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Na obálce: Jan Heralt z Kunštátu a na Plumlově

Titulní kresba Mgr.  Jitky Vávrové představuje 
významného moravského pána, pana Jana He-
ralta z  Kunštátu a  na  Plumlově, jak zkoumá 
plán na zbudování velkého rybníka u Jedovnic. 
Jde pochopitelně o fikci, nicméně Jan Heralt byl 
s nejvyšší pravděpodobností investorem této po-
zoruhodné stavby. 
V  Jedovnickém zpravodaji č. 2/2015 (březen-
duben) jsem psal o  sérii sporů mezi panošem 
Matějem ze Želetavy, majitelem Jedovnic, a pa-
nošem Jiříkem ze Zhoře, majitelem Kotvrdo-
vicka. Spory se týkaly louky na Bystřeci a pole 
zaniklého Rohrbachu (Harbechu), skončily po r. 
1481, kdy se zemský soud rozhodl vyslat na Je-
dovnicko zemské úředníky k místnímu šetření. 
Po  necelých 20 letech ale začínají nové vleklé 
spory, tentokrát mezi Václavem ze Želetavy, dě-
dicem již zemřelého Matěje, a novým majitelem 

Kotvrdovicka – Václavem Gedeonem z Olešnič-
ky. Roku 1497 Václav ze Želetavy poprvé žaluje 
Václava Gedeona o 100 hřiven (6400) grošů, „… 
že mi zatopuje i lidem mým rybníkem, kterýž leží 
u městečka, lúky, ježto já i  lidé moji veliké ško-
dy berú…“ A tento důvod se opakuje i v dalších 
létech a  desetiletích. Kotvrdovičtí totiž neudr-
žují splav, nechávají jej zarůst – nebo zvyšují 
hráze a tím zaplavují jedovnické louky či cestu 
na Bystřec. 
Aneb – roku 1497 již existuje nový, do té doby 
nikdy nezmiňovaný předmět sporů – kotvrdo-
vický rybník, který leží u jedovnického městeč-
ka a při zvýšení hladiny zaplavuje cestu na Bys-
třec. Z  uvedených údajů je jasné, že může jít 
o jediný možný rybník - na scéně dějin se objevil 
(dnešní) Olšovec. Více najdete na str. 32. 

Josef Plch
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Tři otázky pro starostu
XX Jedovnický zpravodaj: Pane starosto, jak to 

aktuálně vypadá s  opravou průtahu Jedovni-
cemi? Nebude celá akce opožděna kvůli pracím 
na kanalizaci v okolí kruhového objezdu a  lé-
kárny? A  nezačalo se také později proti plánu 
s  opravou opěrné zdi ve  stoupání na  Jirásko-
vě ulici? Když se na  stránkách obce uvádí, že 
„uzavírka končí 31. 8. 2017“, je tím myšleno, že 
do konce srpna bude hotova oprava celého prů-
tahu, anebo do  31. 8. bude hotova jen oprava 
opěrné zdi, ale uzavírka bude trvat i dál? S čím 
tedy mají občané počítat? Vzpomínám si, že La-
žánky byly rozkopané snad dva roky… A  také 
by mnoho občanů zajímalo, proč dosud nejsou 
opraveny „děravé“ místní komunikace, rozbité 
po zimě – vždyť už je skoro polovina roku.
Starosta Jaroslav Šíbl: Oprava průtahu Jedovni-
cemi a oprava opěrné zdi na ulici Jiráskově jsou 
dvě naprosto odlišné stavby s jinými investory 
a zřejmě i dodavateli.
První je oprava zdi a rozšíření chodníku na ulici 
Jiráskově, která začala podle harmonogramu, 
podmínek a  výsledků výběrového řízení. Zde 
je investorem městys Jedovnice. K  této akci je 
vydáno rozhodnutí příslušného úřadu a  bude 
dokončena do  31. 8. 2017. Pro tuto dobu platí 
uzávěra a dopravní omezení.
Druhou stavbou je oprava průtahu Jedovnicemi 
do  Kotvrdovic. Investorem je Správa a  údržba 
silnic Jihomoravského kraje. K  této akci zatím 
žádné rozhodnutí vydáno nebylo. Podle před-
běžných informací by stavba měla začít v červnu 
a má být dokončena do konce roku 2017.
Co se týká kanalizace u  okružní křižovatky 
a lékárny, její oprava v žádném případě žádnou 
akci nezdržela, ba naopak byla dokončena velice 

rychle, za což patří poděkování prováděcí firmě 
a Vodárenské a.s. Boskovice.
Oprava výtluků nebyla zatím provedena z důvo-
dů špatného počasí a  kapacit dodavatelské fir-
my. Výtluky budou opraveny do  konce měsíce 
května.
XX Jak to dopadlo s dotací na fotbalové kabiny? 

Bude se letos něco budovat, nebo nebude?
Jak už jsem zmínil, dotace na výstavbu sportov-
ního zázemí městys v  prvním kole neobdržel. 
Bez ohledu na tuto situaci bude vypsáno výbě-
rové řízení na dodavatele. Podle jeho výsledků 
zastupitelstvo rozhodne o výstavbě. S ohledem 
na situaci na MŠMT doufáme, že budou dotační 
tituly znovu vypsány. Žádost o dotaci samozřej-
mě podáme okamžitě znovu.
XX Jaká je situace s prostorami zrušeného „klu-

bu mládeže“ v  bývalém lihovaru? V  minu-
lém zpravodaji si možná čtenáři ani nevšimli 
stručné věty v  usnesení RM: „Rada městyse 
ukončuje od  1. 3. 2017 provoz klubu mládeže 
v objektu lihovaru.“ Po pravdě lidé většinou asi 
ani nevěděli, že tam nějaký klub byl. V jakém 
stavu dnes tyto prostory jsou? Jaké má „radni-
ce“ s  klubovnou další záměry? Projevil někdo 
zájem o pronájem těchto prostor?
„Klub mládeže“ skutečně ukončil činnost. 
O jeho činnosti jsme informovali nesčetněkrát. 
Zájem o pronájem projevili jedovničtí skauti. 
O  pronájmu bude rozhodovat Rada městyse 
na  svém nejbližším jednání. Osobně nevidím 
žádný důvod, proč skautům tyto prostory ne-
pronajmout.
XX Děkujeme za odpovědi.

Rozhovor připravila Soňa Plchová

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

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 46 ze dne 22. 3. 2017

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:
Rada městyse na základě doporučení výběrové 
komise vybrala

• v rámci výběrového řízení na realizaci projek-
tu „Oprava opěrné zdi u komunikace č. 739“ 
firmu FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby 
a.s., Mlýnská 388/68, 602  00 Brno a  dopo-
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ručuje zastupitelstvu městyse s  touto firmou 
schválit smlouvu o dílo

Rada městyse souhlasí
• s  konáním akce Český pohár v  kanoepolu 

na  rybníku Olšovci ve  dnech 31. 3. až 2. 4. 
2017, pořadatel Česká asociace kanoepola, 
Hlubočepská 1113/33A, 152 00 Praha

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 47 ze dne 4. 4. 2017

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse souhlasí
• po  posouzení projektu stavební komisí se 

stavbou Jedovnice – bytový dům, ulice Jirás-
kova na  pozemcích p.č. 1104, 1105 a  1043/1, 
dle předložené upravené projektové doku-
mentace, žadatel A. S. M. consulting, s. r. o., 
Poříčí 2425/15, 678 01 Blansko

• s  přístavbou terasy a  stavebními pracemi 
na  objektu rekreační chaty č.e. 219, žadatelé 
V. a J. P., Blansko

• s úpravou odvodu povrchových vod z pozem-
ku p.č. 2540/1, žadatel J. K., Rudice

• se stavbou plynovodní přípojky pro RD č.p. 
330 na  pozemku p.č. 851/1, žadatel J. K., Je-
dovnice

• se stavbou RD včetně přípojek IS na pozemku 
p.č. 356 a p.č. 288/8, žadatel Ing. J. H., Jedov-
nice

• se stavebními úpravami (rekonstrukcí) objek-
tu rekreačního střediska umístěného na  po-
zemku p.č. 2645, žadatel Singletrail Moravský 
kras, Habrůvka č.p. 151, 679 05 Křtiny

• s  úplnou uzavírkou silnice II/379 Jedovnice 
a  vedení objízdné trasy přes obec Vilémovi-
ce pro akci „II/379 Jedovnice, ul. Jiráskova 
– oprava opěrné zdi“ v  termínu od 24. 4. do 
31. 8. 2017

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

ho břemene č. 1030035675/001 se společností 
E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 
370 49 České Budějovice

• Protokol o  vyřazení DHM, DDNM, DDHM 
a  DHMO za  kalendářní rok 2017 z  majetku 
Základní školy Jedovnice, okres Blansko, Nad 
Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice

• zrušení přípojky kabelové televize k 1. 4. 2017, 
žadatel Mgr. K. S., Jedovnice

• zrušení přípojky kabelové televize k 1. 4. 2017, 
žadatel L. K., Jedovnice

• Veřejnoprávní smlouvu o  poskytnutí dotace 
z rozpočtu městyse s Českým svazem včelařů, 
o.s., základní organizace Jedovnice, ve  výši 
10.000 Kč a  pověřuje starostu městyse jejím 
podpisem

• Veřejnoprávní smlouvu o  poskytnutí dotace 
z  rozpočtu městyse s  Klubem dobré pohody 
Jedovnice, ve  výši 18.000 Kč a  pověřuje sta-
rostu městyse jejím podpisem

• Veřejnoprávní smlouvu o  poskytnutí dotace 
z rozpočtu městyse s Klubem vodních sportů 
Jedovnice ve  výši 20.000 Kč a  pověřuje sta-
rostu městyse jejím podpisem

• Veřejnoprávní smlouvu o  poskytnutí dotace 
z rozpočtu městyse s Mateřským a rodinným 
centrem Dymáček, o. s. Jedovnice, ve  výši 
22.000 Kč a  pověřuje starostu městyse jejím 
podpisem

• Veřejnoprávní smlouvu o  poskytnutí dotace 
z rozpočtu městyse s Minigolf clubem Jedov-
nice, ve  výši 27.500 Kč a  pověřuje starostu 
městyse jejím podpisem

• Veřejnoprávní smlouvu o  poskytnutí dota-
ce z  rozpočtu městyse s  Oblastním spolkem 
ČČK Blansko, ČČK, místní skupinou Jedov-
nice, ve  výši 20.000 Kč a  pověřuje starostu 
městyse jejím podpisem

• Veřejnoprávní smlouvu o  poskytnutí dotace 
z  rozpočtu městyse se Starými časy, o. s. Je-
dovnice, ve výši 20.000 Kč a pověřuje starostu 
městyse jejím podpisem

• Veřejnoprávní smlouvu o  poskytnutí dotace 
z  rozpočtu městyse se Svazem tělesně posti-
žených v ČR, o. s., místní organizací ve výši 
16.000 Kč a  pověřuje starostu městyse jejím 
podpisem

• Veřejnoprávní smlouvu o  poskytnutí dota-
ce z  rozpočtu městyse s  TJ Sokol Jedovnice, 
ve výši 40.000 Kč a pověřuje starostu městyse 
jejím podpisem
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• Veřejnoprávní smlouvu o  poskytnutí dotace 
z rozpočtu městyse se Spolkem Bivoj, ve výši 
35.000 Kč a  pověřuje starostu městyse jejím 
podpisem

• Veřejnoprávní smlouvu o  poskytnutí dotace 
z  rozpočtu městyse se Základní uměleckou 
školou Jedovnice, ve výši 30.000 Kč a pověřuje 
starostu městyse jejím podpisem

• Veřejnoprávní smlouvu o  poskytnutí dotace 
z  rozpočtu městyse se Střední průmyslovou 
školou Jedovnice, ve výši 20.000 Kč a pověřuje 
starostu městyse jejím podpisem

• Smlouvu o  zajištění školení strážníků č. 
8217170018 mezi městysem Jedovnice a  Sta-
tutárním městem Brno – Městská policie, Do-
minikánské náměstí 1, 601 67 Brno

• rozpočtové opatření č. 1/2017 dle předložené-
ho návrhu

Rada městyse nesouhlasí
• se žádostí Mgr.  M. K., Jedovnice a  navrhuje 

cenu za odkup pozemku na parcele č. p. 874/1 
cenu ve výši 50 Kč/m2

Rada městyse bere na vědomí
• zápis z jednání komise stavební ze dne 10. 3. 

2017

Rada městyse vybrala
• pro výkon technického dozoru na  stavbě 

„II/379 Jedovnice, ul. Jiráskova – oprava 
opěrné zdi“ Ing. L. K., Strhaře a doporučuje 
zastupitelstvu městyse schválit s  Ing. K. pří-
kazní smlouvu

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 48 ze dne 2. 5. 2017

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:
Rada městyse souhlasí
• s  rekonstrukcí BD Na  Kopci 501, Jedovni-

ce a  s  využitím pozemků p.č. 991/3, 993/2 
a  993/3 jako příjezdové cesty k  BD, žadatel 
Společenství vlastníků jednotek Na  Kopci 
501, Jedovnice, 679 06 Jedovnice

• s odkanalizováním rekreačních chat č.e. 201 
a 204 do stávající kanalizační sítě, žadatel V. 
S., Adamov

• se stavbou dvou kopaných studní na pozem-
ku p.č. 2456/61 a přípojek IS dle předloženého 
návrhu, žadatel Ing. J. V., Jedovnice

• s  výměnou kanalizační přípojky z  bytových 
domů 505 a 506 na ulici Legionářská z důvo-
du havarijního stavu, a  to na  náklady vlast-
níka stávající kanalizační přípojky, žadatel L. 
K., Jedovnice

• se stavbou přístřešku na pozemku p.č. 453/4 
a  s  provedením oplocení na  pozemcích p.č. 
453/6 a p.č. 456, žadatel J. K., Jedovnice

• se změnou zařazení pozemků p.č. 2456/21 
a  p.č. 2456/2 z  ploch dopravní a  technické 
infrastruktury do ploch bydlení individuální 
v Územním plánu městyse Jedovnice v termí-
nu provedení změn ÚP zastupitelstvem měs-
tyse, žadatel K. K., Jedovnice

• se žádostí o uvolnění z  funkce předsedy Ko-
mise pro mezinárodní spolupráci ke  dni  
30. 4. 2017, žadatel paní Mgr.  Hana Šíblová, 
Jedovnice

Rada městyse schvaluje
• příspěvkové organizaci Základní škola Je-

dovnice, Nad Rybníkem 401, 679  06 Je-
dovnice, použití prostředků z  investičního 
fondu na základě výsledku poptávkového ří-
zení na zakoupení nového plynového sporáku 
do školní kuchyně

• smlouvu o  nájmu pozemků č. 00260000356 
s manžely Ing. L. a J. H., Boskovice

• Přílohu č. 4 k Vnitřní směrnici č. 5/2015 Or-
ganizační řád Úřadu městyse Jedovnice

Rada městyse bere na vědomí
• informaci o  výsledku zápisu do  1. ročníku 

na  Základní škole Jedovnice, Nad Rybní-
kem 401, 679  06 Jedovnice, pro školní rok 
2016/2017

• informaci o schválení dotace z Česko-němec-
kého fondu budoucnosti ve  výši 120.000 Kč 
na projekt „Němčina jako druhý cizí jazyk – 
na naší škole každopádně – ano!“ pro Základ-
ní školu Jedovnice, Nad Rybníkem 401, 679 06 
Jedovnice

• oznámení nepřítomnosti ředitele ZŠ Mgr. Mi-
chala Součka ve dnech 5. 5. 2017 a v období 
od 15. 5. do 17. 5. 2017
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• souhlas s předloženou zprávou o uplatňování 
Územního plánu Jedovnice, ponechání stáva-
jících územních rezerv obce a souhlas se zpra-
cováním navržených změn do ÚP obce

• zápis z jednání komise pro spolkovou činnost 
ze dne 5. 4. 2017

• zápis z jednání komise kulturní ze dne 10. 4. 
2017

• rozpočtové opatření č. 2/2017 dle předložené-
ho návrhu

Rada městyse nereflektuje
• na předkupní právo chaty č. e. 316

Rada městyse na  základě posouzení tří nabí-
dek vybrala
• na  realizaci projektu „Snížení energetické 

náročnosti MŠ v  Jedovnicích“ firmu Energy 
Benefit Centre, Křenova 438/3, 162 00 Praha 
a doporučuje zastupitelstvu městyse schválit 
s touto firmou smlouvu o dílo

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice č. 21 ze dne 28. 3. 2017

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

Blažka a pana Jaroslava Charváta
2. schvaluje program zasedání dle předložené-

ho a doplněného návrhu
3. schvaluje rozpočet městyse pro rok 2017 

včetně rozpočtu sociálního fondu. Celkové 
příjmy rozpočtu ve  výši 62.411.600 Kč, cel-
kové výdaje ve výši 62.411.600 Kč. Stanovuje 
jako závazné limity rozpočtu celkové výda-
je na  jednotlivých paragrafech. Současně 
ukončuje platnost rozpočtového provizoria 
na rok 2017. Změny rozpočtu se řídí Směrni-
cí č. S/2014/01 proces schvalování rozpočtu 
a jeho změn Čl. 6

4. schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskyt-
nutí dotace z rozpočtu městyse s organizací 
Junák – český skaut, středisko Jedovnice, 
z.s. ve výši 60.000 Kč

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

6. schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskyt-
nutí dotace z rozpočtu městyse s SK Jedov-
nice ve výši 410.000 Kč

7. schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o  po-
skytnutí dotace z rozpočtu městyse s Řím-
skokatolickou farností Jedovnice ve  výši 
200.000 Kč

8. schvaluje smlouvu o dílo na realizaci veřejné 
zakázky „Oprava opěrné zdi u komunikace 
č. 739“ s firmou FIRESTA-Fišer, rekonstruk-
ce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

9. schvaluje příkazní smlouvu č. SML-Z-
-M-17-083 s Regionální poradenskou agen-

turou, s.r.o., Starobrněnská 690/20, 602  00 
Brno, na zajištění administrativních činnos-
tí souvisejících s  podáním žádosti o  dotaci 
z  IROP Výzva č. 28 na  projekt „Specifické 
informační a komunikační systémy a infra-
struktura II – městys Jedovnice“, organizací 
výběrového řízení a  zajištění realizačního 
managementu

10. schvaluje Smlouvu o  příspěvku na  spolufi-
nancování sítě sociálních služeb s  městem 
Blanskem, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blan-
sko, v  celkové výši 50.000 Kč (služby soci-
ální prevence a sociální poradenství částka 
40.000 Kč, služby sociální péče 10.000 Kč)

11. schvaluje podání žádosti o  účelovou inves-
tiční dotaci z  programu MV-GŘ HZS ČR 
„Dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 
2018: Program 1 – pořízení cisternové auto-
mobilové stříkačky pro JSDH Jedovnice

12. dává předběžný příslib vyčlenění finančních 
prostředků na  spolufinancování akce 
z vlastních, popřípadě jiných zdrojů

13. schvaluje přijetí neinvestiční finanční pod-
pory na  financování sociálních služeb 
z rozpočtu JMK ve výši 445.200 Kč a pově-
řuje starostu městyse podpisem smlouvy  
č. 042862/17/OSV

AKTUÁLNĚ PO UZÁVĚRCE BYL 
DO TOHOTO ČÍSLA ZAŘAZEN 

VÝPIS Z USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE 

JEDOVNICE Č. 22 ZE DNE 25. 5. 2017.  
NAJDETE HO MIMOŘÁDNĚ  

NA STR. 23!
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Další informace pro občany

Sdělení – hlasování o obecních financích 2017

Vážení spoluobčané,
během termínu uzavírky Zpravodaje květen 
a  červen nebyly ještě sečteny hlasy o  použití 
obecních financí – 200.000 Kč, protože poslední 
den hlasování byl stanoven na 31. května 2017.

Výsledky hlasování budou uvedeny v textžur-
nálu a na obecní vývěsce během června. 
O aktuálním dění vztahujícím se ke konkrétní 
vítězné akci budeme zveřejňovat novinky v  Je-
dovnickém zpravodaji červenec/srpen 2017.

 Lenka Šebelová, radní

Rozkvetlé Jedovnice 2017

Kulturní komise vyhlašuje další ročník tradiční 
soutěže Rozkvetlé Jedovnice, opět ve  třech ob-
vyklých kategoriích Nejhezčí balkon / lodžie, 
Nejhezčí zahrádka / předzahrádka a Nejhezčí 
okno.
Nejlepší tři v každé kategorii budou vyhodnoce-
ni a odměněni. Fotografování proběhne v mě-
síci červenci z veřejně přístupných míst. Platí, 
že ti, kdo byli oceněni v minulém roce, budou 
moci zasednout v  hodnoticí komisi. Sami ale 

ve výběru nebudou, aby se soutěž stala pestřejší 
a dostalo se i na ty, kteří třeba pravidelně zůstá-
vají těsně „pod čarou“.
Pokud máte zájem se do  soutěže zapojit, při-
hlaste se (není podmínkou) u  paní Ševčíkové 
na  úřadě (e-mail kultura@jedovnice.cz, tel. 
516 528 213) - nebo třeba pošlete fotografii či tip 
(nemusí se týkat jen vlastního).

Ing. Josef Plch, předseda kulturní komise

Studovat můžete v každém věku

Studium nemusí skončit získáním maturitní-
ho vysvědčení nebo výučního listu. Univerzita 
třetího věku Masarykovy univerzity nabízí 
seniorům příležitost nadále rozvíjet své dosa-
vadní znalosti a  dovednosti. Kurzy U3V or-
ganizuje Masarykova univerzita již 27 let a  je 
jednou z  nejvyhledávanějších univerzit třetího 
věku v  ČR. Díky studiu se mohou posluchači 
dozvědět o  novinkách z  nejrůznějších oborů, 
a to formou přednášek, seminářů nebo exkurzí. 

Využijte i vy svůj volný čas, naplňte ho novými 
poznatky, vědomostmi a  získejte nové přátele. 
Srdcem Univerzity třetího věku MU je Všeo-
becně zaměřený kurz, jenž trvá osm semestrů 
a je zaměřen na otázky zdravého a smysluplné-
ho životního stylu ve vyšším věku. Na koncepci 
přednášek se podílí všech devět fakult MU a je-
jich obsah má tedy víceoborový charakter. Stu-
dium je zakončeno slavnostní promocí, na  níž 
získají účastníci kurzu osvědčení o absolvování. 
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Zájemci se mohou hlásit také do  jednoletých 
kurzů, kterými jsou: Univerzita třetího věku 
v Moravském zemském muzeu, Kulturní dědic-
tví a památková péče na Moravě (ve spolupráci 
s Národním památkovým ústavem) a G. J. Men-
del: Člověk, opat vědec (ve spolupráci s Mende-
lovým muzeem).
Nad rámec základního programu jsou pro po-
sluchače U3V pořádány tematické krátkodobé 

kurzy zaměřené na informační technologie, cizí 
jazyky, pohybově-relaxační aktivity, na  otázky 
z oblasti humanitních i přírodních věd a mnoho 
dalších.
Přednášky trvají 90 minut a  konají se jednou 
za  čtrnáct dní v  období od  října do  května. 
Účastníkem programu U3V MU může být ka-
ždý, kdo dosáhl věku potřebného pro přiznání 
starobního důchodu a má středoškolské vzdě-
lání s maturitou. Vzdělávání je bezplatné, kaž-
doročně se hradí pouze zápisné, které bylo pro 
akademický rok 2017/2018 stanoveno ve  výši 
800 Kč.

Policie městyse Jedovnice

Zpráva o činnosti Policie městyse Jedovnice za období od 23. 3. do 22. 5. 2017

Obecní policie mimo jiné řešila v uplynulém ob-
dobí následující události:
• Případ založení černé skládky v chatové ob-

lasti v k.ú. městyse Jedovnice. Přestupek šetří 
OPMJ

• Žádost Dopravního inspektorátu Blansko 
o  spolupátrání po  neznámém pachateli do-
pravní nehody, která se stala na k.ú. městyse 
Jedovnice.

• Oznámení o podezření ze spáchání přestup-
ku, ke kterému došlo na ul. Habeš v Jedovni-
cích. Věc oznámena na Městský úřad Blansko.

• Zajištění dopravy při frézování komunikace 
na ul. Jirásková, demolici a stavbě opěrné zdi

• 3x přijato oznámení k parkování před vjezdy 
do  garáží. Přestupky vyřešeny blokovou po-
kutou.

• 2x oznámení případu neoprávněného parko-
vání na vyhrazeném parkovišti na Havlíčkově 
náměstí v  Jedovnicích. Přestupky vyřešeny 
na místě uložením blokové pokuty.

• 5x nález klíčů (na  Havlíčkově náměstí, Zá-
městí, Na Větřáku, v Chaloupkách a u fotba-
lového hřiště v aleji). O nálezu sepsán úřední 
záznam. Vyvěšeno JIK. Klíče předány majite-
lům.

• Zajištění dopravní obslužnosti, zvýšený do-
hled nad silničním provozem při uzavírce 
na ul. Jiráskově a objízdné trasy ul. Kostelní, 
U Hrubé lípy.

• 3x odchyt volně pobíhajících psů. Přestupky – 
porušení OZV – vyřešeny uložením blokové 
pokuty.

• 2x šetření případů podomního prodeje na k.ú. 
městyse Jedovnice. Přestupky proti pořádku 
v  územní samosprávě – porušení Tržní-
ho řádu městyse Jedovnice – byly vyřešeny 
na místě domluvou a vykázáním prodejců.

• 1x šetření – přestupek proti majetku a  ob-
čanskému soužití v k.ú. Jedovnice – uloženo 
na OPMJ.

• Zajištění a  označení propadlé komunikace 
na ulici Za Kostelem v Jedovnicích.

Kupujete nový televizor? 

Určitě by měl mít: 
• rozlišení Full HD 
• TV normu H 265  

(tzv. HEVC) 
• zlatou nálepku DVB-T2 ověřeno. 
Bližší informace najdete na internetu v sekci 
KTV http://www.jedovnice.cz/cs/informac-
ni-media/kabelova-televize nebo o  jejich 
vytištění poproste v knihovně, popř. na DPS 
u pečovatelek.

- KTV -

Přihlášky na Univerzitu třetího věku Ma-
sarykovy univerzity je možné podat osob-
ně (Komenského nám. 2, Brno) nebo elek-
tronicky do 30. června 2017. 

Další informace a podrobnosti o Univerzi-
tě třetího věku MU naleznete na www.u3v.
muni.cz.
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• 6x provedeno doručení písemnosti do  vlast-
ních rukou.

• 4x předvolání pro pachatele přestupku v  sil-
ničním provozu. Přestupky následně vyřeše-
ny uložením blokových pokut.

• 3x žádost PČR o prověření oznámení o trest-
né činnosti v k.ú. městyse Jedovnice.

• 1x žádost PČR o šetření k pobytu osoby
• 1x nález osobních věcí a  finanční hotovosti 

v ATC Olšovec – šetření k ustanovení majitele
• 4x nález mobilního telefonu (3x zjištěn majitel 

– MT vráceny)
• 2x přestupek na úseku ochrany před alkoho-

lismem a  jinými toxikomaniemi – kouření 
na místech zákonem zakázaných – na zastáv-
ce autobusů na Havlíčkově náměstí. Přestup-
ky vyřešeny na místě domluvou.

• Opakované kontroly rekreačních objektů 
v k.ú. Jedovnic.

• Společný výkon služby s Obv. odd. PČR Blan-
sko, součinnost při šetření trestné činnosti 
páchané na k.ú Jedovnic.

• Beseda a  ukázka činnosti s  předškoláky MŠ 
Jedovnice.

• Měření rychlosti na ul. U Hrubé lípy – zjiště-
né přestupky vyřešeny blokově.

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

V  naléhavých případech nebo při nedostup-
nosti obecní policie volejte prosím Policii 
České republiky: Tísňová linka 158. Obvodní 
oddělení PČR Blansko: 974 631 396.
Úřední hodiny Obecní policie městyse Jedovni-
ce: Středa 13.00 - 17.00 (tel. 723 204 979)

Luděk Kolář – velitel Obecní 
policie městyse Jedovnice

Společenská kronika

Jubilanti

Blahopřejeme všem jubilantům, kteří slaví na-
rozeniny v  květnu a  červnu 2017. Přejeme jim 
pevné zdraví, štěstí a spokojenost do dalších let 
života.

Květen
 3. 5. Marie Šebelová, Zahradní 699, 92 roků
 4. 5. Juraj Špak, Jiráskova 240, 82 roků
 14. 5. Olga Dvořáčková, K Propadání 228,  

91 roků
 18. 5. Marie Kovářová, Podhájí 399, 88 roků
 19. 5. Drahoslava Nejezchlebová, Tyršova 317, 

88 roků
 20. 5. Jan Rumíšek, U Hrubé lípy 549, 81 roků
 24. 5. Ing. Jan Galusek, Na Kopci 582, 81 roků

 26. 5. František Zouhar, K Propadání 232,  
80 roků

 26. 5. Antonie Streitová, Havlíčkovo nám. 135, 
81 roků

 29. 5. Jiřina Ševčíková, Za Kostelem 439,  
94 roků

Červen
 3. 6. Zdena Zlatkovská, Zahradní 699, 83 

roků
 25. 6. Jana Opletalová, Legionářská 469, 81 

roků

50 roků manželství – zlatou svatbu oslaví 
dne 3. 6. 2017 Alena a Jaroslav Jandovi, Na Kop-
ci 502. Přejeme manželům mnoho zdraví, štěstí 
a pohodu do dalších společně prožitých let.

Vítáme mezi námi

V obřadní síni jsme uvítali tyto nově narozené 
děti:
-  Michala Novotného, Jedovnice, Za  Kostelem 

422
- Elišku Dvořákovou, Jedovnice, Za  Kostelem 

430

- Katku Knihařovou, Jedovnice, Zahradní 677
- Michala Ševčíka, Jedovnice, Legionářská 523
- Jakuba Jandu, Jedovnice, U Dymáku 761

Zdeňka Nečasová,  
matrikářka ÚM Jedovnice
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Co se děje v mateřské škole

Zápis do Mateřské školy Jedovnice

Patří k  dobrému zvyku 
mateřské školy Jedovni-
ce, že před zápisem všem 
zájemcům představíme 
třídy a  ostatní prosto-
ry školky v  rámci dne 
otevřených dveří. Také 
letos tomu nebylo jinak. Této možnosti využili 
zejména rodiče s dětmi, a to i z okolních obcí.

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 
2017/2018 se konal 10. května a probíhal v I. bu-
dově MŠ na dvou stanovištích. Rodiče s dětmi 
přicházeli podle předem zvoleného časového 
rozpisu, proto se netvořily zástupy zájemců, 
což jistě přispělo k  pohodové atmosféře celého 
dne. Pro děti byly připraveny úkoly tak, aby pro 
ně byly hrou a  odpovídaly jejich věku. Skláda-
li jsme puzzle, přiřazovali stejnou barvu, kdo 
chtěl, mohl nakreslit obrázek. Na každou rodi-
nu jsme měli dostatek času. Na památku tohoto 
dne si děti mohly vybrat zvířátko z papíru vy-
robené staršími dětmi a na webových stránkách 
MŠ jsou vloženy fotografie každého dítěte, které 
k zápisu přišlo. 
Celkem k  zápisu přišlo 50 dětí z  Jedovnic 
i  z  okolních obcí. Přijaty byly všechny děti, 
které do konce tohoto kalendářního roku do-
vrší alespoň 3 roky věku. Nepřijaté děti spadají 
do  věkové kategorie dvouletých dětí. Se třice-
ti šesti přijatými dětmi se těšíme od  září 2017 
na viděnou.

Bc. Jitka Kučerová, ředitelka MŠ

Květnové návštěvy ve školce

Babičko, vyprávěj!
V rámci projektu „Jak se žilo dříve“ do třídy Ka-
příků přišla paní Marie Celá z DPS povyprávět, 
jak prožívala dětství.

Její poutavé vyprávění, jaké dřív měli hračky, co 
mívávali na  snídaní či oběd, co si oblékali, jak 
v  létě chodili bosky, jaké měly děti povinnosti, 
a  co bylo odměnou místo sladkostí, děti zcela 
pohltilo.
Přidala i různé smutné i veselé příhody, a tak se 
z  původně plánované půlhodiny stala celá ho-
dina.
Paní Celá se pro děti stala babičkou a její poví-
dání doplňovaly dotazy, zda dříve měli televizi 
a mobil, jak se telefonovalo, proč neměli lednič-
ku atd.
Rádi bychom paní Celé poděkovali, že si na nás 
udělala čas a přišla za námi.
V  návaznosti na  její návštěvu jsme se s  dětmi 
vydali na  výlet do  domku tradičního bydlení 
v Senetářově. Děti zde na vlastní oči viděly, co 
jsou to kachlová kamna, kde se ukládalo nádo-
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bí a šatstvo a jaké bylo vybavení celého domku. 
Nahlédli jsme i  do  sklepa a  komory. Největší 
radost děti měly, když objevily starodávné sáně, 
lyže a kočárek.
Různé druhy povozů a hospodářských strojů za-
ujaly hlavně chlapce. Závěrem jsme se proběhli 
po trávníku u stavení a odměnili jsme se „dob-
růtkou“. Jak jinak, než po starodávnu – sušený-
mi jablíčky, švestkami a hrozinkami.

Beseda o Ferdovi a s Ferdou
Ve  třídě Kapříků máme čtyřnohého kama-
ráda, o  kterého se staráme. Je to morče Ferda. 
A  abychom věděli, zda vše pro naše zvířátko 
děláme dobře, pozvali jsme do  naší třídy paní 
veterinářku Kateřinu Zouharovou.
Ta nás informovala o tom, co by našemu Ferdovi 
mohlo uškodit, co je pro něj nezdravé a co mu 
naopak prospívá. Dozvěděli jsme se, jak často 
Ferdu čistit, kolik toho denně smí sníst a co po-
třebuje, aby ho nebolely zuby.
Paní veterinářka nás pochválila, jak o  Ferdu 
pečujeme, a  prohlásila: „Je to zdravý a  vitální 
kluk.“
Závěrem se děti dotazovaly na  svoje mazlíčky, 
které mají doma.

Paní učitelky Kája a Jitka ze třídy Kapříci.

Chemické hokusy pokusy
Další návštěvou v mateřské škole byly čtyři stu-
dentky ze střední chemické školy v Brně spolu 
s  jejich profesorkou, paní Hanou Holubovou. 
Na  vydlážděné ploše zahrady MŠ jsme pro ně 

připravili provizorní laboratoř v  podobě stolů 
umístěných na čtyřech místech. Děti se rozděli-
ly do skupinek a postupně si obešly čtyři stano-
viště, na kterých mohly vidět tančící mravence 
(rozinky), malé barevné sopky, obarvení mléka 
a následné zmizení barvy, vytváření a proudě-
ní bublin v  kapalině. Potom studentky dětem 
předvedly, jak se vyrábí sliz, zubní pasta pro 
slony a vypustily ducha z láhve. Děti si vyzkou-
šely protřepáním změnit barvu kapaliny, dále si 
vyzkoušely, že látka, která je na pohled těkavá, 
po poklepání prstem je tvrdá. Praktická ukázka 
chemických reakcí nám vhodně doplnila probí-
rané téma v mateřské škole o různých profesích 
a povoláních rodičů. Děkujeme paní profesorce 
a studentkám za zajímavě prožité dopoledne.
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Paní malířka aneb Namaluj mi sluníčko
Další zajímavou osobností, kterou jsme ve škol-
ce uvítali, je paní Věra Kocmanová z  Rudice. 
Paní Kocmanová maluje obrazy, druhou profesí 
je učitelka. Paní malířka navštívila mateřskou 
školu, aby děti seznámila se svými obrazy i ob-
rázky v  besedě, kterou bychom mohli zpětně 
nazvat „Namaluj mi sluníčko“. Poutavě vyprá-
věla, co ji k  malování inspiruje a  jak se k  této 
činnosti vlastně dostala. Ke  každému obrázku 
měla připravený nějaký příběh nebo vzpomín-
ku. Hovořila například o slunci, symbolech dob-
ra a zla, o malé berušce, o zmiji, která ji v dětství 
málem kousla, nebo o kocourovi a kočce, kteří 
se u ní doma zabydleli. Její povídání bylo emo-
tivní a  velice zajímavé. Neslo v  sobě vzpomín-
ky na  dětství, lásku k  přírodě a  všemu živému 
a  potřebu tyto pozitivní myšlenky předávat 
dále. Děti se do vyprávění zapojovaly svými zá-
žitky nebo otázkami k obrazům. Na závěr paní 
Kocmanová splnila přání dětí a přímo před je-
jich zraky nakreslila obrázek zajíčka s košíkem 
a  slunce. Celé vyprávění trvalo více než hodi-

nu. Děkujeme paní Kocmanové za její návštěvu 
a přejeme hodně tvůrčí inspirace.

Bc. Jitka Kučerová

Zahradní slavnost se svatým Floriánem, patronem nejen hasičů

Nevím, jak vy, ale já na svých dětech vidím, jak 
nám ten čas utíká pod rukama, a tak si říkám, 
že je někdy dobré zvolnit, zastavit se a vychutnat 
si ten úžasný okamžik dětské radosti, výskotu 
a veselí a prostě se jen tak kochat tím, jak to ko-
lem vás běhá, povykuje a vy to jen sledujete zpo-
vzdálí, jako když občas v  lese pozorujete pilné 
a pracovité mravenečky…
A  ten nádherný a  naplňující pocit jsem zažila 
(a vy, co jste byli u toho, tak určitě také) 4. květ-
na 2017 na zahradě naší mateřské školky, kde 
pro naše děti i jejich starší sourozence uspořádal 
Klub rodičů ve  spolupráci s  naší MŠ zábavné 
odpoledne, tentokrát se svatým Floriánem, pa-
tronem nejen hasičů.
S  přípravou této akce jsme začali již koncem 
března. Předsedkyně Klubu rodičů přišla 
s  prima nápadem, jak tradiční jarní slavnost 
v MŠ letos uděláme trochu jinak - a v  souladu 
s mottem „změna je život“ jsme se my zúčastněné 
toho nápadu hned chytly a rozdaly si úkoly.
A pak už to šlo všechno jako po másle.

Velmi nás potěšili, dětem na  tváři úsměv vy-
kouzlili a  radost přinesli i  jejich maminkám 
nebo babičkám naši sponzoři, a to pánové Ond-
řej Gryga, jednatel společnosti Gras CZ a Mar-
tin Kostka, jednatel společnosti Koplast, kteří 
realizaci této akce finančně podpořili, a  tak si 
každý dětský účastník mohl domů odnést vlast-
noručně namalovaný hrníček. Oběma pánům 
tímto ještě jednou za  jejich příspěvek srdečně 
děkujeme a jejich ochoty pomoci „dobré věci“ si 
opravdu velmi vážíme!
A vy, co jste tam byli, se teď zasněte a vzpomí-
nejte, a vy, co jste tam nebyli, popusťte uzdu své 
fantazii a  zelenou brankou vstupte na zahradu 
naší školky…
Je čtvrtek odpoledne a  krásně svítí sluníčko, 
vzduchem se line nasládlá vůně cukrové vaty, 
z reproduktorů vyhrávají dětské písničky a jed-
notlivá stanoviště už nedočkavě vyhlížejí své 
malé i větší návštěvníky. Pořádek musí být, tak-
že každé dítko nejprve dostane svou kartičku 
a může vyrazit na cestu za poznáním…
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Děti tu v  Jedovnicích máme vskutku moc ši-
kovné! Každé zvládlo překonat překážkovou 
dráhu, vyšplhat na  žebřík jako hbitý kominík, 
zachránit zraněné zvířátko z „hořícího“ tunelu 
jako ten nejstatečnější hasič a  ještě si dokonce 
vlastnoručně namalovat hrníček jako ten nejši-
kovnější hrnčíř a vybarvit si svůj obrázek jako 
ten nejdokonalejší malíř…
Byla to opravdu nádhera ty malé a  dokonce 
i větší skřítky pozorovat, jak se snaží, soustředí 
a hlavně chtějí každý ten úkol splnit co možná 
nejlépe a získat razítko…
Moc děkujeme všem, co s  sebou na  slavnost 
přinesli vlastní dobroty, a že jich byly plné sto-
ly! A všichni, malí i velcí, tak měli možnost se 

po celou dobu napínavého klání občerstvit a za-
sytit.
Na závěr nás čekalo ještě báječné opékání špe-
káčků… S mastnou pusou, s hrníčkem a obráz-
kem, plni dojmů a  šťastní a  spokojení jsme se 
vydali domů…
A přátelé a kamarádi, nevím, jak vy, ale já půjdu 
příště zas! Tak ještě jednou: všem, co pomáhali, 
všem, co nějak přispěli i všem, co se zúčastnili, 
patří náš velký dík!
Krásné a prosluněné jaro a příště se na vás tě-
šíme!

Za Klub rodičů MŠ Jedovnice  
Lenka Vágnerová

Z lavic základní školy

Střípky ze života školy

DUBEN 2017
 3. 4. Krajské finále v malé 

kopané Ivančice – 3. místo 
(Buřt)

 4. 4. Zápis do 1. ročníku škol-
ního roku 2017/2018

 6. 4. Akce sdružení Cirsium – plavecké závo-
dy 1. stupeň, ZŠ Sloup (Svobodová)

 10. 4. Devítky učí 1. stupeň

 12. 4. Akce sdružení Cirsium – Jedovnická 
kuňka (Rusová)

  Akce sdružení Cirsium – bowlingové 
přebory škol – 1. místo (Souček)

 13. 4. Pedagogická rada, přednáška psycholož-
ky a finančních analytiků pro zaměst-
nance

 19. 4. Okresní turnaj v přehazované, mladší 
žákyně – 1. místo (Hrazdírová D.)
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 20. 4. Okresní turnaj v přehazované, starší 
žákyně – 4. místo (Hrazdírová D.)

 21. 4. Akce sdružení Cirsium – turnaj v přeha-
zované žákyň – 1. místo (Souček)

 25. 4. Okresní turnaj ve vybíjené, starší žákyně 
(Hrazdírová D.)

 27. 4. Memoriál Vl. Kotrhonce ve futsale – 3. 
místo (Buřt)

  Zahájení sběru starého papíru
 28. 4. okrskové kolo fotbalového turnaje Mc-

Donald’s Cup – 1. místo (Teturová)

KVĚTEN 2017
 3. 5. Exkurze v ČT Brno (Hrazdírová S., 

Souček)
  Okresní turnaj ve vybíjené, mladší žáci 

(Buřt)
 4. 5. Výjezd do partnerské školy v Aschheimu 

(Štěpánková a kol.)
 9. 5. Celostátní plošné testování žáků 9. roč-

níků (Jakubková)
  Kontrolní šetření ze strany PPP Blansko 

(Šíblová J.)
 10. 5. Terénní výuka pro 6. ročník (Hrazdíro-

vá D., Nečasová)
 11. 5. Okresní volejbalový turnaj mladších 

žáků – 3. místo (Souček)
 12. 5. Akce sdružení Cirsium – vědomostní 

soutěže škol – 1. místo

 14. 5. Projektové setkání projektu KidVenture, 
program Erasmus+ (Málková, Souček)

 16. 5. Atletický mítink pohár rozhlasu, mladší 
žactvo (Buřt)

 17. 5. Atletický mítink pohár rozhlasu, mladší 
žactvo (Buřt)

  Akce sdružení Cirsium – vědomostní 
soutěž ČJ a matematiky

 18. 5. Akce sdružení Cirsium – vědomostní 
soutěž AJ a informatiky

  Odborná exkurze Praha, 7. ročníky 
(Štěpánková, Šíblová J)

 19. 5. Akce sdružení Cirsium – znalostní 
soutěže

 23. 5. Beseda se spisovatelkou dětských knih
  Fotografování třídních kolektivů
  Akce sdružení Cirsium – porada vedení 

a koordinátorů environmentální výcho-
vy (Souček, Šnobltová, Štěpánková)

 24. 5. Odborná exkurze Planetárium Brno, 9. 
ročníky (Jakubková, Šnobltová)

  Příjezd delegace z partnerské školy v Ta-
transké Lomnici

 26. 5. Přijetí slovenské delegace na radnici 
městyse Jedovnice

 30. 5. Okresní finále v bowlingu
  Výchovný koncert ZUŠ Jedovnice pro 1. 

stupeň
-MS-

Deváťáci učí 1. stupeň

Ve dnech 10. a 11. dubna 2017 si učitelé na ZŠ 
Jedovnice řekli, že už mají učení dost, a tak po-
volali do akce mladší generaci, konkrétně žáky 
9. ročníku.
Ti se této činnosti ujali velmi zodpovědně a roz-
dělili se na dvojice či trojice, aby si nelehkou prá-

ci usnadnili. Na  vlastní kůži si tak vyzkoušeli, 
jaké to je, když oni jsou ti za  katedrou a  musí 
vzdělávat mladší. Děti jim to občas ztěžovaly, 
ale to naše budoucí středoškoláky neodradilo. 
Někteří zkoušeli malé studenty uplatit pomocí 
cukrovinek, jiní zpěvem nebo pozitivním pří-
stupem.
Někteří deváťáci, kteří chtěli být učitelem, si to 
rychle rozmysleli, ale i  tak zaslouží velkou po-
chvalu, že odučili ve zdraví pět vyučovacích ho-
din. Někteří dokonce nahradili i paní vychova-
telky ve školní družině.
Celkově lze tedy konstatovat, že tento projekt 
určitě obohatil všechny zúčastněné deváťáky 
i mladší spolužáky, kteří se už těší na to, jak bu-
dou učit své mladší kolegy.

Martin Stehlík, žák 9. A
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Okrskové kolo McDonald‘s Cupu

V pátek 5. května sehráli žáci naší školy okrsko-
vé kolo fotbalového turnaje McDonald‘s Cupu 
pro žáky 4. a 5. ročníku. Náš tým se postupně 
utkal s  fotbalisty ZŠ Lipovec, které porazil 8:6. 
Následovalo utkání se žáky ZŠ Olomučany, 
které jsme porazili 21:0 a poslední utkání jsme 
sehráli se ZŠ Dvorská Blansko. Bohužel toto po-
slední utkání jsme prohráli 0:1.
Po sečtení všech bodů a skóre jsme spolu s fot-
balisty z Lipovce postoupili do okresního kola, 
které se odehrálo 12. května v Blansku. Všichni 

účastníci měli možnost si vyzkoušet nový sta-
dion s umělou trávou. Naše škola se zúčastnila 
v obou kategoriích.
Bohužel se nám nepodařilo přehrát své soupeře, 
proto jsme se umístili na  nepostupových mís-
tech. V mladší kategorii „A“ (pro žáky 1. až 3. 
ročníku) naše škola sestavila tým, který na tur-
naji patřil k  nejmladším. Tvořili ho především 
žáci 1. ročníku, kteří jistě v následujících letech 
zazáří.

Mgr. Jitka Teturová

Jedovnická kuňka

Dne 12. 4. 2017 bylo v  kinosále v  Jedovnicích 
živo. Konala se zde tradiční pěvecká soutěž Je-
dovnická kuňka. Hlavním pořadatelem byla ZŠ 
Jedovnice ve spolupráci se ZUŠ Jedovnice, která 
zajistila technickou stránku akce. Soutěže se zú-
častnili nejlepší zpěváci, zpěvačky, ale i  dua či 
tria zpěváků šesti škol sdružených v Regionál-
ním sdružení Cirsium: ZŠ Jedovnice, ZŠ Křti-
ny, ZŠ a MŠ Lipovec, ZŠ Sloup, ZŠ Podomí a ZŠ 
Ostrov u Macochy. Do poroty, která hodnotila 
všechny výkony, zasedli zástupci z každé školy.

Účastníci se utkali v kategoriích sólového zpěvu 
nebo ve  zpěvu vícehlasém. Každá kategorie 
zahrnovala tři podkategorie. V první kategorii 
byli žáci 1.-3. třídy. V  druhé kategorii soutěži-
li žáci 4.-6. třídy a ve třetí kategorii zpívali žáci  
7.-9. třídy.
Výkony všech zpívajících účastníků byly dopro-
vázeny klavírem, kytarou nebo hudbou z  CD. 
Výběr písní byl velmi pestrý. Diváci mohli slyšet 
jak písně lidové, tak moderní, ale i ty pohádko-
vé.
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V  letošním roce byla konkurence opravdu ob-
rovská. Všechny výkony žáků byly něčím zají-
mavé až výjimečné. Bohužel ne každý může stát 
na  vítězném stupínku, ale všichni soutěžící si 
odnesli upomínkové diplomy. Věcnými cenami 
byla oceněna vždy první tři místa v každé kate-
gorii. Poděkování patří nejen všem zpěvákům, 
ale i jejich učitelům, kteří je vedli, připravovali, 

doprovázeli a povzbuzovali. Děkujeme také po-
rotcům, kteří neměli jednoduchý úkol, ale nako-
nec spravedlivě rozhodli. Nesmíme opomenout 
ani pořadatele ze ZUŠ a Školní klub ZŠ Jedovni-
ce, kteří velmi zodpovědně a precizně celou akci 
připravili.

Mgr. Regina Rusová

Sběr starého papíru

Přes prodloužený dubnovo-májový víkend se 
na  naší škole uskutečnila opět sběrová akce – 
soutěž a  zároveň užitečná činnost. Rodiny na-
šich žáků měly možnost opět sesbírat a odklidit 
nepotřebný a překážející papír a udělat tím něco 
pro ekologii.
A  pro naše žáky to znamená mít šanci přispět 
k pořízení něčeho užitečného pro školu a záro-
veň možnost vyhrát zajímavou cenu.
Již od  čtvrtka 26. 4. byl přistaven kontejner, 
do  kterého přiváželi rodiče a  příbuzní v  au-
tech, či na vozících a kolečkách, balíky starého 
papíru. První kontejner byl brzy plný, a  tak ho 
nahradil další, který přes prodloužený víkend 
nashromážděný sběr ani nemohl pojmout, a tak 
nás v úterý vítaly hromady papíru i kolem něj.
Žáci a  jejich blízcí se opravdu činili. Nejlepší 
sběrači odevzdali přes 4 000 kg, ale i každá troš-

ka byla užitečná pro třídu. Celkem bylo tento-
krát odevzdáno přes 21 tun!!! 
K tomuto jarnímu sběru byly přičteny výsledky 
podzimního snažení – to je 19 334,4 kg, celkem 
naši žáci sebrali 41 134,5 kg starého papíru.
V úterý 2. 5. byly výsledky vyhodnoceny a 3. 5. 
odjela vítězná třída 1. stupně – 2. B a  nejlepší 
sběrači z 2.-5. ročníku na exkurzi do televizního 
studia České televize Brno. Všichni měli krásný 
zážitek.
Nejlepší třída – 7. A a nejlepší sběrači druhého 
stupně si mohou vybrat buď Ekoden s HC Ko-
meta Brno nebo bowling Blansko.
Všichni, co se zúčastnili, dostanou odměnu – 
zdravé překvapení na mlsání.

Mgr. Jarka Krbečková

Návštěva v Aschheimu

Rok se sešel s  rokem a  4. 5. 2017 vyrazili žáci 
6. tříd do  partnerského městečka Aschheimu 
v  Německu. Cesta byla dlouhá, ale bezpro-
blémová. Po  přivítání se většina žáků vydala 
do partnerských rodin. Zde už se museli spoleh-
nout na své komunikační a jazykové schopnosti.
Měli možnost vyzkoušet němčinu a  angličtinu 
v  praxi. Vše zvládli, nadšeně vyprávěli o  hos-
titelských rodinách, jejich nových kamarádech 
a domácích mazlíčcích. Klobouk dolů před dět-
mi, i mnozí dospělí by měli obavy z tohoto kro-
ku do neznáma!
V  Německu měly děti připraven bohatý pro-
gram. Navštívily místní základní školu, kde 
předvedly předem připravený kulturní pro-
gram. Secvičily několik českých písní. Velké 

díky patří individuálním vystoupením, které 
sklidily velký úspěch:
Vojtěch Žižka – kytara
Antonín Matuška – saxofon
Karolína Sehnalová, Tea Holubová – zpěv
Žaneta Doleželová – zpěv
Šimon Skládaný – tanec verbuňk
Při pohybových německých písních se dětem 
podařilo roztancovat celý sál. Zaslouženou od-
měnou byla pro děti odpolední návštěva aqua-
parku Therme Erding, kde se nachází 26 sklu-
zavek, 26 saun a  termální vnitřní i  venkovní 
bazény. Děti celé tři hodiny doslova neslezly ze 
skluzavek a  při menším počtu návštěvníků se 
dosyta „vybláznily“. Po chutném večerním gri-
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lování měly ještě dost sil naučit německé děti 
některé venkovní společenské hry.
V sobotu byl pro všechny uspořádán celodenní 
výlet do zábavného parku Skyline. Park zaujme 
pestrou nabídkou atrakcí, každý rok přibývá ně-
kolik novinek. Některé vás převrátí vzhůru no-
hama, jiné vás vyděsí, další katapultují do nebe 
či osvěží projížďkou po  vodě. Když se k  tomu 
přidá krásné počasí, zažijete nezapomenutelné 
chvilky a 8 hodin strávených v parku uteče jako 
voda!

Plné dojmů, zážitků a  zkušeností z  nových se-
tkání i míst se pak v neděli vrátily děti po více 
než 1500 km domů. Doma je doma, ale na tento 
výlet dlouho nikdo nezapomene.
Děkujeme tímto německé partnerské obci 
Aschheim a Česko-německému fondu budouc-
nosti za  finanční podporu celé akce. V  červnu 
se již budeme těšit na naše německé kamarády, 
kteří na oplátku navštíví Jedovnice.

Mgr. Hana Slaninová

Kolektivní sporty dívek – jaro 2017

V naší škole se v hodinách tělesné výchovy vě-
nujeme těmto kolektivním sportům – florbal, 
přehazovaná, vybíjená, házená, basketbal a vo-
lejbal. Nejlepších výsledků dosahují naše žákyně 
v míčových hrách, zejména v přehazované a vy-
bíjené. I v letošním školním roce jsme se zúčast-
nily několika turnajů s následujícími výsledky:

Vybíjená 6. a 7. třídy - 1. místo – okrskové kolo 
AŠSK Letovice – 11. 4. 2017 - postup
Přehazovaná 6. a  7. třídy - 1. místo – okresní 
kolo AŠSK Letovice – 11. 4. 2017
Přehazovaná 8. a  9. třídy - 4. místo - okresní 
AŠSK Boskovice – 20. 4. 2017
Vybíjená 6. a 7. třídy - 1. místo – sdružení Cirsi-
um Lipovec – 21. 4. 2017
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Vybíjená 8. a 9. třídy - 1. místo – okresní kolo 
AŠSK Rájec – 25. 4.2017 – postup
Nutno poznamenat, že úroveň míčových her se 
rok od roku zvyšuje a rozdíly v úrovni jednotli-
vých týmů nejsou příliš velké. O to více si cení-
me dosažených výsledků. Díky zájmu, nadšení 
a talentu dívek se nám zjevně daří.
O  dobré výsledky se v  turnajích zasloužily 
všechny hráčky. Ze starších žákyň jsou velkou 
oporou týmu například Julie Hrivíková, Vero-
nika Kotoučková, Eliška Franců, Kristýna Go-

rošová, Zuzana Zukalová, Monika Franců, Bar-
bora Málková, Sára Leitgebová a další.
Z mladších žákyň patří ke spolehlivým stálicím 
Jana Stehlíková, Simona Svobodová, Žaneta 
Doleželová, Zuzana Koubková, Lucie Konečná 
a další.
Trénujeme, kdy se jen dá, často hrajeme pro-
ti chlapcům, což jsou výborní protivníci. Jsme 
rády, že se dívky z  jedovnické školy zapsaly 
do podvědomí soupeřů jako tým, se kterým je 
nutno počítat. Sportu a soupeřům zdar!

Mgr. Dana Hrazdírová

Cirsiády

12. května 2017 proběhla na ZŠ Křtiny znalostní 
soutěž Malá Cirsiáda. Svoje vědomosti si pomě-
řili žáci 5. ročníků, a  to z matematiky, češtiny, 
angličtiny a všeobecných znalostí. Jedovnickou 
školu reprezentovali žáci Max Vašíček, Míša 
Janušová, Petra Holubová, Bára Pakostová, Ste-
lla Haasová, Lenka Dánielová, Čestmír Šnoblt 
a  Alex Kakáč. Celé dopoledne byli soutěžící 
ve  střehu, aby správně odpověděli na  otázky 
a o půl dvanácté proběhlo vyhlášení výsledků.
A jak to pro nás dopadlo? 1. místo v českém jazy-
ce získala Bára Pakostová, 1. místo v anglickém 
jazyce Stella Haasová, 3. místo ve  všeobecném 
přehledu obsadila Míša Janušová, 2. místo Alex 
Kakáč v matematice a 3. místo Čestmír Šnoblt 
také v  matematice. Všem našim reprezentan-
tům patří velká gratulace!
Od 17. do 19. května se konala na ZŠ Sloup jako 
každoročně Cirsiáda. Žáci soutěžili v českém ja-
zyce, matematice, angličtině a informatice. Ško-
ly zastoupené v  regionálním sdružení Cirsium 
(Jedovnice, Křtiny, Lipovec, Ostrov, Podomí, 
Sloup) reprezentovali z každého ročníku v kaž-
dém předmětu tři žáci.
Nejlépe si vedli naši žáci 6. ročníku. V matema-
tice získal 1. místo Ondřej Kala, 2. místo obsa-
dil Vojtěch Žižka. V českém jazyce přesvědčila 

svými znalostmi o  1. místě Barbora Málková 
z 8. A a  Jana Stehlíková ze 7. A získala 3. mís-
to. V  angličtině se na  3. místě umístila Adéla 
Hédlová z 8. B a Ondřej Kala z 6. ročníku. V pá-
tek se do Cirsiády zapojili i dyslektici a jedovnic-
ký týmy obsadily 2. a 3. místo. Vítězům blaho-
přejeme a těšíme se na příští rok.

Mgr. Jana Nezvalová, Martina Vašíčková

ZŠ Jedovnice - účastník projektu ERASMUS+

Od  září školního roku 2016/2017 je ZŠ Jedov-
nice zapojena do tříletého mezinárodního pro-
jektu KidVenture, jehož vedoucím partnerem 

a koordinátorem je britská Kingston University 
Higher Education Corporation.
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Druhý pracovní mí-
tink projektových 
týmů se uskuteč-
nil 15. – 17. 5. 2017 
v  portugalském Por-
tu. V  rámci tohoto setkání, jehož se zúčastnili 
i  zástupci ZŠ Jedovnice, se nejvíce diskutovalo 
nad finální podobou hry, kterou budou pilo-
tovat žáci ze zapojených základních škol v Tu-
recku, Itálii a  České republice. Byly stanoveny 
dílčí úkoly pro každou ze zapojených institucí. 
Tato počítačová aplikace bude určena pro žáky 
ve věku 6-10 roků a je zaměřena na finanční gra-
motnost.

Pro ZŠ Jedovnice vyplynuly následující úkoly:
• nakreslit představu žáků o podobě průvodce 

hry – robota
• nakreslit představu žáků o podobě manažera, 

finančníka a výzkumníka
• vymyslet pojmenování virtuální měny a měs-

ta, kde hra probíhá
Příští pracovní setkání tohoto projektu se usku-
teční na podzim 2017 univerzitě v řeckém městě 
Macedonia.

Mgr. Michal Souček, projektový manažer

Novinky a zajímavosti ze ZUŠ

ZUŠ Open v Jedovnicích

Letošní předposlední květno-
vý den patřil v České republice 
všem základním uměleckým 
školám. Rozsáhlý projekt Na-
dačního fondu Magdaleny Ko-
žené, jehož hlavní myšlenkou 
je poukázat na  jedinečný systém uměleckého 
vzdělávání v naší republice, podpořilo 355 škol. 

Jedovnická ZUŠ rozprostřela své aktivity rov-
ným dílem mezi všechny své pobočky, a  tak 
vznikl celodenní umělecký maraton. Množství 
poboček v  menších obcích je zároveň jedním 
z  charakteristických specifik naší školy. Dlou-
hodobě se ukazuje, že tato koncepce dává smysl. 
Odloučeným pracovištím se kvalitně daří ba-
lancovat složitosti „terénu“ a podílejí se velkou 
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měrou na  kulturním dění v  obcích aktuálně 
podle jejich potřeb.
Co jsme tedy na 30. května v naší škole připravi-
li? Hudební maraton byl zahájen v dopoledních 
hodinách výchovnými koncerty, které vznikly 
ve spolupráci se základními školami v Jedov-
nicích, Křtinách a Ochozi u Brna. Z  přípravy 
výchovného koncertu v  Jedovnicích dokonce 
vysílala v přímém přenosu reportáž Česká te-
levize. V odpoledních časech se k nám připojili 
rodiče s dětmi v Jedovnicích a Lipovci. V rámci 
workshopů se bavili a hráli si s hudbou formou 
plnění rozmanitých úkolů. Stylovým zakonče-
ním celodenního happeningu pak byla předsta-
vení v plenéru – Open air koncerty v Jedovnicích 
a  Ostrově u  Macochy. Před kulturním domem 
v  Jedovnicích společně s  hudebníky předvedli 
svoji práci i  žáci výtvarného oboru a  celý pro-
gram okořenily také taneční choreografie.

Co bylo smyslem ZUŠ OPEN 2017? Česká re-
publika má zcela ojedinělý systém uměleckého 
vzdělávání mládeže. Nejen v evropských zemích 
není zdaleka samozřejmý fakt, že většina dětí 
má možnost od  dětství rozvíjet své vlohy pod 
vedením profesionálních umělců – pedagogů. 
To vše za  podmínek, které díky mimořádně 
výrazné podpoře státu nejsou ohrožující pro 
rodinný rozpočet. Je na místě, abychom si této 
skutečnosti vážili, neboť je to jeden z  aspektů 
pomáhající udržet potřebou kvalitu vzdělávání 
a objevovat talent u řady dětí. Zároveň šlo také 
o  snahu poodkrýt široké veřejnosti řadu sou-
vislostí spojených s  uměleckým vzděláváním 
v rámci tohoto systému.
30. květen byl tedy i  poděkováním rodičům 
a  veřejnosti. Vážíme si jejich podpory při naší 
každodenní práci i veřejných akcích.

MgA. Radka Hreňová

Koncert tanečního oboru

Samostatný velký taneční a  absolventský kon-
cert, který proběhl v  neděli 28. 5. je úspěšně 
za námi. Na parketu v sále kulturního domu se 
prostřídaly různé taneční styly a  choreografie 
v  podání od  nejmenších tanečníků po  absol-
ventky druhého cyklu základního studia.
Žáčci přípravného studia publikum okouzlili 
svou roztomilostí. Mladší ročníky dokázaly, že 
tancovat s  rekvizitou není lehké, ale vše zvlád-
ly na  jedničku. Ukázku klasického baletu nám 
předvedla Lenka Dánielová ve  dvou variacích, 
z nichž jednu tančila na baletních špicích a jen 
ten, kdo na nich stál, ví, že je to velmi náročné 
a mnohdy bolestivé.

Její vrstevnice nás vtáhly do  děje moderních 
tanců. I  když byly tance nelehké na  orientaci 
v prostoru, zatančily je bez jediného zaváhání.
Žákyně vyšších ročníků se předvedly v  nároč-
ných choreografiích. Část z nich si samy vymy-
slely a  aktivně se zapojovaly do  jejich tvorby. 
Jak jsme mohli vidět, tak flexibilita a akrobacie 
děvčat se velmi posunula vpřed a díky své píli 
a snaze dokázaly publiku předvést některé dech 
beroucí okamžiky.
Letošní absolventky tanečního oboru se ukázaly 
hned v několika tancích. Na největším prostoru 
předvedly své umění Johana Vávrová a  Žaneta 
Prausová, které končí druhý cyklus základního 
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studia. Chtěla bych jim poděkovat za vytrvalost 
a snaživost. Věřte, že mi budou chybět. Doufám 
však, že naše spolupráce nebyla poslední a spo-
lečně si ještě zatančíme.
Příprava samostatného tanečního koncertu byla 
velmi náročná, od  výběru hudby přes tvorbu 
a nácvik choreografií až po výběr kostýmů, kte-
rých bylo celkem 90! Chtěla bych v neposlední 
řadě poděkovat také paní učitelce Kateřině Ja-

vorské za klavírní doprovod a paní Haně Kolá-
řové za pomoc s šitím kostýmů.
Čas však rychle plyne a jarní vánek nás pomalu 
odnáší do léta a letních prázdnin. Nic však ne-
končí, naopak začíná. Od nového školního roku 
se budeme stěhovat do  nových prostor v  SPŠ, 
kde budou výrazně lepší možnosti pro taneční 
výukovou tvorbu.
Na závěr mi dovolte věnovat pár řádků novým 
zájemcům o výuku v tanečním oboru ZUŠ. Po-
kud se vám naše práce líbí, neváhejte a přihlaste 
vaše dítě do  umělecké školy. Termín uzávěrky 
přihlášek do  ZUŠ již sice uplynul, nicméně je 
možnost využít doplňujícího zápisu, který v pří-
padě tanečního oboru kapacita školy umožňuje. 
Přihlášky můžete vyplnit osobně na sekretariátě 
nebo stáhnout on-line z webových stránek ZUŠ.
Děkuji žákům za úspěšný koncert a také všem, 
co nás podporují a pomáhají. Budeme se na vás 
těšit zase příště.

Lenka Csevárová DiS.

Soutěže a výstavy výtvarného oboru

Veličenstvo kniha 2017
Letošní, již třináctý ročník, soutěže „Veličen-
stvo kniha“ byl pro žáky výtvarného oboru vel-
mi úspěšný. V mezinárodní konkurenci – jedna 
kniha přišla dokonce až z Řecka – jsme získali 
šest umístění. 
V  kategorii kolektivních prací jsme s  knihou 
„Katalog vitrážových oken“ získali třetí místo. 

Na druhých místech se umístily kolektivní prá-
ce „Kniha živých a  mrtvých“ a  „Co se skrývá 
ve skříni“.
„Leporelo času aneb Dějiny v kostce o tom, jak 
šel čas od pravěku do budoucnosti“ Jany Stehlí-
kové a Michaely Francové získalo první místo.
V  individuálních pracích se na  druhém místě 
se svou knížkou „Londýn“ umístil Štěpán Čech 
a první místo s  „Herbářem z  Jedovnic“ získala 
Johana Vávrová.
Umělecké přípravy kolektivních knih se zúčast-
nili téměř všichni žáci výtvarného oboru a ne-
byla to práce nikterak snadná. Získaná ocenění 
si tak určitě bohatě zaslouží.

Škola, do které chodím rád
Výtvarná soutěž „Škola, do  které chodím rád“ 
byla vyhlášena v rámci projektu MAS Moravský 
kras. Tento soutěžní titul inspiroval naše žáky 
k vytvoření několika kolektivních studií na uve-
dené téma.
V  kategorii 1.–3. třída se žáci ZUŠ Jedovnice 
umístili na třetím místě a v kategorii 4.–6. třída 
na druhém místě. Už samotné názvy „Báječná 
škola“, „Fantastická škola“, „Kouzelná škola“ 
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a „Škola mých snů“ dávaly tušit originální a ne-
otřelá řešení.

Výstava ke Dni matek
V neděli 14. května se ve vestibulu jedovnické-
ho kulturního domu uskutečnila výstava pra-
cí žáků výtvarného oboru, která zpříjemnila, 

společně s koncertem v sále, oslavu Dne matek. 
Zájemci si mohli prohlédnout kolekci prací 
na téma Středověk. Na stolech byly rozprostřeny 
poháry, číše, misky, talíře a svícny spolu s další-
mi dekoračními předměty. Stěny ozdobily „des-
kové malby“ se středověkou tématikou.

Mgr. Jitka Vávrová

Děti a mládež

Mateřské a rodinné centrum Dymáček

Dymáčkovinyčíslo 3 
Vážení rodičové, praro-
dičové a děti,
léto už nám klepe 
na  dveře a  prázdniny 
se také blíží, ale ještě si 
chvilku počkáme…

Stalo se (po  uzávěrce 
minulého zpravodaje):
Dne 29. března jsme si v Dymáčku vyrobili de-
koraci na  Velikonoce pod vedením Dominiky 
Pernicové, které tímto děkujeme. Fotografie 
z akce naleznete na webových stránkách našeho 
centra. Bazárek oblečení jsme uspořádali dne 1. 
dubna a opět se nám podařilo uspokojit mnoho 
prodávajících a  nakupujících. Jsme rádi, že se 
akce líbí, a tak další bazárek bude v září.

Cvičení s  Martinou, Sabinou a  Mirkou bude 
do  konce června. Přes léto cvičení nebude, 

abyste se mohli vy i  naše lektorky věnovat 
prázdninám….:) od září se budeme opět těšit.

Napište si do diáře:
18. června – Cesta za  pokladem. Od  15.00 
do 17.00 hodin, sraz na zastávce v Chaloupkách 
a v případě nepříznivého počasí bude změna ter-
mínu. Více informací na  plakátech, webových 
stránkách a facebooku.
26. srpna – konec léta oslavíme s dětmi na do-
pravním hřišti v  Blansku v  době od  9.00 
do  11.00 hodin. Více na  plakátech, webových 
stránkách a Facebooku.
Veškeré informace o naší činnosti najdete na Fa-
cebooku (Mateřské a  rodinné centrum Dymá-
ček o.s. Jedovnice) a webových stránkách www.
marcdymacek.cz.

Těšíme se na setkání s vámi, a pokud 
ne, tak krásné léééto vám všem 

přejí členky rady Dymáčku 

MDD 2017 aneb Svátek 450 dětí v Jedovnicích

Myšlenka vyhlášení Dne dítěte má dlouhou his-
torii, vznikla z potřeby stanovení a uznání práv 
dítěte. Rozhodný krok k vyhlášení Mezinárod-
ního dne dětí byl učiněn v roce 1925 v Ženevě 
na Světové konferenci pro blaho dětí. Zástupci 
54 zemí tam schválili deklaraci, která se věno-
vala otázkám týkajícím se dětí na  celém světě. 
Na tuto myšlenku v roce 1949 navázalo zasedání 
výboru Mezinárodní demokratické federace žen 
v Berlíně a 1. června 1950 se Mezinárodní den 
dětí slavil již ve více než padesáti zemích světa 
včetně Československé republiky. Kdy poprvé 
v  Jedovnicích, v  kronice městyse není psáno, 

protože listy v  ní po  roce 1947 jsou prázdné. 
Až pan učitel Řezníček, který po šestileté pauze 
kroniku převzal, v roce 1954 píše o MDD jako 
o běžné zaběhnuté události: „Oslava MDD byla 
v neděli 31. května. V programu vystoupily děti 
z mateřské i základní školy, byly promítnuty tři 
filmy a každé dítě obdrželo sodovku s balíčkem 
pečiva.“
Letošní MDD v Jedovnicích je svátkem 450 dětí 
do patnácti let, které zde v současnosti žijí (237 
děvčat a 213 chlapců). Různé zájmové organiza-
ce v našem městysi nejen k  tomuto svátku, ale 
po celý rok nabízejí všem dětem řadu možností 
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k účelnému využívání volného času, k pohybo-
vé aktivitě a zábavě. A to dětem od nejútlejšího 
věku.
Již v mateřské škole čtyřleté a starší navštěvují 
zájmové kroužky. S úspěšnými pohádkami vy-
stupují malí divadelníci pod vedením paní uči-
telky Aleny Dostálové, jiní navštěvují kroužek 
výtvarný, dětských pohybových her, kroužek 
„jóga pro děti“ a základy angličtiny.
Při základní umělecké škole tři chlapci 
a  dvaadvacet děvčat jsou členy smíšeného pě-

veckého sboru, jehož vedení po Mgr. Ivetě Jan-
číkové převzala Mgr. Kateřina Veselá. Osmdesát 
dětí pak nachází radostnou činnost s pěknými 
výsledky ve výtvarném oddělení paní učitelky 
Mgr. Jitky Vávrové. 
Tyto kroužky jsou sice při školách, podchycují 
ale zájmovou činnost, vystoupeními a výstava-
mi přispívají k  rozvoji kulturního života v  Je-
dovnicích a  hlavně přinášejí radost zúčastně-
ným dětem.

Aktuálně po uzávěrce!
Výpis z usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse 

Jedovnice č. 22 ze dne 25. 5. 2017 

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

Prause a pana Jaroslava Charváta
2. schvaluje program zasedání dle předložené-

ho a doplněného návrhu
3. schvaluje Závěrečný účet městyse Jedov-

nice za rok 2016 včetně Zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření městyse Jedov-
nice za rok 2016 bez výhrad

4. schvaluje účetní závěrku městyse k  31. 12. 
2016, včetně výsledku hospodaření městy-
se včetně jeho rozdělení v  souladu s  ust. § 
29 Vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích 
na schvalování účetních závěrek některých 
vybraných účetních jednotek

5. schvaluje Zprávu o  výsledku inventarizace 
městyse ke dni 31. 12. 2016

6. schvaluje Smlouvu o  přezkoumání hospo-
daření městyse Jedovnice za rok 2017 s au-
ditorskou společností HZ Brno spol. s r. o., 
Minská 160/102, 616 00 Brno

7. schvaluje příkazní smlouvu pro výkon 
technického dozoru na  stavbě „II/379 Je-
dovnice, ul.  Jiráskova – oprava opěrné zdi“ 
s Ing. Leošem Kratochvílem, Strhaře 

8. schvaluje přijetí finančního příspěvku 
z   Česko-německého fondu budoucnosti, 
nadační fond, Železná 24, 110  00 Praha 1, 
ve výši 70.000 Kč a pověřuje starostu městy-
se podpisem smlouvy o poskytnutí příspěv-
ku č. 3-17-7457

9. schvaluje prodej části pozemku p.č. 459/1 
o výměře 72 m2 a pověřuje starostu městyse 
podpisem kupní smlouvy

10. schvaluje Příkazní smlouvu č. 04-17-70 
s  firmou Energy Benefit Centre, Poděbra-
dova 109, 612 00 Brno, na zajištění realizace 
projektu „Snížení energetické náročnosti 
MŠ v Jedovnicích“

11. schvaluje Zásady pro vydávání Jedovnické-
ho zpravodaje po úpravách

12. schvaluje Redakční radu Jedovnického 
zpravodaje ve  složení: Mgr.  Soňa Plchová, 
Michaela Doleželová a Mgr. Zdeněk Doležel

13. schvaluje Dodatek k Veřejnoprávní smlou-
vě o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse 
Jedovnice s organizací Junák – český skaut, 
středisko Jedovnice, z.s. 

14. schvaluje Dodatek k Veřejnoprávní smlou-
vě o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse 
Jedovnice s  organizací Pionýrská skupina 
Pionýr Jedovnice

15. schvaluje Dodatek k Veřejnoprávní smlouvě 
o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Je-
dovnice s organizací SK Jedovnice

16. schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017 dle 
předloženého návrhu

17. bere na vědomí zápis ze schůze Finančního 
výboru Zastupitelstva městyse Jedovnice ze 
dne 25. 5. 2017

18. deleguje pravomoc zastupitelstva městyse 
na  radu městyse schválit podání žádos-
ti o  dotaci na  opravu fotbalových kabin 
na nově vypsaný dotační titul MŠMT
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Sbor dobrovolných hasi-
čů Jedovnice svojí činností, 
vybavením a  úspěchy také 
přilákal zájemce z  dětských 
řad, k  čemuž jistě přispívá 
i  vzorně udržované zázemí 
v  „hasičce“. Škoda, že tu nelze otisknout 
barevnou fotografii radostných malých hasičů 
ve  vratech zbrojnice. Velitel jednotky Michal 
Prause mne odkázal na Radka Hédla, že ten mně 
toho o těch malých řekne více. A opravdu, má-
lem jsem nestačil psát: „Jedovničtí mladí hasiči 
se scházejí každou středu v prostorách hasičské 
zbrojnice, kde se pod dohledem svých vedoucích, 
Miroslava a Jitky Špačkových, Radka Hédla a Pe-
tra Pospíšila učí různým dovednostem a znalos-
tem, potřebným k „hasičině“ a závodění, jako je 
zdravověda, uzlování, znalost topografických 
značek či hasebních prostředků a jejich použití. 
Součástí je i  nácvik požárního útoku, různých 
druhů štafet a závodů požární všestrannosti, kde 
využijí veškeré své nabyté znalosti. V  současné 
době máme jedno družstvo mladších a  jedno 
družstvo starších žáků, což zahrnuje celkem 16 
dětí. Z toho jsou 4 dívky a 12 chlapců. Obě druž-
stva se zúčastňují hasičských soutěží mládeže 
- Okresní ligy mládeže, hry Plamen a okrskové 
soutěže našeho okrsku Jedovnice. Kromě soutěží 
se naši mladí hasiči každý rok podílí na řadě kul-
turních akcí (hasičská pouť ve Křtinách, dětský 
den u příležitosti svátku sv. Floriána, lampióno-
vý průvod nebo výročí okolních sborů). V  loň-
ském roce družstvo mladých hasičů nacvičilo 
a předvedlo ukázku záchrany osoby s použitím 
AED (automatický externí defibrilátor) při příle-
žitosti oslav 140. výročí založení SDH Jedovnice. 
Mimoto náš oddíl pravidelně pořádá různé akce 
jako Mikuláš u  mladých hasičů nebo Vánoce 
na  hasičce a  různé výlety, například návštěvy 
na stanici HZS (HZS Blansko, HZS Brno Lidic-
ká), koupání v aquaparku či odpoledne v bowlin-
govém centru. Děti chodí mezi nás rády, z čehož 
radost máme i my velcí.“
Při procházce kolem dětského parku u  teniso-
vých kurtů není možné nevšimnout si na  ven-
kovní zdi suterénu kulturního domu nama-
lovaného znaku a  nápisu Pionýr vedle dveří 
klubovny. Řekli bychom: suterén… Po otevření 
a  po  překročení prahu železných dveří v  době 

konání schůzky některého 
z  oddílů každého příchozího 
čeká překvapení. Útulné pro-
středí, prostě, avšak vkusně 
zařízené, v němž každá věc má 
svůj účel a  své místo. Kytara, 
v  té chvíli opřená o  zeď, tam také není pouze 
pro parádu. V jednom rohu klubovny skupinka 
sedmi či osmi pionýrů hraje nějakou hru, dalších 
pět něco kutí u  stolu. Žádný nepříznivý ruch, 
u všech zaujatost a radost z práce. Třikrát týdně 
se členové jednotlivých oddílů scházejí ve svém 
„domově“. Jednou jsou to Kuňky, jindy Rosničky 
a po nich Skokani. Společné pojmenování Žab-
ky zvolili zřejmě jako symbol dětí přírody, které 
se jako obojživelníčci nebojí vody ani sucha či 
jiné nepohody, dokazují, že se umějí o sebe po-
starat za  všech okolností. Je jich téměř osmde-
sát. I když různého věku, jsou si všichni rovni. 
Řekl bych, že mezi nimi platí „jeden za  všech-
ny, všichni za  jednoho“. Doma v  klubovně, při 
činnostech v přírodě i při výjezdech „do světa“. 
O pololetních prázdninách všechny v klubovně 
pobavilo královské divadlo O  ztraceném štěs-
tí, účastníci Velikonoční víkendovky statečně 
zvládli cestu na „Velikonoční ostrov“ u Slavkova, 
dobře si vedli i účastníci Setonova závodu mezi 
Soběšicemi a Útěchovem. V polovině dubna byli 
překvapeni „čistotou“ v Rudickém propadání při 
akci Ukliďme Česko. S  úspěšným třetím mís-
tem se vrátili z březnové Dětské Porty v Krhově 
u  Skalice nad Svitavou, nejčerstvější jejich akcí 
byla květnová Kuličkiáda a  Kytičkový den. Pi-
onýři mají také svá „Pio-jména“: Bobr, Dračice, 
Květnička, Mrož, Spajdík, Štěně...
Jedovnickému Pionýru je od jeho vzniku v roce 
1993 čtyřiadvacet let. Skupinovou vedoucí je 
Pavlína Héčová. Společně se všemi členy úspěšně 
rozvíjejí odkaz své zakladatelky Evy Kovaříkové.
Téměř každodenně v odpoledních 
hodinách můžeme sledovat ruch 
před okny místností v  suterénu 
pod sálem pohostinství v  Cha-
loupkách. Je zde klubovna míst-
ních skautů. Ve  všedních dnech 
zde mívají oddílové schůzky, v pá-
tek často přicházejí s tábornickým 
vybavením, aby společně mohli vyrazit na oblí-
bené víkendovky.
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Skautská organizace v  českých zemích vznikla 
po  tříletém organizačním „oťukávání“ v  roce 
1914. Její zakladatel A. B. Svojsík vycházel ze 
zkušeností anglického skautingu, které upravil 
na české podmínky, včetně názvu. Vlivem mno-
ha tehdejších událostí se Junák – český skaut 
brzy stal organizací oblíbenou a masovou.
V  Jedovnicích skautská organizace sdružuje 
dnes 121 členů (dětí do 15 let je z nich 65). I když 
jejich věkové rozpětí je velké, všechny spojuje 
společný program a cíl. Výchova k samostatnos-
ti, prospěšnosti, solidaritě, to vše podle propra-
covaného výchovného systému. Metodami jsou 
sportovní aktivity, pobyt v přírodě a s tím sou-
visející dovednosti a prožitky. Skautské závody, 
odborky, oddílové a družinové schůzky, výpravy 
a tábory. Vše společným úsilím, s uplatňováním 
osobního přínosu každého účastníka i  s  vědo-
mím zásady, že všechny společné úspěchy jsou 
úspěchy každého z nich.
Ti nejmenší (5-7 let) navštěvují schůzky benja-
mínků. Po  dvou letech osvojování si prvních 
skautských zkušeností přecházejí do dvou chla-
peckých a  jednoho dívčího oddílu vlčat nebo 
světlušek, z nichž se v jedenácti letech stávají již 
i názvem skauty a skautkami. I když svátek Dne 
dětí náleží děvčatům a chlapcům ve věku do 15 
let, podíl na něm mají i mnozí starší roveři, ran-
gers a nad 18 let dobrovolníci, kteří ty mladší ve-
dou. Vedoucím celého jedovnického skautského 
střediska je pan Petr Stehlík. 
Středisko má „satelitní“ oddíly i  ve  Vilémovi-
cích, v Senetářově a v Lipovci, dohromady včetně 
jedovnických v nich napočítáme 131 dětí do 15 
let.
Nejde vyjmenovat vše z jejich rozmanité činnos-
ti. Všechny společné akce jsou pro děti přitaž-
livé. Zábavou s  pocitem prospěšnosti bývá pro 
ně předvánoční přinášení Betlémského světla, 
po Novém roce návštěvou potěšily všechny ob-

čany městyse tříkrálové skupinky. V  lednu si 
skauti zatančili na  Námořnickém skautském 
bále, v únoru se na dvoudenní víkendovce s pře-
nocováním pobavili hrou „Operace Malá šedá 
myška“, v květnu dívčí družinka „Mrkwe“ po ví-
tězném umístění ve  Svojsíkově závodu v  Rájci 
Jestřebí postoupila do  krajského kola. Nejčer-
stvější akcí, která je určena tentokrát nejen pro 
skauty, ale pro všechny děti, je Dětský superden 
na sokolském hřišti.
Pestrá je i  činnost ma-
lých fotbalistů ve  Spor-
tovním klubu. Ve spor-
tovní hale, zejména však 
na zelené ploše hřiště je 
pěkná podívaná na  ba-
revnou paletu míhají-
cích se pestrých dresů 
a nadšením červených tváří. Nejen při tréninku, 
ale zejména při zápasech, kterých letos sehráli již 
jedenačtyřicet, převážně vítězných. Tyto úspě-
chy jsou výsledkem cílevědomého a odborného 
vedení: mladší přípravku trénuje Adrian Hrivík, 
starší přípravku Kamil Hegr, mladší žáky Jakub 
Pešička a  starší žáky Tomáš Doležel. Pod jejich 
vedením v  Jedovnicích vyrůstá nová úspěšná 
fotbalová generace. 
Svůj dětský sportovní oddíl 
má také TJ Sokol. Pravi-
delně každé úterý Lubomír 
Paar vede cvičení skupiny 
žáků.
Začal jsem slovy, že letošní 
MDD v Jedovnicích je svát-
kem 450 dětí. Ale také těch, kteří se jakýmkoliv 
způsobem na vedení skupin dětské zájmové čin-
nosti podílejí, kterým radost a spokojenost dětí 
je největší odměnou. Ti všichni si zaslouží velké 
poděkování.

IM

Skauti

Šestý oddíl sedmý v kraji 
aneb Svojsíkův závod
Letos se uskutečnil tradiční Svojsíkův závod - 
akce, kde si mohou poměřit skautské družiny 
své schopnosti a znalosti, a také závod, který je 

zkouškou týmové sounáležitosti. Tuto příleži-
tost si skautky z Jedovnic nemohly nechat ujít.
Nejprve na družinu z 6. oddílu Pročpak bychom 
nebyly bývaly Mrkwe čekalo okresní kolo v Rájci-
-Jestřebí. Holky statečně bojovaly a v konkuren-
ci 15 dívčích hlídek nezklamaly a obsadily první 
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místo, a  co víc, staly se dokonce absolutními 
vítězkami celého závodu. Za odměnu byly pro-
vedeny po  rájeckém zámku v  prostorách, kam 
nohy normálního smrtelníka nevstoupí, a to ni-
kým menším než samotným Hugo Františkem 
Salmem. 
Z  okresního kola se tedy holky dostaly o  level 
výš do kola krajského. To se uskutečnilo posled-
ní květnový víkend (26.  -  28.  5.) na  Kaprálově 
mlýně u  Ochozu u  Brna, tematicky bylo ladě-
no dle prvního dílu Hunger games1). Družiny 
skautů se měly stát splátci za Jihomoravský kraj, 
projít tréninkem, získat své sponzory (pomocí 
natočení videa, v němž se během jediné minuty 
měly představit) a ideálně přežít. 
V pátek večer vše vypuklo přehlídkou krátkých 
filmů, které znamenaly již první body pro jed-
notlivé družiny splátců. V  rámci tohoto úkolu 
dostaly jedovnické skautky plný počet bodů 
a  s  klidem mohly usínat, aby nabraly dostatek 
energie pro další den na samotný závod. 
Nakonec Mrkwe (Jana Stehlíková, Barbora Mál-
ková, Michaela Francová - Křemílek, Barbora 
Pakostová, Eva Matěnová + v okrese Adéla Ma-
tušková) obsadily zaslouženě krásné 7. místo. 

1) Hunger Games - dobrodružný film USA (2012). Příběh se 
odehrává v post-apokalyptické budoucnosti v zemi Panem. 
Hunger Games (doslova Hladové hry) jsou každoročně po-
řádanou reality show, v  níž v  přímém televizním přenosu 
na život a na smrt bojují náhodně vybraní „splátci“ - chlap-
ci a děvčata ze všech dvanácti krajů. Přežít může jen jeden… 
(Pozn. redakce)

Přinášíme vám krátkou „zpo-
věď“ několika z nich:
„Bylo to náročný, ale jinak 
super. Měli to vymakaný, moc 
jsem si to užila. Škoda, že jsme 
nepostoupily.”
„Zajímavé bylo stanoviště, 
kde jsme jedné z nás vyráběly 
boty z přírodnin. Pomocí svízele, kůry a dlouhých 
trav se nám podařilo vyrobit boty, které vydržely 
i krátkou chůzi v terénu.”
„No, měli to dobře připravený (doprovodný pro-
gram atd.), ale obtížnost a počet stanovišť byly 
až moc velké. Vlastně jsme ten závod dost po-
kazily. Nejvíc se mi líbilo stanoviště zdravovědy, 
protože se mi docela dařila resuscitace. U stavění 
přístřešku mi vadilo, že nám špatně (nebo spíš 
vůbec) neřekli, co máme dělat. Ale celkově se mi 
závod líbil.”

Gábina Plchová

Pionýři

Velikonoční víkendovka
Ve čtvrtek se archeologové z Je-
dovnic vydali za  záhadou Veli-
konočního ostrova.
Po příjezdu na ostrov se archeo-
logové rozdělili na  dva týmy 
(červený tým Trilobiti a  žlutý tým Sluníčka). 
Hned poté za námi přišla domorodá žena, která 
nás seznámila s Velikonočními ostrovy a po spl-
nění úkolů nám prozradila i  tajné informace 
o sochách Moai.
V pátek ráno jsme absolvovali dětskou prohlíd-
ku zámku ve Slavkově. Po celý pobyt na ostrově 

archeologové sbírali kousky puzzle, na  němž 
bylo napsané tajemství soch Moai. Večerním 
rituálem jsme završili celý pobyt na ostrově, při 
němž archeologové obdrželi ocenění kultu Pta-
čího muže 2017.

Karča - Šéfová

Den Země
„Uklidit celý svět nezvládneme,  

ale o jeho část se pokusit můžeme!“
Takové heslo jsme si dali pro letošní ročník akce 
„Ukliďme svět, ukliďme Česko“, který se konal 
v sobotu 8. dubna. Jako každý rok jsme si vybrali 
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pro úklid Jedovnický potok v úseku z Jedovnic 
až do Rudického propadání.
Cestou jsme posbírali tři dvoukoláky kovů, je-
den a půl pytle skla, dva celé pytle s plasty a dva 
a půl pytle smíšeného odpadu. Tak zní „skóre“ 
letošního úklidu. Největší kuriozitou letošní-
ho ročníku byl záchod. Překvapivé, co jsou lidi 
všechno schopni vyhodit do volné přírody.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem zú-
častněným, kteří se na akci podíleli a pomohli 
nám uklidit - když ne celý svět, tak alespoň jeho 
část.

Peťa

Setonův závod
Teď si asi říkáte: „Co to vlastně ten Setonův 
závod je?“ Jedná se o  soutěž mezi pionýry. 
Soutěže se účastní tříčlenné hlídky rozdělené 
do kategorií podle věku a pohlaví. Tyto hlídky 
dostanou na  startu zapisovací lístek, startovní 
číslo a mapu s popisem cesty. Podle této mapy se 
drží po dobu celého závodu, protože v ní je nejen 
vyznačená trasa, kudy musí běžet, ale také v ní 
jsou vyznačená stanoviště, která musí hlídka 
navštívit. A k čemu jsou tato stanoviště? Právě 
na nich si pionýři ověřují svoje dovednosti. Podle 
toho, jak se jim dané úkoly podaří splnit, jsou 

následně ohodnoceni body, které se na  konci 
závodu sečtou a  určí se pořadí jednotlivých 
skupinek.
I přes nepříznivé počasí se soutěže zúčastnilo 98 
tříčlenných hlídek celkem v  8 kategoriích. Bo-
hužel výsledky nebyly na „bednu“, ale i tak nám 
to nevadí. Protože není důležité zvítězit, ale zú-
častnit se!

Peťa

Kuličkiáda
Na škvárovém hřišti u rybníka se začínají shlu-
kovat děti, některé i se svými rodiči. A my víme 
proč. Koná se zde totiž Kuličkiáda.
Děti vybavené kuličkami, které si mohly i zapůj-
čit, obstoupily kruh, aby provedly nejdůležitější 
část hry, a to samotný rozhoz k důlkům. Podíva-
ná je to opravdu barevná. Hřiště hýří všemi bar-
vami kuliček a děti ty své soustředěně cvrnkají 
do důlku. V nejmladší kategorii se do hry zapo-
jují i  rodiče. Po hodině usilovného cvrnkání je 
rozhodnuto, body sečteny a vítězové vyhlášeni. 
Nikdo neodcházel s prázdnou.

Mia

Český den proti rakovině
Letošní „kytičková“ sbírka byla zaměřena 
na  prevenci a  léčbu nádorových onemocnění 
hlavy a  krku. S  vaší pomocí se nám podařilo 
nasbírat částku 5.306 Kč. Děkujeme všem, kteří 
přispěli.

Pionýři
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 Rozhovor aneb Seznamte se...

Tentokrát s tvůrcem 
Singletrailu 
Moravský kras
Už více než rok se můžete projíždět se svým hor-
ským kolem po úzkých jednosměrných stezkách, 
zasazených do  lesů v  okolí Jedovnic. Mluvíme 
o tzv. Singletrailu, stezkách pro sportovní rekre-
aci v  přírodě. Abychom se o  projektu dozvěděli 
něco více, vyzpovídali jsme Petra Vaňka, který 
stál u zrodu stezek. 

XX Jak jste se dostal k Singletrailu?
Roky jsem obchodoval s  jízdními koly v  České 
republice, byl jsem také u  projektů Rychlebské 
stezky a Singletrek pod Smrkem. Letos v květnu 
to bude 10 let, co jsem začal pořádat cyklistické 
závody v Novém Městě nad Moravou, ze kterých 
vyplynul světový pohár.
Jízda na kole je podle mě báječnou očistnou kúrou 
pro všechny generace. Nepotřebujete mít parťá-
ka ani zarezervovanou tělocvičnu. Stačí si najít 
chvíli času a vyjet na kolo bez předchozí domlu-
vy. Ježdění na trailech tomu dodává větší zábavu 
i adrenalin.
Kolo je fenomén, je to ekologický způsob dopravy, 
v lese neškodí. Pohyb člověka na kole po předem 
vyznačené stezce je z mého pohledu ekologičtěj-
ší, než pěší turista, který má prostor pro lámání 
větviček, květin nebo odhazování odpadků mimo 
cesty.

Navíc les má vedle hospodářského a výukového 
významu i  význam rekreační, a  ten je potřeba 
naplňovat a  respektovat. Je to stejně důležité 
jako vydělávání peněz.
XX Jak se zrodil nápad vytvořit stezky pro kola 

právě v Moravském krasu?
Na  Singletreku pod Smrkem jsem viděl tolik 
spokojených lidí, že jsme se s kolegou Tomášem 
Turečkem rozhodli založit stezky kousek od na-
šeho domova. Moravský kras se k tomu nabízel. 
Kromě toho, že nás to baví, stalo se nám motiva-
cí přivádět lidi do regionu a přimět je k trávení 
volného času v přírodě, v  lese, na kole. Dalším 
bodem motivace je podpora ekonomiky a turi-
stického ruchu v regionu. Jenom za minulý rok 
nám stezkami projelo 35.000 lidí. S dalším roz-
šiřováním projektu bude růst počet lidí přijíž-
dějících z vzdálenějších míst ČR i ze zahraničí. 
XX Na kolik kilometrů stezek se tedy můžeme tě-

šit letos? 
Aktuálně je to 16 km nově vybudovaných ste-
zek. První 3 km jsou totožné pro všechny tři 
okruhy, výsledná délka včetně stávajících cest 
činí 28 km. Naší ambicí je stezky rozšiřovat dál 
a myslím si, že je i vůle ze strany veřejných insti-
tucí. Největší úskalí spatřuji v přesvědčení maji-
telů pozemků, abychom mohli stezky realizovat.
V letošním roce budeme realizovat stezky v Ma-
riánském údolí, kde plánujeme 21 km trailů. 
Pokud se nám bude dařit, přibude dalších 6 km 
v  Jedovnicích. Podobný projekt vzniká navíc 
i v Boskovicích, avšak v menším rozsahu.
XX Za  použití stezek vám mohou lidé přispět 

dobrovolnou formou. Jak se k tomu staví?
Upřímně jsem z  přispívání celkem zklamán. 
Pro lidi není samozřejmostí za veřejnou službu 
zaplatit. Někteří bikeři se ale naopak nejprve 
zastaví na Základně a bez váhání nám přispějí.
Ještě dřív, než na  stezku vyjedou, Byli bychom 
rádi, kdyby nebyla finanční částka chápána jako 
vstupenka, ale jako příspěvek, který napomůže 
tomu, aby stezky vypadaly stejně třeba i za 5 let. 
Jelikož Singletrail vznikl jako investiční dotace 
s  desetiletou udržitelností, peníze na  rekon-
strukci nám nikdo nedá. Z podstaty dotace není 
projekt komerční, vše tedy funguje na bázi dob-
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rovolnosti. Jedna věc je stezky postavit, druhá je 
stezky udržovat a financovat jejich rozvoj.
XX Pořádali jste dokonce brigádu k  údržbě ste-

zek. Co vše je zapotřebí k hladkému chodu tra-
ilů?
Na  brigádě se nás sešlo kolem dvaceti. Kromě 
fyzické pomoci bylo cílem i  vytvořit určitou 
spřízněnou komunitu kolem Singletrailu. Cel-
kově je na stezkách totiž hromada práce, kterou 
musíme udělat, i když není na první pohled vi-
dět. Posíct trávu, odklidit popadané větve nebo 
upravit vypadlé kamínky.
Jsme povinni zabezpečit stezku a její okolí tak, 
aby se nikomu nic nestalo. Tuto povinnost 
máme přenesenou od  majitele pozemku. Pro-
to pravidelně kontrolujeme stav stezek, uschlé 
stromy či sesuvy půdy. Ale neneseme odpo-
vědnost za případné úrazy, které si lidé způsobí 
vlastní neopatrností, pokud nebezpečně riskují 
a přecení své síly.
XX Jak jsou tedy stezky náročné? Mohou si je pro-

jet i děti nebo nezkušení „bikeři”?
Sám mám pětiletého kluka a všechny stezky si 
už projel, „černé” trati nevyjímaje. Vše je o re-
gulaci rychlosti a lidských hodnotách. Nikdo se 
nemusí bát, že by na něho někdo křičel, ať zrych-
lí. Singletrail není závod, nikam se nespěchá. 
Když si chce zkušenější biker vyjet ostřejší za-
táčku, může si počkat a mám pocit, že to ve vel-
ké míře funguje. Jednoduše je to hodně o lidech 
a o slušném chování.

XX Co nabízíte ve vaší “Základně” v kempu Ol-
šovec?
Tři služby, ty už jsou pochopitelně placené. 
Servis kol v případě drobných závad, neděláme 
ale velké opravy. Dále pak “testcentrum” nebo-
li půjčovnu kol, kde nabízíme kola vyšší cenové 
relace a  možnost vyzkoušet si je v  reálu. Třetí 
činností je bistro, kde nabízíme občerstvení 
s výbornou kávou. Můžete si zakoupit i oblečení 
designově sladěné ke stezkám. Od ponožek přes 
kšiltovku, cyklistický dres, šortky, vestu či trič-
ka s logem. V průběhu léta budeme mít otevřeno 
každý den v týdnu.
XX Plánujete k Singletrailu i nějaké doprovodné 

akce?
Začali jsme s cyklokroužkem. Na první schůzce 
se sešlo asi pětatřicet rodičů s dětmi do 10 let. 
Ne všichni se do kroužku skutečně přihlásili, ale 
nyní už máme zhruba 35 dětí. Naší vizí je vy-
tvořit partu dětí, které mají rády kolo. Chceme 
je naučit, jak na kole dobře jezdit a  jak na Sin-
gletrailech maximálně využívat toho, jak jsou 
postavené, např. klopení v  zatáčkách, naučit je 
s kolem skákat, prostě aby to byla zábava. Vedle 
toho bychom rádi organizovali dětské závody. 
Žádná vrcholová cyklistika, zkrátka pro radost.

Rozhovor připravila Ivana Kučerová
Více informací: Jedovnice - www.singlekras.cz
Rychlebské stezky - www.rychlebskestezky.cz
Singltrek pod Smrkem  
- www.singltrekpodsmrkem.cz

Kultura

Informace z knihovny 

Dne 22. března proběhl pod vedením zkušené 
lektorky paní Marie Flochové z  Podomí kurz 
smaltování. Při kávě nebo čaji si každá ze zú-

častněných zájemkyň osmaltovala náušnice, 
přívěsky na  krk či sponky do  vlasů a  domů si 
tak odnesla již hotové výrobky. Jedná se o velmi 
kreativní a krásnou práci a já věřím, že si někdy 
v budoucnu tuto akci zase zopakujeme.

Novinky v knihovním fondu od 1. 4. 2017:

PRO DOSPĚLÉ:
Cela číslo 17 a  Něžná fata morgána (Dominik 
Dán)
Karambol (Hakan Nesser)
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Láska na heslo (Táňa Kubátová)
Naše paní doktorka (Meredith 
Appleyard)
Playground (Lars Kepler)
Stockholm – Přísně tajné  
(Hanna Lindberg)
Tanec bohů (Nora Roberts)
Vlastní krev (Patricia  
Cornwellová)
Zlatý syn (Shilpi Somaya Gowda)
Jan Masaryk – Pravdivý příběh (Michal Kolář 
a Pavel Kosatík)
Jeden plus jedna (Jojo Moyesová)
Kouzlo (Danielle Steel)
Manžel nikdy nespí (Alena Jakoubková)
Okénko do snů (Táňa Keleová – Vasilková)
Poháry touhy (Markéta Harasimová)
Manželé odvedle (Shari Lapena)
Smrt na Karlštejně (Jan Bauer)
Volba (Nicholas Sparks)

PRO DĚTI:
Čertice Dorka (Klára Smolíková)
Fiorella a dům ztracených duší (Vlastimil  
Vondruška)

Kluk na větvi (Danny Wattin)
Šmoulové: Cesta do zakázaného lesa
Mizící hmyzíci (Daniela Krolupperová)

Soutěž pro děti o titul  
„Prázdninový tulák 2017“
Milé děti, vzpomenete si 
na  knihovnu i  o  prázdni-
nách? Letos poprvé vyhlašu-
jeme soutěž pro všechny pří-
znivce knihovny, milovníky 
cest a prázdninových dobro-
družství. Zapojte se do  sou-
těže „Prázdninový tulák“ 
a  pošlete nám pozdrav ze 
svých prázdninových toulek 
z domova i ze světa. Ten, kdo 
pošle nejoriginálnější pozdrav (pohled, dopis 
atd.), obdrží titul „Prázdninový Tulák 2017“ 
a  jistě i  nějakou odměnu Na  vaše pozdravy se 
až do 8. září 2017 těšíme na adrese: Knihovna 
Jedovnice, Michaela Doleželová, Havlíčkovo 
náměstí 311, 679 06 Jedovnice

Michaela Doleželová, knihovnice

 Historie

Sedmdesát let od startovací čáry k postavení nové školy v Jedovnicích

Bylo to v roce 1947. Sjednoceným úsilím vedení 
Jedovnic, podporovaného všeobecným zájmem 
občanů, se podařilo získat povolení a prostřed-
ky ke splnění dlouhodobého a potřebného poža-
davku, k postavení nové školní budovy.
Jedním z dokladů tohoto úsilí je také přiložená 
fotografie, kterou poskytla paní Eva Nejezchle-

bová (Nezvalová) z archivu svého dědečka pana 
Josefa Nezvala. Ten na  rubu fotografie pozna-
menal: „Na snímku jsem já s Fr. Burianem, kde 
u  pomníku K. Havlíčka žádáme ministra o  po-
skytnutí povolení ke  stavbě školy.“ Bylo to 18. 
května 1947.
Proč tehdejší ministr školství, na fotografii stojí-
cí vlevo, tenkrát v Jedovnicích byl?
Pan Josef Skoták o této návštěvě do obecní kro-
niky napsal:
„18. května se konala slavnost odhalení pomníku 
T. G. Masaryka, které se zúčastnil jako slavnost-
ní řečník ministr školství a  osvěty Dr.  Jaroslav 
Stránský.“
Významné slavnostní události v  Jedovnicích 
k  uctění desátého výročí úmrtí prvního prezi-
denta Československé republiky se zúčastni-
lo více než tisíc lidí včetně příchozích z  okolí. 
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V  kronice je této události věnováno několik 
stránek.
Je samozřejmé, že pozváním ministra školství 
vedoucí činitelé Jedovnic sledovali ještě více, 
a  to se jim podařilo. Proto pan Skoták za  čty-
řicátý sedmý rok mohl o  několik stránek dále 

napsat: „Se stavbou měšťanské školy započato 
v říjnu.“

S poděkováním paní Evě Nejezchlebové
(roz. Nezvalové), panu Jiřímu Roudnému, 

„in memoriam“ panu Josefu Skotákovi 
a zejména panu Josefu Nezvalovi napsal IM

Čím a jak Jedovnice žily v roce 1947?

S panem Roudným jsme při čtení zápisů za sed-
mačtyřicátý rok museli prolistovat 17 stránek. 
Událostí bylo hodně, kronikář pan Skoták vše 
v plném rozsahu poctivě zapisoval. Z nich jsme 
několik drobností vybrali.
30. března byla otevřena mateřská školka v domě 
pana Tomáše Sedláka č. 141. (První učitelkou 
byla paní Bedřiška Vidunová, první opatrovnicí 
paní Anežka Kovaříková.)
16. dubna vypukl na dolní pile požár, způsobil 
škodu na tři sta tisíc korun.
17. května přišel první jarní déšť. (Rok 1947 byl 
mimořádně suchým rokem.)
12. června nastoupil na faru nový kněz P. Fran-
tišek Vavříček, farnost převzal 29. června.

12. a 13. června přišly mrazíky, na polích a za-
hradách zmrzly brambory.
V říjnu – započato se stavbou měšťanské školy.
Na  podzim – oprava fary nákladem 450 tisíc 
korun.
19. prosince je datován přípis Okresního úřadu 
Boskovice: „Vaše obec jest mezi deseti obcemi na-
šeho okresu, které jmenovaly čestným občanem 
pana prezidenta republiky Dr. Edvarda Beneše.“ 
(S  přílohou dvoustránkového dopisu, kterým 
pan prezident tyto obce pozdravil a poděkoval 
za projevenou čest. Jedovnice v té době spadaly 
do okresu Boskovice).

Ve spolupráci s panem Roudným vypsal IM

Sekeromlat z mladší doby kamenné

V  minulém zpravodaji jsem referoval o  dvou 
pravěkých nálezech z  polí nedaleko Jedovnic. 
I díky tomu jsem se dozvěděl o dalším.
Poblíž místa nálezu eneolitické kamenné seker-
ky nalezl již asi v říjnu 2016 náš spoluobčan pan 
Michal Hnátek další kamenný nástroj. Jde o zlo-

mený sekeromlat dlouhý asi 160 mm, s největší 
šířkou 58 mm a největší tloušťkou (v místě zlo-
mu) 27 mm. Ulomil se jeho týl, který byl zesla-
ben kruhovým otvorem pro zasazení dřevěného 
topůrka. (Kresba S. Plchová)
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Podle Mgr. et Mgr. Ludmily Kaňákové Hladíko-
vé, Ph.D., archeoložky z Masarykovy univerzity, 
jde o kopytovitý sekeromlat patrně z doby sta-
rého neolitu, kdy na našem území žili lidé tzv. 
kultury s lineární keramikou. Nevylučuje, že se 
sekeromlat rozlomil už při výrobě, podle názna-
ků opracování zlomeného týlu se zdá, že se vý-
robce pokusil nástroj opracovat do jiné podoby, 
ale od záměru upustil. 
Materiálem je tzv. zelená břidlice, tedy amfi-
boliticko-aktinolitická břidlice, jež se nachází 
u Želešic u Brna, případně v Jizerských horách. 
Želešická břidlice byla v pravěku velmi často vy-
užívanou surovinou, výrobky z ní se nacházejí 
po celé Moravě.
Pro kulturu s  lineární keramikou bylo typické 
zdobení nádob jednoduchými geometrickými 
motivy z  rovných či tvarovaných „čar“, které 
byly tvořeny souvislými žlábky či linií vpichů. 
Starší název této kultury je kultura s volutovou 
keramikou. Ve střední Evropě se rozšířila z ob-
lasti dolního Porýní v 6. tisíciletí př. n. l. Lidé této 
kultury byli vůbec prvními zemědělci na našem 
území. Lid s  lineární keramikou pohřbíval své 
mrtvé do země ve skrčené poloze, V některých 
hrobech se nachází skromná výbava (nádoby, 
kamenné nástroje).
Sídliště byla obvykle otevřená a  neohrazená, 
v nížinných polohách (do 350 m n. m.) na úrod-
ných spraších v blízkosti menších vodních toků. 
Uvažuje se o menších osadách se 3–5 domy, kde 
mohla žít komunita s 60 až 100 lidmi. Na Mo-
ravě jsou známými sídlišti například Vedrovice, 

Strachotín a Mohelnice. Typickou stavbou je tzv. 
dlouhý dům kůlové konstrukce.
Co lze z  nálezu vyvozovat? Už asi v  roce 1997 
jsem u  pošty našel nezdobený střípek nádoby, 
který by mohl patřit lidu lineární keramiky. 
Ale - jak jsem psal minule – je třeba být opatrný. 
Jedovnicko není typickou polohou pro osídlení 
mladší doby kamenné, tedy pro zemědělce. Dů-
vodem je vyšší poloha i  nepříliš úrodná půda. 
Jistě tudy lidé procházeli – Rakovecké údolí je 
přirozenou komunikací mezi úrodnými oblast-
mi Vyškovska a Boskovicka, které byly v pravě-
ku hojně osídleny. Kamenné pravěké nástroje 
ovšem vyhledávali i lidé ve středověku, byly pro 
ně magickými předměty. Přinášeli si je domů 
jako tzv. hromové klíny, které měly uchránit 
obydlí před zásahem blesku, věřili v jejich léči-
vou moc a prášek z nich přidávali do pití sobě či 
dobytku v době nemoci...
Otázkou je i datování nálezu – ojedinělý nález 
relativně univerzálního nástroje se časově za-
řazuje dosti problematicky. V  našem případě 
jiný archeolog řadí nalezený sekeromlat spíše 
do  mladého neolitu, ke  kultuře s  moravskou 
malovanou keramikou, jež existovala zhruba 
v letech 5000-4000 před naším letopočtem. 
Prokazatelnější by byl nález keramiky, ale ta se 
na polích po tisících let dochová jen velmi vzác-
ně, vlivem stálého obdělávání půdy se rozpadne. 
Nálezy dvou kamenných nástrojů, i když blízko 
sebe, tak mohou být jen dílem náhody. Je mož-
né, že i jejich vznik dělí stovky či tisíce let. Nic-
méně – místo by jistě stálo za prozkoumání. 

Josef Plch

Jan Heralt z Kunštátu a na Plumlově a rybník Olšovec

Jeden z nejstarších, nejslavnějších a nejmocněj-
ších moravských rodů, rod pánů z Kunštátu, se 
v průběhu 13. a 14. století rozdělil do několika 
větví. Páni erbu tří vrchních pruhů si uchovávali 
silné povědomí o  vzájemné spřízněnosti, které 
se projevilo mj. tím, že přídomek „z Kunštátu“ 
užívali (i když ne všichni) i desítky či stovky let 
poté, co jejich linie neměly s Kunštátem (kromě 
původu) nic společného.
Jedním z  nich byla větev líšnická, jež se psala 
po Líšnici u Mohelnice. Z nich je pro nás zají-
mavou postavou Heralt, žijící v první polovině 
15. století. Šlo o bohatého a významného muže, 

kromě Líšnice mu patřil mj. právě Kunštát. 
Po  smrti Viktorína z  Kunštátu a  Poděbrad se 
stal poručníkem nezletilého Jiřího z Poděbrad. 
Byl osobou násilnou a neklidnou, což by ovšem 
v době husitských válek nebylo výjimkou. 
Heralt ovšem vynikal i nad výjimky. I po skon-
čení válek byl odpůrcem strany moravského 
markraběte Albrechta (pozdějšího českého 
krále). I  když přivěsil svou pečeť k  zemskému 
landfrýdu v září r. 1434, kterým se účastnící za-
vazovali k zachovávání míru v zemi a k  řešení 
sporů soudní cestou, pokračoval v  loupežení, 
Albrechta odmítal uznat za právoplatného mar-
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kraběte a  napadal převážně statky Albrechto-
vých stoupenců. 
Bojové akce v  době landfrýdu byly považová-
ny za  hrubý prohřešek proti zemskému právu. 
Heraltova činnost byla natolik destruktivní, že 
speciálně proti němu musel Albrecht zakročit. 
Jeho vojsko, vedené moravským zemským hejt-
manem a podpořené ozbrojenci stoupenců, ob-
lehlo Heraltovy hrady Líšnici a snad i Kunštát, 
Líšnice byla dobyta. 
Heralt ovšem i v dalších letech vystupoval jako 
lupič a narušitel pořádku v zemi, vedl soukro-
mou válku. Proti Albrechtovi a  jeho stoupen-
cům vystupoval i poté, co byl Albrecht roku 1437 
zvolen českým králem. Stal se profesionálním 
odbojníkem a  lupičem. Byl proto od roku 1437 
opakovaně zván na  jednání zemského soudu, 
aby byl projednán jeho případ a mohl se obhájit, 
ale nikdy se nedostavil. Dostával se do  izolace 
a ostatním pánům docházela trpělivost. Heralt 
přijel až na jednání zemského soudu v roce 1444 
do Brna, protože mu královské město Brno vy-
stavilo se souhlasem zemského hejtmana Jana 
Tovačovského z Cimburka ochranný glejt, který 
mu i jeho doprovodu zaručoval bezpečný a bez-
trestný příjezd i odjezd. 
Během nočního jednání 19. srpna se ovšem He-
ralt choval zpupně, pánům se vysmíval a nako-
nec začal rozlamovat pečeti na  dokumentech, 
které ho usvědčovaly z  nedodržování smluv. 
Zničením pečeti byla listina zneplatněna – šlo 
tedy o  nevídaný útok na  zemské právo, které 
celá šlechtická obec ctila (i když ne vždy dodr-
žovala). Zemský hejtman nechal Heralta ihned 
zatknout, uvěznit a nad ránem popravit. Hlavu 
mu sťal brněnský městský kat.
Páni z Kunštátu byli popravou pobouřeni, pova-
žovali nedodržení ochranného glejtu za  hrubé 
porušení práva, svou zlobu obrátili především 
proti brněnským měšťanům a  zemskému hejt-
manovi. V čele odvetné akce stál mj. Jiří z Podě-
brad, budoucí český král a evropský mírotvorce. 
Jiřímu se podařilo vytvořit poměrně širokou 
trestnou koalici, spojence ale nacházeli i Brňa-
né. Díky zprostředkovatelům se však podařilo 
uzavřít smír a  tím předejít hrozící „občanské“ 
válce v již poničené zemi.
Dědicem Heraltova majetku se stal jeho jediný 
syn, Jan Heralt. Ten se nejpozději roku 1466 ože-

nil s Johankou z Kravař, díky níž získal mj. bo-
haté panství plumlovské, k němuž patřilo i měs-
to Prostějov či městečko Kostelec (na  Hané). 
Další rozsáhlé majetky získal od  svého o  ge-
neraci staršího bezdětného bratrance Procka 
z Opatovic (Velkých). Šlo o dalšího příslušníka 
kunštátského rodu, Procek byl po popravě He-
ralta ustanoven spolu s Jiřím z Poděbrad poruč-
níkem nezletilých dětí (Kateřiny a Jana Heralta) 
a spolu s Jiřím byl i vůdcem protibrněnské ko-
alice. 
Jan Heralt mladší se tak stal jedním z nejbohat-
ších mužů v zemi, přispívala k tomu i podpora 
ze strany jeho dalšího příbuzného, českého krá-
le Jiřího z  Kunštátu a  Poděbrad. Jeho význam 
stoupal i poté, co se Jiří vzdal Moravy a ta při-
padla Matyáši Korvínovi. Od roku 1486 do své 
smrti zastával Jan Heralt jeden z nejvyšších úřa-
dů v  zemi, byl komorníkem olomouckých jed-
nání zemského soudu.
Jedním z jeho zisků byla i koupě kotvrdovického 
panstvíčka od panoše Jiříka ze Zhoře. K němu 
kromě Kotvrdovic a  Senetářova patřily katast-
ry zaniklých vsí Budkovan, Dvorců a poloviny 
zaniklého Podomí. Jedovnické louky na  ploše 
zaniklé vsi Bystřece tak byly s Jedovnicemi spo-
jeny jen cestou, po níž jim museli kotvrdovičtí 
ponechat volný průchod. Prodej lze poměrně 
přesně vymezit – Jiřík je s přídomkem „za Zho-
ře a na Kotvrdovicích“ uveden ještě v říjnu 1482, 
ale již v červenci 1484 užívá predikát „ze Zhoře 
a na Sebranicích“.

Pečeť Jana Heralta z Kunštátu a na Plumlově.
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Na  konci 15. století byl chov ryb výnosným 
podnikáním, s  ním souvisel velký rozmach 
rybníkářství. Stranou nezůstal ani Jan Heralt. 
Na Kojetínsku nechal vybudovat rybníky Horní 
a Dolní Rohoznici, na Romži rybník mezi Držo-
vicemi a Vrahovicemi, velký Podhradský rybník 
pod plumlovským hradem...
Nelze pochybovat, že právě pán Jan Heralt 
z  Kunštátu a  na  Plumlově byl také investorem 
vybudování velké rybníka u  Jedovnic, který 
dnes známe jako Olšovec. Je pravděpodobné, 
že současně nechal vybudovat i Budkovan. Vý-
stavbu lze časově zařadit mezi roky 1483 (kdy 
již mohl Kotvrdovicko vlastnit) a rok 1490, kdy 
zemřel. Před Janem Heraltem bylo období válek, 
pak Kotvrdovicko i  Jedovnicko drželi drobní, 
relativně chudí příslušníci nižší šlechty, což se 
znovu opakovalo po jeho smrti. On byl jedinou 
osobou s  patřičným nadhledem, cílevědomostí 
a financemi, která mohla tento nákladný a vel-
korysý záměr uskutečnit. 

Jan Heralt si ovšem pro své investice peníze půjčo-
val. A tak, když v roce 1490 zemřel, zůstaly po něm 
závratné dluhy. Z  rozhodnutí zemského soudu 
byla většina jeho majetku rozprodána, aby byly 
uspokojeny nároky věřitelů. Vdově Johance a dceři 
Ludmile zůstalo naštěstí dluhy nezatížené panství 
plumlovské. Kotvrdovicko bylo r. 1492 prodáno 
vladykovi Václavu Gedeonovi z Olešničky.
Dodejme, že v 16. století se v pramenech dneš-
ní Budkovan a Olšovec nazývají Horní a Dolní 
budkovanský či kotvrdovický rybník. Olšovec 
se zmiňuje i jako rybník Onešův či Onšovský – 
podle jednoho z  majitelů Kotvrdovicka, Oneši 
Gedeonovi Kotvrdovském z  Olešničky. Zko-
molením a nepochopením vznikl dnešní název 
(Onšovec - Olšovec). Teprve někdy po připojení 
obou panstvíček k  velkému rájeckému panství 
v  letech 1569-1574 došlo z  ekonomických dů-
vodů k posunu katastrálních hranic a oba velké 
rybníky připadly k Jedovnicím.

Josef Plch

Duchovní sloupek
KPZ
Když jsem se před téměř 50 lety stal skautem, 
projevilo se to mimo jiné i  tím, že jsem začal 
s sebou nosit kápézetku neboli krabičku posled-
ní záchrany. Jedná se o libovolnou malou, nejlé-
pe plechovou krabičku, která se vejde do kapsy 
a  obsahuje složený list papíru, kousek tužky, 
žiletku, malou svíčku, několik sirek a  škrtát-
ko, kousek provázku a kousek drátu, nouzovou 
dávku peněz na  jízdenku domů, dva hřebíky, 
velký a malý knoflík, jehlu a nit, spínací špend-
lík a podobné věci, které obvykle mimo domov 
nepotřebujeme, a proto je s sebou nenosíme, ale 
občas nám mohou výrazně zjednodušit situaci.
Kromě té spíše výjimečné pomoci je KPZ dob-
rá k  tomu, že učí člověka přemýšlet nad tím, 
co bude dělat a jak by se měl připravit, aby vše 
proběhlo hladce a bez problémů. Čím delší cestu 
máme před sebou a čím méně civilizace budeme 
mít kolem sebe, tím více se vyplatí věnovat čas 
i této části přípravy. A přemýšlet bychom měli, 
i  když se vydáváme na  cestu kratičkou, jinak 
i cesta přes dvorek může skončit zraněním.
Koupil jsem si nové domácí pantofle a  doma 
jsem u  nich objevil cedulku: „Tato obuv není 

určena ke  sportu“. Zřejmě někdo v  domácích 
pantoflích sportoval, zranil se a  pak žádal od-
škodnění od výrobce pantoflů. Není to tak ne-
smyslné, jak to zní. Při cestách po  Sicílii jsme 
byli také na Etně a na parkovišti mikrobusů 300 
výškových metrů pod vrcholem, 3000 metrů 
nad mořem, jsme viděli nějakou dámu v  plá-
žových pantoflíčcích, která se velice zlobila 
na  místní strážce, že ji odmítli v  takové obuvi 
pustit nahoru ke  kráteru, kam vedla cestička 
po  kamenech a  balvanech vychrlených sopkou 
při poslední erupci. Podobná upozornění najde-
me i na jiných výrobcích, takže lidé jednající bez 
přemýšlení se asi vyskytují v  množství větším, 
než bychom čekali.
Krabička poslední záchrany není pouze prak-
tická věc. Je to i  jakýsi symbol zodpovědnosti 
za  to, co dělám, připomenutí toho, že některé 
věci za mě nikdo neudělá a nevyřeší a pokud je 
zanedbám, neměl bych svalovat vinu na někoho 
jiného. Podobně může fungovat radnice, ško-
la, kulturní dům, zdravotní středisko, hasičská 
zbrojnice, dopravní značení, pro někoho i kos-
tel. Obvykle kolem nich chodíme, aniž bychom 
si jich všímali, mohou nám však připomenout, 
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že je užitečné přemýšlet o  našem místě a  úko-
lu ve  společnosti, získávání nových vědomostí, 
o  vlivu zábavy na  náš život, ochraně zdraví, 
bezpečnosti či nebezpečnosti našeho jednání, 
o tom, že rozhodování mezi dobrem a zlem není 
věcí osobního názoru, že i my jsme součástí his-
torie, která se právě tvoří.

I tohle mě naučila kápézetka. Sama o sobě je uži-
tečná jen výjimečně, ale jako zhmotnění a při-
pomínka hesla „Buď připraven“ přináší užitek 
vlastně každý den. A  neplatí to jen o  jednotli-
vých cestách po  tomto světě, ale i  o  té, kterou 
někdy obrazně nazýváme cestou života.

Václav Trmač, farář

Napsali jste nám aneb Názory občanů

Ještě k Singletrailu aneb Pro a proti
Minulý týden mi známá z Brna vyprávěla, jak byla 
s šestiletou dcerkou v Jedovnicích na Singletrailu, 
že je to báječná věc, obě si projely cestičky v klidu, 
bezpečně a pomalu. Pokud je dojel někdo rychlejší, 
tak prostě na chvilku uhnuly ze stezky a daly mu 
přednost, nikdo na ně nekřičel, bylo to úplně v po-
hodě. Ne každý je ale ze singletrailových stezek na-
dšený. Mají i své odpůrce, kteří říkají: „V tom lese 
je to teď úplná hrůza, dřív jsme tam rádi chodili 
na procházku, ale teď je to o strach, každou chví-
li nás může někdo srazit.” Možná je to přehnané, 
možná ne. Já sama bych asi na  Singletrail nešla, 
ale chápu, že spoustu lidí to může bavit, a určitě je 
fajn, když se děti hýbají a nesedí doma u počítače. 
Takže téhle novince docela fandím.
Jeden z názorů pana Vaňka mě ovšem překvapil: 
„Pohyb člověka na kole po předem vyznačené stez-
ce je z mého pohledu ekologičtější, než pěší turista, 
který má prostor pro lámání větviček, květin nebo 
odhazování odpadků.“ Jistě je pravda, že někteří 
„pěšáci“ zanechávají za  sebou nepořádek, ale to 
není tím, že jdou pěšky, nýbrž tím, že jsou čuňata. 
O tom vědí své dobrovolníci, co na Den Země sbí-
rají po lese odpadky do pytlů (viz str. xx).
Ne každý touží po adrenalinu. Někdo dává před-
nost zklidnění v  lesním tichu. Kdo jde pěšky, má 
čas kochat se krásami přírody; cyklista jen pro-
sviští a nevnímá v  té rychlosti skoro nic… A  tak 
si myslím: přejme jedni druhým, každému to, co 
má rád. Ono vždycky nejvíc záleží na  vzájemné 
ohleduplnosti a  myslím, že v  lese je snad místa 
dost pro všechny. Cyklisté nechť ve  vlastním zá-
jmu nejezdí přehnanou rychlostí a počítají s  tím, 
že by se přece jen mohl nějaký neopatrný chodec 
vyskytnout. Ale na druhé straně i pěší by si měli 
raději ke  klidné procházce vybírat jinou oblast 
lesa. A bude dobře všem. Podle mě nemá cenu se 

dohadovat, kdo je víc a kdo je lepší, jestli je „eko-
logičtější” chodit nebo jezdit. Důležité je navzájem 
se respektovat a neohrožovat jedny druhé… Jen je 
otázka, jestli by tam, kde se křižují cesty pro pěší 
s bikerskými stezkami, nemělo být nějaké výraz-
nější barevné značení. 

Soňa Plchová
A co si o Singletrailu myslíte vy? Už jste ho vy-
zkoušeli? Můžete nám napsat do redakce!

Jak se nám v Jedovnicích žije? 
Výsledky průzkumu
Před několika týdny někteří z  vás (já také) vypl-
ňovali dotazník, kterým se studentka Kateřina 
snažila získat podklady pro svou závěrečnou práci 
na  vyšší odborné škole (o  dotazníku jste se moh-
li dovědět na  internetových stránkách jedovnické 
knihovny, na  Facebooku a  možná i  jinde). Zjiš-
ťovala v  něm, jak občané Jedovnic jsou či nejsou 
spokojeni se svým životem zde, nakolik se zajímají 
o hospodaření obce, co se jim v Jedovnicích líbí a co 
jim naopak schází. Mnozí byli zvědavi, co vlastně 
dotazník ukázal. Podařilo se nám slečnu Kateři-
nu kontaktovat, a  tak se můžete nyní seznámit 
s  vyhodnocením výsledků tohoto průzkumu. Dě-
kujeme, Katko, za  ochotné poskytnutí zjištěných 
údajů! (Občané odpovídali anonymně, uváděli ale 
svůj věk, pohlaví a sociální postavení, tj. student, 
zaměstnanec, OSVČ, nezaměstnaný, důchodce.) 

Soňa Plchová, redakce Jedovnického zpravodaje

Dotazníkové šetření spokojenosti 
občanů v Jedovnicích
V  rámci své absolventské práce jsem provedla 
dotazníkové šetření spokojenosti mezi obyvate-
li Jedovnic, ve  kterém jsem se zaměřila na  čtyři 
sledované oblasti: 1) hospodaření obce, 2) infor-
movanost a komunikaci vedení obce k občanům,  
3) vzhled obce a  její silné a slabé stránky, 4) ná-
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zory na  probíhající a  budoucí investice. Účelem 
dotazníkového šetření bylo zjistit názory obyvatel 
Jedovnic na hospodaření obce, jak se občané zají-
mají o rozpočet, jak jsou spokojeni se současným 
vzhledem obce a  jaké služby lidé v  Jedovnicích 
nejvíce postrádají.
V  dotazníkovém šetření jsem získala odpovědi 
od 100 respondentů. Z demografického pohledu 
odpovídaly více ženy, přesněji 55 %. Mezi respon-
denty byla nejvíce zastoupená věková kategorie 
15−25 let a 26–40 let. Drtivá většina respondentů 
je v zaměstnaneckém poměru.
Následně bych ráda představila výsledky dotaz-
níkového šetření v již zmíněných čtyřech sledo-
vaných oblastech.
V prvním okruhu otázek, zaměřující se na  hos-
podaření obce, jsem zjistila, že 59 % tázaných re-
spondentů se zajímá o hospodaření obce a vědí, 
jaký byl rozpočet v posledních pěti letech, avšak 
41 % nemá ponětí o tom, jaký rozpočet byl. Dá se 
tedy říci, že o hospodaření obce se zajímá více než 
polovina tázaných respondentů, což hodnotím 
kladně.
S informovaností a komunikací úřadu s občany 
je většina obyvatel spokojená a neměnila by způ-
sob poskytování a  množství informací. Proto si 
myslím, že obec nemusí klást velký důraz na zlep-
šení v této oblasti.
Nejčastějším nedostatkem ve  vzhledu obce dle 
občanů v  Jedovnicích byl stav silnic. Musím 
konstatovat, že cesty jsou opravdu v katastrofál-
ním stavu, ale všimla jsem si, že hlavní silnice se 
zřejmě začíná opravovat. (Pozn. redakce: Za stav 
hlavní silnice - jak je vysvětleno i v úvodním roz-
hovoru se starostou na  str. 3 - odpovídá Stavba 
a  údržba silnic JMK, ne „obec”. Do  konce tohoto 
roku má SÚS dokončit její rekonstrukci. Sám měs-
tys Jedovnice by ovšem měl udržovat ostatní místní 
komunikace, tj. vedlejší ulice. Ne vždy se to daří; 
letos ještě v dubnu mrzlo a asfaltovat proto nešlo. 
A  teď čekáme, až u  objednané firmy „přijdeme 
na řadu“.)
V silných a slabých stránkách se tázaní respon-
denti shodovali nejvíce na  výhodné turistické 
poloze, spokojeni jsou také s dobrou dopravní do-
stupností větších měst (Blansko, Brno) a  s  okol-
ní přírodou. Záporně pak hodnotili nedostatek 
pracovních příležitostí, nedostatek prostor pro 

výstavbu nových domů a již zmíněný špatný stav 
silnic.
V poslední oblasti, kde jsou řešeny investice 
obce, většina tázaných respondentů souhlasí 
s  uskutečněnými investicemi a  investicemi bu-
doucími. I zde, v otevřené otázce zaměřené na in-
vestice, by lidé uvítali opravu hlavního průtahu 
obce a  vedlejších cest. Také by občané uvítali 
multifunkční hřiště, zkvalitnění vody v rybníku 
Olšovci, vylepšení okolí rybníka či více dětských 
hřišť. Bohužel více jak polovina tázaných respon-
dentů není spokojena se současným vzhledem 
a údržbou obce.
Celkově lze říci, že většina účastníků průzkumu 
je v Jedovnicích spíše spokojená. Některé věci vidí 
kriticky, ale velké plus je to, že se lidé v Jedovni-
cích zajímají o to, co se kolem nich děje a vytváří.

Kateřina Sehnalová 
Pozn. redakce: Je ovšem nutno si uvědomit, že 
průzkumu se zúčastnilo 100 respondentů, což 
vzhledem k tomu, že k 31. 12. 2016 žilo v Jedov-
nicích 2735 obyvatel, představuje 3,7 % občanů. 
I  když odečteme děti do 15 let (v  článku na  str. 
xx jsme se mohli dovědět, že jich je v současnosti 
450), tak průzkum vyjadřuje názory pouze 4,4 % 
občanů Jedovnic nad 15 let. Takže konstatová-
ní, že je dobré, jak se lidé o dění v obci zajímají, 
je možná příliš optimistické. Většina se bohužel 
nijak nevyjádřila.

Máte jiný názor?
Každopádně rubrika „Napsali jste nám“ je ote-
vřena pro názory každého občana. I když nám 
největší radost udělají dobré zprávy o  tom, co 
se kde podařilo, tak názory mohou samozřejmě 
být i kritické, ale vše se dá napsat slušně a v kli-
du; nebudeme zde uveřejňovat příspěvky uráž-
livé nebo vulgární, a rovněž nebudeme tisknout 
anonymní příspěvky - je ale případně možno 
podepsat příspěvek iniciálami, pokud je identita 
autora známa redakční radě. Co je to redakční 
rada a  jaktože jste o  ní dosud nikdy neslyšeli? 
Je to tím, že redakční rada Jedovnického zpra-
vodaje vznikla teprve 25. května 2017, kdy ji 
na své schůzi jmenovalo Zastupitelstvo městyse 
Jedovnice. Více se dovíte v nové rubrice Zprávy 
z redakce.

Soňa Plchová, redakce JZ
Náš nový e-mail: zpravodaj@jedovnice.cz
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Zprávy z redakce

Byla jmenována redakční rada
Začalo to tak: v  lednu jsem se v Brně zúčastnila 
školení „Obecní zpravodaj a  radniční noviny“. 
Jednalo se o  praktický seminář, který vedla lek-
torka s  dlouholetou praxí v  různých odborných 
časopisech a  především s  dvacetiletou zkuše-
ností v redakci zpravodaje jedné brněnské měst-
ské části. Kromě přednášky zaměřené na právní 
předpisy, které řeší vydávání místních zpravoda-
jů, proběhla také výměna zkušeností a  prezen-
tace zpravodajů různých obcí. Vrátila jsem se se 
spoustou nápadů, jak Jedovnický zpravodaj vy-
lepšit - a jedním z nich bylo, že se pokusím získat 
několik spolupracovníků, kteří by měli chuť tvořit 
něco pro druhé a vyzkoušet si trochu novinařiny. 
Několik měsíců jsme nad tím dumali a radili se, 
a konečně v květnu jsme jedovnickému zastupi-
telstvu předložili návrh na  vytvoření redakční 
rady Jedovnického zpravodaje a  návrh Zásad 
pro vydávání Jedovnického zpravodaje. Co to je 
a k čemu je to dobré?
Až dosud totiž nebyla jasně stanovena žádná psa-
ná pravidla, co vlastně do  zpravodaje patří a  co 
se do něj nehodí. To někdy přinášelo komplikace 
u  diskutabilních příspěvků, nebylo jasné, kdo je 
vlastně kompetentní o nich rozhodnout. Obecně 
se doporučuje, i když to není zákonná povinnost, 
aby místní zpravodaj měl redakční radu a písem-
ně formulované zásady, které schvaluje zastupitel-
stvo nebo rada obce.
Redakční rada pak rozhoduje ve sporných přípa-
dech hlasováním. Měla by také řešit další kon-
cepci zpravodaje. Vznik redakční rady je spojen 
s myšlenkou, že Jedovnický zpravodaj bude peri-
odikem zaměřeným nejen na  úřední informace, 
ale bude přinášet i  „nadčasovější“ články, roz-
hovory apod.; zpravodaj by měl nejen přinášet 
zprávy o tom, co se stalo před dvěma měsíci, ale 
především informovat o  tom, co nás čeká, co se 
v Jedovnicích plánuje a připravuje. Tak, jak mno-
zí z čtenářů uvedli v odpovědi na otázku Co vám 
v Jedovnickém zpravodaji chybí? O tom ale níže…
Do  redakční rady byli po  projednání návrhu 
na  schůzi zastupitelstva dne 25. 5. 2017 jmeno-
váni Soňa Plchová (jako šéfredaktorka), Micha-
ela Doleželová a  Zdeněk Doležel. Zároveň byly 
schváleny Zásady pro vydávání Jedovnického 
zpravodaje. Ty budou v nejbližších dnech zveřej-

něny na obecních webových stránkách. V době, 
kdy vyjde toto číslo, už byste je měli najít v sek-
ci Jedovnický zpravodaj: www.jedovnice.cz/cs/ 
informacni-media/jedovnicky-zpravodaj 
Pro zájemce bude možné si vytištěné Zásady pro-
hlédnout v místní knihovně. 

Předběžné výsledky ankety Jak jste 
spokojeni s Jedovnickým zpravodajem?
Co se vám líbí a nelíbí v Jedovnickém zpravodaji, 
co od něj vůbec čekáte a co vám v něm chybí, to 
se snažil zjistit dotazník, který jste mohli vyplnit 
do 31. 5. Nová redakční rada bude výsledky ještě 
podrobně analyzovat. Každý názor je pro nás cen-
ný a přínosný. V srpnovém čísle zpravodaje při-
neseme kompletní výsledky, nyní tedy alespoň 
několik předběžných údajů. Všechny uvedené 
výsledky jsou k 29. 5.; k tomuto datu vyplnilo do-
tazník 85 občanů; z toho bylo 58 žen a 27 mužů. 
22 respondentů vyplnilo papírový dotazník, 63 
on-line dotazník.
Věkově patří většina respondentů mezi osoby 
středního věku. Nejvíce jich spadá do  věkové 
skupiny: 46 až 60 (27 respondentů), 36 až 45 (21), 
26 až 35 (16)., 61 a více (15) 25 a méně (6)
Mezi respondenty nejvíce lidí (36) má maturi-
tu, vysokou školu vystudovalo 30, vzdělání bez 
maturity uvedlo 19 občanů. Na  otázku Čtete 
Jedovnický zpravodaj? odpovědělo 82 obča-
nů Ano. Jen 3 občané odpověděli, že zpravodaj 
nečtou a  dva vysvětlili i  proč – to ovšem nej-
spíše znamená, že ti, kdo zpravodaj nesledují, 
se nezapojili ani ankety. Doufali jsme ve  větší 
účast (85 respondentů = necelá 4 % občanů Je-
dovnic), ale třeba ještě v  posledních pár dnech 
nějaké vyplněné dotazníky přibudou… Podle 
předběžných výsledků nejoblíbenější rubrikou 
je Společenská kronika s  průměrnou známkou 
1,31. Na pomyslné „vyznamenání“ by ale dosáhly 
i  rubriky Historie (průměr 1,43), Kultura (1,48) 
a  nově zavedený Rozhovor (1,5). Nejzajímavější 
pro redakční radu budou ale odpovědi na „otevře-
né“ otázky (Co vám v JZ chybí? Máte další připo-
mínku?). Jejich vyhodnocení si ovšem vyžádá více 
času. Na konečné výsledky i s přehlednými grafy 
se můžete těšit v příštích Zprávách z redakce.

Soňa Plchová



JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 05/06 2017

38

Pozvánky

Sokolský župní přebor 
v lehkoatletickém čtyřboji žactva
XVIII. ročník „Memoriálu br. 
Jaroslava Daňka“
Kdy: neděle 11. 6. 2017
Kde: Jedovnice, sokolské hřiště 
Na Kopci
Prezence: 8.00 – 8.45 hod.
Začátek: 9.00 hod.
Kategorie: 
0. kategorie - děti do 5 let
I. kategorie - předškolní děti a 1. třída
II. kategorie - 2. a 3. třída
III. kategorie - 4. a 5. třída
IV. kategorie - 6. a 7. třída
V. kategorie - 8. a 9. třída
Každá kategorie je ještě rozdělena na  dívky 
a chlapce.
Disciplíny: 
• sprint – 40 m (0. a I. kat.), 50 m (II. a III. kat.), 

60 m (IV. a V. kat.)
• skok daleký (3 pokusy)
• hod míčkem (3 pokusy, měří se nejdelší po-

kus) - 0. až III. kat.
• hod koulí (3 pokusy, měří se nejdelší pokus) 

- IV. a V. kat.
• vytrvalostní běh
Občerstvení pro účastníky zajištěno.

Pozvánka na koncerty Big Bandu
K létu neodmyslitelně patří koncerty pod širým 
nebem. Big Band ZUŠ Jedovnice vystoupí bě-
hem června na venkovních pódiích hned něko-
likrát:
• Neděle 11. června v 15 hodin, výletiště Bara-

chov, Jedovnice – promenádní koncert
• Pátek 16. června v 18 hodin, Pacov (okr. Pel-

hřimov) – Open Air festival souborů ZUŠ
• Sobota 17. června v  15 hodin, Vilémovice – 

koncert u  příležitosti oslav 750. výročí zalo-
žení obce

• Neděle 25. června v 10 hodin, náměstí Svobo-
dy, Blansko – promenádní koncert

• Neděle 25. června v 16 hodin, Krasová – koncert 
u příležitosti oslav 300. výročí založení obce

Přijďte si poslechnout známé melodie napříč 
hudebními žánry od muzikálů, filmové hudby, 
rocku, popu až po klasickou dechovku.

Závěrečný koncert žáků ZUŠ
Srdečně Vás zveme na  závěrečný koncert žáků 
ZUŠ, který se uskuteční ve  čtvrtek 29. června 
v kulturním domě.
16.00 – otevření výstavy výtvarného oboru, vý-
stava závěrečných prací absolventů, vystoupení 
dechového orchestru
16.30 – zahájení programu v sále (hudební a ta-
neční obor) 

Street Dance Kemp 2017  
2. - 9. 7. 2017
Workshopy tanečních legend a slavných choreo-
grafů, battly nejlepších freestylerů a národních 
teamů světa a párty a jamy s top tanečníky!
14. ročník mezinárodního hiphop dance mee-
tingu se tradičně uskuteční v  areálu kempu 
Olšovec v  Jedovnicích u  Brna. Jako každý rok 
sem začátkem července míří tanečníci z  celé-
ho světa, kteří budou mít na programu soutěže 
i workshopy.
Více info na: http://www.redbull.com/cz/cs/
events/1331842211169/street-dance-kemp-2017

Tradiční závody dračích lodí 
se budou konat o  víkendu 22. - 23. července 
na rybníku Olšovci.
Bližší informace budou zveřejněny na www.je-
dovnice.cz a na Facebooku.

Kino E-Cinema Jedovnice – 
červen, červenec, srpen 2017
Adresa: Na  Kopci 571, 679  06 Jedovnice, tel. 
704 425 319
Začátky představení v 17 hodin, pokladna ote-
vřena ½ hodiny předem.
Rada městyse stanovuje výši vstupného do Kina 
E-Cinema Jedovnice 60 Kč, na dětská představe-
ní ve výši 30 Kč a pro děti do 6 let zdarma.
11. 6. neděle – DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ 
DRCNUTÍ
Animovaná komedie USA, 2016.
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/95 /́ Cinemart, a.s. / Vstupné 30 Kč, děti do 6 let 
zdarma / MP
25. 6. neděle – KOLONIE
Drama inspirované skutečnými událostmi. Ně-
mecko, Lucembursko, Francie 2015.
/110 /́ Cinemart a.s. / Vstupné 60 Kč / MP12
9. 7. neděle – ŽELVY NINJA 2
Dobrodružná komedie USA, 2016.
/112 /́ Cinemart, a.s. / Vstupné 30 Kč, děti do 6 
let zdarma / MP
23. 7. neděle – JÁ, OLGA HEPNAROVÁ
Příběh mladé vražedkyně, která byla v  r. 1975 
poslední popravenou ženou v  Československu. 
Drama ČR, 2016.
/105 /́ Bontonfilm, a.s. / Vstupné 60 Kč / MP15

6. 8. neděle – UŽ JE TADY ZAS
Téměř sedmdesát let po neslavném odchodu se 
Adolf Hitler překvapeně probouzí v  dnešním 
Berlíně.
Komedie Německo, 2015.
/110 /́ Cinemart, a.s. / Vstupné 60 Kč / MP
20. 8. neděle – POJAR DĚTEM
Pět filmů Břetislava Pojara: Psí historie, Hiroshi, 
O princezně, která se nesmála, Vánoční balada 
a  Narcoblues. Animované pásmo pro děti ČR, 
2016.
/70 /́ Cinemart, a.s. / Vstupné 30 Kč, děti do 6 let 
zdarma / MP

Program kina E-Cinema Jedovnice najdete 
na internetu: www.jedovnice.cz, sekce Kino.

Inzerce
• Koupíme byt 2+1 nebo 3+1 v Jedovnicích. Tel. 

720 584 911
• Hledáme ke  koupi RD v  Jedovnicích nebo 

okolí. Tel. 720 598 284
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