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Starostovo okénko
Vážení spoluobčané,
zdravím Vás poprvé v  roce 2020. Doufám 
a přeji Všem, ať ten letošní rok je zase o trošku 
lepší než ten minulý.
Setkáváme se v  novém formátu informování 
občanů formou Informací z  Jedovnic. Obsah 
tohoto dvojměsíčníku nebude změněn, bude 
však jednodušší redakční práce.
Rozpočet městyse je již schválen a  v  těchto 
dnech připravujeme investiční akce k  jejich 
realizaci.
Proběhla soutěž na  dodavatele opravy komu-
nikace k základní škole, pokud se vše podaří, 
měla by být dokončena v měsíci srpnu.
Část ulice Legionářská bude také letos opra-
vena i s výměnou vodovodního řadu. Na tuto 

opravu jsme obdrželi dotaci od  Ministerstva 
pro místní rozvoj.
Dotace je také podána na  výstavbu multi-
funkčního hřiště.
Společně s  projektanty upřesňujeme rekon-
strukci obecní budovy č.44 na  Havlíčkově 
náměstí.
Pokračovat budou práce na náměstí a samozřej-
mostí je péče o zeleň a veškerý obecní majetek.
Děkuji Vám všem, kteří nám pomáháte se zim-
ní údržbou a s udržením pořádku kolem svých 
nemovitostí. 
Na závěr mi dovolte, abych Vám popřál pěkné 
dny.

 Ing. Jaroslav Šíbl 
 starosta městyse

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

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 18 ze dne 26. 11. 2019

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:
Rada městyse Jedovnice souhlasí:
•	 s uzavřením dodatku k nájmu části pozemku 

p.č. 2112/1 o  výměře cca 1375 m2 na dobu 
25 let s podmínkou volného průchodu veřej-
nosti po  tomto pozemku včetně využívání 

dětského hřiště a s možností ukončení nájmu 
v případě změny majitele hotelu KRAS

•	 s nadstavbou a  stavebními úpravami objek-
tu hotelu Kras, č.p. 585 na  pozemku p.č. 
2112/5, dle předložené dokumentace, žada-
tel Hotel KRAS s.r.o., Riviera 585, 679 06 
Jedovnice
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•	 s  provedením opravy vodovodní přípojky 
na pozemku p.č. 1747/1, pro rekreační objekt 
č.e. 235, dle předložené dokumentace, žada-
tel JUDr. P. H., Brno

•	 s  provedením plánované opravy vodo-
vodního řadu na  ulici Záměstí, pozemek 
p.č.  1043/1, dle předložené dokumentace, 
žadatel VAS, a.s,, divize Boskovice, 17. listo-
padu 14, 680 19 Boskovice

•	 se stavbou II/373 Jedovnice – Křtiny – 
Březina, mosty 373 – 014, 016 a  37445-9, 
dle předložené dokumentace, žadatel Správa 
a  údržba silnic, Jihomoravského kraje, 
Územní pracoviště Blansko, Komenského 
1685/2, 678 01 Blansko, za dodržení násle-
dujících podmínek:
- Bude dodržena připomínka VAS a.s. divi-

ze Boskovice, ze dne 30.1.2018, č.j. 29/18, 
bod  3. - Dešťové vpusti v  Jedovnicích 
je nutné napojit do  přítoku k  DZ nebo 
do odtoku z DZ. Přednostně je třeba na-
pojit dešťové vody také do  zatrubněného 
toku, který se nachází v místě stavby. 

- Doplnit projektovou dokumentaci v situa-
ci stavby (již pro územní řízení), vodorov-
né dopravní značení V 12a (žlutá klikatá 
čára) v prostoru zálivových pruhů na vjez-
du i výjezdu z autobusových zastávek.

•	 se stavbou rodinného domu včetně přípojek 
IS a komunikačního připojení na pozemku 
p.č. 1635/2 a p.č. 1620, dle předložené doku-
mentace, žadatel L. Z., Jedovnice

•	 se stavbou garáže na pozemku p.č. 2528/250 
a  udělením výjimky z  §25, odst.5, vyhl. 
501/2006 Sb, dle předložené dokumentace, 
žadatel B. F., Jedovnice

•	 s  konáním konání mezinárodního závo-
du vodních skútrů ve dnech 21. 8. - 23. 8. 
2020  a  mezinárodního závodu motorových 
člunů ve dnech 9. 5. - 10. 5. 2020 na  ryb-
níku Olšovec, žadatel Klub vodních spor-
tů Jedovnice z. s., Záměstí 100, 679  06 
Jedovnice. 

•	 s tím, aby komplexní administraci výběrové-
ho řízení projektu „Komunikace k  ZŠ“ za-
jišťovala společnost Institut pro veřejné zada-
vatele, s.r.o., Křenova 438/3, 162 00 Praha, 
v ceně dle předložené cenové nabídky

•	 s  tím, aby administraci projektu „Výstavba 
cyklostezky Jedovnice – Krasová“ zajišťova-
la společnost Regionální rozvojová agentura 
Východní Moravy, Tř. T. Bati 5146, 760 01 
Zlín, v ceně dle předložené cenové nabídky. 

Rada městyse Jedovnice schvaluje:
•	 Dodatek č. 2/2019 ke  smlouvu o  smlou-

vě budoucí o  zřízení věcného břemene 
č.  1030041787/001 se společností E. ON 
Distribuce, a. s., F.A. Gerstnera 2151/6, 
370 49 České Budějovice

•	 na  základě výsledku výběrového řízení 
za  dodavatele „Nakládání s  odpady sběrné-
ho střediska odpadů Jedovnice“ společnost 
EKOTERMEX, a.s., Pustiměřské Prusy 
268, 683 21 Pustiměř a doporučuje zastupi-
telstvu městyse schválit s  touto společností 
smlouvu s účinností od 1. 1. 2020

•	 rozpočtové opatření č. 9/2019 dle předlože-
ného návrhu. 

Rada městyse Jedovnice bere na vědomí:
•	 sdělení ZŠ Jedovnice, okres Blansko, 

Nad  Rybníkem 401, 679  06 Jedovnice, 
o  ředitelském volnu ve  dnech 2.12.2019, 
29.6.2020 a 30.6.2020

•	 přehled hospodaření ZŠ za 3. čtvrtletí roku 
2019. 

Rada městyse Jedovnice nesouhlasí:
•	 s pronájmem části pozemku p.č. 1347, žada-

tel pan O. W., Jedovnice
•	 s poskytnutím finančního daru pro organi-

zací SONS ČR, oblastní odbočka Blansko, 
K. J. Mašky 2, 678 01 Blansko, z důvodu, že 
městys přispívá pouze na aktivity, které vyu-
žívají konkrétní občané Jedovnic

•	 s  poskytnutím finančního daru 
pro  Římskokatolickou farnost Křtiny, 
679 05 Křtiny, z důvodu, že městys každo-
ročně finančně podporuje Římskokatolickou 
farnost Jedovnice

Rada městyse Jedovnice nereflektuje:
•	 na předkupní právo chaty č.e. 222
•	 na předkupní právo na  stánek u  tenisových 

kurtů včetně zařízení a technického vybavení
Rada městyse Jedovnice ukládá:
•	 ukládá tajemnici ÚM zaslat přehled hos-

podaření ZŠ zastupitelům a  předsedovi 
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finančního výboru ukládá předložit přehled 
hospodaření na nejbližším jednání finanční-
ho výboru

Rada městyse Jedovnice doporučuje
•	 doporučuje, aby se závody motorových člunů 

konaly mimo rekreační sezónu. 

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice č. 10 ze dne 12. 12. 2019

Na  základě předložených zpráv a  projed-
naných záležitostí Zastupitelstvo městyse 
Jedovnice:
1. schvaluje ověřovatele zápisu MUDr. Aleše 

Kleinbauera a pana Jaroslava Zelinku. 
2. schvaluje po doplnění program 10. zasedá-

ní zastupitelstva městyse. 
3. bere na  vědomí informaci o  výši nákladů 

za  sběr a  svoz netříděného komunálního 
odpadu za rok 2019

4. schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 
č. 1/2019, kterou se zrušují některé obecně 
závazné vyhlášky

5. schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 
č. 2/2019, o místním poplatku ze psů. 

6. schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 
č. 3/2019, o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství. 

7. schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 
č. 4/2019, o místním poplatku z pobytu. 

8. schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 
č.  5/2019, o  místním poplatku za  provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a  odstraňování komu-
nálních odpadů

9. schvaluje poskytnutí účelové neinvestič-
ní dotace určené na  výdaje JSDH ve  výši 
90.348 Kč

10. nevyužívá předkupní právo k  pozemku 
p.č. 2111, jehož součástí je budova č.p. 595 
z kupní smlouvy a smlouvy o zřízení před-
kupního práva ze dne 25. 7. 2014 za část-
ku 4.800.000 Kč, se společností Domy 
seniorů alfa, s. r. o., Vídeňská 153/119b, 
619 00 Brno

11. schvaluje stanovy svazku obcí Spolek pro 
rozvoj venkova Moravský kras, jehož je 
městys Jedovnice členem

12. schvaluje smlouvu o  zajištění nakládá-
ní s  odpady sběrného střediska odpadů 
Jedovnice číslo 1361-19 se společnos-
tí EKOTERMEX, a.s., Pustiměřské 

Prusy 268, 683  21 Pustiměř, s  účinností 
od 1. 1. 2020

13. schvaluje smlouvu o úvěru č. 99024676144 
s Komerční bankou, a. s., Na  Příkopě 33 
čp. 969, 114 07 Praha, na financování vy-
budování cyklostezky Jedovnice – Krasová. 

14. schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskyt-
nutí dotace z  rozpočtu městyse Jedovnice 
s SK Jedovnice, z.s., Havlíčkovo nám. 71, 
679 06 Jedovnice, na vybudování víceúče-
lového hřiště v městysu Jedovnice

15. stanoví s účinností od 1.1.2020 uvolněné-
mu i neuvolněnému členovi zastupitelstva, 
který je oprávněn k přijímání projevu vůle 
snoubenců, že spolu vstupují do  manžel-
ství, příspěvek na úhradu zvýšených nákla-
dů na úpravu zevnějšku ve výši 500 Kč za 1. 
obřad a za každý další obřad stejného dne 
ve výši 200 Kč.

16. bere na vědomí rezignaci Mgr. S. P. na člen-
ku Redakční rady Jedovnického zpravoda-
je k  31. 12. 2019 a  vyslovuje poděkování 
za činnost v Jedovnickém zpravodaji. 

17. ukončuje činnost Redakční rady 
Jedovnického zpravodaje k 31. 12. 2019. 

18. ruší k  31. 12. 2019 Zásady pro vydávání 
Jedovnického zpravodaje. 

19. bere na vědomí zápis ze schůze Kontrolního 
výboru Zastupitelstva městyse Jedovnice ze 
dne 20. 11. 2019

20. bere na  vědomí zápis ze schůze 
Finančního výboru Zastupitelstva městyse 
Jedovnice ze dne 21. 11. 2019

21. schvaluje rozpočet městyse pro rok 2020 
včetně rozpočtu sociálního fondu. Celkové 
příjmy rozpočtu ve  výši 69.193.800  Kč, 
celkové výdaje ve  výši 69.193.800 Kč. 
Stanovuje jako závazné limity rozpočtu cel-
kové výdaje na  jednotlivých paragrafech, 
příp. rozpočtových skupinách, oddílech 
nebo pododdílech.
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22. schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu 
městyse Jedovnice do roku 2024. 

23. deleguje pravomoc zastupitelstva městyse 
na radu městyse schválit rozpočtové opatře-
ní č. 10/2019 dle skutečného stavu příjmů 
a výdajů v prosinci 2019.

24. schvaluje Smlouvu o  zabezpečení finan-
cování akce „Stezka pro chodce a  cyklis-
ty Jedovnice – Krasová“ s  obcí Krasová, 
Krasová 43, 679 06 Jedovnice.

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 19 ze dne 31. 12. 2019

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:
Rada městyse Jedovnice schvaluje:
•	 Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2022 

Základní školy Jedovnice, okres Blansko, 
Nad Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice

•	 Rozpočet Základní školy Jedovnice, okres 
Blansko, Nad  Rybníkem 401, 679  06 
Jedovnice, na  rok 2020. Závazným ukaza-
telem rozpočtu jsou celkové výnosy a celko-
vé náklady. Příspěvek obce bude vyplácen 
čtvrtletně. 

•	 Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2022 
Mateřské školy Jedovnice, příspěvková orga-
nizace, Zahradní 632, 679 06 Jedovnice

•	 Rozpočet Mateřské školy Jedovnice, pří-
spěvková organizace, Zahradní 632, 679 06 
Jedovnice, na rok 2020. Závazným ukazate-
lem rozpočtu jsou celkové výnosy a celkové 
náklady. Příspěvek obce bude vyplácen 
čtvrtletně. 

•	 změnu odpisového plánu dlouhodobého 
hmotného majetku na  rok 2019 Základní 
školy Jedovnice, příspěvkové organizace, 
Nad Rybníkem 401, 679  06 Jedovnice, 
dle předloženého návrhu

•	 odměnu ředitelce MŠ Jedovnice Mgr.  Jitce 
Kučerové dle předloženého návrhu

•	 smlouvu o  nájmu bytu č. B1 3A4 na  ul. 
Zahradní 676, s  MUDr.  D. V., Lipůvka, 
a s BD Veselec, bytové družstvo, Havlíčkovo 
nám. 71, 679 06 Jedovnice

•	 smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000063 
s panem B. L., Drásov 

•	 smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000072 
s ZO OS KOVO ADAST, Mírová 2, 679 04 
Adamov

•	 smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000048 
s manžely L. a K. J., Brno

•	 smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000026 
s manžely Mgr. I. a Ing. L. S., Blansko 

•	 smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000325 
s Bc. K. H., Pardubice a Ing. M. H., Brno. 

•	 smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000296 
s J. Š., Brno

•	 Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku 
uzavřené dne 18. 4. 2018 s Hotelem KRAS 
s. r. o., Durďákova 360/51, 613 00 Brno, dle 
požadavků schválených na  18.  schůzi RM 
usnesením č. 18/1

•	 smlouvu o  nájmu a  podnájmu nemovitých 
věcí a jejich zařízení a vybavení se společnos-
tí OLŠOVEC s. r. o., Havlíčkovo nám. 71, 
679 06 Jedovnice, s účinností od 1. 1. 2020

•	 zrušení přípojky kabelové televize v RD v ul. 
Na Větřáku 661, 679 06 Jedovnice, k 31. 12. 
2019, žadatelka D. S., Jedovnice. 

•	 Smlouvu o dílo s Agenturou ValFia, s. r. o., 
Rudé Armády 646/47, 683  01 Rousínov, 
na  administraci dotace z  OPŽP na  projekt 
„Sběrný dvůr Jedovnice“.

•	 Vnitřní směrnici č. 1/2020 – Směrnici 
o  tvorbě a použití sociálního fondu s účin-
ností od 1. 1. 2020. 

•	 kalkulaci věcně usměrňované ceny pro služ-
by hřbitovní spojené s  nájmem hrobového 
místa pro rok 2020 – hřbitov Jedovnice, 
dle předloženého návrhu.

•	 zadávací dokumentaci k  veřejné zakázce 
„Jedovnice – komunikace k ZŠ“ 

•	 rozpočtové opatření č. 10/2019 dle předlože-
ného návrhu

Rada městyse Jedovnice bere na vědomí:
•	 Inspekční zprávu a  Protokol o  kontrole 

České školní inspekce, Jihomoravský in-
spektorát, Křížová 22, 603  00 Brno, ob-
sahující skutečnosti zjištěné při  inspekční 
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činnosti provedené v  Základní škole 
Jedovnice ve dnech 14. až 17. 10. 2019

•	 konání Tříkrálové sbírky, pod záštitou 
Charity ČR, ve dnech 1. 1. – 14. 1. 2020. 

Rada městyse Jedovnice nereflektuje:
•	 na předkupní právo chaty č.e. 314
Rada městyse Jedovnice na  základě delegová-
ní zastupitelstva městyse usnesením č. 8/7 ze 

zasedání konaného dne 24. 9. 2019 schvaluje 
Kupní smlouvu č.  UZSVM/BVY/5727/2019-
BVYM na  nákup pozemku p.  č. 483 o  vý-
měře 1067 m2 od  Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, Územní pracovi-
ště Brno, odbor Odloučené pracoviště Vyškov, 
Masarykovo nám. 165/16, 682 01 Vyškov

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 20 ze dne 23. 1. 2020

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:
Rada městyse Jedovnice souhlasí:
•	 se stavbou  skladu zahradního nářadí a  za-

hradní techniky a  akumulační nádrže 
na  dešťové vody na  pozemku p.č. 490, dle 
předložené dokumentace, žadatel D. V. a  J. 
V., Jedovnice.

•	 se stavbou  přípojky NN pro objekt skladu 
zahradního nářadí na pozemku p.č. 2186/2 
a p.č. 2186/1, dle předložené dokumentace, 
žadatel P. Š., Jedovnice

•	 se stavbou  „Jedovnice, RO, chata č.e.337 - 
tlaková kanalizační přípojka” na  pozemku 
p.č. 2541, dle předložené dokumentace, ža-
datel J. M., Blansko

•	 se stavbou  „Jedovnice, RO, chata č.e.333 
– vodovodní a kanalizační přípojka” na po-
zemku p.č. 2068, p.č. 2541 a p.č. 2551/2, dle 
předložené dokumentace, žadatel J. K., Brno

•	 s  provedení zpevněné plochy na  pozemku 
p.č. 455/5 před prodejnou smíšeného zboží, 
dle předložené dokumentace, žadatel N. H., 
Brno.

•	 se stavbou „Nadstavba RD Podhájí č.p. 199“ 
na pozemcích p.č. 1177/1 a p.č. 1177/2, dle 
předložené dokumentace, žadatel Ing. arch. 
Martina Hladíková, Blatnická 4194/3, 
628 00 Brno.

•	 se stavbou rodinného domu včetně přípojek 
inženýrských sítí na  pozemcích p.č.  1089 
a p.č. 1043/1, dle předložené dokumentace, 
žadatel Ing. M. S., Ph.D., Brno.

•	 se stavbou „Přístřešek na auto“ na pozemku 
parcela číslo 611/1, dle předložené dokumen-
tace, žadatel Ing. A. D., Jedovnice.

•	 se stavbou  „Přístavba, nadstavba a  stavební 
úpravy rekreační chaty č.e. 353“ na pozem-
ku parcela číslo 2155 a parcela číslo 2156/1, 
dle předložené dokumentace, žadatel Ing. V. 
S., Brno.

•	 se zveřejněním záměru na  pronájem čás-
ti nebytových prostor v  přízemí budovy 
Na Kopci 83 o výměře 230 m2.

Rada městyse Jedovnice bere na vědomí:
•	 Inspekční zprávu a Protokol o kontrole České 

školní inspekce, Jihomoravský inspektorát, 
Křížová 22, 603 00 Brno, obsahující skuteč-
nosti zjištěné při inspekční činnosti provede-
né v Mateřské škole Jedovnice ve dnech 13. 
až 15. 11. 2019. 

•	 Zprávu o způsobu řešení stížností a petic do-
ručených na městys Jedovnice za rok 2019. 

•	 zápis z jednání komise pro mezinárodní spo-
lupráci ze dne 6. 1. 2020 

•	 zápis z  jednání komise sociálně zdravotní 
ze dne 15. 1. 2020. 

•	 zápis z jednání komise pro občanské záleži-
tosti ze dne 8. 1. 2020. 

Rada městyse Jedovnice nesouhlasí:
•	 s  pronájmem parcel 2170, 2169, 2168, 

2322/42, 2323/4, 2323/3 a  2189/1, žadatel 
Bc. P. P., Pozořice.

Rada městyse Jedovnice schvaluje:
•	 schvaluje smlouvu o  výpůjčce s  Mateřskou 

školou Jedovnice, příspěvková organizace, 
Zahradní 632, 679 06 Jedovnice. 

•	 Odpisový plán dlouhodobého hmotného ma-
jetku na rok 2020 Základní školy Jedovnice, 
příspěvkové organizace, Nad Rybníkem 401, 
679 06 Jedovnice, dle předloženého návrhu. 
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•	 smlouvu o dílo s firmou Čemostav s. r. o., J. 
Lady 1911/15, 678 01 Blansko, na provedení 
dláždění dvoru MŠ

•	 Smlouvu o  účasti městyse na  financování 
díla „Jedovnice – posouzení hydraulické 
spolehlivosti systému odvodnění“ prováděné 
Svazkem vodovodů a kanalizací měst a obcí, 
ul. 17. listopadu14, 680 01 Boskovice. 

•	 zadávací dokumentaci k  veřejné zakázce 
„Obnova povrchu komunikace v  části ul. 
Legionářská, Jedovnice“.

•	 přidělení bytu č. 2C1G3 ve  2. NP Domu 
s  pečovatelskou službou, Zahradní 699, 
679 06 Jedovnice, paní B. T., Březina. 

•	 na základě Nařízení vlády č. 300/2019 Sb., 
kterým se mění nařízení vlády č.  341/2017 
Sb., o  platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě, platový výměr 
ředitelce ZŠ Jedovnice Mgr.  Evě Štaralové, 
dle předloženého návrhu, s  účinností od  1. 
1. 2020.

•	 na základě Nařízení vlády č. 300/2019 Sb., 
kterým se mění nařízení vlády č.  341/2017 
Sb., o  platových poměrech zaměstnanců 
ve  veřejných službách a  správě, platový 
výměr ředitelce MŠ Jedovnice Mgr.  Jitce 
Kučerové, dle předloženého návrhu, s účin-
ností od 1. 1. 2020. 

•	 Smlouvu o nájmu hrobového místa pro ob-
dobí od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2030. 

Rada městyse Jedovnice nemá zájem:
•	 o směnu pozemku p. č. 2456/62, žadatelky 

A. M., Vacenovice a paní M. G., Jedovnice.
Rada městyse Jedovnice na  základě žádostí 
firmy s Vu Le Thong, Dukelských bojovníků 
132, 671 81 Znojmo, schvaluje z důvodu oprav 
prostor prodejny potravin a  naskladnění zbo-
ží snížení nájemného z  budovy Na  Kopci 83 
za měsíce leden a únor 2020 o ½ částky. 

Další důležité informace
Nové nájemní smlouvy a poplatky za hrobová místa

Informujeme o tom, že 30. 6. 2020 končí větši-
na nájemních smluv na hrobová místa na hřbi-
tově v Jedovnicích.
Ti, kterých se to týká, ať se dostaví k podpi-
su nových nájemních smluv na úřad městyse 
dveře č. 1 v období od 4. května 2020 do 17. 
června 2020 

Úřední hodiny městyse:
pondělí a středa
8:00 – 11:30 hod. a 12:00 – 17:00 hod.
Bližší informace podá paní Ševčíková na tel. 
723 247 641 nebo na e-mailu  
kultura@jedovnice.cz

Vybírání poplatků za rok 2020

Od 9. března 2020 se budou vybírat poplat-
ky za rok 2020, a to vždy v pondělí a ve stře-
du od 08.00 do 11.30 hodin, od 12.00 do 17.00 
hodin. 
V  úterý, ve  čtvrtek a  v  pátek se poplatky 
nevybírají!
Poplatek za psa – dle sazby - splatný do 30. 
září 2020. Při platbě prosím předložit číslo 
čipu.
Poplatek za odpad 600,-Kč na osobu a rok – 
splatný do 30. září 2020

Poplatek za KTV – 1000,- Kč za rok - splatný 
do 30. září 2020.
Platby si můžete rozložit na více splátek a vy-
hnete se tak penalizaci při nedodržení termínů!
Při platbě převodem na  účet městyse 
927631/0100 je nutné dodržet správný varia-
bilní symbol, o který můžete napsat na e-mail 
kultura@jedovnice.cz nebo zavolat  na  tel. 
516 528 213, 723 247 641.

Božena Ševčíková, v.r. 
referent kultury a školství ÚM Jedovnice
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Obecní policie
Zpráva o činnosti Policie Městyse Jedovnice 
za období od 21.11.2019 do 24.1.2020

Obecní policie mimo jiné řešila v uplynulém 
období následující události :
•	 1 x kontrola podezřelé osoby bez dokladu to-

tožnosti. Zjištění totožnosti, osoba předána 
rodičům.

•	 2 x oznámen přestupek v  silničním provo-
zu-vozidlo zaparkováno v  zákazu zastavení 
a na soukromém pozemku. Vyrozuměni ma-
jitele vozidel, následné odstranění vozidel. 
Přestupky vyřešeny domluvou – porucha 
vozidel. 

•	 2 x odchyt volně pobíhajících psů. Přestupky-
porušení OZV-vyřešeny domluvou.

•	 3 x nález mobilního telefonu v k.u. městyse 
Jedovnice. Sepsány úřední záznamy, 2 x mo-
bil předán majiteli, l x uložen na služebně OP 
k vyzvednutí.

•	 1 x nález registrační značky v k.ú. Městyse 
Jedovnice. Vyrozumění majitele, sepsán pro-
tokol o předání nalezené r.z.

•	 3 x nález svazku klíčů. K  nálezům sepsán 
úřední záznam, zveřejnění na infokanále.

•	 1 x přijato oznámení - přestupek proti ob-
čanskému soužití – sousedské naschvály. Věc 
šetří OP Městyse Jedovnice.

•	 1 x přijato oznámení – ohrožení osoby střel-
nou zbraní. Výjezd na místo, zajištění místa 
události – po příjezdu hlídek PČR věc předá-
na – podezření ze spáchání tr. činu.

•	 1 x přijato oznámení k záchraně osoby, která 
nevycházela z domu, nereaguje na tel. volání 
ani na  domovní zvonek. Šetření na  místě, 
osoba nalezena při vědomí, na místo přivlána 
ZZS Nemocnice Blansko, převoz, zajištění 
domu, předání klíčů rodinnému příslušníku. 
K věci sepsán úřední záznam.

•	 1 x žádost P ČR k poskytnutí záznamu z do-
hlížecího kamerového systému k  dopravní 
nehodě - ujetí od nehody.

•	 Přijato oznámení o  přestupku proti majet-
ku ke  kterému došlo na  ul. Za  Kostelem 

– krádež lampičky. Přestupek šetří OP měs-
tyse Jedovnice.

•	 1 x přestupek na  úseku ochrany zdraví 
před škodlivými účinky návykových látek 
a  jinými toxikomaniemi – kouření na  mís-
tech, kde to zákon zakazuje - zastávka au-
tobusů na  Havlíčkově náměstí. Přestupek 
vyřešen na místě uložením pokuty příkazem 
na místě.

•	 1 x oznámeno poškození střechy rodinného 
domu na ul. K Propadání. Na místě provede-
no šetření, poškozeno dopravním prostřed-
kem, oznamovateli bylo doporučeno poško-
zení oznámit na DI PČR Blansko.

•	 1 x případ podnapilé osoby na  Havlíčkově 
náměstí, která se po požití alkoholu uvedla 
do stavu, kdy svým chováním budila veřej-
né pohoršení. Z důvodu její ochrany zdraví 
byla osoba převezena do místa bydliště. Věc 
šetří OPMJ jako přestupek proti veřejnému 
pořádku.

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

•	 16 x vystaveno povolení k vjezdu do chatové 
oblasti.

•	 26 x předvolání osob podezřelých ze spáchá-
ní přestupků v silničním provozu. Přestupky 
následně vyřešeny uložením pokut příkazy 
na místě.

•	 9 x výběr poplatků za užívání veřejného pro-
stranství a reklamy na infokanále.

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

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

•	 V uplynulém období strážníci šetřili celkem 
31 přestupků v dopravě spáchaných na k.ú. 
Městyse.

Obecní policie nenahrazuje práci PČR. V na-
léhavých případech nebo při nedostupnosti 
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obecní policie volejte prosím Policii České 
republiky: Tísňová linka: 158
Obvodní oddělení PČR Blansko : 974631396 

Úřední hodiny Obecní policie městyse 
Jedovnice: 
Středa: 13:00 - 17:00 – tel. 723204979 

 Luděk Kolář – velitel Obecní 
policie městyse Jedovnice

Společenská kronika
Jubilanti

Blahopřejeme všem jubilantům, kteří oslaví na-
rozeniny v měsíci lednu a únoru 2020.
Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a spokojenost 
do dalších let života.
Leden
 05.01. Marie Gottwaldová, U Hrubé lípy 

618, 88 roků
12.01. Alena Klímová, Za Kostelem 440, 90 

roků
12.01.  Milada Zouharová, Za Kostelem 448, 

91 roků
23.01.  Stanislav Hřebíček, Za Kostelem 488, 

82 roků
26. 01.  Josef Petr, Na Kopci 751, 83 roků
Únor
02.02.  Drahomíra Balatková, Habeš 366, 82 

roků
03.02.  Alois Tomášek, Zahradní 699, 91 roků

08. 02.  Jarmila Hrazdírová, Za Kostelem 
486, 83 roků

09.02.  Helena Kupková, Na Větřáku 562, 85 
roků

10.02.  Zděna Fleková, K Propadání 143, 88 
roků

12.02.  Milan Jedlička, Zahradní 699, 88 
roků

16.02.  Alois Kopřiva, Zahradní 699, 90 roků
20.02.  Anežka Randulová, Zahradní 699, 81 

roků
29.02.  Marta Nezvalová, Zahradní 699, 92 

roků

V obřadní síni jsme uvítali:
•	 Nikol Halámkovou, Olšovecká 483 
•	 Vojtěcha Pernicu, Na Kopci 636
•	 Jakuba Dvořáka, Za Kostelem 430

Tereza Gottwaldová 
matrikářka ÚM Jedovnice 

Kultura
Informace z knihovny

Novinky v knihovním fondu od 20. 11. 2019
Pro dospělé
Džungle v kuchyni (Ivanka Devátá)
Gump: Pes, který naučil lidi žít (Filip Rožek)
Kanibal z Nine Elms (Robet Bryndza)
Mstitel z Jenštejna (Vlastimil Vondruška)
Obchod s orgány (Tess Gerritsenová)
Pohřbeni zaživa (Dominik Dán)

V pasti lásky (Nora Robertsová)
Amazonie (James Rollins)
Motiv X (Stefan Ahnhem)
Ne jedné lodi (M.R. Clarková)
Paměť kostí (Diana Gabaldon)
Spodní proudy (Nora Roberts)
Ten sen (Martina Formanová)
Design vraždy (Petra Zhřívalová)
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Jako v pohádce (Danielle Steel)
Matka v trapu (Uljana Donátová)
Nová dívka (Daniel Silva)
Pandemie (Robert Cook)
Pekelní andělé (Leo Kessler)
Poslední vdova (Karin Slaughter)
Rusalka (Ivana Nováková)
Naučná literatura
Kronika zániku Evropy (Vlastimil Vondruška)
Mé cesty do hlubin mozku (Vladimír Beneš)
Nikdy není pozdě na  šťastné dětsví (Beatrice 
Landovská)
Stručná historie času (Stehen H. Hawking)
Kdo bojuje, vyhrává (Jana Ryšánková)
Pro děti a mládež:
Holka na útěku (Barbora Robošová)

Co je to měsíc?
Halóóó tady Lucifa! (Marek Hladký)
Míša a její malí pacienti (Ariela Cholevinská)
Já Padouch (Sadie Chesterfieldová)
Léčivé pohádky pro dětskou duši (Romana 
Suchá)
Pět ocásků v Harrachově (Michal Dvořák)
Deník malého poseroutky 11. a  12. díl 
(Všechna sláva a výprava za teplem) Jeff Kinney
Knihovna Jedovnice pořádá cestovatelskou 
přednášku s názvem TAJUPLNÁ AFRIKA - 
v úterý 25. 2. 2020 od 17.00 hodin v kinosá-
le kulturního domu. Přednáší Jiří MÁRA 
s manželkou Alenou.

Michaela Doleželová, knihovnice

Jedovnické plesy 2020

•	 pátek 14. 2. Ples SK - sál KD
•	 sobota 22. 2. Ostatky - sál KD
•	 pátek 6. 3. Ples SPŠ - sál KD

•	 sobota 14. 3. Ples s  vůní benzínu - Klub 
Ice Bikers - sál KD

Pozvánka do divadla

Divadelní soubor Vlastimil Jedovnice uvádí 
autorské představení

Klíč k záhadě zaniklé osady
Reprízy :
neděle – 9.2.2020, začátek v 17 hodin

pátek – 28. 2.2020, začátek v 19 hodin
sobota – 29.2.2020, začátek v 17 hodin
neděle – 1.3.2020, začátek v 17 hodin
kinosál KD Jedovnice
Předprodej vstupenek byl zahájen v  prodejně 
„Květiny Jaroslav Zelinka“ Jedovnice.

Duchovní sloupek
Vyhoď to!
Vladislav Vančura někde napsal: „Humor, to 
není smáti se, humor znamená lépe rozumět.“ 
V tom vyniká především sladkokyselý, moudře 
vážný či vážně moudrý humor židovský. Třeba:
Za  rabínem přijde vyčerpaný a  unavený Žid 
a říká: „Rabi, to se už nedá vydržet. Mám ženu, 
5 dětí, všichni bydlíme v  malém bytě, pořád 
o  sebe zakopáváme, nemáme chvíli klidu.“ 
„Tak si pořiď větší byt,“ odpovídá rabín. „To si 
nemůžu dovolit, nemám na to.“ Rabín se zeptá: 

„A máš doma slepice?“ „Nemám.“ „Tak si kup 
aspoň 5 slepic a nastěhuj si je k sobě domů.“ 
Žid se zařídí podle rabínovy rady, ale za týden 
si zase stěžuje: „Rabi, s těmi slepicemi je to ještě 
horší!“ „Tak si pořiď ještě kočku a psa.“ Židovi 
se to nelíbí, ale poslechne. Uběhne další týden: 
„Rabi, je to čím dál horší! Já se z  toho brzy 
zblázním!“ Rabín se usměje: „Nezblázníš. Jen 
si ještě pořiď kozu.“ „Kozu?“ ptá se nevěřícně 
nešťastník, ale i  tentokrát poslechne. Několik 
dnů to se zaťatými zuby vydrží, ale pak se, 
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převelice rozzlobený, vydá za rabínem. Vztekle 
křičí: „Rabi, ty vaše rady jsou k ničemu! Takhle 
se přece nedá žít!“ Rabi klidně odpoví: „Tak 
všechna ta zvířata zase prodej.“ 
Za  měsíc potká rabín onoho muže na  ulici. 
Vypadá velice spokojeně a hned se hrne k  ra-
bínovi a říká: „Moc a moc jim děkuju za radu! 
Teď už se nám žije tak krásně, jako nikdy před 
tím!“
My bychom pravděpodobně takové rady ne-
poslechli. Přidávat ještě něco tam, kde už teď 
není k hnutí, evidentně situaci neřeší. A přesto 
jsme možná v  podobné situaci. Místo rabína 
nám pořizování nových věcí radí reklamy, 
kamarádi a  regály supermarketů. Výsledek je 
stejný. Předmětů v našich domovech přibývá, 
dokud je kam je dávat a dokud se ještě stíhá-
me o ně starat, protože potřebují údržbu nebo 
přinejmenším pravidelné odstraňování prachu. 
Kromě toho ještě často trávíme užíváním růz-
ných vymožeností čas, který bychom bez nich 
měli pro sebe. A nehromadí se jen věci. Přibývá 
práce, ale i možností zábavy, ať už doma nebo 
jinde. Ve  výsledku jsme spokojení podobně, 
jako ten člověk, který si domů nestěhoval sle-
pice, psa, kočku a kozu. Z toho plyne i řešení 
situace.
Zbavit se věcí, na  které jsme si zvykli, nebo 
změnit natrvalo styl života, se člověku často 
jeví jako nemožné. Můžeme to zkusit aspoň 

dočasně. Církev k  tomu využívá půst, mimo 
církev se tomu říká jinak, ale v  principu je 
to totéž. Dieta se nemusí týkat jen jídla, ale 
v podstatě čehokoli, čeho je příliš a proto nám 
to přerůstá přes hlavu, z pomocníků se stávají 
otrokáři. Pomalu, o  to nebezpečněji. Možná 
jste už slyšeli třeba o dietě digitální…
Aby něco bylo dočasné, musí to být časově ohra-
ničeno. Církevní půst začíná Popeleční středou 
a  končí oslavou Vzkříšení. Po  Masopustu se 
pochová basa jako symbol zábavy, která také 
patří k  tomu, v čem se v postní době omezu-
jeme, a radovánky si vynahradíme na Červené 
pondělí. Nebo taky nevynahradíme, pokud 
zjistíme, že když jsme něco odložili stranou, je 
nám líp, máme víc času, jsme tak nějak zdra-
vější, máme lepší náladu, nejsme pořád utahaní 
a vystresovaní. Možná nám k takovému expe-
rimentu pomůže, když si všimneme, jak jsou 
spokojeni třeba františkáni, kteří patří k  těm 
nejchudším řeholníkům, černoši v Africe nebo 
jiní lidé v rozvojových zemích (pokud jim ov-
šem nenadělá vrásky na  čele nenasytnost tzv. 
civilizovaného světa). Nebo třeba skauti na tá-
boře, kam není zavedena elektřina, není tam 
připojení k Internetu ani mobilní signál, voda 
teče jen v  potoce a  člověk je vydán napospas 
počasí a komárům. Ani je při tom nenapadne, 
že na sebe vlastně vzali poměrně přísný půst.

Václav Trmač, farář

Děti a mládež
Skauti

K+M+B+2020 (3.–4. ledna 2020)
Začátek letošního roku patřil již 20. ročníku 
Tříkrálové sbírky, kterou pořádá po  celé re-
publice Charita ČR. I  letos se v  Jedovnicích 
v  roli králů objevili skauti, skautky, vlčata 
a  světlušky ze skautského střediska Jedovnice. 
V  malých skupinkách chodili dobrovolníci 
od domu k domu a  za  zpěvu “My tři králové, 
jdeme k  vám…” psali svěcenou křídou nade 
dveří K+M+B+2020 (z  latinského Christus 

mansionem benedicat – Kristus požehnej tomuto 
domu). 
Do  sbírkových kasiček jim jedovničtí obča-
né přispěli dohromady krásných 69  975 Kč 
(o 2 550 Kč více než v roce 2019), za což všem 
dárcům patří velký dík. 
Tento rok se dosud v rámci celé České repub-
liky vybralo přes 120 milionů, které Charita 
ČR využívá například na  pomoc nemocným, 
hendikepovaným, seniorům, matkám s dětmi 
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v  tísni či jiným potřebným. V  rámci našeho 
okresu pak konkrétně třeba na podporu mobil-
ního hospice sv. Martina.

Modrý štít – pátek 28. 2. 2020
Rádi bychom jedovnické občany předem in-
formovali o tradiční skautské střediskové akci, 
abychom předešli případným zmatkům. V pá-
tek 28. února (zhruba od  16 do  20 hodin) 
se po Jedovnicích bude odehrávat akce Modrý 

štít. Jde o hru na motivy odboje proti komu-
nistickému režimu v  50. letech 20. století, 
během které chceme dětem přiblížit danou 
dobu pomocí zážitku.
V  průběhu této akce budou pobíhat 
po Jedovnicích skauti (odbojáři) a také vedou-
cí (příslušníci STB, lidových milicí, …), kteří 
je budou chytat. Nelekněte se tedy, kdyby vás 
náhodou chtěl někdo legitimovat, pravděpo-
dobně si vás jen spletl s  hráčem. Děkujeme 
za pochopení.

Mateřská škola
Mateřská škola Jedovnice dostala ocenění dobré praxe 

V letošním školním roce udělila Česká školní 
inspekce Mateřské škole Jedovnice ocenění 
dobré praxe. Ocenění dostala škola za aplikaci 
konkrétních výstupů z  evaluačního systému 
do plánování a jejich využití při důsledné indi-
vidualizaci vzdělávání. Převedeno z odborného 
do  normálního jazyka to znamená, že máme 
fungující školní vzdělávací program, ve kterém 
máme jasně stanovena pravidla, podle kterých 

hodnotíme svoji práci. Podle toho, co se daří, 
či nedaří, plánujeme další činnosti s  dětmi. 
Při výchově a vzdělávání k dítěti přistupujeme 
jako k osobnosti, která se učí žít ve společenství 
ostatních dětí, má určitý potenciál z rodiny. My 
si klademe za cíl tento potenciál rozvinout, po-
moci rodině vychovat osobnost, která se bude 
chtít učit nové věci, v budoucnu se uplatní. 
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Rádi bychom veřejnosti představili mateř-
skou školu tak, jak ji vnímají učitelé a další 
zaměstnanci školy. Na  otázku odpovídalo 
osm pedagogů, dvě paní uklízečky a  tři paní 
kuchařky. Rozhovor uvádíme ve zkrácené ver-
zi. Pokud Vás zajímají i další odpovědi, přečíst 
si je můžete na www.msjedovnice.cz
Jaké přednosti má podle vašeho názoru 
Mateřská škola Jedovnice?
Pí učitelka Dana: Jelikož na  mateřské škole 
působím delší dobu, mohu posoudit změ-
ny, ke kterým došlo za dobu mého působení. 
Každým rokem systematicky vylepšujeme 
prostředí školky. Týká se to nejen tříd a pod-
nětného prostředí pro vzdělávání, ale i celkové-
ho zázemí pro zaměstnance, společné prostory 
pro rodiče a návštěvy školy. Naší chloubou je 
bezesporu školní zahrada v přírodním stylu. 
Tato skutečnost vyžaduje dobrou spolupráci 
s  naším zřizovatelem, Městysem Jedovnice, 
který opravy zajišťuje a  financuje. Ale také 
s  Klubem rodičů, který při mateřské škole 
pracuje. Spolupráce s  rodiči je u  nás opravdu 
na výborné úrovni. 
Asistentka pedagoga Lenka: V  naší mateřské 
škole se mi nejvíce líbí profesionální přístup 
učitelek k  dětem. Vedení školy vytváří pod-
mínky pro náš další profesní růst. Vědomosti 
získané na seminářích si vzájemně předáváme 
a tato týmová spolupráce umožňuje propoje-
ní teorie s  praxí. Paní ředitelka získává pro 
školu peníze z  různých projektů, které vy-
užíváme pro zkvalitnění podmínek výchovy 
a vzdělávání. Oceňuji spoustu nadstandard-
ních aktivit naší školy, pořádaných ve  směru 
k dětem. Nyní se chystáme do divadla Radost 
v Brně. Celoročně probíhají na škole projektové 
dny z oblasti polytechnické výchovy s  tématy 
například: Stavitel města, mostů nebo Malý 
architekt. O  dalších aktivitách pravidelně in-
formujeme na webových stránkách.
Pí učitelka Alena: Pro fungující mateřskou ško-
lu je důležité dobré vedení, a  to naše škola 
má. Paní ředitelka je empatická a  neodmítne 
radu či pomoc při řešení jakékoli záležitosti. 
Kladně hodnotím vztahy mezi zaměstnan-
ci vůbec. Nově navržené aktivity, postřehy 
či náměty společně diskutujeme a  snažíme se 
najít to nejlepší řešení. Tím se posunujeme 

stále dopředu. Jako učitelky táhneme za jeden 
provaz, a to má pozitivní dopad na dobré klima 
ve třídách a v celé škole. Na dětech vidím spo-
kojenost, nadšení pro nabízené aktivity, a i vý-
sledky vzdělávání tomu odpovídají.
Pí učitelka Jitka: Děti mají možnost říci na věc 
svůj názor, volit činnosti podle zájmu a třeba 
i opakovaně. V naší škole máme smíšené třídy, 
to umožňuje vzájemné učení se jeden od dru-
hého. Starší se učí pomáhat mladším, když si 
o to řeknou. Vezmou je do party při hře nebo 
dokonce zastoupí učitelku a vysvětlí mladšímu 
kamarádovi, co má dělat. Dobře máme na-
stavenou přípravu dětí do  základní školy. 
V rámci školní připravenosti organizujeme pro 
rodiče a děti edukativně stimulační skupinky. 
Pí uklízečka Lada a Kateřina: Hlavně si ceníme 
vedení mateřské školy, na  tom hodně záleží. 
Také vstřícnost paní učitelek k  nám, pro-
vozním zaměstnancům. Dovedou zastoupit 
každou práci, například když někdo onemoc-
ní, ochotně, po  své pracovní době, pomohou 
s úklidem. V zimních měsících zase my, uklí-
zečky, pomáháme při oblékání dětí, aby byly 
co nejdříve venku a  nemusely dlouho čekat 
oblečeny v šatně. 
Pí kuchařky Andrea, Libuše a  Jana: Rády by-
chom představily školní jídelnu. Vaříme tak, 
aby děti měly zdravou stravu plnou vita-
mínů. Zahrnujeme i potraviny, které se v ně-
kterých rodinách moc nevaří. Děti tak mohou 
ochutnat knedlíky ze špaldové mouky, celerové 
pyré nebo zeleninový bulgur. Také jsme zaved-
li ranní ovocnou svačinku. Komunikujeme 
s dětmi při vydávání jídla. Děti si samy říka-
jí o  velikost porce. Nestydí se přidat si. Naší 
největší odměnou je prázdný talíř a  věta: 
„Paní kuchařko, dneska to bylo moc dobré!“ 
Samozřejmostí je získávání nových poznatků 
na kurzech nových trendů v moderním vaření 
nebo praktický postup při sestavování jídelníč-
ku. Uvědomujeme si zodpovědnost naší práce. 
Jídlo musí být zdravé, chutné a včas na stole 
u našich malých strávníků. I ve vypjatých si-
tuacích, například když některá z kolegyň one-
mocní, si navzájem pomáháme a děláme svou 
práci s láskou.
Závěrem pí ředitelka Jitka: Mateřská ško-
la Jedovnice provozuje činnost ve  dvou 
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propojených budovách, které jsou nově opra-
veny, účelně a  moderně vybaveny. Na  první 
pohled je znát, že výchova a  vzdělávání 
předškolních dětí je pro našeho zřizovatele, 

Městys Jedovnice prioritou. Její jedinečnost, 
přednost, však spočívá především v  lidech, 
kteří zde pracují. Spočívá ve vzájemné ochotě 
spolupracovat, pomáhat si navzájem, vzájemně 
se respektovat, naplňovat společné cíle.
Celý rozhovor si můžete přečíst na webu ma-
teřské školy Jedovnice www.msjedovnice.cz

Připravujeme zápis do mateřské 
školy jedovnice od školního 
roku 2020/2021
Vážení rodiče, od 1. dubna do 7. května (včet-
ně) se můžete přihlašovat k zápisu do mateřské 
školy Jedovnice.
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Zápis se bude konat 12. května 2020.

Způsob přihlášení:
•	 On – line způsobem, přes naše webové strán-

ky www.msjedovnice.cz
zvolíte si čas, kdy se dostavíte k zápisu, 
v  záložce ke  stažení vytisknete formuláře 
(žádost, přihlášky: ke stravování a do Klubu 
rodičů, potvrzení od lékaře, souhlas se zpra-
cováním osobních údajů), vyplněné formu-
láře přinesete v den zápisu do mateřské školy.

•	 Osobně přímo v  ředitelně mateřské školy, 
kde si zvolíte čas zápisu a dostanete
vytištěné formuláře, které vyplněné přinese-
te v den zápisu do mateřské školy. Před osob-
ní návštěvou volejte na telefon: 722 686 637. 
Děkujeme za pochopení.

Všechny informace o zápisu najdete od měsíce 
dubna na našich webových stránkách.
„Těšíme se na nové holky a kluky!“

Vedení mateřské školy Jedovnice

Základní škola
Děti ze ŠD a ŠK se zapojily do projektu ,,Krabice od bot“

Ve dnech od 27. 11. – 2. 12. 20019 proběhla 
na naší základní škole ve školní družině a klu-
bu sbírka věcí pro děti z  dětských domovů 
aj. v  rámci projektu ,,Krabice od  bot“. Dárku 
se podařilo vybrat obrovské množství, a  tak 
jsme se mohli podílet na  zpříjemnění Vánoc 

dětem různých věkových kategorií, a  to od  3 
do 15 let. Děti samy třídily nasbírané hračky, 
knihy, školní potřeby, drogerii a jiné potřebné 
věci a dávaly tak dohromady jednotlivé krabice 
podle vybrané věkové kategorie. Nakonec jsme 
krabice zabalili do  vánočního balicího papíru 
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a nic nám nebránilo v převozu dárků na sběrné 
místo do Drásova, kam bylo odvezeno 25 dár-
kových krabic. 
A protože nám ještě spousta dárků, především 
plyšových hraček, zbyla, rozhodli jsme se je 
se  žáky věnovat dětem z  Dětské léčebny pohy-
bových poruch v Boskovicích. A  tak jsme v pá-
tek 13. 12. 20019 rozsvítili oči radostí dětem 
i  v  Boskovicích. Děkujeme dětské léčebně 

za vřelé přivítání a za to, že jsme mohli být pří-
mo u toho, kdy jedny děti dokáží maličkostmi 
vykouzlit úsměv na tvářích jiným dětem, které 
to nemají v životě až tak jednoduché. Obrovské 
poděkování patří těm žákům a jejich rodičům 
za to, že se vůbec do sbírky zapojili a rozhodli 
se tak podílet na pomoci druhým.

Mgr. Psohlavcová Regina

Jedovnická rolnička 

V  pátek 6. 12. 2019 se konala v  Kulturním 
domě v  Jedovnicích Jedovnická rolnička. 
Úvodním slovem provázeli žáci 9. ročníku 
Teodora Holubová a Ondřej Kala. Akce probí-
hala současně v obou sálech kulturního domu. 
V kinosále jsme mohli zhlédnout program, kte-
rý si připravily jednotlivé třídy. Slyšeli jsme pís-
ně a recitaci básní, viděli jsme tanečky a street 

dance, reklamu na coca – colu a plno dalších 
vystoupení s vánoční tématikou. 
V sále se konal prodej výrobků žáků naší školy. 
Prodávat se začalo již hodinu před začátkem 
vystoupení a nakupovat se mohlo v jeho průbě-
hu i po skončení programu.
Návštěvníci druhého ročníku Jedovnické rol-
ničky se mohli občerstvit v bufetu i ochutnat 
perníčky našich žáků.
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Páteční podvečer nám utekl za  doprovodu 
výborné zábavy, kterou nám poskytli odvážní 
a šikovní žáci, velmi rychle. Co k tomu dodat? 
Snad jen to, že děkujeme všem lidem, kteří se 
na  rolničce podíleli. Samozřejmě děkujeme 
i Vám, milí rodiče a prarodiče a ostatní, že jste 

přišli, byli jste skvělé publikum. Doufáme, že 
v  této akci budeme pokračovat. My se už teď 
těšíme na  další rolničku a  věříme, že bude 
neméně úspěšná jako tento rok. Děkujeme 
a za rok na shledanou!

Záchytná stanice pro psy Boskovice navštívila ŠD a ŠK 

V  pondělí 16. 12. 2019 navštívili naši školní 
družinu a  školní klub zástupci městské poli-
cie ze Záchytné stanice pro psy v  Boskovicích. 
Přednáška se konala v tělocvičně ZŠ od 14–15 
hodin. Nejdříve se děti seznámily s asistenčním 
psem Nessie, poté se dozvěděly pár informací 
o  stanici a  jejím fungování. Nejvíce je však 
zajímalo, jak se postupuje při odchytu zatoula-
ných pejsků. Naučily se, že v takovém případě 
musejí nejdříve volat městskou policii, popsat 
místo výskytu, vzhled pejska a  představit se. 
V závěru nám Nesiie předvedla pár triků, které 
s paničkou pilně nacvičila. Děti se na závěr za-
pojily i do překonání rekordu v rámci jednoho 
triku, a to v podbíhání, plazení se pod nohama 
dětí. Doposud byl rekord 30 osob, naši žáci jej 
přepsali na 36. Na úplný závěr byly stanici pře-
dány granule pro pejsky a kočičky, které byly 
částečně zakoupeny z výdělku dětí z Jedovnické 
rolničky. Děti přednáška velice bavila a  ještě 
dlouho po  ní jsme si v  družině na  toto téma 
povídali. 

Mgr. Psohlavcová Regina

Olešnice 2020

12. ročník lyžařského výcviku se rozběhl 
v  pondělí 20.1. 2020 , kdy 130 nedočkavých 
malých lyžařů nastoupilo do  čtyř autobusů 
a odjelo do Olešnice.
Děti byly rozděleny do  patnácti družstev. 
Nejpočetnější družstvo mělo 11 lyžařů, takže 
všichni si velmi dobře zalyžovali a  mohli své 
lyžařské umění zdokonalit. 
Instruktory jsme letos měli nejen z řad učitelů, 
ale i  z  řad rodičů, kteří se nám nahlásili jako 

dobrovolníci. Všem jim patří obrovský dík 
za jejich práci. 
Od  pondělí do  středy jsme trénovali oblouky 
a ve čtvrtek jsme jako závodníci projížděli zá-
vodními brankami. Vůbec nezáleží na  tom, 
kdo vyhrál, důležité je to, že každý zvítězil sám 
nad sebou a posunul se v lyžování o kus dál.
V pátek to už bylo lyžování pro radost, vyhod-
nocení závodů, vyřazení páťáků z  našich řad 
a spousta odměn, které pro nás připravili laska-
ví a hodní rodiče. 
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Ještě jednou bychom chtěli poděkovat těm ro-
dičům a prarodičům, kteří nám letos přispěli 

buď finanční částkou nebo darem na tuto akci. 
Moc si vážíme Vašeho zájmu o tuto akci.

 Realizační tým učitelů ZŠ Jedovnice

Základní umělecká škola
Pozvání ze ZUŠky

Základní umělecká škola F. B. Ševčíka 
Jedovnice vás srdečně zve na Koncert pedago-
gů a žáků, pořádaný u  příležitosti 40. výročí 
založení školy v neděli 22. března 2020 v 15 
hodin v sále kulturního domu.

V  rámci soutěží základních uměleckých škol 
vyhlášených MŠMT pořádá ZUŠ Jedovnice 
školní kola.
V pondělí 10. února 2020 vystoupí v sále školy 
žáci smyčcového oddělení a v úterý 11. února 
2020 se tamtéž představí naši mladí klavíristé. 

Srdečně zveme rodiče i širokou veřejnost.

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2019

Přihlášky ke studiu na ZUŠ Jedovnice je mož-
né podávat na vedení školy do 10. května 2020. 

Talentové zkoušky budou probíhat v  termínu 
od 1. do 5. června 2020. Výsledky přijímacího 
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řízení budou zveřejněny na  internetových 
stránkách školy do 30. 6. 2020.

Adventní vystoupení rudického sboru v Rakousku

V sobotu 14. 12. 2019 jsme se s rudickým pěvec-
kým sborem vydali na dlouhý celodenní výlet, 
spojený s adventním vystoupením v Rakousku. 
Spojené partnerské obce Fallbach – Loosdorf 
si od  zastupitelstva v  Rudici vyžádaly naše 
předvánoční vystoupení. Před místní nově zre-
konstruovanou budovou „Theater Winkelau“ 
jsme zazpívali celkem 13 koled, ze kterých se 

nejvíce líbily Tichá noc a O Tannenbaum zpí-
vané v německém jazyce. Tyto koledy si vděčné 
publikum zazpívalo s  námi. Naše vystoupení 
mělo takový ohlas, že jsme při závěrečném lou-
čení obdrželi od místních zastupitelů pozvání 
i na příští rok. 

Mgr. Kateřina Mašová

Koncert v DPS Holásecká

K  tradičním akcím začátku nového roku pa-
tří vystoupení žáků v  Domově pro seniory 
Holásecká v  Brně – Tuřanech. Na  přípravě 
letošního programu se podíleli žáci hudebního 
a  tanečního oboru. Klienty domova potěšili 

instrumentálními čísly, zpěvem a taneční cho-
reografií s  orientálními křídly. S  potěšením 
jsme přijali nabídku paní ředitelky k častějším 
vystoupením během celého školního roku.

MgA. Michal Hreňo
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Taneční obor

V  polovině listopadu nastoupila za  paní uči-
telku Lenku Šimkovou, která je nyní na  ma-
teřské dovolené, nová paní učitelka Zuzana 
Mašterová. 
Žáci tanečního oboru prezentovali své umění 
na třech vystoupeních během listopadu a pro-
since. Vystoupili na akci Rozsvícení vánočního 
stromečku v Jedovnicích, na Vánočním koncer-
tu v KD Jedovnice a na Vánočním vystoupení 

v Blansku. Všechny tři vystoupení měly velký 
úspěch.
V  současné době nás čeká nacvičování tanců 
na připravovaný muzikál Z pohádky do pohád-
ky a nácvik na závěrečné taneční vystoupení.
Děkujeme rodičům za  připravenost žáků 
a podporu na výše zmiňovaných akcích.

Mgr. Zuzana Mašterová

Výtvarný obor

„Jako Leonardo jdeme dál, ani on se nových 
věcí předem nelekal…“
V pravdě renesanční autoři, to jsme letos my. 
Už jsme vynalézali a konstruovali, malovali ob-
razy, kreslili studie, vytvářeli 3D modely, věno-
vali se astrologii i astronomii a teď se pouštíme 
do přípravy divadelních kulis. Právě ty budou 
důležitou součástí chystaného muzikálového 
vystoupení naší ZUŠky.

Vzhledem k  jejich větším rozměrům, s  ni-
miž občas trochu bojujeme, a  i  přes občasné 
výškové hendikepy autorů, se blížíme k  jejich 
zdárnému dokončení. Do  toho všeho se ještě 
připravujeme na Setkání parohatých měst, je-
hož součástí bude i prezentace naší tvorby.

Mgr. Jitka Vávrová
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Sport
„Fotbalista okresu Blansko 2019“

V pátek 24. 1. 2020 . byly v Zámeckém 
skleníku v Boskovicích vyhlášeny výsled-
ky ankety „Fotbalista okresu za rok 2019“, 
kterou pořádá každoročně Okresní 
fotbalový svaz Blansko. Fotbalovým 
králem se stal Ondřej Paděra, hráč FK 
Blansko, trenérem roku Vladan Horák 
z  Kunštátu, nejlepším rozhodčím byl 
zvolen Jakub Machorek. 
Velkého úspěchu dosáhla hráčka SK 
Jedovnice, Jana Sedláčková, která se 
umístila mezi třemi nejlepšími v katego-
rii „přípravka bez určení pořadí“ . Výbor 
SK Jedovnice , spoluhráči a všichni příz-
nivci jedovnické kopané Janě blahopřejí, 
děkují za  vynikající reprezentaci obce 
a  přejí mnoho štěstí , zdraví a  dalších 
sportovních úspěchů. 
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Různé
Rozpis stomatologické LSPP 

Okres Blansko - 1. pololetí 2020  
Služba je sloužena od 8.00 - 13.00 hodin 

Únor 
•	 1.2. MUDr.  Řehořek (MUDr.  Řehořková) 

Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453
•	 2.2. MUDr.  Řehořek Poliklinika Blansko, 

Sadová 33 516 488 453
•	 8.2. MUDr.  Semrádová Sloup, Zemspol, 

221 516 435 203
•	 9.2. MUDr.  Roth Ostrov, Zdrav. středisko 

516 444 326
•	 15.2. MUDr.  Adamová Letovice, 

Masarykovo náměstí 18 516 474 018
•	 16.2. MUDr.  Pokorná M. Blansko, 

Gellhornova 9 516 412 422
•	 22.2. MUDr. Pernicová Boskovice, Růžové 

nám. 16 774 177 804
•	 23.2. MUDr.  Paulíčková Černá Hora, 

Zdrav. středisko 725 415 615
•	 29.2. MUDr.  Paděrová Šebetov, 

117 516 465 452
Březen 
•	 1.3. MUDr. Padalík Boskovice, Nemocnice 

Boskovice 516 491 263
•	 7.3. MUDr.  Nečasová Blansko, ZŠ TGM, 

Rodkovského 2 607 812 963
•	 8.3. MUDr.  Mikulášková Letovice, 

Mánesova 468/2 516 474 488
•	 14.3. MUDr.  Lukeš Boskovice, Smetanova 

24 516 454 046
•	 15.3. MUDr.  Loskot Svitávka, Hybešova 

197 516 471 210
•	 21.3. MUDr. Láníková Poliklinika Blansko, 

Sadová 33 516 488 456
•	 22.3. MUDr. Kutlíková Boskovice, Růžové 

náměstí 2345/12 602 882 007
•	 28.3. MUDr. Kupková Poliklinika Blansko, 

Sadová 33 516 488 457
•	 29.3. MUDr.  Kulhánková Křtiny, Zdrav. 

středisko 516 414 291

Duben 
•	 4.4. MUDr.  Kubínová Boskovice, 

Nemocnice Boskovice 516 491 263
•	 5.4. MUDr.  Křížová Knínice u  Boskovic, 

330 774 844 735
•	 10.4. MUDr.  Kraml Boskovice, Růžové 

nám. 16 733 644 499
•	 11.4. MDDr. Koudelková Blansko, Pražská 

1b 516 419 538
•	 12.4. MUDr.  Kopáčková Letovice, A. 

Krejčího 1a 516 474 369
•	 13.4. MUDr.  Jílková Rájec, Ol. Blažka 

145 516 410 786
•	 18.4. MDDr.  Javorská A. Poliklinika 

Blansko, Sadová 33 516 488 455
•	 19.4. MDDr.  Janáč Boskovice, Lidická 

10 537 021 289
•	 25.4. MUDr. Jaklová Boskovice, Smetanova 

24 516 454 046
•	 26.4. MUDr.  Chatrný Boskovice, Lidická 

8 516 454 338
Květen 
•	 1.5. MUDr. Houdková Blansko, Pražská 1b 

731 144 155
•	 2.5. MUDr. Hošáková Adamov, U Kostela 

4 516 446 428
•	 3.5. MUDr.  Bočková Jana Kunštát, nám. 

ČSČK 38 516 462 203
•	 8.5. MUDr.  Havlová Blansko, Pražská 1b 

721 425 074
•	 9.5. MUDr. Hanáková Blansko, Pražská 1b 

516 418 788
•	 10.5. MUDr. Grénarová Magda Boskovice, 

Růžové nám. 16 774 710 550
•	 16.5. MUDr.  Fenyk Letovice, Tyršova 

15 516 474 310
•	 17.5. MUDr. Hosová Rájec, Zdrav. středisko 

516 432 138
•	 23.5. MDDr.  Bočková Eva Kunštát, nám. 

ČSČK 38 516 462 203
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•	 24.5. MUDr. Beranová Blansko, Gellhornova 
9 735 056 656

•	 30.5. MDDr.  Potůček Blansko, Pražská 1b 
516 419 538

•	 31.5. MUDr. Žilka Benešov, 19 516 467 313
Červen 
•	 6.6. MDDr. Veselý (MDDr. Veselá) Letovice, 

Masarykovo náměstí 162/38 792 325 591
•	 7.6. MDDr.  Veselý Letovice, Masarykovo 

náměstí 162/38 792 325 591
•	 13.6. MDDr.  Vrbová Knínice u  Boskovic, 

330 774 844 735
•	 14.6. MDDr.  Trubáčková Poliklinika 

Blansko, Sadová 33 516 488 452
•	 20.6. MUDr.  Tomaštíková Adamov, 

Smetanovo nám. 327 516 446 398

•	 21.6. MUDr.  Tomášková Blansko, Pražská 
1b 734 177 800

•	 27.6. MUDr. Sládek Velké Opatovice, nám. 
Míru 492 516 477 319

•	 28.6. MUDr.  Semrádová Sloup, Zemspol, 
221 516 435 203

Mimo výše uvedenou je služba zajištěna 
v Brně, Úrazová nemocnice, Ponávka 6, tel. 
545 538 111. 

Úrazová nemocnice v  Brně, Ponávka 6, 
tel. 545  538  111 službu zajišťuje ve  všední 
dny  od 18.00 hodin do 24.00 hodin. O so-
botách, nedělích a  svátcích od  8.00 hodin 
do 20.00 hodin.

Ordinační doba lékařů v Jedovnicích

Obvodní lékařka MUDr. Helena Grimová, 
tel. 516 442 213
Po 07.00 – 09.00 akutní stavy
 09.00 – 13.00 po předchozím objednání
 14.00 – 15.30 návštěvní služba
Út 07.00 – 09.00 akutní stavy
 09.00 – 13.00 po předchozím objednání
 14.00 – 15.30 návštěvní služba
St 07.00 – 09.00 akutní stavy
 09.00 – 12.00 po předchozím objednání
 13.00 – 15.30 návštěvní služba
Čt 07.00 – 09.00 akutní stavy
 09.00 – 13.00 po předchozím objednání
 14.00 – 18.00 po předchozím  
 objednání pro zaměstnané
Pá 07.00 – 09.00 akutní stavy
 09.00 – 12.00 po předchozím objednání
 13.00 – 15.30 návštěvní služba
Obvodní lékař MUDr.  Ivo Procházka, tel. 
516 442 725
Po 06.30 – 09.00 akutní stavy
 09.00 – 13.00 po předchozím objednání
 13.00 – 15.30 návštěvní služba
Út 06.30 – 09.00 akutní stavy
 09.00 – 18.00 po předchozím objednání
St 06.30 – 09.00 akutní stavy
 09.00 – 13.00 po předchozím objednání
 13.00 – 15.30 návštěvní služba
Čt 06.30 – 09.00 akutní stavy

 09.00 – 13.00 po předchozím objednání
 13.00 – 15.30 návštěvní služba
Pá 06.30 – 08.00 akutní stavy
 09.00 – 13.00 po předchozím objednání
 13.00 – 15.30 návštěvní služba
Pediatrie: MUDr. Gabriela Peroutková, tel. 
516 442 817
Po 07.30 – 11.30 pro nemocné
 12.00 – 14.30 prevence pro objednané
Út 07.30 – 11.30 pro nemocné
 12.00 – 14.30 prevence pro objednané   
 0-18 měsíců
St 07.30 – 11.30 pro nemocné
 12.00 – 14.30 prevence pro objednané
Čt 12.00 – 18.00 prevence pro objednané  
 7 – 19 let
Pá 07.30 – 12.00 pro nemocné
Zubní lékařka MUDr. Vlasta Staňková, tel. 
516 442 726
Po 07.30 – 14.30
Út 07.30 – 16.00
St 07.30 – 14.30
Čt 07.30 – 14.30
Pá 07.30 – 12.00
Lékárna Kras, tel. 516 442 238
Po až Pá 07.30 – 12.30 
  13.00 – 17.00
So  08.30 – 11.00
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Veterinární ordinace Vetka, Kateřina 
Zouharová, tel. 534 008 307
Po 09.00 – 12.00
 14.00 – 17.30
Út 09.00 – 12.00
 14.00 – 17.30

St 15.00 – 19.00
Čt 09.00 – 12.00
 14.00 – 17.30
Pá 09.00 – 12.00
 14.00 – 17.30
So 09.00 – 11.00

Pozvánky
 X Putování Levantou

Přednáška Ing. Pavla Huňky, kinosál KD 
Jedovnice, neděle 16. února od 17.00
Levanta - oblast s  tisíciletou historií, popiso-
vanou ve Starém i Novém zákoně, s antickými 
památkami i připomínkami křižáckých válek. 
Oblast s konfliktní minulostí i současností. 
A toho všeho se dotkneme. Podnikneme noční 
výstup na Mojžíšovu horu na Sinaji, přenocuje-
me na poušti v místech, kde působil Lawrence 
z  Arábie. Navštívíme biblická místa, jako je 
Nazaret, Betlém, Jeruzalém či Kafarnaum, ale 
také Izraelem anektované Golanské výšiny. 
Potkáme Lotovu ženu i  současné izraelské 
vojačky. Projdeme se s  františkány po  Via 
Dolorosa, vstoupíme zamřížovaným přecho-
dem z  Východního Jeruzaléma do  Betléma. 
Navštívíme pohádkovou Petru i  Jericho, nej-
starší město světa. A hlavně absolvujeme setká-
ní s mnoha místními lidmi.
Sokol Jedovnice Vás srdečně zve na tradiční

 XOstatkovou zábavu 
s pochováváním basy

v sobotu 22. února 2020 v sále kulturního 
domu.
Začátek ve 20 hodin, vstupné 100,- Kč. K tanci 
a poslechu hraje skupina

K  band. Občerstvení a  točené pivo zajištěno. 
Rej masek ve 20:30 hodin.

 X Ples S VŮNÍ BENZÍNU
Srdečně všechny zveme na 2. ročník plesu, 
který se bude konat dne 14.3.2020 v KD 
Jedovnice.
•	 Po  celý večer bude hrát kapela jménem 

Exploze. 
•	 Občerstvení včetně točeného piva.
•	 Můžete se těšit na půlnoční překvapení.
•	 Není povinné společenské oblečení.
Prodej vstupenek v  Juříkově cukrárně na  ná-
městí v Jedovnicích. 
Ženský pěvecký sbor Píseň a  jeho spřátele-
né sbory z Bruntálu a z Příkaz u Olomouce 
pořádají

 X Koncert duchovní hudby
v neděli 29. března 2020 v 16 hodin 
v kostele sv. Petra a Pavla v Jedovnicích.
Jste srdečně zváni.

Inzerce
•	 Rodina s dětmi hledá byt v Jedovnicích. Tel. 

739 871 556
•	 Koupíme RD v Jedovnicích nebo okolí. Tel. 

736 193 420


