic. 
Jsme si vědomi, že se nejedná o  populární 

opatření, ale v  rámci srovnání cen s  ostatními 
pečovatelskými službami v  regionu (Charita 
Blansko, Pečovatelská služba v  Blansku, 
v Petrovicích a v Adamově) zůstává Pečovatelská 
služba Jedovnice stále mezi nejlevnějšími posky-
tovateli těchto služeb. Podrobnější informace 
k úkonům a ceníku pečovatelské služby je možné 
získat v DPS nebo na úřadu městyse. 

úřad městyse
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Ceník pečovatelské služby a srovnání
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a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

1 pomoc a podpora při podávání jídla a pití   Kč/hod. 85   120 110 100 120 110   

2 pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních 
pomůcek   Kč/hod. 85   120 110 100 120 110   

3 pomoc při prostorové orientaci, samostatném 
pohybu ve vnitřním prostoru   Kč/hod. 85   120 100 100 120 110   

4 pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík   Kč/hod. 85   120 110 100 120 110   

b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

1 pomoc při úkonech osobní hygieny   Kč/hod. 90   120 110 100 120 110   

2 pomoc při základní péči o vlasy a nehty   Kč/hod. 90   120 110 100 120 110   

3 pomoc při použití WC   Kč/hod. 90   120 110 100 120 110   

c) Poskytnutí stravy nebo pomoci při zajištění stravy:

1

dovoz nebo donáška jídla - domy s pečovatelskou 
službou  Kč/úkon  6   15 2  6   

dovoz nebo donáška jídla - Jedovnice   Kč/úkon 10   20 18 15 10   
dovoz nebo donáška jídla - Jedovnice (manželské 
páry) Kč/ úkon 6   6   

2 pomoc při přípravě jídla a pití   Kč/hod. 85   120 110 100 120 110   

3 příprava a podání jídla a pití   Kč/hod. 85   120 110 100 120 110   

d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

1 běžný úklid a údržba domácnosti   Kč/hod. 90   130 110 80 120 110   

2 pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti Kč/hod. 120   130 130 100 120 110   

3 běžné nákupy a pochůzky   Kč/hod. 80   120 100 100 120 110   

4 velký nákup, například týdenní nákup Kč/úkon 100  115 115 115 115 110   

5 praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho 
drobné opravy   Kč/kg 60   65 65 65 70 65   

6 praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho 
drobné opravy   Kč/kg 60   65 65 65 70 65   

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

1 doprovázení dospělých k lékaři, na úřady a instituce 
a doprovázení zpět Kč/hod. 95   120 110 100 + 

cesta 120 110   

Úkony poskytované fakultativně  .............................................................................. úhrada Kč/hod
Název úkonu
1 užívání nerezového jídlonosiče v plastovém termoobalu  .............................. 20 Kč/měsíčně
2 výpůjčka invalidního vozíku .................................................................................... 10 Kč/den
............................................................................................................................................. 30 Kč/pátek-neděle

Nepoteče vám voda? Vše se nyní dozvíte včas a zdarma

Brno, Jihlava – Odstávka nebo havárie na vo-
dovodu, kvůli níž by vám doma nebo ve firmě 

nemusela téct voda? O  takové události se nyní 
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dozvíte včas a zdarma. A to přímo z textové zprá-
vy ve vašem mobilním telefonu. 
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, 
a.s., nyní zprovoznila zcela ojedinělou službu – 
VAS SMS Info. Je jedinou společností, nabíze-
jící tuto novou, bezplatnou službu pro více než 
540 000 obyvatel na jižní Moravě a Vysočině.
V  případě plánované odstávky nebo nečekané 
havárie na vodovodní síti v místě vašeho bydliště 
budete obratem informováni pomocí SMS zprá-
vy nebo e-mailu. Dosud se o těchto událostech 
mohli zákazníci dozvědět například z  webo-
vých stránek nebo z  informací vkládaných 
do schránek.
Nová služba je od 1. března dostupná pro odbě-
ratele z více než 700 obcí okresů Brno-venkov, 
Blansko a  Znojmo na  jihu Moravy a  Jihlava, 
Třebíč a  Žďár nad Sázavou v  Kraji Vysočina. 
Stačí se registrovat přes formulář nebo se přihlásit 
v ZIS – zákaznickém informačním systému na webo-
vých stránkách www.vodarenska.cz. Ochotně vám 

poradí také naši pracovníci v  zákaznických in-
formačních centrech v sídlech divizí.
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, 
a.s. se nejen snaží zlepšovat a  zkvalitňovat své 
služby, ale podílí se také mnoha formami na spo-
lečenském životě v lokalitách, kde provozuje vo-
dovody a  kanalizace. Aktivity této společnosti 
byly oceněny Národní cenou kvality 2018, což 
je nejprestižnější ocenění udělované v  České 
republice a vyhlašuje jej Ministerstvo průmyslu 
a obchodu.

Mgr. Iva Librová, VODÁRENSKÁ 
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Jedovnický kemp 2015-2019 (2. část)

Příspěvek navazuje na článek v minulém čísle Jedovnického zpravodaje.

Kemp - nabídka, služby, obsazenost
Kemp Olšovec Jedovnice může nabídnout hos-
tům různé typy ubytování. V letní sezóně je to 
celkem 380 lůžek (celoročně 110 lůžek): 
• zděná budova (pokoje 2, 3, 5lůžkové),  

46 lůžek
• zděné chaty (5lůžkové), 60 lůžek
• bungalovy (5lůžkové), 65 lůžek
• táborové dřevěné chatky (2 a 4lůžkové),  

150 lůžek
• další dřevěné chatky různé velikosti a vybave-

ní (2 až 12lůžkové), 60 lůžek 
• dále 80 elektrických přípojek pro karavanová 

stání a stovky míst pro stanování. 
V období 2016-2017 došlo k částečnému snížení 
ubytovací kapacity o 100 lůžek v důsledku od-
stranění starých dřevěných chat v části bývalého 
Velamosu (při pohledu od  rybníka v  levé části 

kempu). Chaty dlouhodobě nesplňovaly hygie-
nické normy pro provozování ubytování. 
Kemp poskytuje prostory k oslavám, rodinným 
setkáním, svatbám, srazům aj. Tyto akce se 
konají především v  jídelně hlavní budovy (110 
míst) a  od  jara do podzimu v prostorách dvou 
salónků (bývalá pizzerie, 140 míst). Zájem 
o pronájem prostor, ale i zajištění oslav, je stále 
vyšší. Často jsou objednávány cateringové služ-
by různého rozsahu. Firmy mají zájem o  zajiš-
tění především teambuildingových akcí. Např. 
v  loňském roce si kemp zvolila také významná 
nadnárodní společnost pro třídenní školení pro 
115 zaměstnanců z  5 evropských zemí. Kemp 
zajišťoval ubytování a veškeré stravovací služby, 
včetně večerních rautů, grilování, coffee breaků. 
Po  zkušenostech z  předchozích let pracovníci 
kempu nyní vědí, že i tak rozsáhlé akce zvládnou 
realizovat ke spokojenosti objednatelů. 

Volby do Evropského parlamentu 
se uskuteční v pátek 24. a v sobotu 25. 
května 2019 v rámci celoevropských 
voleb do EP. V České republice se volí 
celkem 21 poslanců. Voleb je možné se 
zúčastnit i mimo místo trvalého bydliště 
na voličský průkaz, nelze ovšem odvolit 
v zahraničí.

redakce (podle https://www.info.cz/volby 
-evropsky-parlament-2019-datum-wiki)
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V  období březen-červen, září-říjen využívají 
areál především školy. V  některých termínech 
v kempu pobývá a stravuje se více než 300 dětí 
a studentů denně. 
Kromě uvedených služeb se pracovníci údržby 
kempu starají o prostory nejen v kempu, ale také 
kolem rybníka Olšovce (od břehu po chodníky 
nebo cestu), čistí hladinu vodních ploch Olšovce, 
rybníků Budkovanu, Vrbového, Dubového, od-
klízí a sváží komunální odpad aj. 
Kemp postupně rozšiřuje nabídku služeb. Byly 
vytvořeny nové propagační materiály o  kempu 
i  Jedovnicích (také v  anglickém jazyce). Velmi 
pozitivní zpětnou vazbu klientů jsme obdrželi 
po zprovoznění nových webových stránek. 
Zájem o ubytování v kempu každým rokem ros-
te. Počet hostů se od roku 2015 výrazně zvýšil, 
tím pádem se zvyšuje i částka odváděná městysi 
(tzv. rekreační poplatek). 

Olšovec - počet hostů a  počet přenocování 
2014-2018 (údaje ČSÚ)
Rok 2014 2015 2016 2017 2018
Počet 
ubytovaných 12.188 13.860 16.353 16.678 24.683 

Počet 
přenocování 23.862 25.460 31.110 33.705 62.661 

Pozn.: Výše rekreačního poplatku, který každý 
ubytovatel odvádí obci, je stanovená vyhláškou 
ÚM o místních poplatcích z r. 2011. Sazba poplat-
ku činí 10,- Kč za dospělou osobu a každý den po-
bytu, platí pro všechny provozovatele ubytovacích 
služeb v obci. 
V  roce 2017 kemp získal z  hlediska propagace 
významné ocenění – Zlatou medaili prázdnino-
vého inspektora.

Kemp – majetek, nájem
Nemovitosti (budovy, až na výjimky i pozem-
ky) jsou majetkem obce, která je pronajímá 
společnosti Olšovec, s.r.o. (vlastníkem společ-
nosti je obec) a společnost odvádí obci nájem. 
Kemp veškerý provoz i služby pokrývá ze svých 
zdrojů. Jako správný hospodář část výnosů 
přenechává na  opravy a  modernizaci svého 
movitého majetku: vybavení chat novým ná-
bytkem, lůžkovinami, povlečením, spotřebiči, 
kuchyňskými linkami aj. Opravy většího roz-
sahu (např. opravy nemovitostí, stavby aj.) však 
nemůže společnost realizovat. Podle nájemní 
smlouvy mezi městysem Jedovnice (vlastníkem 
společnosti) a Olšovec, s.r.o. nemůže nájemce 
provádět modernizaci a technické zhodnocení 
majetku sám. Toto provádí vlastník nemovi-
tostí (tj. obec), kterému pak nájemce vynalo-
žené náklady splácí formou zvýšeného nájmu. 
Kemp také nemůže, na rozdíl od obce, využí-
vat některé dotační tituly – ty může využívat 
jen vlastník nemovitostí. To jen na  vysvětle-
nou, proč „krásně“ znějící věty typu „už ani 
korunu do kempu“ či „kemp si na sebe a opra-
vu musí vydělat sám“ jsou reálně de facto ne-
realizovatelné. Investice obce, které zastupitelé 
odsouhlasili (akce Camping po celý rok - vybu-
dování bungalovů, Revitalizace hlavní budovy, 
Oprava veřejných WC), se vrací obci ve formě 
zvýšeného nájmu hrazeného kempem. 

Kemp – plány, rozvoj od r. 2019
Důležitá je oprava starých, již zrezivělých a pras-
kajících rozvodů vody a  poškozené kanalizace 
v areálu kempu. Dále je v plánu nahradit staré 
dřevěné chaty jinými typy ubytovacích zaří-
zení. Velkým problémem je vlhnutí budovy 
„pod terasou“, která byla společně s  ostatními 
částmi komplexu v  r. 2013 zateplena (projekt 
revitalizace), nedošlo ale k sanaci zdiva, zhoršilo 
se zatékání a  promočení zdiva. Do  budoucna 
je velkou výzvou především vybudování nové 
recepce. Vzhledem k  majetkovým poměrům 
(mapka v  minulém čísle zpravodaje) by bylo 
vhodné přemístění recepce na  pozemek patřící 
obci, např. přesunutí recepce k bývalé restauraci 
Partyzánka. 
Rozvoji areálu napomáhá i  zpracovaná studie. 
Jedná se o  návrh, který je postupně aktuali-
zován, upravován. Nyní je řešena revitalizace 
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zeleně v centrální části kempu, kde jsou jehlič-
naté stromy buď napadené lýkožroutem, nebo 
na konci své životnosti. 
Pozn.: Ve spolupráci s VUT Brno byla zpracována 
bakalářská práce na  téma „geodetické zaměření 
chodníku od  hráze po  půjčovnu lodiček“, která 
třeba v  budoucnu bude využita pro vybudování 
nové cesty pro pěší podél poměrně frekventované 
komunikace. 

Vedení kempu
Od  r. 2010 se kemp potýkal s  personální-
mi problémy na  pozici vedoucích. Za  čtyři 
roky (2010-2013) kemp vedli tři vedoucí. 
Následně (2013-2015) vedli kemp jednatelé, 
kteří ke svému hlavnímu pracovnímu poměru 
zastávali funkci vedoucího a provozního kem-
pu. V  letech 2015-2018 byla vedením kempu 
pověřena uvolněná místostarostka – toho času 
model převzatý z  „obecního kempu“ Merkur 
Pasohlávky. Následně došlo ke stabilizaci stavu 
(vyřešení personálních problémů). Rada obce 
(která je současně valnou hromadou společ-
nosti Olšovec a  rozhoduje o  společnosti) byla 
průběžně informována o  všech zásadnějších 

akcích i  záměrech. Kemp postupně zvyšoval 
úroveň ubytovacích i  stravovacích služeb, což 
se odrazilo na  návštěvnosti i  tržbách. Také 
s  podporou vlastníka se podařilo realizovat 
řadu dlouho opomíjených, relativně drobných 
zlepšení, které měly velký vliv na  spokojenost 
návštěvníků kempu. Podařilo se oslovit vět-
ší počet škol a  tím zlepšit naplněnost kempu 
také mimo hlavní letní sezónu. V  roce 2018 
byla na žádost finančního výboru a zastupitel-
stva zpracována finanční analýza společnosti. 
Výsledky ukázaly, že je společnost v  dobré 
finanční kondici, že se rozvíjí. Přesto někteří 
zastupitelé tvrdili i tvrdí, že kemp je pro obec 
neziskový. Výsledky hospodaření i  stav areálu 
jsou pro ně pravděpodobně málo přesvědčivé. 
Mnozí ale nevyužili možnosti a nezúčastnili se 
prohlídek areálu a setkání pro zastupitele pří-
mo v  kempu, nemohou tedy relevantně hod-
notit stav významné části obecního majetku. 
Snad se za takovým jednáním neskrývá nějaký 
tajný záměr, např. kemp – obecní majetek – 
třeba prodat. V  říjnu 2018 výsledky povoleb-
ních jednání vedly k  závěru, že dojde znovu 
k oddělení pozice vedoucího kempu od funkce 
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místostarosty. Následně bylo na místo vedoucí-
ho kempu vypsáno výběrové řízení. Hodnotící 
komisi tvořili členové valné hromady společ-
nosti (5 radních) a  jednatelé společnosti: A. 
Bayerová, L. Blažek, Z. Doležel (mezi uchazeči 
nemohou být členové komise; pokud by měli 
zájem o  danou práci, nemohli by být členy 
výběrové komise). Komise dne 6. března nevy-
brala vhodného kandidáta (přihlásil se pouze 
jediný uchazeč), a  proto bylo vyhlášeno nové 
výběrové řízení. 

Závěrem
Podle výsledků i analýz je společnost Olšovec, 
s.r.o. „v dobré kondici“. Zvýšil se obrat, zlepšilo 
se vybavení kempu, jsou dostupná podrobná 
data o  hospodaření, o  fungování společnosti, 
návštěvnosti, stabilizoval se tým zaměstnanců 
atd. Některé tradiční akce byly po  pečlivém 
rozboru ekonomických i  dalších parametrů 
ukončeny. Jedná se např. o SDK (Street dance 
kemp) - návštěvnost této akce postupně klesa-
la, účastníci v posledních letech neměli zájem 
o  stravování v  kempu, což znamenalo také 
nižší zisky, řešilo se časté poškození majetku, 
ztráty aj. Nevhodný byl především prázdnino-
vý termín zahrnující státní svátky na  začátku 
července, kdy je tradičně zájem o ubytování ze 
strany mnoha hostů, jejichž zájem kvůli SDK 
tak nemohl být uspokojen. Ubytovací možnos-
ti kempu byly omezené i týden před SDK kvůli 
náročným přípravám a pak i v  týdnu po akci 
kvůli úklidovým pracím. Sezóna 2018 bez 
SDK potvrdila, že zrušení této akce a uvolně-
ní ubytovacích kapacit pro běžné individuální 
hosty, především rodinnou rekreaci, bylo pro 
kemp výhodnější.
Pozitivní změny zaznamenal také tradiční 
podzimní výlov rybníka Olšovce – systémově 
zpracované, vymezené umístění stánků při vý-
lovu vedlo k omezení zmatků. Pravděpodobně 
nikomu „Na  Kopci“ se nestýská po  stojících 
autech stánkařů čekajících na příjezdové cestě 
k  rybníku od  čtvrtka večer a  hlavně v  pátek 
brzy ráno před výlovem na  umístění stánků, 
jak tomu bývalo dříve…
Zlepšila se vybavenost areálu, některé nové 
akce se staly tradičními (závody dračích lodí, 
pravidelná setkání motoristů, pejskařů aj.). 
Letní animační programy vyhledávají rodiny 

s dětmi – každoročně i z tohoto důvodu přibý-
vá poptávek i zadaných rezervací. 
Na letní sezonu 2019 je kemp dobře připraven, 
množství zadaných rezervací je podstatně vyšší 
než v loňském roce (dokonce je zadána rezerva-
ce i na rok 2021). 
Kemp i  letos přivítá spoustu hostů, kteří 
snad budou odjíždět spokojení a  budou pře-
dávat dobré reference a  doporučení pobytu 
v Jedovnicích. 

Anna Bayerová, jednatelka 
společnosti Olšovec s.r.o.

Kemp – zhodnocení 2015-2019  
z pohledu jednatelky společnosti 
Po více než čtyřech letech působení a „spoluži-
tí“ s kempem jsem se rozhodla ukončit činnost 
jednatele Olšovec, s.r.o. Loučení s  kempem 
není pro mne lehké. Znala a  poznávala jsem 
ho dlouhou dobu – v  letech 1987-1988 jako 
recepční (s  vedoucí paní Kučerovou), 1996-
1998 jako studentka VŠ a zároveň lektorka pro 
novou aktivitu, a  to terénní přírodovědnou 
výuku (projekt Masarykovy univerzity), od  r. 
2006 jako zastupitelka. Od r. 2010 jako členka 
valné hromady jsem podporovala především 
spolupráci se školami, které „finančně drží“ 
kemp v  době mimosezonní. Od  r. 2015 jsem 
byla pověřena vedením kempu. Po  volbách 
2018 se moje názory na řízení kempu a mož-
nosti rozvoje areálu lišily od názorů některých 
kolegů, proto jsem se rozhodla nepokračovat 
v pozici vedoucí, ale jako jednatelka dále pře-
dávat získané zkušenosti z  předchozích roků. 
Na prosincové valné hromadě jsem požadovala, 
aby konkurz na místo vedoucího byl vyhlášen 
co nejdříve, aby se stačil nový (nová) vedoucí 
před zahájením sezony co nejpečlivěji seznámit 
s areálem. Po jednání valné hromady Olšovec, 
s.r.o. ze dne 6. března jsem se nestačila divit 
názorům některých zúčastněných a rozhodla se 
z daného týmu jednatelů vystoupit. 
Ráda bych tímto poděkovala především za-
městnancům kempu za  jejich zodpovědnou 
práci, ale také  spolupracovníkům, kteří svý-
mi návrhy i pomocí (výjezdy - někdy pozdně 
nočními, jindy víkendovými) pomohli vyřešit 
mnohé havarijní stavy a problémové situace. 
Přeji kempu hodně spokojených návštěvníků, 
ale především další modernizaci a rozvoj. 

Anna Bayerová
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Obecní policie 
Zpráva o činnosti obecní policie za období od 18. 1. do 18. 3. 2019

Obecní policie městyse Jedovnice mimo jiné 
řešila v uplynulém období následující události:
• Jiráskova ul., havárie vodovodního řádu, šet-

ření na místě, oznámeno správci komunikace.
• Nález mobilního telefonu, zjištění majitele, se-

psán úřední záznam, telefon předán majiteli.
• Krádež v  prodejně, výjezd na  místo, zjištění 

pachatele, sepsán úřední záznam. Věc vyřeše-
na pokutou příkazem na místě.

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

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

• Nález peněženky, sepsán úřední záznam, pře-
dána majiteli.

• 1x žádost o  asistenci ke  vstupu do  rekre-
ační chaty po  zadržení 2 osob v  pátrání. 
Fotodokumentace, sepsán úřední záznam.

• 1x žádost PČR Blansko o spolupátrání po ne-
známém pachateli dopravní nehody, ke které 
došlo v k.ú. Jedovnice.

• Nález dámské náušnice ze žlutého kovu. 
Náušnice předána majitelce – sepsán úřední 
záznam.

• 1x žádost PČR Brno o součinnost při šetření 
zvlášť závažného zločinu. 

• 1x záchrana života, do příjezdu PČR a lékaře 
prováděna první pomoc. Věc na místě předá-
na PČR Blansko.

• 1x oznámeno fyzické napadení, výjezd na mís-
to, šetření, sepsán úřední záznam. 

• 1x oznámeno vloupání do  rekreační chaty 
v  k.ú. Jedovnice. Zajištění místa trestného 
činu – věc následně předána PČR Blansko.

• 1x oznámen únik vody pod hotelem Kras. 
Šetření na místě, vyrozumění majitele objek-
tu, posyp namrzající komunikace.

• 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.

• 1x přijato oznámení k  odstavenému osobní-
mu automobilu na parkovišti v Chaloupkách. 
Provedeným šetřením na místě nebylo zjiště-
no, že by byl spáchán trestný čin či přestupek.

• 16x předvolání pro pachatele přestupku v sil-
ničním provozu. Přestupky následně vyřešeny 
uložením pokut příkazem na místě.

• 1x přestupek na  úseku ochrany zdraví před 
škodlivými účinky návykových látek a  ji-
nými toxikomaniemi – kouření na  místech, 
kde to zákon zakazuje – zastávka autobusů 
na  Havlíčkově náměstí. Přestupek vyřešen 
na místě uložením pokuty příkazem na místě.

• 1x oznámení o  nezabezpečené vypouštěcí 
šachtě. Výjezd na místo. Zjištění majitele po-
zemku. Následně majitel vyzván k  zajištění 
nebezpečného místa.

• 8x výběr poplatků za užívání veřejného pro-
stranství a reklamy na JIK.

• 2x odchyt psa v  k.ú. Jedovnice. Šetření 
ke  zjištění majitelů, sepsány úřední zázna-
my. Přestupky vyřešeny pokutou příkazem 
na místě.

• 1x přijato oznámení poškození soukromé-
ho majetku – poškození oplocení pozemku 
motorovým vozidlem. Způsobená škoda cca 
500 Kč. Věc šetří OPMJ.

• 34x vystaveno povolení k  vjezdu do  chatové 
oblasti.

• 1x asistence při dopravní nehodě a  zajiš-
tění místa nehody na  silnici 373 ve  směru 
Jedovnice – Kotvrdovice.

• 2x šetření případů podomního prodeje na k.ú. 
městyse Jedovnice. Přestupky proti pořádku 
v územní samosprávě – porušení Tržního řádu 
městyse Jedovnice – byly vyřešeny na  místě 
domluvou a zákazem další činnosti prodejců.

• 9x asistence při likvidaci a odklízení spadlého 
stromu vlivem silného poryvu větru a při těž-
bě dřeva v chatové oblasti.

• 2x oznámena krádež dřeva. Přestupky proti 
majetku šetří OPMJ

• 4x kontrola chatové oblasti a  pátrání po  ne-
známém pachateli vloupání do chat. 
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• Společný výkon služby s  Obv. odd. PČR 
Blansko, součinnost při šetření trestné činnos-
ti páchané na k.ú městyse Jedovnice.

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

Obecní policie nenahrazuje práci PČR. V na-
léhavých případech nebo při nedostupnosti 

obecní policie volejte prosím Policii České 
republiky. Tísňová linka: 158
Obvodní oddělení PČR Blansko:  
tel. 974 631 396
Úřední hodiny Obecní policie městyse Jedovnice: 
středa 13.00-17.00, tel. 723 204 979

Luděk Kolář, velitel Obecní 
policie městyse Jedovnice

Společenská kronika
Přehled o obyvatelích – rok 2018
Počáteční stav k 1. 1. 2018 - 2770 osob

Měsíc  Př
ist

ěh
ov

án
í

Na
ro

ze
ní

Od
st

ěh
ov

án
í

Úm
rtí

Ce
lke

m

St
av

Leden Muži 4 1 -2 -1 2 2775
  Ženy 3 3 -1 -2 3  
Únor Muži 0 1 -3 -2 -4 2767
  Ženy 2 0 -4 -2 -4  
Březen Muži 3 0 -1 -4 -2 2765
  Ženy 4 0 -2 -2 0  
Duben Muži 4 1 -1 -2 2 2776
  Ženy 6 3 0 0 9  
Květen Muži 2 3 0 0 5 2782
  Ženy 1 0 0 0 1  
Červen Muži 3 1 -4 -2 -2 2787
  Ženy 5 4 -2 0 7  
Červenec Muži 4 0 -5 -1 -2 2775
  Ženy 3 0 -10 -3 -10  
Srpen Muži 1 0 -2 -1 -2 2774
  Ženy 1 1 -1 0 1  
Září Muži 1 1 -2 0 0 2771
  Ženy 1 1 -5 0 -3  
Říjen Muži 2 0 -1 -1 0 2768
  Ženy 3 1 -5 -2 -3  
Listopad Muži 2 0 -1 -3 -2 2767
  Ženy 0 2 -1 0 1  
Prosinec Muži 4 2 -1 -1 4 2773
  Ženy 1 2 -1 0 2  
Celkem 60 27 -55 -29 3  

K 31. 12. 2018 žilo v Jedovnicích 2773 oby-
vatel (1364 mužů a 1409 žen). Ve srovnání se 

stavem k 1. 1. 2018, kdy zde žilo 2770 obyvatel 
(1365 mužů a 1405 žen) nás tedy v Jedovnicích 
je o 3 více (-1 muž a +4 ženy).

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

Březen
 1. 3. Michal Szlávik, U Hrubé lípy 536, 

83 roků
 4. 3. Olga Kakáčová, Jiráskova 336, 88 roků
 7. 3. Růžena Trojáčková, Jiráskova 28, 83 roků
 7. 3. Štefana Tomášková, Zahradní 699, 

83 roků
 7. 3. Robert Janíček, Jiráskova 187, 90 roků
 8. 3. Ing. Stanislav Doležal, Na Kopci 566, 

99 roků
 10. 3. Svatoslava Drochytková, Na Kopci 636, 

92 roků
 15. 3. Olga Kocmanová, Barachov 298, 89 roků
 16. 3. Marie Reisnerová, Absolonova 419, 

81 roků
 20. 3. Ing. Vladimír Hadrava, Palackého 280, 

84 roků
 21. 3. Jarmila Ševčíková, Zahradní 699, 

84 roků
 23. 3. Jana Štelmachová, Záměstí 101, 90 roků

Duben
 4. 4. Karol Smorada, Na Kopci 501, 80 roků
 5. 4. Květoslava Formánková, Jiráskova 465, 

94 roků
 6. 4. Alžbeta Stará, Na Kopci 634, 81 roků
 8. 4. Marie Kučerová, Zahradní 699, 81 roků
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 11. 4. František Randula, Zahradní 699, 
83 roků

 14. 4. Drahomíra Kousalíková, Havlíčkovo 
nám. 390, 94 roků

 15. 4. Josef Kocman, Havlíčkovo nám. 130, 
94 roků

 24. 4. Květa Vančurová, Nad Rybníkem 524, 
81 roků

 28. 4. MgA. Jaroslav Zouhar, Zahradní 699, 
82 roků

50 roků společného manželského života  
- zlatou svatbu oslaví
dne 6. 4. manželé Marie a Bohuslav Daňkovi, 
Na Kopci 543
dne 12. 4. manželé Dášenka a Jaroslav 
Němcovi, Absolonova 404
dne 19. 4. manželé Mgr. Ivana a Bohuslav 
Povýšilovi, Tyršova 519
Všechno nejlepší k výročí sňatku a ještě mnoho 
krásných společných let. 

Vítáme mezi námi
V obřadní síni jsme uvítali tyto nově narozené 
děti:
- Sofii Dufkovou, Na Větřáku 725
- Daniela Chromého, Podhájí 188
- Sofii Dostálovou, Kniesova 769
- Mathiase Bezděka, U Hrubé lípy 625

- Nelu Kratochvílovou, Tyršova 740
- Annu Janečkovou, Habeš 518
- Eliáše Šabrňáka, Na Větřáku 529
- Richarda Fajfra, Záměstí 112

Zdeňka Nečasová, matrikářka ÚM Jedovnice 

Mateřská škola
Ptáci jako výchovně vzdělávací téma

Odborníci uvádí, že člověk si zapamatuje 20 % 
z toho, co slyší, 30 % viděného, 50 % z toho, co 
co viděl a slyšel. Přidáme-li k tomu hmat, pohyb 
a možnost diskutovat o činnostech, procento za-
pamatování se zvyšuje. 
Metody, které výše uvedené splňují a které v ma-
teřské škole Jedovnice pravidelně uplatňujeme, 
jsou bezesporu hra a prožitkové učení. Program, 
který plánujeme spolu s dětmi, vždy bývá plný 
her i prožitků.
Téma „Ptáci“ jsme v  předjaří zvolili ve  spoje-
ní s  objevováním světa. Cílem programu bylo 
učit děti být více vnímavé k  přírodě, prožívat 

sounáležitost s živou přírodou, poznávat některé 
zákonitosti života ptáků, vědět, čím se živí.
Některé informace děti již věděly, jiné jsme na-
cházeli v knihách nebo na internetu. Objevování 
jsme začali tím, kdo vlastně obývá naši plane-
tu Zemi. Následně jsme se věnovali ptáčkům. 
Hledali jsme odpovědi na otázky, zda jsou ptáci 
pro přírodu i člověka užiteční a proč, čím se živí, 
čím to, že umí létat, nebo kdo je ornitolog. Ptáky 
jsme si rozdělili na tažné a přezimující. Obě sku-
piny jsme svým způsobem obdivovali. Ty tažné, 
že zvládají dalekou cestu přes moře a zjara se vra-
cejí zpět k nám, do svého rodného kraje. Obdiv 

První narozené miminko v letošním roce - 
Eliáš Šabrňák, nar. 7. 1. 2019 
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si zaslouží také ptáci, kteří u nás zůstávají přes 
zimu a vydrží mnohdy kruté mrazy a nepohodu. 
V  zimě se živí převážně semeny. Přežít do  jara 
jim pomáhají lidé. Zblízka ptáky můžeme vidět 
zejména na  obrázcích, neboť se jedná o  plaché 
tvory. Také je můžeme pozorovat u  krmítka 
za oknem nebo pomocí dalekohledu. 
V  naší školce tuto výsadu mají děti ze tříd 
Kapříci a Hastrmánci. V zimě sypou do krmítka 
různé ptačí dobroty a  potom pozorují oknem, 
jak se o ně ptáčkové dělí. 
Prohlíželi jsme s dětmi obrázky ptáků, poslou-
chali nahrávky jejich zpěvu, učili se je poznat 
a  pojmenovat. Pokoušeli jsme se složit origami 
papírového ptáka. Podařilo se nám různými 
technikami vytvořit celé hejno ptáčků a vyzdo-
bili jsme prostory mateřské školy. 
Ve  třídě Kačenky děti vyráběly krmítka pro 
ptáčky, která obsahovala rovnou i potravu v po-
době slunečnicových a  jiných semínek. Hotová 
krmítka rozvěsily na  zahradě mateřské školy 
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a v aleji u rybníka. Poté pozorovaly, jak tuto dob-
rotu objevili opeřenci a pochutnávali si na ní. 
Děti ze třídy Žabky se pustily do  výzkumu. 
Kolik krmítek pro ptáky je v  ulici Záměstí? 
Napočítaly 11 krmítek u domů, zřejmě hodných 
lidí, kteří se v  zimním období starají o ptáčky. 
Na další vycházce jsme zamířili k bytovce v ulici 
Na Větřáku. Cílem bylo zjistit, jaká potrava je 
v  krmítkách připravena pro hladové zobáčky. 
Kromě potravy jsme v korunách stromů objevili 
několik zpěváčků, ukryli se tam před hlasitým 
„štěbetáním“ našich dětí.  
Téma děti zaujalo, činnosti je bavily. Učily se 
spolupracovat ve  skupině, půjčovat si pomůc-
ky a  domlouvat se, zdokonalily svoje pracovní 
dovednosti jako je stříhání, lepení, skládání 

z papíru, učily se pracovat s knihou a v neposled-
ní řadě rozšířily své vědomosti. Při procházkách 
si více všímaly okolí a dokázaly se zcela ztišit, aby 
slyšely zvuky v  přírodě. Tato dovednost přetr-
vává, samy poslouchají, který ptáček jim zrovna 
zpívá, a hledají, kam se před nimi ukryl.
Nyní budeme vyhlížet čápy, kteří se na komín 
jedovnické mateřské školy každoročně vracejí. 
Podle pranostiky již 12. března, na  sv. Řehoře, 
čáp letí přes moře… 
V  závěru školního roku se k  tématu „Ptáci“ 
a  životu na  naší planetě Zemi znovu vrátíme. 
Tentokrát se přeneseme do dávné minulosti, kdy 
zde žili ptakoještěři a dinosauři. Děti se mohou 
těšit na výlet do Dinoparku ve Vyškově. 

 Dana Zouharová a Jitka Kučerová

Akce pro děti a rodiče v mateřské škole v měsíci dubnu a květnu

Pozvánka na besedu: Zodpovědnost
Vážení rodiče dětí, navštěvujících mateřskou 
školu Jedovnice a  rodiče dětí, chystajících se 
k zápisu do mateřské školy Jedovnice,
zveme vás na  společné setkání do  mateřské 
školy.
Připravujeme pro vás v pořadí třetí besedu s od-
borníkem. Tentokrát na  téma „Zodpovědnost“ 
– vůči sobě, druhým, v rodině.
Termín setkání: 8. dubna 2019
Besedovat s  vámi přijede paní Iva Řehůřková, 
odborná lektorka pro předškolní věk.
Beseda je pro vás zdarma, škola paní lektorku 
platí z projektu. 
• Začátek besedy: 15.30 hod.
• Místo setkání: II. budova mateřské školy, třída 

Hastrmánci.
• K občerstvení Vám připravíme čaj nebo kávu. 

Těšíme se na společné setkání 
s vámi a odborníkem.

Další akce mateřské školy
• 15. dubna pro děti ve  spolupráci s  diva-

dlem Netratrdlo (Netradičně tradiční di-
vadlo) uspořádáme program pod názvem 
Velikonoční cesta, který děti zábavnou for-
mou provede celým  velikonočním  obdobím. 
Jde o příjemné setkání a oslavení svátků jara 
formou hry.

• 25. dubna se budou děti fotografovat, tento-
krát na téma „Staré časy – tříkolka“ (ilustrační 
foto bude vystaveno na nástěnkách).

• 29. a 30. dubna proběhne 8. díl Malé tech-
nické univerzity s názvem Malý energetik.

• 7. května uspořádá I. budova mateřské školy 
jarní vyrábění pro děti a tatínky.

• 9. května proběhne zápis dětí k  předškol-
nímu vzdělávání v  Mateřské škole Jedovnice 
od školního roku 2019-2020.

• 15. a 16. května uspořádá II. budova mateř-
ské školy jarní besídky pro rodiče.

• 20. a 21. května proběhne 9. díl Malé technic-
ké univerzity s názvem Malý vodohospodář.

• V týdnu od 20. do 24. května (termín bude 
upřesněn) uspořádáme pro děti „Cestu za pře-
kvapením“. Jedná se o  dopolední vycházku 
formou hry šipkovaná (do  okolní přírody), 
s plněním úkolů a překonáváním přírodních 
překážek. 

• 30. května budou zveřejněny výsledky zápisu 
dětí do  mateřské školy Jedovnice. Výsledky 
budou vyvěšeny na www.msjedovnice.cz a ná-
stěnkách v obou budovách mateřské školy. 

Aktuální informace o dění v mateřské škole najdete 
na našich webových stránkách. V důsledku zapo-
čatých oprav obou budov mateřské školy je možná 
případná změna konání akcí.
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Připravujeme zápis do Mateřské školy Jedovnice od školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, od 2. dubna do 3. května (včet-
ně) se můžete přihlašovat k zápisu do mateř-
ské školy Jedovnice. 
Způsob přihlášení:
1) Přes naše webové stránky  
www.msjedovnice.cz

On-line způsobem si zvolíte váš čas, kdy se 
dostavíte k  zápisu, v  záložce ke  stažení vytisk-
nete formuláře (žádost, přihlášky ke  stravování 
a do Klubu rodičů, potvrzení od lékaře, souhlas 
se zpracováním osobních údajů), vyplněné for-
muláře přinesete v den zápisu do mateřské školy.

Mateřská škola Jedovnice, Zahradní 632 pořádá: 
                                                       

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY  
OD ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 
  

              
                KDY?  9. KVĚTNA 2019 

                                             V době od 8:00 do 11:00  
                                             a od 13:00 do 15:00 hodin  

 
                                         
KDE? V PROSTORÁCH I. BUDOVY MŠ 
V DŮSLEDKU OPRAV BUDOV MATEŘSKÉ ŠKOLY JE ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ ZÁPISU 
MOŽNÁ. SLEDUJTE AKTUÁLNÍ INFORMACE NA www.msjedovnice.cz 
  
S sebou: 

 občanský průkaz   
 rodný list dítěte 
 vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

včetně příloh  
K zápisu přijdou rodiče s dítětem, které chtějí do MŠ umístit   
 

Naše mateřská škola Vám nabízí:                                                        
 

 odbornost, spolupráci, podnětné a bezpečné prostředí 
 výchovně vzdělávací program podle Kurikula podpory zdraví                                       
 rozvíjení talentu dětí formou zájmových kroužků  
 prostornou zahradu v přírodním stylu 
 možnost být členem sdružení spolku Klub rodičů a společně 

pořádat zajímavé akce pro děti. 
 

 
TĚŠÍME SE NA NOVÉ HOLKY A KLUKY! 
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2) Osobně, v ředitelně mateřské školy, kde si 
zvolíte čas zápisu a dostanete vytištěné formulá-
ře, které vyplněné přinesete v den zápisu do ma-
teřské školy. Před osobní návštěvou volejte na te-
lefon 722 686 637. Děkujeme za pochopení.

Všechny informace o zápisu najdete od měsí-
ce dubna na našich webových stránkách. 
Těšíme se na nové holky a kluky!

Vedení mateřské školy Jedovnice

Základní škola
Hodonínský lyžař

I  letos se žáci 1.-5. třídy naší školy zúčastnili 
lyžařských závodů v  Hodoníně. V  konkurenci 
čtyř škol jsme si vedli víc než 
skvěle a  ve  všech kategori-
ích stáli naši reprezentanti 
na stupních vítězů.
1. místo ve svých kategoriích 
obsadili: Ondřej Štěpánek, 
Anna Sehnalová, Štěpán 
Pešek, Lukáš Paar

2. místo obsadili: Filip Blažek, Eliška Skotáková
3. místo obsadili: Martin Štěpánek, Thea 
Dendisová
Ale i Tomáš Rusňák, Martina Pernicová a Stella 
Šůstková, kteří skončili na 4. místě, skvěle repre-
zentovali naši školu.
Děkujeme za skvělé výkony! 

Mgr. Hana Šíblová

Beseda s kurátorem pro mládež

V pátek 8. února jsme pořádali pro žáky sedmých 
a osmé třídy besedu s kurátorem pro mládež pa-
nem Mgr. Milanem Daňkem. Tyto besedy jsou 
pro ostatní školy tradicí, nám se jej ve spolupráci 
s novým vedením ZŠ podařilo pozvat až v letoš-
ním školním roce. 
V rámci těchto besed se žáci dozvěděli náplň prá-
ce kurátora, což je práce v problémových rodi-
nách, vyhledávání dětí, jejichž rodiče neplní své 
výchovné povinnosti, nezabezpečují péči o  ně 
nebo ohrožují výchovu a vývoj svých dětí. Dále 
se ve své činnosti kurátoři zaměřují na sledování 
vývoje dětí a mladistvých s poruchami chování, 
nad kterými byl stanoven dohled, a tyto rodiny 
pravidelně navštěvují. U problémových dětí po-
dávají kurátoři soudu návrh k  nařízení ústavní 
výchovy a  zprostředkovávají jejich umístění 
do výchovných ústavů, jsou povinni pravidelně 
navštěvovat děti a rodiče dětí, u kterých byla na-
řízena ústavní výchova. Po propuštění dětí nebo 
mladistvých z ústavní výchovy se snaží o to, aby 
byly tyto děti přijaty do  škol, vhodných učeb-
ních oborů a zaměstnání. 

Kurátoři pro mládež pracují s rodinami, ve kte-
rých žijí děti s poruchami chování a děti, které 
se dopustily trestného činu. V  rámci příprav-
ného řízení spolupracují s  orgány Policie ČR. 
Následně se osobně zúčastňují řízení u  soudu 
v  trestních věcech mladistvých, vypracovávají 
na žádost policie, soudů a státního zastupitelství 
zprávy o výchovném prostředí nezletilých, jejich 
chování a stupni mravního narušení. 
Dále se děti dozvěděly, že kurátoři nepracují 
pouze se zlobivými dětmi, ale také s dětmi, kte-
rým někdo ublížil. Při podezření na  spáchání 
trestného činu na dítěti kurátor podává podněty 
k zahájení trestního řízení příslušným orgánům 
(podávání alkoholu dítěti, ohrožování výchovy 
dítěte, týrání dítěte, opuštění dítěte…). 
V  oblasti sociálně patologických jevů u  dětí 
a  mládeže kurátoři analyzují situaci ve  svém 
obvodu, podílejí se na  organizování a  realizaci 
preventivních opatření směřujících proti krimi-
nalitě mládeže, alkoholismu a drogové závislosti. 
Děti beseda s  kurátorem velmi zaujala. Mnozí 
byli zaskočeni příklady z  praxe, které pan ku-
rátor uváděl. A  tyto působily jako odstrašující. 
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Mnohdy si totiž děti neuvědomují, že jejich cho-
vání již není legrace, ale může se jednat o pře-
stupek nebo dokonce trestný čin. A také teď už 
vědí, na koho se obrátit, bude-li jim ubližováno. 
Beseda se dětem velmi líbila a ta příští, na kterou 
se již těší, by podle nich měla trvat alespoň dvě 
hodiny, aby měly víc prostoru na otázky. 

Za  kolektiv učitelů ZŠ Jedovnice jsem velmi 
ráda, že k  nám pan kurátor konečně zavítal 
a navázali jsme dlouhodobou spolupráci, jak je 
u ostatních základních škol běžné. 

Jitka Langrová, DiS.

Barevný týden v ŠD a v ŠK

V týdnu od 25. 2. do 1. 3. 2019 jsme navázali 
na úspěšný „barevný týden“ minulého roku a té-
měř celou školu sjednotili každý den do  jedné 
barvy. Mezi sebou soutěžila všechna oddělení 
školní družiny a  školní klub. Nejvíce bodů 
pak nasbíralo III. oddělení. Ovšem v  letošním 
školním roce se zapojili i  žáci vyšších roční-
ků, a  dokonce někteří pedagogové. A  tak jsme 
v  pondělí mohli vidět žáky s  fialovými tričky 
i  módními doplňky, v  úterý se nám chodby 
hemžily samou bílou barvou, ve  středu jsme 
provětrali oranžové oblečení. Ani puntíkovaný 

čtvrtek nás nezaskočil, někteří barevný týden 
pojali svědomitě, a  tak si třeba puntíkovaná 
trika sami vyrobili. První březnový den jsme 
přivítali s  růžovou barvou a  úsměvem na  tvá-
řích, protože tento týden bylo v prostorách školy 
obzvlášť veselo a všem se tato akce velice líbila. 
Už nyní se těšíme na Ponožkový den, který při-
padá na 21. 3. 2019. Ptáte se proč? No protože si 
NA KAŽDOU NOŽKU OBLEČEME JINOU 
PONOŽKU, a  tím vyjádříme podporu lidem 
s Downovým syndromem.

Mgr. Regina Psohlavcová 

Den otevřených dveří pro budoucí „prvňáčky“

Ve středu 6. 3. 2019 se dveře naší základní školy 
otevřely budoucím prvňáčkům. Hned po  pří-
chodu se dětí i rodičů ujaly žákyně 9. tříd, aby 
je provedly po  prostorách školy a  doprovodily 

je do  školní družiny. Rodiče s  dětmi si mohli 
prohlédnout, jak funguje školní družina bě-
hem svého každodenního provozu. V  I.  oddě-
lení si děti mohly zahrát společně s  námi hru, 
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ve  II.  oddělení si vyslechly krátkou pohádku 
a ve III. oddělení na ně čekaly omalovánky a vý-
roba sádrové berušky, kterou si mohly odnést 
domů. Zatímco rodiče si prohlíželi učebnice, 
pracovní sešity a jiné pomůcky, s kterými budou 
jejich děti pracovat, budoucí prvňáčci si povídali 

s  našimi žáky a  společně si vymalovali omalo-
vánky nebo vypracovali pracovní list. Děkujeme 
všem, kteří se na nás přišli podívat, a těšíme se 
na zápis do 1. tříd, který proběhne 4. 4. 2019.

Mgr. Regina Psohlavcová 

Lesnická soutěž

Ve  čtvrtek 7.  3. jsme se zúčastnili okresního 
kola lesnické soutěže YPEF (Young People in 
European Forests) Soutěž je určena pro tříčlenné 
týmy žáků osmých a devátých tříd. 
Letošní 8. ročník proběhl tradičně na  zámku 
ve Křtinách a  jedovnická škola tu měla zastou-
pení dvou týmů.
V první části soutěže jsme psali obecný test, kte-
rý zahrnoval otázky z různých odvětví českého 
lesnictví. Šlo především o ochranu, využití a roz-
lohu lesů a o lesní hospodářství.
Dále nás čekalo poznávání přírodnin a  živo-
čichů na sedmi stanovištích. Určovali jsme stro-
my podle listů, šišek, větviček nebo dřeva. 

Body, získané z testu a stanovišť, poté rozhodly 
o celkovém pořadí týmů.
Čekání na  výsledky jsme si krátili střelbou 
z luku a nechybělo ani malé občerstvení. 
Tým z osmého ročníku, ve složení Ondřej Kala, 
Antonín Matuška a  Vojtěch Žižka, skončil 
na  šestém místě. Žákyně devátých tříd Adéla 
Matušková, Julie Opluštilová a Jana Stehlíková 
se umístily na  prvním místě a  postupu-
jí tedy do  krajského kola, které se bude konat 
na  Mendelově univerzitě v  Brně. Pro všechny 
účastníky byly přichystány krásné ceny, diplomy 
i dřevěné trofeje. 

Jana Stehlíková, 9. A

Dukovany, Dalešice 2019

Dne 8. 3. 2019 se deváté ročníky v rámci výu-
ky fyziky zúčastnily exkurze do jaderné a vodní 
elektrárny. Nejprve jsme se vlastním autobusem 
dopravili do jaderné elektrárny Dukovany. Tady 
nás paní průvodkyně seznámila s funkcí jaderné 
elektrárny. Dozvěděli jsme se, jak funguje reak-
tor, že základem je dodržování bezpečnostních 
pravidel a  že jaderné elektrárny, i  když jsou 
v  České republice pouze dvě, vyrábějí 40  % 
elektrické energie. 
Poté jsme se přepravili do  přečerpávací vodní 
elektrárny Dalešice, kde nás paní průvodkyně 

též seznámila s jejím provozem. Přednáška byla 
doplněna naučnými videi. V této elektrárně jsme 
se dozvěděli, na jakém principu vodní elektrárna 
funguje, že dalešická elektrárna slouží jako záso-
bárna vody pro jadernou elektrárnu. Zajímavostí 
je, že turbíny jsou barevně odlišené, aby se lépe 
rozpoznaly. Poté nás autobus zavezl do Jedovnic, 
kde byl také cíl naší exkurze. Akce se nám moc 
líbila a už se těšíme na další. 

Adéla Matušková, Žaneta Doleželová, 9. A

Základní umělecká škola
Okresní přehrávka komorních souborů s převahou smyčcových nástrojů

V úterý 5. března se v  sále ZUŠ představily tři 
komorní soubory, které budou reprezentovat 
okres Blansko v  krajském kole soutěže žáků 

základních uměleckých škol v  komorní hře 
s převahou smyčcových nástrojů.
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Dvě houslová dua (ze ZUŠ Jedovnice a  ZUŠ 
Boskovice) soutěží ve II. kategorii do 13 let věku 
a jedovnické trio ve složení dvoje housle a basso 
continuo (realizované na klavíru) vystoupí s re-
pertoárem barokní hudby.

Krajské kolo soutěže proběhne 28. března 
v  Ořechově. Všem účastníkům, a  zejména je-
dovnickým, držíme palce.

Ing. Kateřina Klimešová

Vystoupení pro Český červený kříž

Dne 28. 2. vystoupili naši žáci již poněkolikáté 
v úvodu výroční schůze oblastního spolku ČČK 
Jedovnice. Zazněla hra na  klavír, na  housle, 
na trubku a sólový a komorní zpěv. Obecenstvo 
v  sále kina odměnilo účinkující velkým 

potleskem a poděkováním za pěkné vystoupení. 
Děkuji také pedagogům a korepetitorům za pří-
pravu pestrého repertoáru.

Hana Korčáková, dipl. um.

Výtvarný obor

Když je venku předjaří, 
výtvarník se rozjaří, 
tvůrčí síly nastartuje 
a zbytečně nelelkuje.

Objevující se sluneční paprsky se střídají s pory-
vy větru a sněhovými smrštěmi…
Ale u nás ve výtvarce je teploučko jako za pecí, 
leč my se  jako „zápecníci“ chovat nehodláme! 
Máme totiž plno práce s dokončováním našich 
deníků z  cest do  jiných světů – kreslíme, píše-
me, malujeme, stříháme, opracováváme kov… 
Mezitím jsme se zblízka koukli i  sami na  sebe, 
a to z méně obvyklého úhlu pohledu – z profilu, 
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a vytvořili jsme keramický kachel odrážející naši 
podobu. Někteří žáci zdatně zobrazují své vzory, 
idoly nebo jinak pro ně významné osobnosti. 
Mezi tím letošní absolventi pracují na svých sa-
mostatných projektech.

Nakonec nesmím opomenout pochválit Kamilu 
Chemčukovou, Lucii Konečnou a Natálii Rubi 
za úspěšné zvládnutí talentových zkoušek a ná-
sledné přijetí na jimi zvolenou školu s výtvarným 
zaměřením.

Mgr. Jitka Vávrová

Taneční obor

S příchodem jara jsme začali připravovat choreo-
grafie na  koncert tanečního oboru. Můžete se 
na něj těšit v neděli 26. května v 16.30 hodin 
v KD Jedovnice.
Chystáme pro vás řadu nových tanečních čísel 
různých stylů. I  letošní výběr hudby je velmi 
pestrý. Některé písničky si vybrali sami žáci. 
O to více je baví samotnou choreografii nacvičo-
vat a také pomáhat tvořit. 
Jak určitě víte, náš koncert není jen o  tanci 
a hudbě. Velmi důležitou součástí jsou kostýmy, 
které se opravdu vydařily, a žáky budou jistě in-
spirovat k lepším tanečním výkonům. 
Ještě musím prozradit, že jsme se po několika le-
tech dočkali v tanečním sále krásné nové podla-
hy, tzv. baletizolu, který používají profesionální 
tanečníci v divadle. Tento typ podlahy neklouže 

a  krásně tlumí, čímž poskytuje tanečníkům 
jistotu kroku a  přispívá tím jak k  bezpečnosti, 
tak ke  komfortu. Moc děkujeme vedení školy 
za pořízení. 
S přáním krásného jara

Lenka Šimková, DiS

Pozvánky na akce ZUŠ

V měsíci dubnu, květnu a červnu budou probíhat 
v sále ZUŠ absolventské koncerty. Termíny vy-
stoupení jednatřiceti absolventů hudebního obo-
ru budou zveřejněny společně a  absolventským 
tablem ve výloze Juříkovy cukrárny. Na všechny 
koncerty srdečně zveme širokou veřejnost.
V pátek 31. května se naše škola připojí k  ce-
lorepublikovému happeningu základních 

uměleckých škol ZUŠ Open. V rámci 3. roční-
ku připravujeme v Jedovnicích a na pobočkách 
v dopoledních hodinách výchovné koncerty pro 
žáky základních a  mateřských škol, odpoledne 
pak v  Jedovnicích „Koncert žáků z  poboček“. 
Podrobnější informace naleznete na  plakátech 
a na www.zusopen.cz.

Děti a mládež
Mateřské a rodinné centrum Dymáček

Dymáčkoviny číslo 2/2019 
Milí rodiče, prarodiče a  milé děti, v  minulých 
měsících jsme se mimo jiné společně viděli 

na bruslení a při velkém kulturním zážitku pro 
malé i  velké, na divadle. Představení s  názvem 
„Zašeptej Krutidráp a poletíme do Afriky“ nám 
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zprostředkova lo 
divadelní usku-
pení Kača a Kača 
z  Brna. Dle po-
tlesku a  smíchu 
se bavili všichni, 
takže máme opět 
připravené další 
představení v  lis-
topadu. Co to 
přesně bude, se 
nechte překvapit, ale těšit se už můžete nyní. 
Na  fotografii vidíte i  to, jak se jedovnické děti 
zapojily a neseděly v koutě…
Uvedené bruslení jsme měli na  kluzišti 
v  Blansku. Opět si užili všichni - děti, rodiče 
i prarodiče. Tak aspoň tato lekce bruslení nám 
vyšla, když nám to mrazivé počasí moc nepřálo 
na rybníku. 
Další extra akce, kterou jsme v Dymáčku měli 
pro naše maminky, a  jednalo se také o  novin-
ku, byla přednáška advokátky Mgr.  Jiřiny 
Novotné. Téma této akce bylo „VŠE, CO 
POTŘEBUJETE VĚDĚT O  SVÉM PRÁVU 
V TĚHOTENSTVÍ A PŘI PORODU, ANEB 
CO VÁM NIKDO NEŘEKL“. Ano, i  taková 
témata v našem Dymáčku řešíme a budeme po-
kračovat v dalších. 
Velké poděkování všem. Ptáte se za  co? Naše 
děti a maminky, které chodí do herny, se zapojily 

do soutěže Barefoot. Svým výtvorem se pochlu-
bily. A moc děkujeme za podporu našim kama-
rádům a  příznivcům, kteří dali na  Facebooku 
„like“. Soutěž skončila dne 18. března, a tak vás 
budeme informovat v dalším čísle Dymáčkovin, 
jak naše šikovné děti dopadly. Už teď ale víme, 
že jsou prostě nejlepší. 
Během března došlo také ke  změně v pravidel-
ném harmonogramu: Cvičení se Sabinou pro 
děti v kulturním domě bylo přesunuto ze středy 
na pondělí od 16.30 do 17.30. 

Pozvánky na akce i pro veřejnost 
• Dne 18. května nepůjdeme Cestou za  po-

kladem. Je zde velkááá změna. Místo za po-
kladem půjdeme za kravičkami :) Nevíte, co 
tím máme na mysli? Nechte se překvapit, ale 
my v Dymáčku se těšíme už teď! 

• Den otevřených dveří: mateřské a  rodinné 
centrum Dymáček funguje v  Jedovnicích 
již několik let a  tak jsme se rozhodli, že ne-
chceme být tzv. paní Columbová. Takže dne 
13. dubna od  9.00 do  11.00 nás navštivte 
na  Havlíčkově nám.  44, první patro. 
Ukážeme vám prostory, kde si hrajeme, kde se 
vzděláváme, kde se potkáváme, kde se bavíme. 

• Rubrika s  názvem „Zeptali jsme se 
za  vás…“ již má své první vyjádření, a  to 
na  Facebooku, kde jsme již uvedli odpovědi 
na  plánované domácí porody od  záchranáře 
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zdravotnické služby Blansko. Další téma-
ta, na  která se můžete těšit, jsou tato: první 
pomoc, gynekologie, partnerské vztahy, ale 
i další… Chybí-li vám něco, dejte nám vědět. 
Zeptáme se za vás.

Přejeme vám všem a celé vaší rodině krásné jarní 
dny. 

Vaše mateřské a rodinné centrum Dymáček

Sport
Rozlosování fotbalového jara: 
SK Jedovnice - muži „A“
kolo 
16.  SO  30. 3. 15.00 Rudice - SK Jedovnice
17. NE  7. 4. 15.30 SK Jedovnice - Drnovice
18. NE 14. 4. 16.30 Ráječko „B“ - SK Jedovnice
19. SO 20. 4. 16.00 SK Jedovnice - Olešnice
20. NE 28. 4. 16.00 Sloup - SK Jedovnice
  ST 1. 5.  pohár Okresního  
    fotbalového svazu

21. NE 5. 5. 17.00 Vysočany/Šošůvka  
    - SK Jedovnice
  ST 8. 5.   pohár Okresního  
    fotbalového svazu
22. SO 11. 5. 17.00 SK Jedovnice - Doubravice
23. PÁ 17. 5. 18.30 Bořitov - SK Jedovnice  
    (umělý trávník Blansko)
24. SO 25. 5. 17.00 SK Jedovnice - Letovice
25. NE 2. 6. 17.00 Skalice - SK Jedovnice
26. SO 8. 6. 17.00 SK Jedovnice - Olomučany
15. SO 15. 6. 17.00 SK Jedovnice - Boskovice „B“

Kultura
Informace z knihovny

Beseda se 
spisovatelem
V  úterý 15. ledna při-
jel za  dětmi z  prvního 
ročníku ZŠ Jedovnice 
pan spisovatel Zdeněk 
Železný z  Vyškova. 
Představil svoje knihy 
a  povyprávěl dětem 
o tom, jak taková kniha 
vlastně vzniká, kdo všechno se na jejím vzniku 
podílí a jak a celou svou besedu průběžně oboha-
coval čtením říkanek či příběhů ze svých knih, 
poté za  asistence paní učitelky Hany Šíblové 
zahrál dětem i  divadlo s  maňásky Davídkem 
a  Toničkou o  tom, proč je důležité chodit 
do  školy. Závěrem si děti zazpívaly s  panem 
Železným písničku a  jeden nejbystřejší klučík 
(Vítek Dvořák) získal za svou pozornost od pana 
spisovatele knihu s jeho podpisem a věnováním.

Cestovatelská přednáška 
„Za ussurijským tygrem“
V úterý 26. 2. navštívil náš městys jedovnický 
rodák, cestovatel a biolog pan Jiří Troneček, aby 
v kulturním domě prezentoval v rámci přednáš-
ky svou cestu na ruský Dálný východ. Podívali 
jsme se do  kraje tygrů kolem řeky Ussuri, 
do  panenské přírody pohoří Sichote-Aliň mezi 
Chabarovskem a Vladivostokem a nahlédli jsme 
i do života lidí dnešního Ruska. Přednáška byla 
poutavá, zajímavá a my se tedy již nyní těšíme 
na další setkání s panem Tronečkem. 

Novinky v knihovním fondu 
PRO DOSPĚLÉ
Se záští (Eileen Cook)
Až vyprší čas (Elina Hirvonen)
Temná hmota (Blake Crouch)
Případ G (Hakan Nesser)
Špatná dcera (Joy Fieldingová)
Heřmánkové údolí (Hana Marie Körnerová)
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Ohnivý sloup (Ken Follett)
Třísky (Iva Pekárková)
Za sny (Karin Krajčo Babinská)
Mlčenlivé ženy (Kerry Fisherová)
Náš manžel (Jo Jakeman)
Neodolatelná svůdnice (Stephanie Laurensová)
Hříšnice (Petra Hammesfahrová)
Duch znojemských katakomb (Vlastimil 
Vondruška)
Lázeňská kúra (Ivanka Devátá)
Noční lov (Robert Bryndza)
Ostré předměty (Gillian Flynnová)
Písařka ze Sieny (Melodie Rose Winawerová)
Podivná hra (Zuzana Pospíšilová)
Stojednaletý stařík, který se vrátil, aby za-
chránil svět (Jonas Jonasson)
Strážce nádrže (Zdeněk Svěrák)
Ví o tobě (Sarah Pinborough)

NAUČNÁ LITERATURA
Ukliďte si v hlavě: stačí 10 minut denně (Andy 
Puddicombe)

PRO DĚTI / MLÁDEŽ
Barevný svět/Our colourful world (Zuzana 
Pospíšilová)
Kouzelné sedlo (Zuzana Pospíšilová)
Štěpán Kobliha není žádná bábovka (Iva 
Gecková)
Škola řeči: Logopedie pro děti od 4 do 7 let 
(Bohdana Pávková)
Záhady – Zapoj mozkové závity a  vyřeš  
25 tajuplných případů (Víctor Escandell)
Záhady – Zapoj mozkové závity a vyřeš 25 zá-
had historie (Víctor Escandell, Anna Gallová)

Krásné Velikonoce 
a jarní dny plné 

pohody přeje Michaela 
Doleželová, knihovnice

Historie
Neznámá jedovnická listina z roku 1614

(pokračování textu z Jedovnického zpravodaje 5-6/2018)
Před necelým rokem jsem přinesl informaci 
o  „objevení“ dosud nepovšimnuté a  tedy de 
facto neznámé listiny, týkající se Jedovnic. Jde 
o  jedinou známou listinu vystavenou přímo 
v  Jedovnicích. A navíc jde o nejstarší originál-
ní jedovnickou listinu – privilegium Rudolfa 
II. z  roku 1579 je totiž dochováno jen v  opise 
z  roku 1654. Z  původních 8 pečetí je ztrace-
na jen první, královského prokurátora Vilíma 
Munky z Ivančic, ostatních 7 pečetí je poměrně 
zachovalých. 26. února letošního roku uplynulo 
405 let od  jejího vydání. Proto je poněkud 
překvapivé, že ohlas, který zveřejnění nálezu 
této listiny v  Jedovnicích vyvolalo, byl vlastně 
nulový.
Avizované dokončení textu o  této listině bylo 
několikrát odloženo, protože přednost dostala 
aktuálnější historická témata. Doporučuji proto 
čtenářům historické rubriky osvěžit si text listi-
ny ve výše uvedeném čísle loňského zpravodaje. 
(Najdete ho případně i na www.jedovnice.cz.)

Jen připomeňme, že se tehdy za  asistence vy-
sokých zemských úředníků sešli zástupci opata 
zábrdovického kláštera (klášteru patřily Křtiny, 
Bukovina i Bukovinka) a „urozeného a statečného 
rytíře, pana Jana Drnovského z Drnovic na Rájci, 
Jedovnicích a hradě Kounicích“. Cílem bylo určit 
přesný průběh hranic mezi oběma panstvími, 
„a to proto, že byly mnoho let různice a nevole mezi 
předešlými opaty zábrdovského kláštera a  pány 
držiteli jedovnického statku o grunty a lesy, ležící 
pod Lámanou cestou směrem ke vsím Velké a Malé 
Bukovině, též o jeden kus lesa jménem Rozepře nad 
loukou Jahodovskou, blíž k  městečku Jedovnicím 
ležícího.“ Stanovená hranice byla jednak vyzna-
čena v terénu, jednak podrobně popsána v textu 
smlouvy (tedy naší listiny), tam navíc bylo sta-
noveno i upřesnění práv obou smluvních stran.
Když jsem seděl nad mapami a zkoušel podle po-
drobného popisu hranic v textu smlouvy identi-
fikovat na mapě zmiňované hraniční body, vyšel 
jsem ze dvou zdánlivě logických předpokladů: 



29

že v únoru 1614 stanovené hranice platí dodnes 
a že je určen podrobně celý průběh hranice mezi 
katastrem Jedovnic a  katastry klášterních vsí, 
tedy Bukovinky (s Bukovinou) a Křtin. Začátek 
popisované hranice na styku tří dnešních kata-
strů – Jedovnic (původně Bystřece), Bukovinky 
a  Ruprechtova (původně Vilémova) – u  úpatí 
Cindreku (Kozího hřbetu) v Rakoveckém údolí 
pod Bystřecem byl zcela jasný. Stejně tak vy-
stoupání na  dnešní cyklotrasu č. 507 Šíbrnka 
na „náhorní plošině“ a začátek dalšího průběhu 
k  jedovnickému Tipečku. Ale pak jsem se zce-
la ztratil – následoval totiž popis hranice přes 
Jahodovskou louku, což je louka kolem „esíčka“ 
silnice z Jedovnic na Křtiny, nad bývalou dolní 
pilou (Hugovou hutí) – tam podle mých před-
pokladů měl popis hranice končit, protože tam 
začíná hranice jedovnického katastru s  rudic-
kým. Popis ale nekončil. Navíc podle starodáv-
ného popisu měl být během putování po hranici 
nalevo les Rozepře, ale ten dnes není nalevo 
od „vrcholové“ hraniční cesty mezi Bukovinkou 
a Tipečkem, ale až na druhé straně tzv. Lučního 
údolí. A  po  závrtcích, popisovaných na  konci 
průběhu hranice, také nebylo vidu ani slechu. 
Obrátil jsem se na  experty, tedy na  lesáky 
– Ing.  Jiřího Truhláře, který se zabýval his-
torií ŠLP Křtiny, a  na  svého kamaráda Jiřího 
Klinkovského z Rudice. Oba věděli, kde jsou ně-
která místa, zmiňovaná v textu listiny – Lámaná 
cesta (dnes zvaná Lámanka), tzv. hraniční cesta, 
Rudické nivy, les Rozepř. Ale – i když bylo úžas-
né, že se tato pomístní jména udržela přes 400 
let, stejně to jasno nevneslo. A tak jsem stále ne-
věděl, kudy v únoru 1614 kráčeli urození vlady-
kové a domlouvali kompromis ohledně hranic. 
Nakonec přišel nápad, který se ukázal jako 
správné řešení. A  nádavkem přinesl i  poznání 
dalšího významného faktu z  historie Jedovnic, 
který je v textu listiny ukryt „mezi řádky“.
Tím nápadem bylo, že při stanovení hranic mezi 
„jedovnickým statkem“ a  – řekněme - „pan-
stvím“ kláštera nejsou termínem „jedovnický 
statek“ míněny pouze Jedovnice (a  tedy jedov-
nický katastr), ale dosud neznámá ekonomicko-
-správní jednotka rájeckého panství, pod kterou 
patřila i Rudice (tu koupil rájecký pán Bernard 
Drnovský v  roce 1565, jedovnické panství po-
stupně v letech 1569-1573, kotvrdovické panství 
roku 1574...). Je (odvážnou) otázkou, zda „je-
dovnický statek“ nemůže být synonymem pro 

celé bývalé holštejnské panství, které se rájecké 
vrchnosti postupně podařilo skoupit. 
Pádným argumentem pro to, že „jedovnic-
ký statek“ existoval jako formálně samostat-
né panství, je i  titulatura Jana Drnovského 
v  úvodu listiny (urozený a  statečný rytíř, pan 
Jan Drnovský z  Drnovic na  Rájci, Jedovnicích 
a  hradě Kounicích), která říká, že Jan držel tři 
panství – Rájec, Jedovnice a  Dolní Kounice. 
Mimochodem – v  rájeckém zámku můžete vi-
dět portrét Karla Luvíka hraběte z Rogendrofu, 
na  který malíř uvedl i  celou titulaturu, mj. 
„dědičný pán panství Rájec a Jedovnice“. A když 
hrabě psal r. 1723 dopis do Vilémovic, je pode-
psán jako „Karel Ludvík hrabě z Rogendorfu, dě-
dičný pán na Rájci, Jedovnicích, Letovicích a Malé 
Slatince“ (Letovice a Slatinku pak zase prodal).
To by i vysvětlovalo, proč v Jedovnicích vznikl 
panský dům (zřejmě přestavbou gotické tvrze) 
a proč ho později právě Karel Ludvík přestavěl 
na barokní zámeček, zatímco panská sídla (tvr-
ze) v Kotvrdovicích a v Rudici ztratila význam. 
A proč velmi pravděpodobně právě po zakoupe-
ní Jedovnicka Bernardem Drnovským byl kolem 
kostela vybudován tehdy moderní opevněný 
areál (viz JZ 1+2/2018). 
Pokud je mi známo, dosud všechna vlastivěd-
ná literatura předpokládala, že Jedovnice byly 
po  prodeji v  letech 1569-1573 „jen“ jedním ze 
dvou městeček rájeckého panství (tím druhým 
byla Doubravice). Ale právě text „naší“ listiny 
spolu s dalšími uvedenými indiciemi ukazuje, že 
jejich význam byl zřejmě mnohem větší. Status 
panství Jedovnice zřejmě ztratily v  průběhu  
18. století, neboť kniha rektifikačních akt z roku 
1749 již nese jen název Herrschaft Raitz (panství 
Rájec).
Ale zpět k  listině z  roku 1614 – po  pochope-
ní, že se jedovnickým statkem myslí i  katastr 
Rudice, bylo jasné, proč je Jahodovská louka 
(nad zaniklou hutí u silnice na Křtiny) v polo-
vině popisu hranic. Popis totiž pokračoval až 
k dalšímu trojmezí, tj. ke styku katastrů Rudice, 
Křtin a  Habrůvky. Tam hranice Jedovnicka 
s  klášterem skončila, protože Habrůvka patřila 
k panství pozořickému.
Druhou věcí, kterou jsem si uvědomil, bylo to, 
že už v „preambuli“ listiny se říká, že se určuje 
průběh hranice na dvou sporných místech – jed-
nak pod Lámanou cestou (tedy v Rakoveckém 
údolí jižně od zaniklé vsi Bystřec), jednak v lese 
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Rozepři nad Jahodovskou loukou. V těchto spor-
ných místech tedy listina popisuje na poměrně 
krátkém úseku hranice velmi podrobně, zatímco 
o mnohem delších bezproblémových úsecích je 
jen stručná zmínka, jelikož tam bylo vše jasné.
A  následně jsem si uvědomil ještě třetí věc 
– o  tato místa se vedly spory nejen „po  mno-
ho let“ před rokem 1614, ale dlouho předtím. 
Jde o místa, kde ve  středověku zanikly vesnice 
(Bystřec a Vilémov na hranicích s Bukovinkou, 
Tipeček na hranicích se Křtinami), takže jednak 
zmizeli tamní obyvatelé (pamětníci), jednak se 
silně proměnil ráz krajiny (pole zarostla lesy či 
se z nich staly pastviny), přispět mohla i  velká 
obměna obyvatelstva za válečných let 15. století. 
To vše mohlo vést k tomu, že hraniční znamení 
zmizela, nebyla obnovována, a lidé si je už také 
nepamatovali.
Prvním známým sporem může být už půhon 
(žaloba) z roku 1448: „Kněz opat Matěj a všechen 
konvent kláštera zábrdovského pohání pána Voka 
z Holštejna a zvláště z račického zboží, o 20 hřiven 
(tj. 20x 64) grošů dobrých stříbrných, že jest náš 
les kázal rúbati, nemaje k tomu nižádného práva.“ 
Vztah posledního Voka k  jednotlivým částem 
jeho původního holštejnského panství je dosti 
komplikovaný a  nejasný. Zdá se, že v  uvedené 
době sídlil v Račicích. Nicméně louky na mís-
tech zaniklého Bystřece považoval za  svůj ma-
jetek, mohl tedy považovat za  své i  lesy, vzrůs-
tající na opuštěných bystřeckých polích. Stejně 
tak mohl nechat kácet i v lese, který považoval 
za příslušný k zaniklému Vilémovu, protože ten 
patřil k račickému panství. Ale sporný les mohl 
pochopitelně ležet i někde jinde.
A  o  století později žaluje zábrdovický opat 
Jindřicha Jedovnického ze Želetavy, držitele je-
dovnického panstvíčka v  letech 1529-1541, že 
se „vkládá“ v klášterní les Vlčí leč u Bukovinky 
(tedy že v něm hospodaří).
Intenzivní spory o louky na pozemcích zaniklé-
ho Bystřece (jako pustý je uveden už roku 1437) 
vypukly po roce 1459. Za svůj majetek je pova-
žoval jak Vok z Holštejna, tak jeho švagr Hynek 
z Valdštejna a na Židlochovicích. Už roku 1459 
Vok žaluje: „Já, Vok z  Holnštejna, poháním 
Hynka z Valdštejna a ze Židlochovic ze sta kop (tj. 
100x 60) grošů dobrých stříbrných etc., že mi drží 
mocí lúky u Bystrce a  dva dvory na Rorbachu..., 
nemaje k  tomu práva. Chci to listem úmluvčím 
prokázati...“

Nález zemského soudu z roku 1464 dal za prav-
du spíše Vokovi, ale to už bylo poněkud poz-
dě. Hynek totiž, možná už v roce 1459, prodal 
Jedovnice včetně bystřeckých luk a zanikající vsi 
Rohrbach Matěji ze Želetavy. Vklad do  zem-
ských desk byl ovšem zapsán až v roce 1481. Jen 
připomenu (viz JZ 1-2/2015), že Hynek prodal 
Matějovi nejen „svou“ polovinu Jedovnic s tvrzí, 
dvorem a dvěma rybníky, ale i Vokovu polovi-
nu s kostelním podacím (patronátním právem). 
A také „ves pustú Bystřec“ – a překvapivě rovněž 
„ves pustú Typček“. Je to totiž vůbec první zmín-
ka o této vsi, která kdysi stála právě v prostoru 
pozdější Jahodovské louky. Není jasné, komu ves 
původně patřila ani kdy zanikla. Ve výčtu osad 
holštejnského panství se nikdy neobjevila.
Při nejbližší příležitosti, v roce 1464, pohání zá-
brdovický opat Jeroným a konvent Matěje o 10 
kop (tj. 600) grošů, „... že drží nám a  klášteru 
našemu ves Cíbček pustú s  jejím příslušenstvím, 
nemaje k  tomu žádného práva. Chceme to listem 
prokázati.“
Současně Vok žaluje Matěje o  30 hřiven 
grošů, „... že bez mé vůle drží a požívá tři dvory 
na Rorbachu a lesy a louky okolo vsi pustej Bystrce 
a  ...“ Stojí za  povšimnutí, že se i  zanikající ves 
Rorbach stala dalším předmětem dlouholetých 
sporů.
V roce 1466 zemský soud rozhodl ohledně spo-
ru o Tipeček, že se se mají prohlédnout zápisy 
v  zemských deskách, protože Matěj se nechal 
zastupovat jakýmsi Frankem a ten zase Hynkem 
z  Valdštejna a  Židlochovic (který Matějovi 
Tipeček prodal). Hynek totiž tvrdil, že může 
zápisem v  deskách prokázat, že Tipeček patřil 
jemu. V deskách se ovšem nic nenašlo, Hynek 
se k  dalšímu jednání nedostavil a  klášter tedy 
uplatnil „ustaté“, tedy požadavek na výhru spo-
ru z důvodu nedostavení se žalované strany (to 
byl účinný právní nástroj, jak žalované přinutit 
chodit k soudu). Nicméně text naší listiny z roku 
1614 svědčí o tom, že se spory o vlastnictví po-
zemků kolem zaniklého Tipečku vedly dalších 
150 let.
V  roce 1466 také zemský soud rozhodl 
o  Vokových půhonech na  Hynka, a  to tak, že 
Hynek nemusí odpovídat, protože majetek již 
drží Matěj. U neúspěšného završení sporu roku 
1466 zastupovala těžce nemocného Voka jeho 
manželka. 
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Vok někdy poté zemřel, nicméně ještě stihl 
majetek, který stále považoval za  svůj, prodat 
„zakladateli“ kotvrdovického panství Smilkovi 
z Loděnice. Kotvrdovické panství pak odkoupil 
Jiřík ze Zhoře, takže ten roku 1481 protesto-
val proti vkladu Jedovnicka do  desk Matějovi 
a současně pohnal Matěje k soudu o 20 hřiven 
grošů, „... že mi drží roli na Raybachu za stezků, 
kteráž jde od Vilémovic k Rudicím, a role kus nad 
Tunklovským rybníkem a  lúku na  Bystrci, ježto 
leží vedle panské lúky, ale já k tomu právo mám. 
Chci to listem kupním prokázati.“
Již předtím, v roce 1480, ale Matěj pohnal Jiříka 
o  20 hřiven grošů, „... že odňal mi jest lúku 
v mém vlastnictví a vyvedl mě z držení tam, kde 

jsem já držel, aniž mi toho opraviti chtěl...“ Šlo 
zřejmě o louku, kterou o rok později Jiřík nazývá 
(svou) panskou loukou.
V těchto obou sporech zemský soud v roce 1481 
rozhodl v Matějův prospěch. Jiřík se s výsledkem 
ale nespokojil, a  tak zemský soud v  roce 1482 
rozhodl, aby vše ohledali úředníci a podali zprá-
vu – patrně mělo být provedeno šetření na místě.
Spory mezi Jedovnickými a  Kotvrdovskými 
ustaly poté, co obě drobná panství koupil výše 
zmíněný Bernard Drnovský z Drnovic. Ve vzta-
hu k sousednímu klášternímu „panství“ ale spory 
zůstávaly – ty byly de iure definitivně ukončeny 
právě až vydáním smluvní listiny v únoru 1614.

Josef Plch

Duchovní sloupek
Divočáci

Vydal jsem se z Ruprechtova neznačenými cesta-
mi navštívit rakovecké bledule a současně si tro-
chu procvičit orientační smysl. Na zpáteční cestě 
mě čekalo překvapení. V  zatáčce přede mnou 
se objevila tři selata v maskovacím pruhovaném 
kožíšku. Vítr foukal od nich ke mně, takže mě 
necítila, ale i  kdyby tomu bylo naopak, kdoví, 
jestli už znala lidský pach. Když mě uviděla, ani 
trochu se nelekla, a to je ode mne dělilo jen asi 
15 metrů. Naopak, vzbudil jsem jejich zvědavost. 
Za družného pochrochtávání se svižným krokem 
rychle blížila, aby prozkoumala, co jsem zač.
První, co mě napadlo, bylo rychle vyndat z braš-
ny fotoaparát. Hned ale následovala druhá 
myšlenka - kde jsou selata, je s  velkou pravdě-
podobností nablízku také bachyně, a ta je podle 
varování v  turistických příručkách člověku ne-
bezpečná v době, kdy má mláďata. Nechal jsem 
přístroj v brašně, selata už stejně byla tak blízko, 
že bych je mohl fotit jen shora, a rozhlížel jsem 
se, kam rychle zmizet. Nehodlal jsem čekat, až 
na mě odněkud vystartuje máma těch roztomi-
lých drobečků. Asi bych jí nedokázal vysvětlit, 
že si její dětičky chci jenom vyfotografovat a že 
pro ně nejsem ani trochu nebezpečný.
Cesta vedla kolem rokle s  potůčkem na  dně, 
i na druhé straně byla pěšina, volil jsem tedy tuto 
únikovou cestu. Dolů jsem seběhl po  strmém 

svahu docela rychle, přeskočit potok nebyl pro-
blém, jen jsem se trochu lekl, když jsem dole 
podle stop zjistil, že stejnou cestu přes rokli 
používají i  divočáci. Vydrápal jsem se nahoru 
a s pocitem, že teď už jsem snad v bezpečí, jsem 
se díval, jestli ještě zahlédnu divoká selata nebo 
jejich dospělý doprovod, ale neviděl jsem žádný 
pohyb. Během překonávání rokle asi přešel celý 
ten rodinný průvod. Nebo tam ta obávaná ba-
chyně vůbec nebyla?
Nevím, jestli jsem jednal zbaběle nebo rozumně. 
Možná jsem se mohl chlubit fotkami malých 
divočáků ve volné přírodě. Ale taky jsem mohl 
skončit na  dně té rokle pošramocený páráky 
a klektáky divokého prasete, i když takto dras-
tické konce mívá setkání člověka s  divočákem 
jen výjimečně. Jelikož roztomilá selátka už byla 
kdoví kde, ať už s mámou nebo bez ní, focení už 
bylo ztraceno. Tak jsem nesmutnil nad nevyfo-
cenými fotkami, ale raději jsem byl rád, že jsem 
neutrpěl žádnou úhonu ani od divé zvěře, ani při 
zrychleném překonávání rokle.
K  tomu, aby člověk šel do  rizika, by měl mít 
rozumný důvod. Nejsou to jen chvíle, kdy jde 
o  život. Ani v  běžném životě bychom neměli 
jednat mechanicky, bez zvážení, jestli „do toho“ 
jít nebo zvolit jiné řešení. I  „normální“ životní 
situace bývají spojeny s  určitým potenciálním 
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nebezpečím - když je venku náledí, když stojíme 
na  vrcholu černé sjezdovky, při různých zába-
vách a  sportech, když porušujeme pravidla sil-
ničního provozu, když začínáme podnikat, když 
volíme nové zaměstnání, když něco podnikáme 
s penězi, ale i v tak běžných záležitostech, jako je 
volba toho, co jíme a pijeme, a všechno další, co 
může mít vliv na zdraví těla i duše. Obvykle si 
ani neuvědomujeme, že nějaké riziko podstupu-
jeme, dokud se nic nestane.
Blíží se Velikonoce, křesťané si budou při-
pomínat ukřižování a  zmrtvýchvstání Ježíše 

z  Nazareta. Ten o  riziku nepřemýšlel, věděl, 
do čeho jde a jak to dopadne, a přesto do toho 
šel. Jsou opravdu situace, kdy se o riziku nepře-
mýšlí, protože něco prostě je potřeba udělat. Ale 
to nebývá často. V běžných každodenních situ-
acích je asi lepší občas něco oželet než riskovat, 
že ztratím mnohem víc. To si křesťané trénují 
v postní době, ale může to být užitečné i ostat-
ním, abychom podle lidové moudrosti uvedli 
do doporučovaného poměru měření a řezání.

Václav Trmač, farář

Pranostika z titulní strany a několik dalších jako přívažek

• (12. března) Na  svatého Řehoře čáp letí 
přes  moře, žába hubu otevře, líný sedlák, 
který neoře. 

• (25. března) Do Matičky Boží tráva neroste, 
i kdyby ji kleštěma tahal, po Panně Marii ros-
te, i kdyby ji palicí zatloukal.

• Na Velikonoce jasno – bude laciné máslo.
• (24. dubna) Pršelo-li před svatým Jiřím, bude 

po něm ještě více pršet.
• Před Jiřím sucho, po něm mokro.
• Je-li na svatého Jiří krásně, bude po něm jistě 

ošklivo. Po  sv. Jiřím je podle lidové moudrosti 
asi deštivo vždycky:) Uvidíme, jestli se to letos 
vyplní!

Kdo vlastně byl svatý Řehoř?
Svatý Řehoř I. Veliký (asi 540 – 12. březen 
604) byl v pořadí 64. papežem katolické církve 
(590 – 604).
Řehoř (Gregorius) pocházel z významné patricij-
ské rodiny Annici, vystudoval práva a po roce 570 
zastával v Římě úřad praetora (nejvyšší úředník 
s  pravomocí soudní a  velitelskou). Rozčarován 
římskou politikou však brzy úřad opustil a na-
stoupil církevní dráhu. Po smrti svého otce roku 
575 se stal velkým propagátorem benediktinské 
řehole a  zakládal kláštery. Roku 577 jej papež 
Benedikt I. pověřil prací s  římskou chudinou. 
Roku 579 jej papež Pelagius II. jmenoval svým 
legátem u  císařského dvora v  Konstantinopoli, 

odkud se vrátil roku 586. Poté působil jako já-
hen v papežské kanceláři.
Papežem byl zvolen – dle tradice proti své vůli – 
roku 590 během dohasínající morové epidemie, 
které padl za oběť i sám papež Pelagius. 
Roku 596 vyslal Řehoř benediktinského opata 
Augustina se skupinou mnichů do  Británie, 
a položil tak základy k jejímu pokřesťanštění.
Reformoval mešní liturgii a byl autorem mnoha 
vylepšení hudební vědy a  notového záznamu. 
Je mu připisován vznik liturgického zpěvu, tzv. 
Gregoriánský chorál (Cantus gregorianus), který 
je po něm pojmenován, ačkoli jej zavedl až papež 
Vitalián (†27. leden 672).

Řehoř I. při diktování Gregoriánského chorálu, 
miniatura z Antifonáře ze St. Gallen (benedik-

tinské opatství ve městě St. Gallen ve Švýcarsku), 
okolo roku 1000 (Podle Wikipedie)
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V umění je Řehoř obvykle zobrazován v rouchu 
s  diadémem a  dvojitým křížem (tak ho také 
nakreslila Jitka Vávrová na obrázku na obálce). 
Nejstarší zobrazení jsou však pravděpodobnější, 
s tonzurou (vyholená část vlasů na temeni hlavy, 
znamení duchovních osob) a v prostých šatech. 

Často krmí chudé u  svého stolu. Jeho atributy 
jsou holubice u ucha, pero, tiára, chudí, kniha. 
Je patronem dolů, zpěváků, studentů sborového 
a chorálního zpěvu, hudebníků a zedníků.

(podle Wikipedie připravila redakce)

Pozvánky
 X Pálení čarodějnic 
na sokolském hřišti

Sokol Jedovnice pořádá pro děti a  dospělé 
„Pálení čarodějnic“ na sokolském hřišti v sobo-
tu 27. dubna 2019 v 16 hodin. Připraveny jsou 
soutěže pro děti, opékání špekáčků, pro dospělé 
čepované pivo a od 18 hodin živá hudba. Srdečně 
zvou pořadatelé

 X Koncert ke Svátku matek
neděle 12. 5. v 16 hodin - sál KD Jedovnice, 
pořádá MO KDU-ČSL, účinkují žáci ZUŠ 

 X Koncert duchovní hudby
Ženský pěvecký sbor 
Píseň vás zve na Koncert 
duchovní hudby v nedě-
li 19. května 2019 v 16 
hodin v kostele sv. Petra 
a Pavla v Jedovnicích.

 X Kino E-Cinema Jedovnice 
DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN 2018

Adresa: KD Na Kopci 571, 679 06 Jedovnice,  
tel. 704 425 319
Začátky představení v 17.00 hodin, pokladna 
otevřena ½ hodiny předem. Rada městyse stano-
vuje výši vstupného do Kina E-Cinema Jedovnice 
60 Kč, na  dětská představení ve  výši 30 Kč a  pro 
děti do 6 let zdarma.
• 7. 4. NEDĚLE – BOHEMIAN RHAPSODY
Bohemian Rhapsody je životopisný film 
z  roku 2018 o britské hudební skupině Queen. 
Zobrazuje dobu patnácti let od založení rockové 
hudební skupiny Queen až po koncert Live Aid, 
šest let před smrtí zpěváka skupiny Freddieho 
Mercuryho.
Životopisný hudební film Velká Británie/USA 
2018 / 134́  / CinemArt / Vstupné 90 Kč / MP 12

• 14. 4. NEDĚLE – PSÍ POSLÁNÍ
Film vypráví cituplný a  překvapivý příběh 
jednoho věrného psa, který nachází smysl své 
existence prostřednictvím životů lidí, které učí 
smát se a  milovat. Během pěti desetiletí nás 
jeden hlas, hlas neúnavného psa, zavede na str-
hující a povznášející cestu, na které promlouvá 
k srdci všech lidí, kteří kdy milovali nějaké zvíře. 
Přestože se během těch let postupně reinkarnuje 
do  několika psů různých ras, je to jeho pevné 
pouto se spřízněnou duší jménem Ethan, které 
přenáší a  inspiruje jednoho psa na  jeho cestě 
za  nalezením vlastního poslání a  skutečného 
smyslu existence pro svého chlapce. 
Dobrodružný film USA/Indie 2017 / KPF pořá-
dá besedu s  projekcí filmu / 100´ / Holzmann / 
Vstupné 30 Kč, děti do 6 let zdarma / MP
• 28. 4. NEDĚLE – READY PLAYER ONE: 

HRA ZAČÍNÁ
Děj filmu legendárního režiséra Stevena 
Spielberga je zasazen do roku 2045, kdy se svět 
ocitá na pokraji chaosu a kolapsu. Lidé však na-
lezli spásu v OASIS, rozsáhlém světě virtuální re-
ality, který vytvořil geniální a excentrický James 
Halliday. Když Halliday zemře, odkáže své 
nesmírné bohatství prvnímu člověku, který na-
jde Velikonoční vajíčko ukryté někde v OASIS. 
Odstartuje tak zběsilý závod, který pohltí celý 
svět. Když se k závodu o nalezení Velikonočního 
vajíčka rozhodne přidat nenápadný mladý hrdina 
Wade Watts, je vržen do šílené, realitě na hony 
vzdálené honby za pokladem ve fantaskním svě-
tě mystérií, nečekaných objevů a nebezpečí. 
Akční scifi USA 2018 / KPF pořádá besedu s pro-
jekcí filmu / 140´ / Holzmann / Vstupné 60 Kč / 
MP
• 5. 5. NEDĚLE – MLADÍ TITÁNI: 

JIDÁŠOVA SMLOUVA 
Pod vedením Starfirea dokázali Mladí Titáni vy-
budovat nezlomný tým pro nikdy nekončící boj 
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se zlem. Jenže nejnovější členka, tajemná a moc-
ná Terra, tento stav nejspíše změní. Mezitím se 
probudí dávné zlo – Bratr Blood – a ve stínech 
číhá známý nepřítel Deathstroke. A oba se chys-
tají udeřit. V  příběhu plném nečekaných zvra-
tů, intrik, dobrodružství a  zrady budou Mladí 
Titáni nakonec muset svést bitvu s  nepřáteli 
i svými vlastními pochybami, aby znovu stmelili 
tým a překonali temné síly kolem sebe. 
Animovaný dobrodružný film USA 2017 / KPF 
pořádá besedu s projekcí filmu / 84́  / Holzmann / 
Vstupné 30 Kč, děti do 6 let zdarma / MP
• 19. 5. NEDĚLE – VČELKA MÁJA: 

MEDOVÉ HRY
V  Májině úlu to bzučí vzrušením, už dokon-
čili letní sklizeň a  z  Buzztropolis přijel vysoký 
hodnostář s  důležitým vzkazem pro královnu. 
Obdrží její úl už konečně pozvánku na  Velké 
medové hry? Ale Májino nadšení rychle opadne, 
když zjistí, že její úl nejenže se nesmí soutěže zú-
častnit, ale že císařovna také požaduje, aby její úl 
odevzdal polovinu letní sklizně medu jako pří-
spěvek na výživu atletů soutěžících na Velkých 
medových hrách. V rozporu s přáním královny 
se Mája rozhodne odjet do Buzztropolis a osobně 
se postavit před císařovnu. 
Animovaná rodinná komedie Německo/Austrálie 
2018 / KPF pořádá besedu s projekcí filmu / 85́  / 

Holzmann / Vstupné 30 Kč, děti do 6 let zdarma 
/ MP
• 9. 6. NEDĚLE – PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Charismatický cynik Karel Král, trochu šovi-
nista a  sarkastický sympaťák, na  kterého ženy 
letí, je šéfredaktorem časopisu Playboy. Jednoho 
dne jeho nezávazný způsob života utrží hned 
několik ran. Dostane výpověď kvůli průšvihům 
a poklesu prodejnosti časopisu, bývalá manželka 
a dcera ho opět naštvou, neznámá žena mu na-
bourá auto a na jeho místo je dosazena pohledná 
mladá šéfredaktorka Leona. Karel vyřeší problé-
my po chlapsku – společně s nejlepším kamará-
dem Čestmírem se opije a  v dobrodružné noci 
si přeje, aby se stal ženou, protože „ženský to 
mají v životě mnohem jednodušší a on je na tom 
kvůli nim bídně.“ Ráno Karel zjistí, že násled-
kem noční alkoholické „jízdy“ a zásahem vědmy 
Zoltany se ženou opravdu stal. Ovšem pouze 
fyzicky. Karel se jako Karla musí vyrovnat nejen 
s novým vzhledem, ale hlavně se naučit fungovat 
v ženském těle a zjistit, zda to mají ženy opravdu 
snazší. 
Komedie ČR 2018 / 95́  / Cinemart, a.s. / Vstupné 
60 Kč / MP
Program Kina E-Cinema Jedovnice najdete 
na internetu www.jedovnice.cz - sekce Kino.

Pozvánky z okolí

 X Tradiční velikonoční prodejní 
výstava - Lipovec

sobota 6. dubna 2019 – sokolovna,  
od 9 do 17 hodin
Bohaté občerstvení z  regionálních výrobků 
zajištěno.
Vstupné dobrovolné.

 XMotýli Moravského 
krasu - Adamov

sobota 13. dubna
Začátek přednášky je v 15.30 hodin v salonku 
Městského kulturního střediska, Opletalova 22, 
Adamov - Ptačina.
Přednáška Leoše Řičánka a Radomíra Pulce 
o  motýlech Moravského krasu je pořádána 
ve  spolupráci s  Okrasem (Adamovskou orga-
nizací pro ochranu Moravského krasu) a  bude 

doplněna výstavou fotografií motýlů (od  8. 
do 30. dubna).

 X Jarní jarmark - Doubravice 
nad Svitavou

neděle 14. dubna 2019
Tradiční Jarní jarmark na  Pštrosí farmě 
a v Zahradnictví v Doubravici nad Svitavou.
Těšit se můžete na bohatý sortiment v  zahrad-
nickém centru, stánky s tradičními českými vý-
robky, doprovodný program s hudbou a atrakce 
pro děti, stánky a  prodejnu se pštrosími speci-
alitami včetně pštrosích hamburgerů a  steaků 
a na spoustu dalších zážitků.

 X Zahájení motorkářské 
sezóny – Rudice

Death Riders - Motorkáři Moravského krasu 
zvou všechny příznivce jedné stopy na  První 
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bouchanec - zahájení motorkářské sezóny 
v Moravském krasu.
Akce se koná v sobotu 20. dubna 2019, sraz je 
ve 12 hodin v Rudici u hospody Tumperek.
Těšit se můžete na  žehnání motorek, první  
vyjížďku - Otvírání šoupátek, dobré pití, jídlo, 
reprodukovanou hudbu a zábavu až do konce.

 X Jarní koncert Šošůvské 
scholy - Šošůvka

neděle 28. dubna 2019 - kulturní dům 
v Šošůvce, od 15 hodin

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

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

lí. Tel. 605 365 032

Českomoravská 
stavební spořitelna

Nově otevřená kancelář:  
Havlíčkovo náměstí č. 74,  JEDOVNICE
Bc. Dagmar Mourtadaová, telefon 721 850 206
Pondělí až středa 9.00-17.00 hodin
Úvěry * Hypotéky * Pojištění * Stavební 
spoření * Penzijní spoření

 

CykloKoloniál 
• Servis • Prodej cyklistických potřeb • Stavba kol • 

PO-NE: Na objednávku po tel. dohodě 
ÚT 15.00-18.30, ČT 15.00-18.30 

 

www.cyklokolonial.cz 
Jedovnice, Jiráskova 477. 

Objednávky na tel. 736 665 817, e-mail: biker.hona@seznam.cz 
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Klientský pracovník – Vyškov
Pro pobočku ČSOB Pojišťovny hledáme kolegy do týmu  na pozici  

„Klientský pracovník“.
Co Vám nabízíme?
• Do začátků od nás dostanete nadstandardní finanční podporou po dobu 3 let + PROVIZE + 

BONUSY
• Výše Vašich příjmů nezávisí na šéfovi
• Záleží jen na Vašich rostoucích znalostech a zkušenostech
• Propracovaný systém odborného vzdělávání
• Flexibilní pracovní doba / možnost home office
• Pokud si povedete opravdu dobře, zařídíme Vám VAŠI kancelář pro jednání s klienty

Co budete dělat?
• Vedete jednání s klienty a řešíte jejich požadavky a potřeby
• Pečujete PŘEDEVŠÍM O STÁVAJÍCÍ KLIENTY
• Sjednáváte schůzky s přidělenými klienty
• Rozvíjíte obchodní aktivity ve svěřené oblasti – řešíte celkovou finanční situaci klientů – nabíd-

ka a prodej pojištění, spoření a dalších produktů skupiny ČSOB
• Tvoříte vlastní portfolio klientů (s pomocí manažera a stávajícího portfolia klientů)
• Pravidelně se vzděláváte – zajištěno ze strany společnosti
Jinými slovy:
Klientovy potřeby se mění a je jen na Vás, abyste zajistil/a, že klient bude vždy spokojen a ochrá-
něn právě tak, jak potřebuje – ne méně, ale také ne více.
Pracoviště: 
pobočka ČSOB Pojišťovna a.s., Vyškov, nám. Obránců míru 34/2

Co by Vám nemělo chybět - KOHO HLEDÁME:
• Často a rád/a komunikujete s lidmi
• Dokážete argumentovat a hledat řešení
• Umíte upoutat pozornost a získat důvěru lidí
• Upřednostníte vytvoření a rozvoj vlastní firmy 

před zaměstnaneckým úvazkem
• Máte maturitu

Co dalšího Vám nabízíme?
• Řadu produktových a prodejních školení
• Stejně dobře, jako pečujeme o naše klienty, budeme pečovat i o vás – po dobu 3 let od nás 

dostanete FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK 15 – 20 000 Kč měsíčně
• Kvalitní pracovní tým a příjemné pracovní prostředí
• Možnost dalšího kariérního růstu
• Profesionální finanční poradenství pod dlouhodobým vedením manažera
• Stálou podporu v oblasti osobního rozvoje
• Zázemí největší finanční skupiny v ČR

Váš zájem včetně životopisu očekáváme po celou dobu zveřejnění inzerátu.
Pouze vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru. 


