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Z JEDOVNIC

březen / duben

Starostovo okénko
Vážení spoluobčané,
setkáváme se ve dnech, kdy nás před rokem zasáhla pandemie koronaviru. Situace se nezlepšila, ba naopak.
Chci poděkovat zaměstnancům úřadu, pečovatelkám, strážníkům PM a vám všem za práci
pro všechny občany nejen v souvislosti s touto
situací.
Opět Vás žádám o maximální dodržování nařízení vlády a dodržování všech opatření k minimalizaci rozšíření nákazy.
V letošním roce jsme již opravili bezpečnostní
přeliv rybníka Olšovce, jsou obnoveny další
chaty v areálu ATC, provedli jsme prořez zeleně u Budkovanu. Podařilo se nám o další část
zprovoznit VO v RO.
Po zimním období nás čekají opravy výtluků
místních komunikací. Zatím firmy fungují
v zimním režimu, proto opravujeme dle našich

možností. Rada městyse rozhodla, že oprava
v ulici Podhájí bude provedena asfaltovým postřikem s ohledem na radikální opravu, kterou
bychom rádi provedli v příštím roce.
Oprava okružní křižovatky, kdy jsem měl několik jednání na SUS Blansko, by měla proběhnout co nejdříve. Vlastní rekonstrukce až
do Březiny pak v roce příštím.
Úřad městyse v těchto dnech funguje v minimálním režimu a pro veřejnost je uzavřen.
Doufám, že se co nejdříve vrátíme do normálního stavu.
Milí spoluobčané, na závěr vám chci popřát
klidné dny. Požádat vás o toleranci a o osobní
zodpovědnost v této složité době. Věřím, že vše
společně zvládneme.
Současně vám přeji pěkné jarní dny, hezké
prožití velikonočních svátků a hodně a hodně
zdraví.

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. 37 ze dne 9. 2. 2021
Na základě předložených zpráv a projednaných
záležitostí:
Rada městyse Jedovnice schvaluje:
• Smlouvu uzavřenou dle ust. § 1746 odst.
2 Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů pro stavbu „II/373 Jedovnice
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– Křtiny – Březina, mosty 373-014, 015,
016 a 37445-9“ se Správou a údržbou silnic
Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, Žerotínovo náměstí 449/3,
602 00 Brno.

INFORMACE Z JEDOVNIC – BŘEZEN / DUBEN 2021, číslo 2, rok 2021.
Vydává městys Jedovnice, adresa: Havlíčkovo nám. č. 71, 679 06 Jedovnice.
Vychází jako dvouměsíčník. Distribuuje se zdarma do všech domácností a škol v Jedovnicích.
Registrační číslo MK ČR E 11383. Sazba Ing. Petr Slavíček. Tiskne Tiskárna A.M.G.
Redaktorka Michaela Doleželová, tel. 723 205 622., e-mail: zpravodaj@jedovnice.cz
Redakce má právo v případě potřeby příspěvky krátit. Za věcnou správnost materiálů zveřejněných v Informacích
odpovídají autoři, nevyžádané příspěvky se nevrací. Foto na titulní straně B. Kříčka.
Inzerci přijímá paní Božena Ševčíková, kulturní referentka ÚM Jedovnice, Havlíčkovo nám. č. 71, 679 06
Jedovnice, tel. 516 528 213, fax. 516 442 722, e-mail: kultura@jedovnice.cz
Ceník inzerce: plošná inzerce – 1000 Kč celostránková, 500 Kč polovina stránky, 330 Kč třetina stránky, 250 Kč
čtvrtina stránky; řádková inzerce – 60 Kč za 1. řádek, za každý další +20 Kč.
Uzávěrka příštího čísla (KVĚTEN / ČERVEN 2021) bude v úterý 25. 5. 2021.

• smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000305
s Ing. J. Č., Šlapanice.
• smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000251
s paní N. L., Brno.
• smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000008
s panem L. H., Jedovnice
• Dohodu o provedení biotechnických zásahů
v evropsky významné lokalitě Moravský kras
v rámci projektu LIFE18 NAT/CZ/000832
South Moravia, uzavřená dle § 1746 odst. 2
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
s ZO ČSOP ONYX, Panská 363/9, 602 00
Brno.
• přidělení bytu č. 2C2H8 v Domě s pečovatelskou službou, Zahradní 699, 679 06
Jedovnice, panu J. P., Jedovnice.
• přidělení bytu č. 3C1J3 v Domě s pečovatelskou službou, Zahradní 699, 679 06
Jedovnice, panu M. Ch., Brno.
• s účinností od 1. 3. 2021 nová Kritéria pro
posouzení žádosti o přijetí do DPS Jedovnice.
• rozpočtové opatření č. 1/2021 dle předloženého návrhu.
Rada městyse Jedovnice souhlasí:
• s provedením navrhované stavby „Jedovnice
– úprava DS, Vavrčík“ na pozemcích
p.č 463/68, p.č. 2456/73 a p.č. 2456/77, vše
k.ú. Jedovnice, v majetku městyse a pozemcích p.č. 463/65, p.č. 489, p.č. 490 a p.č.
2456/72, vše k.ú. Jedovnice, v majetku
dalších osob. Žadatelé EG.D, a.s., Lidická

1873/36, 602 00 Brno v zastoupení spol.
ADITIS GROUP s.r.o., Rokytova 2667/20,
615 00 Brno.
• s provedením navrhované stavby „Napojení
chaty č.ev. 121 na IS“ na pozemcích p.č 2068,
p.č. 1747/1, p.č. 2112/4 a p.č. 2112/3, vše k.ú.
Jedovnice, na pozemcích v majetku městyse.
Žadatel M. K., Brno.
• se zveřejněním záměru pronájmu části rampy budovy Na Kopci 83 o rozměru cca 3 m2.
• s konáním mezinárodních závodů rychlostních motorových člunů na rybníku Olšovec
ve dnech 8. 5. a 9.5. 2021, mezinárodních
závodů Jetsurf World cup ve dnech 8.6. a 9.
6. 2021 a mezinárodních závodů vodních
skútrů ve dnech 21. 8. a 22. 8. 2021, žadatel
Klub vodních sportů Jedovnice z. s., Záměstí
100, 679 06 Jedovnice.
Rada městyse Jedovnice nereflektuje
• na předkupní právo chaty č.e. 108.
Rada městyse Jedovnice bere na vědomí:
• zápis z jednání komise sociálně zdravotní
ze dne 8. 2. 2021.
Rada městyse Jedovnice podává:
• dle článku III., odst. 2 Smlouvy o výpůjčce
uzavřené dne 12. 4. 2017 výpověď pozemku
p.č. 2486/3, vypůjčitel Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00
Brno.

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 38 ze dne 23. 3. 2021
Na základě předložených zpráv a projednaných
záležitostí:
Rada městyse Jedovnice schvaluje:
• výsledek hospodaření Základní školy
Jedovnice, příspěvkové organizace, Nad
Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice, za rok
2020 ve výši 633.983,92 Kč, který bude použit na pokrytí ztráty z minulého kalendářního roku
• účetní závěrku za rok 2020 Základní školy
Jedovnice, příspěvkové organizace, Nad
Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice.

• Odpisový plán - výše odpisů pro rok 2021
Základní školy Jedovnice, příspěvkové
organizace, Nad Rybníkem 401, 679 06
Jedovnice, dle předloženého návrhu.
• výsledek hospodaření Mateřské školy
Jedovnice, příspěvkové organizace, Zahradní
632, 679 06 Jedovnice, za rok 2020 ve výši
0 Kč.
• účetní závěrku za rok 2020 Mateřské školy
Jedovnice, příspěvkové organizace, Zahradní
632, 679 06 Jedovnice.
• Odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku na rok 2021 Mateřské školy
Jedovnice, příspěvkové organizace, Zahradní

3

632, 679 06 Jedovnice, dle předloženého
návrhu.
• Zadávací dokumentaci pro zakázku malého
rozsahu na dodávky s názvem „Sběrný dvůr
Jedovnice“.
• Rozhodnutí MMR o poskytnutí dotace
na investiční akci „Stezka pro chodce a cyklisty v úseku Jedovnice-Krasová“.
• rozpočtové opatření č. 2/2021 dle předloženého návrhu.
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Rada městyse Jedovnice souhlasí:
• s opravou stávajícího venkovního vstupního
schodiště do RD č.p. 337 pozemku p.č. 851/1
katastrální území Jedovnice, obec Jedovnice,
který je ve vlastnictví městyse Jedovnice,
a to za předpokladu, že nedojde ke kolizi
se zpracovávanou projektovou dokumentací
na rekonstrukci komunikace na ul. Tyršova,
dle předloženého zákresu, žadatel pan J. C.,
Jedovnice.
• se stavbou „Kanalizace pro objekt individuální rekreace č.ev. 350, Jedovnice“ na pozemku p. č. 2573/5 katastrální území Jedovnice,
obec Jedovnice, dle předložené dokumentace, žadatel pan P.O., Jedovnice.
• se stavbou „Jedovnice – úprava distribuční
sítě, Jelénková“ na pozemcích p.č. 983/5.,
p.č. 2572, p.č. 2571/2, p.č. 2573/1, p.č.
2573/4, p.č. 2581/1 a p.č. 2581/2, vše katastrální území Jedovnice, obec Jedovnice, dle
předložené dokumentace a dle podmínek
daných Dohodou o právu provést stavbu
na pozemcích ve vlastnictví městyse, žadatel - PROSIG, s.r.o. Hviezdoslavova 1359/53,
627 00 Brno. Pozemky p.č. 983/5 (ostatní
plocha – ostatní komunikace) , p.č. 2571/2
(ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha) , p.č. 2581/1 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha) a p.č. 2581/2 (ostatní
plocha – sportoviště a rekreační plocha),
Jedovnice (ostatní plocha) , jsou ve vlastnictví městyse Jedovnice.
• se stavbou „Novostavba rodinného domu“
včetně přípojky NN, přípojky vody, přípojky
jednotné kanalizace, přípojky plynu na pozemcích p.č. 1058 a p.č. 1043/1 katastrální
území Jedovnice, obec Jedovnice, dle předložené dokumentace, žadatel manželé J. B.,
Blansko a P. B., Jedovnice, zastoupeni R. Š.,

•

•

•

•

•

•

Blansko. Pozemek p.č. 1043/1 k.ú. Jedovnice
(ostatní plocha) je ve vlastnictví městyse
Jedovnice.
s plánovanou uzavírkou silnice III/37921
mezi obcí Vilémovice a obcí Lažánky a s návrhem dopravního značení objízdné trasy,
dle předloženého zákresu, žadatel - Spol.
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174,
627 00 Brno, v zastoupení spol. DoZBos,
s.r.o., Otakara Kubína 17, 680 01 Boskovice
se stavbou „Novostavba dvou bytových
domů“ včetně areálu komunikace, parkovacích ploch, přístřešků, veřejného osvětlení,
přeložky vedení VN , přípojky NN, přípojky vody, přípojky jednotné kanalizace,
přípojky plynu, přípojky dešťové kanalizace
se vsakovacím zařízením na pozemcích v katastrálním území Jedovnice, obec Jedovnice,
dle předložené dokumentace, žadatel MKL
Real, s.r.o., Poříčí 2425/15, 678 01 Blansko.
Pozemek p.č. 1370/7 k.ú. Jedovnice (ostatní
plocha – ostatní komunikace) je ve vlastnictví městyse Jedovnice. Souhlas je vydáván
za podmínky, že v místech, kde dojde navrženými přípojkami k dotčení nově vybudované komunikace na pozemku p.č. 1370/7
k.ú. Jedovnice, bude v celé délce a šířce komunikace odstraněna a vybudována nová,
a to ve shodné konstrukční skladbě.
s provozem a umístěním dvou vzduchových
trampolín na pozemku p.č. 2565/1 o výměře cca 490 m2, provozovatel společnost
Olšovec, s. r. o., Havlíčkovo nám. 71, 679 06
Jedovnice.
s odstraněním staveb
--chata Lada 1, p.č. 2644/10,
--chata Lada 2, p.č. 2644/11,
--chata Lada 3, p.č. 2644/9,
--chata Lada 4, p.č. 2644/8,
--2x plechový sklad p.č. 2649/12 a 2648,
které jsou umístěný v areálu Autokempu
Olšovec.
s přijetím neinvestiční finanční podpory
na financování sociálních služeb z rozpočtu
Jihomoravského kraje ve výši 1.563.700 Kč
a schvaluje smlouvu č. JMK069805/21/OSV.
s nákupem profesionální svahové sekačky AS 940 SHERPA v ceně 598.950 Kč
s DPH a schvaluje Kupní smlouvu s firmou

Traktorservis-ML s. r. o., Silůvky č.ev 87,
664 46 Silůvky.

výboru ukládá předložit přehled hospodaření na nejbližším jednání finančního výboru.

Rada městyse Jedovnice ukládá:
• tajemnici ÚM zaslat přehled hospodaření ZŠ
a MŠ zastupitelům a předsedovi finančního

Rada městyse Jedovnice bere na vědomí:
• přehled hospodaření ZŠ a MŠ za 4. čtvrtletí
roku 2020.

Další důležité informace
Svoz zeleného odpadu 2021
Pravidelný svoz zeleného odpadu ze zahrádek pomocí velkoobjemových kontejnerů
bude i v roce 2021 prováděn v pravidelných
14denních intervalech, a to v níže uvedených
termínech.
Žádáme občany, aby do kontejnerů ukládali
výhradně odpad ze zahrádek, nikoliv kusy
trámů, desek, kamení a podobně.
Případné informace na tel.: 602 753 478
– pan Křetínský.
Pro 1. část (ul. Podhájí, ul. Vyškovská, parkoviště u hřbitova) přistavení v liché čtvrtky v 8:00 hod., odvoz následující den ráno
v 8:00 hod.:
1. dubna, 15. dubna, 29. dubna,
13. května, 27. května,
10. června, 24. června,
8. července, 22. července,
5. srpna, 19. srpna,
2. září, 16. září, 30. září,
14. října, 27. října (středa!!!),
11. listopadu, 25. listopadu.
Pro 2. část (ul. Větřák) přistavení v liché
pátky v 8:00 hod., odvoz následující den
ráno v 8:00 hod.:
6. dubna (úterý!!!), 16. dubna, 30. dubna,
14. května, 28. května,
11. června, 25. června,
9. července, 23. července,

6. srpna, 20. srpna,
3. září, 17. září,
1. října, 15. října, 29. října,
12. listopadu, 26. listopadu.
Pro 3. část (ul. Barachov, ul. K Propadání,
parkoviště u KD) přistavení v sudé čtvrtky v 8:00 hod., odvoz následující den ráno
v 8:00 hod.:
8. dubna, 22. dubna,
6. května, 20. května,
3. června, 17. června,
1. července, 15. července, 29. července,
12. srpna, 26. srpna,
9. září, 23. září,
7. října, 21. října,
4. listopadu, 18. listopadu,
2. prosince.
Pro 4. část (ul. Legionářská) přistavení
v sudé pátky v 8:00 hod., odvoz následující
den ráno v 8:00 hod.:
9. dubna, 23. dubna,
7. května, 21. května,
4. června, 18. června,
2. července, 16. července, 30. července,
13. srpna, 27. srpna,
10. září, 24. září,
8. října, 22. října,
5. listopadu, 19. listopadu,
3. prosince.

Informace z Infokanálu
Smuteční oznámení jsou na infokanále a také
na www stránkách městyse zveřejněna, pokud

je redakce může převzít (přepsat) z nástěnky
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na radnici nebo jsou zaslána elektronicky
na mail infokanal@jedovnice.cz.
Pokud nejsou doručena na radnici fyzicky či
elektronicky, nemohou být pochopitelně zveřejněna ani na infokanále, ani na www. I v době

uzavření úřadu městyse lze NONSTOP využít
poštovní schránku, která se nachází pod elektronickou úřední deskou, tedy vlevo od vchodu
do radnice.

Společenská kronika
Společenská kronika
Jubilanti
Blahopřejeme všem jubilantům, kteří oslaví narozeniny v měsíci březnu a dubnu 2021.
Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a spokojenost
do dalších let života.
Březen
04.03. Olga Kakáčová, Jiráskova 336, 90 roků
07.03. Růžena Trojáčková, Jiráskova 28,
85 roků
07.03. Štěpánka Tomášková, Zahradní 699,
85 roků
07.03. Robert Janíček, Jiráskova 187, 92 roků
20.03. Ing. Vladimír Hadrava, Palackého 280,
86 roků
21.03. Jarmila Ševčíková, Zahradní 699,
86 roků
23.03. Jana Štelmachová, Záměstí 101,
92 roků
28.03. Jana Kubešová, Podhájí 495, 80 roků

06.04. Alžbeta Stará, Na Kopci 634, 83 roků
08.04. Marie Kučerová, Zahradní 699,
83 roků
11.04. František Randula, Zahradní 699,
85 roků
24.04. Květa Vančurová, Nad Rybníkem 524,
83 roků
28. 04. MgA Jaroslav Zouhar, Zahradní 699,
84 roků
V letošním roce první narozené miminko
Markéta Nejezchlebová, nar. 28.01.2021

Duben
04.04. Karol Smorada, Na Kopci 501,
82 roků

Přehled o obyvatelích – rok 2020
Počáteční stav k 1. 1. 2020 – 2783 osob
Měsíc
Leden
Únor
Březen
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Duben

Muži
Ženy
Muži
Ženy
Muži
Ženy
Muži
Ženy

Přistěhování
2
5
0
4
1
2
0
0

Narození
2
2
2
0
3
1
0
3

Odstěhování
-1
-1
-3
0
0
-1
0
0

Úmrtí
-3
-2
0
-1
0
-1
-1
-2

Celkem
0
4
-1
3
4
1
-1
1

Stav
2787
2789
2794
2794

Měsíc
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

Muži
Ženy
Muži
Ženy
Muži
Ženy
Muži
Ženy
Muži
Ženy
Muži
Ženy
Muži
Ženy
Muži
Ženy

Celkem

Přistěhování
1
0
5
4
4
2
2
3
0
0
1
2
2
0
0
0
40

Narození
4
1
1
3
1
1
1
1
2
0
0
0
1
0
1
2
32

Odstěhování
-3
0
-2
0
0
-2
-1
-3
-3
-1
0
-1
-1
-3
0
-1
-27

Úmrtí
0
0
-2
-1
-2
-3
-2
0
-4
-3
-2
0
-2
0
-1
0
-32

Celkem
2
1
2
6
3
-2
0
1
-5
-4
-1
1
0
-3
0
1
13

Stav
2797
2805
2806
2807
2798
2798
2795
2796

K 31. 12. 2020 žilo v Jedovnicích 2796 obyvatel.
Ve srovnání se stavem k 1. 1. 2020, kdy zde žilo 2783 obyvatel nás tedy v Jedovnicích je o 13 více.
Tereza Gottwaldová, matrikářka ÚM Jedovnice

Kultura

Novinky v knihovním fondu od 1. 2. 2021
BELETRIE PRO DOSPĚLÉ

Bývali jsme bratři (Donald H. Balson)
Dvojitá vražda, Smrt místostarosty, Ukradená vražda (Stanislav Češka)
Falešná kočička (Naďa
Horáková)
Geneze (Robin Cook)
Jako hvězdy v temné noci
(Jojo Moyesová)
Jarní oběť (Anders de la
Motte)
Můj bratr albatros a jiná rodinná zvěrstva
(Zuzana Hubeňáková)
Než ho poznala (Peter Swanson)
Řád (Daniel Silva)
Šikmý kostel II (Karin Ledecká)
Vrány (Petra Dvořáková)
Vše o mé dceři (Kim Hjedžin)
Zdání a manžel vždycky klamou (Alena
Jakoubková)

Starosti z radosti (Alena Blanářová)
Země skrytých úsměvů (více autorů)
Slečna na hlídání (Mirka Rössler)
Všechno nejlepší, Anno (Petra Jirglová)
Jak přežít svého muže (Jana Bernášková)
Prostě na mě zapomněli (Jiří Holub)
Dítě na nástupišti (Gill Thompson)
Druhý život pana Roose (Hakan Nesser)
Julinčina pekárna (Táňa Keleová-Vasilková)
Listopád (Alena Mornštajnová)
Osmnáct (Markéta Harasimová)
Poslední slova (Linda Greenová)
Přišel jsi, když venku pršelo (Sandra Rokosová)
Spiknutí oběšenců (Vlastimil Vondruška)
Zachráněné dopisy (Sandra Brown)
Žena mého života (Tim Weaver)
NAUČNÁ LITERATURA PRO DOSPĚLÉ
Albánie (Gillian Gloyer)
Jane Austenová (Lucy Worsleyová)
Porodní sestra z Osvětimi (Magda Knedler)
Rozpojené státy (Martin Řezníček)
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BELETRIE PRO DĚTI / MLÁDEŽ
Pět kroků od sebe (Rachael Lippincottová)
Hledej a najdi/Světová velkoměsta
Čarodějnice Bordelína (Sanda
Dražilová–Zlámalová)
Ema a jednorožec – Tajemství krystalu
(Oldřiška Ciprová)

Ema a jednorožec – Kouzelný roh (Oldřiška
Ciprová)
Něfo (David Walliams)
Sesterstvo a nejoblíbenější barva na světě
(Lucie Hlavinková)
Sesterstvo ve Snové říši (Lucie Hlavinková)
Ty, ty, ty, Matyldo! (Lenka Rožnovská)
Michaela Doleželová, knihovnice

Duchovní sloupek
Nem tudom
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Během dvouleté základní vojenské služby jsem
strávil měsíc ve strážním oddíle na velitelství
divize. Byl to docela poklidný měsíc, den
ve službě a den volna. Ve službě jsem byl závodčím, což znamenalo každé dvě hodiny vystřídat
strážné a mezi tím podřimovat. Ale nic není tak
jednoduché, jak se zdá na začátku. K povinnostem závodčího patřilo také naučit strážné, co
mají říkat při předávání služby, což byl velmi
tvrdý oříšek, protože polovinu mužstva tvořili
Maďaři od Komárna. Uměli využívat jazykové
bariéry, takže když se jim do něčeho nechtělo,
reagovali na jakýkoli požadavek slovy „nem tudom“ (nevím) nebo „nem érten“ (nerozumím).
A protože u útvaru nebyl nikdo schopný překládat do maďarštiny, obvykle každý po chvíli
vzdal úsilí domluvit se s nimi.
Jeden strážný hlídal na štábu divize bojovou zástavu, což byl parádní vyšívaný prapor ověšený
mnoha pentlemi s texty o vyznamenáních a zásluhách divize. Bojová zástava byla symbolem
existence divize a teoreticky by po její ztrátě
nebo zničení měla být celá divize rozpuštěna.
Problém byl v tom, že strážní při každém předávání služby měli všechna tato vyznamenání
vyjmenovat. Čeští strážní to jakž takž zvládali,
ale donutit Maďara, aby se to naučil česky nebo
slovensky bylo nemožné. Závodčí musel tohoto
vojáka vystřídat velmi rychle a bez řečí, ale zato
s ostražitostí, aby se nablízku neobjevil nějaký
důstojník. Dařilo se mi to dlouho, ale dopadlo to jako s tím džbánem, kterému se nakonec
utrhne ucho. Jednou si na střídání počkal sám
velitel divize, který právě nebyl v nejlepší náladě. I střídaný Maďar vycítil závažnost situace,

snažil se ze sebe něco vyždímat, ale kde nic
není, tam ani velitel divize nebere. Jako zodpovědná osoba jsem dostal ultimatum: buď
do druhého dne onoho vojáka naučím, co má
říkat, nebo strávím 7 dnů v base (což také znamenalo zůstat o týden déle v zeleném).
Když jsem Maďara dovedl ze stojky na strážnici, zkoušel jsem ho něco naučit, ale protože
už věděl, že jemu nic nehrozí, odpovídal jenom
nem érten nebo nem tudom. Ale dopadlo to
dobře. Když nám skončila služba, před ubytovnou už stála zaplachtovaná V3S, autobus pro
vojáky, a rozkaz odevzdat zbraně, sbalit a za 15
minut odjezd. Jestli se po mně velitel divize
sháněl, aby mě mohl zavřít, nebo jestli jenom
strašil a sám věděl, že chce nemožné, jsem se
nikdy nedověděl.
Nevím, jestli využívání sloves nevím a nerozumím jakožto prostředku k úniku před něčím,
do čeho se člověku nechce, vynalezli Maďaři,
ale řekl bych, že je dnes hojně využíváno
od parlamentu po široké lidové masy, jako politický prostředek i jako zdůvodnění toho, že
se někomu nechce plnit nějaký předpis. I mezi
lidmi mluvícími stejným jazykem je to ‚neprůstřelné‘, dá se s tím něco dělat snad jen s použitím násilí. A přitom nedodržení předpisu může
mít nedozírné následky.
Jedním ze zvířat ohrožených vyhynutím,
u dvou druhů dokonce kriticky ohroženým, je
luskoun, oblíbený ve východní Asii pro svoje
maso. Je proto přísně chráněný a nesmí se s ním
obchodovat. Přesto je do Číny a Vietnamu ročně propašováno kolem 100.000 kusů. Nikdo to
neřeší. Nevím, nerozumím, neposlechnu. Jenže
je velmi pravděpodobné, že se koronavirus

způsobující nemoc Covid-19 přenesl na lidi
konzumací luskounů. Kdyby se někdo staral
o dodržování mezinárodních dohod a řešil
pašování ve velkém, kdyby jednotliví lidé nekupovali a nejedli zakázaná chráněná zvířata,
nebyla by současná pandemie.

Dost kruté poučení, abychom se nesnažili vyhýbat plnění předpisů a nařízení metodou „nevím, neznám, nerozumím.
Václav Trmač, farář

Děti a mládež, spolky
DYMÁČEK
„DYMÁČKOVINY číslo 2/2021“

Milí rodiče a přátelé našeho
rodinného centra,
koncem února jsme se rozloučily s kolegyní Andreou
Přibylovou. Chtěly bychom
jí touto cestou poděkovat
za spolupráci a přejeme jí hodně štěstí v pracovním i soukromém životě. Doufáme, že se brzy
potkáme na nějaké akci.
Na našich Facebookových stránkách dáváme
typy na tvoření s foto návody, které si tvoříme
samy. Zkuste si třeba bomby do vody, plastelínu nebo ledové ozdoby (které klidně můžete
dát zmrznout i do mrazáku).
Dále jsme se v rubrice „Zeptali jsme se za Vás“
tentokrát ptaly ortopeda MUDr. Oldřicha
Jelínka Ph.D. na otázky ohledně nožiček
dětí. Pan doktor nám zodpověděl 10 otázek.
Odpovědi jsme zveřejnily na našich stránkách.
Dozvíte se tam například, jak správně podpořit růst nožiček, co se naopak nedoporučuje

a také odpovědi na otázky kladené přímo
od maminek.
Začalo nám jaro, a proto jsme vymyslely pro
děti 20 jarních aktivit. Děti mají za úkol vyrobit papírovou kytičku, zaposlouchat se do zpěvu ptáčků a pomoci jim zpívat, namalovat křídou obrázek a mnoho dalšího. Určitě si aktivity
užijete s nimi.
Na chodbě v Dymáčku máme celoroční projekt Dymáčkův strom, chtěly bychom poprosit
děti o jeho jarní ozdobení a jestli vás napadne
i jak by se náš strom mohl jmenovat, tak budeme rády, když nám jméno napíšete na přiložený papír u stromu.
Právě teď probíhá Jarní stezka s tajenkou. V Jedovnicích jsme schovaly 15

9

obrázků s otázkou týkající se Velikonoc, jara
nebo Jedovnic. Děti s rodiči díky mapě, kterou naleznou na našich facebookových stránkách, hledají místo s otázkou. Každá správná
odpověď v sobě skrývá písmenko. Zodpovíte-li
na všechny otázky, vyluštíte tajenku. Stezka
bude probíhat až do 1. května a po odeslání
vyluštěné tajenky na náš email: marcdymacek@gmail.com budete zařazeni do slosování
o dáreček. Výherců bude 5. Pokud Facebook

nemáte a chtěli byste se zúčastnit Jarní stezky
s tajenkou, pošlete nám e-mail a my vám zašleme odkaz na mapu.
Během dubna pro vás připravíme půjčení pomůcek ze cvičení.
Přejeme všem krásné jarní dny a těšíme se
na společné lepší zítřky.
Lucka Bezděková, Nikol Plíšková
a Lenka Šebelová

SKAUT
Na skok u skautů

Od začátku roku jsme se kvůli situaci museli
uchýlit zpět k online schůzkám. Naštěstí jsme
si na ně navykli již na podzim minulého roku,
a tak přechod nebyl náročný ani pro nás ani
pro děti.
Online schůzky jsou výzva, přeci jen spousta
věcí je jiných – něco, na co jsme byli zvyklí nejde. Funguje to ale i naopak. Spousta věcí, které
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by se nám naživo dělala obtížně, nebo by nás
nenapadla nyní přichází na řadu.
Na posledních několika schůzkách jsme například všechny společně na dálku pekly sušenky,
sázely semínka bylinek nebo si ukázaly naše
oblíbené knížky a vyrobily do nich záložky...
Je toho vlastně hrozně moc, co zažíváme i takto na dálku. Díky za to patří našim rádkyním
a rádcům, kteří bohatý a inspirativní program
na online schůzky připravují.

Děkujeme všem světluškám, vlčatům, skautům
i skautkám, že jsou stále aktivní, věříme, že

to musí být i pro ně náročné, být tak dlouho
u počítače.

SOKOL
Sokol nespí

Přestože sportovní, kulturní a společenský život
v poslední době téměř utichl, sokolové nespí.
Seniorky z turistického oddílu chodí pravidelně na individuální vycházky a „našlapané“ kilometry poctivě zapisují do turistického pasu.
Jiní protahují svoje těla doma u počítače při
sledování cvičebních lekcí na „youtubu“. V minimalistické formě jsme si v březnu připomněli

171. výročí narození prvního československého
prezidenta T. G. Masaryka položením kytice
k jeho pomníku. Jedovnickému domu s pečovatelskou službou jsme nabídli pomoc ve formě
žehlení prádla a přípravy velikonočních balíčků
pro klienty.
Využíváme dobu relativního klidu také k údržbě a opravám majetku. V Tyršově osadě byly
provedeny nátěry střech chatek a zděné budovy,
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započala oprava chodníků, v pokojích v okále
byla položena plovoucí podlaha, v nejstarší
zděné budově byl zrekonstruován jeden pokoj.
Připravujeme se na období, až se zmírní přísná
epidemická opatření a budeme se zase moci
věnovat společným aktivitám. Malí tanečníci

z dětského folklórního souboru Jedovnická
lipka se mohou těšit, že budou vystupovat
v nových krojích, které se již šijí. Cvičenky
pilates, kalanetiky a zdravotního cvičení jistě
rády vyzkoušejí nově pořízené míčky, overbally
a balanční podložky Bosu. Tetinám, členkám
Sokola, jsme přispěli na ušití taneční obuvi.
Ženy již boty určitě pilně „rozcházejí“, aby je
na vystoupeních netlačily. Také pěvecký sbor
Píseň netrpělivě čeká na svůj první možný veřejný koncert, aby se předvedl v nových kostýmech designérky Denisy Richterové, které
si objednal ke 40. výročí založení. I členové
florbalového oddílu očekávají rozběhnutí sportovní sezóny, aby ukázali nejen svoji kondici,
ale i nové dresy, které si v loňském roce pořídili
a neměli příležitost je „pořádně provětrat“.
Pokud bude na jaře a v létě příznivější situace,
rádi bychom uspořádali některé tradiční akce,
jako je zábavné odpoledne pro děti u příležitosti pálení čarodějnic, lehkoatletický přebor
žactva, společné turistické vycházky či zájezdy.
Začneme také nacvičovat hromadné skladby
na oblastní slet Sokolské Brno, jehož konání bylo přeloženo z letošního roku na červen
2022.
A tak jsme všichni připraveni a těšíme se, až se
zase „vrhneme do víru sportovního a kulturního života“.
Kateřina Klimešová, starostka
T. J. Sokol Jedovnice

Mateřská škola
Mateřská škola Jedovnice se Vám představuje
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Vážení rodiče a milé děti, ve dnech 3. – 7.
května bude v Mateřské škole Jedovnice
probíhat zápis dětí k předškolnímu vzdělávání. Přestože je v běžných podmínkách zápis
do mateřské školy za přítomnosti dětí a rodičů
významnou událostí v životě rodiny i mateřské
školy, je třeba se letos smířit se zápisem v distanční podobě. Pokud koncem května nebo
v měsíci červnu bude z epidemiologického
hlediska situace příznivá, uspořádáme pro vás
návštěvu mateřské školy dodatečně. Rodiče,

pokud budete chtít dětem představit mateřskou
školu Jedovnice, navštivte www.msjedovnice.
cz, v sekci Aktuální akce, úkoly pro děti, jsou
vloženy soubory nápadů pro vyrábění, kreslení,
postřeh, paměť, logické myšlení, či doporučení
praktických činností pro děti. Můžete spolu
s dětmi některé vyzkoušet.
V následujících řádcích bychom se chtěli jako
škola představit hlavně Vám, novým rodičům,
ale také všem, které tato oblast zajímá.

Mateřská škola Jedovnice působí ve dvou propojených budovách, které jsou nově opraveny,
účelně a moderně vybaveny. Mezi budovami
je parkoviště, které slouží zejména rodičům
k možnosti pohodlně zaparkovat bez starosti
s hledáním volného parkovacího místa v okolí
školky. Vjezd na parkoviště, stejně jako vstup
do obou budov je možný za použití bezpečnostního čipu. Toto opatření přispívá k větší
bezpečnosti a pohodlí nás všech.
Na škole působí kolektiv kvalifikovaných
pedagogických, provozních a správních zaměstnanců. Společně pro děti vytváříme motivující a přátelské prostředí. Naším cílem je, aby
se děti cítily dobře a bezpečně po celou dobu
pobytu v mateřské škole.
Učitelky mají k dětem respektující přístup.
Děti mají možnost říci na věc svůj názor,
volit činnosti podle zájmu a třeba i opakovaně. V naší škole máme věkově smíšené třídy.
Jejich výhodou je bezprostřední učení nápodobou, přirozené nastavení vzájemné spolupráce
a komunikace mezi dětmi, která je sociální
dovedností a není snadná v žádném životním
období. Umění domlouvat se s ostatními vnímáme jako základní předpoklad pro to, být
v životě úspěšný.
Pro výchovu a vzdělávání máme nadstandardní vybavení. Pro děti jsou zde nejrůznější konstruktivní stavebnice, vývojové puzzle, různé
labyrinty, mozaiky, pomůcky na cvičení pro
rozvoj hrubé i jemné motoriky, posílení středu
těla, vybavení pro námětové hry a další didaktické pomůcky, hračky a hry, které pravidelně
doplňujeme a obměňujeme. Děti mají možnost
rozvíjet svoje vědomosti pomocí vzdělávacích
programů na interaktivní tabuli. Nově je
ve třídách k dispozici mikroskop s možností
přenášet pozorování interaktivně.
Školní vzdělávací program je zpracován podle Kurikula podpory zdraví v mateřské škole.
A jak napovídá název programu, zaměřujeme
se na zdravý životní styl. Součástí programu je
projekt s názvem Kamarádi Moravského krasu. Tento projekt vznikl na podporu činností
v oblasti environmentálního vzdělávání v rámci našeho regionu. Kamarádi Moravského
krasu připravují pro děti a rodiče tradiční
Dýňování v mateřské škole, pro děti pořádají

například Cestu za skřítkem Podzimníčkem
nebo Uspávání broučků.
Naší chloubou je prostorná přírodní zahrada.
Je to místo pro hru, pohyb i vzdělávání. Dětem
slouží jako přírodní učebna. Je vybavena dřevěnými herními prvky, prostorným pískovištěm, přírodním bludištěm, tepee, je zde velké
ohniště a také vydlážděná plocha pro jízdu
na tříkolkách a koloběžkách. Nechybí velký
prostor pro volný pohyb, ovocné i okrasné dřeviny. Nedílnou součástí vzdělávání venku je
péče o bylinkový záhon. Děti se učí pěstovat
a sklízet bylinky, povídají si o jejich významu
a využití. To vše dohromady vytváří přírodní
prostředí vhodné pro realizaci výchovně vzdělávací činnosti zaměřené na zdravý životní
styl a odpovědný postoj k přírodě.
Při mateřské škole pracuje Klub rodičů. Jedná
se o aktivní spolek, který pořádá pro děti
zahradní slavnosti se zábavně – výukovým
programem. V adventním čase společně organizujeme prodej výrobků od dětí rodičů i zaměstnanců mateřské školy. Výtěžek je věnován
dětem. Rodiče tak podporují mateřskou školu
v oblasti výchovy, vzdělávání i v oblasti finančně materiální.
V rámci poradenské činnosti poskytujeme rodičům konzultační hodiny, které slouží k možnosti informovat se o dítěti, požádat o radu
i spolupráci. Rodičům nabízíme k zapůjčení
odbornou literaturu.
Dobře máme nastavenou přípravu dětí
do základní školy. Ke každému dítěti přistupujeme s ohledem k osobním dispozicím
a možnostem. Uplatňujeme metodu individuální přiměřenosti, která je založena na výsledcích pedagogické diagnostiky. Vědomosti dětí
vzájemně nesrovnáváme. Děti mají připravenou vzdělávací nabídku ve dvou nebo třech
obtížnostech. Je důležité, aby dítě zažívalo
úspěch, který je tou nejlepší vnitřní motivací.
V rámci zkvalitnění přípravy dětí a jejich
bezproblémového přechodu do základní
školy organizujeme edukativně stimulační
skupinky. Pět lekcí probíhá v mateřské škole
a vedou je paní učitelky ze školky. Dalších pět
lekcí se přesunuje do základní školy a vedou je
paní učitelky, které budou učit děti v 1. třídě.
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Spolupracujeme s odborníky ze školských poradenských zařízení, základní uměleckou školou, místními hasiči, paní knihovnicí. Úsměv
na tváři se snažíme vykouzlit i našim spoluobčanům v Domě s pečovatelskou službou.
Navštěvujeme je pravidelně v adventním čase
s vánoční besídkou a přáním.
V průběhu školního roku pořádáme pro děti
a rodiče různé akce. Například jsou to tematické besídky a vyrábění, v měsíci dubnu, před
zápisem do mateřské školy zveme zejména nové
rodiče a děti na den otevřených dveří. Pravidelně
s dětmi navštěvujeme divadelní představení,
dětské koncerty, výukové programy v Domě
přírody, chodíme s dětmi na poznávací vycházky do okolí školky. Zapojujeme se do projektů
Malé technické univerzity, které rozvíjí u dětí
pracovní dovednosti, logické myšlení, přináší
nové vědomosti a vedou ke spolupráci.
V odpoledních hodinách mohou děti navštěvovat kroužek Povídálek, který pomáhá dětem
zvládnout logopedické vady, kroužek pohybových her a přípravnou hudební výchovu.
Součástí provozu školky je školní jídelna.
Paní kuchařky pro děti připravují dvě svačiny
a oběd. Vaří tak, aby děti měly zdravou stravu plnou vitamínů. V jídelníčku se objevují
potraviny, které se v některých rodinách moc
nevaří. Děti tak mohou ochutnat knedlíky ze
špaldové mouky, celerové pyré nebo zeleninový bulgur. Také jsme zavedli ranní ovocnou

přesnídávku. Komunikujeme s dětmi při vydávání jídla. Děti si samy říkají o velikost porce. Nestydí se přidat si. Největší odměnou je
prázdný talíř a věta: „Paní kuchařko, dneska to
bylo moc dobré!“
Každým rokem systematicky vylepšujeme
prostředí školky. Týká se to nejen tříd a podnětného prostředí pro vzdělávání, ale i celkového zázemí pro zaměstnance, společné prostory
pro rodiče a návštěvy školy. Tato skutečnost
vyžaduje dobrou spolupráci se zřizovatelem,
Městysem Jedovnice a také s Klubem rodičů,
který při mateřské škole pracuje.
Naše mateřská škola zohledňuje názory jednotlivců a respektuje jejich osobnost, využívá
odbornosti a zaměření jednotlivce. Nově navržené aktivity, postřehy či náměty společně diskutujeme a snažíme se najít to nejlepší řešení.
Tím se posunujeme stále dopředu. Na dětech
je vidět spokojenost, zájem o nabízené aktivity,
a i výsledky vzdělávání tomu odpovídají.
Jedinečnost a přednost mateřské školy
Jedovnice tak spočívá především v lidech,
kteří zde pracují. Spočívá v ochotě spolupracovat, pomáhat si, vzájemně se respektovat,
naplňovat společný cíl. Společným cílem je
přátelské a bezpečné prostředí pro všechny
zúčastněné.
Za kolektiv zaměstnanců, Jitka
Kučerová, ředitelka mateřské školy

Organizace Zápisu k předškolnímu vzdělávání v MŠ Jedovnice
V souvislosti s protiepidemickými opatřeními
je nutné organizaci zápisu přizpůsobit tak, aby
byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení
jednotlivých účastníků a zároveň splněny zákonné povinnosti. Zápis se bude konat bez
přítomnosti dětí a zákonných zástupců.
Zápis bude probíhat od 3. do 7. května 2021
(včetně)
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Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání
• Proběhne formální část zápisu s využitím
seznamu dětí, které spadají do školského
obvodu MŠ (děti, které mají trvalé bydliště

v Jedovnicích nebo které zde prokazatelně
bydlí).
• V případech, kdy počet žádostí podaných
zákonnými zástupci dětí překročí možnou
kapacitu přijetí dětí, bude postupováno podle Kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu
vzdělávání ve školním roce 2021/2022, vydaných ředitelkou mateřské školy Jedovnice.
Kritéria jsou vyvěšena na webových stránkách www.msjedovnice.cz
• Výsledek zápisu bude zveřejněn on-line způsobem, a to od 31. 5. 2021, na webových
stránkách mateřské školy.

Mateřská škola Jedovnice, Zahradní 632 pořádá:

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
OD ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022
KDY: od 3. do 7. května
JAK: distančním způsobem
více informací se dozvíte na:
www.msjedovnice.cz

NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA VÁM NABÍZÍ:
➢ odbornost, spolupráci, podnětné a bezpečné prostředí
➢ výchovně vzdělávací program podle zdravé mateřské
školy
➢ prostornou zahradu v přírodním stylu
➢ možnost být členem spolku Klub rodičů a společně
pořádat zajímavé akce pro děti

DALŠÍ INFORMACE NA www.msjedovnice.cz
TĚŠÍME SE NA NOVÉ HOLKY A KLUKY!
Jaké potřebujete formuláře a kde si je můžete opatřit
• Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání¨- prosím, vytiskněte si z webových
stránek MŠ v sekci ke stažení.
• Potvrzení od praktického dětského lékaře
o splnění povinnosti podrobit se stanoveným

pravidelným očkováním, dle §50 zákona
o ochraně veřejného zdraví – na požádání
vystaví lékař.
• Prostou kopii rodného listu dítěte.
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Jaké jsou možnosti podání Žádosti o přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání, jak postupovat (je celkem 5 možností, upřednostňujeme možnost č. 1)
1) přes webové stránky mateřské školy –
bude zpřístupněno od 3. do 7. května
− vytisknete si formulář Žádost o přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání,
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− vyplněnou Žádost vložíte jako přílohu

do aplikace Přihlášení do mateřské školy
na webu mateřské školy,
− dále vložíte jako přílohu potvrzení
od praktického dětského lékaře o splnění povinnosti podrobit se stanoveným
pravidelným očkováním, dle §50 zákona
o ochraně veřejného zdraví,
− vkládat budete také, prostou kopii rodného listu dítěte,
2) do datové schránky školy: j9e4gcx
3) e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
4) podání poštou - doporučeně (rozhodující
je datum podání na poštu),
5) osobní podání pouze mimořádně, po telefonické domluvě v mateřské škole!
Je celkem 5 možností podání Žádosti, upřednostňujeme Zápis přes webové stránky MŠ.
Děkujeme Vám, že respektujete organizaci
Zápisu a nutná opatření

Základní škola
Den otevřených dveří a zápis do 1. tříd na ZŠ Jedovnice netradičně
Vzhledem k epidemiologické situaci nemohl
proběhnout oblíbený Den otevřených dveří
v budově školy. Proto jsme letos netradičně
uspořádali dvě online setkání, jedno s rodiči
budoucích prvňáčků a druhé se zájemci o vzdělávání na naší škole z 5. tříd. Byla to naše první
akce takového druhu i první využití našich MS
Teams k veřejnému setkání. Trošku jsme se
obávali, jak vše dopadne, ale rodiče byli šikovní a zvládli se na schůzku připojit v nečekaně
vysokém počtu. Celkem se obou setkání zúčastnilo téměř 70 zájemců. Ředitelka ZŠ představila rodičům i přítomným dětem školu, zástupkyně ředitelky vysvětlila rodičům postup
při elektronickém zápisu do 1. tříd, respektive
podávání přihlášek, a školní psycholožka seznámila účastníky mimo jiné s posouzením
školní zralosti dítěte, s tipy k přípravě předškoláka ke školní docházce, s prací školy při budování zdravého klimatu ve třídách a také s možnostmi pomoci dětem v případě při školního

neúspěchu. Všemi očekávané a příjemné bylo
představení třídních učitelů budoucích 1. a 6.
tříd. Děkujeme všem prezentujícím, a hlavně
přítomným rodičům za jejich účast, dotazy
i podnětnou zpětnou vazbu.
Zápis dětí do 1. tříd také zřejmě neproběhne
tradičně. Jsme připraveni na variantu s přítomností rodičů a dětí ve škole včetně rezervace
termínu přes Školu online. Termín stanovený
ředitelkou školy pro tuto variantu je v úterý 13.
4. 2021, náhradní termín je vypsán na středu
14. 3. 2021. Druhou variantou je zápis elektronický, který by proběhl ve dnech 1. – 20. 4.
2021 Bližší informace najdou zájemci na webových stránkách školy www.zsjedovnice.cz.
I přes současnou nepříznivou situaci doufáme, že brzy dojde i na naše osobní setkání.
Děkujeme za váš zájem o vzdělávání dětí
na naší škole a těšíme se na vás!
Ing. Lenka Skotáková
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Základní škola pomáhá zdravotníkům
Současná situace je pro všechny z nás náročná,
ale jsou profese, kde to mají ještě těžší. Mezi
ně bezesporu patří naši zdravotníci, kteří jsou
zavaleni náročnou, nikdy nekončící prací,
mnohdy beze slov poděkování či jen obyčejného úsměvu a podpory nás ostatních. Proto
se je učitelé a žáci naší školy rozhodli podpořit
a za jejich práci jim poděkovat.
Žáci 2. B namalovali pro FN Brno krásné
obrázky, které momentálně zdobí celé jedno

oddělení. Pro Nemocnici Blansko učitelé upekli nádherné dobroty, nakoupili kávy, džusíky,
čokolády, dárečky, aj. Děti z 3.A přispěly nádhernými obrázky.
Největší odměnou pro nás všechny bylo dojetí zdravotníků z takové podpory a vyjádření
díků.
Všem, kteří se na této jedinečné akci podíleli
moc děkujeme.
Lenka Danielová, ředitelka školy

Recyklohraní na základní škole
Ve druhém pololetí školního roku pokračujeme
na základní škole ve sběru papíru a hliníkových
obalů.
Škola se nově zapojila do programu Recyklo
hraní. Cílem projektu je prohloubit znalost
žáků v oblasti předcházení vzniku, třídění
a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých
drobných elektrozařízení. Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou
tematických her, praktických činností, kvízů
a menších projektů, ale také přímou účastí dětí
na sběru vybraných druhů odpadu.
Do vestibulu školy byly nově umístěny nádoby na sběr starých baterií a mobilů. Škola

vybírá také použité tonery a drobné nefunkční
elektrozařízení. Tento druh odpadu je možné
odevzdávat průběžně. Po naplnění nádob zajistí partneři projektu svoz vybraného odpadu
a jeho recyklaci.
V měsíci březnu probíhla v rámci projektu sběrová kampaň se soutěží o ceny zaměřená na vysloužilé mobilní telefony s názvem „Starý mobil pro Remobil“. Nasbíraná použitá mobilní
zařízení budou předána k recyklaci. V dalším
období se mohou žáci zapojit např. do řešení
úkolu týkající se šetrné spotřeby vody.
Poděkování si zaslouží všichni žáci i jejich rodiče, kteří se do sběru zapojili.
Lenka Danielová ředitelka ZŠ

Karneval na ZŠ Jedovnice
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Ještě než došlo k uzavření škol, proběhl dne 19.
2. 2021 pro děti navštěvující školní družinu karneval. Vzhledem k vládním opatřením, si muselo

každé ze 4 oddělení udělat vlastní program v jednotlivých třídách. I přes tyto komplikace, přišly
děti v úžasných kostýmech, do kterým zvládly

zakomponovat i roušku. Zažili jsme báječné
odpoledne plné zábavy, tance a nejrůznějších
her. Velice také děkujeme rodičům, že se i v této

nelehké době zapojili do aktivit školní družiny
a pomohli tak k dotvoření úžasné atmosféry.
Kolektiv ŠD

Základní umělecká škola
Milí přátelé jedovnické „zušky“,
v uplynulých týdnech a měsících jsme neměli
rozhodně ideální podmínky k výuce, ale přesto
(nebo právě proto) jsme pro žáky uspořádali
online koncerty a mezioborové video akce, kdy
se každý žák, který o to projevil zájem, mohl
podílet na jednom z těchto projektů.
Musím říci, že se žáci těchto úkolů zhostili
nadmíru dobře, a věřím, že jim to přineslo
motivaci i radost, protože to byl primární cíl.
Vše, co do toho vložili, se zúročilo, a tyto akce
měly velmi dobré ohlasy jak u rodičů, tak u posluchačů. Koncerty můžete zhlédnout i zpětně
na youtube účtu Jedovnického infokanálu,
nebo i na našich webových stránkách.

V současné době již pedagogové pilně pracují se
svými žáky na skladbách a výtvarných dílech,
které budou součástí našich jarních on-line
projektů. V plánu máme jeden až dva hudební
koncerty a výtvarný projekt podpořený hudebními čísly. Věříme, že to žákům a posluchačům
přinese stejnou radost, jako tomu bylo v prvním pololetí.
Přejeme všem občanům Jedovnic hlavně sílu,
zdraví a dobrou náladu, kterou se i my snažíme
předávat prostřednictvím umění našim žákům
a která má zásadní vliv na imunitu. Ta je přeci
v této době tak potřebná.
Srdečně zdravím, Michal Hreňo

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022
Přihlášky ke studiu na ZUŠ Jedovnice pro příští školní rok je třeba doručit do 10. května
2021. Je možné poslat je naskenované mailem, v listinné podobě zaslat prostřednictvím
České pošty či vhodit do poštovní schránky
na plotě areálu SPŠ. Termín a způsob konání

přijímacích zkoušek bude závislý na aktuální
epidemické situaci. Informace budou zveřejněny na webových stránkách školy a přihlášeným
uchazečům sděleny mailem.
Kateřina Klimešová
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Cestovatelský sloupek výtvarného oboru
Letošní cestovatelské téma výtvarného oboru,
pravda, příliš nekoresponduje s nejrůznějšími nařízeními vlády. Naštěstí dětská fantazie
a tvořivost nezná hranic ani prostorových, ani
časových. A tak jsme na podzim distančně
pobyli ve Skotsku, tvořili se severoamerickými
indiány, zastavili se v Benátkách a po Vánocích
navštívili Řecko. Poté jsme ve stopách největšího z Čechů – Járy Cimrmana, dobyli Severní
pól. A jak už to chodí, ze Severního pólu se jde,
ať už kamkoli, vždy na Jih. My jsme se vydali na území v minulosti obývaná nezdolnými
Vikingy. Na zastávce v Grónsku jsme vytvářeli
zelenovlasé skřítčí hlavičky z pilin. No a považte, další úkol, proslulé vikingské lodě Drakary,
se už začínají šikovat v pěknou keramickou
flotilu.
Děti i rodiče jsou naprosto perfektní. Nejen, že
se naučili v této podivné době pracovat na základě videonávodů, ale zvládají i vyzvedávání
materiálu a odevzdávku hotových keramických
dílek v zásilkových košících na naší brance
(jiná doba si žádá jiné výukové metody).
Do toho mnozí autoři zvládli poslat fotky svého
bludiště do virtuální soutěže Čímtačára, kde je
svými hlasy můžete podpořit i vy. Další vytvořili řecké miniknížky ze zápalkové krabičky
do soutěže Veličenstvo kniha. V neposlední

řadě finišujeme na výtvarné části virtuálního
jarního projektu ZUŠ.
A tak tedy, jak jinak, než vzhůru na další cesty.
Jitka Vávrová

Informace z tanečního oboru
I v tanečním oboru stále pokračujeme v distanční výuce. Společně s hudebním oddělením
jsme dokončili projekt, který v nejbližší době
uvidíte na stránkách školy. Jaro nám přidalo
malinko energie navíc, a tak se taneční oddělení
pustilo již do dalšího online projektu, na který
se také můžete těšit v průběhu dubna. Doufám,

Inzerce
Sečení trávy od 0,65 Kč/m², tel.: 608 065 337

20

že se nám distanční výuka už pomalinku krátí
a my se zase budeme společně setkávat na sále
a trénovat v plné síle. Nezapomínejte, že přirozený pohyb, do kterého já započítávám i tanec,
je v dnešních dnech velmi důležitý. Takže hurá
do jarních dnů naplněných taneční energií.
Zuzana Pašová

