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Starostovo okénko
Dobrý den, vážení spoluobčané,
v minulých dnech jsme si tichou vzpomínkou
a položením kytice květů připomněli výročí
ukončení 2. světové války.
V těchto dnech dochází k uvolňování opatření
v souvislosti s epidemií koronaviru. Věřím, že
se budeme i nadále chovat všichni zodpovědně
a co nejdříve se vrátíme k normálnímu životu.
Zastupitelstvo městyse se sešlo ke svému jednání, schválili jsme smlouvy s dodavateli a zásadním způsobem jsme řešili problematiku budoucí výstavby Na Kopci. V celém zastupitelstvu
došlo ke shodě s navrženým řešením, se kterým
budou občané seznámeni.
Termín opravy komunikace v Podhájí se nám
prodlužuje s ohledem na počasí. Potřebujeme
několik dní bez deště, projektová dokumentace k radikální opravě tohoto úseku je již před
dokončením.
Koncem měsíce května budeme vědět, jak jsme
dopadli se žádostmi o dotace. Podle tohoto

rozhodnutí začneme s naplánovanými investičními akcemi.
V minulých dnech nám začala dopravní obslužnost směrem na Brno zajišťovat bítešská
dopravní společnost s novými tipy autobusů. Od měsíce října skončí kompletně ČAD
Blansko i na linkách zbývajících. Pro naše občany se ohledně cestování nic nemění.
Děkuji všem, kteří se jakýmkoli způsobem snaží a pomáhají nám s úklidem a sečením kolem
svých nemovitostí a přeji Vám další, jenom
pěkné dny a hodně a hodně zdraví.

Vzpomínka na pana Jana Jelínka

Dne 24. 5. 2021 zemřel pan
Jan Jelínek, bývalý tajemník
a starosta městyse Jedovnice.
Děkujeme za jeho dlouholetou
práci v Zastupitelstvu městyse Jedovnice a za vše, co pro
Jedovnice a jeho občany udělal.
úřad 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 zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice č. 16 ze dne 20. 4.
Na základě předložených zpráv a projednaných
záležitostí Zastupitelstvo městyse Jedovnice:
1. schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Josefa
Vágnera a pana Jaroslava Charváta.
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2. schvaluje po úpravách program 16. zasedání

zastupitelstva městyse.

3. schvaluje po úpravách Obecně závaznou vy-

hlášku č. 1/2021, kterou se mění a doplňuje
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OZV městyse Jedovnice č. 1/2018 ve znění
OZV č. 1/2020 o nočním klidu, kterou se
stanovují výjimečné případy, při nichž je
doba nočního klidu vymezena dobou kratší.
4. schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.
2/2021 o místním poplatku z pobytu.
5. souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 970
o výměře 15 m2 za cenu ve výši 30.000 Kč
a pověřuje radu městyse schválit kupní
smlouvu s REALFORUS, a.s., Na Kopci
759, 679 06 Jedovnice, dle podmínek stanovených zastupitelstvem.

6. souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 287

o výměře 39 m2 za cenu ve výši 39.000 Kč
a schvaluje kupní smlouvu s panem P. K.,
Jedovnice.
7. schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
s firmou STRABAG a. s., Kačírkova 982/4,
158 00 Praha, na realizaci stavby „Jedovnice
– komunikace k ZŠ“.
8. souhlasí s nákupem nákladního vozidla
UAZ Profi 23602 a schvaluje kupní smlouvu
s SSKT s. r. o., Hlína 67, 664 91 Hlína.
9. schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021 dle
předloženého návrhu.

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 39 ze dne 13. 4. 2021
Na základě předložených zpráv a projednaných záležitostí:
Rada městyse Jedovnice schvaluje:
• smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000360
s panem J. V., Blansko.
• Smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV014330053821/001 se společností E. ON
Distribuce, a. s., F.A. Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice.
• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030055268/001 se společností EG.D, a. s. se sídlem Lidická 1873/36
Černá Pole, 602 00 Brno.
• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 8800101834_1/BVB/P se
společností GasNet, s. r. o. , Klišská 940/96.
Klíše, 400 01 Ústí nad Labem.
• smlouvu o nájmu části rampy o výměře
cca 5 m2 u budovy Na Kopci 83 s Alza.cz,
a. s., Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha 7
– Holešovice
• zrušení přípojky kabelové televize a ukončení poplatku k 30. 4. 2021, žadatel pan P. Z.,
Jedovnice.
• zrušení přípojky kabelové televize a ukončení poplatku k 30. 4. 2021, žadatel paní L.B.,
Jedovnice.
• zrušení přípojky kabelové televize a ukončení poplatku k 30. 4. 2021, žadatel paní L.
S., Jedovnice.
• vyřazení DDHM a DDNM za kalendářní rok 2021 z majetku Základní školy,

příspěvkové organizaci, Nad rybníkem 401,
679 06 Jedovnice.
• Příkazní smlouvu č. 7204/2021 na administraci veřejné zakázky „Stezka pro chodce
a cyklisty Jedovnice – Krasová“ s RTS, a.s.,
Lazaretní 13, 615 00 Brno.
Rada městyse Jedovnice souhlasí:

• se stavbou „Stavební úpravy RD“ na pozemku p.č. 1132 v katastrálním území
Jedovnice, obec Jedovnice, dle předložené dokumentace, žadatel paní M.S.,
Jedovnice.
• se stavbou: „Jedovnice, Barachov/
Kombut – oprava vodovodu“ na pozemcích p.č. 1620 a p.č. 1641 v katastrálním území Jedovnice, obec Jedovnice,
dle předložené dokumentace, žadatel - VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ
SPOLEČNOST, a.s., 17.listopadu
138/14, 680 01 Boskovice
• se stavbou venkovního vstupního schodiště objektu č.ev. 524 a opěrných zídek
na pozemku p.č. 2115/1 k.ú. Jedovnice,
který je v majetku městyse, žadatel Mgr. T. U. PhD., Brno

• se zveřejněním záměru pronájmu pozemku
parcela č. 1167 zahrada o výměře 55 m2.
• se zveřejněním záměru pronájmu pozemku
parcela č. 1163 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 48 m2.
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• s umístěním markýzy o rozměrech 3 x 3
metry nad prosklenou částí provozovny
Havlíčkovo nám. 128, 679 06 Jedovnice,
s podmínkou, aby podchozí výška byla
min. 2,50 m. Žadatel PMP REAL, s. r.
o., Purkyňova 143/18, 682 01 Vyškov
– Nosálovice.
• s průjezdem městysem Jedovnice a katastrem městyse Jedovnice – vedení objízdné
trasy rychlostní zkoušky „Račická“ a s přechodnou úpravou provozu – umístěním dočasného dopravního značení na pozemcích
ve vlastnictví městyse Jedovnice při akci
„XXVIII. Rally Vyškov“ ve dnech 10. a 11.
9 2021, žadatel Hanácký rally klub v AČR,
Purkyňova 419/2c, 682 01 Vyškov.
• s přijetím darů pro Základní školu, příspěvkovou organizaci Nad Rybníkem 401,
679 06 Jedovnice, dle předložených žádostí.

• s finančním darem ve výši 5.000 Kč a schvaluje darovací smlouvu se Sázíme stromy
z.ú., Libochovická 1072/11, Dolní Chabry,
184 00 Praha 8.
Rada městyse Jedovnice nesouhlasí:
• s pronájmem části pozemku p. č. 2117, žadatel pan J. B., Jedovnice.
• se žádostí o finanční podporu provozu
Linky bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 01
Praha 8.
Rada městyse Jedovnice nereflektuje:
• na předkupní právo chaty č.e. 10
Rada městyse Jedovnice ukládá:
• Mateřskému a rodinnému centru Dymáček,
z.s. Jedovnice, řádně vyúčtovat poskytnutou dotaci, a to nejpozději do 30. 4. 2021.
V případě řádného nevyúčtování dotace
do uvedeného data bude městys považovat
dotaci za nevyúčtovanou a bude požadovat
její vrácení.

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 40 ze dne 11. 5. 2021
Na základě předložených zpráv a projednaných záležitostí:
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Rada městyse Jedovnice schvaluje:
• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. PR-001030047386/001 se
společností EG.D, a. s. , Lidická 1873/36,
602 00 Brno.
• smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000012,
0026000031 a 0026000032 s panem M.
Č., Blansko.
• smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000263
s paní T. R., Brno.
• smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000121
s panem M. K., Brno
• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 8800101608_2/BVB se
společností GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96,
Klíše, 400 01 Ústí nad Labem.
• výjimku z čl. V odst. 2 Řádu rekreační
oblasti Jedovnice mimo víkendy, svátky
a všední dny od 19h, žadatel L. K., Rozstání.
• výsledek
hospodaření
společnosti
OLŠOVEC s.r.o., Havlíčkovo nám. 71,

•

•

•
•

679 06 Jedovnice, za rok 2020 ve výši zisk
982.384,64 Kč a navrhuje ponechat tento
zisk na účtu 428 00 nerozdělený zisk z minulých let
odměnu ředitelce Základní školy Jedovnice,
příspěvková organizace, Ing. L. D., Ph.D.,
Nad Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice,
ve výši dle předloženého návrhu, který je
přílohou č. 2 k zápisu
Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok
2021 poskytnuté na úhradu odměn za práci
zaměstnanců v soc. službách v souvislosti
s epidemií COVID 19 ve výši 285.262 Kč
přidělení bytu č. 1C1D2 v Domě s pečovatelskou službou, Zahradní 699, 679 06
Jedovnice, manželům V. a J. D., Jedovnice
přidělení bytu č. 2C3G9 v Domě s pečovatelskou službou, Zahradní 699, 679 06
Jedovnice, manželům Marii a Josefu
Ondráčkovým, Habeš 349, 679 06
Jedovnice.

• přidělení bytu č. 3C2K8 v Domě s pečovatelskou službou, Zahradní 699, 679 06
Jedovnice, panu F. I., Čejč.
• přidělení bytu č. 3C1J3 v Domě s pečovatelskou službou, Zahradní 699, 679 06
Jedovnice, paní Z. J., Rozstání.
• Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce
jejíž předmětem je zhotovení Stezky pro
chodce a cyklisty Jedovnice – Krasová.
• rozpočtové opatření č. 4/2021 dle předloženého návrhu.
Rada městyse Jedovnice souhlasí:
• se stavbou: „Stavební úpravy objektu č. ev.
524“ na pozemku p.č. 2115/1 katastrální
území Jedovnice, dle předložené dokumentace, žadatel Mgr. T. U., PhD., Brno
• se stavbou „Přístavba a nástavba RD na pozemku p.č. 713 katastrální území Jedovnice,
obec Jedovnice, dle předložené dokumentace, žadatel Ing. J. K., Jedovnice
• se stavbou přístřešku, terasy s pergolou
a se změnou povrchu části pozemku p.č.
2070/1 katastrální území Jedovnice, obec
Jedovnice, který je v majetku městyse
Jedovnice, žadatel paní J. J., Brno
• se stavbou „Stavební úpravy, nástavba a přístavba RD“ na pozemku p.č. 320, katastrální území Jedovnice, obec Jedovnice, dle
předložené dokumentace, žadatel Ing. R.
K., Černá Hora, zastoupen Ing. arch. D. K.
• se stavbou pergoly na pozemku p.č. 1747/1
katastrální území Jedovnice, obec Jedovnice,
který je v majetku městyse Jedovnice, žadatelé manželé L. J. a K. J., Brno
• se stavbou „Novostavba rodinného domu“
včetně oplocení, zpevněné plochy, přípojky
NN, vody, tlakové kanalizace, dešťové kanalizace s retenční nádrží a vsakem a sjezdu
na pozemcích p.č. 2528/305, p.č. 2528/320
a p.č. 2528/317 katastrální území Jedovnice,
obec Jedovnice, dle předložené dokumentace, žadatel manželé M. H. a Ing. S. H.,
Adamov, zastoupeni na základě plné moci
Ing. P. K., Škvorec.
• se stavbou „Novostavba rodinného domu“
včetně oplocení, zpevněné plochy, přípojky
NN, vody, tlakové kanalizace, dešťové kanalizace s retenční nádrží a vsakem a sjezdu

•

•

•

•
•

•

•

na pozemcích p.č. 2528/315, p.č. 2528/320
a p.č. 2528/317 katastrální území Jedovnice,
obec Jedovnice, dle předložené dokumentace, žadatel manželé Ing. P. K. a Mgr. M. K.,
Škvorec
s konáním mezinárodního závodu Jetsurf
World cup ve dnech 4. - 6. 6. 2021 a mezinárodního závodu rychlostních motorových člunů ve dnech 3. - 5. 9. 2021
na rybníku Olšovci, žadatel Klub vodních
sportů Jedovnice z. s., Záměstí 100, 679 06
Jedovnice
se zveřejněním záměru prodeje pozemku
p.č. 2496/10 o výměře 91 m2 s podmínkou doložení projektu plánované stavby
včetně posudku, že navržená stavba zajistí
komplexní ochranu zájmového území proti
vodám z extravilánu
s podnájmem části nebytových prostor
Na Kopci 83 třetí osobě firmě GRAS CZ
s.r.o., Na Kopci 83, 679 06 Jedovnice, po celou dobu trvání Smlouvy o nájmu prostor
sloužících k podnikání, žadatel Realforus a.
s., Na Kopci 751, 679 06 Jedovnice.
se zveřejněním záměru pronájmu pozemku
p. č. 650, ostatní komunikace o výměře cca
4 m2
s přijetím účelové neinvestiční dotace poskytnuté prostřednictvím JMK z rozpočtu
MV-GŘ HZS ČR na výdaje JSDH obcí
na rok 2021 v celkové výši 210.000 Kč.
s ukončením Smluv o využívání služeb
sběrného střediska odpadu (sběrného dvora)
Jedovnice s obcemi Kotvrdovice, Krásensko,
Podomí a Ostrov u Macochy.
se zavedeným postupem nákupu a předávání dárků v předvánočním čase klientům PS
sociální pracovnicí a pečovatelkami za účasti zájemců z řad členů sociálně zdravotní
komise

Rada městyse Jedovnice nesouhlasí:
• s umístěním živého plotu na pozemku
p.č. 2070/1 katastrální území Jedovnice,
obec Jedovnice, který je v majetku městyse
Jedovnice, žadatel paní J. J., Brno
Rada městyse Jedovnice nereflektuje:
• na předkupní právo chaty č.e. 121
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• na předkupní právo chaty č.e. 212
Rada městyse Jedovnice ukládá:
• tajemnici ÚM zaslat přehled hospodaření
ZŠ a MŠ zastupitelům a předsedovi finančního výboru ukládá předložit přehled hospodaření na nejbližším jednání finančního
výboru
Rada městyse revokuje:
• své usnesení č. 37/8 z 37. schůze rady městyse konané dne 9. 2. 2021.

Rada městyse bere na vědomí:
• přehled hospodaření ZŠ a MŠ za 1. čtvrtletí
roku 2021.
• zápis z jednání komise sociálně zdravotní
ze dne 10. 5. 2021.
Rada městyse na základě doporučení výběrové komise vybrala ve výběrovém řízení na zakázku „Sběrný dvůr Jedovnice“ firmu SSKT s.
r. o., Hlína 67, 664 91 Hlína.

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.:
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.:
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.:
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.:
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
Výpadek centrály KTV
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Připomínáme, že při každé lokální odstávce
elektrické energie, nefunguje KTV a kabelový
internet nejen v odstavené oblasti, ale i na celé

trase, která je za touto odstavenou oblastí. Centrála je umístněna na radnici. Při lokální
odstávce na Havlíčkově náměstí proto nebude
KTV ani kabelový internet fungovat nikde.

Rozkvetlé
Jedovnice
2021
Tradiční soutěž proběhne letos ve čtyřech
kategoriích:
1. Nejhezčí balkon / lodžie
2. Nejhezčí zahrádka /
předzahrádka
3. Nejhezčí okno
4. Nejhezčí veřejný prostor (upravovaný soukromou
osobou)
Nejlepší tři v každé kategorii budou vyhodnoceni a odměněni.

Focení bude probíhat v červenci, srpnu a září. Poté odborná
komise vyhodnotí nejlepší.
Chcete se zapojit? Přihlaste sebe,
svoji sousedku, babičku, či úplně
cizí, krásný balkon. Stačí nám
zaslat tip na adresu
rozkvetlejedovnice@gmail.com.
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Obecní policie
Omezení délky parkování
v dolní části náměstí

Vzhledem k nedostatku parkovacích míst
v dolní části náměstí, byla parkoviště před prodejnou Hruška a před zdravotním střediskem
vyhrazena pro krátkodobé stání, tedy s využitím parkovacích hodin. Údaj o příjezdu lze případně napsat i na lístek. Pro delší parkování je
určeno parkoviště před KD, které je nedaleko
a je rovněž bez parkovacího poplatku.

Společenská kronika
Jubilanti

10.06. Miloslav Rybář, Kostelní 34, 80 roků
26.06. Vlasta Kovaříková, Olšovecká 482,
81 roků
29.06. Ing. Josef Musil, U Hrubé lípy 547,
83 roků

Květen
06.05. Marie Hadravová, Palackého 280,
81 roků
07.05. Helena Lišková, U Hrubé lípy 551,
81 roků
07.05. Božena Šebelová, Havlíčkovo nám. 4,
82 roků
12.05. Jana Keprtová, Olšovecká 284,
82 roků
19.05. Drahoslava Nejezchlebová, Tyršova
317, 92 roků
21.05. Josef Liška, U Hrubé lípy 551, 83 roků
24.05. Ing. Jan Galusek, Na Kopci 582,
85 roků
25.05. Zdeněk Kučera, Absolonova 407,
81 roků
26. 05. František Zouhar, K Propadání 232,
84 roků
27.05. Josef Štěp, Záměstí 16, 81 roků
29.05. Josef Doležel, Habeš 538, 82 roků

Upozornění pro rodiče
narozených dětí

Blahopřejeme všem jubilantům, kteří oslaví narozeniny v měsíci květnu a červnu 2021.
Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a spokojenost
do dalších let života.
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Červen
08.06. Helena Šíblová, Kostelní 40, 82 roků

Pokud budete mít zájem, aby Vaše „děťátko“
bylo pozváno na slavnostní vítání nových občánků, dostavte se prosím na Úřad městyse
Jedovnice, kde vyplníte přihlášku na tuto akci
nebo využijte níže uvedený dokument z www
stránek městyse. Vyplněný formulář prosím
odevzdejte na Úřadu městyse Jedovnice - matrika. Na vítání občánků budou pozvány děti
jen s předem vyplněnou přihláškou na slavnostní vítání narozených dětí s trvalým pobytem v Jedovnicích.
Přihláška k „Vítání občánků“ je ke stažení
na webových stránkách městyse v sekci Pro
občany/Dokumenty ke stažení/Matrika.
Informaci o termínu obřadu Vám zašleme
poštou, zhruba 2 týdny před konáním. Pokud
Vám termín nebude vyhovovat či se obřadu
nezúčastníte, oznamte nám to včas. Děkujeme.
Tereza Gottwaldová
matrikářka ÚM Jedovnice

Kultura
Novinky v knihovním fondu od 20. 4. 2021
Beletrie pro dospělé
Křišťálový klíč IV. – Hejnické pastorále (Vlastimil
Vondruška)
Kazatel (Camilla
Läckberg)
Malá lhářka (Lisa
Ballantyne)
Než bude pozdě
(Jenny Blackhurst)
Pandemie (Franck
Thilliez)
Povídky a jedna báseň (Zdeněk Svěrák)
Sára (Dominik Dán)
Sběratel kostí (Luca Veste)
Za pět let (Rebecca Serleová)
Výjezdovka (David Urban)
Bez bontonu, bez konvencí (Marcela
Mlynářová)
Čokoládovna (Maria Nikolai)
Francouzský manžel (Klára Janečková)
Její konec (Shari Lapena)
Když sob se ženou snídá (Halina Pawlowská)
Mizející dívky (Lisa Reganová)
Nech to plavat (Monika Bittlová)
Smrtelný hřích (Markéta Harasimová)
Vetřelec (Tana Frenchová)
Vězněná (Pavel Renčín)

Naučná literatura pro dospělé
Dominika na cestě Japonskem (Dominika
Gawliczková)
Dominika na cestě Jižní Amerikou (Dominika
Gawliczková)
I v nemoci si buď přítelem (Radkin Honzák)
Ledový muž (Wim Hof)
Dědeček Oge (Pavlína Brzáková)

Věci, které uvidíte, jen když zpomalíte
(Haenim Sunim)
Žena je láska (Miloslava Matoušová)
Jiná Afrika (Pavla Jazairiová)
Příběhy z Mexika (Pavla Jazairiová)
Beletrie pro děti / mládež
Příběhy o hříbatech (Katja Reiderová)
Malý princ (Antoine de Saint-Exupéry)
Alice uličnice a králík nezbedník (Ruth
Quayle)
V knihovně si lze nově vypůjčit publikace ručních prací : Šijeme zvířátka
(i se střihy), Korálkové květiny, Háčkovaná romantika, Veselé sovičky, Háčkovaní andělíčci,
Vánoční háčkování, Vánoční háčkované ozdoby, Jednoduchá šitá zvířátka (i se střihy), Veselé
čumáčky, Dekorace z korálků, Jednoduché
panenky, Jednoduché panenky (i se střihy).

Změny v provozní době
knihovny a infocentra platné
od 19. 6. 2020 do 27. 8. 2020
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO
NE

08.30 – 13.00
08.30 – 12.00
08.30 – 12.00
08.30 – 12.00
08.30 – 12.00
09.00 – 12.00
09.00 – 12.00

13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
13.00 – 16.00
13.00 – 16.00
13.00 – 16.00
13.00 – 16.00

!Víkendový provoz je určen výhradně pro
účely infocentra nikoliv knihovny!

Michaela Doleželová, knihovnice
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Duchovní sloupek
Závislák
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Můj pes Qído je mlsný. Snažím se trochu hlídat jeho hmotnost, ale na dobrou noc vždycky
dostane několik piškotů. Spává venku, v létě
možná ve své boudě, častěji určitě spí v seně
na půdě nad garáží, jen když moc mrzne, nechám ho na chodbě.
Brzy přišel na to, že kýžená chvíle mlsání nastává po tom, co umyji nádobí - mám ho obvykle tak málo, že nemá smysl je mýt častěji
během dne. Z počátku se po tomto objevu zvedl a postavil se ke dveřím, když jsem vypouštěl
vodu z dřezu. Po nějaké době se stavěl ke dveřím, už když jsem vodu do dřezu napouštěl.
Pokud byly dveře na chodbu otevřené, hrnul se
hned až ke dveřím na dvůr, jako by chtěl akci
urychlit nebo mě přimět k tomu, abych nejdříve vyhověl jeho vášni a teprve potom se věnoval
svému nádobí. Když je od jara do podzimu
otevřeno i na dvůr, čeká tam. Mohl by být ještě
chvíli se mnou, ale vášeň je silnější.
Ani tady se nezastavilo jeho úsilí získat vytouženou lahůdku co nejdříve. Když jdu po večeři
ještě něco dělat do kanceláře, chvíli tam v klidu
se mnou setrvá, ale pak mě začne přesvědčovat, abych toho už nechal a šel umývat nádobí,
aby on už konečně mohl dostat své piškoty.
Obvykle to nefunguje. Qído to řeší tak, že
předstírá potřebu odejít vykonat něco neodkladného na dvůr, kde však hned za dveřmi zůstane stát a čeká na piškoty; když dlouho nejdu,
sedne si, pak si i lehne, ale místo, kde dostává
piškoty, už neopustí, pokud zrovna neprší.
Čeká tak někdy víc než hodinu. Když to úřadování netrvá dlouho a Qído mi vydrží dělat
společníka až do vypnutí počítače, už se mnou
nejde do kuchyně, ale odbočí hned ke dveřím
na dvůr. A když se konečně blížím s očekávanou lahůdkou v hrsti, postaví se a popohání
mně usilovným podupáváním předníma nohama. Pak zbaští piškoty, které mu po jednom
házím, po posledním, který předem ohlásím, se
někdy otočí a odejde, ani se nerozloučí.
Možná to všechno dělá proto, že toto jeho
chování mi budí úsměv na rtech, netuší, že

z něho mám legraci a že se směji jemu. O tom,
že to dělá pro moji zábavu, si však troufám
pochybovat.
Možná si tím čekáním prodlužuje požitek
z mlsání, už při tom čekání zažívá požitek,
na který se těší. I lidem se přece doporučuje,
aby se na něco těšili, protože už tím zakoušejí
trochu z budoucí radosti, ale to těšení by nemělo být příliš dlouhé, aby naše touha po tom
příjemném nevyhasla, pak už by to samozřejmě
nefungovalo.
Nejblíže pravdě asi bude Qídova závislost
na piškotech. Soudím tak podle toho, že je
se mnou rád, přes den se občas přijde nechat
podrbat a zase zmizí za svými zájmy, když se
odněkud vrátím, tak skáče metr vysoko, a když
na něj během dne přijde únava, rád si lehne
a spí někde blízko mne. Ale když se začne stmívat, jde všechno stranou. Drbání, teplo i jeho
‚pán‘. Zajímají ho jen piškoty. Dokonce i když
se vrátím z cest a nemám špinavé nádobí a když
už ani nejdu něco dělat do kanceláře, ale jdu
hned do komory pro piškoty, Qído nečeká
u dveří komory, ale běží na dvůr, sotva slyší zašustit sáček. Cestou se otáčí, jestli jdu za ním;
jednou při tom přehlédl i roh zdi a při otočce se
praštil do nosu.
I lidé mají své závislosti, něco, co jim dělá
dobře, a proto jsou ochotni dát tomu přednost
před něčím důležitějším. Pokud si je nehlídají,
mohou se dostat tak daleko, že kvůli nim zapomenou na rodinu, zaměstnání i vlastní bezpečí.
A nemusí jít jen o závislost na alkoholu, hrách
nebo digitálních vymoženostech, možností je
mnoho. Je dobré a užitečné svá potěšení hlídat,
a když začnou významně stoupat na žebříčku
našich osobních hodnot a potřeb, začít přemýšlet nad tím, jak je vrátit na místo, které jim
náleží, aby nás nepotkalo něco podobného jako
Qída. U psa je to spíš legrace a dá se ‚utnout‘
jednoduše z pozice síly, u lidí mohou být následky horší.
Václav Trmač, farář

Děti a mládež, spolky
DYMÁČEK
DYMÁČKOVINY číslo 3/2021“

Milí rodiče, prarodiče
a milé děti,
v měsíci duben jste se
s námi zapojili do soutěže
Velikonoční
Kraslicov 2021. Soutěž
spočívala ve vyrábění
kraslice ve velikosti
30 cm z papíru či jiného materiálu a připevnění do okna, na zahradu
nebo jiné viditelné místo. Rodiče nám potom
poslali fotku ozdobného vajíčka na náš email.
Za účast děkujeme. Obdrželi jsme označení
KraslicovJ
Ukončila se jarní stezka a vylosovaly jsme 5 výherců - gratulujeme a děkujeme všem, kteří se
stezky zúčastnili a doufáme, že se hlavně dětem
líbila.
Na Den Země jsme po Jedovnickém náměstí
rozvěsily informace o tom, jak se chovat k naší
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planetě, jak třídit odpad atd. Rodiče měli možnost si u každého obrázku s dětmi popovídat
a něco se dozvědět. Zapojili jsme se také do jarního úklidu Jedovnic. Uklidili jsme okolí hřbitova, ulice Sadová, směr bytovky Agrisu a také
cestu od obecního úřadu k cyklostezce. Děti
krásně pomáhaly, bavilo je to a snad si i do života vezmou, jak se k přírodě chovat. Naše
rodinné centrum se snaží pro vaše děti vyhrát
dárečky i v různých soutěžích. Natočily jsme
video na téma: Jak si udržet rodinnou pohodu.
Zaslaly jsme ji na odbor Rodinné a seniorské
politiky Jihomoravského kraje a vyhrály jsme.
Můžete se tedy těšit na výrobky od chráněné
dílny Práh Jižní Morava, z.ú.
Na našich facebookových stránkách jsme
inspirovaly rodiče fotonávody, jak si vyrobit
na čarodějnice například netopýra nebo čarovný klobouk.
Také jsme přidaly video s tipem na venkovní
aktivitu, která byla připravena na cestě u sběrného dvora.
V květnu jsme si společně zacvičili venku
s Aničkou. Děti to moc bavilo, zpívaly a ukazovaly části těla u písničky nebo měly za úkol
strhnout ostatním dětem připevněny praporek.

SOKOL
Sokol Jedovnice pořádá akce pro veřejnost
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Jsme velice rády, že můžeme konečně otevřít
herničku a to každé pondělí a úterý dopoledne.
V úterý odpoledne se koná cvičení s Aničkou
na hřišti u kostela.
V neděli 30. 5. se budeme těšit na Dopravní
hřiště s Dymáčkem v Blansku. Děti si mohou vyzkoušet, jak jezdit po silnici, poznávat
dopravní značky i reagovat na semafor nebo
vlakový přejezd.
Chystáme pro vás Den dětí s pokladem. Akce
bude probíhat 5. a 6. června. Rodiče se mohou
s někým domluvit a vytvořit tým nebo hledat
sami s dětmi. Trasa bude značená obrázky
s pohádkovými bytostmi, na každé bude otázka i úkol. Až zodpoví na všechny otázky, složí
mapu k pokladu. Poklad bude hlídat pirát. Pro
děti budou připravené 2 úkoly, se kterými případně pomohou další pohádkové bytosti.
V Dymáčku se snažíme i vzdělávat a proto jsme
se přihlásily na webminář QR kódů.
Těšíme se na častější shledání a spoustu nových
zážitků.

Lucka Bezděková, Nikol
Plíšková a Lenka Šebelová
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SKAUT
Už zase skáčem přes kaluže

S postupným rozvolňováním je konečně možné, abychom se i my ve skautu potkávali naživo – ať už na schůzkách nebo na víkendových
akcích. Máme radost, že je to opět možné, a že
ze sebe vidíme o jeden rozměr navíc. A teď nám
nezbývá než se těšit na všechny zbývající schůzky, výpravy a tábor.
U nás v 6. oddílu jsme už stihly také první výlety po družinkách – a proto, že byl každý jiný,
zaslouží si každý svůj odstaveček od rádkyň.
Světluščí družina Netopýrci
Navzdory nepřízni počasí v sobotu 22. 5. vyrazilo sedm odvážných světlušek po stopách kouzelných lesních bytostí. Opatřily jsme opuštěnému jednorožci stádo, postavily skřítkům
domečky, uvařily jsme si na ohni čaj z bylinek
a nakonec jsme našly poklad. Nejlepší ale bylo,
že jsme se po dlouhé době mohly zase vidět
naživo, povídat si, hrát hry venku a počítat
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šneky, protože to se na online schůzce jen tak
nepoštěstí.
Světluščí družina Mravorožci
V sobotu jsme s družinkou Mravorožců vyrazily na výlet do okolních lesů. Snad kvůli nepřízni počasí, snad kvůli striktním opatřením,
jsme se na místě srazu sešly jen se dvěma nejodvážnějšími a nejodolnějšími členkami: jednou

v huňatém psím kožíšku, jednou v červené
pláštěnce. Přestože nás nebylo tolik co obvykle, výlet jsme si v tomto užším ale o to bližším
a upřímnějším kruhu velice užily a vrátily se
domů zase o trochu otužilejší a s radostí z vydatného obědu na pracně rozdělaném ohýnku,
z jarní svěží přírody, ze sluníčka, které se nakonec umoudřilo a vylezlo a především ze společně strávených chvil.
Skautská družina Mrkwe
Sedm neohrožených skautek se zúčastnilo sobotní výpravy – první akce naživo po hodně

dlouhé době. Už samo deštivé počasí bylo
zkouškou. Prvním úkolem těchto odvážných
byla tvorba videa, ve kterém měly za úkol použít jisté specifické prvky (například oplatku).
Holky pak během dne musely prokázat své
znalosti o historii skautingu a šifer, fyzickou
zdatnost při hledání neposlušných bonbonů
a také komunikační dovednosti, které byly
dlouho na dovolené. Myslíme, že i přes propršené dopoledne se výprava zdařila a těšíme se
na další společné zážitky naživo.

PIONÝR
Akční pátky a soboty

Pionýrská skupina pro Vás připravila akce různých zaměření, sezení doma již bylo dost, tak
se přijďte pobavit.
Aktuální informace o akcích sledujte na našich
stránkách wwww.pionyr.jedovnice.cz

4.6. Kuličkiáda
12.6. Šipkovaná za pokladem
19.6. Vycházka do arboreta s průvodcem
25.6. Tvořivé dílničky
27.6. Cesta pohádkovým lesem
Více informací na plakátech. Těší se Pionýři

Základní škola
Zápis do 1. tříd
ve dnech od 1. 4. 2021 do 22. 4. 2021 se uskutečnil online zápis dětí do 1. tříd naší základní
školy. K elektronickému zápisu přišlo celkem
56 dětí. Do prvních tříd nastoupí 46 prvňáčků, kteří budou rozděleni do dvou tříd. Na děti
se už moc těší jejich paní učitelky Mgr. Hana
Šíblová a Mgr. Yvona Kolářová. Pokud to epidemiologická situace dovolí, pozveme všechny

rodiče budoucích prvňáčků k prvním třídním
schůzkám, které se uskuteční v úterý 15. 6.
2021.
Velice si vážíme zájmu o naši základní školu.
Doufáme, že se budoucím prvňáčkům u nás
bude líbit, moc se na ně těšíme a přejeme jim
spoustu radosti a spokojenosti ve škole.
Lenka Danielová, ředitelka školy

Den Země na základní škole
„Vůbec by mě nenapadlo, že najdeme tolik
odpadků…..“
„Myslel jsem si, že mě to nebude bavit, ale bylo
to super….“
To je jen pár ohlasů na to, co dělali žáci 4.
A třídy ve středu 28. 4. v rámci hodiny tělesné výchovy. Vybavení starými rukavicemi

a igelitovými pytli sbírali odpadky v okolí naší
základní školy. Byli překvapeni, co všechno
se zde dá najít. Děti pracovaly velmi pilně.
Celkem zaplnili 3 velké odpadkové pytle.
Myslím, že se tak ukázalo, že jim není lhostejný
stav jejich nejbližšího okolí. A to je dobře.
Mgr. Blanka Svobodová
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Pálení čarodějnic ve školní družině
V pátek 30. dubna si vychovatelé školní družiny připravili pro děti tematické odpoledne
s názvem „Slet čarodějnic“, kde si žáci 3. a 4.
ročníků mohli vyrobit svoji čarodějnici. Poté
šli na zahradu, kde se na malé vatře „upálila“
čarodějnice. Při hrách a hudbě si opekli buřtíky
a strávili tak zábavné odpoledne.
Děti z 1. a 2. tříd vyráběly čarodějnice z papíru
a účastnily se překážkové dráhy s čarodějným
koštětem. Na závěr odpoledne tancovaly a veselily se.
Vychovatelé ŠD

Celoškolní hry
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Od 1. 3. 2021 opět přešly všechny ročníky
Základní školy Jedovnice na online výuku. Pro
její zpestření se se začátkem dubna spustily dvě
celoškolní hry, které měly dětem přinést nové
možnosti, jak v této době trávit čas za pomocí spousty zajímavých úkolů. Účast byla zcela
dobrovolná, stejně jako plnění jednotlivých zadání. Vznikla tak Poznávací stezka kapra Cyrila

pro 1. – 4. ročníky a Celoškolní hra pro 5. – 9.
třídy.
Poznávací stezka kapra Cyrila je určená pro
první stupeň ZŠ. Přihlášených je celkem 53
dětí, na které čeká každý týden jedno téma
(např.: hmyz, stromy, IZS, jarní květiny…)
a z každého tématu mohou děti plnit hned několik úkolů, které jsou obodované. Děti mohou
plnit úkoly do 13. 6. 2021.

Celoškolní hra pro 5. – 9. třídy je určená pro
žáky druhého stupně. Přihlášených je celkem
54 z nich, a i pro ně jsou připraveny zajímavé
úkoly (celkem 60), tentokrát však těžší a rozdělené do jednotlivých kategorií: věda, ekologie, příroda, sport, zdraví a bonusové úkoly.
Bodované jsou podle složitosti. Hra bude
ukončena 31. 5. 2021.
Po ukončení soutěží proběhne sčítání všech
bodů a nejlepší žácisi budou vybírat z dlouhého
seznamu velice zajímavých cen, jako například:
vybrat oběd na jeden den, vyzkoušet si učit, vyzkoušet si roli ředitele, nechat si zahrát písničku
místo zvonění a mnoho dalších.
Děkujeme všem žákům za účast a doufáme,
že se při plnění úkolů bavili stejně dobře jako
my, při jejich vymýšlení a následném bodování.
Celkové výsledky budou zveřejněny do konce
června a vybrané odměny jsou přenosné do následujícího školního roku.
Sehnalová, Najtová, Zouharová, Ondráček
vychovatelé ŠD

Letní příměstské tábory

O loňských letních prázdninách naše základní škola pořádala příměstský tábor, který byl
ze strany dětí a rodičů velice kladně hodnocen. Děti se účastnily řady výletů do blízkého i vzdálenějšího okolí, vyrobily si pěkné
dárečky, zažily spoustu zábavy a legrace.
I o letošních hlavních prázdninách, pokud to
epidemiologické podmínky dovolí, základní
škola nabízí dva příměstské tábory. Tábory jsou
určené pro děti z 1. – 5. tříd, neodmítáme ani
děti z 2. stupně základní školy. Děti se mohou
těšit na dobrodružství s příšerkami či indiánské
dovádění. Děti například zažijí příhody ve strašidelném hradě Draxmoor, navštíví papouščí
ZOO či Westernpark. Týden bude naplněn
řadou her, zábavy a dobrodružství. Bližší informace najdete na webových stránkách školy.
Na všechny děti se těší vychovatelé ŠD
Příměstské tábory jsou organizovány v rámci
řešení projektu s názvem Podpora rodičů dětí
1. stupně ZŠ v Jedovnicích a okolních obcích,
registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077
/0008003, prioritní osa OPZ: 1.2 Rovnost
žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud
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jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup,
sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci, Operační
program Zaměstnanost, Ministerstva práce
a sociálních věcí.

Mateřská škola
Děti ze třídy Žabičky a návrat ptáků z teplých krajin
Po znovuotevření mateřské školy v měsíci dubnu (po skončení kovidové karantény), na nás
čekalo překvapení. Na komín naší školky se
vrátili oba čápi.
Děti čápy na komíně s radostí pozorují. Dobře
na ně vidí z okna umývárny, při pobytu na školkové zahradě nebo pomocí on – line přenosu.
Na hnízdě se čapí partneři zdraví hlasitým
klapáním zobáku s typickým záklonem hlavy.
Čápi si bývají věrní, ale jako téměř všude, i zde
mohou během jarních námluv vznikat dramatické situace. Několikrát jsme s dětmi pozorovali, jak na hnízdo útočí třetí čáp. Obyvatelé
komínu měli co dělat, aby svoje hnízdo ochránili před tímto nevítaným hostem.
Povídali jsme si o postupném návratu dalších druhů ptáčků z teplých krajin do naší
vlasti. Na procházkách jsme pozorovali let vlaštovek, vyhledávali ptačí hnízda ukrytá ve větvích dosud neolistěných stromů. Na zahradě
školky jsme dokonce objevili mládě vypadlé
z hnízda. Děti dobře věděly, že se mláděte nesmí dotýkat.
Děti si vyzkoušely lepení vlaštovčího hnízda
z malých plastelínových kuliček a zjistily, že to
vůbec není lehké. Pustily se do tvořivých proměn odpadového materiálu a vyrobily čápa,

paní čápovou, dvě vajíčka a komín s hnízdem.
Na hnízdo použily dřevěné proutky nasbírané
na procházce. Ze stavebnic vznikala tělíčka
různých ptáčků, která potom zdobila prostory
školky. Zpívali jsme o vlaštovičce, zahráli jsme
si ptačí hry a zatančili ptačí tanec. Spolu s ptáčky jsme se učili také počítat a určovat, kterých
je více, méně a o kolik.
Na závěr našeho povídání jsme (nejen) pro
kamarády z 1. třídy ZŠ vytvořili početní úkol.
Děti, zkuste vypočítat, kolikátého dubna se
letos vrátili čápi do hnízda na komíně mateřské školy Jedovnice.
1. příklad: Minulý rok přiletěl první čáp
na komín mateřské školy Jedovnice dne 6.
dubna. Letos přiletěl o 5 dnů dříve než minulý
rok. Kolikátého dubna přiletěl letos první čáp
na komín mateřské školy?
2. příklad: Minulý rok přiletěl druhý čáp
na komín mateřské školy Jedovnice dne 9. dubna. Letos přiletěl o 1 den později než minulý
rok. Kolikátého dubna přiletěl letos druhý čáp
na komín mateřské školy?
Správnost výsledku si můžete ověřit na www.
msjedovnice.cz Čapí hnízdo on-line.
Dana Zouharová a Markéta Kočvarová,
paní učitelky ze Žabiček

Děti ze třídy Kapříci a oslava Dne matek
Svátek maminek slavíme s dětmi každoročně.
Děti pro svoji maminku vyrábí různá přáníčka
a dárečky. Letos jsme začali otázkou. Zeptali
jsme se dětí, proč mají rády svoji maminku. Společně jsme se domluvili, že odpovědi

přeneseme na papír. Každé dítě si vystřihlo
srdíčko z barevného papíru a vyzdobilo kresbou a nalepením menších srdíček, motýlků
a kytiček. Vznikly tak originální dětské výtvory. Na druhou stranu jsme postupně vpisovali
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dětské odpovědi, jako například: „Mám ráda
svoji maminku, protože má hezké šaty a vaří
dobrá jídla.“ „Jezdíme spolu na výlety.“ „Moje
maminka má hezké oči a čte mi ráda pohádky.“ Srdíčka jsme společně zavěsili na strom
u vchodu do druhé budovy školky. Strom,
který děti ozdobily, se jmenuje Katalpa.
Nevybrali jsme jej náhodou. Tento strom, má
totiž listy ve tvaru srdce. Předškoláci si tvar
listů pamatovali z minulého roku, ale pro jistotu si děti informaci ověřily na interaktivní tabuli. Katalpu jsme přejmenovali na „STROM
LÁSKOVNÍK“. Maminky spolu s dětmi,
si tak mohly srdíčka společně prohlížet, číst
vzkazy, a nakonec i odnést domů. Věříme, že

jim udělala radost a vykouzlila nejeden úsměv
na tváři. Aby měla každá maminka ještě větší
radost, děti se pro ni naučily básničku. A jaký
byl pedagogický záměr, co se děti touto činností učily? Vzájemné spolupráci, vyjádřit myšlenku, projevit lásku slovy i dárkem, a také popsat
svoji maminku.
Myslíme si, že projevovat lásku mamince
a uvědomovat si, co pro nás znamená rodina
je příhodné v každém věku. Do projektu se
zapojily děti ze všech tříd Mateřské školy
Jedovnice.
Jitka Petrželová a Lenka Pernicová,
paní učitelky z Kapříků

Děti ze třídy Hastrmánci a objevování jarní přírody
V jarním období se často vydáváme na poznávací vycházky do přírody. O tom, jak probíhala
jedna z vycházek, bychom se s Vámi chtěli podělit. Vydali jsme se směrem na Harbechy.
S sebou jsme si vzali encyklopedii jarních
květin, lupy na zkoumání živých i neživých
přírodních pokladů (jako je kamínek, lísteček,
mravenec…) a nezapomněli jsme si s sebou
vzít také dobrou náladu. Vybaveni jsme byli
i mobilní aplikací Plant Net. Tato aplikace
umožňuje poznávat stromy, keře a rostliny pomocí fotografie, kterou zhotovíte. A tak jsme
po cestě pojmenovali tyto rostliny: Barvínek
menší, Pryskyřník prudký – pozor jedovatý,
Brslen evropský velmi krásný keř, ale – pozor
také jedovatý nebo Svízel povázka.
Po příchodu na louku děti pracovaly ve skupinkách a zkoumaly pomocí zvětšovacích
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lup mravence, květ pampelišky, různé
větvičky. Některé rostliny jsme společně dohledali i v encyklopedii. Dozvěděli jsme se, že
mají léčivé účinky. Například Jitrocel kopinatý, který působí proti kašli, má protizánětlivé
a antibiotické účinky. Blíže jsme se seznámili
i s Kopřivou žahavkou, do které nám náš
kamarád Matěj spadl. Kromě puchýřů si odnesl zkušenost, že kopřiva opravdu pálí. Nijak
ho to neodradilo a hned další den, svůj zážitek výtvarně zpracoval. Myslím, že se povedly
všechny obrázky, které děti vytvořily na základě svého zážitkového poznání. Nádherná
kopřiva tuto galerii jen uzavřela.
Kopřiva a její žahavé schopnosti děti zaujaly.
Rozhodly se, že zjistí o kopřivě něco více a také
proč vlastně kopřiva pálí. Odpověď jsme našli
v knize o našich rostlinách a bylinách: kopřiva

je užitečná rostlina, která obsahuje spoustu vitamínů a některé minerály, hlavně hořčík a železo. Kopřivu můžeme klidně jíst jako špenát
nebo lístky nasekat do polévky. Na jarní pročištění těla je vhodné uvařit si z ní čaj.
Proč kopřiva pálí, proč se lenoch válí? Proč,
proč, proč? Pro slepičí kvoč. Zpívá se v dětské
písničce. Ale tato odpověď dětem nestačila.
Proč tedy kopřiva pálí? Kopřiva je porostlá žahavými chloupky, které obsahují kyselinu mravenčí a další látky. Stačí se chloupku dotknout,

ten se zabodne do kůže a látky v něm obsažené
začnou hned působit – pálit nás.
A už jen zbývá zjistit, jestli je popálení kopřivou
zdravé, jak říkávaly naše babičky a prababičky.
Co myslíte Vy, je to zdravé nechat se popálit
kopřivou?
Přejeme Vám hodně sluníčka a nasbíraných
vědomostí, získaných vlastními zkušenostmi.
Monika Křivanová, Jitka Kučerová,
paní učitelky z Hastrmánků a Lenka
Štěpánková, asistentka pedagoga

Děti ze třídy Kačenky zdraví jarní sluníčko
„Zdravíme Tě sluníčko, zhoupneme se maličko, díváme se na Tebe, máváme Ti do nebe.“
Tohle říkadlo nás provází téměř každý den
a taky mnohá další. Děti z Kačenek totiž
denně cvičí dětskou jógu, učí se správně dýchat a soustředit se vědomě na své tělo. Už
umíme rovnovážnou ásanu Stromeček a ásanu
Kočičku, která se krásně protahuje. Není důležité přesné provedení cviků, ale hlavně radost dětí ze společného cvičení. Po cvičení se
společně vydáváme na vycházku. Oblíbeným
cílem je LES. Nabízí nám tolik zážitků. Děti
se učí chovat tiše a nerušit lesní obyvatele.
A tak slyšíme jen udivené hlásky: „Jé tady je
budka na stromě, tady leze had (slepýš), čmelák sedí na pampelišce a mlsá, borůvky už mají
červenou barvu, a tohle zaječí zelí (šťavel) se
dá dokonce ochutnat.“ Všímáme si klacíků se

stopami lýkožrouta, kořenů vyvráceného stromu, života v mraveništi, zkrátka zdánlivě obyčejných věcí. Vše si vysvětlujeme a povídáme si.
Cestou sbíráme jahodí na usušení do čaje, stavíme z mechu, šišek a klacíků domečky pro lesní skřítky, zkrátka si to užíváme. Dlouho jsme
se společně nesešli, tak se snažíme vychutnat
každou vzájemnou chvilku. Plánujeme výlety
do okolí. V knihovně jsme si půjčili knihu A.
Lingrenové, „DĚTI Z BULLERBYNU“ tak
„cestujeme“ každý den do Švédska. Je to příjemné, zaposlouchat se do příběhu a pomocí
naší fantazie se stát jeho součástí.
Alena Dostálová a Andrea Sehnalová,
paní učitelky ze třídy Kačenky
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Rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí dítěte do Mateřské školy Jedovnice
Vážení rodiče, děkuji Vám za dodržování
pravidel Zápisu k předškolnímu vzdělávání
do Mateřské školy Jedovnice. Dne 31. května
proběhne zveřejnění výsledků zápisu pomocí
komunikačních kódů na www.msjedovnice.cz
Je možné, že zpravodaj vyjde později, až začátkem měsíce června. Ovšem stále platí následující informace: je potřeba, abyste přišli osobně
do mateřské školy vyzvednout toto Rozhodnutí.
A to i v případě, že Vaše dítě do mateřské školy

nebylo přijato. Spolu s Rozhodnutím obdrží rodiče přijatých dětí další tiskopisy a informace,
potřebné k nástupu dítěte do školky. Děkuji
Vám za spolupráci.
Přejeme dětem i dospělým, ať se jim léto
vydaří a prožijí jej podle svých představ
a přání.
Za kolektiv MŠ Jedovnice, Jitka
Kučerová, ředitelka školy

Základní umělecká škola
Milí přátelé,
výuka na naší škole se postupně vrací do normálu, za což jsou rádi jak žáci, tak pedagogové. Dokončujeme poslední online projekty
z minulosti, najdete je na našich webových
stránkách. Dále plánujeme (pokud nám to epidemická situace dovolí) akce na konec školního
roku. Zda se uskuteční, budete informováni
prostřednictvím našich stránek www.zusjedovnice.eu. Jste samozřejmě srdečně zváni.

27. 6. – hudebně taneční vystoupení (společná akce spolku Tetiny a ZUŠ Jedovnice v rámci
Jedovnických hodů)
28. 6. a 29. 6. – Cesta světem s uměním (happening hudebního, výtvarného a tanečního
oboru uskutečněný pod hlavičkou celorepublikového projektu ZUŠ Open)
Místa konání budou upřesněna.
Přejeme všem dobré počasí i náladu a těšíme se
na brzké setkání.
Michal Hreňo

Taneční obor
Také výuka v tanečním oboru se už pomalu rozvolňuje. Od 10. května můžeme cvičit
po třech žácích a od 24. 5. cvičíme v celých
skupinkách podle rozvrhu. Za tuto možnost
jsme moc vděční, přece jen byla online výuka
už dlouhá a všichni jsme se těšili na taneční sál.
Během online výuky jsme stihli s celým tanečním oddělením nacvičit choreografii k písni
Když nemůžeš, tak přidej… a pořádně ji „vypilovat“ už osobně na konzultačních hodinách.

V červnu nás čeká i absolventské vystoupení
s názvem Tancuj pro mě.
Od 1. června proběhne změna paní učitelky tanečního oboru. Současná paní učitelka Zuzana
Pašová odchází na mateřskou dovolenou a nahradí ji paní učitelka Michaela Hosová. Přejeme
nové paní učitelce hodně protančených hodin
bez online výuky.
Za žákyně tanečního oboru Zuzana Pašová

Výtvarka na cestách
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Konečně už nemusíme na našich cestách putovat jako vlci samotáři. Vrátili jsme se do školního ateliéru a postupným vývojem – jeden

izolovaný cestovatel, tři cestovatelé s odstupy…
jsme se dostali na skupinku spolucestujících
v počtu maximálně 10 osob. „Normál“ to sice

není, ale žáci se alespoň do určité míry mohou
potkat a sdílet mezi sebou své pocity a dojmy,
vzájemně se inspirovat a posouvat dál – tohle
virtuálně, přes všechny snahy, možné nebylo
a všem nám to opravdu chybělo.
A co že teď právě vytváříme? To, co na dálku
nešlo. Jsou to dokončovací práce na keramice
spojené s kolorováním engobami a glazováním.
Také jsme sfoukli prach z našich benátských
masek, na nichž jsme začali pracovat těsně před

Vánocemi. Už na nich finišujeme. Pravda, letošní masopust si s nimi už neužijeme, neb se
vlastně vůbec nekonal, ale přesto doufám, že
bude šance je někde veřejně prezentovat, protože opravdu stojí za to!
Právě teď jsme se přesunuli do Japonska.
Obdivovali jsme rozkvetlé stromy třešní při
slavnosti Hanami a začínáme s malbou obrazů
inspirovanou touto zajímavou kulturou.
Jitka Vávrová

Různé
Pošta Jedovnice - otevírací doba
Tel. 954 267 906
PO
10:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
ÚT
08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
ST
10:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
ČT
08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
PÁ
08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
SO
Zavřeno.
NE
Zavřeno.

Květinářství u Zelinků - otevírací doba
Tel. 704 150 315
PO
08:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
ÚT
08:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
ST
08:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
ČT
08:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
PÁ
08:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
SO
08:00 - 11:00
NE
Zavřeno.
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Oprava oděvů a kožené
galanterie - otevírací doba

Tel. 606 260 789
PO
Zavřeno 14.00 – 18.00
ÚT
08:00 - 12:00, 14.00 – 16.00
ST
08:00 - 12:00, 14.00 - 17:00
ČT
08:00 - 12:00, 14.00 – 16.00
PÁ
08:00 - 12:00, Zavřeno
SO
Zavřeno.
NE
Zavřeno.

Kurty

Od soboty 8. 5. 2021 jsou opět v provozu kurty v Jedovnicích. Kurt si můžete rezervovat
na webových stránkách http://tenisjedovnice.
cz/rezervace-online, či na telefonních číslech

603 241 100, 775 939 796. Součástí je i venkovní posezení s občerstvením.
Otevírací doba: PO – ČT 14.00 – 23.00
		
PÁ – SO 10.00 – 24.00
		
NE
10.00 – 23.00

Provoz šlapadel u kempu zahájen

Půjčovna šlapadel a lodiček na břehu Olšovce
u restaurace Patyzánka zahájila po zimní přestávce provoz.
V červnu bude otevřeno o víkendech 10,00. 18,00 hodin. V období prázdnin bude otevřeno denně od 10,00 do 18,00.
V případě špatného počasí (déšť, vítr) se nepůjčuje - provoz omezen.
Přijděte brázdit hladinu Olšovce !!!

Pozvánky
17. června 2021, 18:00 h, Zámek Blansko,
Blansko

XXPohledy do středověku

První z cyklu přednášek Pohledy do středověku. Fenoménem vrcholného středověku
byla stavba hradů. Oblast Moravského krasu
byla v této době hradů, hrádků a tvrzí plná.
Do „hradních“ tajů vás zasvětí historik blanenského muzea Milan Koudelka a stavitel modelů
hradů Zdeněk Brachtl.
Pořádá: Muzeum Blanenska, p. o.
24. června 2021 – 31. října 2021, Zámek
Blansko, Blansko

XXKreslené pověsti
z Moravského krasu

Díky kreslíři Arnoštu Bechrovi z Ráječka
ožijí známé pověsti, které zapsala Karla

Inzerce
Sečení trávy od 0,65 Kč/m², tel.: 608 065 337
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Bufková-Wanklová. Oprášili jsme knihu pověstí a pohádek Z Ječmínkovy říše a přepsali
jsme pro vás pověsti, které by měl každý místní znát. Třeba tu o propasti Macocha nebo
o Kateřinské jeskyni, nebude chybět ani pověst
o zlém rytíři Vokovi, který pobýval na hradě
Holštejně, nebo o Čertově mostě. Arnošt Bechr
všechny pověsti doplnil perokresbou a protože
se věnuje také kresleným vtipům, odlehčil často smutné konce pověstí i dvěma vtípky. Občas
mu připadlo, že některým místům pověsti
chybí, tak jim je vymyslel. Celou výstavu budou hlídat malovaní čertíci, trpaslíci a nebude
chybět ani Kačenka se zatoulanými ovečkami.
Aktuální informace k provozu muzea sledujte
na www.muzeum-blanenska.cz
Pořádá: Muzeum Blanenska, p. o.

