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Rozloučení
Vážení a milí čtenáři a spoluobčané,
toto číslo Jedovnického zpravodaje je poslední, 
které jsem pro vás připravila. Děkuji za dlouho-
letou spolupráci všem přispěvatelům. Za spoustu 
krásných obrázků na obálky děkuji Jitce Vávrové. 
Za spolupráci děkuji také členům redakční rady 
Zdeňkovi Doleželovi a  Michaele Doleželové. 
Za trpělivost s věčným nedodržováním termínů 
a ochotu k řešení menších i větších problémů dě-
kuji grafikovi panu Ing. Petru Slavíčkovi. 
Děkuji za  přízeň čtenářům, kterým se obecní 
časopis líbil a omlouvám se těm, kterým se ne-
líbil, mohu ale říci, že jsem se vždycky snažila 
dělat ho co nejlépe po  stránce obsahové i  jazy-
kové. Dlouhodobě mě trápilo hlavně to, že moje 
představy o  tom, jaký by měl Zpravodaj být 
a čemu by měl sloužit, nenacházely dostatečnou 

podporu a  zůstávaly tak především jen mými 
představami. Práce na  Zpravodaji mi přitom 
brala až příliš mnoho času i sil. Po dlouhém uva-
žování jsem se rozhodla na funkci šéfredaktorky 
rezignovat. Chtěla bych Jedovnickému zpravo-
daji popřát úspěšný další rozvoj, ale uvidíme, 
jaká ho vlastně čeká budoucnost.
Přeji tedy všechno dobré Jedovnicím i všem, kdo 
tu žijí.

Soňa Plchová

Pokojné a radostné Vánoce i dobrý 
a úspěšný rok 2020 přeje všem 

milým spoluobčanům a čtenářům
redakce Jedovnického zpravodaje.
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Starostovo okénko
Milí spoluobčané,
tento měsíc se sešlo již podruhé zastupitelstvo 
městyse k pracovnímu jednání, na němž jsme ře-
šili rozpočet městyse na rok 2020 a schválení po-
dání žádosti dotací na výstavbu multifunkčního 
hřiště, opravu části komunikace Legionářská 
po přívalových deštích a obnovu zeleně zejména 
u kostela.
Minulý týden se nám podařilo opravit menší 
části místních komunikací, a to v Chaloupkách, 
a přístup ke schodům na školu. 
Byly zatepleny obě štítové zdi na DPS.
Na náměstí je již před dokončením autobusová 
zastávka s veřejným WC, zbývá dokončit střechu 
a dodláždit přilehlé plochy.
Rybník Olšovec se začne napouštět v  polovině 
měsíce prosince.
Na tomto místě vám chci připomenout dodržo-
vání vyhlášky o  pálení a  hlavně prosím o  spa-
lování vhodných materiálů ve  vašich kotlích 
na tuhá paliva. Zejména plasty do kotle nepatří.
Také vás chci požádat o pomoc s úklidem kolem 
vašich nemovitostí a  zejména pak sněhu, který 
nám co nevidět napadne.
Na  závěr mi dovolte, abych vám popřál krás-
né, asi už zimní dny, klidné prožití vánočních 

svátků a  do  roku 2020 všechno jen to nejlepší 
a moc a moc zdraví.

Ing. Jaroslav Šíbl, starosta 

Poděkování
K 31. 12. 2019 se rozhodla ukončit svoje půso-
bení v  Jedovnickém zpravodaji jeho šéfredak-
torka Mgr.  Soňa Plchová. Jako členka redakce 
zpravodaje působila od roku 2011, ve funkci jeho 
šéfredaktorky byla od května 2017. Práci ve zpra-
vodaji vykonávala vždy se zaujetím a obětavostí. 
Hledala stále nová témata a  formy, aby byl pro 
občany městyse zajímavý a  přitažlivý. Za  to jí 
jménem úřadu městyse děkuji. Jménem svým 
jí děkuji za  naši pětiletou spolupráci a  přeji jí 
hodně úspěchů v osobním i pracovním životě. 

Ing. Marta Tesařová, tajemnice ÚM Jedovnice

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. 15 ze dne 8. 10. 2019

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse Jedovnice souhlasí:
•	 se stavebními úpravami, včetně kontaktního 

zateplovacího systému RD č.p. 234 na pozem-
ku p.č. 445, dle předloženého návrhu, žadatel 
M. G., Jedovnice

•	 se stavbou skladu zahradního nářadí a země-
dělských výpěstků na pozemku p.č. 2535/19, 
dle předloženého návrhu, žadatel Ing. L. a H. 
Š., Jedovnice

Na obálce: Poznali jste 
zimní pranostiku?
Uhodli jste, jakou pranostiku představuje 
titulní kresba Mgr.  Jitky Vávrové? Ověřit si 
to můžete na straně 31.

Zaměstnanci městyse přejí všem 
občanům vánoční svátky plné 

pokoje, radosti a rodinné pohody.
A v novém roce 2020 zdraví, štěstí 

a mnoho úspěchů.
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•	 se stavbou RD včetně zpevněných pochozích 
a  pojezdových ploch, přípojek IS (splaškové 
kanalizace, NN), retenční nádrže na dešťové 
vody se zásakem, tepelného čerpadla a oplo-
cení na pozemku p.č. 825, p.č. 826, p.č. 831 
a p.č. 830, dle předloženého návrhu, žadatel 
Ing. M. S., Rozstání.

•	 se stavebními úpravami, nástavbou a přístav-
bou RD č.p. 117 na pozemku p.č.1532/1 a p.č. 
1533/1, dle předloženého návrhu, žadatel 
MDDr. A. a O. J., Jedovnice

•	 se stavbou Snížení energetické náročnosti pro-
vozu – Hotel Kras Jedovnice č.p. 585 na po-
zemku p. č. 2112/5, dle předloženého návrhu, 
žadatel M. K., Jedovnice

•	 s přístavbou, nadstavbou a stavebními úprava-
mi RD na pozemku p. č. 65 dle předloženého 
návrhu, žadatel Mgr.  L. D. a  Mgr.  M. D., 
Jedovnice

•	 se stavbou vodovodní a kanalizační přípojky 
na pozemku p.č. 3 a p.č. 8 pro objekt č.p. 739 
umístěný na  pozemku p.č. 283/2, dle  před-
loženého návrhu, žadatel P.  K., Jedovnice, 
za podmínky uvedení komunikace do původ-
ního stavu kvalifikovanou firmou městyse, 
které uhradí stavebník

•	 se zveřejněním záměru na pronájem části bu-
dovy Na Kopci 83 o výměře cca 140 m2 (pro-
dejna potravin Enapo) za účelem provozování 
prodejny potravin.

•	 se zveřejněním záměru na  uzavření dodatku 
k nájmu části pozemku p.č. 2112/1 o výměře 
cca 1375 m2

•	 s pronájmem parkovacích ploch:
- p.č 288/8 o  výměře 14  092 m2 (ul. 

Legionářská, Havlíčkovo náměstí)
- p.č. 941/1 o  výměře 570 m2 (Na  Kopci 

u hájenky)
- p.č. 975 o výměře 570 m2 (zpevněná plocha 

před Lihovarem a prodejnou Rosa Market)
- p.č. 977/1 o  výměře 7  413 m2 (parkoviště 

u KD)
- p.č. 978 o výměře 2 122 m2 (zpevněná plo-

cha u KD)
- p.č. 980 o výměře 11 130 m2 (pískové hřiště 

u KD)
- p.č. 1043/1 o  výměře 16  946 m2 (ulice 

Záměstí)
- p.č. 2117 o výměře 15 108 m2 (ulice Barachov 

a obě parkoviště)

 po dobu trvání výlovu rybníka Olšovce v roce 
2019 až 2022 a  schvaluje nájemní smlouvu 
s Ing. J. M., Jedovnice. 

•	 s  umístěním Dětské skupiny Notičky v  pří-
zemí budovy Mateřské školy Jedovnice, ža-
datel Mateřské centrum Veselý Paleček, z.s., 
K. J. Mašky 2, 678 01 Blansko. 

•	 s  podáním žádosti o  dotaci na  Ministerstvo 
pro místní rozvoj na obnovu majetku poško-
zeného živelní pohromou v roce 2019

Rada městyse Jedovnice schvaluje:
•	 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcné-

ho břemene č. 1030054508/002 se společností 
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 
370 01 České Budějovice

•	 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene č. 900104901_2/BVB se společností 
GasNet, s.r.o., Klišská 940/96, Kliše, 400 01 
Ústí nad Labem. 

•	 Protokol o vyřazení DHM, DDNM, DDHM 
a DHMO za kalendářní rok 2019 z majetku 
Základní školy Jedovnice, příspěvková orga-
nizace, Nad Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice

•	 zrušení přípojky kabelové televize 
k 31. 12. 2019, žadatelka M. Š., Jedovnice

•	 odměny pro vítěze soutěže Rozkvetlé 
Jedovnice 2019 formou poukázky v hodnotě 
400  Kč na  nákup zboží v  prodejně Květiny 
pana Jaroslava Zelinky. 

•	 přidělení bytu č.  2C2H8 v  Domě s  pečo-
vatelskou službou, Zahradní 699, 679  06 
Jedovnice, panu Ing. J. P., Marianín. 

Rada městyse Jedovnice bere na vědomí:
•	 zápis z jednání komise stavební ze dne 16. 9. 

2019. 
•	 zápis z jednání komise pro občanské záležitos-

ti ze dne 12. 6. 2019. 

Rada městyse Jedovnice nesouhlasí:
•	 s  obnovou nadzemního vedení NN na  ulici 

Salajna, dle předloženého návrhu, žada-
tel MONELA elektro, s.r.o., Dobrovského 
422/3, 682 01 Vyškov. Městys Jedovnice po-
žaduje uložení nového distribučního vedení 
NN do země.

•	 s prodejem části pozemku p.č. 2528/19
•	 se žádostí o  výměnu bytu v  DPS, žadatelka  

J. Š., Jedovnice
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Rada městyse Jedovnice nereflektuje:
•	 na předkupní právo chaty č.e. 48
•	 na předkupní právo chaty č.e. 72

Rada městyse Jedovnice doporučuje:
•	 zastupitelstvu městyse, aby od 1. 1. 2020 byl 

změněn Jedovnický zpravodaj na  Informace 
z úřadu městyse

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 16 ze dne 17. 10. 2019

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse Jedovnice souhlasí:
•	 se zveřejněním záměru na pronájem pozemku 

p.č. 980 o výměře cca 11 130 m2.

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 17 ze dne 5. 11. 2019

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse Jedovnice souhlasí:
•	 se změnou uložení zemního kabelového vedení 

na stavbu Jedovnice – úprava DS, Trávníček, 
na  pozemku p.č. 2573/1, p.č 2573/4, p.č. 
2581/1, p.č. 2581/2, p.č.  2584/19, p.č. 2616, 
p.č. 2619/1, p.č. 2644/19, p.č. 2644/20, p.č. 
2644/22, p.č.  2644/23, p.č. 2644/27 a  p.č. 
2649/1, dle předloženého návrhu, žadatel 
PROSIG, s.r.o., Hviezdoslavova 1359/53, 
627 00 Brno

•	 se stavbou zastřešeného stání pro osobní auto-
mobil na pozemku p.č. 1747/1, dle předlože-
ného návrhu, žadatel P. J., Jedovnice

•	 se stavbou Jedovnice – úprava DS, Šůstek, 
na  pozemku p.č. 2456/57, p.č.  2456/6, p.č. 
2456/5 a  p.č. 2456/4, dle předloženého 
návrhu, žadatel MONELA elektro, s.r.o., 
Dobrovského 422/3, 682 01 Vyškov

•	 s přístavbou, stavebními úpravami a změnou 
užívání, objektu bez ev.č. na  pozemku p.č. 
1795 a p.č. 1747/1, dle předložené dokumen-
tace, žadatel L. K., Jedovnice

•	 s  pronájmem pozemku p.  č. 980 o  výměře 
11 130 m2 a schvaluje nájemní smlouvu s SK 
Jedovnice, z.s., Havlíčkovo nám. 71, 679 06 
Jedovnice. 

•	 se zveřejněním záměru na  směnu parcel 
v souladu s GP číslo 1515 – 10018/2019, nově 
vzniklý pozemek p.  č. 2456/75 o  výměře 
82 m2 orná půda - majitel městys Jedovnice 
s  nově vzniklým pozemkem ve  vlastnictví 
manželů Šůstkových p. č. 2456/74 o výměře 
167 m2 orná půda

•	 s  pronájmem nebytových prostor Na  Kopci 
83 (prodejna potravin) a  schvaluje nájemní 
smlouvu s paní V. L. T., Znojmo

Rada městyse Jedovnice schvaluje:
•	 Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 21. 12. 

2016 se společností Olšovec, s.r.o., Havlíčkovo 
nám. 71, 679 06 Jedovnice

•	 Dodatek č. 2 ke  smlouvě o  nájmu pozemku 
zavřené dne 1. 10. 2015 s manžely M. a J. H., 
Jedovnice

•	 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcné-
ho břemene č. 1030045782/003 se společností 
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 
370 49 České Budějovice

•	 zrušení přípojky kabelové televize v RD na ul. 
Barachov 298 k 31. 12. 2019, žadatelka J. V., 
Blansko

•	 zrušení přípojky kabelové televize 
k 31. 12. 2019, žadatel Š. Ž., Jedovnice

•	 Plán inventur pro rok 2019 dle předloženého 
návrhu

•	 Smlouvu o  zajištění školení a  výcviku stráž-
níků na  rok 2020 mezi městysem Jedovnice 
a Statutárním městem Brno – Městská poli-
cie, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno

•	 (po předchozím schválení zastupitelstvem 
obce Krasová) přidělení bytu č.  1C2E3 
v  Domě s  pečovatelskou službou, Zahradní 
699, 679 06 Jedovnice, manželům Z. a J. D., 
Krasová 

•	 zadávací dokumentaci na  veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Nakládání s odpady sběrné-
ho střediska odpadů Jedovnice“
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Rada městyse Jedovnice bere na vědomí:
•	 Smlouvu o  zabezpečení přípravy žádosti 

o  dotaci na  projekt: „Vybudování víceúče-
lového hřiště v  městysu Jedovnice“, mezi 
SK Jedovnice, z.s., Havlíčkovo nám. 71 
a  ARTENDR, s.r.o., Nádražní 67, 281  51 
Velký Osek

•	 přehled hospodaření MŠ za 3. čtvrtletí roku 
2019

•	 oznámení ředitelky ZŠ Jedovnice o uzavření 
ZŠ dne 6. 11. 2019 z důvodu připojení se k ce-
lostátní stávce svolané odborovou organizací

•	 oznámení České školní inspekce, 
Jihomoravský inspektorát, Křížová 22, 
603 00 Brno, o provedení inspekční činnosti 
v Mateřské škole Jedovnice dne 13. 11. 2019

•	 zápis z  jednání komise životního prostředí 
ze dne 21. 10. 2019

Rada městyse Jedovnice nesouhlasí:
•	 s prodejem části pozemku p. č. 1163 o výměře 

25 m2, žadatelka M. H., Jedovnice
•	 s  předloženým přehledem hospodaření ZŠ 

za 3. čtvrtletí roku 2019 a požaduje, aby byl 

přepracován (neobsahoval příspěvek ze  stát-
ního rozpočtu) a následně předložen na příští 
schůzi RM

Rada městyse Jedovnice nereflektuje:
•	 na předkupní právo chaty č.e. 255

Rada městyse Jedovnice vybrala:
•	 na  administraci akce „Oprava komunikace 

k ZŠ“ společnost Institut pro veřejné zadava-
tele, s.r.o., Křenova 438/3, 162 00 Praha

Rada městyse Jedovnice čestně prohlašuje:
•	 že do 31. 12. 2026 nevypoví nájemní smlouvu 

ze dne 4.  2.  2013 (s  výjimkou případné vý-
povědi z důvodu závažného porušení podmí-
nek nájemní smlouvy nájemcem) uzavřenou 
s I. K., Jedovnice

Rada městyse Jedovnice ukládá
•	 tajemnici ÚM zaslat přehled hospodaření MŠ 

zastupitelům a předsedovi finančního výboru 
ukládá předložit přehled hospodaření na nej-
bližším jednání finančního výboru

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice č. 9 ze dne 24. 10.

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

Teturovou a Ing. Gustava Magulu
2. schvaluje po  doplnění program 9. zasedání 

zastupitelstva městyse 
3. souhlasí s  přijetím investiční finanční pod-

pory z  rozpočtu Jihomoravského kraje 
ve  výši 500.000  Kč „Vybudování veřejného 
osvětlení k  ZŠ, ZUŠ a  SPŠ v  Jedovnicích“ 
a schvaluje smlouvu č. JMK061546/19/OKH 
s  Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 
449/3, 601 82 Brno

4. souhlasí s poskytnutím finančních prostřed-
ků z  rozpočtu městyse na  rok 2020 ve  výši 

4.376.706 Kč na  vybudování multifukčního 
hřiště

5. schvaluje Dohodu o  postoupení práv a  zá-
vazků na  stavbu víceúčelového sportovního 
hřiště s SK Jedovnice, z.s., Havlíčkovo nám. 
71, 679 06 Jedovnice. 

6. schvaluje Dodatek č.  1 ke  smlouvě 
č. JMK057293/19/OSV o poskytnutí finanč-
ní podpory na poskytování sociálních služeb 
z rozpočtu JMK ve výši 102.800 Kč. 

7. schvaluje podání žádosti o  dotaci z  výzvy 
č.  132 OPŽP na  akci „Komplexní obnova 
veřejné zeleně v městysu Jedovnice“. 

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

Rozpočet městyse Jedovnice pro rok 2020

Dne 25. 11. 2019 byl na úřední desce vyvěšen 
návrh rozpočtu městyse Jedovnice na rok 2020, 
který bude schvalovat zastupitelstvo městyse 
na svém zasedání dne 12. 12. 2019. Podrobnější 

(položkové) znění rozpočtu najdete na obecním 
webu na adrese:
www.jedovnice.cz/cs/urad-mestyse/rozpocet.
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Další důležité informace
Ještě zářivější adventní Jedovnice

Adventní a vánoční doba patří mezi období roku, 
kdy umísťujeme na své domy rozličná venkovní 
osvětlení, abychom prozářili a  zkrášlili dlouhé 
zimní večery a  noci nejen sobě, ale i  ostatním 
kolemjdoucím. Proto ani budova jedovnické 
radnice a náměstí nesmí být v tuto dobu pono-
řena do tmy a snaží se občanům nejen Jedovnic 
zpříjemnit tyto svátky. Letos přibylo opět „něco 
nového“. Na  nové sloupy veřejného osvětlení 
na Havlíčkově náměstí byly nainstalovány nové 
vánoční dekorace, které vystřídaly barevné 
zvonky a hvězdy zakoupené v roce 1999. Nyní je 
již celé náměstí včetně „padajících“ světel na bal-
kónu radnice (pořízeny v roce 2016) a vánoční-
ho stromu před ní (pořízeno v roce 2018) oděno 
do  zimní ledově bílé barvy. Před koncem roku 
bude ještě na okna radnice umístěno barevné PF, 

které je zde instalováno pravidelně od jubilejní-
ho roku 2000.  
Doufám, že se nám takto daří přispět k oboha-
cení krásného svátečního času nás všech. 

Ing. Marta Tesařová, tajemnice ÚM Jedovnice

Setkání parohatých měst v Jedovnicích 15.-17. 5. 2020

Výzva všem spolkům, sdružením, 
organizacím, občanům:
Prosíme o  zpětnou vazbu z  vaší strany, zda se 
zúčastníte slavnostního průvodu a zda se budete 

nějakým způsobem prezentovat na sobotní pře-
hlídce na pódiu u kulturního domu 16. května 
2020.
E-mail: parohate.setkani.2020@jedovnice.cz

Několik poznámek k celostátní kampani o ukončení vysílání v DVB-T

1)  Tvrzení, že „přechod na DVB-T2 se netýká 
uživatelů kabelové televize“ je nepřesné 
a  není obecně platné. Menší kabelovky 
včetně té jedovnické používají i v kabelovém 
rozvodu pozemní systém DVB-T. A proto se 
nás také přechod na DVB-T2 týká! Již přes 
čtyři roky vás na  to upozorňujeme. Mimo 
jiné na  zlatou pečeť „DVB-T2 ověřeno“. 
Pozemní normu DVB-T menší kabelovky 
používají, protože je odolnější proti rušení, 
je pro ni dostupnější a  levnější zařízení pro 
odbavovací centrály a také uživatelé dříve ne-
museli mít doma navíc „kabelové“ modemy 
(krabičky) s dalším dálkovým ovladačem.

2)  Nyní končí vysílání DVB-T jen v  Praze 
a okolí, na jižní Moravu vlna ukončování do-
razí až za půl roku, konkrétně 31. 3. 2020. 
Je tedy dostatek času na  pořízení nového 
televizoru nebo set-top boxu, ať již před 
Vánocemi nebo v klidu po nich.

3)  Informace k  výběru nového televizoru 
nebo set-top boxu jsme v posledních 4 le-
tech opakovaně uváděli jak v  textžurnálu 
na infokanále, tak v Jedovnickém zpravodaji 
a  na  internetu. Na  www.jedovnice.cz je 
najdete i nyní, a to v pravém menu - sekce 
Informační media - Kabelová televize, zá-
ložka Kupujete nový televizor? 

Provoz úřadu městyse 
koncem roku
Pokladna pro platby v hotovosti otevřena 
do středy 18. 12. 2019.
Úřad městyse a stavební úřad budou od 
pátku 20. 12. 2019 do středy 1. 1. 2020 
(včetně) uzavřeny. 
Knihovna bude uzavřena od pondělí 23. 
12. 2019 do středy 1. 1. 2020 (včetně). 
Provoz obecní policie městyse bude 
nezměněn. 
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 Pokud internet nemáte, požádejte v knihov-
ně o  jejich vytištění (na  DPS také u  pečo-
vatelek). Před nákupem se na  jedovnických 
stránkách určitě informujte.

4)  Pokud budete kupovat jen set-top box, za-
jímejte se, zda ho ke stávajícímu televizo-
ru připojíte pomocí moderního malého 
konektoru HDMI nebo staršího velkého 
konektoru SCART. Levnější set-top boxy 

(do 1 000 Kč) umí zpracovat obraz a zvuk, 
většinou i nahrávat na flash disk. Dražší set
-top boxy mají i pokročilé internetové funk-
ce jako HbbTV označované jako „červené 
tlačítko“.

5)  Nový televizor i  nový set-top box můžete 
koupit i přímo v Jedovnicích, a to v prodej-
ně Sazka Vašíček na náměstí.

- KTV -

Obecní policie
Zpráva o činnosti Obecní policie městyse Jedovnice od 20. 9. do 20. 11.

Obecní policie mimo jiné řešila v uplynulém 
období následující události:
•	 3x odchyt volně pobíhajících psů. Přestupky 

– porušení OZV – vyřešeny 1x domluvou, 
2x pokutou příkazem na místě – opakované 
porušení OZV.

•	 1x na  základě podaného oznámení strážníci 
provedli na Legionářské ul. odchyt koně. Kůň 
byl následně předán majiteli. Ve  věci sepsán 
úřední záznam.

•	 1x nález mobilního telefonu na  cyklostezce 
Jedovnice-Kotvrdovice. Sepsán úřední zá-
znam, mobil předán majiteli.

•	 2x nález registrační značky v  k.ú. městyse 
Jedovnice. 2x vyrozumění majitele, sepsán 
protokol o předání nalezených značek.

•	 Zjištění majitele a  následné odstranění vra-
ku motorového vozidla z  parkoviště na  ul. 
Barachov, fotodokumentace, úřední záznam.

•	 2x nález peněženky s  osobními doklady. 
Peněženky předány majitelům, sepsány úřed-
ní záznamy.

•	 2x nález jízdního kola. 1x jízdní kolo předáno 
majiteli, sepsán úřední záznam, 1x jízdní kolo 
uloženo na úřadě městyse Jedovnice k vyzved-
nutí, sepsán úřední záznam.

•	 1x žádost PČR k  trestnímu řízení – trestná 
činnost v k.ú. městyse Jedovnice.

•	 2x nález – dámská bunda, 4x svazek klíčů na-
lezeny na ul. Barachov, Kostelní, Chaloupky, 
Havlíčkovo náměstí, dětská taška nalezena 
na ul. Záměstí. Nalezené věci uloženy na slu-
žebně OPM Jedovnice k vyzvednutí, sepsány 
úřední záznamy.

•	 1x krádež lihovin a  cukrovinek v  prodej-
ně COOP Jedovnice, Havlíčkovo náměstí. 
Šetření na  místě, zajištění důkazních mate-
riálů – záznamy z kamer. Následně zadržení 
pachatelů. Z důvodu opakovaných přestupků 
došlo k naplnění skutkové podstaty trestného 
činu krádeže. Případ i s pachatelem, který byl 
celostátně hledanou osobou, předán PČR 
Blansko – obvodní oddělení.

•	 Přijato oznámení o  přestupku proti majet-
ku, ke  kterému došlo na  ul. Za  Kostelem. 
Provedeným následným šetřením bylo zjiště-
no, že se v dané věci o přestupek proti majetku 
nejedná. Ve věci sepsán úřední záznam.

•	 Zvýšený dohled nad silničním provozem a za-
jištění dopravní obslužnosti při stavebních 
pracích na Havlíčkově náměstí.

•	 1x nález karty zdravotní pojišťovny, sepsán 
úřední záznam, karta předána majiteli.

•	 2x 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. Přestupky vyřešeny 
na místě uložením pokuty příkazem na místě.

•	 1x nález dioptrických brýlí. Nález předán ma-
jiteli. O předání sepsán úřední záznam.

•	 1x přijato oznámení k  odstavené dodávce 
na  benzinové čerpací stanici. Provedeným 
šetřením na  místě nebylo zjištěno, že by byl 
spáchán trestný čin či přečin, vyrozumění ma-
jitele, odstranění vozidla.

•	 17x zajištění dopravní obslužnosti, dohled nad 
silničním provozem a veřejným pořádkem.
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•	 22x vystaveno povolení k  vjezdu do  chatové 
oblasti.

•	 19x předvolání pachatelů přestupků v  silnič-
ním provozu. Přestupky následně vyřešeny 
uložením pokut příkazy na místě.

•	 1x oznámení o  znečištění ovzduší kouřem 
z  komína na  Havlíčkově náměstí. Věc šetří 
OPM Jedovnice 

•	 8x asistence při kácení stromů v k.ú. městyse 
Jedovnice.

•	 11x výběr poplatků za užívání veřejného pro-
stranství a reklamy na Infokanále.

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

•	 Společný výkon služby s  Obv. odd. PČR 
Blansko, součinnost při šetření trestné činnos-
ti páchané na k.ú Jedovnic.

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

•	 V následném období strážníci provedou min. 
1x měření rychlosti na místech vytipovaných 
a schválených PČR.

Obecní policie nenahrazuje práci PČR. V nalé-
havých 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
Jubilanti

Blahopřejeme všem jubilantům, kteří slaví naro-
zeniny v listopadu a prosinci 2019.
Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a  spokojenost 
do dalších let života.
Listopad
  1. 11.  Růžena Trnková, Legionářská 468,  

92 roků
  2. 11.  Jiřina Vlachová, Zahradní 676, 81 roků
  6. 11.  Jaroslava Kratochvílová, Na Kopci 636, 

83 roků
  8. 11.  Naděžda Musilová, Absolonova 590,  

84 roků
 11. 11.  Bohuslav Trojáček, Jiráskova 28, 83 roků
Prosinec
  3. 12.  Hana Knourová, Nad Rybníkem 525, 

82 roků
  8. 12.  František Kubeš, Podhájí 495, 87 roků
  9. 12.  Marie Kocmanová, Habeš 374, 82 roků

 19. 12.  Vilém Sedlák, Absolonova 471, 87 roků
 20. 12.  Drahomíra Sedláková, Havlíčkovo 

náměstí 78, 90 roků
 21. 12.  Josef Reisner, Absolonova 419, 84 roků
 22. 12.  Marie Špaková, Zahradní 699, 81 roků
 31. 12.  Marta Galusková, Na Kopci 582,  

82 roků
60 roků manželství – diamantovou svatbu 
oslavili
dne 21. 11. 2019 manželé Marie a  Vladimír 
Hadravovi, Palackého 280

50 roků manželství – zlatou svatbu oslavili
dne 20. 12. 2019 manželé Zdenka a  Ladislav 
Kostkovi, Záměstí 639
a dne 31. 12. 2019 manželé Jaroslava a Jaromír 
Kadlecovi, Habeš 395
Přejeme manželům mnoho zdraví, štěstí a poho-
du do dalších společně prožitých let.

Vítáme mezi námi

V obřadní síni jsme uvítali tyto nově naroze-
né děti:
•	 Nikol Čížkovou, Tyršova 324

•	 Tobiáše Němce, Na Kopci 375
•	 Martina Ševčíka, Legionářská 780
•	 Šárku Jandovou, U Dymáku 761
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•	 Nikolu Michlíčkovou, Legionářská 48
•	 Nikolase Grenara, U Hrubé lípy 628

•	 Adama Urbánka, Podhájí 342
Tereza Gottwaldová, 

matrikářka ÚM Jedovnice 

Informace pro rodiče narozených dětí

Vážení rodiče,
dovolujeme si vás oslovit v souvislosti s činností 
Komise pro občanské záležitosti Rady městyse 
Jedovnice, která má společenské poslání a  její 
členové reprezentují městys při významných 
společenských událostech v životě občanů. Tato 
komise se spolupodílí na organizaci slavnostního 
aktu - vítání nově narozených občánků.

Máte-li zájem o  přivítání vašeho dítěte, vy-
plňte přihlášku, kterou najdete na  webových 
stránkách městyse Jedovnice nebo si ji přímo 
vyzvedněte na matrice. Přihlášku prosím zašlete 
nebo předejte na matriku nebo podatelnu Úřadu 
městyse Jedovnice. Pozvánku na vítání občánků 
obdržíte písemně.

Zlaté svatby

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

Případné bližší informace obdržíte na  mat-
rice Úřadu městyse Jedovnice u  paní Terezy 
Gottwaldové, telefon 516  528  218, mobil 
724 322 572, e-mail: matrika@jedovnice.cz

Mateřská škola
Putování za skřítkem Podzimníčkem

V  malebném lese, 
hned za polem směrem 
na  Harbechy, bydlí 
skřítek Podzimníček. 
Má velký úkol: 
na  podzim maluje 
všechny lístky stromů 
barvičkami, aby bylo v  lese krásně - a  nejen 
v lese. Upozorňuje zvířátka na potřebu vytvoře-
ní zásob potravy na  zimu, pomáhá jim chystat 
pelíšky, uspává přírodu, aby si odpočinula a zase 
na jaře vše vykvetlo a zazelenalo se do krásy. Ale 
co bude s Podzimníčkem, až přijde sníh a mráz? 
Kam se skřítek poděje? O  všechny se postará 
a sám pelíšek nemá.
Děti ze školky se rozhodly skřítka zachránit. 
Vypravily se na delší putování, směr Harbechy. 
Cestou na ně čekaly úkoly. Např.: jak poznáš, že 

je podzim; kdo bydlí v lese, na poli; najdi různé 
druhy listů a řekni, kterým stromům patří. Pro 
radost sobě i všem kdo nás slyšeli, jsme zazpívali 
podzimní písničky. Najít Podzimníčka byl těžký 
úkol. Jak jsme po chvíli hledání zjistili, zrovna 
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odpočíval na stromě. To bylo radosti, když jsme 
jej objevili! Nadšení dětí bylo veliké a  reakce 
upřímné: „Jak se tam dostal?“ „Z čeho je uděla-
ný?“ „Jé, ten je krásný!“ Skřítka jsme vzali s se-
bou do školky, aby s námi přečkal zimu v teple.
Na  zpáteční cestě jsme ještě běhali na  hřišti 
a hledali v trávě ukryté obrázky ovoce a zeleniny 

a  ty jsme pojmenovali. To byl poslední úkol 
našeho podzimního výletu. Počasí nám přálo, 
Podzimníčka jsme našli a  všechny úkoly jsme 
splnili. Tak teď už se můžeme těšit na  advent, 
Vánoce a zimní čas.

Za třídu Žabičky a Kačenky Dana Zouharová 

Jak jsme zpracovali zážitky z výlovu rybníka Olšovce

Naše třída se jmenuje Kapříci, proto jsme se roz-
hodli, že se o  kapřících, ale i  ostatních rybách 
v jedovnickém rybníce dozvíme více informací. 

Proč se kapr ve  vodě mrská? Jak vypadá úhoř? 
Spí ryby? Kdo to všechno ví? Třída Kapříků vám 
ráda odpoví. Na pomoc jsme si vzali encyklope-
dii, vyhledávali obrázky ryb na internetu a pra-
covali jsme také s knížkou Rybářské pohádky. 
Celý týden byl naplněn zážitky z rybolovu. Děti 
se proměnily v  rybáře a  za  pomoci opravdové-
ho rybářského prutu lovily ryby z  „rybníka“. 
Byl zde k vidění tolstolobik, plotice, lín, okoun, 
karas, kapr šupináč i kapr lysec, štika a sumec. 
Vylovené ryby se prodávaly ve  stánku. Kapr se 
stal nejčastějším úlovkem. Děti zkoumaly, jakou 
může mít barvu, třídily ryby podle velikosti, ur-
čovaly počet ryb ve skupině a skupiny porovná-
valy pomocí pojmů více, méně, stejně. Děti také 
počítaly kapří šupiny. Když někdo vylovil zlatou 
rybku, poprosil ji o splnění přání a rychle ji zase 
vrátil zpět. 
Další den pod rukama dětí vznikaly za pomoci 
barvy a štětce sladkovodní ryby. K jejich ztvár-
nění děti využily nejen barvy, ale i vlastní fanta-
zii. Chycené ryby v síti nám zdobí šatnu. 
Všichni už se těšíme, až na  vánočním stole 
ochutnáme jedovnického kapříka, a také na spl-
něná přání od zlaté ryby.

Za třídu Kapříci Jitka Petrželová

Svátek svatého Martina

„Svatý Martin přijíždí na bílém koni,“ říká známá 
listopadová pranostika. Tím nám připomíná, že 
se blíží první sněhové vločky a  dlouhé zimní 
večery. 
Děti ze třídy Hastrmánci si téma svatého 
Martina spolu se známou legendou připomně-
ly a v rozličných činnostech se tématu věnovaly 
více než týden.
Nápady dětí, jaké činnosti by se hodily, byly růz-
né: upečeme husu a koláče, nakreslíme Martina 

a  jeho koně, vyrobíme koně, budeme zdobit 
podkovičky, naučíme se písničku, také si zahra-
jeme nějakou hru, z obrázků vyrobíme puzzle.
Činností jsme měli vymyšleno víc než dost, 
nadšení bylo velké, a tak jsme začali. 
Mladší děti skládaly z barevných víček podkovič-
ky různých velikostí, připravené papírové podko-
vičky třídily za pomoci starších kamarádů, podle 
velikosti a barvy. Velmi oblíbenou činností byla 
práce se šablonou koně, kdy po  nanesení bílé 
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barvy kolem šablony a  nadzvednutí šablony se 
dětem objevil koník a kolem bílý sníh.
Starší děti šablonu koně obkreslovaly, vystřiho-
valy a zdobily. Hřívu koníkovi vázaly z vlny. Kdo 
chtěl, nechal si koně připevnit na klacík a mohl 
na koni cválat. 
Dívky se daly do výroby husy. Kreslily, vystřiho-
valy a zdobily vatou a dýňovými semínky. Řada 

přišla i  na  puzzle v  podobě svatomartinských 
rohlíčků a  koláčků nebo sněhových vloček, 
Martina a koně.
Všichni jsme si na koberci „okovali“ naše „pod-
kovy“ – nožky za pomoci lidové říkanky: „Kovej, 
kovej, kováříčku, okovej mi mou nožičku, okovej 
mi obě, zaplatím já tobě.“ A hned jsme se mohli 
projet na  koníkovi v  podobě dřevěné tyče. Jak 
víme, koník klusá, cválá, skáče přes překážky, 
funí, frká. Nic z  toho pro nás nebyl problém 
a tato pohybová činnost děti velmi bavila a pa-
třila mezi nejoblíbenější.
Písničkou o  Martinovi na  bílém koni jsme za-
končili naši výchovně vzdělávací činnost věnova-
nou období svatého Martina. Tak snad jen na to 
pečení se nedostalo. Nechme se překvapit, třeba 
na  besídce, v  době adventu, návštěvu uctíme 
vlastnoručně upečenými dobrotami.

Za třídu Hastrmánci Monika Křivanová

Na návštěvě v Domě přírody Moravského krasu

Ve  dnech 19. a  20. listopadu učitelky a  děti 
z Mateřské školy Jedovnice navštívily Dům pří-
rody Moravského krasu a účastnily se programu 
s názvem „Jak se staví jeskyně“. Jedná se o naučný 

zážitkový program plný pohybových aktivit, vý-
tvarného tvoření a návštěvy Kateřinské jeskyně. 
Vše začalo pohádkovým příběhem o amonitovi 
z doby, kdy to na planetě Zemi vypadalo úplně 

Dům přírody, hra na jeskyňáře Dům přírody, hra na překonávání propasti



13

jinak. Nebyli tu žádní lidé, ani příroda, kterou 
známe. Bylo zde moře. A tady začíná příběh ma-
lého amonita, živočicha ukrytého v ulitě, který 
se v moři potkává s korály, dravými rostlinami 
lilijicemi, které vlastně nejsou tak úplně rostliny, 
prachobotnicemi, trilobity, pancéřnatou rybou. 
Bydlí zde také spousta schránek – ramenonožců. 
Tak tomu bylo spoustu let, ale jednou se moře 
ztratilo a  všechny ty schránky a  mušličky, uli-
tytam zůstaly na hromadě (a bylo jich opravdu 
velké množství, vždyť moře bylo skoro všude). 
Hromada byla obrovská a těžká. Postupem času 
srostla a  zkameněla ve  skály. Skály tvoří ká-
men, který nazýváme vápenec, a ten je v celém 
Moravském krasu. Děti si prohlédly expozici 
k tématu, která byla doplněna poutavým vyprá-
věním průvodkyně.

Kateřinská jeskyně byla pro děti trochu tajemná 
a hodně pohádková. 
Co jsme viděli: krápníky, jezírka, pohádkové 
postavičky v čele s  ježibabou a její chaloupkou, 
spící netopýry. 
Co jsme vyzkoušeli: pohybovat se v  tajemném 
prostředí, být chvíli v  úplné tmě, soustředit se 
na  povídání paní průvodkyně, poslechnout si 
dvě písničky v jeskyni. 
Na programy Domu přírody Moravského krasu 
jezdíme s  dětmi pravidelně každý školní rok. 
Jsou vždy velice poučné, tvořivé a  interaktivní. 
Za sebe a za děti musím říci, že opět nezklamali. 
Program byl skvělý. 

Jitka Kučerová

Akce pro děti a rodiče v Mateřské škole Jedovnice v prosinci 

•	 Mikulášská nadílka.
•	 Vánoční vyrábění pro děti a rodiče v I. budově 

MŠ.
•	 Besídky pro rodiče ve II. budově MŠ.
•	 Pohádky z truhlice, divadelní představení pro 

děti.

•	 Vánoční nadílka u stromečku.
•	 Besídka pro naše spoluobčany v DPS.
•	 Dva projektové dny v mateřské škole ve II. bu-

dově, tentokrát na téma Stavitel města. 

Připravujeme na leden 2020

•	 Začátek Edukativně stimulačních skupinek 
pro rodiče a děti. 

•	 16. ledna proběhne v  MŠ depistáž školní 
zralosti. Depistáže by se měli zúčastnit pou-
ze předškoláci, kteří mají nějaké potíže, ať 
už  v  oblasti řeči, grafomotoriky, nebo jsou 
nevyzrálí v  oblasti sluchového a  zrakového 
vnímání. 

•	 Půjdeme s dětmi na Tříkrálovou cestu do kos-
tela sv. Petra a Pavla v Jedovnicích.

Přejeme vám spokojené, láskou a porozumě-
ním naplněné vánoční svátky, v novém roce 
všechno dobré, hodně lásky, štěstí a zdraví.

Za zaměstnance mateřské školy 
Jedovnice Jitka Kučerová

Základní škola
Vinný bál

Stalo se již tradicí, že každým rokem na podzim 
pořádá naše základní škola Vinný bál pro rodiče 
a širokou veřejnost. Letos se uskutečnil již potři-
nácté, a to v pátek 1. listopadu 2019 v kulturním 

domě v  Jedovnicích. K  tanci a  poslechu hrála 
hudební skupina Classic. V kinosále pak k po-
slechu a  koštu dobrého vína hrála cimbálová 
hudba. O  předtančení se postarali žáci ZUŠ 
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Blansko. Velkým překvapením pro rodiče byla 
polonéza, kterou nacvičili naši deváťáci. Žáci za-
tancovali na písničky Barbossa Is Hungry a The 
Black Pearl ze známého filmu Piráti z Karibiku. 

V průběhu večera se prodávaly lístky do tombo-
ly. O občerstvení se postarala místní restaurace 
Surfbar. 

Ing. Marie Zouharová

Halloween ve školní družině a školním klubu

I  když oslava Halloweenu nepatří mezi naše 
tradiční svátky, děti si tento den naplno užíva-
jí. A tak i letos proběhla 31. 10. 2019 ve školní 
družině a  školním klubu ,,halloweenská párty“. 
Děti si přinesly strašidelné kostýmy, ve kterých 
si užívaly celé odpoledne. První část odpoledne 
strávily děti ve  svém oddělení, kde si z  papíru 
vytvořily různá strašidýlka a pavouky. Barvami 
si děti za pomoci paní vychovatelky namalovaly 
na obličej a ruce strašidelné motivy. Druhá po-
lovina odpoledne se nesla ve sportovním duchu 
a  probíhala v  tělocvičně ZŠ, kde byla pro děti 
nachystána opičí dráha a  zpřístupněna lezecká 
stěna. Každý sám za sebe tak překonával překáž-
ky, na které by si třeba jindy netroufl. Společné 
odpoledne jsme pak zakončili ve školní družině 
pojídáním různých pochoutek. Děkujeme všem 
rodičům, kteří se podíleli na zajištění občerstve-
ní pro děti.

Kolektiv školní družiny a školního klubu
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Základní umělecká škola
Úspěch na pěvecké soutěži Bohuslava Martinů

Písňovou soutěž B. Martinů vyhlašuje 
Gymnázium a  Hudební škola hl. m. Prahy 
za  podpory Sdružení rodičů a  přátel GMHS. 
Záměrem je podpořit zájem o interpretaci písní 
českých i světových skladatelů, se zvláštním za-
měřením na písňovou tvorbu Bohuslava Martinů. 

Naši školu reprezentovali žáci z  pěvecké třídy 
p.  uč. Javorské. Gabriela Musilová (kategorie 
0A) obsadila krásné 2. místo a Daniel Kocman 
(kategorie 0B) obsadil 3. místo. Žákům gratulu-
jeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

Kateřina Javorská

Gratulace klavíristům

Blahopřejeme Davidu Hreňovi, který si z 1. roč-
níku mezinárodní bachovské soutěže pro děti 
a mladé „Bachovská cesta“ v Dobřanech přivezl 
3. cenu v nejmladší kategorii.
Gratulace patří i naší absolventce Julii Hrivíkové, 
nyní studentce olomoucké konzervatoře, která 

získala 3. cenu v kategorii studentů konzervatoří 
a hudebních gymnázií.
K nabitému programu v Dobřanech patřil také 
koncert vítězů a  „masterclass“ se členy poroty. 
Oběma muzikantům děkujeme za hezké hudeb-
ní zážitky!

Radka Hreňová

Stroje, hvězdy a hudba

Jak už jsem uvedla v minulém článku, letošní rok 
se ve  výtvarném oboru odvíjí na  vlně inspirací 

Leonardem da Vinci. První setkání s jeho osobou 
odhalilo jeho technickou dovednost a schopnost 
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vymyslet, nakreslit a mnohdy i zkonstruovat nej-
různější stroje, přístroje a mechanizmy. Výsledek 
našeho snažení byl vystaven na  jedovnickém 
jarmarku. 
Další okruh jeho činnosti, kterým jsme se in-
spirovali, směřoval k  astronomii a  astrologii. 
Zabývali jsme se tedy hvězdami, souhvězdími, 
znameními zvěrokruhu a  horoskopy. Kreslili 
jsme, malovali a pracovali s keramickou hlínou. 
Výsledek bude ke  zhlédnutí na vánočním kon-
certě naší školy. 
Téma, kterého jsme se ve výuce rovněž dotkli, je 
hudba a hudební nástroje. Naše práce z  tohoto 
projektu se stanou součástí výzdoby učebny hu-
dební nauky. A co budeme dělat po Vánocích? 
Osobnost renesančního mistra je natolik složitá 
a má tak široký záběr do nejrůznějších odvětví, 
že se rozhodně nudit nebudeme. 

Jitka Vávrová

Informace z tanečního oboru

První tři měsíce školního roku sice uběhly jako 
voda, ale práce a  aktivit jsme stihli mnoho. 
Žákyně starších ročníků měly jedinečnou mož-
nost zúčastnit se speciálního výukového projek-
tu „Orient letem světem“ s  hostující lektorkou 
Šárkou. Všechny dívky si kurz užily a naučily se 
spoustě nových tanečních prvků, stylů a  práce 
s rekvizitou (např. křídla ISIS, vějíře, šátky). 
Každoroční tradicí tanečního oboru je výlet 
na  den otevřených dveří na  taneční konzerva-
toři v Brně, kde mohou naše žákyně vidět, jak 

probíhá výuka různých tanečních stylů. Letos 
měly možnost si po  skončení výuky samy vy-
zkoušet veliký baletní sál a předvést pár taneč-
ních kreací. Bylo to pro ně velmi motivující. Už 
teď se těší, až se tam za rok opět podívají.
Ve  všech ročnících jsme od  prvních hodin 
začali nacvičovat repertoár na  vánoční kon-
certy. Na  rozsvěcení stromečku v  Jedovnicích 
jste mohli vidět krásná „světelná“ vystoupení. 
Děvčata ze 4. a 5. ročníku zatančila na kouzel-
nou hudbu z  filmu Harry Potter se svíčkami, 
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žáci 6. a 7. ročníku na koledu Carol of the bells 
s osvětlenými křídly, kde světýlka spojená s po-
hybem vytvářela neuvěřitelné efekty.
V  pondělí 16. 12. 2019 vás zveme na  vánoční 
koncert do  kulturního domu v  Jedovnicích, 
kde se ukáží žáci přípravného studia, žáci spo-
jeného 1. a  2. ročníku a  studenti 3. ročníku. 
Neprozradím, co kdo bude tančit, abych ne-
zkazila moment překvapení. Ale určitě se máte 
na co těšit!
V  sobotu 21. 12. 2019 pojedou starší žákyně 
vystupovat na  náměstí Republiky do  Blanska. 
Představí se tam se stejným „světelným“ progra-
mem jako v  Jedovnicích. Věřím, že i  divákům 

v Blansku se bude jejich vystoupení líbit a veliký 
potlesk je nemine.
Většina z vás asi ví, že odcházím na mateřskou 
dovolenou. Přeji mé nástupkyni, paní učitelce 
Zuzaně Mašterové, aby se jí na naší škole líbilo, 
aby žáci stále pracovali jako do  teď a  moc ne-
zlobili. Žákům přeji, aby se jim dařilo a všechna 
vystoupení se povedla na výbornou. Budou mi 
chybět, ale slíbila jsem, že je budu navštěvovat, 
jak jen to bude možné.
Tímto článkem se s  vámi na chvíli loučím, ale 
čas utíká velmi rychle a brzy budu zase zpět.

Krásné svátky přeje Lenka Šimková

Děti a mládež
Mateřské a rodinné centrum Dymáček

Dymáčkoviny číslo 6/2019 
Milí rodiče, prarodiče a milé děti,
nastává doba konce roku a  doba vánoční, která 
s  sebou nese nejen duch kouzla rodinného živo-
ta, ale někdy i hektičnost a  stres. Snažme se tedy 

povznést nad zbytečnosti a věnujme se tomu důle-
žitému: rodině. 
V  našem pravidelném programu je aktivita 
s  názvem HERNA. A  protože je název někdy 
zavádějící, dovolujeme si vám sdělit, jaký je vý-
znam této činnosti a  co lze v  herně očekávat: 
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slavíme zde narozeni-
ny, potkávají se děti 
a  maminky, vzájemně 
si povídají nebo hrají 
a mohou řešit i problé-
my, o nichž nevědí, jak 
je zvládnout. Mohou 
se poptat a  nechat si 
doporučit cokoli, co je 
zajímá. Jde o  to, že nejsou maminky s  problémy 
a starostmi na to samy nebo jen se se svými partne-
ry, ve sdílení je právě ta síla a význam této činnosti. 
V herně je možné říci jakýkoli nápad a  zeptat se 
na cokoli. Herna bude fungovat do 16. 12. Také 
pro vás připravujeme vánoční tvoření.

Pohled maminky na hernu
S dcerkou chodíme do Dymáčku každé pondě-
lí, aby si pohrála a byla mezi svými. Já si dám 
v klidu kafíčko a proberu s ostatními maminka-
mi úspěchy i neúspěchy dítěte. Třeba teď jsme 
naposledy řešily, jak naučit dítě, aby si nechalo 
čistit zuby. Každá maminka měla jinou zkuše-
nost a radu. Každé zabralo něco jiného, což bylo 
zajímavé. V úterý se dcera vyblbne ve cvičení a je 
vidět, že se pomalu zlepšuje, např. v dovednosti 
házet míček vrchem do  míče, držet stabilitu. 
Ve středu už jak vyjdeme z domu, tak zpíváme 

celou cestu k  Dymáčku. Kroužek Hudebníček 
dcerku hrozně baví. Těší se na každou akci, teď 
například se jí moc líbilo, když jsme se byli po-
dívat za hasiči. 

Co jsme všechno zvládli: 
Dne 25. října jsme zašli za  našimi hasiči 
v  Jedovnicích. Prohlédli jsme si hasičskou zá-

kladnu odshora až dolů, podívali se a  poseděli 
v  autech a  seznámili se s  vybavením, které je 
třeba mít k  zásahům a  k  práci hasičů. Moc se 
nám návštěva líbila a  moc děkujeme Petru 
Pospíšilovi a Pavlu Nejezchlebovi za to, že se 
nám po celou dobu věnovali. 
Mimo pravidelný program našeho centra 
jsme uspořádali dne 3.  listopadu i  divadelní 
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představení s  názvem Pirátská pohádka aneb 
Cesta na  ostrov kokosový, kterou nám před-
stavilo uskupení Komedianti na  káře. Během 
45minutového programu se zabavily nejen děti, 
ale i doprovod. Velká účast nás mile překvapila. 
V únoru 2020 bude opět divadlo pro děti, které 
již nyní připravujeme. 
Každé první pondělí v  měsíci probíhá v  herně 
Dílnička. Dne 4. listopadu byla tvorba věno-
vána podzimní tématice metodou prstových ba-
rev. Vznikala tak díla s hlavním motivem ježka 
v podání tak kreativním, že již nyní víme, kolik 
umělců a umělkyň je mezi dětmi v Jedovnicích. 
Poděkování: dovolujeme si v tomto článku také 
poděkovat městysi Jedovnice za dodělání plotu 
kolem hřiště u  rybníka během října, a  rovněž 
tatínkům panu Šlofovi a panu Plíškovi, vedení 

městyse Jedovnice a  také pracovníkům úřadu, 
kteří se na celé akci podíleli.
V rámci naší rubriky s názvem „Zeptali jsme se 
za vás“ jsme oslovili paní doktorku Peroutkovou 
s  tématem očkování. Její odpovědi byly 
zveřejněny na Facebooku Dymáčku a dovoluje-
me si také za tuto snahu poděkovat. 

Ocenění
Dne 19. listopadu 2019 obdrželo naše centrum 
ocenění s  názvem Společnost přátelská rodině, 
které je uděleno na  základě činností a  aktivit 
našeho spolku, zaměřených vždy na  podporu 
rodiny. Cena je udělována již několik let. Toto 
ocenění jsme obdrželi z  rukou Rut Kolínské, 
prezidentky Sítě pro rodinu, z.s. Získali jsme 
ho na základě toho, jaké činnosti děláme a pro 
koho je to určeno. Takže milí rodiče, je to díky 
vám, a tedy ocenění je pro nás všechny, protože 
centrum je zde pro vás a je o vás. 

Pozvánky aneb Co nás čeká:
Podrobnosti vždy uvedeme na plakátech, webu nebo facebooku.

Název akce Termín Kde 
Mikuláš v Dymáčku 5. 12. v Dymáčku (na základě rezervace)
Stromeček pro zvířátka prosinec okolí Jedovnic (vhodné i pro kočárky)
Bruslení 29. 12. od 16.00 do 17.00 v Blansku
Divadlo 1. 2. 2020 Kinosál Jedovnice 

Přejeme všem poklidný čas v době konce roku a Vánoc s těmi nejbližšími.
Vaše mateřské a rodinné centrum Dymáček
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Skauti

Lesní lidé
Když už se listí na  stromech nemůže udržet 
a  začne padat na  zem, je to pokyn pro skauty 
a skautky z jedovnického střediska, že je na čase 
vydat se do lesů v blízkosti zaniklé osady Bystřec. 
Zde si na necelý den zažijí na vlastní kůži strach 
z nepřátel, kteří si uzurpovali jejich obydlí, ale 
také neuvěřitelnou touhu nepoddat se osudu 
a svádět boj o přežití. V letošním roce se tři od-
díly ze střediska rozutekly do lesů, kde založily 
své vesnice. Děti poté musely v  průběhu dne 
odolávat nájezdům vojáků, plížily se k Bystřeci 
a snažily se získat nazpět své suroviny a poklady, 
které před vpádem vojáků stihly ukrýt. Kromě 
toho si také musely na ohni uvařit teplý pokrm, 
aby dokázaly vydržet v chladu. Účastníci si hru 
užili a odpoledne se unavení vraceli domů.

Betlémské světlo

Betlémské světlo – plamínek, který putuje 
z Betléma, přes Vídeň až do celého světa. I letos 
tento symbol Vánoc přinesou skauti a  skaut-
ky v  neděli 22. 12. na  „hrubou“ mši v  10.30 
do kostela sv. Petra a Pavla v Jedovnicích. Pokud 
si budete chtít světlo odnést domů, nezapomeň-
te si s  sebou vzít lucerničku. Světlo zde bude k 
dispozici  do nešpor, t.j. od 11.30 do 18.00. Na 
Štědrý den bude světlo v kostele od 8 do 15.30 
(do začátku dětské mše).

Betlémské světlo pro ty, kteří sami 
přijít nemohou
Skautky z 6. oddílu Amazonky 
Jedovnice budou opět roznášet 
betlémské světlo i po DPS, a to 
v pondělí 23. 12. od 9 hodin. 
Zároveň nabízíme, pokud si vy 
sami nemůžete do  kostela pro 
světlo přijít nebo máte někoho takového ve svém 
okolí, ozvěte se nám a můžeme vám zkusit světlo 
také doručit.
Betlémské světlo si můžete domluvit u Gabriely 
Plchové – Gabči: gabca@skautka.cz nebo přes 
telefon: 722 450 734

Tříkrálová sbírka
Již tradičně se skauti 
a skautky ze 4. a 6. oddílu 
Jedovnice zapojí do  celo-
republikové akce Charity 
ČR – Tříkrálové sbírky. U 
svých dveří je můžete oče-
kávat v sobotu 4. ledna 
(náměstí, Za Kostelem, 
Zahradní, Legionářská, U Hrubé lípy...) a v pá-
tek odpoledne 10. ledna (Chaloupky,
bytovky Na Kopci...). Podrobně vás budeme za-
včas informovat pomocí infokanálu, webu obce, 
skautského facebooku atd.
Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, 
handicapovaným, seniorům, matkám s  dětmi 
v  tísni a dalším jinak sociálně potřebným sku-
pinám lidí, a to zejména v regionech, kde sbírka 
probíhá. Oblastní charita Blansko využije vy-
brané peníze na  pomoc konkrétním zařízením 
a projektům, které pomáhají lidem v nouzi v bla-
nenském regionu.
Předem děkujeme za vaše dary!

Skautské středisko Jedovnice

Pionýři

Pohádkový les
Jedovnická chatová oblast se proměnila v sobotu 
12. října v říši pohádek. Cesta pohádkovým le-
sem začínala jako tradičně u restaurace Barachov, 

kde děti obdržely svítící náramek a  startovací 
lístek, na který po cestě sbíraly od pohádkových 
postav razítka.
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Skupinky účastníků 
na  cestu pohádkovým 
lesem vyprovodil veselý 
Mrož. Trasa byla znače-
na lucerničkami, které 
děti zavedly za  motýlem 
Emanuelem a  Makovou 
panenkou, o  kousek dál 
zachránil myslivec Karkulku s  babičkou. Dále 
na děti čekal Myšpulín se svým novým vynále-
zem a vedle na paloučku sbírali med včelí med-
vídci. Kouzelným nápojem se proti Římanům 
posilnili Asterix s  Obelixem. Cesta vedla až 
do ledového království Elsy, Anny a Olafa, také 
kolem perníkové chaloupky, kde si děti mohly 
pochutnat na perníčku a nedaleko odtud vařili 
dort pejsek s  kočičkou. Nechyběla ani krásná 
Popelka s  princem nebo například dětmi oblí-
bený žlutý Spongebob s kamarádem Patrikem.
V cíli na děti čekal pan král s královnou, kteří 
za  nasbíraná  razítka  dětem  předali  účastnický 
list.
Děkujeme všem maminkám za pomoc s perníč-
ky a všem pohádkovým postavičkám, které nám 
zpříjemnily trasu, ale hlavně děkujeme všem 
účastníkům. Veškeré vybrané peníze budou po-
užity ve prospěch dětí a vybavení klubovny.

Štěně

Bubušou
Dne 27. října se před kulturním domem začala 
objevovat první světýlka. Šlo o dýně, které rodi-
če s dětmi vyřezali a přišli se s nimi pochlubit 
a možná i vyhrát. Avšak před samým začátkem 
Bubušou se děti mohly zapojit do lampionového 
průvodu, který začínal u obecního úřadu.
Po  průvodu již začala ta pravá Bubušou. Děti 
v kostýmech se mohly přihlásit do soutěže o nej-
hezčí masku. Dále pro ně byla nachystána sta-
noviště s různými úkoly. Za jejich splnění si pak 
mohly odnést drobné ceny. Probíhalo také dětmi 
oblíbené malování na obličej a pro všechny bylo 
připraveno občerstvení. Celkem se sešlo 16 dýní, 
vyhrát však mohla pouze ta největší, nejmenší 
a  nejoriginálnější. Celý večer zakončila ohnivá 
show. Už teď se těšíme na  příští rok, na  další 
krásné dýně a strašidla.

Natka

Drakiáda
Podzimní nebe v Jedovnicích na Harbechách za-
plnila čtyřicítka pestrobarevných draků, konala 
se zde totiž již tradiční Drakiáda.
Každý účastník zaregistroval svého podomácku 
vyrobeného nebo kupovaného draka a soutěžení 
v několika kategoriích mohlo začít. V případě, 
že se nějakému dráčkovi do oblak moc nechtělo, 
byla pro soutěžící nachystána půjčovna draků.
Po hodině cestování draků po nebi jsme měli vý-
herce. V kategorii největší drak zvítězila Juditka 
Vávrová, nejmenšího draka si s  sebou přinesla 
Eliška Urbánková. Výherkyní nejbarevnějšího 
draka se stala Natálka Štafová. Nejdéle létající 
drak letos patřil sourozencům Kopanickým 
a po domácku vyrobeného draka měly Danielka 
Rybářová a  Eliška Johcová. Malou odměnu si 
však zasloužil každý. Celá Drakiáda byla zakon-
čena posezením u ohně s pečenými brambory. 

Nikča

Skokaní přespání
Začátkem listopadu se pro Skokany (nejstarší 
oddíl) konalo v naší klubovně „PIO-přespání“. 
Celá akce začala na zastávce směrem na Blansko. 
Odtud jsme se potom vlakem přesunuli do Brna, 
kde nás čekalo překvapení v podobě Jump Parku 
Brno.
V  Jump Parku jsme si to všichni moc užili. 
Následně nás vlak a autobus odvezl zpět do naší 
klubovny, kde jsme snědli večeři – pizzu. Měli 
jsme šunkovou a pizzu Hawai, které se velice po-
vedly. Po vydatné večeři si odpočali u dokumen-
tu o  Bangladéši. Potom jsme byli ještě dlouho 
do noci vzhůru.
Ráno jsme vstali, nasnídali se a poklidili klubov-
nu. Všichni jsme si PIO-přespání užili a těšíme 
se na další obdobnou akci!

Za Skokany – Čestmír

Víkendové PIO(-nýrské) soustředění
První společnou víkendovku jsme si užili oprav-
du v  hojném počtu. Sešlo se nás přes 30 dětí 
a  všichni jsme se těšili, co si pro nás vedoucí 
připravili. 
Na  schůzkách plníme celý rok různé zkoušky 
a jejich splnění je někdy časově náročné, proto si 
pro nás vedoucí připravili víkendovku, na které 
jsme si mohli spoustu zkoušek splnit. Byla pro 
nás připravena střelba ze vzduchovky, orientace 
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v  terénu podle mapy, zvládání první pomoci, 
rozdělávání ohně, vázání uzlů, poznávání rostlin 
a zvířat, stavba stanu… Navíc každý večer jsme 
se vydali do lesa zahrát si noční hru. 
Pro některé to byla první víkendovka a  vůbec 
první přespání mimo domov bez rodičů, jiní 
s námi již jezdí několik let, a tak se uměli o no-
váčky skvěle postarat a pomoci jim.
Spoustu zkoušek jsme zvládli splnit, ale někte-
ré nás čekají během roku, tak snad je všechny 
zvládneme a na konci školního roku za určité spl-
něné stupně budeme odměněni třeba oddílovým 
tričkem, ručníkem nebo ti nejlepší mikinou.

Dračice

CVVZ Náchod
Že neznáte zkratku CVVZ? To je totiž mega 
akce, která znamená Celorepubliková Vzájemná 
Výměna Zkušeností. Každý rok se tato velká 
akce koná v jiném městě a letos jsme si pro zá-
žitky zajeli až do Náchoda. Akce je určena všem 
dospělákům, kteří se zabývají prací s dětmi. Pro 
ně jsou zde připraveny workshopy, semináře, zá-
žitkové akce atd.
Víkend byl úžasný, odvážíme si spoustu nových 
motivací, nápadů, her a zkušeností, které v naší 
klubovně při práci s dětmi zužitkujeme.

Spajdík

Sport
Sportovec okresu Blansko roku 2019

Nominujte sportovce 
z okresu Blansko, o kterém 
se domníváte, že by si za-
sloužil být oceněn za  svoje 
sportovní úspěchy v  kate-
goriích: sportovec okresu, 
sportovní talent, sportovec s  handicapem, 
mládežnický tým, seniorský tým, sportovní 
akce roku, trenér, osobnost sportu a  sym-
paťák (cena veřejnosti).
Pravidla nominace a nominační formulář nalez-
nete na webových stránkách 
www.sportovecjmk.cz.

Nezapomeňte napsat jméno sportovce, bydli-
ště, rok narození, sportovní odvětví, sportov-
ní klub, dosažené výsledky a kontakt na no-
minovaného sportovce (e-mail, tel.), abychom 
jej v  případě postupu do  další fáze soutěže 
mohli kontaktovat.
Návrh odešlete elektronicky přes http://www.
sportovecjmk.cz/sportovec-okresu, nebo písem-
ně na adresu OS ČUS Blansko, Rožmitálova 40, 
Blansko 678 01, a to nejpozději do 7. 1. 2020. 
Na pozdější návrhy nebude brán zřetel.
Okresní sdružení České unie sportu Blansko, z. s.

Fotbalový podzim je za námi…

…a jedovnická mužstva ve svých soutěžích ob-
stála velmi dobře! Pěkných výsledků a dobrého 
umístění dosáhly týmy od přípravek až po sou-
těže mužů.
Mužstvo SK Jedovnice B (soutěž IV. tř.) - 1. mís-
to, 26 bodů, skóre 37:17.

Tým SK Jedovnice A skončil v okresním pře-
boru na 2. místě s 31 body, skóre 48:22.
Na 1. místě v OP přezimují Olomučany, 
32 bodů, skóre 43:16.

SK Jedovnice A (statistika včetně jarního pře-
dehraného utkání s Adamovem) 
Odehráno bylo 14 zápasů. Všechna utkání od-
chytal Pavel Pešička!!! 
Plný počet minut odehráli také Jan Galita 
a Michal Mlčoušek. 
Nejvýraznější vítězství:
SK Jedovnice – Kunštát 7:0
Vysočany – SK Jedovnice 0:6
SK Jedovnice – Adamov 9:0
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Nejvýraznější prohra: 
SK Jedovnice - Velké Opatovice 0:6
Na skóre 48:22 se podíleli tito střelci:
Kanonýrem podzimu se stal Jan Sedláček (foto), 
který vstřelil 10 branek. 

Následuje Viktor Pernica a  Michal Mlčoušek, 
každý z nich se trefil 7x. 
Další pořadí: Gryc 4, Loula 3, Galita 3, 
Lehotský 3, Blatný, Kouřil, J. Pešička, Gromský 
po 2, Tajnai 1, Nezval 1, vlastní branku si vstře-
lilo Ráječko. 

Návštěvnost se pohybovala tradičně nad okres-
ním průměrem, v domácím prostředí to bývalo 
pravidelně kolem 150 diváků, ven doprová-
zela náš tým zhruba padesátka nejvěrnějších 
fanoušků. 
Umístění A týmu je nejlepší vizitkou práce celé-
ho mužstva, trenéra a celého realizačního týmu, 
který se na podzimním průběhu soutěže podílel. 
Závěrem je proto na místě poděkovat! Hráčům 
za  všechna hezká odpoledne, za  všechny góly 
a s nimi spojenou radost. Příznivcům jedovnic-
kého fotbalu pak za vytrvalost, věrnost a za po-
čet, v jakém za každého počasí chodili a fandili. 
Závěrem vám přeji jménem všech našich fotba-
listů, jménem výboru SK Jedovnice i jménem 
svým příjemné „fotbalově odpočinkové obdo-
bí“, do příštího roku pak hodně zdraví, štěstí, 
spokojenosti a pohody. 
Na  jaře se těšíme s  fotbalem a  s  vámi opět 
na shledanou! 

Za SK Jedovnice Jitka Koutná

Sokolský běh republiky

V rámci 101. výročí vzniku Československé re-
publiky se na dvanácti místech v Česku a ve dvou 
městech USA konala premiéra Sokolského běhu 
republiky.
V Jedovnicích se na běh přihlásilo 57 dospělých 
účastníků, další 4 běžci se zapsali na  místě. 

Mužstvo SK Jedovnice A

PF 2019
Tělocvičná jednota Sokol přeje všem jedov-
nickým občanům rok 2020 plný pěkných 

sportovních a kulturních zážitků.
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V  dětské kategorii bylo za-
registrováno 23 dětí a  jedna 
dívka se zaregistrovala před 
startem.
Ranní déšť během dopoledne 
ustal a  závodníkům  odpole-
dne  na  trase a  při vyhlášení 
výsledků svítilo slunce. Všichni sportovci si užili 
radost z pohybu v krásně zbarvené podzimní pří-
rodě. V cíli byli odměněni drobnými dárky, me-
dailemi a občerstvením v podobě teplé polévky, 
čaje, kávy a  koláčů. Vítězové obdrželi diplomy 
a věcné ceny. 

V  kategorii dospělých zvítězili Jana Smutná 
a Jan Opletal, v dětské kategorii do 10 let Jitka 
Teturová a  Jakub Rusfel, v  kategorii 11 až 14 
roků Renáta Tučková a Radek Malits.
Čas před vyhlášením výsledků vyplnila svým 
povídáním jednadevadesátiletá atletka a  olym-
pionička z  roku 1948 paní Olga Oldřichová, 
roz. Šicnerová. Závodníkům předala své životní 
poselství: „Mějte dobrou hlavu – učte se, mějte 
dobré tělo – sportujte a  nekuřte. Mějte dobré 
srdce – chovejte se k ostatním lidem slušně.“

Kateřina Klimešová

Běh za jedovnickým kaprem se vydařil

V  sobotu 9.  listopadu 2019 se uskutečnil již 
23. ročník Běhu za  jedovnickým kaprem, 

memoriálu RNDr. Jiřího Kovaříka, který je sou-
částí Okresní běžecké ligy. Na start se postavilo 
259 startujících. Závod je určen pro všechny vě-
kové kategorie mužů a žen od nejmladší příprav-
ky až po  veterány a  veteránky. Trať je délkově 
podle věkových kategorií uzpůsobena od 120 m 
až po 10,9 km. Mezi startujícími nechyběli ani 
zástupci Jedovnic, kteří se za  svá umístění roz-
hodně nemusí stydět. 
V rekordním čase 00:35:18,00 se vítězem hlav-
ního závodu stal Jan Kohút z Blanska. Všechny 
výsledky jsou k dispozici na webových stránkách 
SK Jedovnice, popř. na stránkách Okresní běžec-
ké ligy. Byla to velmi zdařilá akce. Poděkování 
patří nejen všem účastníkům, ale také sponzo-
rům a  organizátorům tohoto závodu, který se 
stal už neodmyslitelnou součástí jedovnického 
sportovního podzimu.

Za SK Jedovnice Jitka KoutnáJan Kohút z Blanska – vítěz hlavního závodu
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Kultura
Informace z knihovny

•	 Na podzim proběhl kurz pa-
ličkování pro začátečníky 
pod vedením paní knihovnice 
z  Kuniček Marie Perglerové. 
Velice paní Perglerové děku-
jeme za  vstřícnost, ochotu 
a nadšení, které nám na kurzu 
předávala, a  rovněž za  její trpělivost, se  kte-
rou k  nám po  celou dobu jezdila. Kurz měl 
pět lekcí po dvou hodinách a já si myslím, že 
všechny přítomné ženy se naučily paličkovat 
tak, že by nyní samy mohly učit začátečníky:)

•	 ZŠ Jedovnice navštívili v  úterý 24.  9. česká 
spisovatelka, scenáristka komiksových pří-
běhů, publicistka a  velmi činorodá lektorka 
Klára Smolíková a  český spisovatel science 
fiction a  fantasy Jiří Walker Procházka. 
Paní spisovatelka se věnovala dětem ze třetích 
tříd, pan spisovatel pak těm nejstarším, a sice 
deváťákům.

•	 Ve čtvrtek 17. 10. proběhla pro přihlášené pře-
náška o čínském zdravotním cvičení Zhineng 

Qi Gong (Čchi kung), což je cvičení založené 
na  5000 let staré tradiční filosofii o  spojení 
mysli, těla a dechu. Upuštěním od přání a vý-
zev způsobených našim egem jsme totiž schop-
ni znovu se napojit na univerzální zdroje a při-
jímat odtud pozitivní informace. Přednášku 
vedla Dáša Kocourková, která praktikuje 
Čchi Kung již od roku 2003. Od roku 2008 
vedla nespočet kurzů a  workshopů po  celé 
ČR. Své vzdělání v  této oblasti podpořila 
kurzy s  čínskými lektory v  ČR a  několikrát 
se i  samostatně vydala do  Číny. A  proč cvi-
čit právě Zhineng Qi Gong? Jedná se o velmi 
účinné energetické cvičení, které harmonizu-
je a  léčí, zlepšuje tělesnou kondici, uvolňuje 
klouby, bolesti zad, posiluje imunitu, aktivuje 
očistu těla či lymfatického systému, protahuje 
svalstvo a zklidňuje mysl. Toto cvičení je mož-
né provádět v  jakémkoliv věku a bez ohledu 
na momentální zdravotní stav. 

•	 Besedy, jaké vždy pro školáky připraví ilust-
rátor dětských knih Adolf Dudek, jsou pro-
stě nezapomenutelné. Pan Dudek poctil svou 
návštěvou ve čtvrtek 7. 11. děti a paní učitel-
ky z  druhých tříd Základní školy Jedovnice 
a svou hodinovou show s názvem Pohádkové 
malování bavil všechny přítomné a  aktivně 
zapojoval do programu jak děti, tak paní uči-
telky. Čas s panem Dudkem vždy uteče jako 
voda, děti se vyřádí, pobaví, něco dozvědí… 
A co si přejí ze všeho nejméně? Aby už byl ko-
nec hodiny.
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Novinky v knihovním 
fondu od 26. 9. 2019
PRO DOSPĚLÉ
Sběratel sněhu (Jan Štifter)
Dravec (Marek Epstein)
Cizí ložnice (Katarína Gillerová)
Kroky v dešti (Katarína Gillerová)
Komturova smrt (Haruki Murakami)
Krvavý květ (Louise Boije af Gennäs)
Nabarvené ptáče (Jerzy Kosinski)
Právo první noci (Vlastimil Vondruška)
Smrtící bílá (Robert Galbraith)
Tajemství hedvábného vějíře (Lisa Seeová)
Ukrytá (Gytha Lodgeová)
Anděl smrti (Richard Sklář)
Malé pikantní vraždy (Jussi Adler-Olsen)
Nůž (Jo Nesbo)
Ta druhá žena (Daniel Silva)
Vítěz (Klára Janečková)
Zkouška ohněm (James Rollins)
Džungle v kuchyni (Ivanka Devátá)
Kanibal z Nine Elms (Robert Bryndza)
Magnusova volba (Amanda Scott)
Mstitel z Jenštejna (Vlastimil Vondruška)
Obchod s orgány (Tess Gerritsenová)
Pohřbeni zaživa (Dominik Dán)
V pasti lásky (Nora Roberts)

Naučná literatura
Jan Lucemburský (Lenka Bobková)

Máj (Karel Hynek Mácha)
Holocaust (František Emmert)
Charlotta (Lenka Slívová)

PRO DĚTI A MLÁDEŽ:
Rychlé šípy a  jejich úžasná nová dobrodružství 
(kolektiv autorů)
Kája a Claudie: Hra na štěstí (Michaela Fišarová)
Velká kniha komiksů (Miloš Novák)
Včelka Meduška – Pohádky z  včelího úlu 
(Zdeňka Šiborová)
Přece to nevzdáš (Helena Žižková)
Neboj se, vždyť máš česnek (Pavel Brycz)
Šedík a Bubík (Milan Starý a Ester Stará)
Tajemství Oblázkové hory (Bára Dočkalová)
Levou zadní (Mariena Tutschová)
Babky (Marka Míková)
Polštářoví podvodníci (Daniela Krolupperová)
Hledání ztraceného tatínka (Arnošt Goldflam)
Deník malého poseroutky 9. a  10. díl: Výlet 
za všechny peníze a Staré dobré časy (Jeff Kinney)
Prázdniny blbce č. 13 (Miloš Kratochvíl)
Holka na útěku (Barbora Robotová)
Gump: Pes, který naučil lidi žít (Filip Rožek)

Naučná literatura pro děti a mládež:
Naší republice je 100 let (Jiří Martínek)
Čeští cestovatelé (Jana Jůzlová)
Jak maminka vyprávěla o 20. století (Michaela 
Vetešková)

Michaela Doleželová, knihovnice

Obecní kalendář pro rok 2020

I letos je na závěr roku připraven obecní kalen-
dář. Díky všem, kteří v  průběhu let poskytli 
fotografie Panského domu, mohl být věnován 
této významné, leč bohužel již neexistující stav-
bě. Kalendář přináší i  stručný text o  dějinách 
Panského domu. Pamětníci si tak budou moci 
připomenout místa, kam chodili nakupovat, 
na  poštu či do  oblíbeného kina, ti mladší pak 
možná objeví neznámý kus místní historie. Ty 

prvně jmenované prosím o  jistou shovívavost, 
pokud objeví nějakou faktickou nepřesnost, 
za připomínky budu vděčný.
V kalendáři najdete také přehled akcí, plánova-
ných v naší obci na příští rok. Za cenu 40 Kč je 
k prodeji v místní knihovně. Děkuji všem, kteří 
se na vzniku kalendáře jakkoli podíleli.

Josef Plch

Historie
Privilegium císaře Rudolfa II.  
ze 3. března 1579
Letos v březnu uplynulo 440 let od vydání pri-
vilegia císaře Rudolfa II. pro Jedovnice. Zde je 

jeho úplný text, pro lepší srozumitelnost mírně 
upravený:
My, Rudolf II., z Boží milosti volený římský císař, 
po  všecky časy rozmnožitel říše a  uherský, český, 
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dalmacký a  chorvatský král, arcikníže rakouské, 
markrabě moravský, lucemburské a  slezské kníže 
a lužický markrabě,
oznamujeme tímto listem všem, že jsme na poní-
ženou prosbu od statečného Bernarta Drnovského 
z Drnovic a na Rájci, nejvyššího hofrychtéře mar-
krabství našeho moravského, věrného našeho mi-
lého, abychom opatrným purkmistru a  konšelům 
i  vší obci městečka Jedovnic, poddaným Jeho 
Milosti naší císařské, dva jarmarky ročně, první 
v pondělí po neděli Provodní a druhý na den sva-
tého Václava, též také trh týdenní v každé pondělí 
znovu povolili. Neméně také na erb neb pečeť je-
jich, kterou od starodávna užívali, abychom maje-
stát náš císařský dáti ráčili. 
My, jsouce nakloněni jeho ponížené prosbě a přihlí-
žeje k jeho pilným službám, které nám činí a nadále 
činit povinen bude, a chtíce, aby se obyvatelé téhož 
městečka Jedovnic tím lépe opatrovati a živností 
svých dostatečně hledět mohli, s dobrým rozmyslem, 
s naším plným vědomím a s radou věrných našich 
milých, naší mocí královskou v Čechách a jakožto 
markrabě moravský k tomu jsme milostivě přivolili 
a  jim takové jarmarky roční na  časy nahoře 
psané, totiž první v  pondělí po  neděli Provodní 
a druhý na den svatého Václava, o délce osmi dnů 
a  s  frejunkem obyčejným, též také trh týdenní  
v každé pondělí. 
S  tím také i  pečeť, totiž štít červené neb rubíno-
vé barvy, v němž půl jelena modré neb lazurové 
barvy, jak to všecko vtipem a uměním mistrovství 
malířského uprostřed listu tohoto je vymalováno 
a barvami vysvětleno a jak oni toho od starodávna 
v  užívání byli, milostivě jim povolit ráčíme. To 
vše proto, aby tíž obyvatelé městečka Jedovnic, 
nynější i  budoucí, ve  všelijakých potřebách svých 
obecních též pečetě užívat, potřeby své obecní zele-
ným voskem pečetit mohli. 
A také těch všech svobod, které mají jiná městečka 
v království našem českém a markrabství morav-
ském, co též užívají jarmarků svých ročních a trhů 
týdenních, buď právem povolených, nebo z tradice 
držených, a co ohledně pečetě zachovávají, aby to 
též užívat mohli a to právo měli. A to bez všelijaké 
překážky a odporu od nás, dědiců našich a budou-
cích králů českých a markrabat moravských i všech 
jiných lidí. 
Proto přikazujeme všem obyvatelům a poddaným 
našim ze všech stavů Markrabství moravského, ny-
nějším i budoucím, věrným milým, abyste již psané 

obyvatele městečka Jedovnic, nynější i budoucí, 
při těch jarmarcích, také při tom trhu týdenním 
a  nadání pečetí neboli erbem a  také při tom při 
všem, co se v  tomto listu našem císařském píše, 
ve známosti měli, abyste to dodrželi neporušitelně, 
abyste to nyní i na budoucí věčné časy zachovali. 
Žádných jim v  tom překážek nečiňte ani komu 
jinému činit nedopusťte, abyste se vyvarovali hně-
vu a  nemilosti našich císařských dědiců, našich 
budoucích králů českých a markrabat moravských.
Však také to chceme, aby tyto naše všecky jim dané 
milosti byly jednomu každému bez újmy na  jeho 
právech. 
Tomu na  svědomí pečeť naši císařskou k  tomuto 
listu jsme přivěsit ráčili rozkázat.
Dáno na hradě našem Pražském v sobotu po sva-
tém Matěji, apoštolu Božím. Léta Páně tisícího 
pětistého sedmdesátého devátého a  kralování na-
šeho římského roku čtvrtého, uherského sedmého 
a českého též čtvrtého.
Následuje císařská pečeť a  tři podpisy: Rudolf; 
Vratislav z Pernštejna, nejvyšší kancléř království 
Čech; Z  nařízení Svatého císařského veličenstva 
osobně Kober.
Dochován je bohužel jen opis privilegia, psaný 
na papíře o šířce 61 cm a výšce 46,5 cm. Originál 
opisu je uložen v okresním archivu v Blansku, 
ve  fondu obce Jedovnice, pod inventárním čís-
lem 1. Faksimile tohoto opisu je k vidění v kan-
celáři starosty Jedovnic. 
Pod opisem privilegia je připsáno: My, purkmistr 
a rada královského města Brna známo činíme, že 
tento vidimus z pravého a neporušeného, na per-
gamenu se nacházejícího originálu je opsán, také 
bedlivě kontrolován a ve všem slovo od slova s tím 
originálem shodný se nachází, což jsme my sami 
nejen viděli, ale i čtouce osobně slyšeli. Tomu po-
tvrzení pečetí naší městskou níže přitisknutou dá-
váme. Datum v městě Brně dne 15. měsíce dubna 
roku 1654.
Navzdory této poznámce ale pečeť přitisknuta 
nebyla, k potvrzení opisu tedy nakonec nedošlo. 
Co napsat k samotnému privilegiu? I když opis 
nebyl úředně potvrzen, o  pravosti nezvěstného 
originálu nikdo nepochybuje. Originál by byl 
nejstarší jedovnickou listinou, takto ho před-
stihuje privilegium Jana Dislava z Heisenštejna 
z roku 1626 (viz zpravodaj č. 6/2016). 
Starší jedovnická privilegia, jež jsou dochována 
v  opisech, jsou zjevná falza pořízená zřejmě 
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v 1. polovině 19. století jako argument pro spory 
s vrchností o pozemky.
Bernart Drnovský 
z  Drnovic (viz obrázek) 
byl asi největší postavou 
svého rodu, v letech 1569 
a  1573 koupil od  vla-
dyků Jedovnických ze 
Želetavy obě polovi-
ny Jedovnic. Zřejmě 
se rozhodl z  Jedovnic 
udělat centrum „za  bla-
nenské“ části rájeckého 
panství. Patrně s  Bernartem lze spojit zvětšení 
jedovnického katastru o  kotvrdovické části 
(rybníky Budkovan a Olšovec, území na východ 
od  Kotvrdovického potoka), vznik Panského 
domu (přestavbou tvrze?) i  opevnění koste-
la. Úřad moravského hofrychtéře vykonával 
od roku 1578 do své smrti v  roce 1601/1602 – 
šlo o funkci v rámci zemského soudu, nejvyšší, 
na  jakou mohl člen rytířského stavu „dosáh-
nout“. V listině je Bernart označen jako „stateč-
ný“ – to nesouvisí s jeho udatností, šlo o přívlas-
tek k označení rytíře (pán byl „urozený“, rytíř 
„statečný“, panoše „slovutné“). 
O  privilegia poddanských měst a  městeček 
žádala vrchnost, proto se na  císaře neobrace-
li přímo Jedovničtí. Bernartovým cílem bylo 
mít Jedovnice jako městečko řádně právně 
zakotveno, je možné, že za chudnoucích vladyků 
ze Želetavy nebyl na  úřední záležitosti kladen 
důraz.
Purkmistr a konšelé jsou uvedeni jako „opatrní“ 
– to není opatrnost v dnešním smyslu, pojmem 
„opatrní“ byli označováni členové volené měst-
ské rady (konšelé), kteří měli za úkol opatrovat 
své městečko. V jejich čele stál purkmistr, v této 
funkci se konšelé pravidelně střídali. Obvykle 
nejstarší z  nich byl prvním i  posledním purk-
mistrem a držel pokladnu – byl to tzv. primas, 
primátor.
Zmínka o  „znovu povolení“ trhů není jasná – 
zda Jedovnice o to právo přišly a bylo třeba je ob-
novit, nebo zda jde jen o potvrzení přetrvávající-
ho stavu. Může jít i o jistý náznak, že Jedovnice 
měly i starší privilegia, ale ta v roce 1579 již asi 
neexistovala, protože nejsou zmíněna. 
Práva trhů uděloval vždy zeměpán, konaly se jen 
ve městech či městečkách. Jarmark (z německé-
ho der Jahrmarkt), tedy výroční trh, trval osm 

dnů. Šlo o velkou obchodní i společenskou akci, 
představoval významný zdroj příjmů obyvatel 
městečka i městské pokladny. Obchodníci pla-
tili mj. za uskladnění zboží, za možnost prodá-
vat, na své si přišli místní řemeslníci, krčmáři... 
S trhy se pojila i další práva (frejunky, tj. svobo-
dy) – někde např. právo měšťanů šenkovat víno 
i týden před a týden po jarmarku. Oproti tomu 
týdenní trhy trvaly jen jeden den, sloužily spíše 
k prodeji věcí běžné potřeby. Provodní neděle je 
první po Velikonocích (viz říkanku Hody, hody 
do Provody...). 
Následuje popis znaku, doplněný vyobrazením 
uprostřed listiny (viz obrázek). Zajímavé je, že 
jelen nebyl vybarven, jen obtažen modrou kon-
turou, stejně tak parohy zlatou konturou. Mylně 
se často uvádí, že znak Jedovnicím udělil právě 
až Rudolf II. – přitom text jasně říká, že se po-
tvrzuje znak „jak oni toho od starodávna v užívá-
ní byli“, což máme doloženo i otisky pozdně go-
tického pečetidla. Zelený pečetní vosk byl určen 
poddanským městům a městečkům.
Pokud jde o osoby zmíněné v závěru privilegia, 
Vratislav (II.) z Pernštejna, řečený Nádherný, byl 
jednou ze slavných postav svého rodu. Za zmín-
ku stojí, že jeho španělská manželka Marie 
Manrique de Lara y Mendoza přivezla ze své 
země sošku, kterou dala své dceři jako svatební 
dar a ta ji pak věnovala pražským karmelitánům 
– jde o slavné Pražské Jezulátko.
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Kober, úředník, který listinu sepsal a  před-
ložil k  podpisům a  pečetění, byl David Kober 
z  Koberštejna, pocházející z  rytířského rodu 
z  Kladska. Je doložen jako zhotovitel i  dalších 
listin Rudolfa II. Relativně známý je jeho pří-
buzný Kryštof Kober, jeden ze 27 popravených 
vůdců stavovského povstání v Čechách.
Není jasné, proč bylo privilegium předloženo 
k vytvoření úředně ověřeného opisu, ani to, proč 
byl tento tzv. obkreslený opis vyhotoven, ale 
nepotvrzen.
V okresním archivu v Blansku jsou dochovány 
ve  fondu Jedovnic i  další dva opisy Rudolfova 

privilegia. Je to v  privilegiích císařů Karla VI. 
(Vídeň 2. ledna 1733; inv.  č.  6) a  Josefa II. 
(Vídeň 10. února 1782, inv. č. 9), které vlastně 
jen potvrzovaly platnost starších privilegií. 
K potvrzení privilegia v  roce 1782 bylo zřejmě 
předloženo jen privilegium s opisy z roku 1733. 
Ale k  sepsání privilegia z  roku 1733 byly prav-
děpodobně předloženy originály potvrzovaných 
listin – tehdy zřejmě ještě Rudolfovo privilegi-
um existovalo v originále. Jeho další osudy dnes 
neznáme. 

Josef Plch

Duchovní sloupek
Podobenství o světle
Před lety jsem dostal k  narozeninám malý fí-
kus. Byl jsem poučen, že patří k  pokojovým 
rostlinám, které dobře snášejí nedostatek světla, 
takže může mít své stanoviště i  poměrně dale-
ko od okna. To se mi hodilo, u  žádného okna 
v  místnostech mnou obývaných místo nebylo. 
Postavil jsem ho na knihovnu, zaléval, podle in-
strukcí jsem občas také nechal hlínu v květináči 
vyschnout. Jinak jsem rostlině ponechal svobo-
du, ať si roste, jak chce.
O tom, co znamená nedostatek světla, mám asi 
jinou představu než zahradníci. Ten můj fíkus 
ho měl zřejmě méně než málo, tak se snažil 
růst směrem k  oknu, protože nic jiného dělat 
nemohl. Nesouměrný tvar, kterého postupně 
během let nabýval, se mi líbil, nikdy mě nena-
padlo, že něco není v pořádku nebo že dokonce 
rostlinu trápím nedostatkem světla. Z  toho, že 
fíkus neschnul a neopadával, jsem soudil, že je 
s ním všechno v pořádku.
Nebylo, což jsem zjistil, až když asymetrická 
koruna nabyla vyšší hmotnosti, než měla hlína 
i s květináčem, a během jedné vysoušecí kůry se 
fíkus zřítil korunou napřed z knihovny na zem. 
Samozřejmě se tak podle zákona schválnosti 
stalo v den, kdy jsem nevěděl, kam dřív skočit, 
takže jsem chudinku rostlinu jen vrátil na pů-
vodní místo, nakloněnou korunu opřel o stěnu, 
narychlo smetl hlínu na podlaze a posbíral otlu-
čené listy, pak už jsem odkvačil řešit něco jiného.

Na fíkus došlo o několik dní později. Přestěhoval 
jsem ho na uvolněné místo blízko okna a snažil 
jsem se ho přivázat ke stěně, ale to se nedařilo, 
fíkus se kácel do stran, když mu provázek bránil 
padnout tam, kam ho to nejvíc táhlo. Vyrobil 
jsem tedy trojnožku, o kterou jsem nakloněnou 
korunu opřel směrem od okna. Doufal jsem, že 
teď fíkus poroste na druhou stranu a koruna se 
srovná a vyváží. 
Uplynul rok a nic takového se nestalo. Uplynuly 
dva roky a  fíkus, který se dříve snažil dostat 
co nejblíže ke  světlu, teď nedělá nic. Možná si 
zvykl, možná ho to dřívější snažení vyčerpalo 
natolik, že se dalšího růstu vzdal, možná se obá-
vá, že bych ho po uzdravení vrátil na předchozí 
stinné místo, nebo mi to dělá natruc, aby se po-
mstil za utrpěná příkoří. No, zpátky ho stěhovat 
nebudu, třeba ještě potřebuje čas, aby se obrátil 
správným směrem. 
Člověka to také táhne za světlem, obrazně i do-
slova. Ve dnech, kdy tma převládá nad světlem, 
si to uvědomujeme více než v létě. Zároveň, ne-
jen o Vánocích, si také můžeme více uvědomit, 
že i  my můžeme být světélky jeden druhému, 
když nebudeme myslet jen na sebe. Zapálit svíč-
ku je vždycky účinnější než naříkat nad tmou. 
Možná, že někteří lidé jsou protivní jen proto, že 
jim chybí naše světélko. Funguje to stejně, jako 
když se světlo jediného plamínku přivezeného 
z Betléma postupně rozzáří v mnoha domovech 
nejen v naší vlasti.

Václav Trmač, farář
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 Napsali jste nám
Červený kříž působí v Jedovnicích už 70 let

Zamyšlení k výročí založení  
místní skupiny ČČK
Sedmdesát roků nejen v životě člověka, ale i v čin-
nosti organizace, jakou byl a je Československý, 
nyní Český červený kříž, je příležitostí zamyslet 
se nad srovnáním doby minulé a současnosti. 
Za toto období došlo k velkému pokroku nejen 
v technice, ale i v rozvoji celého zdravotnictví. 
Naše místní organizace byla založena 
15. 12. 1949 za nemalého přispění tehdejšího je-
dovnického lékaře MUDr. Vašíčka, který se jako 
praktický lékař usadil v Jedovnicích v roce 1936. 
První ustavující schůze se zúčastnilo 65 členů. 
MUDr. Vašíček byl zvolen prvním předsedou
Organizovaly se kurzy první pomoci. Byla po-
třebná pomoc laiků při hromadných akcích, jako 
bylo očkování, štítování plic apod. (Musíme si 
uvědomit, že to byla doba krátce po válce, a  je 
už jen málo pamětníků, kteří tyto doby pama-
tují). Tito pomocníci pak byli k  ruce doktoru 
Vašíčkovi nejen v  Jedovnicích, ale i  v okolních 
obcích. Byly zřízeny stanice první pomoci. 
Na nich působily dobrovolné sestry, které pomá-
haly lékaři v ordinaci, donášely lidem léky a vy-
hledávaly ty, kteří potřebovali lékařské ošetření.
Tehdejší členové se podíleli na zlepšení zdravot-
nické a hygienické situace v Jedovnicích.
V pozdějším období to byl sběr léčivých bylin, 
sběr druhotných surovin, brigády ve  prospěch 
naší obce, dříve i  ve  prospěch zemědělského 
družstva.
Další rozsáhlou činností, která jako by dneska 
upadla v zapomnění, bylo školení mladých zdra-
votníků ve  škole. Mladí zdravotníci si vždycky 
v  okresních a  krajských kolech soutěže vedli 
velmi dobře. Tyto děti získaly vědomosti nejen 
v oblasti první pomoci, ale i v bezpečnosti na sil-
nici, poznávání a  používání léčivých rostlin, 
v základech správné výživy, škodlivosti kouření, 
alkoholu a drog.
Mezi další důležité úkoly patřilo vyhledávání 
dobrovolných dárců krve. U nás jich bylo přes 
50. Jistě všichni víme, že krev je nejdražší teku-
tinou, nezbytnou pro zachování života. Dnes 
o  jedovnických dobrovolných dárcích mnoho 

nevíme, chodí dávat krev jiným 
způsobem, třeba s  Brněnským 
rozhlasem, soukromě, na  výzvu 
nemocnic apod. Vážíme si všech 
těchto jedovnických občanů, 
kteří svoji krev bezplatně darují. 
V  současné době se podílíme na charitativních 
akcích (sbírky pro Diakonii), když bylo třeba, 
byly pořádány sbírky při povodních a  jiných 
živelních pohromách, těch naštěstí moc nebylo. 
Zajišťujeme na požádání první pomoc při růz-
ných společenských a sportovních akcích.
Ale nejen prací živ je člověk. Zúčastňovali jsme 
se dříve i nyní mnoha přednášek nejen se zdra-
votnickou tematikou, zájezdů za  krásami naší 
vlasti, divadelních a  jiných kulturních předsta-
vení. V mnoha případech jsme i sami pořadateli 
těchto akcí.
Všechny akce organizoval výbor skupiny, nyní 
představenstvo, společně s  vedoucími hlídek, 
kterých máme 11. V MS je organizováno v sou-
časné době 90 členů, 4 zájemci o členství čekají 
na přijetí valnou hromadou. Vyjmenovat všech-
ny, kteří se zasloužili po  celá ta léta o  rozvoj 
MS, by bylo náročné. Nejen těm, kteří praco-
vali ve vedení MS, ale i všem členům patří velké 
poděkování, protože se nemalou měrou zapsali 
do  dějin MS a  jistě každý svým dílem přispěl 
i k rozvoji Jedovnic v té či oné době.
Obstát v  dnešní době není vůbec jednoduché. 
Nejen v  republice, ale i  u  nás v  Jedovnicích 
vznikly nové organizace, jako je Klub dobré po-
hody a Místní sdružení zdravotně postižených. 
Lidí, kteří mají zájem se čehokoli zúčastňovat, je 
přibližně stejně. Takže jsme navázali spolupráci 
a pořádáme svoje akce tak, aby každá organizace 
měla svůj prostor a nevznikaly situace, že by se 
jich v jednom termínu konalo více. Některé akce 
jsme pořádali společně.
Chtěli bychom poděkovat vedení městyse 
za  podporu nejen finanční. Rovněž nesmíme 
vynechat ty členky, které se podílely na přípravě 
oslav, jež proběhly 16. listopadu.
Posezení u  cimbálu se sourozenci Baťkovými 
bylo malým poděkováním za  práci a  podporu 
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organizaci MS ČČK, kterou jste jí v uplynulých 
70 letech věnovali. Dětem jsme nabídli Zimní 
pohádku. 
Doba je hektická, volného času málo. Každý 
z nás od  života něco očekává. Ale nic není za-
darmo. Měli bychom si vzájemně pomáhat, ne 
se pomlouvat. Snažme se přispět k  tomu, aby 

lidé měli k sobě blíž. Máme za to, že když kaž-
dý z nás začne sám u sebe a trošku přiloží ruku 
k  dílu, bude kolem nás příjemněji. Odložme 
škarohlídství a  uvidíte, že s  úsměvem to půjde 
lépe, alespoň trošku. K tomu vám přejeme pevné 
zdraví, štěstí a vzájemné porozumění. 

Marie Gabrielová za MS ČČK

Pranostika z titulní strany a několik dalších jako přívažek

•	 Když v  prosinci mrzne a  sněží, úrodný rok 
na to běží.

•	 4. 12. Po svaté Baruši střez nosu i uší!
•	 4. 12. O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře.
•	 16. 12. Závěj svaté Albíny zaplavuje doliny.
•	 23. 12. Svatá Viktorie obrázky na  okna 

ryje.
•	 24. 12. Když Kateřina (25. 11.) po  ledě už 

chodívá, Eva potom blátem oplývá.
•	 24. 12. Na Štědrý večer hvězdičky – ponesou 

vajíčka slepičky.
•	 26. 12. Svítí-li na den svatého Štěpána slunce, 

bude drahé ovoce.
•	 26. 12. Pakli na Štěpána větrové uhodí, příští 

rok víno špatné se urodí.

Zajímalo by mě, jestli někdo z čtenářů tentokrát 
uhodl – mně Jitka Vávrová musela napovědět, 
že nakreslila svatou Viktorii. To mě nenapadlo, 
protože český občanský kalendář zařazuje svátek 
Viktorie na  10. března. Půvabnou pranostiku 
Svatá Viktorie obrázky na okna ryje jsem také ne-
znala. Ostatně v dnešní době zateplených domů 
a  oken s  dvojitými či trojitými skly možná už 
málokdo někdy viděl na vlastní oči na okně „le-
dové květy“ tvořené námrazou… 
Ve starších církevních kalendářích ale skutečně 
23. prosince svatá Viktorie figuruje. Co o ní lze 
zjistit?

Svatá Viktorie z Tivoli (Tiburu) aneb svatá 
Viktorie Římská žila ve 3. století n. l. – v době 
pronásledování křesťanů. Pocházela ze vznešené 
rodiny z Tiburu, dnes Tivoli, v blízkosti Říma. 
Stala se mučednicí roku kolem roku 250 za vlá-
dy císaře Decia. Prý byla zamilována do  mla-
díka jménem Eugen, který byl sice pohan, ale 
Viktorie věřila, že se kvůli ní stane křesťanem. 
To se však nepodařilo a ona se rozhodla raději 
zůstat pannou pro Krista. Podle tradice ji zkla-
maný nápadník kvůli odmítnutí sňatku udal 
jako křesťanku a  Viktorie byla sťata mečem 
(údajně 23.  prosince 253). Podle jiné legendy 
byla roztrhána býkem v amfiteátru.
Jejími atributy jsou meč, kříž a palma jako sym-
bol vítězství (victoria = latinsky vítězství).
K  mému překvapení má svatá Viktorie český 
profil na Facebooku, takže tam můžou případní 
zájemci zjistit ještě daleko více informací – tře-
ba to, že svatá Viktorie je patronkou Uherského 
Hradiště.
Podle https://www.facebook.com/pg/svata.
viktorie/about/ a https://nasregion.cz/odmitla
-napadnika-a-roztrhal-ji-byk- 
svata-viktorie-ale-presto-zvitezila-77246 

připravila Soňa Plchová

Pozvánky
 X Kino E-Cinema Jedovnice

Adresa: KD - Na Kopci 571, 679 06 Jedovnice, tel. 
704 425 319
Další program Kina E-Cinema Jedovnice najdete 
na internetu: www.jedovnice.cz - sekce Kino.

Vedoucí kina: paní Božena Ševčíková, tel. 
516 528 213; e-mail: kultura@jedovnice.cz

Neděle 8. 12. od 17.00 – Hledá se Yetti
Pan Článek je legrační a  roztomilou postavou 
v dobrodružném rodinném snímku od  cenami 
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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 severo-
západ objevit Yettiho, chybějící vývojový článek 
mezi opicí a  člověkem. Animovaná komedie 
USA, 2019.
KPF pořádá besedu s  projekcí filmu. /95/ 
Holzmann / Vstupné 30 Kč, děti do 6 let zdarma 
/ MP

 X Pozvánky ze ZUŠ 
F. B. Ševčíka 
Jedovnice

•	 Dechový soubor ABC 
Band a  žáci pěveckého 
oddělení ZUŠ Jedovnice 
účinkují na  Vánočním 
koncertě pro Svaz tělesně 
postižených občanů Jedovnice dne 13. pro-
since v 15 hodin v sále v Chaloupkách. 

•	 Vánoční koncert žáků ZUŠ se koná v pon-
dělí 16. prosince v 16.30 v sále kulturního 
domu. V pestrém programu se představí sólis-
té hudebního oboru, instrumentální i vokální 
soubory a žáci tanečního oboru.

 Ve vestibulu KD bude od 16 hodin otevřena 
výstava prací žáků výtvarného oboru, kterou 
doprovodí tóny vánočních koled v podání de-
chového souboru a žáků pěveckého oddělení.

•	 Adventní soboty na náměstí Republiky 
v Blansku

 Nejen sólisté, ale především hudební soubory 
a  žákyně tanečního oboru budou reprezen-
tovat ZUŠ Jedovnice na  jedné z  vánočních 
sobot na náměstí Republiky v Blansku, a to  
21. prosince od 15.50 do 16.50 hodin.

Na všechny akce jste srdečně zváni.

Olšovec Jedovnice připravuje
 X Vánoční prodej kaprů z Olšovce

sobota 21. 12. 2019, otevřeno 9–15 hodin
neděle 22. 12. 2019, otevřeno 9–13 hodin
Prodejní místo Havlíčkovo náměstí, Jedovnice.

 X Vánoční koncert 
ženského pěveckého 
sboru Píseň se uskuteč-
ní ve  čtvrtek 26. pro-
since 2019 v  16 hodin 

v kostele sv. Petra a Pavla v Jedovnicích. Vstupné 
dobrovolné.

 X Divadelní soubor 
Vlastimil Jedovnice 

uvádí autorskou komedii
Klíč k záhadě zaniklé osady 
Premiéry: sobota 28. 12. 2019 
neděle 29. 12. 2019 
Reprízy: 3. 1.  a 5. 1. 2020
Začátek představení vždy v 17  hodin, kinosál 
KD Jedovnice.
Předprodej vstupenek od 1. 12. 2019 v prodejně 
Květiny Jaroslav Zelinka, telefon 516 442 148.

 X Silvestrovská vycházka 
Turistický oddíl Sokola Jedovnice pořádá  
31. 12. 2019 silvestrovskou vycházku kolem 
rybníka. Sraz v 9.00 hod. na Havlíčkově náměs-
tí, v  9.15 hod. v  Habeši. Vycházku zakončíme 
posezením a obědem v restauraci Surfbar.
Zveme širokou veřejnost. 

 X Silvestrovská vyjížďka bikerů 
Sraz 31. 12. 2019 ve 13.00 u KD (organizátor 
Jiří Dvořák).

 X Veselá trojka
neděle 12. 1. 2020
KD Jedovnice, začátek v 16.00 hod.
Předprodej vstupenek v knihovně na náměstí, tel. 
723 205 622

 X Zhineng Qi Gong 
(meditace v pohybu)

Knihovna Jedovnice pořádá druhou přednáš-
ku o  čínském zdravotním cvičení - samoléčba, 
kterou se na celém světě léčí miliony lidí. Velmi 
jednoduché pohyby, jež je možné praktikovat 
v každém věku či zdravotním stavu (i vsedě nebo 
vleže). 
Vezměte svoje zdraví do svých rukou.
Lektorka: Dáša Kocourková, praktikující tuto 
metodu 17 let.
16. 1. v 18.00 přednáška
16. 2. od  10.00 celodenní kurz v  knihovně 
Jedovnice
Prosíme zájemce, aby se přihlásili na přednášku 
buď v knihovně osobně, nebo mailem: knihov-
na@jedovnice.cz



33

 X Divadelní společnost HÁTA Praha
pro vás připravuje představení
Velké lásky v malém hotelu 
pátek 20. března 2020
začátek v 19.00 hodin, kinosál KD Jedovnice
Autor: Ray Cooney, režie: Roman Štolpa
V  představení hrají: Lukáš Vaculík, Adéla 
Gondíková, Betka Stanková, Zbyšek Pantůček, 

Filip Tomsa, Ivana Andrlová, Olga Želenská, 
Pavel Nečas, Jana Birgusová, Mahulena 
Bočanová, Veronika Jeníková, Pavla Vojáčková, 
Marcel Vašinka, Kristýna Kociánová, Roman 
Štolpa, Juraj Bernáth, Radka Pavlovčinová, 
Martin Sobotka.
Předprodej vstupenek již probíhá v  knihovně 
na náměstí, tel. 723 205 622.

Pozvánky z okolí
 X Jedovnická Píseň pro Charitu 
v Punkevních jeskyních

V  sobotu 7. prosince v  16 hodin vystoupí 
v  Punkevních jeskyních ženský pěvecký sbor 
Píseň s adventními a vánočními skladbami. 
Návštěvníky koncertu od Skalního mlýna k jes-
kyním odveze v 15.30 zdarma vláček.
Po  komorním koncertu se svíčkami následuje 
prohlídka Punkevních jeskyní. Protože v jesky-
ních je omezená kapacita návštěvníků, je na kon-
cert nutná registrace na mail okno@blansko.
charita.cz
Vstupné na akci je dobrovolné. Výtěžek benefič-
ního koncertu věnujeme na  Charitní záchran-
nou síť, prostřednictvím které pomáháme lidem 
v regionu v akutní nouzi.
Děkujeme sboru Píseň, Správě jeskyní Moravský 
kras a Společnosti pro Moravský kras.
Pořádá: Oblastní charita Blansko

 XMUZEUM BLANENSKA
14. prosince - 3. adventní sobota v Blansku 
Tvořivá dílna, divadlo, přednáška 
i jízda parním vlakem za výstavou
•	 8.30 - vánoční dílna v  Katolickém domě. 

Je určena převážně dětem, aby mohly udělat 
radost svým blízkým. Smyslem dílny není 
ušetřit za dárky, ale vložit do dárků co nejvíce 

srdce a lásky! Jako vstupné děti vyrobí a ode-
vzdají jeden dárek navíc - pro osamělé seniory 
nebo děti. Dílna je organizována ve spolupráci 
s farností sv. Martina Blansko

•	 14.00 - divadelní představení Vánoční hvěz-
da. V multimediálním sále Muzea Blanenska, 
hrají Eva Hrušková a Zdeněk Rohlíček.

 Vstupné 40 Kč na pokladně muzea v den ko-
nání akce.

•	 17.00 - přednáška Milana Sýkory: První 
lokomotivy na  Blanensku. Vstupné 
dobrovolné.

•	 společně s  Poličskou lokálkou pořádáme 
jízdu parním vlakem v  souvislosti s  výsta-
vou Vlaky, vláčky, koleje: Historie železnice 
na Blanensku od modelů po skutečnost.  

•	 Párou Blanenskými tunely 
Sobota 14. 12. 2019 - jízdy zvláštních vlaků 
na  trati Brno hl. n. – Rájec-Jestřebí, sestave-
ných z historických vozů bývalé třetí třídy a ve-
dených parní lokomotivou 433.001 z roku 1948. 
•	 Výstava „VLAKY, VLÁČKY, KOLEJE“
v Muzeu Blanenska (od 14. 11. do 14. 2. 2020)
Bližší info na  webu i  na  facebookových strán-
kách Muzeum Blanenska, p.o. 
http://www.muzeum-blanenska.cz/clanky/de-
tail/3-adventni-sobota.htm
Zde najdete i odkaz na jizdní řád parního vlaku.

Zveme vás v roce 2020
Kalendář kulturních, společenských 
a sportovních akcí v Jedovnicích
Leden
•	 3.-4. 1. Tříkrálová sbírka pro Charitu (Junák)

•	 5. 1. Klíč k záhadě zaniklé osady - repríza (DS 
Vlastimil)

•	 Tříkrálová koleda Bivojanky
•	 10. 1. Lidový farní ples v KD (KDU-ČSL 

a farnost) 



34

•	 11. 1. Tříkrálový koncert v Chaloupkách 
(Junák, Třetí podání)

•	 12. 1. Koncert Veselé trojky
•	 17. 1. Ples Bivojanky a HC Barachov v KD
•	 19. 1. Klíč k záhadě zaniklé osady - repríza 

(DS Vlastimil)
•	 20.-24. 1. Lyžařský kurz - 1. stupeň (ZŠ)
•	 25. 1. Volejbál - ples volejbalistů v KD
•	 Dětský karneval v KD (farnost)
•	 Bruslení v Blansku (Dymáček)
•	 Miss Pionýra (Pionýr)
•	 31. 1.  Ženáčský ples – sál Chaloupky

Únor
•	 2. 2. Klíč k záhadě zaniklé osady - repríza (DS 

Vlastimil)
•	 3.-7. 2. Lyžařský kurz - 2. stupeň (ZŠ)
•	 9. 2. Klíč k záhadě zaniklé osady - repríza (DS 

Vlastimil)
•	 14. 2. Ples SK Jedovnice v KD
•	 16. 2. Divadlo pro děti v kinosále KD 

(Dymáček)
•	 20. 2. Valná hromada MS ČČK
•	 22. 2. Ostatkový průvod a ostatková zábava 

v KD (Sokol)
•	 25. 2. Cestovatelská beseda v KD - Jiří a Alena 

Márovi (knihovna)
•	 Uzlařská regata (Pionýr)
•	 Členská schůze MO STP
•	 28. 2. Modrý štít - večerní hra (Junák)

Březen
•	 1. 3. Klíč k záhadě zaniklé osady - repríza (DS 

Vlastimil)
•	 1. 3. Sbírka pro Diakonii (MS ČČK)
•	 6. 3. Ples SPŠ Jedovnice v KD
•	 Den otevřených dveří pro žáky budoucích 1. 

ročníků (ZŠ)
•	 Jarní přelov Budkovanu s prodejem ryb (ATC 

Olšovec)
•	 14. 3. Ples s vůní benzínu v KD (Ice Bikers) 
•	 Za bledulí do Rakoveckého údolí - turistická 

vycházka (Sokol)
•	 20. 3. Divadelní představení Velké lásky 

v malém hotelu (Háta Praha)
•	 22. 3. Koncert učitelů ZUŠ ke 40. výročí 

školy v KD
•	 29. 3. Minifestival duchovní hudby v kostele 

(Píseň)

Duben
•	 2. 4. Zápis do 1. ročníků (ZŠ)
•	 8. 4. Jedovnická kuňka (ZŠ)

•	 Jarní koncert – vítání jara (MO STP)
•	 Předvelikonoční tvoření s lektorkou 

(knihovna)
•	 Den Země - úklid Jedovnického potoka 

(Pionýr)
•	 Absolventské koncerty žáků ZUŠ v sále školy
•	 Möllky - turnaj pro veřejnost (Junák)
•	 25. 4. Bazárek - jaro/léto (Dymáček)
•	 25. 4. Testování nových kol Velo Test Fest 

(ATC Olšovec)
•	 25. 4. Slet čarodějnic, hřiště Na Kopci (Sokol)

Květen
•	 1. 5. Pouť rodin do Senetářova (farnost)
•	 7. 5. Den otevřených dveří pro veřejnost (ZŠ)
•	 Oslavy sv. Floriána, patrona hasičů (SDH)
•	 8.-10. 5. Mistrovství světa motorových člunů 

(Klub vodních sportů Jedovnice)
•	 10. 5. Oslava Dne matek v KD (KDU-ČSL 

a ZUŠ)
•	 Návštěva z Tatranské Lomnice (ZŠ)
•	 Absolventské koncerty žáků ZUŠ v sále školy
•	 Zájezd na zahrádkářskou výstavu (Klub dobré 

pohody)
•	 Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ
•	 12.-16. 5. Celostátní happening ZUŠ a muzi-

kál Z pohádky do pohádky – KD (ZUŠ)
•	 14.-17. 5. Návštěva Aschheimu (ZŠ)
•	 15.-17. 5. Parohatá města (městys) 
•	 Rybářské závody mládeže do 15 let na Olšovci 

- na závěr činnosti rybářského kroužku 
(Moravský rybářský svaz)

•	 Vycházka (MS ČČK)
•	 Výlet Cesta za... (Dymáček) 
•	 Kuličkiáda (Pionýr)
•	 23. 5. Štafetový půlmaraton Volšo Hec Run 

(ATC Olšovec)
•	 30. 5. Sraz majitelů vozů Chevrolet (ATC 

Olšovec)

Červen
•	 Oslava Mezinárodního dne dětí 
•	 6. 6. Grand prix ČR - extraliga družstev 

a jednotlivců v minigolfu (MGC)
•	 6.-7. 6. Výstava psů – bílý švýcarský ovčák 

(ATC Olšovec)
•	 Návštěva brněnských kulturních památek 

(Klub dobré pohody)
•	 Bucharův memoriál – závody mladých hasičů 

v požárním útoku (SDH)
•	 Přednáška na zdravotní téma (MO STP)
•	 15.–19. 6. Družební návštěva z Aschheimu 

(ZŠ)
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•	 20.-21. 6. Delikomat manager triatlon (ATC 
Olšovec)

•	 21. 6. Zahradní slavnost (farnost)
•	 Závěrečný koncert ZUŠ v KD 
•	 26. 6. Žehnání máje
•	 26.-28. 6. Jedovnické hody (Staré časy)
•	 28. 6. Hodová mše (farnost)
•	 Přivítání prázdnin (Dymáček)

Červenec
•	 Příměstský tábor (Pionýr)
•	 Letní tábor (Pionýr)
•	 Střediskové tábory (Junák)

Srpen
•	 Příměstský tábor (Pionýr)
•	 Letní tábor (Pionýr)
•	 Střediskové tábory (Junák)
•	 15. 8. Sraz majitelů vozů Dacia (ATC Olšovec)
•	 22.-23. 8. Výstava psů - bretaňský ohař v ATC 

Olšovec
•	 22.-23. 8. Mistrovství světa vodních skútrů 

(Klub vodních sportů Jedovnice)
•	 Tenisový turnaj pro veřejnost
•	 26. 8. Zájezd (MS ČČK)
•	 Odpoledne pod dožínkovým věncem 

(Bivojanka, Tetiny a hosté)
•	 29. 8. Rozloučení s prázdninami na doprav-

ním hřišti v Blansku (Dymáček)
•	 29.8. Rockový festival Olšofest (ATC 

Olšovec)
•	 30. 8. Žehnání školních potřeb (farnost)

Září
•	 6. 9. Sbírka pro Diakonii (MS ČČK)
•	 Zahájení pravidelného programu (Dymáček)
•	 12.-13. 9. Výstava salašnických psů v ATC 

Olšovec
•	 Vycházka (MS ČČK)
•	 Návštěva v Tatranské Lomnici (ZŠ)
•	 Lehkoatletické závody žactva, hřiště Na Kopci 

(Sokol)
•	 Turnaj v ringu (Pionýr)
•	 18.-20. 9. Farní víkend žáků ZŠ (farnost)
•	 Zábavný pořad ke Dni seniorů (MO STP)
•	 Turistický zájezd (Sokol)

Říjen
•	 3. 10. Pouť farnosti do Sloupa
•	 8. 10. Večer sokolských světel - pietní akce 

ke Dni sokolstva (Sokol)
•	 Bazárek - podzim/zima (Dymáček)
•	 Cestovatelská beseda (knihovna)
•	 Pohádkový les (Pionýr)

•	 17. 10. Koncert v KD ke 40. výročí ženského 
sboru Píseň

•	 Dva zájezdy na turistické pochody mezi 
vinohrady (Sokol)

•	 Drakiáda (Pionýr)
•	 Zájezd na podzimní Floru (Klub dobré 

pohody)
•	 24.-25. 10. Výlov rybníka Olšovce (ATC 

Olšovec)
•	 27. 10. Lampionový průvod k výročí vzniku 

Československa (městys)
•	 Bubušou (Pionýr)
•	 28. 10. Sokolský běh republiky (Sokol)
Listopad
•	 2. 11. Dušičková pobožnost (farnost)
•	 6. 11. Vinný bál v KD (ZŠ)
•	 Divadelní představení pro děti (Dymáček)
•	 8. 11. Zdravý nemocný - divadelní představení 

vídeňských ochotníků v KD (Sokol)
•	 Lesní lidi - celodenní hra (Junák)
•	 14. 11. Běh za jedovnickým kaprem (SK 

Jedovnice)
•	 21. 11. Podzimní jarmark v KD
•	 24. 11. Posezení s kulturním programem (MS 

ČČK)
•	 28. 11. Rozsvícení vánočního stromu (městys, 

ZUŠ), při něm prodej výrobků od dětí, rodičů 
a zaměstnanců MŠ

•	 29. 11. Žehnání adventních věnců (farnost)
Prosinec
•	 4. 12. Jedovnická rolnička (ZŠ)
•	 Mikuláš v Dymáčku (Dymáček)
•	 Bruslení v Blansku (Dymáček)
•	 Vánoční koncert v sále v Chaloupkách (MO 

STP)
•	 Tradiční vánoční nákupy (Klub dobré 

pohody)
•	 Vánoční koncert ZUŠ pro STP, sál Chaloupky
•	 Vánoční koncert žáků ZUŠ v KD
•	 Stromeček pro zvířátka (Dymáček)
•	 Předání betlémského světla (Junák)
•	 24. 12. Dětská vánoční mše a půlnoční mše 

(farnost)
•	 Koledy na vánočních bohoslužbách 

(Bivojanka)
•	 26. 12. Vánoční koncert v kostele (Píseň) 
•	 27. 12. Obnova manželských slibů (farnost)
•	 Taroky - turnaj pro veřejnost (Junák)
•	 31. 12. Silvestrovská turistická vycházka 

(Sokol)
•	 31. 12. Silvestrovská vyjížďka bikerů – sraz 

ve 13.00 u KD (Jiří Dvořák)
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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
PALIVOVÉ DŘEVO, i suché

tel. 608 065 337

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaše auto odvezeme, přivezeme! 
 

tel.: +420 775 973 550 

e-mail: autoservis.konicek@seznam.cz 

web: www.autoserviskonicek.cz 

Mechanické, karosářské a lakýrnické práce. 
Diagnostika, geometrie, klimatizace, příprava a 

zajištění STK, autoskla a další… 


