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Starostovo okénko
Vážení spoluobčané,
setkáváme se poprvé v roce 2021. Doufám
a všem přeji, ať ten letošní je opravdu lepší než
ten minulý.
Rozpočet městyse je již schválen a v těchto
dnech připravujeme investiční akce k jejich
realizaci.
Jsou to opravy komunikace Tyršova, Záměstí,
Havlíčkovo náměstí a vybudování multifunkčního hřiště. Na všechny tyto akce byly podány
žádosti o dotace. Věřím, že alespoň s některými uspějeme.

V areálu ATC opravujeme chaty a rekonstruujeme bezpečnostní přeliv.
Samozřejmostí je péče o zeleň a veškerý obecní
majetek.
Děkuji Vám všem, kteří nám pomáháte s úklidem kolem svých nemovitostí, snad i sněhové
pokrývky.
Chci Vás požádat o dodržování vládních proticovidových opatření s nadějí, aby se život vrátil
do normálních kolejí co nejdříve.
A na závěr Vám chci popřát další pěkné dny
a hlavně hodně a hodně zdraví.
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. 33 ze dne 24. 11. 2020
Na základě předložených zpráv a projednaných
záležitostí:
Rada městyse Jedovnice souhlasí:
• s provedením navrhované stavby: „Jedovnice
– obnova NN, ul. Salajna“ na pozemcích p.č.
764, p.č. 788/1, p.č. 763, p.č. 765, p.č. 767/1,
p.č. 768, p.č. 770, p.č. 773 a p.č. 774. Městys
Jedovnice současně žádá, aby mu bylo umožněno v trase stavby připoložit chráničku
pro výstavbu nového VO a o součinnost
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při projektování a výstavbě. Žadatel: Monela
elektro s.r.o., Dobrovského 422/3, 682 01
Vyškov.
• s provedením navrhované stavby: „Přístavba
rekreační chaty Jedovnice č.ev. 241“ na pozemcích p.č 2057 a p.č. 1747/1 (na pozemcích v majetku městyse), žadatelé P. B., Brno.
• se zveřejněním záměru pronájmu nebytových prostor v přízemí budovy Na Kopci 83
o výměře cca 140 m2
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• se zveřejněním záměru pronájmu nebytových prostor o výměře cca 150 m2 v prvním
patře budovy Na Kopci 83.
• s poskytnutím finančního daru ve výši
3.000 Kč a schvaluje darovací smlouvu
s Diakonií Broumov, sociální družstvo,
Husova 319, Velká Ves, 550 01 Broumov.
Rada městyse Jedovnice schvaluje:
• smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000088
s panem K. Č., Brno.
• smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000238
s panem P. P., Blansko
• smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000241
s panem P. B., Brno
• smlouvu o výpůjčce s manžely J. a D. K.,
Jedovnice.

• odměnu statutární zástupkyni pověřené
vedením Základní školy Jedovnice, příspěvkové organizace, Ing. L. D., Ph.D.,
ve výši dle předloženého návrhu.

• podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení
pro Základní školu Jedovnice, příspěvková
organizace, Nad Rybníkem 401, 679 06
Jedovnice, která se týká zápisu údajů o nové
ředitelce příspěvkové organizace Ing. L. D.,
Ph.D., která je současně statutárním orgánem příspěvkové organizace.
• Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok
2020 na financování zvýšených provozních
výdajů pečovatelské služby v souvislosti s epidemií COVID 19 ve výši 16.998 Kč.
• Rozhodnutí JMK o poskytnutí finančního
příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové
kalamity v lesích ve výši 101.574 Kč.
• paní J. K., Jedovnice, aby od 1. 1. 2021
vedla obecní kroniku a děkuje panu J. R.,
Jedovnice, za příkladné mnohaleté vedení
obecní kroniky.
• odměny pro vítěze soutěže Rozkvetlé
Jedovnice 2020 formou poukázky v hodnotě 400 Kč na nákup zboží v prodejně
Květinářství u Zelinků.
• obsah projektu s názvem „Víceúčelové sportovní hřiště v Jedovnicích“ a následné podání
žádosti o finanční podporu na Ministerstvo

pro místní rozvoj, konkrétně se jedná o podprogram 117D8210 – Podpora obnovy rozvoje venkova, DT 117d8210B – Podpora
obnovy sportovní infrastruktury.
• Příkazní smlouvu o zabezpečení přípravy
žádosti o dotaci na projekt „Víceúčelové
sportovní hřiště v Jedovnicích“ s firmou
ARTENDR s. r. o., Nádražní 67, 281 51
Velký Osek.
• rozpočtové opatření č. 11/2020 dle předloženého návrhu.
Rada městyse Jedovnice bere na vědomí:
• zápis z 2. jednání konkursní komise pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí
pracovní místo ředitele/ředitelky Základní
školy Jedovnice, příspěvková organizace,
Nad Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice,
ze dne 13. 11. 2020, který je Přílohou č. 1
k zápisu.
Rada městyse Jedovnice jmenuje:
• s účinností od 1. 12. 2020 Ing. L. D., Ph.D.,
bytem Brno, na vedoucí pracovní místo ředitelky Základní školy Jedovnice, příspěvková organizace, Nad Rybníkem 401, 679 06
Jedovnice; návrh jmenovacího dekretu, který
je Přílohou č. 2 zápisu.
Rada městyse Jedovnice stanovuje:
• s účinností od 1. 12. 2020 ředitelce Základní
školy Jedovnice, příspěvková organizace,
Nad Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice,
Ing. L. D., Ph.D., plat dle platového výměru,
který je Přílohou č. 3 k zápisu.
Rada městyse pověřuje:
• Ing. L. D., Ph.D., ředitelku školy k podání
žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení u Základní školy Jedovnice,
příspěvková organizace, Nad Rybníkem
401, 679 06 Jedovnice, ke Krajskému úřadu
Jihomoravského kraje, odbor školství.
Rada městyse Jedovnice nereflektuje:
• na předkupní právo chaty č.e. 224
Rada městyse Jedovnice revokuje:
• svoje usnesení č. 32/5/3 z 32. schůze rady
městyse konané dne 5. 11. 2020.
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Rada městyse Jedovnice podává
• dle článku VII., odst. 3, písm. a) Smlouvy
o nájmu bytu v domě s pečovatelskou

službou uzavřené dne 1. 1. 2016 výpověď
z nájmu bytu č. 3C1J3, nájemce paní S. N.,
Jedovnice.

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 34 ze dne 14. 12. 2020
Na základě předložených zpráv a projednaných
záležitostí:
Rada městyse Jedovnice schvaluje:
• na základě žádosti Základní školy Jedovnice,
příspěvkové organizace, Nad Rybníkem 401,
679 06 Jedovnice, navýšení neinvestičního
příspěvku na provoz základní školy ve výši
500.000 Kč.
• odměnu ředitelce MŠ Jedovnice Mgr. J. K.
dle předloženého návrhu.
• rozpočtové opatření č. 1/2020 Mateřské
školy Jedovnice, příspěvkové organizace,
Zahradní 679 06 Jedovnice, dle předloženého návrhu.
• Protokol o vyřazení DDHM a DHM za kalendářní rok 2020 z majetku Mateřské školy
Jedovnice, Zahradní 632, 679 06 Jedovnice.
• smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000255
s J. a K. S., Brno.
• odepsání pokuty v.s. 221000604 ve výši
500 Kč, z důvodu její nevymahatelnosti.
• Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě
o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse
Jedovnice se Spolkem Bivoj, Legionářská 51,
679 06 Jedovnice.
• Rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje JSDH ve výši 76.600 Kč
z Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR,
Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414.
• Pravidla
pro
uveřejňování
článků
v Informacích z Jedovnic.
• podání žádosti o dotaci z Programu obnovy
a rozvoje venkova, dotační titul H-Podpora
budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku, na projekt „Dětské hřiště
ZŠ Jedovnice“ a schvaluje spolufinancování
vlastního podílu z rozpočtu městyse.
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• Smlouvu o dílo na práce spojené s řízením
projektu „Dětské hřiště ZŠ Jedovnice“ s firmou Timoris Projekt a.s., Náves Svobody
8/14, 779 00 Olomouc.
• podání žádosti o dotaci na akci „Parkoviště
Havlíčkovo náměstí“ z podprogramu
117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117d8210C, Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury
z Ministerstva pro místní rozvoj.

• Smlouvu o dílo na přípravu a zpracování žádosti o dotaci na akci „Parkoviště
Havlíčkovo náměstí“ s paní M. Š.,
Europroject, Světlá 54, 679 63 Velké
Opatovice, IČ: 40408809.

• podání žádosti o dotaci na akci „Místní
komunikace Jedovnice“ z podprogramu
117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117d8210A, Podpora obnovy místních komunikací z Ministerstva pro
místní rozvoj ČR.

• Smlouvu o dílo na přípravu a zpracování žádosti o dotaci na akci „Místní
komunikace Jedovnice“ s paní M. Š.,
Europroject, Světlá 54, 679 63 Velké
Opatovice, IČ: 40408809.
• rozpočtové opatření č. 12/2020 dle předloženého návrhu.

Rada městyse Jedovnice bere na vědomí:
• informaci o samofinancování nového kamerového systému na budově MŠ (sledování
života v čapím hnízdě) ze zdrojů Mateřské
školy Jedovnice, příspěvkové organizace,
Zahradní 679 06 Jedovnice.
• zápis z jednání komise stavební ze dne 24.
11. 2020.

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 35 ze dne 31. 12. 2020
Na základě předložených zpráv a projednaných
záležitostí:
Rada městyse Jedovnice schvaluje:
• Střednědobý výhled rozpočtu do roku
2023 Základní školy Jedovnice, příspěvková organizace, Nad Rybníkem 401, 679 06
Jedovnice.
• Rozpočet Základní školy Jedovnice, příspěvková organizace, Nad Rybníkem 401,
679 06 Jedovnice, na rok 2021. Závazným
ukazatelem rozpočtu jsou:
- celkové výnosy
- celkové náklady
- účet 501 – Spotřeba materiálu
- účet 518 – Ostatní služby
Příspěvek obce bude vyplácen čtvrtletně.
• Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2023
Mateřské školy Jedovnice, příspěvková organizace, Zahradní 632, 679 06 Jedovnice.
• Rozpočet Mateřské školy Jedovnice, příspěvková organizace, Zahradní 632, 679 06
Jedovnice, na rok 2021. Závazným ukazatelem rozpočtu jsou:
- celkové výnosy
- celkové náklady
- účet 501 – Spotřeba materiálu
- účet 518 – Ostatní služby
Příspěvek obce bude vyplácen čtvrtletně.

• rozpočtové opatření č. 1/2020 Základní
školy Jedovnice, příspěvková organizace,
Nad Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice, dle
předloženého návrhu.
• Smlouvu o příspěvku na spolufinancování
sítě sociálních služeb pro rok 2021 s Městem
Blansko, nám. Svobody 32/3, 678 01
Blansko, ve výši 92.500 Kč na služby sociální
prevence, sociálního poradenství a sociální
péče.
• rozpočtové opatření č. 13/2020 dle předloženého návrhu
Rada městyse Jedovnice souhlasí:
• s přijetím účelově určeného finančního
daru pro příspěvkovou organizaci Základní
škola Jedovnice, příspěvková organizace,
Nad Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice,
od WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.,
Vladislavova 152/4, 140 00 Praha, na období
od 01. 01. 2021 do 30. 06. 2021
• jako zástupce vlastníka budovy Základní
školy Jedovnice, příspěvková organizace,
Nad Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice,
nacházející se na pozemku p.č. 1611 v k.
ú. Jedovnice, u Katastrálního úřad pro
Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště
Blansko, s umístěním sídla spolku s názvem „Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ
Jedovnice, příspěvková organizace

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 36 ze dne 19. 1. 2021
Na základě předložených zpráv a projednaných
záležitostí:
Rada městyse Jedovnice schvaluje:
• schvaluje smlouvu o nájmu pozemků č.
0026000224 s manžely P. a P. N., Jedovnice.
• smlouvu o nájmu bytu č. A1 3A1 a garážového stání č. A1 3A1 na ul. Zahradní 677,
679 06 Jedovnice, s paní L. V., Jedovnice
a BD Veselec, bytové družstvo, Havlíčkovo
nám. 71, 679 06 Jedovnice.
• kalkulaci věcně usměrňované ceny pro služby hřbitovní spojené s nájmem hrobového

místa pro rok 2021 – hřbitov Jedovnice,
dle předloženého návrhu.
• na základě Nařízení vlády č. 603/2020 Sb.,
kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017
Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, v platném
znění, platový výměr ředitelce ZŠ Jedovnice
Ing. L. D., Ph.D., dle předloženého návrhu,
s účinností od 1. 1. 2021.
• na základě Nařízení vlády č. 603/2020 Sb.,
kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017
Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, v platném
znění, platový výměr ředitelce MŠ Jedovnice
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Mgr. J. K., dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 1. 2021.
• předloženou cenovou nabídku od firmy
CERGO ENERGY s. r. o., Jungmannova
1899, 666 01 Tišnov, na vypracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce
kotelny Kulturního domu Jedovnice“.
Rada městyse Jedovnice souhlasí:
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• s provedením navrhované stavby
„Kanalizační přípojka k rekreační chatě Jedovnice č.ev. 289“ na pozemcích
p.č 1985, p.č. 1747/1 a p.č. 2068, vše
k.ú. Jedovnice, na pozemcích v majetku
městyse. V případě pozemku p.č. 2068
k.ú. Jedovnice dle podmínek daných
Dohodou o právu provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví městyse. Žadatelé
pan S. G., Jedovnice a paní M. F., Brno.
• s provedením navrhované stavby
„Kanalizační přípojka k rekreační chatě Jedovnice č.ev. 236“ na pozemcích
p.č 2063, p.č. 1747/1 a p.č. 2068, vše
k.ú. Jedovnice, na pozemcích v majetku
městyse. V případě pozemku p.č. 2068
k.ú. Jedovnice dle podmínek daných
Dohodou o právu provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví městyse. Žadatelé
manželé R. K. a S. K., Brno.
• se stavbou: „Přístavba chaty č.247“
na pozemcích p.č. 1995 a p.č. 1747/1 vše
katastrální území Jedovnice, na pozemcích v majetku městyse. Žadatel pan J.
Š., Brno.
• se stavbou: „sedm rekreačních objektů“
na pozemcích p.č. 2547/2, p.č. 2547/9,
p.č. 2068 a p.č. 2551/2, vše katastrální
území Jedovnice, dle předložené dokumentace, v případě pozemku p.č. 2068
k.ú. Jedovnice dle podmínek daných
Dohodou o právu provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví městyse. Žadatel
Ing. B. L., zastoupen na základě plné
moci ze dne 5. 10. 2020 J. K., bytem
Jedovnice

• se stavbou: „Zahradní domek při RD
Jedovnice 310“ včetně zahradního plotu,
akumulační nádrže, opěrné zídky, domovního vedení NN, vody, kanalizace
splaškové a plynu, pergola na pozemcích
p.č. 1595, p.č. 1592 a p.č. 1675/1 katastrální území Jedovnice, obec Jedovnice.
Pozemek p.č. 1675/1 v k.ú. Jedovnice
(ostatní plocha) je ve vlastnictví městyse
Jedovnice dle předložené dokumentace,
žadatel paní L. K., Jedovnice.
• se záměrem: „Bourání RD Jedovnice
217“ na pozemku p.č. 597 katastrální
území Jedovnice, obec Jedovnice, dle
předložené dokumentace, žadatel pan M.
V., bytem Jedovnice, zastoupen na základě plné moci ze dne 21.9.2020 paní L.
K., Jedovnice.
• se stavbou: „Novostavba RD Jedovnice
217“ na pozemku p.č. 597 katastrální
území Jedovnice, obec Jedovnice, dle
předložené dokumentace, žadatel pan
M. V., Jedovnice, zastoupen na základě
plné moci ze dne 21.9.2020 paní L. K.,
Jedovnice.
• s pronájmem části nebytových prostor budovy Na Kopci 83 o výměře cca 150 m2 a schvaluje smlouvu o nájmu se sdružením Junák –
český skaut, středisko Jedovnice, Palackého
300, 679 06 Jedovnice.
• s pronájmem části nebytových prostor
budovy Na Kopci 83 o výměře cca 140
m2 a schvaluje smlouvu o nájmu s firmou
Čemostav s. r. o., J. Lady 5, 678 01 Blansko.
• s konáním zápisu do Mateřské školy
Jedovnice, příspěvkové organizace, Zahradní
632, 679 06 Jedovnice, pro školní rok
2021/2022 ve dnech 3. - 6. 5. 2021 on-line
a 4. - 5. 5. 2021 v budově MŠ.
• s konáním zápisu do Základní školy
Jedovnice, příspěvkové organizace, Nad
Rybníkem 401, Jedovnice, pro školní rok
2021/2022 dne 13. 4. 2021.
• s přijetím neinvestiční finanční podpory
z rozpočtu JMK na poskytování pečovatelské
služby ve výši 62.500 Kč a schvaluje smlouvu
č. JMK069129/21/OSV.

Rada městyse Jedovnice bere na vědomí:
• informaci Mateřské školy Jedovnice, příspěvkové organizace, Zahradní 632. 679 06
Jedovnice, o prodloužení nájemní smlouvy

na provozovnu kadeřnictví paní Doleželová/
Pořízková do roku 2025.
• Zprávu o způsobu řešení stížností a petic doručených na městys Jedovnice za rok 2020.

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice č. 14 ze dne 24. 11.
Na základě předložených zpráv a projednaných záležitostí Zastupitelstvo městyse
Jedovnice:
1. schvaluje ověřovatele zápisu pana Michala
Prause a pana Jaroslava Charváta.
2. schvaluje po úpravách program 14. zasedání zastupitelstva městyse.
3. schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
č. S21-033-0013 s firmou SWIETELSKY
stavební s. r. o., Odštěpný závod:
SWITELSKY stavební s. r. o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová
60, 620 00 Brno, na realizaci stavby
„Obnova povrchu komunikace v části ul.
Legionářská, Jedovnice“.
4. souhlasí se směnnou části pozemku
p.č. 2528/18 orná půda o výměře cca 700
m2 (ve vlastnictví pánů M. a Z. K.) s částí
pozemků 2528/16 orná půda o výměře cca
250 m2 a pozemkem 2528/17 orná půda
o výměře cca 230 m2 (ve vlastnictví městyse) a schvaluje Směnnou smlouvu s pány
M. K., Jedovnice a Z. K., Jedovnice.

5. souhlasí s prodejem pozemku p.č. 1442

o výměře 154 m2 za cenu ve výši 42.210 Kč
a schvaluje kupní smlouvu s manžely P. a E.
P., Jedovnice.
6. schvaluje Pasport místních komunikací
městysu Jedovnice.
7. bere na vědomí zápis ze schůze Kontrolního
výboru Zastupitelstva městyse Jedovnice ze
dne 7. 10. 2020.
8. bere na vědomí zápis ze schůze Finančního
výboru Zastupitelstva městyse Jedovnice ze
dne 16. 11. 2020.
9. deleguje pravomoc zastupitelstva městyse na radu městyse souhlasit s podáním
žádostí o dotaci na MMR a kroků souvisejících s podáním těchto žádostí na ul.
Tyršova, Na Kopci, Havlíčkovo náměstí
a multifukční hřiště.
10. schvaluje Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní
smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
městyse Jedovnice s Pionýrskou skupinou
Pionýr Jedovnice, Na Kopci 571, 679 06
Jedovnice.

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice č. 15 ze dne 15. 12.
Na základě předložených zpráv a projednaných záležitostí Zastupitelstvo městyse
Jedovnice:
11. schvaluje ověřovatele zápisu Mgr. Jitku
Teturovou a Ing. Radka Lebiše, Ph.D.
12. schvaluje po doplnění program 14. zasedání zastupitelstva městyse.
13. schvaluje rozpočet městyse pro rok 2021
včetně rozpočtu sociálního fondu. Celkové
příjmy rozpočtu ve výši 58.991.400 Kč,
celkové výdaje ve výši 58.991.400 Kč.
Stanovuje jako závazné limity rozpočtu celkové výdaje na jednotlivých paragrafech,

příp. rozpočtových skupinách, oddílech
nebo pododdílech.
14. schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu
městyse Jedovnice do roku 2025.
15. deleguje pravomoc zastupitelstva městyse
na radu městyse schválit rozpočtové opatření č. 13/2020 dle skutečného stavu příjmů
a výdajů v prosinci 2020.
16. bere na vědomí informaci o výši nákladů
za sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu za rok 2020.
17. schvaluje podání dotace na akci
„Stavební úpravy polyfunkčního domu,
Havlíčkovo náměstí 44, Jedovnice“ z výzvy
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podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul: 117D8210E
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov,
číslo výzvy 1/2021/117D8210 vyhlášené
Ministerstvem pro místní rozvoj.
18. souhlasí se směnnou pozemku p. č. 1168
s částí pozemků p. č. 1347 a 1251 dle GP
č. 1459-10008/2018 a schvaluje Směnnou
smlouvu se zřízením služebnosti inženýrské
sítě s Lesy České republiky, s.p., Přemyslova
1106/19, 500 08 Hradec Králové.
19. rozhodlo o vyřazení následujících investic
z účtu 042 na účet 547:

- 042.0008
Náměstí
(projektová
dokumentace)
- 042.0014 Vestavba odborných učeben
na ZŠ Jedovnice
- 042.0023 Rekonstrukce budovy č.p. 44
- 042.0041 Přístavba KD
20. bere na vědomí zápisy ze schůzí Kontrolního
výboru Zastupitelstva městyse Jedovnice
ze dne 23. 11. 2020 a 14. 12. 2020 a zápis
kontrolní komise pověřené kontrolou hospodaření ZŠ ze dne 14. 12. 2020.

Rozpočet městyse Jedovnice pro rok 2021
Rozpočet je zde uveden ve zjednodušené podobě. Podrobnější (položkové) znění schváleného
rozpočtu najdete na obecním webu na adrese www.jedovnice.cz/urad-mestyse/rozpocet
Rozpočet příjmů
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daň z příjmů fyzických osob placená plátci
daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
daň z příjmů právnických osob
daň z příjmů právnických osob za městys
daň z přidané hodnoty
odvody za odnětí půdy ze ZPF
poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
poplatek za likvidaci odpadu
poplatek ze psů
poplatek z pobytu
poplatek za užívání veřejného prostranství
zrušené místní poplatky
správní poplatky
daň z hazardních her
daň z nemovitých věcí
neinv.dotace v všeob pokl.správy SR
neinv.dotace (dotace na výkon státní správy)
ost.neinv.dotace
neinv.dotace od krajů
ost.inv.dotace
celkem
pěstební činnost
cestovní ruch
pozemní komunikace
základní škola
filmová tvorba, distribuce
činnosti knihovnické

Schválený
Očekávaná
Návrh rozpočtu
rozpočet 2020 skutečnost 2020 na rok 2021
8 000 000
8 000 000
7 000 000
200 000
100 000
50 000
700 000
800 000
700 000
7 000 000
7 000 000
4 000 000
1 400 000
1 472 000
1 400 000
17 000 000
17 000 000
14 000 000
2 000
2 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 700 000
1 700 000
1 700 000
95 000
95 000
95 000
310 000
310 000
200 000
3 000
3 000
1 000
0
62 000
0
250 000
250 000
250 000
200 000
200 000
150 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
0
3 585 800
0
2 935 700
2 935 700
3 141 900
0
1 623 200
0
0
1 372 500
0
0
90 000
0
40 796 700
47 602 200
33 689 900
300 000
300 000
100 000
3 050 700
3 897 700
2 903 700
0
0
0
65 000
285 000
67 000
10 000
10 000
0
30 000
30 000
28 000

ost.zál.v kultuře+sál Chaloupky
rozhlas a televize
zpravodaj
zájm.činnost v kultuře-KD
příjmy z pronájmu sport.
bytové hospodářství
nebytové hospodářství
veřejné osvětlení
pohřebnictví
komunální služby
nakládání s odpadu
péče o vzhled obce
osobní asistence, pečov. služba
bezpečnost a veřejný pořádek
požádní ochrana - dobrovolná část
správa
mezinárodní spolupráce
finanční operace (vč. převodů mezi vl.fondy)
Celkem
zůstatek BÚ z předchozích let
dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

Rozpočet výdajů
pěstební činnost
cestovní ruch,rekreační oblast
pozemní komunikace
provoz veř.sil.dopravy (IDS)
pitná voda
odvádění a čištění odpadních vod
úpravy drobných vodních toků
mateřská škola
základní škola
střední školy
umělecké školy
filmová tvorba, distribuce
činnosti knihovnické
ost.zál.v kultuře+sál Chaloupky
obnova a zachování kultur. památek
činnosti registr.církví
rozhlas a televize
zpravodaj
zájm.činnost v kultuře-KD
KPOZ
ost.tělových.činnosti
využití vol.času(mládež lihovar)
bytové hospodářství
nebytové hospodářství
veřejné osvětlení

20 000
761 000
15 000
70 000
23 100
420 300
190 500
0
1 300 000
85 000
405 000
1 000
2 000 000
50 000
90 000
10 000
0
500
49 693 800
16 000 000
3 500 000
69 193 800

20 000
761 000
15 000
70 000
23 100
420 300
190 500
95 000
1 300 000
85 000
405 000
1 000
2 000 000
50 000
90 000
10 000
0
500
57 661 300
21 000 000
3 500 000
82 161 300

5 000
751 000
11 000
20 000
0
420 300
190 500
0
40 000
85 000
428 500
1 000
2 100 000
50 000
90 000
10 000
0
500
40 991 400
14 500 000
3 500 000
58 991 400

Schválený
Očekávaná
Návrh rozpočtu
rozpočet 2020 skutečnost 2020 na rok 2021
661 000
696 200
461 000
1 179 500
3 279 500
1 665 500
15 121 000
25 621 000
10 561 000
140 100
140 100
140 500
400 000
390 200
400 000
30 000
707 000
30 000
50 000
563 000
110 000
1 629 000
1 931 200
1 650 000
7 450 000
3 344 400
3 135 000
20 000
20 000
10 000
40 000
40 000
20 000
307 000
307 000
155 000
675 000
713 000
661 000
517 000
517 000
213 000
0
0
75 000
50 000
50 000
0
1 400 000
1 400 000
1 207 000
146 000
146 000
121 000
927 000
1 112 500
1 072 000
110 000
110 000
124 000
4 510 000
4 510 000
1 105 000
30 000
80 000
65 000
60 000
60 000
60 000
0
0
191 000
1 615 000
2 415 000
865 000
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pohřebnictví
územní plánování
komunální služby
nakládání s odpady
péče o vzhled obce
osobní asistence,pečov.služba
ost.služby a činnosti v oblasti soc.prevence
krizová opatření
bezpečnost a veřejný pořádek
přestupková komise
požární ochrana
zastupitelstvo městyse
volby
činnost místní správy
mezinárodní spolupráce
finanční operace (vč. převodů mezi vl.fondy
a daní)
ostatní činnosti (rezerva + vypoř.min.let)
splátky úvěrů
Celkem

2 083 500
20 000
191 700
4 350 000
3 218 000
3 313 000
50 000
5 000
1 990 000
120 000
888 500
1 597 000
70 000
8 310 500
40 000

283 500
20 000
1 605 700
4 350 000
3 218 000
3 421 800
50 000
5 000
1 990 000
120 000
1 004 500
1 597 000
132 000
8 310 500
40 000

2 041 500
10 000
666 700
5 059 000
5 043 000
3 418 000
92 500
5 000
1 983 000
120 000
875 000
1 696 000
70 000
8 084 000
10 000

2 500 000

2 795 600

2 620 000

1 003 000
2 376 000
69 193 800

2 688 600
2 376 000
82 161 300

724 700
2 376 000
58 991 400

Další důležité informace
Platba poplatků na rok 2021
Z důvodu stále setrvávajících opatření ohledně
COVID, preferujeme úhradu poplatků za rok
2021 převodem na účet při dodržení variabilních symbolů a částek dle minulého období.

Případně dotazy volejte na tel. 516 528 213
nebo 732 247 641, pište kultura@jedovnice.cz

Obecní policie
Zpráva o činnosti Obecní
policie Městyse Jedovnice
za uplynulé období.
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Obecní policie mimo jiné řešila v uplynulém
období následující události :
• 1 x oznámení o pohřešované osobě, součinnost s pátráním s P ČR. Osoba nalezena v k.
ú. Jedovnice.
• 1 x provedena součinnost při zadržení třech
cizích státních příslušníku, kteří pobývali
na území ČR nelegálně. Osoby předány cizinecké policii. Ve věci sepsán úřední záznam.

• 5 x odchyt volně pobíhajících psů. Porušení
OZV. Přestupky vyřešeny uložením pokutou
příkazem na místě.
• 2 x asistence při zásahu likvidace spadlých
stromů v chatové oblasti. K věci sepsán úřední záznam.
• 2 x asistence při dopravních nehodách.
Strážníci na místech nehod zajistili místo
a usměrňovali dopravu.
• 2 x případ podnapilých osob, které se
po požití alkoholu uvedly do stavu, kdy
svým chováním budily veřejné pohoršení.
Přestupky řešeny OPM Jedovnice.

• 7 x nález klíčů v k.ú Jedovnice. Sepsány
úřední záznamy, zveřejnění na infokanále.
Klíče 4 x předány majitelům, 3 x uloženy
na služebně OP k vyzvednutí.
• 2 x přestupek na úseku ochrany zdraví před
škodlivými účinky návykových látek a jinými toxikomaniemi – kouření na místech,
kde to zákon zakazuje - zastávka autobusů
na Havlíčkově náměstí. Přestupky vyřešeny na místě uložením pokuty příkazem
na místě.
• 1 x šetřen případ podomního prodeje na k.ú.
Městyse Jedovnice. Přestupek proti pořádku
v územní samosprávě – porušení Tržního
řádu městyse Jedovnice. Šetří OP.
• 1 x oznámení ztráty mobilního telefonu
na Havlíčkově náměstí. Strážníci za pomocí kamerového dohlížecího systému osobu,
která mobil našla a nevrátila dohledali a následně ustanovili totožnost. Mobil předán
majiteli. Přestupek šetří OPM Jedovnice.
• 1 x oznámení o nezaplacení PHM na benzinové čerpací stanici. Zjištění provozovatele
vozidla a následné uhrazení PHM.
• 12 x zajištění dopravní obslužnosti v k.ú.
Jedovnic.
• 3 x žádost PČR Blansko o poskytnutí kamerového záznamu z Havlíčkova náměstí
za účelem šetření a objasnění trestné činnosti.
• 1 x přestupek proti občanskému soužití.
Přestupek vyřešen domluvou.
• 2 x oznámení o znečištění místní komunikace na ul. Na Větřáku. Zjištění pachatele,
odstranění znečištění, přestupky vyřešeny
domluvou.
• 1 x oznámen případ rušení nočního klidu
na DPS. Šetření na místě, zjištění osoby, která byt užívala neoprávněně, vykázání osoby
z bytu. Ve věci sepsán úřední záznam, který
byl předán k dalšímu opatření.
• 1 x zajištění řidiče vozidla podezřelého
z trestné činnosti na ul. Barachov. Následně
v součinnosti s P ČR Blansko odhalena
v chatové oblasti varna pervitinu. Věc si převzala P ČR.
• 1 x nález jízdního kola na ul. Zahradní.
Nalezené kolo předáno majiteli. Ve věci sepsán úřední záznam.

• 1 x přijato oznámení – poškození vysazeného stromu u rybníka Olšovce. Způsobená
škoda činí 4000,-Kč. Svým jednáním se doposud neznámý pachatel dopustil přestupku
Proti majetku. Přestupek šetří OP Městyse
Jedovnice.
• 1 x zaslání výzvy k odstranění autovraku
na ul. Riviéra.. Následně došlo k odstranění
autovraku.
• 1 x nález občanského průkazu – o nálezu
sepsán úřední záznam.
• 1 x nález platební karty. Karta předána
majiteli.
• 1 x nález balíku na kruhovém objezdu
v Chaloupkách. Nalezený balík byl předán
adresátovi.
• 29 x vystaveno povolení k vjezdu do chatové
oblasti.
• 15 x výběr poplatků za užívání veřejného
prostranství a reklamy infokanálu.
• 16 x předvolání osob podezřelých ze spáchání přestupků v silničním provozu. Přestupky
následně vyřešeny uložením pokut příkazy
na místě.
• 2 x oznámeno založení černé skládky, ukládání odpadu mimo vyhrazená místa a vykácení dřevin.. Přestupek šetří OP ve spolupráci s IŽP.
• Opakovaná součinnost s PČR při šetření vloupání do rekreačních chat a krádeží
v chatové oblasti, kontrola rekreačních objektů v k.ú. Jedovnic.
• Společný výkon služby s Obv. odd. PČR
Blansko, součinnost při šetření trestné činnosti páchané na k.ú Jedovnic.
• V uplynulém období strážníci šetřili celkem
45 přestupků v dopravě spáchaných na k.ú.
Městyse Jedovnice.
Obecní policie nenahrazuje práci PČR. V naléhavých případech nebo při nedostupnosti
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
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SDH Jedovnice
Přehled činnosti SDH Jedovnice
za rok 2020

Naše jednotka byla v uplynulém roce vyslána
krajským operačním střediskem k celkem 87
událostem. Při těchto ostrých zásazích členové
jednotky strávili celkem 436 hodin. Dále jsme
sedmkrát vyjížděli na žádost starosty městyse
v rámci ostatní činnosti. Členové jednotky
odpracovali pro městys Jedovnice celkem 693
hodin.
V minulém roce do našich řad přibylo hned
několik nováčků. I přes složitou situaci bylo
nutné tyto nové členy řádně proškolit a připravit na službu ve výjezdové jednotce. Celkem
proběhlo 31 hodin školením jak teoretického,
tak praktického.
Oproti minulým letem došlo ke znatelnému
poklesu událostí, což bylo způsobeno pandemickou situací.
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Z celkového počtu zásahů bylo
• 8 požárů
• 34 dopravních nehod
• 32 technických pomocí
• 11 záchran osob a zvířat
• 2 plané poplachy
Nejvíce událostí jsme museli řešit v měsíci únoru a to hned 13. Zajímavé je, jak se na počtu
výjezdů projevilo vyhlášení nouzového stavu
a omezování pohybu osob. V měsíci dubnu
jsme vyjeli pouze jednou a v měsíci listopadu
jsme nevyjeli vůbec, což se v novodobé historii
jednotky ještě nikdy nestalo.
Podle statistiky byl nejkritičtější den minulého
roku středa mezi 15. a 16. hodinou. Touto dobou jsme statisticky vyjížděli nejvíce.
Z těch složitějších zásahů můžeme uvést březnovou dopravní nehodu osobního automobilu
a motocyklu u Ostrova, kde naše jednotka zasahovala na místě jako první. Musela tak řešit
nejen následky nehody, ale současně se postarat
i o zraněné osoby.
V červnu nás zaměstnal požár nakladače
u Rudice. Zde jsme byli na místě opět jako první a díky efektivnímu zásahu jsme požár rychle
uhasili.

Podobné to bylo v říjnu při požáru osobního
automobilu v Jedovnicích, kde navíc velice
pomohla duchapřítomnost a odvaha obyvatelů
bytového domu, kteří zasáhli před naším příjezdem a zabránili tak vzniku vysokých škod.
V měsíci září jsme pak opakovaně zasahovali u několika vážnějších dopravních nehod
na křižovatce silnic pod Kojálem u Lipovce.

Společenská kronika
Jubilanti

Blahopřejeme všem jubilantům, kteří oslaví narozeniny v měsíci lednu a únoru 2021.
Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a spokojenost
do dalších let života.
Leden
05.01. Zdeňka Dvořáková, Zahradní 699, 81
roků
05.01. Marie Gottwaldová, U Hrubé lípy
618, 89 roků
12.01. Alena Klímová, Za Kostelem 440, 91
roků
12.01. Milada Zouharová, Za Kostelem 448,
92 roků
23.01. Stanislav Hřebíček, Za Kostelem 488,
83 roků
26. 01. Josef Petr, Na Kopci 751, 84 roků
30.01. Marie Dostálová, Tyršova 740, 81
roků
Únor
02.02. Drahomíra Balatková, Habeš 366, 83
roků
03.02. Alois Tomášek, Zahradní 699, 92 roků
07.02. Marie Fialová, Za Kostelem 436, 80
roků

08.02. Jarmila Hrazdírová, Za Kostelem 486,
84 roků
09.02. Eva Hořavová, K Propadání 142, 81
roků
09.02. Helena Kupková, Na Větřáku 562, 86
roků
10.02. Zděna Fleková, K Propadání 143, 89
roků
12.02. Milan Jedlička, Zahradní 699, 89 roků
16.02. Alois Kopřiva, Zahradní 699, 91 roků
20.02. Anežka Randulová, Zahradní 699, 82
roků
27.02. Jaroslav Němec, Absolonova 404, 80
roků

60 roků manželství
– Diamantovou svatbu oslavili

• dne 21. 01. 2021 manželé Emílie a Ivas
Kovaříkovi, Jiráskova 510
• dne 11. 02. 2021 manželé Anežka a František
Zouharovi, K Propadání 232
Přejeme manželům mnoho zdraví, štěstí a pohodu do dalších společně prožitých let.
Tereza Gottwaldová
matrikářka ÚM Jedovnice

Kultura
Novinky v knihovním
fondu od 3. 12. 2020
PRO DOSPĚLÉ

Aristokratka u královského
dvora (Evžen Boček)
Dilema (B. A. Paris)
Hanina hvězda (Miro
Frindt)
Tatérka (Alison Belshamová)
Inkoust (Alison Belshamová)
Klubko zmijí (Dominik Dán)
Nevinným se neodpouští (Dominik Dán)
Království (Jo Nesbo)

Manželské zrcadlo (Vlastimil Vondruška)
Mlha nad Shadow Sands (Robert Bryndza)
Osamělí (Hakan Nesser)
Poslali je nalevo (Monica Hesseová)
Poslední odysea (James Rollins)
Rodinné klubko (Táňa Keleová –Vasilková)
Ti druzí (C. J. Tudor)
Varování (Kathryn Croftová)
Zrcadlový muž (Lars Kepler)
Oko za oko, manžel za manžela (Alena
Jakoubková)
Senzibil (Markéta Pilátová)
Sladká pomsta (Jonas Jonasson)
Střemhlavý pád (Sandra Brown)
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Věci, na které nastal čas (Petra Soukupová)
Zajatec osudů – Dcera Edwarda Kellyho
(Jaromír Jindra)
Naučná literatura:
Jak utéct rakovině (Oyvind Torp)
Lalečka (Amira Keidarová)
Jak přežít krizi v rodině (Max Kašparů
a Daniela Kovářová)
PRO DĚTI / MLÁDEŽ
Samá voda: Deník malého poseroutky 5 (Jeff
Kinney)

Nejhorší učitelé na světě (David Walliams)
Zmizení Edwina Lindy (David Jan Žák)
Ukradený poklad (Pavel Valach)
Strážci sovího vrchu (Jan Švrček)
Vilma běží o život (Naďa Pažoutová)
Veverka a myška v Praze (Jarmila Marešová)
Vánoční tramvaj (Daniela Krolupperová)
Terezka a ušáček (Věra Hudáčková Barochová)
Naučná literatura:
V bříšku (Michaela Fišarová)

Duchovní sloupek
Kdy už tam budeme?
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Snad každý, kdo se vydal s dětmi na vycházku
delší než kolem rybníka (a možná i tam), slyšel
otázku: „Kdy už tam budeme?“ V kostele se občas ozve podobná otázka: „Mami, kdy už bude
konec?“ Když zazní poprvé, možná stačí říct:
„Vydrž!“ Když se otázka opakuje, dá se to řešit
nějakým slibem nebo nějakou dobrotou, pokud
ji máme s sebou. Je také možné dítě něčím zaměstnat - na cestě skákat po jedné noze, dát
si závod, počítat nějaký druh stromů, veverky
nebo vyplašené ptactvo, v kostele dát dítěti
hračku nebo obrázkovou knížku. V nejhorším
je třeba vzít nespokojené dítě na ramena, protože k cíli prostě dojít musíme. V kostele je to
jednodušší, můžeme opustit prostor a nechat
nudícího se potomka proběhnout nebo se rovnou vrátit domů.
Školáci také někdy čekají na konec vyučování
a nemohou se dočkat. Odejít nemohou, ale dokážou se něčím příjemnějším zaměstnat sami něco si malují, čtou pod lavicí, hrají na mobilu
nebo čile komunikují na sociálních sítích, něco
konzumují, pokud je co. V nejhorším se aspoň
jdou napít vody z vodovodu, aby během zbývajících několika minut neumřeli žízní.
Otázku: „Kdy už bude konec?“ si v současné
době klademe všichni. Na jaře jsme věřili, že
to trápení pomine tak asi za tři týdny. Pak
se natáhlo na tři měsíce. Už jsme věřili, že je
po problému, a přehlíželi jsme skutečnost,
že tomu tak docela ještě není. V září jsme už

přítomnost problému registrovali, ale pořád
jsme ho brali jako přechodný. Nebyl, v říjnu
jsme byli tam, kde v březnu, jen počty nakažených byly najednou řádově vyšší. Věřili jsme,
že se to do Vánoc nějak vyřeší. A ono ne. Je to
tu pořád, a my už si netroufáme předpovídat,
jak dlouho ještě. Délku výletu známe předem,
někdy ho můžeme i zkrátit, ale i tak musíme
dojít k cíli. Žáci vědí, kdy zvoní po poslední
hodině, ale nepomohli by si, kdyby si posunuli
hodinky o čtvrthodinu dopředu. A dospělým
v pracovním procesu nepomůže, když budou
už v pondělí naříkat nad tím, jak strašně se ten
týden vleče, ani když budou řešit otázku, jak je
možné, že z Jedovnic do Blanska je stejně daleko jako z Blanska do Jedovnic, ale od pondělí
k pátku je mnohem dál než od pátku k pondělí.
Řešení nenajdeme ani ve vtipu o židovi, který
nosil o číslo menší boty a kamarádovi vysvětloval, že jeho jedinou radostí je, když si ty strašné
boty večer vyzuje. Ideálním řešením není ani
to, když si zakázané radosti dopřáváme ‚na černo‘. Ona to nakonec bývá radost podobná radosti z ukradeného sousedova ovoce, kterým
jsme si způsobili zažívací potíže. Ale možná
přece - ten vtip nám vlastně připomíná, že se
sami sobě můžeme postarat o radost i jinými
způsoby, než je vyzutí malých bot.
Radost si můžeme udělat jídlem, televizí nebo
internetovými aktivitami, někteří po letech
sáhli do knihovny, vytáhli pletací jehlice nebo
něco kutili v dílně, mnozí se naučili chodit

do přírody... Ale můžeme také dělat radost
někomu jinému. Nejlepší radost je radost darovaná. Co kdybychom místo naříkání, nadávání, nošení roušek pod nosem a kritizování
vládních opatření přemýšleli, čím bychom dnes
(a zítra a pozítří...) někomu udělali radost, a své
nápady samozřejmě také realizovali? Třeba se

z toho stane zvyk a zaměstná nás natolik, že
vytoužený ‚konec‘ nebo spíš nový začátek přijde, ani se nenadáme, i kdyby pandemie trvala
tři roky stejně jako trápení s čínskou chřipkou
před sto lety.
Václav Trmač, farář

Děti a mládež, spolky
DYMÁČEK
„DYMÁČKOVINY číslo 1/2021“

Milí rodiče, prarodiče a milé děti,
máme tu zimní radovánky a s Dymáčkem
doslova 😀. Začátkem prosince jsme se vydali
najít svatého Mikuláše. Na Mikulášské stezce
jsme našli různé úkoly s hádankami, říkanky i pohádku. Když jsme vše splnili, dostali
jsme se až na místo, kde na nás čekal Mikuláš
s Andělem a jelikož byly všechny děti hodné,
dostaly od Mikuláše balíček s dobrotami (ale
i bramborou).

Další radostné chvíle
zažily děti o Vánocích,
kdy jsme jim v Dymáčku
připravily „Nadělování
dárečků“. Každé dítě
si vylosovalo balónek
s obrázkem a podle
něj si našlo svůj dáreček pod stromečkem.
Dostaly omalovánku, občerstvily se perníčkem a mohly se díky obrázkům v místnosti dozvědět i něco o vánočních tradicích.
V herničce proběhlo jen velmi málo hracích
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dní, ale i tak to bylo velmi příjemné, jak si
děti mezi sebou pěkně pohrály a maminky
popovídaly.
Začátkem ledna jsme poprosili všechny rodiče
o pomoc při darování pyžámek pro dětskou nemocnici v Brně. Za veškerá pyžamka, která jste
darovali, moc děkujeme! Povezeme jich do nemocnice opravdu hodně a toho si velice vážíme.
Dále jsme vám představily celoroční projekt Dymáčkův strom. Každé roční období
poprosíme děti o ozdobení našeho stromu
právě aktuálními symboly. Teď probíhají
zimní symboly a děti vyrábí vločky, sněhuláky a zvířata, které v zimě můžeme vidět.

První víkend v únoru se vydáme na procházku
ke stromu či keři, který ozdobíme dobrůtkami
(jablka, mrkev,...) pro lesní zvěř.
Zimní stadion, divadlo a bazárek:
Jakmile to situace dovolí, zajistíme i tyto akce.
Jistě se máme na co těšit.
Závěrem bychom vám chtěly popřát jen to nejlepší do nového roku, hlavně všem zdraví, pozitivní
myšlení a spousta krásných zážitků s ratolestmi.
Naše webové stránky a facebook nezapomeňte sledovat, jsme nyní více online, což jistě
chápete
Nikol Plíšková, Lucie Bezděková,
Andrea Přibylová a Lenka Šebelová

Mateřská škola
Nový rok 2021
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Vstoupili jsme do nového roku 2021, a tak bych
vám chtěla popřát, ať je pro vás tento rok klidný

a pohodový. K tomu vám přeji hodně zdraví
a štěstí.

Fotoseriál z činností
na téma Tři králové
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Jak jsme prožili měsíc leden

V mateřské škole jsme prošli nařízenou karanténou v jedné třídě a poklesem počtu dětí v I.
budově školy. Nyní je provoz ve všech čtyřech
třídách. Děkujeme rodičům za pochopení situace a součinnost v tomto období.
V měsíci lednu si děti hrály s novými hračkami, které dostaly v mateřské škole pod stromeček. Letošní příchod Tří králů, dávných
mudrců z Východu jsme oslavili povídáním,
tvořením a prožitkem. Společná, již tradiční,
cesta dětí z mateřské školy do kostela sv. Petra
a Pavla v Jedovnicích se v tomto roce neuskutečnila. Ovšem dne 6. ledna se děti ze třídy
Hastrmánci vydaly směrem ke kostelu. Chtěly
se projít v královských korunách a jen tak si
na Tři krále zahrát. Když přišly ke kostelu,
uviděl je pan děkan Václav Trmač a na chvíli
jim otevřel dveře jedovnického kostela. Tři králové tak mohli vstoupit dovnitř a poklonit se
Ježíškovi v jesličkách v překrásném dřevěném
betlému.

Co připravujeme v měsíci únoru,
březnu a dubnu (pokud nám to
umožní epidemiologická situace)

• Ve spolupráci s rodiči uspořádáme pro děti
Masopustní karneval.
• Budeme zkoumat zvuky lesa a zahrajeme
si na drumbeny, ve výukovém a zážitkovém programu: Barevný les.
• Poslechneme si koncert dětských písní a skladeb, který v dětech probouzí umění poslouchat hudbu a učí je vnímat texty písní. Pomocí
hudby se přeneseme do pohádek. Součástí
koncertu je pěvecké i pohybové zapojení dětí.
• Pozveme rodiče a děti na velikonoční vyrábění do mateřské školy.
• Uspořádáme Den otevřených dveří.
• Budeme připravovat Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Jedovnice, který se
uskuteční na začátku měsíce května.
Námětů na akce a aktivity pro děti i rodiče
máme připravených spoustu. Doufáme jen, že
je budeme moci společně s Vámi uskutečnit.
Mgr. Jitka Kučerová, ředitelka školy

Základní škola
Základní škola Jedovnice má nové vedení
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Od prvního prosince byla radou městyse na základě výsledků konkurzního řízení jmenována
do funkce ředitelky Základní školy Jedovnice,
příspěvkové organizace Ing. Lenka Danielová,
Ph.D. Zástupkyní ředitelky se stala Ing. Lenka
Sotáková.
Hlavním cílem nového vedení školy je vytvořit
pozitivní motivující prostředí pro učitele, žáky,
rodiče a další partnery školy. Nastavit pozitivní komunikaci nejen ve škole, ale také směrem
ke zřizovateli, komunitě městyse a dalším osobám a institucím zapojeným do vzdělávání.
Základní škola by měla poskytovat kvalitní základní vzdělání, vzdělání pro budoucnost a občanský život. Škola proto bude podporovat principy „otevřené školy“, jako centra vzdělanosti,
společného trávení volného času celých rodin,
rozvoje dobrovolné činnosti rodičů ve prospěch
školy, podpory výchovy ke zdravému životnímu

stylu, realizátora sportovních, kulturních a dalších aktivit. Škola bude také usilovat o získání
a udržení certifikátu „Rodiče vítání“.
Rádi bychom využili krásného prostředí, ve kterém se školy nachází, proto škola bude ve svých
aktivitách naplňovat zásady „Ekoškoly“, která
pomáhá žákům, učitelům a rodičům proměnit
školu v příjemnější, demokratičtější a k přírodě
bližší místo k životu.
Budeme se snažit, aby škola ve všech svých
činnostech respektovala individualitu každého
žáka, nastavovala opatření pro podporu žáků se
specifickými vzdělávacími potřebami a podněcovala žáky nadané.
Škola v tomto školním roce slaví již 70 let od otevření stávající budovy v ulici Nad Rybníkem.
Doba je bohužel složitá. Naplánované aktivity
jako např. Vinný bál, či Jedovnická rolnička
nemohly být na podzim v důsledku nařízených

vládních opatření realizovány. Doufáme, že si
to v novém roce vynahradíme. Rádi bychom
uspořádali aktivity jako např. projektový den,
den otevřených dveří či sportovní den. Pro žáky
1. i 2. stupně bude vyhlášena výtvarná soutěž.
Do oslav se zapojí také školní družina projektem s názvem „Moje škola“.

Děkujeme všem rodičům a partnerům školy
za jejich podporu a pomoc naší základní škole. Těším se na další spolupráci a vzájemná
setkávání.
Ing. Lenka Danielová, Ph.D.
ředitelka školy

Projektové dny ve školní družině
6. a 7. 1. 2021 se v I. oddělení školní družiny uskutečnily projektové dny na téma: „70.
výročí základní
školy“. Děti se
pomocí dobových fotografií
seznámily s podobou školy dříve
a dnes. U společného vyrábění
velké školy z kartonu a malých
zápichů v podobě

dětí, rodičů a pedagogů se všichni moc bavili
a vzájemně se na nich poznávali. Další aktivitou bylo povídání na koberci na téma moje
škola, jaký by měl být dobrý učitel a jaký by
měl být žák. Nakonec se děti vybavené tužkou
a papírem vydaly na prozkoumávání 1. podlaží a pokoušely se nakreslit plánek rozdělení
jednotlivých místností. Velký plán potom společně vykreslily. Výsledky práce si můžete prohlédnout na přiložených fotografiích.
Monika Sehnalová,
vychovatelka v ŠD
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Základní škola pomáhá potřebným
V předvánočním čase se rodiče i děti školní
družiny naší základní školy zapojili do projektu
„Krabice od bot“. Ve dnech od 23. 11. do 3. 12.
2020 nosily děti i rodiče krabice s dárky určeným
dětem v nouzi do školní družiny. Vybralo se přes
30 dárků. Co bylo jejich obsahem? Různé hračky, pastelky, sešity či bloky na kreslení, hezké
oblečení, bonbóny, kosmetika a doplňky i další
věci. Dárky udělaly radost potřebným dětem.
Možné bylo také podpořit děti z vyloučených
lokalit finančním darem. Díky němu budou
moci dětem přispět na kroužky a školní potřeby,
výlety nebo třeba taneční. Krabice od bot tak
bude dělat radost po celý rok.
Všem dárcům moc děkujeme.
Mgr. Jakub Ošlejšek

Různé
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Na začátku letošního roku se konala jedna z největších dobrovolnických akcí v České republice
– Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita ČR.
V letošním roce vám kvůli epidemické situaci
nemohli koledníci napsat na dveře tříkrálové
požehnání domu K+M+B+2021 přímo. Proto
jsme se pokusili přinést požehnání online přes
naše webové stránky www.blansko.charita.cz
a Facebooku charitablansko a zároveň do vaší
obce poskytnout křídy k napsání požehnání.
Do pokladniček v prodejnách COOP a v kostele lidé v Jedovnicích přispěli v Tříkrálové sbírce
na potřebné částkou 28 453 korun. „Z výtěžku
sbírky plánujeme podpořit náš Mobilní hospic

sv. Martina, dále pomoci seniorům, zdravotně
postiženým a rodinám s dětmi v nouzi v okrese
Blansko a část výtěžku půjde také na Charitní
záchrannou síť, což je pomoc těm nejpotřebnějším v regionu ve spolupráci s farnostmi, městy a obcemi,” upřesňuje koordinátorka sbírky
Marie Sedláková.
Pokud jste nestihli přispět do tříkrálové kasičky přímo, můžete tak ještě učinit přes
bankovní účet na www.blansko.charita.cz/
trikralovasbirka2021.
Děkujeme za vaši důvěru a podporu! A děkujeme za roznos tříkrálových letáků místním
skautům.

Rozpis stomatologické LSPP - okres Blansko - 1. pololetí 2021
Služba je sloužena od 8.00 - 13.00 hodin
Únor
6.2. MUDr. Paulíčková Veronika
7.2. MUDr. Pernicová Libuše
13.2. MUDr. Pokorná Marie
14.2. MDDr. Potůček Jiří
20.2. MUDr. Ševčíková Radomíra
21.2. MUDr. Roth Pavel
27.2. MUDr. Řehořek Tomáš
28.2. MUDr. Řehořek (MUDr. Řehořková)
Březen
6.3. MUDr. Tomaštíková Eva
7.3. MUDr. Semrádová Marie
13.3. MUDr. Sládek Jiří
14.3. MDDr. Soldmann Martin
20.3. MUDr. Soldmannová Svatava
21.3. MUDr. Staňková Vlasta
27.3. MDDr- Stibor Jan
28.3. MUDr. Stojanov Milan
Duben
2.4. MUDr. Ševčík Štěpán
3.4. MUDr. Ševčíková Bohdana
4.4. MUDr. Ševčíková Radomíra
5.4. MDDr. Šméralová Kristýna
10.4. MUDr. Štrajtová Jana
11.4. MUDr. Šumberová Ludmila
17.4. MUDr. Švendová Zdena
18.4. MUDr. Tomášková Barbora
24.4. MUDr. Semrádová Danuše
25.4. MDDr. Trubáčková Pavlína
Květen
1.5. MDDr. Veselý (MDDr. Veselá)
2.5. MDDr. Veselý Petr
8.5. MDDr. Vrbová Markéta
9.5. MUDr. Žilka Vlastimil
15.5. MUDr. Beranová Alžběta
16.5. MDDr. Bočková Eva
22.5. MUDr. Bočková Jana
23.5. MDDr. Dufková Simona
29.5. MUDr. Fenyk Vlastimil
30.5. MDDr. Fojtíková Veronika

Černá Hora, Zdrav. středisko
Boskovice, Růžové nám. 16
Blansko, Gellhornova 9
Blansko, Pražská 1b
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Ostrov, Zdrav. středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Poliklinika Blansko, Sadová 33

725 415 615
774 177 804
516 412 422
516 419 538
516 488 454
516 444 326
516 488 453
516 488 453

Adamov, Smetanovo nám. 327
Sloup, Zemspol, 221
Velké Opatovice, nám. Míru 492
Lomnice, Tišnovská 80
Lomnice, Tišnovská 80
Jedovnice, Zdrav. středisko
Lomnice, Tišnovská 80
Blansko, B. Němcové 1222/15

722 907 551
516 435 203
516 477 319
549 450 128
549 450 128
516 442 726
549 450 128
605 184 479

Svitávka, Hybešova 197
Blansko, Svitavská 1A
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Boskovice, Lidická 8
Černá Hora, Zdrav. středisko
Lysice, Komenského 429
Křtiny, Zdrav. středisko
Blansko, Pražská 1b
Sloup, Zemspol, 221
Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 471 210
516 416 386
516 488 454
731 074 479
608 220 806
516 472 227
516 439 404
734 177 800
516 435 203
516 488 452

Letovice, Masarykovo náměstí 162/38
Letovice, Masarykovo náměstí 162/38
Knínice u Boskovic, 330
Benešov, 19
Blansko, Gellhornova 9
Kunštát, nám. ČSČK 38
Kunštát, nám. ČSČK 38
Blansko, Pražská 1b
Letovice, Tyršova 15
Rájec, Zdrav. středisko

792 325 591
792 325 591
774 844 735
516 467 313
735 056 656
516 462 203
516 462 203
721 425 074
516 474 310
516 432 138
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Červen
5.6. Dr. Giryeva Halyna
6.6. MUDr. Grenarová Marie
12.6. MDDr. Hájková Barbora
13.6. MUDr. Hanáková Jitka
19.6. MUDr. Havlová Petra
20.6. MUDr. Hosová Eva
26.6. MUDr. Hošáková Kateřina
27.6. MUDr. Houdková Radka

Boskovice, Lidická 8
Blansko, Vodní 5B
Blansko, Gellhornova 9
Blansko, Pražská 1b
Blansko, Pražská 1b
Rájec, Zdrav. středisko
Adamov, U Kostela 4
Blansko, Pražská 1b

734 231 261
724 081 182
725 332 967
516 418 788
721 425 074
516 432 138
516 446 428
731 144 155

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 sobotách, nedělích a svátcích od 8.00 hodin do 20.00 hodin.

Kontejnery na papír
• krabice rozřezat nožem
• nedávat obaly od vajec a pizzy
• neházet psí výkaly!!!

Pozvánky

Zimní radovánky v Jedovnicích
22

Povánoční bohatá sněhová nadílka lákala nejen na sáně či boby, ale i na stavění sněhuláků,
dovádění ve sněhu a nejvíce v Jedovnicích asi

na naši dominantu, kterou je rybník Olšovec,
protože ten když zamrzne, je o zábavu postaráno J
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Inzerce

GB-geodezie, spol. s r.o.
Jedna z největších zeměměřických firem v ČR s nabídkou
komplexních geodetických prací
Práce v katastru nemovitostí
• Geometrické plány
• Pozemkové úpravy
• Technické mapy
• Geodetické práce ve výstavbě
• Speciální práce inženýrské geodézie
• Digitalizace mapových podkladů
•Geografické informační systémy – GIS
•

pobočka BLANSKO, Smetanova 6

-
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Blažek Leoš
tel.+ mob.723 830 686

leos.blazek@geodezie-brno.cz

