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Starostovo okénko
Vážení spoluobčané,
v  měsíci srpnu se opět sešlo zastupitelstvo 
ke  svému jednání, zde jsme schválili smlouvu 
na dotaci z Česko-německého fondu budouc-
nosti na financování akcí mezinárodní komise, 
podání žádosti na vybudování multifunkčních 
učeben na ZŠ a došlo k pojmenování dvou no-
vých lokalit.
Práce na  revitalizaci mateřské školy byly do-
končeny do 31. 8., a tak nový školní rok začal 
v opravených prostorách. 
Zde nás čeká dokončení parkování ve  dvo-
ře MŠ a  rozšíření komunikace směrem 
na Zahradní ulici. Současně byl opraven chod-
ník na  Palackého ulici, kde ještě dokončíme 
podélná parkovací stání.

Na náměstí očekáváme každým dnem dodání 
a osazení nové zastávky.
Velkým problémem jsou neukáznění obča-
né, kteří nerespektují pravidla svozu zeleného 
odpadu.
Prosím: Do kontejnerů na zelený odpad nepa-
tří plastové přepravky ani nádoby, ale pouze 
specifikovaný zelený odpad. Pokud nebudeme 
takto postupovat, tak nám kompostárna vypo-
ví smlouvu a budeme odvoz zeleného odpadu 
řešit s velkými problémy.
Děkuji všem, kteří nám jakýmkoli způsobem 
pomáhají při úklidu kolem svých nemovitostí. 
Přeji vám pěkné podzimní dny.

Ing. Jaroslav Šíbl, starosta
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Informace z rady a zastupitelstva
Ve všech případech se jedná o anonymizované výpisy z usnesení v souladu s požadavky Zákona 
o zpracování osobních údajů (Zákon č. 110/2019 Sb.) 

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 13 ze dne 8. 8. 2019

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse Jedovnice souhlasí
• se stavbou rodinného domu včetně přípo-

jek inženýrských sítí na  pozemku p.č. 853 
a  p.č. 851/1, dle předložené dokumentace, 
žadatel Ing. Z. D., Projektmont, s.r.o., Ječná 
1321/29a, 621 00 Brno

• s provedením zpevněných ploch na pozem-
ku p.č. 17/37, p.č. 17/36, p.č. 15/8, p.č. 22/3 
a p.č.22/1 z důvodu komunikačního připo-
jení k  rodinným domům, dle předložené 
dokumentace za podmínky, že dešťové vody 
budou svedeny do vsakovacího objektu (ob-
sah bude doložen odborným výpočtem), ža-
datel Ing. D. F. a Pharm.Dr. E. F., Jedovnice

• se změnou stavby rodinného domu před jeho 
dokončením na pozemku p.č. 659, dle před-
ložené dokumentace, žadatel L. J., Brno

• se stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 
1058, dle předložené dokumentace, a  po-
volením výjimky ze zákazu vjezdu do  části 
ulice Olšovecká (z  ulice Podhájí) z  důvodu 
parkování a  uložení stavebního materiálu 
na  soukromém pozemku p.č. 1485, trvalý 
zábor veřejného prostranství nebude umož-
něn, žadatel J. B., Blansko a P. B., Jedovnice

• se stavebními úpravami a  změnou užívání 
části objektu č.p. 1, na pozemku p.č. 1044/1 
a p.č. 1044/2, dle předložené dokumentace, 
žadatel N. T. T. H., Blansko

• s  možností parkování výhradně na  obec-
ních pozemcích určených k parkování (část 

parcely 288/8 a parcela 2117), žadatel N. T. 
T. H., Blansko

• s  pronájmem místnosti v  přízemí budovy 
č.p. 83 a schvaluje nájemní smlouvu s Junák 
– český skaut, středisko Jedovnice, z.s., 
Palackého 300, 679 06 Jedovnice

• s ukončením nájemní smlouvy v II. nadzem-
ním podlaží budovy Na Kopci 83, která byla 
uzavřená dne 1. 9. 2014 a schvaluje dohodu 
o  ukončení nájmu s  Junák – český skaut, 
středisko Jedovnice, z.s., Palackého 300, 
679 06 Jedovnice

• se zveřejněním záměru na  prodej části po-
zemku p.č. 1532/1 o výměře cca 24 m2

• se snížením nájmu nebytových prostor v bu-
dově Havlíčkovo nám. 44, ve výši 1.000 Kč/
měsíc, žadatel V. W., Jedovnice

• s nákupem interaktivního kompletu do dvou 
nově zřízených tříd dle návrhu Základní ško-
ly Jedovnice, příspěvkové organizace, Nad 
Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice, ze stáva-
jícího rozpočtu ZŠ

• s partnerstvím v rámci projektu s jednotko-
vými náklady zaměřeného na podporu zaří-
zení péče o děti předškolního věku – název 
projektu: Dětská skupina Palouček, příjem-
ce: Mateřské centrum Veselý Paleček, z.s.

• s  podáním žádosti o  podporu pro ak-
tivitu Infrastruktury základních škol 
z Integrovaného operačního programu MAS 
Moravský kras a  doporučuje zastupitelstvu 
městyse schválení této žádosti

Rada městyse Jedovnice nesouhlasí
• s provedením nového komunikačního připo-

jení pro areál Tyršovy osady z pozemku p.č. 
2108 na pozemek p.č. 2110, dle předložené 
dokumentace, žadatel TJ Sokol Jedovnice, 
Riviera 451, 679 06 Jedovnice

• s  nákupem pozemku p.  č. 483 o  výměře 
1067 m2 v  katastrálním území Jedovnice, 

Na obálce: Poznali jste 
podzimní pranostiku?
Uhodli jste, jakou pranostiku představuje 
titulní kresba Mgr. Jitky Vávrové? Ověřit si 
to můžete na straně 28.
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od  Úřadu pro zastupování státu ve  vě-
cech majetkových, Územní pracoviště 
Brno, odbor Odloučené pracoviště Vyškov, 
Masarykovo nám. 165/16, 682 01 Vyškov

• s možností parkování na veřejných parkova-
cích plochách pro budoucí bytový dům, kte-
rý vybuduje z bývalého hotelu RADO firma 
Distribut, s.r.o., Vachova 36/1, 602 00 Brno, 
a trvá na svém usnesení č. 11/5 z 11. schůze 
rady městyse konané dne 25. 6. 2019

Rada městyse Jedovnice schvaluje
• smlouvu o nájmu pozemků č. 00260000068 

s paní D. F., Brno
• schvaluje smlouvu o  nájmu pozemků  

č. 00260000143 s panem J. B., Šanov
• Dodatek č. 1 ke  smlouvě o nájmu nemovi-

tostí uzavřené dne 24. 9. 2002 s panem B. Š., 
Rájec-Jestřebí

• Smlouvu o  poskytování služeb dotačního 
managementu se společností Z + M Partner, 

spol. s  r.o., Valchařská 3261/17, 702  00 
Ostrava – Moravská Ostrava

• odměnu ředitelce ZŠ Jedovnice Mgr.  Evě 
Štaralové ve výši dle schváleného návrhu

• 11. platovou třídu pro ředitelku MŠ 
Jedovnice Mgr. Jitku Kučerovou

Rada městyse Jedovnice bere na vědomí
• přehled hospodaření ZŠ a MŠ za 2. čtvrtletí 

roku 2019 a opětovně požaduje, aby byl za-
sílán pouze přehled hospodaření finančních 
prostředků od zřizovatele (ne včetně příspěv-
ku ze státního rozpočtu)

• rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj 
o neposkytnutí dotace na vybudování Stezky 
pro chodce a  cyklisty – úsek Jedovnice 
– Krasová

Rada městyse Jedovnice ukládá
• tajemnici ÚM zaslat přehled hospodaření ZŠ 

a MŠ zastupitelům a předsedovi finančního 
výboru ukládá předložit přehled hospodaře-
ní na nejbližším jednání finančního výboru

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 14 ze dne 10. 9. 2019

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse Jedovnice souhlasí:
• se stavbou garáže na  pozemku p.č. 1728, 

za  podmínky, že stavba bude umístěna 
ve vzdálenosti 1,00 m od společné hranice se 
sousedním pozemkem p.č. 1733, žadatel M. 
a D. K., Jedovnice

• s  rekonstrukcí střechy bytového domu 
Na  Kopci 635, na  pozemku p.č. 969/3, 
dle předložené dokumentace, žadatel 
Společenství vlastníků bytového domu 
Na Kopci 635, 679 06 Jedovnice

• s pronájmem plochy k provozování stánkové-
ho prodeje na výlov 2019 a schvaluje smlouvu 
o nájmu veřejné plochy k provozování stán-
kového prodeje se společností Olšovec, s.r.o., 
Havlíčkovo nám. 71, 679 06 Jedovnice. 

• s  podnájmem prostor v  budově č.e. 603 
pozemku p.č. 2584/24, žadatel společnost 

Olšovec, s.r.o., Havlíčkovo nám. 71, 679 06 
Jedovnice

• s podnájmem budovy chaty č.e. 8 na pozem-
ku p.č. 2584/15, žadatel společnost Olšovec, 
s.r.o., Havlíčkovo nám. 71, 679 06 Jedovnice

• s ukončením smlouvy o nájmu pozemku ze 
dne 3. 1. 2011 na část pozemku p.č. 1043/1 
o výměře 10 m2 s paní J. V., Jedovnice

• se zveřejněním záměru na  pronájem buň-
ky s  novinovým stánkem a  veřejným WC 
na pozemku p.č. 1043/1 o výměře cca 60 m2

• se zveřejněním záměru na pronájem části po-
zemku p.č. 1043/1 o výměře 9 m2

Rada městyse Jedovnice schvaluje:
• smlouvu o  nájmu bytu č.  B5  2A2 na  ul. 

Zahradní 676, s  manžely M. a  Ing.  P.  G., 
Jedovnice a  s BD Veselec, bytové družstvo, 
Havlíčkovo nám. 71, 679 06 Jedovnice

• smlouvu o  nájmu bytu č.  A3  2A2 na  ul. 
Zahradní 677, s paní M. B., DiS., Jedovnice 
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a s BD Veselec, bytové družstvo, Havlíčkovo 
nám. 71, 679 06 Jedovnice

• smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000139 
s paní M. D., Šlapanice

• smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000066 
s panem J. K., Brno

• Organizační strukturu Úřadu městyse 
Jedovnice platnou od  11. 9. 2019, která je 
Přílohou č. 5 Organizačního řádu Úřadu 
městyse Jedovnice.

Rada městyse Jedovnice bere na vědomí:
• zápis z jednání komise pro mezinárodní spo-

lupráci ze dne 3. 9. 2019.
• zápis z jednání komise kulturně spolkové ze 

dne 4. 9. 2019.

Rada městyse Jedovnice nesouhlasí:
• s  prodejem ani směnou části pozemku p.č. 

2528/11, žadatelka paní S. T., Jedovnice.

• s prodejem části pozemku p.č. 2528/11, ža-
datel pan M. R., Jedovnice

Rada městyse Jedovnice nereflektuje:
• na předkupní právo chaty č.e. 22
• na předkupní právo chaty č.e. 26
• na předkupní právo chaty č.e. 296

Rada městyse Jedovnice trvá:
• na svém usnesení č. 13/13 ze 13. schůze ko-

nané dne 8. 8. 2019 a nesouhlasí s nákupem 
pozemku p. č. 483 o výměře 1067 m2 v ka-
tastrálním území Jedovnice, od  Úřadu pro 
zastupování státu ve  věcech majetkových, 
Územní pracoviště Brno, odbor Odloučené 
pracoviště Vyškov, Masarykovo nám. 
165/16, 682 01 Vyškov

Rada městyse Jedovnice ruší:
• Přílohu č. 4 Organizačního řádu Úřadu měs-

tyse Jedovnice

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice č. 7 ze dne 27. 8.

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

Blažka a pana Michala Prauseho
2. schvaluje program 7.  zasedání zastupitel-

stva městyse
3. schvaluje přijetí finančního příspěvku 

z  Česko-německého fondu budoucnosti, 
nadační fond, Železná 24, 110 00 Praha 1, 
ve výši 67.250 Kč a schvaluje smlouvu o po-
skytnutí příspěvku č. 3-19-789

4. schvaluje Dodatek č. 1/2019 ke  Zřizovací 
listině Mateřské školy Jedovnice, příspěv-
ková organizace, Zahradní 632, 679  06 
Jedovnice

5. schvaluje podání žádosti o dotaci do IROP 
výzvy č. 9 Rozvoj infrastruktury základ-
ních škol v  rámci MAS Moravský kras, 
z.s., pro Základní školu Jedovnice, okres 
Blansko, Nad Rybníkem 401, Jedovnice

6. schvaluje název ulice Loučky pro lokalitu 
za ul. Zahradní směrem k ul. Legionářská

7. schvaluje název Masarykův park pro parčík 
u busty T. G. M.

8. schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2019 dle 
předloženého návrhu

9. bere na vědomí zápis ze schůze Finančního 
výboru Zastupitelstva městyse Jedovnice ze 
dne 24. 6. 2019

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice č. 8 ze dne 24. 9.

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

Doležela a Ing. Josefa Vágnera.
2.  schvaluje po doplnění program 8. zasedání 

zastupitelstva městyse.

3.  schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o účas-
ti městyse Jedovnice na  financování díla 
„Jedovnice - oprava komunikace po opravě 
vodovodu“ se Svazkem vodovodů a kanali-
zací měst a obcí, 17. listopadu 14, 680 01 
Boskovice
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4.  schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
s firmou CERGOMONT, s. r. o., Sukova 
1052/6, 678 01 Blansko, na realizaci zakáz-
ky „Snížení energetické náročnosti budov 
Mateřské školy v Jedovnicích“

5.  schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2019 dle 
předloženého návrhu

6.  souhlasí s  prodejem části pozemku p.č. 
3/2 o výměře cca 98 m2 a schvaluje kupní 
smlouvu na  prodej tohoto pozemku s  pa-
nem P. K., Jedovnice.

7.  souhlasí s  nákupem pozemku p.  č. 483 
o  výměře 1067 m2 v  katastrálním úze-
mí Jedovnice a  schvaluje kupní smlouvu 
s Úřadem pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, Územní pracoviště Brno, 
odbor Odloučené pracoviště Vyškov, 
Masarykovo nám. 165/16, 682 01 Vyškov

8. deleguje pravomoc zastupitelstva městyse 
na radu městyse schválit smlouvu o poskyt-
nutí dotace na dofinancování pečovatelské 
služby s JMK.

9.  souhlasí s  prodejem části pozemku p.č. 
1532/1 o  výměře cca 24 m2 a  schvaluje 
kupní smlouvu o  prodeji nemovité věci 
s manžely MDDr. A. a O. J., Jedovnice

10. schvaluje Smlouvu o  právu provést 
stavbu „Komunikace k  ZŠ Jedovnice“ 
s Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 
449/3, 601 82 Brno

Další důležité informace
Povinné čipování psů

Podle novely zákona č.166/1999 Sb. o  veteri-
nární péči bude s účinností od 1. ledna 2020 
na  každého nenačipovaného psa nahlíženo 
jako na  psa nenaočkovaného proti vztekli-
ně, a to i v případě, když má tento pes v očko-
vacím průkazu záznam o provedeném očková-
ní proti vzteklině.

Zvěrolékaře si můžete samozřejmě zvolit.
V  Jedovnicích čipování psů provádí 
MVDr.  Kateřina Zouharová – ordinace 
VETKA v Chaloupkách, telefon: 534 008 307, 
mobil: 603 380 480.

Obecní policie
Zpráva o činnosti Obecní policie městyse Jedovnice

Obecní policie městyse Jedovnice řešila v ob-
dobí od 27. 7. 2019 do 19. 9. 2019 následující 
události:
• 3x přijato oznámení k neoprávněnému par-

kování na vyhrazeném parkovišti, parkoviště 
určené pro sanitní vozy. Přestupky vyřešeny 
pokutou příkazem na místě.

• 3x nález registrační značky v  k.ú. městyse 
Jedovnice. 2x vyrozumění majitele, sepsán 
protokol o  předání nalezených značek. 1x 
zaslána na příslušný úřad.

• 1x odhalen pachatel závažného přestupko-
vého jednání – podávání návykové látky 

osobám mladším 18 let – na základě zázna-
mu z kamerového dohlížecího systému.

• 1x nález dámské bundy – sepsán úřední zá-
znam, nález uveřejněn na Infokanále. Nález 
uložen na služebně OP.

• 1x přestupek na úseku ochrany zdraví před 
škodlivými účinky návykových látek a  ji-
nými toxikomaniemi – kouření a  požívání 
alkoholických nápojů, kde to zákon zaka-
zuje – zastávka autobusu. Přestupek vyřešen 
na místě domluvou.

• 1x vystaveno povolení ke stání, 16x vystave-
no povolení k vjezdu do chatové oblasti.
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• 3x odchyt volně pobíhajících psů. Přestupky 
– porušení OZV – vyřešeny 2x domluvou, 
1x pokutou příkazem na místě – opakované 
porušení OZV.

• 1x nález složky s písemnostmi, sepsán úřední 
záznam, předáno majiteli.

• 13x předvolání pachatelů přestupků v silnič-
ním provozu. Přestupky následně vyřešeny 
uložením pokut příkazy na místě.

• 1x nález mobilního telefonu v  k.ú. městy-
se Jedovnice, úřední záznam, zveřejnění 
na Infokanále, nález uložen na služebně OP.

• 15x zajištění dopravní obslužnosti, do-
hled nad silničním provozem a  veřejným 
pořádkem.

• 2x případ rušení nočního klidu v  ATC 
Jedovnice. Přestupky proti veřejnému pořád-
ku, šetří OPMJ.

• 1x oznámení o znečištění místní komunika-
ce na  Havlíčkově náměstí. Zjištění pacha-
tele, přestupek vyřešen pokutou příkazem 
na místě, odstranění znečištění.

• 2x nález klíčů v  k.ú. městyse Jedovnice. 
O  nálezech sepsány úřední záznamy. Klíče 
předány majitelům.

• 1x přestupek proti občanskému soužití. 
Přestupek vyřešen domluvou.

• 2x šetření případů podomního prodeje 
na  k.ú. městyse Jedovnice. Přestupky proti 
pořádku v  územní samosprávě – porušení 
Tržního řádu městyse Jedovnice.

• 5x součinnost s PČR při šetření trestné čin-
nosti spáchané v k.ú. městyse Jedovnic.

• 2x nález peněženky, sepsán úřední záznam, 
předání majitelům.

• 5x asistence při kácení stromů v k.ú. městyse 
Jedovnice.

• 12x výběr poplatků za užívání veřejného pro-
stranství a reklamy na Infokanále.

• Úprava dopravního značení v k. ú. městyse 
Jedovnice

• 1x oznámen únik fekálií ze septiku. Výjezd 
na místo, vyrozumění majitele nemovitosti, 
zjednána náprava.

• Opakované kontroly rekreačních objektů 
v k.ú. městyse Jedovnice. Pátrání po pacha-
teli vloupání do chat.

• Společný výkon služby s  Obv. odd. PČR 
Blansko, součinnost při šetření trestné čin-
nosti páchané na k.ú městyse Jedovnice.

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

• V následném období strážníci provedou min. 
2x měření rychlosti na místech vytipovaných 
a schválených místech PČR.

Obecní policie nenahrazuje práci PČR. V na-
léhavých případech nebo při nedostupnosti 
obecní policie volejte prosím Policii České re-
publiky: Tísňová linka 158
Obvodní oddělení PČR Blansko: tel. 
974 631 396
Úřední hodiny Obecní policie městyse 
Jedovnice: středa 13.00-17.00, tel. 723 204 979

Luděk Kolář – velitel Obecní 
policie městyse Jedovnice

Společenská kronika
Jubilanti

Blahopřejeme všem jubilantům, kteří slaví na-
rozeniny v měsíci září a říjnu 2019.
Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a spokojenost 
do dalších let života.

Září
  4. 9. Alois Kutil, Havlíčkovo náměstí 71,  

80 roků
  9. 9. Jan Chalupa, Podhájí 359, 86 roků
 11. 9. Ivas Kovařík, Jiráskova 510, 87 roků

 12. 9. Marie Ondráčková, Habeš 349,  
88 roků

 15. 9. Drahoslav Kocman, Habeš 374,  
87 roků

 17. 9. Jindřich Daněk, Záměstí 18, 80 roků
 18. 9. Ing. Josef Ondráček, Habeš 349,  

90 roků
 19. 9. František Flek, K Propadání 143,  

83 roků
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 23. 9. Františka Sedláková, Absolonova 471, 
84 roků

Říjen
 1. 10. Ing. Jan Kučera, Jiráskova 507,  

81 roků
 10. 10. Štěpánka Matušková, Brněnská 99,  

83 roků
 10. 10. Eva Irainová, Hybešova 109, 87 roků

 11. 10. Marie Ševčíková, Havlíčkovo náměstí 
137, 87 roků

 12. 10. Anna Musilová, K Propadání 406,  
93 roků

 24. 10. Jiřina Poláčková, Zahradní 699,  
82 roků

 28. 10. Zdeněk Pořízek, Jiráskova 236,  
87 roků

Tereza Gottwaldová,  
matrikářka ÚM Jedovnice

Mateřská škola
Co je nového v Mateřské škole Jedovnice

Vážení rodiče, milé 
děti a  přátelé mateř-
ské školy, vítám vás 
v  novém školním roce 
na stránkách zpravoda-
je, v  rubrice mateřské 
školy.
Stalo se milou tradicí, že vás informuji o tom, 
co jsme ve  spolupráci s  naším zřizovatelem, 
městysem Jedovnice, přes prázdniny opravili, 
jakým způsobem jsme zkvalitnili podmínky 
pro vzdělávání a na co se mohou děti těšit v no-
vém školním roce.

Tentokrát se s  opravami začalo již na  jaře le-
tošního roku a byly zaměřeny na snížení ener-
getické náročnosti provozu mateřské školy.
V obou budovách proběhla výměna oken a dve-
ří. Měnily se pouze ty, které nesplňovaly ener-
getické nebo funkční požadavky. Uskutečnila 
se sanace I. budovy školy, do vnitřních prostor 
obou budov je zavedena vzduchotechnika 
s funkcí rekuperace tepla. Také prostory kotel-
ny prošly rekonstrukcí. K  vytápění vnitřních 
prostor školy se bude využívat zejména tepel-
né čerpadlo. Součástí projektu bylo propojení 
budov koridorem, vybudování terasy a některé 

Převoz jídla dříve... Převoz jídla nyní
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venkovní úpravy. Obě budovy jsou zatepleny 
a mají novou fasádu.
Podařilo se nám zachytit historicky poslední 
převoz jídla pro děti do I. budovy. Jídlo se pře-
váželo na vozíku venkovními prostorami. Nyní 
zde máme zděný a vytápěný koridor. (Fotografie 
„dříve a dnes“ naleznete na str. 8.)
V  prostorách dvora plánuje městys Jedovnice 
zbudovat parkoviště s omezenou dobou stá-
ní. Toto parkoviště má sloužit zejména vám, 
rodičům. Vjezd na  parkoviště bude možný 
v provozní době školy a za pomoci čipu.
Mimo projekt zaměřený na snížení energetické 
náročnosti provozu školy jsme provedli výmě-
nu osvětlení ve třídách a přilehlých prostorách 
II. budovy MŠ.
Velké poděkování patří našemu zřizovateli 
městysi Jedovnice, který se postaral o realizaci 

celé akce, všem zaměstnancům mateřské školy 
za skvělé zvládnutí období oprav a následného 
úklidu a také členkám ČČK za nezištnou po-
moc při úklidu vnitřních prostor školy.
Další novinkou je zřízení dětské skupiny 
v přízemí I. budovy školy. Tato skupinka bude 
sloužit dětem, které nemohly být z kapacitních 
důvodů přijaty k  předškolnímu vzdělávání 
do  mateřské školy Jedovnice. Malé děti si 
postupně zvyknou na dětský kolektiv ve  sku-
pince a  od  příštího školního roku budou mít 
lehčí adaptaci při přijetí do  MŠ. Těšíme se 
na spolupráci.
Ve  výchovně vzdělávací práci považujeme 
za důležitý krok aktualizaci školního vzděláva-
cího programu. Program i  nadále zůstává vy-
pracovaný podle Kurikula Podpory zdraví, má 
koncepci pozitivně ovlivňující klima celé školy, 
podporující aktivní spolupráci mezi dětmi, 
učiteli, nepedagogickými pracovníky, rodiči 
i celou veřejností. Učí děti zdravému způsobu 
života a  vede k  odpovědnosti za  své zdraví. 
Dále podporuje profesní odpovědnost učitelů 
za výsledky vzdělávání.
V  organizování kulturních a  výukových 
programů bychom rádi navázali na předchozí 
rok, konkrétně na Malou technickou univerzitu, 
a pokračovali formou projektových dnů v zís-
kávání dovedností číst a vytvářet mapy, objevo-
vat tajemství správného vázání cihel při stavbě 

Opravená budova MŠ

Pohled na budovy školy a koridor (Autorem „leteckých“ snímků z dronu je Marek Kala)
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zdí, techniky stavění mostů, věží, seznamovat 
se s  problematikou elektrárny, ekologického 
přístupu k odpadům, recyklaci a podobně.
Každý měsíc nebudou chybět lidové i moderně 
pojaté pohádky v  provedení umělců divadel-
ních společností.
Na podzim pojedeme s dětmi do Domu příro-
dy v Moravském krasu. Objednali jsme si pro-
gram Jak se staví jeskyně. Vypráví o pravěkém 
moři, vápencových skálách, vodě a krápnících. 
Součástí programu je vstup do  Kateřinské 
jeskyně.
Kamarádi Moravského krasu pozvou rodiče 
spolu s  dětmi na  Dýňování do  mateřské ško-
ly a  v  rámci dopolední vycházky se s  dětmi 

vydáme po stopách skřítka Podzimníčka, pozná-
vat znaky podzimu a  vnímat krásy podzimní 
přírody.
Další pěknou podzimní akcí je Zahradní slav-
nost, kterou pořádá Klub rodičů ve spoluprá-
ci s mateřskou školou.
A pak se budeme připravovat na advent, spoje-
ný s vánočním prodejem výrobků u příleži-
tosti rozsvěcení stromu v Jedovnicích, besíd-
kami a dalšími tradicemi. Ale o tom zase příště.
Školní rok je již v  plném proudu dění. Přeji 
vám všem, ať je pro vás úspěšný a  přívětivý. 
A na některé z akcí školy na viděnou!

za Mateřskou školu Jedovnice 
Mgr. Jitka Kučerová

Základní škola
Zpráva ředitelky ZŠ Jedovnice

Vážení jedovničtí občané, milí žáci a rodiče,
dovolte mi, abych vás všechny pozdravila v no-
vém školním roce 2019/2020.
Během prázdnin naše škola nezela prázdnotou. 
V  červenci nás navštívili naši partneři z  ev-
ropského projektu KidVenture. Společně jsme 
připravovali závěrečnou zprávu a hodnotili 
přínos hry rozvíjející finanční gramotnost žáků 
prvního stupně.
Jedovnická základní škola pilotovala tuto hru 
minulý podzim.
Mezinárodní spolupráce byla navázána a je-
dovnická základní škola vyzvána k  účasti na 
dalším projektu.
Červenec a srpen, jak už to ve školství bývá, 
patřil úpravám budovy a instalaci nového za-
bezpečovacího systému.
V rámci výše zmíněných prací byly ve škole re-
novovány dvě učebny: jedna pro první ročník a 
druhá pro jazykové vyučování.
V letním čase jsme rovněž připravovali žádost 
o realizaci dvou multimediálních učeben: jazy-
kové a přírodovědné.
Věříme, že projekt, který nyní zaštiťuje měs-
tys Jedovnice, bude schválen a naše škola se 

zařadí mezi nejlépe vybavené školy v  rámci 
České republiky.
Ve školním roce 2019/2020 budeme i nadále 
rozvíjet spolupráci se školami v  německém 
Aschheimu a v Tatranské Lomnici.
Naším cílem je připravovat žáky na život ve tře-
tím tisíciletí v souladu s tradičními evropskými 
hodnotami, jako jsou úcta a respekt.
Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího pro-
cesu je pedagogicko-psychologická podpora 
našich žáků, v  rámci které se uskutečňují se-
tkání se školní psycholožkou paní Mgr. Irenou 
Kolčárkovou.
Mezi členy našeho týmu vítáme nové asistent-
ky a asistenta pedagoga a nové paní učitelky: 
paní Mgr. Evu Hradilovou a Bc. Michaelu 
Královou.
Dovolte, abych vás všechny co nejsrdečněji po-
zvala na tradiční Vinný bál.
Ten se bude konat 1. listopadu.
Před Vánoci proběhne druhý ročník akce 
Jedovnická rolnička. 
Na jaře se můžete těšit na Dny otevřených dve-
ří pro první a následně pro druhý stupeň naší 
základní školy.
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Nový školní rok je spojen s novým začátkem 
a různými očekáváními. Vzdělání kultivuje 
člověka, přináší mu radost z nových poznatků, 
avšak je spojeno s úsilím a vytrvalostí a prací.
Závěrem bych ráda zmínila myšlenku Jana 
Ámose Komenského, od jehož úmrtí uplyne 
příští rok 350 let: Cílem vzdělání a moudrosti je, 

aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po 
ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, 
znal přítomnost a předvídal budoucnost.
Přeji nám všem, aby se nám na této cestě dařilo.

Mgr. Eva Štaralová, ředitelka ZŠ Jedovnice

Základní umělecká škola
Informace a pozvánky ze základní umělecké školy

Milí přátelé,
chci vás pozdravit a přiblížit vám novinky a za-
jímavosti, které se pojí s naší školou.
Jedním z  nejvýznamnějších počinů je změ-
na názvu školy. Od  1. září 
2019 zní oficiální název školy 
Základní umělecká škola 
F. B. Ševčíka Jedovnice, pří-
spěvková organizace.
Prof. F. B. Ševčík je významný 
jedovnický rodák. Osobnost 
jeho formátu si zaslouží trvale 
zakotvit v názvu nějaké jedovnické organizace. 
Z důvodu, že zasvětil velkou část svého života 
umění a kulturní osvětě v Jedovnicích a regio-
nu, dává smysl mít jeho jméno právě v názvu 
umělecké školy.

Se změnou názvu školy se pojí slavnostní ví-
kend 12. a  13. října, kdy bude probíhat vý-
stava artefaktů z Ševčíkovy pozůstalosti, před-
náška i slavnostní koncert (viz pozvánka níže).
Letošní školní rok bude mimořádný nejen 
z výše uvedených důvodů, ale především proto, 
že letos pořádáme řadu koncertů, kterými osla-
víme čtyřicetileté působení základní umělecké 
školy v  Jedovnicích. Informace o  konaných 
akcích naleznete na webových stránkách školy 
www.zusjedovnice.eu. Na  všechny koncerty, 
výstavy a vystoupení jste srdečně zváni.
Za zmínku (a foto níže) stojí i  jedna nevšední 
akce, kterou jsme zažili s  žáky, rodiči i  peda-
gogy 30. srpna v Modleticích u Prahy. V tom-
to netradičním termínu jsme přijali pozvání 
firmy SOPO, která má sídlo v  Modleticích 
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a  pobočku právě v  Jedovnicích. Naše vy-
stoupení bylo překvapením pro jedovnické 
zaměstnance firmy při otevření nové fabriky 
v  Modleticích. Charakter akce měl osvětový 
podtext. Představili jsme kulturu Jedovnic 

širokému publiku z řad zaměstnanců ze všech 
poboček firmy.
Přeji vám jen příjemné zážitky na  jakékoli 
z akcí, které tento rok pořádáme, a všem žákům 
přeji úspěšný vstup do nového školního roku.

MgA. Michal Hreňo, ředitel školy

ZUŠ Jedovnice – čestný název ke „čtyřicítce“

Jedovnická „zuška“ dostala krásný dárek k osla-
vě svého čtyřicetiletého působení. Je jím udě-
lení čestného názvu školy Základní umělecká 
škola F.  B.  Ševčíka Jedovnice, příspěvková 
organizace.
Při této příležitosti škola organizuje slavnostní 
koncert, přednášku o životě prof. F. B. Ševčíka 
a výstavu některých artefaktů z  jeho pozůsta-
losti - z Vlastivědného muzea v Olomouci bu-
dou na krátkodobou výstavu zapůjčeny některé 
z archiválií.
Vernisáž výstavy proběhne v sobotu 12. října 
2019 v 14.00 v sále kulturního domu. Výstava 

bude otevřena v sobotu do 18.00 hodin a v ne-
děli od 9.00 do 18.00 hodin.
O  životě a  díle prof.  Ševčíka pohovoří v  kul-
turním domě v  neděli 13. října v  14.00 
Mgr. Rebeka Majerová, která se o  jeho osobu 
a pozůstalost zajímala v rámci svých dvou di-
plomových prací.
V neděli v 16.00 hodin bude následovat kon-
cert žáků a pedagogů z děl českých i světových 
skladatelů, převážně klasicismu a romantismu.
Na  všechny akce srdečně zveme širokou 
veřejnost.

Po stopách mistra Leonarda aneb Kráčíme ve šlépějích renesančního člověka

Malíř, vědec, vynálezce, architekt, sochař, 
konstruktér, botanik, prostě člověk, který se 
orientuje v  celé řadě oborů, takový byl Mistr 

Leonardo da Vinci. Naladit se na  jeho vibra-
ce se letos snažíme i my ve výtvarném oboru. 
Pro začátek, po  prázdninovém odpočinku, 
jsme si rozhýbali mozkové závity při navr-
hování a  konstrukci létajících a  podvodních 
dopravních prostředků. Ty jako by pocházely 
ze ztraceného Mistrova deníku, který se zcela 
nečekaně objevil po celých 500 letech od jeho 
úmrtí. Při návrzích jsme byli pomyslně omeze-
ní dobou a materiály, které lidé v renesanci zna-
li a používali. Při samotné konstrukci „létadel“ 
a „potápědel“, případně i „plavadel“, jsme si ale 
již tato omezení odpustili a  tavná pistole byla 
naším největším spojencem...

Mgr. Jitka Vávrová, výtvarný obor

Co chystáme v tanečním oboru

Prázdniny utekly jako voda a nový školní rok je 
tady. Hned od prvních hodin se ze sálu ozývají 
vánoční písně. Možná si říkáte, že je ještě brzy, 

ale v tanci tomu tak není. Žáci letos nacvičují 
choreografie s  rekvizitami a  není jednoduché 
pohyb s nimi zvládnout.
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Starší žákyně čeká na podzim speciální semi-
nář s  hostující lektorkou, ve  kterém se naučí 
techniky orientálního tance. Věřím, že tato 
akce bude velmi prospěšná a motivující. Už se 
všichni společně moc těšíme.

Tak nám držte pěsti, ať se nám vše podaří.
S přáním krásného podzimu

Lenka Šimková, DiS., taneční obor

Děti a mládež
Mateřské a rodinné centrum Dymáček

DYMÁČKOVINY číslo 5
Milí rodiče, prarodiče 
a milé děti,
začalo nám krásné ob-
dobí plné barev a  změn 
v přírodě, které můžeme 
sledovat z  okna našich 
domovů nebo po  cestě 
za jakýmkoli cílem.
Tuto dobu jsme zahájili oslavou konce prázd-
nin, kterou tradičně konáme na  dopravním 
hřišti v Blansku. Program proběhl pod odbor-
ným vedením a byl spojen s přednáškou. Toto 
hřiště bylo pouze pro nás připraveno od 10.00 
do 12.00. Děti na kolech a odrážedlech mohly 
jezdit na bezpečném místě, simulujícím reálný 
provoz. Za účast byly děti odměněny malými 

dárečky. Děkujeme firmě Autoškola Pernica 
za spolupráci.
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V  září jsme v  Dymáčku stihli už uskutečnit 
Bazárek (podzim/zima), který slouží k  tomu, 
aby se pěkné oblečení po dětech prodalo něko-
mu dalšímu a za dobrou cenu. Bazárek se konal 
dne 21. září v kulturním domě. Slouží tak ne-
jen pro ty, kteří prodávají (letos jich bylo opět 
55), ale samozřejmě i  těm, kteří akci navštíví 
a nakoupí věci a oblečení, které by jinak stály 
o mnoho více. Na tomto typu akce je pozitivem 
i to, že se jedná o šetrné zacházení s oblečením 
a věcmi. Tuto akci lze tedy zařadit i jako eko-
logickou (udržitelnou) formu chování těch, 
kteří zde prodávají a nakupují. V  sále se nám 
sešlo kolem 3000 kusů a navštívilo nás asi 260 
osob. Protože jsou na této akci i děti, obdržely 
od Dymáčku na závěr malou sladkost.
Pravidelný program se nám rozjíždí v  září 
vždy pozvolna, a to i proto, že je třeba se zapo-
jit i do školních povinností a zahájení nového 
roku.
• Naše centrum tedy můžete navštívit v herně 

vždy každé pondělí od 9.00 do 11.00 v prv-
ním patře na  Havlíčkově nám. 44. Nově 
tuto hernu vedou Lucie Bezděková, Nikola 
Plíšková nebo Andrea Přibylová.

• Jako vždy bude každé první pondělí v měsí-
ci dílnička na  téma dle období a maminky 
s dětmi si něco vyrobí a odnesou domů pro 
radost.

• Odpolední čas v pondělí je pak určený pro 
Logopedii s Kamilou Suchou. Zde je třeba 
se domluvit předem, protože se jedná o pra-
videlnou činnost s  dětmi, aby byl efekt co 
největší. Výzvu k  přihlášení jsme dávali už 
v době prázdnin.

• Úterní dopoledne je možné strávit s Hankou 
ve cvičení pro děti od asi jednoho roku do tří 
let. Toto cvičení se koná vždy v sále kultur-
ního domu od  9.30 do  10.30. S  ohledem 
na možnosti lektorky probíhá jednou za 14 
dní. Tato hodina je určená k  tomu, aby se 
děti seznámily i  s  jinými dětmi, zažily cvi-
čení, které má svůj plán a pravidla, naučily 
se novým věcem a dovednostem. Již v tomto 
malém věku je možné vést děti ke  sportu 
a aktivitě, která se jim v pozdějším věku bude 
jistě hodit.

• Další novinkou je Hudebníček ve  středu 
od 9.30 do 10.15. Tento kroužek je pro ma-
minky s dětmi a zahájíme jej od října. Více 
informací se tedy dozvíte v dalším zpravodaji. 
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Podrobnosti k úvodní hodině jsou uvedeny 
na Facebooku a webových stránkách.

• V  rámci naší rubriky s  názvem Zeptali 
jsme se za  vás jsme oslovili paní doktorku 
Peroutkovou s otázkami na téma očkování. 
Jakmile budeme mít odpovědi, zveřejníme 
na  Facebooku. V  dalším čísle budeme mít 
téma partnerské vztahy.

POZVÁNKY PRO VÁS:
Připravili jsme, mimo náš pravidelný program 
v centru, i několik akcí, které jsou určené pro 
děti, rodiče, ale i prarodiče, tedy i širokou veřej-
nost. Zde je základní přehled těchto akcí a po-
drobnosti vždy uvedeme na  plakátech, webu 
nebo Facebooku.
Název akce Termín Kde 

Cesta za zvířátky říjen 
Chaloupky 
a Rudice 

Divadlo  
– Pirátská pohádka
aneb Cesta 
na ostrov kokosový 

3. 11. 2019
kinosál 
v Jedovnicích 

Mikuláš v Dymáčku prosinec V Dymáčku 

Stromeček  
pro zvířátka 

prosinec 
okolí Jedovnic 
(vhodné i pro 
kočárky)

Bruslení prosinec v Blansku 
Bruslení leden v Blansku 
Bruslení únor v Blansku 

Divadlo únor 
kinosál 
Jedovnice 

Ještě si dovolujeme připomenout, že je možné 
si zapůjčit váhu na novorozence nebo kontro-
lor dechu pro nově narozené děti. Pokud máte 
oslavu, tak můžete využít náš skákací hrad pro 
děti do 8 let věku.
V případě, že máte nápad nebo podnět pro akci 
či činnost, nebo naopak potřebujete s  něčím 
poradit, obraťte se na nás.
Přejeme všem krásný podzim plný barev.

Vaše mateřské a rodinné centrum Dymáček

Skauti

Vypečené Tetratuny vypekly 
i družiny v republice!
V  minulých číslech 
Jedovnického zpravodaje 
jsme vás informovali, že 
se čtveřici skautek z  dív-
čího 6. oddílu Amazonky 
(z  Jedovnic) – ve  slo-
žení Barča Málková, 
Áďa Matušková, Jaňula 
Stehlíková a  Míša 
Francová, také známé 
jako Vypečené Tetratuny – povedlo postou-
pit z okresního kola Svojsíkova závodu (závod 
skautů a  skautek zaměřující se na  spolupráci 
družiny a  uplatňování skautských dovedností 
a  znalostí) do  krajského a  tam suverénně vy-
hrát. Díky tomu postoupily do  celostátního 
kola a  měly měřit své síly s  dalšími 29 týmy. 
Moc holkám děkujeme za poctivou reprezenta-
ci, nutno totiž říci, že holky byly v celostátním 

kole již podruhé :) A nemusíte se bát, rozhodně 
Jedovnicím neudělaly ostudu!
A  jak to na  celostátním kole vypadalo? To ať 
poví samy Tetratuny :)
Ve  dnech 19. až 22. září se naše čtyřčlenná 
družina Vypečené Tetratuny vydala do  Chrasti 
u  Chrudimi, kde se konalo celostátní kolo 
Svojsíkova závodu. Účastníci byli požádáni, aby 
pomohli armádě s řešením závažné situace způ-
sobené dopadem jakéhosi podivného meteoritu, 
ze kterého se brzy vyklubala vesmírná loď mimo-
zemských bytostí, tzv. Gorgů. Prošly jsme něko-
lika testy, ve  kterých jsme musely prokázat naše 
znalosti a  dovednosti samostatně nebo společně 
jako tým. V sobotu nás čekal nejtěžší úkol - vyda-
ly jsme se na samotný závod, kde jsme se snažily 
na  od  sebe poměrně vzdálených stanovištích co 
nejlépe plnit různé úkoly z oblasti přírody, zdra-
vovědy či skautské historie. Za splněné úkoly jsme 
obdržely kousek krystalu, který chyběl do počítače 
v  lodi Gorgů. V  cíli, kam jsme všichni dorazili 
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úplně vyčerpaní a  s  promáčenými botami nebo 
raději bez nich, jsme ještě seskládali celý krystal, 
spravili tak loď Gorgů a  pomohli jim vrátit se 
na jejich planetu.
Všechny úkoly jsme splnily asi víc než obstojně, 
a tak jsme se nakonec umístily v kategorii dívčích 
družin na krásném druhém místě! Příště to chce 
už jenom trochu víc vytunit.

Světlušky nám opět posvítily
Již posedmé se skautky z  6. dívčího oddílu 
Amazonek zapojily do celostátní sbírky pro na-
dační fond Českého rozhlasu – Světluška (fond 
pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým 
postižením).
Ve  středu 11. září vylétlo po  roční odmlce 
sedmero světlušek do  ulic Jedovnic. Skautské 
dobrovolnice bylo již na první pohled poznat, 
protože měly oficiální černé nebo žluté světluš-
čí tričko, na hlavě tykadla a v rukou sbírkovou 
kasičku a misku s dárkovými předměty.

Za dobrovolný příspěvek do světluščích kasiček 
mohli lidé na oplátku získat například krásné 
ponožky zbarvené jako svítící zadeček světluš-
ky či karty se světluščím logem.
Mnoho jedovnických občanů s  úsměvem 
přispělo, a  tak i  díky vaší ochotě se nám na-
konec povedlo vybrat krásných 14.632 Kč! 
Všem přispěvatelům i  jménem Světlušky moc 
děkujeme.
Jak konkrétně peníze pomáhají se můžete po-
dívat na webu Světlušky (www.svitis.cz) nebo 
při galavečeru, který bude živě vysílán na ČT 
19. října od 22 hodin. 

Skautské schůzky ve školním 
roce 2019/2020
S  novým školním rokem nám začal i  náš 
skautský – schůzky už jsou v  plném proudu, 
ale to určitě neznamená, že se vaše dcera či syn 
nemůže přidat. Místa ještě stále jsou, pojďte 
s námi zažít dobrodružství! :)

6. dívčí oddíl 
sraz u skautské klubovny 
v Chaloupkách (u aut. 
zast. směr Studnice)

Světlušky (1.-5. třída) – 
středa (17.00-19.00) kontakt:

Gabriela Plchová – 722 450 734 
amazonky@skautka.czSkautky (6.-9. třída) – 

pondělí (17.00-19.00)

4. chlapecký 
oddíl

sraz u přístřešku před 
kulturním domem 

Vlčata (1.-5. třída), skauti 
(6.-9. třída) – úterý 
(17.10-18.50)

kontakt:
Josef Plch – 733 305 360 
jedovnice4@skaut.cz

Benjamínci
sraz u skautské klubovny 
v Chaloupkách (u aut. 
zast. směr Studnice)

kluci i holky 4-6 let 
(žáci MŠ) – čtvrtek 
(17.15-18.15)
schůzky od 10. října

kontakt: Jana Tesařová Gabrielová 
– 737 959 166 
J.Gabrielova@seznam.cz

Skautské středisko Jedovnice

Pionýři

S žabkou na prázdninách
Letos za  námi na  pří-
městský tábor dorazila 
žába cestovatelka Saša 
Skokanová. Ve  svém 
kufru přicestovala 
z Ukrajiny a podělila se 
o  své zážitky. Společně 
s  dětmi si vyrobila kuf-
ry, do kterých si mohou sbírat své prázdninové 
zážitky, jako to dělá ona.

Děti ji celý týden braly na  zajímavá místa 
našeho okolí. Navštívily Macochu, svezly se 
vláčkem i  lanovkou, zajely si do  Dinoparku 
a  zoo ve  Vyškově, užily si v  pískovém lomu 
v Rudici, provedly Sašu po Jedovnicích a nau-
čily ji i připravovat hamburgery.
Na  závěr pobytu ji sbalily do  kufru i  se vše-
mi fotkami a  vzpomínkami na  krásný týden 
s  dětmi a  poslaly poštou do  Německa, kde ji 
už jiné děti provázejí po památkách. Takovým 
způsobem Saša procestuje celý svět a my žabí 



18

cestování sledujeme na  jejím facebookovém 
účtu a můžeme říct, že teď si užívá v Řecku. 
Sledujte žábu cestovatelku s námi a přidejte si 
ji do přátel.

Spajdík

Cvičitelé draků
Kdo dorazil na  první pionýrskou schůzku, 
mohl si vyzkoušet dovednosti potřebné k tomu, 
aby se z vás stal dobrý cvičitel draků.
V blízkosti rybníka tak byla pro děti připravena 
stanoviště, která prověřovala jejich šikovnost.
Po získání všech razítek na stanovištích si bu-
doucí cvičitel vyzvedl certifikát se svým jmé-
nem a jménem draka, kterého míní cvičit.
Takže až uvidíte létat nad Jedovnicemi draky 
s dětmi, nedivte se, mají na ně povolení letu.

Dračice

Přijď za námi do klubovny:
Kuňky (1.-2. třída):  pátek 15.00-16.30
Rosničky (3.-5. třída):  středa  17.00-18.30
Skokani (6.-9. třída):  pátek  17.00-18.30
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Sport
TJ Sokol Jedovnice

Památný den sokolstva a Večer 
sokolských světel
Sokol Jedovnice si i  le-
tos připomene památku 
všech, kteří položili svůj 
život v  bojích druhé 
světové války. Památný 
den sokolstva je od  le-
tošního roku zařazen 
mezi významné dny ČR. 
Pietní akt se uskuteční v úterý 8. října 2019  
v  17 hodin u  úřadu městyse Jedovnice. Poté 
bude následovat Večer sokolských světel - tra-
diční vypuštění lodiček se svíčkami na hladinu 
Olšovce. Přijďte nám pomoci rozsvítit a poslat 
po vlnách rybníka svíčku za každého padlého 
a  umučeného člověka, který bojoval za  svou 
vlast a svobodu národa.

Sokolský běh republiky
Unikátní běžecký závod v  barvách republiky 
oslaví říjnové výročí.
Vběhnout do druhé stovky naší země, a to do-
slova, to si dali za cíl organizátoři (Česká obec 
sokolská a  Skitour klub) nového běžeckého 
projektu s  názvem Sokolský běh republiky. 
Konat se bude letos poprvé a pak každoročně 
na výročí založení Československa, tj. 28. října.
Přesně před sto lety, při příležitosti první-
ho výročí vzniku Československé republiky, 

připravili sokolové do  té doby nevídanou 
sportovní akci. Krátce poté, co se s jejich zcela 
zásadním přispěním podařilo vybojovat hra-
nice nového státu, se rozhodli připomenout si 
nejvýznamnější státní svátek způsobem, který 
umožňoval účast co největšího počtu sokolů 
a  sokolek z  měst i  z  venkova. Vznikl tak tzv. 
rozestavný běh 28. října.
Dnes bychom ho patrně nejspíš mohli přirovnat 
ke štafetě s olympijskou pochodní, která se před 
každými hrami  pořádá od  roku  1936. Místo 
ohně ale běžci v říjnu 1919 nesli pouzdro s po-
zdravným poselstvím prezidentu Masarykovi. 
Na tratích měřících celkem více než 1 700 km 
a startujících v sedmi městech s cílem v Praze se 
vystřídalo přibližně 8 500 běžců.
Národní hrdost chtějí organizátoři podpořit 
i nyní nově vzniklým projektem. Ten se za pod-
pory Sokola bude konat na několika místech. Je 
přihlášeno 11 závodů po České republice, a do-
konce jeden v USA. Největším závodem bude 
ten v Praze, který bude mít zázemí v Tyršově 
domě na Malé Straně. Zhruba tisícovka účast-
níků v  národních barvách následně vyběhne 
do Petřínských sadů.

SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY 
JEDOVNICE
DATUM KONÁNÍ: pondělí 28. října 2019



20

START ZÁVODU: 14.30 hodin - prostranství 
před kulturním domem
CÍL ZÁVODU: kemp Tyršova osada
DÉLKA TRASY: 4 km, dětský závod 1 km
KAPACITA: 200 závodníků
STARTOVNÉ: 200  Kč, děti zdarma (každý 
účastník obdrží finisherskou medaili)
Doporučeno sportovní oblečení v  národních 
barvách.
REGISTRACE A PLATBA ON-LINE: www.
behrepubliky.cz. Při registraci možnost zakou-
pení funkčního trika s logem akce.
Občerstvení pro závodníky zajištěno.
Oslavme společně pohybem vznik naší re-
publiky! Zaregistrujte se do 23. 10. 2019!

zdroj: tisková zpráva organizátora běhu

Proběhl týden aktivit 
Sokol spolu v pohybu
V týdnu od 16. do 22. září využili někteří je-
dovničtí občané možnosti navštívit otevřené 
hodiny cvičení Pilates a  Tabata, vyzkoušeli 
svou tělesnou zdatnost při testech vytvořených 
sokolskými cvičiteli, zúčastnili se vycházky 
chatovou oblastí nebo zájezdu do  Pradědovy 
galerie v Jiříkově.
Předškolní děti a žáci měli možnost změřit své 
síly v lehkoatletických disciplínách s jedovnic-
kými, brněnskými a hrušovanskými mladými 
sportovci na Memoriálu Jaroslava Daňka - žup-
ním přeboru v atletice, konaném 21. září na so-
kolském hřišti. Na  stupních vítězů stáli a  di-
plom získali sice vždy jen tři nejlepší z  každé 
kategorie, ale medaili a radost z pohybu a pove-
dených výkonů si odneslo všech 35 závodníků.

Kateřina Klimešová, TJ Sokol Jedovnice
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Kultura
Informace z knihovny

NOVINKY V KNIHOVNÍM FONDU 
OD 14. 8. 2019
PRO DOSPĚLÉ
Dům v  podhradí 
(Jaroslava Černá)
Manekýna  
(Sofie Králová)
Modrooký chlapec 
(Danielle Steel)
Němý svědek  
(Caroline Mitchellová)
Přiveď mě zpátky (B. A. Paris)
Růže bílá, černý les (Eoin Dempsey)
Sněžný měsíc (Michaela Klevisová)
Vařit medvěda (Mikael Niemi)
Anna Karenina (Lev Nikolajevič Tolstoj)
Dobroninské morytáty (Vlastimil Vondruška)
Hledám manžela… děti vítány (Alena 
Jakoubková)
Klikaté cesty (Elin Olofsson)
Marie (Josef Kalous)
Myslela jsem, že tě znám (Penny Hancocková)
Nepamatuji si své jméno (J. S. Monroe)
Princezna Psycho (Tereza Schillerová)
Tajemství mé matky (Sheila O´Flanaganová)

Vévodkyně (Danielle Steel)

Naučná literatura
Mějte se ráda (Mel Noakes)
Je možné žít 150 let? (Michail Tombak)

PRO DĚTI:
Borůvky na prodej (Alena Čálková)
Měsíční pohádky (Václav Vokolek)
Nemocnice pro zvířátka: Záchrana koťátek 
(Lucy Danielsová)
Osudoví kamarádi (Linda Chapmanová)

OTEVÍRACÍ DOBA 
KNIHOVNY JEDOVNICE
PO 8.30–11.00 13,00–15.30
ÚT 8.30–11.00 13.00–17.00
ST 8.30–11.00 13.00–17.00
ČT 8.30–11.00 13.00–16.00
PÁ 8.30–11.00
V jedovnické knihovně si lze zakoupit následu-
jící tituly:
Historie obce Lipovec 10 Kč
Paměti Lipovce (1370–1970) 40 Kč
Selské koření – nejen humorné povídky z mo-
ravského venkova 125 Kč

Michaela Doleželová, knihovnice

Historie
Jan Tunkl z Drahanovic (a zejména z Jedovnic?)

Jelikož v říjnu probíhají tradiční jedovnické ry-
bolovy, je snad tematicky vhodné v tomto čísle 
zpravodaje blíže popsat osudy Jana Tunkla. 
Jednak proto, že rodovým erbovním zname-
ním Tunklů je ryba, jednak proto, že Tunklovo 
jméno nesl dočasně starý velký rybník pod 
městečkem. Podle zápisů v zemských deskách 
byl Jan Tunkl držitelem poloviny Jedovnic 
pouhých deset let, a  to mezi roky 1437-1447. 

Tato „úřední“ data jsou ovšem jen daty zápisu 
do  desk, reálně mohly transakce proběhnout 
dříve.
Předpokládá se, že Tunklové jsou starým slez-
ským vladyckým rodem, pocházejícím snad 
z okolí Vratislavi. Slezské vévodství se skládalo 
z  řady autonomních knížectví, Tunklové za-
nechali svoje stopy nejen poblíž Vratislavi, ale 
i na Svídnicku, Lembersku, Javorsku, Lehnicku, 
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Krnovsku, Opavsku... Ovšem stopy slezských 
větví z  pramenů mizí v  16. století, zatímco 
potomci větve, která se usídlila na  Moravě, 
žijí dodnes. A  z  Moravy pochází překvapivě 
i nejstarší známá zmínka o Tunklech - to když 
Mikuláš Tunkl vydal 14. května 1398 v Brně 
listinu, jíž oznamoval, že získal od  markra-
běte Jošta do  zástavy tvrz a  město Hranice. 
Důvodem zástavy byla půjčka Joštovi – zástav-
ní doba byla obvykle tak dlouhá, aby se věřiteli 
z  výnosů majetku splatil dluh včetně úroku. 
V  následné tzv. třetí markraběcí válce (1398-
1405) se ovšem postavil na  stranu Prokopa, 
Joštova bratra a protivníka v jedné osobě. Již 4. 
března 1399 je uveden – stejně jako Vok (III). 
z Holštejna a jeho syn Vok (IV.) ve výčtu 375 
stoupenců Prokopa, jimž hrozí církevní tresty 
(exkomunikace a  interdikt) za  napadání cír-
kevních majetků (loupení, vypalování, zabíjení 
a věznění poddaných).
Mikuláš Tunkl měl za  manželku Alenu 
z Drahanovic.  V roce 1419 se Alena v soudním 
sporu nechává zastupovat svým synem Janem 
Tunklem. Mikuláš byl již tedy zřejmě po smrti 
a  Jan musel být dospělý, přičemž hranice do-
spělosti byla přibližně 16-18 let.
Teď je třeba vysvětlit situaci v  rodu pánů 
z Holštejna té doby. Vok (III.) z Holštejna měl 
tři syny – Voka (IV.), Ondřeje a Jiřího (a možná 
i Mikuláše Rudu?) a tři dcery, z nichž Markéta 
se provdala za  Jana Hlaváče z  Ronova, Anna 
za Jana Bluda z Kralic a Anežka za Albrechta 
z Lesnice. Vok (IV.) se majetkově osamostatnil, 
získal panství Cimburk u  Koryčan 
a Bohuslavice u Kyjova, není jasné, zda mu pa-
třil i nějaký podíl na panství holštejnském. Vok 
(IV.) padl v bitvě pod Vyšehradem 1. listopadu 
1420. 
Ondřejovi jistě patřil podstatný díl holštejnské-
ho panství, ovšem poslední zmínka o něm je 
z roku 1414 a zemřel zřejmě bez potomků. 
Od roku 1420 tak zřejmě bratři Vok (V.) a Jan, 
synové Voka (IV.) z Holštejna, drží téměř celé 
holštejnské panství, k němuž patří i půl měs-
tečka Jedovnic s  (celým) patronátním právem 
kostela (a zřejmě i s ideální polovinou mlýna). 
Jan je naposledy zmíněn roku 1421, i on zřejmě 

zemřel bez potomků, vše tedy připadlo jeho 
bratru Vokovi (V.).
Jiří, nejmladš syn Voka (III.), dostal od  otce 
jen relativně malý podíl na holštejnském pan-
ství – patřilo mu půl městečka Jedovnic s tvrzí, 
dvorem, starým rybníkem, polovinou mlýna 
a  dvůr v  Ostrově. Víme to z  vkladu do  desk 
z  r. 1415, kdy na  tomto majetku zapsal věno 
své ženě, Elišce ze Zástřizl. Je to první zmínka 
o jedovnické tvrzi a zdá se, že byla zbudována 
právě pro Jiřího. 
Za husitských válek i po nich se poměrně kom-
plikovaně začínají spojovat osudy Jana Tunkla 
s  Jedovnicemi. Dozvídáme se o  tom z  řady 
vkladů do  zemských desk z  roku 1437, kdy 
byly desky poprvé otevřeny po dlouhé řadě let 
husitských válek. Popřípadě i z půhonů (žalob) 
z  roku 1436, kdy po  skončení válek zasedl 
zemský soud.
Někdy za  husitských válek zemřel Albrecht 
z  Lesnice (u  Zábřeha), člen rozrodu vladyků 
z  Víckova. A  ovdovělou Anežku z  Holštejna 
si vzal za  ženu Jan Tunkl, užívající predi-
kát z  Drahanovic. Je otázkou, jak velký díl 
Drahanovic mu patřil, protože v Drahanovicích 
sice byly dvě tvrze a ves byla vlastnicky rozdě-
lena, ale podstatné podíly zde jistě měli bratři 
jeho matky. Spekuluje se, že mu mohla patřit 
horní tvrz, ale i  ta byla za  husitských válek 
zničena. Jan Tunkl někdy poté svůj podíl 
na Drahanovicích prodal, protože po r. 1437 se 
po nich už nepíše.
Anežka měla od  zemřelého manžela 
Albrechta zapsáno věno na Lesnici, Václavově 
a  Pivoníně (vše u  Zábřeha). Manžela Jana 
Tunkla z  Drahanovic vzala na  spolek (tj. 
na spoluvlastnictví) jen na své věno v Lesnici.
Současně se Anežčina dcera Eliška z  Lesnice 
provdala za  Janova vzdáleného příbuzného, 
Jana Tunkla z  Eichholze (Eichholz/Dubnice 
u Vratislavi), který se na Moravu dostal někdy 
před rokem 1437 právě tímto sňatkem a získal 
z dědictví své ženy majetek na Zábřežsku. 
Jiří z  Holštejna a  Jedovnic, který neměl po-
tomky, zřejmě s vědomím blížící se smrti vzal 
na  spolek na  celé své jedovnické panstvíčko 
Jana Tunkla z  Drahanovic. Rozsah majetku 
je zajímavý – půl Jedovnic s  tvrzí, dvorem, 
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jiný dvůr v  Ostrově, rybníky velké i  malé. 
Vklad je zapsán r. 1437. Nemluví se o polovi-
ně mlýna, ale jak plyne z následujících zápisů, 
jde jen o  opomenutí. A  jako by vzrostl počet 
rybníků, přičemž tyto rybníky patrně patří 
k Jedovnicím, ne k Ostrovu. 
Jiří zemřel roku 1436 bez potomků. Hned 
poté vdova po  Jiřím, Eliška ze Zástřizl, bere 
na své věno na spolek své rodné bratry Smila, 
Arkleba a Jana, přičemž toto věno tvoří podíl 
na polovině městečka Jedovnic s tvrzí, starým 
rybníkem a  polovinou mlýna, a  dále dvůr 
v Jedovnicích a Ostrově. Vklad je zapsán roku 
1437. Jedovnický dvůr Elišce podle textu zá-
pisu patřil celý, ale spíše to byl také jen podíl, 
jinak by nemohl být uveden ve  výčtu spolku 
Jiřího a  Tunkla. Rozsah věna je stejný, jako 
v roce 1415, tedy až na zřejmě chybně zapsaný 
jedovnický dvůr.
Již roku 1436 je zapsán půhon, jímž Jiřího 
švagr, vladyka erbu zkřížených seker Jan Blud 
z Kralic (nad Oslavou): „... pohání Jana Tunkle 
z  Drahanovic a  zejména z  Jedovnice, že jakož 
nebožtík Jiřík z Holštejna dlužen jemu ostal 50 
hřiven grošů (tj. 3200 grošů) a on, po jeho smrti 
drže jeho zboží, nechce jemu plátce býti.“ Za pů-
hon je připsáno slovo Poklid, což znamená, že 
se strany dohodly – snad Tunkl Bludovi dluh 
po Jiřím zaplatil.
Právě z uvedeného textu se usuzuje, že ono „ze-
jména z Jedovnice“ znamená, že sem, na tvrz, Jan 
Tunkl s  Anežkou přesídlili. Jsem přesvědčen, 
že smysl onoho „zejména z  Jedovnice“ je jiný 
– říká, že dluh byl zajištěn na Jiřího polovině 
Jedovnic – a  skrze spolek s  Jiřím tak Tunkl 
získal nejen Jiřího majetek, ale i jeho závazky.
Pro hypotézu o  dočasné jedovnické rezidenci 
Tunkla svědčí jen to, že sem Anežka převedla 
své věno z Václavova a Pivonína. Proti stojí na-
opak silný argument, že kromě tohoto půhonu 
je Tunkl vždy uváděn jako z  Drahanovic či 
z Drahanovic a Brníčka.
V roce 1437 je zapsána do desk série majetkových 
směn a spolků mezi výše uvedenými osobami:  
Bratři Smil, Arkleb a Jan ze Zástřizl a Nemotic 
prodali Janu Tunklovi z  Drahanovic věno 
po své sestře Elišce, opět je uveden stejný roz-
sah, jako v  roce 1415, tedy podíl na polovině 

městečka s  tvrzí, dvorem, starým rybníkem, 
polovinou mlýna a podíl na dvoře v Ostrově. 
Eliška už není mezi prodávajícími uvedena, 
zřejmě zemřela – v roce 1436 či 1437.
Jan Tunkl z  Drahanovic zapsal své ženě 
Anežce věno na  tom, co získal spolkem 
s  Jiřím, tj. na  polovině městečka s  tvrzí, 
dvorem, polovinou mlýna, na dvoře v Ostrově, 
na rybnících velkých a malých.
A rovněž v roce 1437 je zapsán do desk vklad, 
jímž Anežka z  Holštejna převedla své věno 
z  Václavova a  Pivonína na  Jedovnice. Anežka 
již není více zmíněna, nicméně porodila Janu 
Tunklovi dva syny – Jana a  Jiřího. Že by Jiří 
nesl jméno svého ujce, Jiřího z  Holštejna 
a Jedovnic?
Po nedlouhé době se Jan Tunkl rozhodl svou 
polovinu Jedovnic prodat, jeho zájmy byly 
na  severní Moravě. Anežčino věno proto pře-
vedl na Brníčko.
V roce 1447 je zapsán do desk prodej Tunklova 
jedovnického panství: Jan Tunkl z Brníčka pro-
dal Heníkovi z Valdštejna a Židlochovic a  jeho 
dědicům zboží své dědičné – tvrz Jedovnice s po-
lovinou městečka tamtéž, s jednotlivými rybníky 
ležícími kolem té tvrze, také s tím rybníkem pod 
Kotvrdovicemi a s rybníkem velkým pod městeč-
kem, s polovinou plochy mlýna zvanou mlýniště, 
s  ostrovským dvorem a  se dvory k  Jedovnicím 
náležejícími, s poli obdělávanými i neobděláva-
nými, s loukami, pastvinami, lesy...
Roku 1447 tedy mlýn neexistuje, byl zničen. 
Porovnáním tohoto textu s textem zápisu věna 
Anežky v  roce 1437 se nabízí vysvětlení, že 
velké rybníky z  roku 1437 jsou ty, uvedené 
zde jmenovitě, tj. rybník pod Kotvrdovicemi 
a  velký rybník pod městečkem (a  ten je zase 
totožný se starým rybníkem, zmiňovaným po-
prvé r. 1415). A malé rybníky z  roku 1437 že 
jsou ony jednotlivé rybníky ležící kolem tvrze 
v roce 1447.
Nevěřím situování gotické tvrze ke  kostelu 
či na  Kopec, domnívám se, že stála na  místě 
Panského domu. Protékal tudy, dnešní dolní 
částí náměstí, kdysi Kotvrdovický potok, který 
napájel onen starý / velký rybník pod městeč-
kem, v novověku známý jako Podvorský, který 
ležel v  mělké pánvi pod Veselským žlebem. 
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Po jeho hrázi vede silnice na Blansko v úseku 
za kruhovou křižovatkou.
Podle informací se na některých místech kolem 
dolní části náměstí nacházejí pod mocnou vrst-
vou navážky vrstvy „rybničního“ jílu a zbytky 
rákosí. Možná tu opravdu bylo několik malých 
nádrží, protékaných Kotvrdovickým potokem, 
které zlepšovaly obranyschopnost tvrze. Mohly 
být dílem Jiřího z Holštejna z doby husitských 
válek. Pak by ovšem náměstí – či aspoň jeho 
dnešní dolní část – nebylo tehdy zastavěno 
domy.
Naopak – z  uvedené analýzy plyne, že nikde 
není jmenovitě uveden dnešní Dymák, který 
se v 16. století objevuje pod názvem Malý ryb-
ník. Jednou z  možností je, že byl vybudován 
dodatečně a jedovnický mlýn, který může být 
totožný s polohou Julínkova mlýna, byl napá-
jen delším náhonem či vantroky z Podvorského 
rybníka. 
Rybníkem pod Kotvrdovicemi může být mí-
něn jak zaniklý Jakub nad Jedovnicemi, tak 
zaniklý Řeřichovec (podle E. Černého), ležící 
blíže ke Kotvrdovicím.
A  ještě jedno srovnání je zajímavé – tím je 
vklad z roku 1481, kterým Hynek z Valdštejna 
a Židlochovic prodal Matěji ze Želetavy: měs-
tečko Jedovnici s  tvrzí, s  dvorem, s  kostelním 
podacím, i  s  tím rybníkem, který jest nebožtík 
Heník, otec můj, od  nebožtíka Tunkla koupil, 
i s tím druhým rybníkem pod Kotvrdovicemi (...) 
mlýn s pilou pod rybníkem Tunklovským...
Podle plně logického řešení J. Doležela 
Hynek pojmem Tunklovský rybník myslel ten, 
o němž předtím uvedl, že ho jeho otec koupil 

od nebožtíka Tunkla. Tomu odpovídá i fakt, že 
jsou opět jmenovitě uvedené jen dva rybníky 
– jeden pod Kotvrdovicemi a  druhý je onen 
starý, „teď“ Tunklovský, v  16. století Velký 
a nakonec do zrušení Podvorský. Upřesnění, že 
mlýn s pilou leží pod rybníkem Tunklovským, 
jednak prozrazuje, že mlýn byl obnoven, jed-
nak naznačuje, že Dymák ještě opravdu neexis-
toval. K samotnému prodeji (a tedy ke vzniku 
textu) došlo téměř jistě mezi roky 1460 a 1464.
Podruhé a  naposledy se název Tunklovský 
rybník objevuje v půhonu, kterým roku 1481 
držitel Kotvrdovic Jiřík ze Zhoře žaluje Matěje 
ze Želetavy mj.: „... že mi drží roli na Raybachu 
za  stezkú, kteráž jde od  Vilémovic k  Rudicím, 
a role kus nad Tunklovským rybníkem...“ 
Jde o  pole patřící k  zaniklé osadě Rohrbach 
(Raybach, Harbech), jež ležela jednak na dneš-
ní Harbešské plošině, jednak ve svahu mezi ves-
nicí na břehu rybníka a touto plošinou – terasy 
těchto polí jsou dodnes ve svahu zřetelné.
Je otázkou, zda se název Tunklovský rybník 
opravdu mezi lidmi té doby užíval, nebo zda 
ho jen „vymyslel“ Hynek z Valdštejna a Jiřík ze 
Zhoře ho jen „opsal“ do svého půhonu. Protože 
Tunkl ten rybník nezbudoval. 
K Janu Tunklovi již jen stručně. Již roku 1434 
užil predikát z  Brníčka, nějakým způsobem 
tedy hrad a panství získal. Patřila mu Lesnice 
a  půl Jedovnic. Mezi roky 1437 a  1442 kou-
pil výnosné panství Zábřeh. Roku 1445 se 
stal zástavním držitelem panství šumperského 
a novohradského (u Hanušovic). A někdy před 
rokem 1464 získal i panství bludovské.

Odleva: 1. erb Jana Tunkla z Brníčka a Zábřeha podle dosud ne-
publikované pečeti z r. 1445; 2. erb Jana Čapka ze Sán a Hukvald 
podle pečetí z let 1438 a 1446; 3. erb téhož podle dosud nepubliko-
vané pečeti z roku 1450; 4. znak s jelenem z pozdně gotické pečeti 
Jedovnic.

1 2 3 4

1 2 3 4
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Ale čím byl tak výrazný vzestup relativně chu-
dého zemana umožněn? Nejsou pro to sice 
písemné doklady, ale lze se domnívat, že se 
zapojil do husitských válek a profitoval na tom. 
I s ním spřátelení šlechtici, s nimiž po skonče-
ní válek spolupracoval, pocházeli z kališnické, 
spíše radikální šlechty. Byli mezi nimi Vok (V.) 
z  Holštejna, držitel druhé poloviny Jedovnic, 
a Heník z Valdštejna a Židlochovic, tchán Voka 
(V.), jenž od  Voka koupil holštejnské panství 
včetně poloviny Jedovnic (a od Tunkla později 
zbytek Jedovnic). 
Pokud jde o další jedovnické rybníky, dnešní 
Olšovec a  (nerozdělený) Budkovan zřejmě 
vznikly až z popudu Jana Heralta z Kunštátu 
a  Plumlova, vlastníka Kotvrdovic na  konci  
15. věku. A – když Vok vložil roku 1437 skoro 
celé holštejnské panství Heníkovi z Valdštejna 
a  Židlochovic, zmiňuje i  „rybník pustý 
v  Jedovnicích blízko dvora zvaného Dvořec“. 
Pokud je má domněnka správná a Dvořec ležel 
v místě dnešní Kůlny, pak reliktem onoho pus-
tého rybníka může být dnešní rozlehlá mok-
řina v lese jižně od Kůlny.
Kolem roku 1440 začala boj (či spíše kořistě-
ní) skupina husitů, vedená bývalým sirotčím 

hejtmanem Janem Čapkem ze Sán, pánem 
na Hukvaldech. Na jeho straně bojoval (či lou-
pil) se svými lidmi i Jan Tunkl z Brníčka, byla 
na něho podána řada žalob. Mír byl uzavřen až 
v  roce 1450. Pak se Tunklovi podařilo získat 
přízeň Jiřího z Kunštátu a Poděbrad, od roku 
1458 českého krále. 
Jan Tunkl je naposledy zmíněn roku 1458, 
zemřel zřejmě mezi léty 1460 a  1464. Je 
možné, i  když málo pravděpodobné, že nám 
v  Jedovnicích na  Tunklovo nedlouhé držení 
zůstala jedna „památka“ – jedovnický znak. 
Vyrůstající jelen byl totiž erbovním znamením 
Jana Čapka ze Sán, s  nímž měl Tunkl dobré 
vztahy právě v době držení Jedovnic. A tak se 
Čapkův erb mohl stát Tunklovi inspirací pro 
znak Jedovnic, jenž známe z  otisků typáře, 
který je experty datován do  druhé poloviny  
15. století. Ale je to jen spekulace.
Zájemcům o osudy moravských Tunklů dopo-
ručuji bakalářskou diplomovou práci Jan Sitty 
z  Univerzity Palackého v  Olomouci Tunklové 
na  Moravě (1398-1510), jež je dostupná 
na  internetu. Posloužila mi jako cenný zdroj 
informací.

Josef Plch

Dvě významná výročí obce

V  letošním roce uplynulo 670 let od  chvíle, 
kdy máme zápisem v zemských deskách poprvé 
doloženy Jedovnice jako městečko. Zatímco 
dnešní označení městys je jen formálním od-
kazem na minulost, v roce 1349 šlo o skutečný 
zvláštní právní status.
A také letos uplynulo 440 roků od vydání zná-
mého privilegia císaře Rudolfa II. pro Jedovnice 
v roce 1579.
V neděli 1. prosince bude mít od 17.00 v  ki-
nosále kulturního domu Ing.  Josef Plch před-
nášku s  promítáním, věnovanou těmto jubi-
leím.  Dozvíte se jako vždy řadu souvisejících 
zajímavostí.
Zveme všechny zájemce o historii.

Kulturní komise
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Ještě ke stoleté historii měšťanské školy v Jedovnicích

Zakrátko po  zřízení měšťanské školy 
v  Jedovnicích a po  zahájení prvního školního 
roku 16. září 1919 bylo vyhověno další jedov-
nické žádosti. Výnosem Zemské školní rady 
11. listopadu bylo ve škole zahájeno vyučování 
nepovinného předmětu - jazyka německého. 
Protože s novým školním rokem v  roce 1920 
v  měšťance přibyl druhý ročník a  následně 
i  další, narůstaly škole i  obci starosti nejen 
s dalšími učebnami, ale také s ubytováním ře-
ditele školy, protože učebna a byt ředitele byly 
podmínkou pro povolení k  otevření druhého 
ročníku měšťanky. Učebna se vyřešila v budově 
školy zrušením a úpravami bytu ředitele, ředi-
telny a kabinetu, z něhož skříně s pomůckami 
byly přemístěny na chodbu. Vše bylo dokonče-
no k 15. září.
Nový byt pro ředitele byl zbudován 
na  Barachově v  budově bývalé nemocnice. 
Po jeho konečné úpravě a desinfekci se do něj 
v září nastěhovala rodina Karla Slováka, který 
byl 29. března 1920 ustanoven definitivním 
ředitelem jedovnické „měšťanky“, s  nástupem 
do funkce k 1. červnu toho roku. Do té doby 
byl odborným učitelem na  měšťanské škole 
v Blansku. Nový ředitel od června až do přestě-
hování rodiny do  Jedovnic bydlel prozatímně 
v hotelu.
Nový školní rok zahajoval již se dvěma třída-
mi s  celkovým počtem 107 žáků. V  prvním 

ročníku 54 (42 chlapců + 12 dívek), ve druhém 
ročníku 53 (32 chlapců + 21 dívek).
Za pět let po zřízení měšťanské školy i ji ovanul 
duch slov prof. F. B. Ševčíka „Všechno pro dru-
hé, pro sebe nic!“
Je tomu právě devadesát pět let, kdy ředitel ško-
ly do školní kroniky napsal: „Na den 13. října 
1924 připadlo sté výročí narozenin profesora Fr. 
B. Ševčíka, učence, vlastimila i  lidumila, naro-
zeného 13. X. 1824 v Jedovnicích, zesnulého 22. 
V. 1896. K uctění památky svého chotě založila 
vdova paní Fr. J. Ševčíková stipendium pro 1 
žáka (případně žákyni) měšť. školy v Jedovnicích 
ročních 180 Kč, plynoucích jako úrok ze 3 kusů 
6% státní moučné půjčky pro 1000 Kč nominale 
(č. 267, č. 268, č. 269), odevzdaných v depozitu 
starostovi obce. V zadání stipendia rozhoduje dle 
nadační listiny: Obecní rada, místní školní rada 
a ředitel měšťanky.“
Tak bylo každoročně se stipendiem nakládá-
no, pouze v roce 1929/30 dle přání manželky 
prof. Ševčíka stipendium bylo věnováno jí kon-
krétně jmenované žákyni. Poslední zápis o vě-
nování stipendia je z roku 1939, kdy dva roky 
po úmrtí zakladatelky nadace příslušná částka 
byla rozdělena dvěma chlapcům.
O  dalších problémech školy s  učebnami 
a o tom, že jedovnická měšťanka se stala újezd-
ní školou pro okolní obce, psala již v minulém 
čísle paní Mgr. Plchová.

Podle školní kroniky napsal IM

Duchovní sloupek
Jak jsem bojoval s moly

V zimě jsem objevil v pokoji pro hosty, kde už 
několik měsíců nikdo nespal a kam moc často 
nechodím, několik molů. Když jsem je pobil, 
pro jistotu jsem prohlédl peřiny a na nich po-
ložené karimatky a spacáky. Na každé odhale-
né ploše se chystaly ke kuklení molí larvičky. 

Dohromady jich byly možná dvě stovky. Jednu 
po  druhé jsem rozmáčkl a  nechal jsem vše 
rozloženo v prostoru, neboť moli milují k líh-
nutí temná zákoutí. Druhý den jsem vše ještě 
jednou prohlédl a zlikvidoval několik dalších 
larviček zalezlých ve  švech. V  dalších dnech 
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už se žádná larva neobjevila, takže jsem nabyl 
dojmu, že jsem zvítězil.
V červnu se situace opakovala, ale po zlikvi-
dování nečekaného hejna molů jsem objevil 
jen několik larviček. Přesto se v  místnosti 
každý další den objevilo 10-20 molů. Marně 
jsem pátral po místě jejich líhnutí. Když jsem 
nenašel, zahájil jsem pátrání po  informacích 
o  tom, jak se těchto nevítaných návštěvníků 
zbavit napořád. Nabízené prostředky schop-
né vystrnadit moly z  jejich hnízdečka by mi 
nepomohly, nevěděl jsem, kam je umístit. 
Mololapky, fungující stejně jako lapače škod-
livého hmyzu v lese, se nabízejí jen pro moly 
potravinové. Usoudil jsem, že není jisté, jestli 
feromony, neodolatelně vonící molům potra-
vinovým, budou stejně lákat i jejich příbuzné 
moly šatní. Základní princip však použitelný 
byl: Když není možné najít místo, kde se moli 
líhnou, je třeba zabránit tomu, aby se pářili 
a kladli nová vajíčka do svých dobře utajených 
skrýší. Mololapku jsem nahradil vysavačem 
s  nejužší hubicí nasazenou na  konci hadice, 
aby proud nasávaného vzduchu byl co nejsil-
nější, a  tímto technickým prostředkem jsem 
nejméně dvakrát denně mladé moly lovil. 
Po proměně larvy v mola byli tito tvorečkové 
poněkud dezorientovaní, a  tak místo poleto-
vání prostorem sedali na stěnách, možná také 
ještě nebyli dost „zralí“ na  to, aby se pustili 
do  světa vedeni touhou zplodit potomstvo 
a zachovat rod. Než se vzpamatovali, byli vy-
luxováni. Zpočátku jsem se obával, že se z vy-
savače dostanou ven, tak jsem ho pro kontrolu 
parkoval v jiné místnosti, ale tam se žádný mol 
neobjevil.
Dennodenní lov trval nečekaně dlouho. 
V  prvním měsíci se kdovíodkud objevova-
lo každý den cca dvacet molů. Zřejmě mají 
nějak naprogramovanou strategii zajišťující 
zachování rodu i v případě, že se někteří do-
stanou na  svět v  nevhodných podmínkách. 
V dalším měsíci už to byly jen desítky denně, 
v třetím už jen jednotlivci. Pak už jen dva moli 
za  týden. V posledních dvou týdnech žádný. 

Doufám, že to znamená vítězství, ale vysavač 
mám stále v pohotovosti. Jestli jsem nad těmi 
malými kazisvěty vyhrál, to si troufnu tvrdit 
až na jaře.
Slovo mol kromě hmyzu označuje také fyzi-
kální jednotku látkového množství, města 
v Belgii a Srbsku, maďarský ropný a plynáren-
ský koncern nebo americký vojenský kosmický 
program. Se zdvojeným „l“ se jedná o pojem 
z hudební nauky označující v širším významu 
stupnici obsahující charakteristický měkký 
tón, malou tercii. Skladby užívající tyto stup-
nice jsou zadumané až truchlivé. Snad odtud 
se vzalo slovní spojení „natahovat moldánky“ 
a „opít se na mol“.
Zvítězit nad molly, různými smutky, je stejně 
obtížné jako bojovat a dobrat se vítězství nad 
moly šatními. Ať už je jejich příčina jakákoli, 
mají tendenci přežívat ve  skrytých koutech 
naší mysli a objevovat se stále znovu a znovu. 
Obvykle se nám nedaří přesvědčit sebe sama, 
že vlastně o nic nejde a  že to, co je příčinou 
našeho smutku, za  to smutnění vlastně ani 
nestojí. Ale snad je možné zabránit tomu, aby 
se množili. To se děje, když se v těch křivdách 
na nás spáchaných opakovaně prohrabujeme, 
a tak trochu si v tom libujeme, protože z něja-
kých prapodivných příčin člověku někdy dělá 
dobře pomyšlení na  to, jaký je chudák. Proč 
bychom si jinak pořád na něco stěžovali?
Naše smutky těžko přemůžeme něčím jiným 
než radostí. Radostí z toho, co máme, co mají 
jiní, co se podařilo nám a  co jiným, radostí 
z maličkostí. O tom, jak málo lidí se usmívá, 
se přesvědčíme snadno, stačí se projít po ulici. 
Zdá se mi, že společnost v naší zemi je stále  
otrávenější. Už pan prezident Havel konstato-
val, že v zemi panuje blbá nálada. Ta se nemů-
že změnit v chytrou, radostnou jinak než tím, 
že těch usměvavých obličejů bude přibývat tak 
dlouho, dokud nebudou smutní jen ti, kteří 
k tomu mají opravdu vážný důvod.

Václav Trmač, farář
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Napsali jste nám
Okrašlovací spolek informuje

Okrašlovací spolek obce Jedovnice, z.s., 
vznikl a byl zapsán do spolkového rejstříku 
u Krajského soudu v Brně 7. 9. 2019.
Jsme pokračovatelem Okrašlovacího spolku 
z dvacátých let minulého století.
Ustavující schůze se konala 30. 7. 2019. Cílem 
je podpora rozvoje obce Jedovnice a jejího oko-
lí, sdružování občanů se zájmem o dění v obci, 
zlepšování stavu zeleně v obci a okolí. Posláním 
spolku je usilovat o spolupráci s orgány místní 
samosprávy, státní správy, s  odbornými insti-
tucemi a podporovat je při prosazování obecně 
prospěšných požadavků a oprávněných zájmů, 
které ve svých důsledcích povedou ke zkrášlení 
obce Jedovnice a okolí a k tvorbě hezkého pro-
středí pro zdravý a klidný život v Jedovnicích.
V rámci uvedených cílů bude spolek provádět 
zejména tuto činnost:
• chránit přírodu a  krajinu, dbát na  čistotu 

vzduchu a životního prostředí,
• prosazovat udržování a  rozšiřování zeleně 

v obci a okolí, sázení stromů a keřů, osazo-
vání nádob na květiny

• podporovat rozvoj místní kultury, cestovní-
ho ruchu, tradičních řemesel a výroby,

• spolupůsobit k obnovování a znovuvytváření 
místních tradic a zvyků,

• spolupracovat při utváření vzhledu obce 
a okolí s ohledem na historická, památková 
a vlastivědná hlediska,

• podporovat podobně zaměřené subjekty při 
plnění jejich aktivit (komise pro ŽP, stavební 
komise),

• podílet se na nezávislé odborné oponentuře 
u  plánovací, dokumentační, projekční, sta-
vební a jiné činnosti za účelem zajištění výše 
uvedených cílů,

• organizovat veřejné akce na podporu svých 
cílů a záměrů.

Předseda:  Mgr. Sabina Autratová
Jednatel:  Marie Gabrielová
IČ: 084 34 760.  
Spojení: osjedovnice@email.cz.  
Najdete nás na www.osjedovnice.cz.

Marie Gabrielová

Pranostika z titulní strany a několik dalších jako přívažek

• Po teplém září zle se říjen tváří.
• Čím déle vlaštovky u nás prodlévají, tím déle pěk-

né a jasné dny potrvají.
• Když dlouho listí nespadne, tuhá zima se 

přikrade.
• Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude.
• (15. 10.) Po svaté Tereze mráz po střechách leze.
• (23. 10.) Na svatého Jana Kapistrána*) za orá-

čem běhá vrána

• (26. 10.) Svatý Haštal - vymeť maštal.
• (28. 10.) Šimona a Judy - buď sníh, nebo hrudy.
*) Svatý Jan Kapistrán či Jan Kapistránský - ital-
sky Giovanni da Capistrano (24. června 1386 
Capistrano – 23. října 1456 Ilok u Vukovaru), 
byl mnich italského původu, misionář a gene-
rální vikář řádu sv. Františka. 
(podle www.pranostika.cz a  Wikipedie / Jan 
Kapistrán)

Pozvánky
 X Tradiční výlov rybníka Dymáku

V sobotu 5. 10. 2019 od 8 hodin.
Prodej sladkovodních ryb. Občerstvení bude za-
jištěno.
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Žabky – Pionýr Jedovnice zvou:
 X Pohádkový les 

se uskuteční v sobotu 12. 10. 2019. 

Start od  15.30 do  17.00 hodin od  restaurace 
Barachov.
Startovné je 20,- Kč.
Pro každé dítě svítící náramek zdarma.
Občerstvení s  možností opékání párků 
zajištěno.
Spolufinancováno z dotace obce Jedovnice.

 X Základní umělecká škola 
F. B. Ševčíka Jedovnice

SLAVNOSTNÍ KONCERT K PŘIJETÍ 
ČESTNÉHO 
NÁZVU ŠKOLY 
se uskuteční v  neděli 13. 
října 2019 v  kulturním 
domě. Bude mu předchá-
zet i  výstava některých 
artefaktů z  pozůstalosti 
prof.  Františka Bedřicha 
Ševčíka a  jeho ženy. V  sobotu 12. října 
ve  14.00 vernisáž výstavy spojená s  krátkým 
shrnutím života prof.  Ševčíka, jedovnického 
rodáka (1824-1896).
• V  neděli 13. října od  14.00 přednáška 

o  prof.  Ševčíkovi - Mgr.  Rebeka Majerová 
z  Univerzity Palackého v  Olomouci, 
od  16.00 hlavní slavnostní program ZUŠ. 
Vše v sále kulturního domu.

Olšovec, s. r. o. a městys Jedovnice si vás 
dovolují pozvat na

 X TRADIČNÍ VÝLOV 
RYBNÍKA OLŠOVCE

sobota 19. října 7.00-17.00 h  
neděle 20. října 7.30-16.00 h, 

• hráz „U bašty“ - stánkový prodej živých ryb 
(kapr, amur, tolstolobik, lín, candát, štika, 
sumec)

• dvoudenní jarmark „U bašty“ (nabídka roz-
manitého sortimentu zboží)

• občerstvení včetně specialit z ryb
• doprovodný program (kolotoče pro děti, jíz-

da na ponících)
Zajištěny operativní posily linek IDS JMK 
č. 201 z Brna - Staré osady a č. 231 z Blanska. 
Vybrané spoje linky z Vyškova č. 167 pojedou 
bez přestupů v Senetářově až do Jedovnic

 X Lampionový průvod k výročí 
vzniku republiky

Již tradiční průvod vyjde v  neděli 27. října  
po  18. hodině od  radnice do  parku k  pomníku 
TGM (po odjezdu autobusů). 
Sraz a  řazení účastníků u  radnice od  17.45, jako 
vždy uvítáme děti s lampiony.
Po skončení oficiální části bude u KD následo-
vat pro děti oblíbené Bubušou.

Žabky – Pionýr Jedovnice Vás zvou:
 X Bubušou

V neděli 27. 10. 2019 od 17 hodin 
můžete nosit ke KD své vyřezané dýně a při-
hlásit je do soutěže.
Po lampiónovém průvodu v 18 hodin začíná 
hlavní program:
- Soutěž o nej… vyřezávanou dýni
- Soutěže pro děti o drobné ceny
- Bohatá tombola
- Soutěž o nejlepší strašidelný kostým
- OHŇOVÁ SHOW 
Každý, kdo večer přijde v  kostýmu, získává svítící 
náramek.
Akce je spolufinancována městysem Jedovnice.
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 X Sokolský běh republiky 
Pondělí 28. října 
2019 – podrobnosti 
na str. 20
Start závodu: 14.30- 
prostranství před kul-
turním domem

 X Kulturní 
odpoledne 
u příležitosti 70. výročí 
založení MS ČČK

Místní skupina Českého červeného kříže si vás 
dovoluje pozvat na kulturní odpoledne pořáda-
né u příležitosti 70. výročí založení jedovnické 
místní skupiny ČČK, které se koná v sobotu 
16. 11. 2019.

Program:
• 14.00 slavnostní zahájení v kinosále KD, pár 

slov o historii, promítnutí starého dokumen-
tu o MUDr. Vašíčkovi

• 15.00 v kinosále - Zimní pohádka (divadlo 
Sandry Riedlové), pro děti

• 15.00 v  sále KD - Posezení u  cimbálu (vy-
stoupení sourozenců Baťkových), spojené 
s malým pohoštěním

Těšíme se na vaši účast.

 X JEDOVNICKÝ JARMARK
sobota 23. listopadu 2019 
KD Jedovnice – otevřeno od 7.30 do 16.00
Prodej regionálních produktů, dárkového a ad-
ventního zboží.
Výstava prací ZUŠ Jedovnice. Doprovodný 
program.
Dalši informace na dotaz  
- e-mail jedovnicejarmarky@seznam.cz

 X Dvě významná výročí obce
Přednáška ing.  Josefa Plcha s  promítáním 
o historii Jedovnic (více na str. 25)
Neděle 1. prosince od  17.00 v  kinosále kul-
turního domu 

 X Kino E-Cinema Jedovnice
Adresa: KD - Na Kopci 571, 679 06 Jedovnice, 
tel. 704 425 319
Začátky představení v 17.00, pokladna otevře-
na půl hodiny předem. Rada městyse stanovila 
výši vstupného do Kina E-Cinema Jedovnice 
60 Kč, na dětská představení ve výši 30 Kč a pro 
děti do 6 let zdarma.
ŘÍJEN, LISTOPAD, PROSINEC 2019
• Neděle 6. 10. – YETTI: LEDOVÉ 

DOBRODRUŽSTVÍ
Animovaný dobrodružný film pro diváky 
všech věkových kategorií. Je opakem legendy 
o yettim, protože v našem filmu mladý bystrý 
yetti Migo objevuje svět pidinožek = lidí (yetti 
s  malou nohou). Veselý příběh o  přátelství, 
odvaze a  radosti z  objevování nových věcí. 
Animovaná komedie USA, 2018.
KPF pořádá besedu s projekcí filmu.
/96́ / Holzmann / Vstupné 30 Kč, děti do  6 let 
zdarma / MP
• Neděle 10. 11. – POKÉMON: DETEKTIV 

PIKACHU
Historicky první hraný film o  pokémonech 
vychází z  fenoménu Pokémon – jedné z  nej-
populárnějších multigeneračních zábavních 
značek všech dob. Fanoušci z  celého světa si 
nyní mohou na  stříbrném plátně užít dobro-
družství s pokémonem Pikachu tak, jako ještě 
nikdy dřív. Pikachu se představí v  roli detek-
tiva Pikachu, pokémona, kterému není rovno. 
Dobrodružná komedie USA/Japonsko, 2019.
KPF pořádá besedu s projekcí filmu.
/104́ / Holzmann / Vstupné 30 Kč, děti do 6 let 
zdarma / MP
• Neděle 8. 12. – HLEDÁ SE YETTI
Pan Článek je legrační a roztomilou postavou 
v dobrodružném rodinném snímku od cenami 
ověnčeného studia Laika. Sir Lionel Frost je 
chrabrý a energický dobrodruh, který se pova-
žuje za předního odborníka na mýty a příšery. 
Ovšem nikdo jiný jeho objevům nevěří. Aby 
svůj názor obhájil, vydává se na  americký se-
verozápad objevit yettiho, chybějící vývojový 
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článek mezi opicí a člověkem. Animovaná ko-
medie USA, 2019.
KPF pořádá besedu s projekcí filmu.
/95́ / Holzmann / Vstupné 30 Kč, děti do  6 let 
zdarma / MP

Další program Kina E-Cinema Jedovnice na-
jdete na  internetu: www.jedovnice.cz - sekce 
Kino.

Pozvánky z okolí
 XNA VÍNO S MARTINEM

9. 11. 2019 od 13.00 hod. 
Zámecký park Blansko
Letošní akce Na  víno s  Martinem se ponese 
v duchu svatomartinských, mladých a ročníko-
vých vín. Seznam vinařů a vín bude uveřejněn 
později.

Doprovodný program:
13.00 h Začátek akce
13.05 h Cimbálová muzika Galán
13.30 h Příchod sv. Martina  

(přípitek, rozhovor)
13.45 h Hudební degustace ZUŠ Blansko
14.45 h Sabrage Classique s mistryní 

Ing. Libuší Vrbovou
15.05 h Cimbálová muzika Galán
15.45 h Sabrage Classique s mistryní 

Ing. Libuší Vrbovou + show s diváky
16.15 h Platonic ( koncert)
17.30 h Cimbálová muzika Galán
19.00 h Konec akce

Celý den moderuje Víťa Pořízek
Bohaté občerstvení
Změna programu vyhrazena

 X VÍTÁNÍ SVATÉHO MARTINA
10. 11. 2019 od 10.00 hod. 
Zámecký park Blansko
HISTORICKÉ LEŽENÍ ‒ Po celý den sou-
těže pro malé i velké s historií a romantikou

Program na hlavní scéně
10.00 h otevření řemeslného jarmarku měst-

ským heroldem - malý úvod a „balábi-
lé“ účinkujících

10.30 h Historická kapela - písničky jarmarků 
a veselic

11.45 h Příchod průvodu družiny sv. Martina 
do zámeckého parku.

12.00 h Ceremonie na počest města Blanska 
a sv. Martina v zámeckém parku - 
texty herolda, pozdravy městu  
a sv. Martinovi, proslovy vedení města

12.10 h Kejklíři a komedianti - veselé poulič-
ní divadelní představeníčko pro malé 
i velké

12.30 h Městská hotovost aneb Na  hradby 
‒ šermířské představení - historický 
šerm

13.00 h Mistr ostrého meče ... neveselé příběhy 
městského kata - pouliční představení 
o právu útrpném v podání mistra kata

13.15 h Žoldnéři války třicetileté - mušketýři 
‒ představení klubu vojenské historie

14.00 h Bujaré písničky středověku - historická 
kapela

14.45 h Veselá pohádka o Palečkovi - pouliční 
představeníčko komediantů na káře

15.30 h Sokolníci - ukázky letů dravých ptáků 
a jejich výcviku

15.45 h Lapkové a  loupeživí rytíři - šermířské 
představení

16.00 h Žongléři a  komedianti - kejklířské 
a žonglérské pouliční představení

17.00 h Bohemian bards ‒ středověká kapela 
se současným úderným zvukem, dudy, 
šalmaje, bubny… Jedna z českých nej-
uznávanějších kapel, jež koncertovala 
v celé Evropě i v Brazílii.

18.30 h ukončení slavností
Bohaté občerstvení.
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Inzerce
• Koupím byt v Jedovnicích, i původní stav. 

Tel. 732 309 827
• Zajištění manželé hledají ke  koupi RD 

v Jedovnicích nebo okolí. Tel. 605 382 522

NABÍZÍM
SEČENÍ TRÁVY od 0,65 Kč/m2, 

PALIVOVÉ DŘEVO, i suché
tel. 608 065 337

Vyzkoušejte novou šanci
jako řidič/řidička našich autobusů!

ČAD Blansko a.s. přijme
řidiče a řidičky autobusové dopravy – ŘP skupiny D

Požadavky:
● platný řidičský průkaz a ostatní doklady
● praxe vítána - nové uchazeče zaškolíme v Autoškole ČAD Blansko a.s.
● čistý rejstřík trestů
● výpis z evidenční karty řidiče

Nabízíme:
● perspektivní zaměstnání u stabilní firmy
● finanční jistota, pevný výplatní termín
● jízdní výhody v rámci IDS JMK i pro rodinné příslušníky
● sleva při čerpání PHM do soukromého vozidla u ČS OMV Blansko
● příspěvky na rekondiční a zdravotní poplatky
● volání prostřednictvím operátora společnosti se slevou

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK 20 000 Kč
Zájemcům bez požadovaného řidičského oprávnění nabízíme možnost rozšíření 
ze skupiny B na skupinu D. Ano, jde to!
Kontakt: ČAD Blansko a.s., Nádražní 2369/10, 678 20, tel. 516 426 328,
e-mail: posta@cadblansko.cz


