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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 
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Starostovo okénko
Dobrý den vážení spoluobčané,
zdravím Vás v době uvolněných hygienických 
opatření a  zasloužených dovolených. Děti 
užívají prázdnin a  jen doufám, že se vše vrátí 
do přijatelných kolejí.
V  měsíci červnu rezignovala na  funkci ředi-
telky základní školy stávající ředitelka a  rada 
městyse vypsala konkurz na  obsazení tohoto 
zodpovědného pracovního místa.
Pokračujeme ve  výstavbě komunikace 
na Větřák. Zde by mělo být hotovo do konce 
prázdnin. Budou nás zde čekat nepříjemná do-
pravní omezení, zejména při finální pokládce 
asfaltového koberce. Žádám všechny o  trpěli-
vost s těmito opatřeními. O všem budete včas 
informováni.

V těchto dnech jsme započali s výměnou vodo-
vodního řadu v ulici Legionářská, kde naváže-
me s opravou povrchu této komunikace. 
V ulici Habeš pracujeme na sanaci potoka, kte-
rý vymílá prostor pod komunikací. I  zde nás 
čekají drobná dopravní omezení.
Opět Vás žádám o dodržování pravidel svozu 
zeleného odpadu.
Prosím do  kontejnerů na  zelený odpad nepa-
tří plastové přepravky ani nádoby, ale pouze 
specifikovaný zelený odpad. Pokud nebudeme 
takto postupovat, tak nám kompostárna vypo-
ví smlouvu a budeme odvoz zeleného odpadu 
řešit s velkými problémy.
Děkuji všem, kteří nám jakýmkoli způsobem 
pomáhají při úklidu kolem svých nemovitostí, 
a přeji Vám pěkné prázdninové dny.

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. 12 ze dne 9. 6. 
2020 konané v kinosále kulturního domu

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

Doležela a Ing. Josefa Matušku. 

2. schvaluje po doplnění program 12. zasedá-
ní zastupitelstva městyse. 

3. bere na vědomí obsazení uvolněného man-
dátu člena Zastupitelstva městyse Jedovnice 
za  volební subjekt BUDOUCNOST paní 
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Mgr.  Hanou Šíblovou, Jedovnice, a  to 
od 26. 3. 2020.

4. schvaluje Mgr. Hanou Šíblovou, Jedovnice, 
jako oddávající s právem nosit státní znak. 

5. schvaluje Závěrečný účet městyse 
Jedovnice za rok 2019 včetně Zprávy o vý-
sledku přezkoumání hospodaření městyse 
Jedovnice za rok 2019 bez výhrad. 

6. schvaluje účetní závěrku městyse k 31. 12. 
2019, včetně výsledku hospodaření městyse 
včetně jeho rozdělení v souladu s ust. § 29 
Vyhlášky č.  220/2013 Sb., o  požadavcích 
na schvalování účetních závěrek některých 
vybraných účetních jednotek. 

7. schvaluje Zprávu o výsledku inventarizace 
městyse ke dni 31. 12. 2019. 

8. schvaluje smlouvu o dílo č. S21-033-0013 
s  firmou SWIETELSKY stavební s.  r.  o., 
Odštěpný závod: SWITELSKY stavební 
s. r. o. odštěpný závod Dopravní stavby 
MORAVA, Jahodová 60, 620  00 Brno, 
na realizaci stavby „Obnova povrchu komu-
nikace v části ul. Legionářská, Jedovnice“.

9. schvaluje Dodatek č. 1 ke  smlouvě o dílo 
č. S21-033-0013 s firmou SWIETELSKY 
stavební s. r. o., Odštěpný závod: 
SWITELSKY stavební s. r. o. odštěpný zá-
vod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 
60, 620  00 Brno, na  realizaci stavby 
„Obnova povrchu komunikace v  části ul. 
Legionářská, Jedovnice“. 

10. schvaluje poskytnutí účelové neinvestič-
ní dotace určené na  výdaje JSDH ve  výši 
175.000 Kč. 

11. schvaluje záměr na  zpracování návrhu 
na  prohlášení pomníku Karla Havlíčka 
Borovského za kulturní památku a pověřuje 
MUDr. Aleše Kleinbauera a RNDr. Annu 
Bayerovou, aby zajistili zpracování tohoto 
návrhu. 

12. ukládá kontrolnímu výboru provést kont-
rolu hospodaření s dotací poskytovanou ZŠ 
Jedovnice za rok 2019. 

13. souhlasí s tím, aby se o doporučení pro RM 
o odvolání ředitelky ZŠ Mgr. Štaralové hla-
sovalo na pracovním zasedání ZM. 

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 25 ze dne 20. 5. 2020

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:
Rada městyse Jedovnice souhlasí:
•	 se  zveřejněním záměru na  prodej pozemků 

p.č. 1615/5 o výměře 1357 m2 a p.č. 1370/16 
o výměře 51 m2

•	 s  provedením přístavby - vstupu k  rekre-
ační chatě č.e.  356 stojící na  pozemku p.č. 
1833, realizované na  pozemku p.č. 1747/1, 
dle předloženého návrhu, žadatelé J. a L. H., 
Boskovice

•	 s umístěním sdružené přípojky vody a sdru-
žené přípojky splaškové kanalizace pro rekre-
ační objekty ev.č. 248, ev.č. 292, ev.č. 252, 
ev.č. 253, ev.č. 295, ev.č. 254, ev.č. 297, ev.č. 
255, ev.č. 298, ev.č. 299, ev.č. 300 a ev.č. 301, 
na  pozemcích parcela číslo 1747/1, parcela 
číslo 2068 a parcela číslo 2551/4, dle předlo-
ženého návrhu, žadatel vlastníci jednotlivých 
rekreačních objektů zastoupeni na  základě 
plných moci p. M. H., Brno

•	 s provedením stavby „Jedovnice – úprava DS, 
Vrana,” na pozemku p.č. 593, p.č. 591 a p.č. 
598, dle předloženého návrhu s podmínkou, 
že zapravení do původního stavu nechá pro-
vést městys a žadatel uhradí vzniklé náklady 
dle předloženého rozpočtu, žadatel Monela 
elektro s.r.o., Dobrovského 422/3, 682  01 
Vyškov

•	 s provedením demolice RD na ul. Jiráskova 
č.p. 30 na pozemku p.č. 1104, dle předlože-
ného návrhu, žadatel M. Č., Jedovnice. 

•	 se zveřejněním záměru na  prodej části po-
zemku p.č. 970 o výměře cca 16 m2 a části 
pozemku p.č. 985 o výměře cca 650 m2.

•	 s bezúplatným umístěním 3 ks laviček a 3 ks 
reklamních cedulí před provozovnu Cafe 
Real na  Havlíčkově náměstí 128 tak, aby 
byl zachován průchod min. 1,5 m, žadatelé 
Bc. S. S. a P. K., Jedovnice.
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•	 s  účastí Mateřské školy Jedovnice, příspěv-
kové organizace, Zahradní 632, 679  06 
Jedovnice, v projektu v 02_20_080 Šablony 
III Operačního programu Výzkum, vývoj 
a Vzdělávání (OP VVV) s názvem projektu: 
MŠ Jedovnice 80.

•	 se žádostí  Mateřské školy Jedovnice, pří-
spěvkové organizace, Zahradní 632, 679 06 
Jedovnice, s  finančním dokrytím pořízení 
nového kamerového systému umístěného 
na střeše budovy MŠ. Příspěvek Klubu rodi-
čů při MŠ bude na tuto akci činit 10.000 Kč.

•	 s  přijetím nepeněžních darů pro Základní 
školu Jedovnice, příspěvkovou organiza-
ci, Nad  Rybníkem 401, 679  06 Jedovnice. 
Jedná se o  úklidové prostředky v  hodnotě 
30.290 Kč (bez DPH) a kávovar v hodnotě 
1.599 Kč.

•	 s žádostí Základní školy Jedovnice, příspěv-
kové organizace, Nad Rybníkem 401, 679 06 
Jedovnice, o navýšení kapacity školní druži-
ny na 100 žáků.

•	 s  posunutím první splátky nájemného spo-
lečností Olšovec s. r. o., Havlíčkovo nám. 71, 
679 06 Jedovnice, do 31. 7. 2020

Rada městyse Jedovnice schvaluje:
•	 návrh příspěvků do kroniky městyse za rok 

2019 a  vyslovuje poděkování panu J.  R. 
za  příkladné vedení kroniky městyse, s  je-
jímž vedení končí k 31. 12. 2020

•	 smlouvu o nájmu pozemků č. 00260000161 
s panem P. H., Brno

•	 Smlouvu o  zřízení věcného břemene č.  PV 
–014330049564/001 se společností E.  ON 
Distribuce, a. s., F.A. Gerstnera 2151/6, 
370 49 České Budějovice. 

•	 Smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-
014330052090/001 se společností E.  ON 
Distribuce, a. s., F.A. Gerstnera 2151/6, 
370 49 České Budějovice. 

•	 Smlouvu o  smlouvě budoucí o  zřízení věc-
ného břemene č. 1040018165/003 se společ-
ností E. ON Distribuce, a. s., F.A. Gerstnera 
2151/6, 370 49 České Budějovice. 

•	 smlouvu o nájmu bytu č. B3 2D1 a garážové-
ho stání č. B3 2D1 na ul. Zahradní 676, s J. 

N., Jedovnice, a s BD Veselec, bytové druž-
stvo, Havlíčkovo nám. 71, 679 06 Jedovnice

•	 Výroční zprávu za  školní rok 2018/2019 
Základní školy Jedovnice, příspěvkové 
organizace, Nad  Rybníkem 401, 679  06 
Jedovnice. 

•	 termíny svatebních obřadů na rok 2021
•	 Řád veřejného pohřebiště městyse Jedovnice, 

který byl vydán se souhlasem Krajského úřa-
du Jihomoravského kraje. 

•	 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. JMK061546/19/
OKH na  „Vybudování veřejného osvět-
lení k  ZŠ, ZUŠ a  SPŠ v  Jedovnicích“ 
s  Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 
449/3, 601 82 Brno. 

•	 rozpočtové opatření č. 4/2020 dle předlože-
ného návrhu. 

Rada městyse Jedovnice bere na vědomí:
•	 přehled hospodaření ZŠ a MŠ za 1. čtvrtletí 

roku 2020. 

Rada městyse Jedovnice projednala:
•	 návrh na  pořízení změny podaný právnic-

kou osobou REALFORUS, a.s., Na  Kopci 
759, 679  06 Jedovnice a  doporučuje za-
stupitelstvu městyse souhlasit s  pořízením 
změny Územního plánu Jedovnice týkající 
se změny funkčního využití pozemků p.č. 
541/1, 541/2, 542/2, 542/3, 543 a části 545 
na plochy výroby a skladování VP a souhla-
sit s pořizováním této změny tzv. zkráceným 
postupem ve smyslu ust. § 55a až 55c staveb-
ního zákona s tím, že podklady potřebné pro 
podání návrhu na pořízení změny dle ust. § 
55a, odst.2. stavebního zákona si zajistí navr-
hovatel na svoje náklady. 

Rada městyse Jedovnice nereflektuje: 
•	 na předkupní právo chaty č.e. 86

Rada městyse Jedovnice ukládá:
•	 tajemnici ÚM zaslat přehled hospodaření ZŠ 

a MŠ zastupitelům a předsedovi finančního 
výboru ukládá předložit přehled hospodaře-
ní na nejbližším jednání finančního výboru. 
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Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 26 ze dne 18. 6. 2020

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:
Rada městyse Jedovnice souhlasí:
•	 se stavbou kanalizační přípojky na pozemku 

p. č. 897 a p. č. 870, dle předloženého návr-
hu, žadatel J. a J. Ch., Jedovnice. 

•	 se stavbou „Prodejní stánek” na  pozemku 
p.č. 2112/6 katastrální území Jedovnice, dle 
předloženého návrhu, žadatelka Mgr. R. M. 
K., Brno

•	 se stavbou „Prodejní stánek”, na  pozemku 
p.č. 2115/1 katastrální území Jedovnice, dle 
předloženého návrhu, žadatel T. U., Brno, 
za podmínky změny nájemní smlouvy.

•	 se stavbou „Jedovnice – úprava DS, Pavlék”, 
na  pozemku p.č. 1043/1 a  p.č. 1089, dle 
předloženého návrhu, žadatel Mopre s.r.o., 
RS Vyškov, Krátká 642/1, 682 01 Vyškov

•	 se stavbou přístřešku,  drobnými terénními 
úpravami sjezdu a  nájezdu na  místní ko-
munikaci na pozemku parcela číslo 2070/1, 
dle předloženého návrhu, žadatel J. J., Brno. 

•	 se stavbou rodinného domu s  venkovní 
terasou, včetně přípojek inženýrských sítí 
(NN, splaškové kanalizace, vodovodní pří-
pojky), domovních rozvodů dešťových vod 
se zasakovacími objekty, zpevněných pochů-
zích a  pojízdných ploch, parkovacího stání 
a  sjezdu a  nájezdu na  místní komunikaci 
na pozemku parcela číslo 310/1 a parcela čís-
lo 288/8, dle předloženého návrhu, žadatel 
Ing. E. V., Blansko. 

•	 s provedením stavby „Novostavba rodinného 
domu“ včetně zpevněných pochůzných a po-
jezdných ploch, zpevněné plochy parkovací-
ho stání, zpevněné plochy venkovní terasy, 
přípojky NN, přípojky vody, přípojky plynu, 
domovního plynovodu, přípojky splaškové 
kanalizace, akumulační jímky na  dešťové 
vody s  přepadem do  vsakovacího objektu 
na  pozemcích parcela číslo 736, parcela 
číslo 735 a parcela číslo 650, dle předložené 
projektové dokumentace. Žadatelé manželé 
Ing. O. S. a T. S., Jedovnice. 

•	 s  provedením stavby „Jedovnice – obnova 
NN Olšovecká,” na  pozemku p.č.  1006/1, 

p.č. 1012/1, p.č. 1012/3, p.č. 1018, p.č. 1507, 
p.č. 1511, p.č. 1513 a p.č. 1515/2, dle předlo-
ženého návrhu, žadatel Monela elektro s.r.o., 
Dobrovského 422/3, 682 01 Vyškov.

•	 s  rekonstrukci zastřešení rekreační chaty 
č.e. 258, umístěné na pozemku parcela čís-
lo 2011, dle předloženého návrhu, žadatel 
Mgr. E. Š., Brno. 

•	 se zveřejněním záměru na  směnu parcel 
v  souladu s  GP číslo 1533 – 10099/2019, 
nově vzniklý pozemek p.  č. 2167/3, ostat-
ní plocha o  výměře 367 m2, majitel městys 
Jedovnice s  pozemky ve  vlastnictví Bc.  M. 
S., Brno p. č. 22632, ostatní plocha o výměře 
833 m2 a pozemkem parcela č. 2261, trvalý 
travní porost o výměře 70 m2

•	 souhlasí s odkupem svahové sekačky Spider 
ILD 02 za  cenu 1,- Kč a  schvaluje kupní 
smlouvu s  ATC Olšovec, Havlíčkovo nám. 
71, 679 06 Jedovnice.

•	 se zveřejněním záměru na  pronájem části 
pozemku p.č. 972, ostatní plocha o výměře 
cca 12 m2.

•	 se zveřejněním záměru na  směnu pozemku 
p.  č.  2456/72, orná půda o  výměře 1  068 
m2 - majitel městys Jedovnice s  pozemky 
p. č. 2456/10, orná půda o výměře 1 150 m2 
a p. č. 2456/21, orná půda o výměře 1 479 
m2 ve vlastnictví pana J. K., Jedovnice a paní 
D. K., Deštná.

•	 s  odpuštěním poplatků za  odpad a  nájem 
z  rekreační chaty č.e. 35, žadatelka I.  S., 
Okrouhlá

•	 s využitím veřejné cyklostezky vedoucí přes 
pozemek 2673/1, na  kterém bude probíhat 
veřejná cykloakce „Pístoviský cyklokapr dne 
13. 9. 2020“, žadatel Cyklistický klub Brno, 
z.s.

•	 s  přijetím nepeněžního daru pro Základní 
školu Jedovnice, příspěvková organizace, 
Nad Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice. Jedná 
se o  použitý PC Optiplex + LCD monitor 
v hodnotě 2.500 Kč.

•	 s  přijetím účelově určeného finančního 
daru pro příspěvkovou organizaci Základní 
škola Jedovnice, příspěvková organizace, 
Nad  Rybníkem 401, 679  06 Jedovnice, 
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od  WOMEN FOR WOMEN, o. p.  s., 
Vladislavova 152/4, 140 00 Praha, na období 
od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020. 

•	 se zařazením svého správního území do úze-
mí působnosti MAS Moravský kras z.s. 
v  období 2021-2027 a  souhlasí s  přípravou 
komunitně vedené integrované strategie 
území MAS Moravský kras z.s. pro období 
2021-2027 na svém území. 

Rada městyse Jedovnice schvaluje:
•	 smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000647 

s M. H., Brno. 
•	 Smlouvu o  zřízení věcného břemene č.  PV 

014330053824/001 se společností E.  ON 
Distribuce, a. s., F.A. Gerstnera 2151/6, 
370 49 České Budějovice

•	 Smlouvu o  smlouvě budoucí o  zřízení věc-
ného břemene č. 1040018355/002 se společ-
ností E. ON Distribuce, a. s., F.A. Gerstnera 
2151/6, 370 49 České Budějovice. 

Rada městyse Jedovnice bere na vědomí:
•	 zápis z  jednání komise stavební ze  dne 25. 

5. 2020. 

Rada městyse Jedovnice revokuje: 
•	 revokuje své usnesení č. 21/11 z  21. schůze 

rady městyse konané dne 25. 2. 2020 a sou-
hlasí s pronájmem části nemovitosti č.p. 755 
víceúčelová stavba s  novinovým stánkem 
na pozemku p.č. 1043/17 za nájemné ve výši 
24.000 Kč/rok (pokrytí nákladů za úklid ve-
řejného WC) a  schvaluje Smlouvu o nájmu 
části nemovitosti a poskytování služeb s paní 
V. K., Jedovnice. 

Rada městyse Jedovnice nesouhlasí
•	 s žádostí o finanční příspěvek na poskytnutí 

dotace z  rozpočtu městyse na  prodloužení 
vodovodního a kanalizačního řádu v lokalitě 
Chaloupky, žadatelé paní V. P., Jedovnice 
a paní A. D., Jedovnice, a to v souladu s roz-
hodnutím zastupitelstva městyse z roku 2017. 

Rada městyse Jedovnice nemá zájem
•	 realizovat projekt Vestavba odborných uče-

ben na Základní škole Jedovnice, příspěvko-
vé organizace, Nad Rybníkem 401, 679 06 
Jedovnice, za nových podmínek stanovených 
MMR. 

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 27 ze dne 25. 6. 2020

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:
Rada městyse Jedovnice bere na vědomí:
•	 oznámení Mgr.  Evy Štaralové o  vzdání se 

funkce ředitelky Základní školy Jedovnice, 
příspěvková organizace, Nad Rybníkem 401, 
679 06 Jedovnice, ke dni 31. 8. 2020. 

Rada městyse Jedovnice v souladu s ustanove-
ním § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 

Sb., o  obcích (obecní zřízení), ve  znění poz-
dějších předpisů, a  § 166 odst. 3 zákona 
č.  561/2004 Sb., o  předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve  znění pozdějších předpisů 
v y h l a š u j e  konkursní řízení na  obsazení 
pracovního místa ředitele/ředitelky příspěv-
kové organizace Základní škola Jedovnice, 
příspěvková organizace, Nad  Rybníkem 401, 
679 06 Jedovnice.

Společenská kronika
Jubilanti

Blahopřejeme všem jubilantům, kteří oslaví na-
rozeniny v měsíci červenci a srpnu 2020.

Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a spokojenost 
do dalších let života.
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Červenec
01.07.  Emilie Němcová, Na Kopci 502, 

82 roků
03.07.  Věra Stará, Zahradní 699, 85 roků
04.07.  Jitka Sotolářová, Kopeček 583, 

82 roků
07.07.  Jan Matuška, Brněnská 99, 86 roků
13.07.  Eliška Nejezchlebová, Habeš 599, 

94 roků
14.07.  Josef Hýzl, Na Větřáku 715, 83 roků
16.07.  Miroslav Lapka, Na Kopci 502, 

80 roků
19.07.  Václav Cimbálník, Na Větřáku 574, 

85 roků
26.07.  Jarmila Dvořáková, Palackého 357, 

84 roků
26.07.  Anna Opltová, Wanklova 184, 

89 roků
Srpen
04.08.  Jaroslav Pernica, Havlíčkovo náměstí 

68, 83 roků
04.08.  Helena Kuncová, Podhájí 386, 

88 roků
05.08.  Dominik Štelmach, Záměstí 101, 

90 roků
05.08.  Marie Doleželová, Za Kostelem 444, 

91 roků
06.08.  Alžběta Kocourková, Zahradní 699, 

80 roků
08.08.  Rudolf Keprt, Olšovecká 284, 81 roků
20.08.  Jiří Kmeč, Habeš 479, 81 roků

21.08.  Marie Smoradová, Na Kopci 501, 
81 roků

22.08.  Jarmila Srncová,Jiráskova 379, 87 roků
26.08.  Drahoslava Pavelková, Zahradní 699, 

86 roků
27.08.  Jiří Suchý, Wanklova 97, 82 roků
28.08.  Alois Musil, Na Kopci 543, 84 roků
31.08.  Soňa Jurková, Salajna 204, 89 roků
50 roků manželství – Zlatou svatbu oslaví
dne 04. 08. 2020 Vlasta a  Jindřich Daňkovi, 
Záměstí 18
70 roků manželství - Platinovou svatbu 
oslaví
dne 12.08.2020 Marie a  Josef Ondráčkovi, 
Habeš 349
Přejeme manželům mnoho zdraví, štěstí a po-
hodu do dalších společně prožitých let
V obřadní síni jsme uvítali:
Terezii Vágnerovou, U Hrubé lípy 550
Vojtěcha Fránka, U Hrubé lípy 607
Matouše France, Kostelní 787
Annu Magulovou, Havlíčkovo náměstí 664
Filipa Hlaváčka, Legionářská 50
Andreje Bezděka, U Hrubé lípy 625
Nikol Plíškovou, Legionářská 506
Rebeku Beránkovou, Za Kostelem 485
Daniela Kerndla, Podhájí 102
Šimona Nejezchleba, Barachov 258
Davida Štorku, Hybešova 570

Tereza Gottwaldová 
matrikářka ÚM Jedovnice 

Termíny pro uzavření sňatku na rok 2021

Rada městyse svým usnesením č.25/18 ze dne 
20. 05. 2020 schválila stanovení doby konání 
svatebních obřadů. 
V ostatních dnech uskutečníme obřad jen teh-
dy, pokud tomu nebudou bránit provozní dů-
vody (zvýšený nápor žadatelů v úředních dnech 
a pod.).
Tyto termíny neplatí pro církevní sňatky.
Měsíc Datum - termín
Leden 09. 01. 2021, 23. 01. 2021
Únor 06. 02. 2021, 20. 02. 2021

Měsíc Datum - termín
Březen 06. 03. 2021, 20. 03. 2021
Duben 17. 04. 2021, 24. 04. 2021
Květen 01. 05. 2021, 08. 05. 2021, 29. 05. 2021
Červen 12. 06. 2021, 19. 06. 2021
Červenec 10. 07. 2021, 24. 07. 2021
Srpen  07. 08. 2021, 21. 08. 2021
Září 04. 09. 2021, 11. 09. 2021
Říjen 02. 10. 2021, 09. 10. 2021
Listopad 13. 11 2021, 27. 11. 2021
Prosinec 04. 12. 2021, 11. 12. 2021
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Kultura
Novinky v knihovním fondu od 1. 6. 2020

Pro dospělé
Co po ní zbylo (Eric 
Rickstad)
Foukneš do pěny (Radka 
Třeštíková)
Jeden z nás (Shari Lapena)
Kavárna u anděla: Nová 
doba (Anne Jacobsová)
Křišťálový klíč II. – 
Vídeňský sen (Vlastimil Vondruška)
Muž bez dechu (Philips Kerr)
Na chalupě s moderním fotrem (Dominik 
Landsman)
Otcové a bastardi (Iva Procházková)
Sirotek, bestie, špionka (Matt Killeen)
V hlavní roli (Danielle Steel)
Vražda na blatech (Catherine Shepherdová)
Zmizení perníkové princezny (Alena 
Jakoubková)
Čmelák – láskyplné povídky (Halina 
Pawlowská)
Vdej se ještě dnes (Linda Needham)
Vlaštovka v bublině (Markéta Lukášková)
Zmizení (Charlotte Linková)
Karanténa (Peter May)
Muž s podivnou minulostí (Ken Follett)
Na špatném místě (Joy Fieldingová)
Na život a na smrt (Isabelle Laurent)
Nahá před Bohem lásky (Markéta Nocourová)
Nejsem z ledu (Anne Frasierová)
Pomsta bílého jednorožce (Vlastimil 
Vondruška)
Poselství krve (Nora Roberts)
Schovej mě v dešti (Jojo Moyesová)
Síla naděje (Barbora Walterová-Benešová)
Slavík (Kristin Hannahová)
Naučná literatura
Designem ke štěstí (Victoria Harrisonová)
Nejjednodušší plán 29 dní (Tomáš Kosačík, 
Lucie Kosačíková)

Robert Šlachta – Třicet let pod přísahou (Josef 
Klíma, Robert Šlachta)
Šikmý kostel (Karin Lednická)
111 míst v Praze, která musíte vidět (Matěj 
Černý a Marie Peřinová)
Děti nového věku (Jana Štrausová)
111 míst v Brně, která musíte vidět (Stanislav 
Biler)
Pro děti a mládež
Co se děje, když se děje počasí (Sabina Konečná, 
Tereza Marková)
O statečné zoubkové víle (Petra Horváthová)
Pro hrst lentilek (Lavie Tidhar)
Proč se říká…? Ječí jako siréna… a další známá 
úsloví (Petr Kostka)
Strašidláci nebrečí (Kalle Güettler)
Valentýnka a  veterinární ordinace (Ivona 
Knechtová a Ivana Peroutková)
Kouzelná kniha babičky Jůlinky (Marcela 
Kotová)
Ledová obluda (David Walliams)
Tajné výlety Fany a Beryho (Ivana Fexová)
Nově: literatura v anglickém jazyce pro děti
Big book english words
Word book
Opposites
Ride by moonlight
Little red riding hood

Vážení čtenáři a návštěvníci knihovny 
Jedovnice, naše knihovna přešla v polovině 
července z knihovního systému Clavius 
na nový knihovní systém Tritius. V jeho 
online katalogu můžete dokumenty lépe 
vyhledávat.

Co je to Tritius?
Tritius je katalogizační informační systém nové 
generace. Byl navržen pro evidování jakýchko-
li dokumentů v  jakékoli sbírce. Je nástupcem 
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systému Clavius – nejrozšířenějšího knihovní-
ho systému v ČR a SR.
Vize knihovního systému: „Tritius propojuje 
čtenáře, knihovny a poskytovatele obsahu tak, 
aby co nejlépe podpořil transformaci knihoven 
v kulturní centra umožňující prožitek informací 

s cílem zvyšování informační gramotnosti celé 
společnosti.“
On -line katalog najdete na:
http://www.jedovnice.knihovna.cz/
online-katalog/

Michaela Doleželová, knihovnice

Duchovní sloupek
Prší, prší...
Voda je společně se vzduchem základní pod-
mínkou života. Jde o rozpouštědlo, ve kterém 
probíhají veškeré chemické děje v organismu. 
Lidské tělo obsahuje 70  % vody a  rostliny 
ještě víc. Ztráta pětiny tělesné vody bývá smr-
telná; dojde k ní, když člověk týden nic ne-
pije. Najdou se ovšem vzácné vyjímky. Podle 
Guinnessovy knihy rekordů vydržel nejdéle 
bez vody jeden mladý Rakušan, kterého po-
licie zapomněla v cele pro zadržené. Našli ho 
po 18 dnech na prahu smrti, přesto se ho po-
dařilo vrátit k životu.
Voda se používá snad ve všech průmyslových 
odvětvích ke chlazení, ohřívání, oplachování, 
k výrobě elektřiny, v potravinářství, k dopra-
vě a pohonu strojů, atd. atd.. 
Vodní plochy mají velký vliv i  na  počasí. 
Kdyby nám voda podle situace nepohlcovala 
a  neuvolňovala teplo, zakoušeli bychom po-
dobné teplotní skoky jako na pouštích, kde je 
v poledne +60°C a v noci -10°. Voda je navíc 
schopna dopravovat teplo opravdu hodně da-
leko. Golfský proud teče bez jediného čerpa-
dla odkudsi z Karibiku až ke břehům severní 
Evropy a kdyby přestal fungovat, pocítili by-
chom to nepřehlédnutelným způsobem. Jiné 
mořské proudy dopravují vodu studenou, 
na které jsou závislí mnozí mořští tvorové.
Kdyby to někomu ještě nestačilo k tomu, aby 
před sklenicí vody smekl, můžeme zmínit 
ještě další podivuhodnou vlastnost. Zatímco 
ostatní látky se roztahují pouze teplem, voda 
se umí roztahovat i zimou, což je velice uži-
tečná schopnost. Díky ní rybníky, řeky i moře 
zamrzají od  hladiny, takže zatímco my si 
nahoře vesele bruslíme, ryby u  dny mohou 

přežít zimu. A  totéž je užitečné i  na  souši. 
Zmrzlá voda v  povrchových vrstvách půdy 
brání promrzání do hloubky a zároveň kypří 
hlínu i tam, kam rýč ani pluh nikdy nedorazí. 
Ještě jste nesmekli? Tak vytáhnu poslední 
trumf. Vysoké výparné teplo vody umožňuje 
efektivní ochlazování teplokrevných živo-
čichů. I  když nám pot nevoní, bez pocení 
bychom nepřežili. Když v  letním žáru nemá 
člověk co svléknout, může se ještě polít vodou 
nebo skočit do rybníka.
Unikátní vlastnosti vody jsou způsobeny tím, 
že její molekula je tak trochu nepovedená. Ty 
dva atomy vodíku přilepené k  jednomu kys-
líkovému nejsou hezky v  řadě jako korálky 
na šňůrce, ale jsou srovnány do širokého véč-
ka pod úhlem přibližně 105°. Díky tomu to 
všecko funguje. Ke geniálním výsledkům ně-
kdy stačí drobnost, ale i ta musí být geniální.
Na rozdíl od jiných látek je vody na Zemi po-
měrně velké množství. Její povrch je z  72% 
pokryt oceány a moři, v nich je shromážděna 
téměř všechna voda. Na  souše zbývají jen 3 
setiny celkového množství, z nich 2 jsou za-
mrzlé v ledovcích a 99% té poslední je ukryto 
pod zemí. A  ten zbyteček, setina procenta, 
to je voda, kterou vidíme v potocích, řekách, 
rybnících a jezerech, kterou pijeme a nosíme 
všude s  sebou jako nezbytnou součást svého 
těla.
I když ještě nenapršelo dost vody na obnovení 
podzemních zdrojů, možná už letošní deštivé 
léto někoho začíná rozčilovat. Budou-li časté 
deště pokračovat, snad nám budou méně ne-
příjemné s vědomím, jaký poklad nám padá 
z nebe.

Václav Trmač, farář
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Děti a mládež
Dymáčkoviny číslo 10

Milí rodiče, prarodiče a milé děti,
v  květnu jsme pro děti připravily soutěž 
v  malování na  téma „co jsme dělali na  jaře“. 
Obrázků nám přišlo mnoho. Nakonec jsme 
se rozhodly obdarovat všechny naše malíře.  
V  červnu probíhala akce s  názvem „KEŠKY 
V  JEDOVNICÍCH“. Děti s  rodiči měli 
za  úkol hledat po  Jedovnicích 10 scho-
vaných kešek. Byla škoda, že lidé odcizi-
li razítka, hračky a  dokonce jednu celou 
kešku. Ale i  tak měla akce obrovský úspěch 
a  doufáme, že si ji příští rok zopakujeme.  
Na konci června jsme udělaly herničku s  díl-
ničkou. Děti si pohrály a  vyrobily krásné 
květináče, do  kterých si zasadily kytičky. 
Maminky spokojeně pomáhaly a u toho si po-
vídaly. Jako rozloučení s poslední herničkou si 
děti odnesly knížku s kamínkem na památku. 
Hned první víkend v červenci jsme se šli podívat 
do Kateřinské jeskyně. Děti byly šikovné, tmy 
se nebály a poslouchaly slečnu průvodkyni, kte-
rá nám ukázala, jak vypadal medvěd jeskynní, 
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pustila písničku, aby nám ukázala akustiku 
v  jeskyni a  seznámila nás s  krápníky. Viděli 
jsme ježibabu, které se nemusel nikdo bát, ber-
lu Mrazilku, bambusový les, atd. Děti od nás 
za  odměnu dostaly omalovánky s  netopýrem, 
kterého jsme bohužel nezahlédli. Třeba příště. 
Koncem srpna nás čeká dopravní hřiště 
v Blansku. Kde si děti zkusí jezdit na odráže-
dlech a  ti starší na  kole. Budeme rádi, když 
se k nám přidáte. Akce je určená pro všechny 

z Jedovnic. Dne 29. 8. 2020 od 9:00 do 10:30. 
Snad počasí vyjde. 
V Dymáčku se na všechny maminky a děti tě-
šíme opět od 7. září. 
Bazárek bude dne 26. 9. 2020. 
Na  říjen pro Vás chystáme Dýňování, kde si 
děti zkusí vydlabat dýni, společně si opečeme 
špekáčky a zahrajeme si společně nějaké hry. 

Za mateřské a rodinné centrum 
Dymáček Lucka, Andrea a Nikča

Sokol 

Den dětí na sokolském hřišti
V neděli 31. května 2020 pořádala Tělocvičná 
jednota Sokol Jedovnice  u  příležitosti Dne 
dětí  na  sokolském hřišti sportovní odpoledne 
pro své nejmladší členy. Děti vyzkoušely svo-
ji obratnost a  zdatnost na  několika sportovně 
zaměřených stanovištích a  projevily svůj vý-
tvarný talent při malování na  betonový plot. 
Některé disciplíny nadchly i  dospělé, takže si 
je osobně vyzkoušeli (např. chůzi na chůdách 
nebo střelbu ze vzduchovky). Děti za své výko-
ny obdržely diplomy a ceny. U ohníčku se pak 
všichni zahřáli a  opekli buřty. I  přes chladné 
počasí jsme strávili krásné odpoledne.

Bronislava Kotoučková
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Malí tanečníci
I přes ztíženou situaci v jarních měsících zvlád-
lo uskupení sokolského tanečního „dorostu“ 
Jedovnická lipka nacvičit čtyři tanečky. Jejich 
vystoupení bylo možné zhlédnout během letoš-
ních hodů. Další repríza je plánována na setká-
ní pod dožínkovým věncem, které se uskuteční, 
jak už je několik let zvykem, poslední prázd-
ninový víkend na  Barachově. Malé tanečnice 
a jeden statečný tanečník budou mít určitě ra-
dost, když jejich snažení odměníte potleskem.

Jitka Vávrová

Soběšické Husovské slavnosti
V pondělí 6. července 2020 se zástupci Sokola 
Jedovnice, členové Sokolské stráže, zúčastni-
li v  Brně-Soběšicích Husovských slavností. 
V podvečerních hodinách proběhl pietní akt – 
položení kytic k památníku mistra Jana Husa. 
Po  krátkých projevech následovalo zapálení 
hranice na  sokolské zahradě. Tato vzpomín-
ková akce má zatím krátkou tradici (konala se 
teprve podruhé), ale historie vzniku pamětní 
desky sahá až do  roku 1918, kdy ji do  těchto 
míst nechali instalovat soběšičtí sokolové.

Jaroslav Vávra
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Připravujeme na podzim
•	 V  neděli 20. září 2020 se uskuteční žup-

ní přebor mládeže v  lehkoatletických 
disciplínách – „Memoriál br. Jaroslava 
Daňka“ na hřišti Na Kopci (viz samostatná 
pozvánka).

•	 V termínu od 23. do 30. září 2020, v rámci 
týdne Sokol spolu v pohybu a Evropského 
týdne sportu, budou pro veřejnost připrave-
ny otevřené hodiny cvičení a  turistická vy-
cházka. V sobotu 26. září se připojíme k ce-
loevropské sportovní akci BeActive Nigh 
programem na  sokolském hřišti na  téma 
„Hrajeme si jako kdysi“.

•	 Ve  čtvrtek 8. října 2020 proběhne Večer 
sokolských světel u příležitosti Památného 
dne sokolstva.

•	 První a  druhou říjnovou sobotu pořádá 
T. J. Sokol Jedovnice turistické zájezdy 
na Pochody slováckými vinohrady (3. 10. 
Dolní Bojanovice, 10. 10. Mutěnice). 

•	 V  den státního svátku 28. října 2020 se 
Sokol zapojí do  celorepublikové akce jako 
jeden z organizátorů 2. ročníku Sokolského 
běhu republiky. Na www.behrepubliky.cz je 
již spuštěna registrace závodníků.

Na všechny akce jste srdečně zváni. Podrobnosti 
budou včas zveřejněny ve vysílání kabelové te-
levize a na veřejných vývěskách.

Kateřina Klimešová

Skaut

Čí je Čína?! 
Skautský tábor 4. a 6. oddílu z Jedovnic (4.- 
18.7. 2020 Újezd u Černé Hory) 

Obyvatelé Jeng-dong-nic, malebné vesničky 
v  srdci Číny, žili spokojeným, téměř bohém-
ským životem. Až náhlý vpád krvežíznivých 
Mongolů na jejich území je přiměl opustit své 
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bambusové chýše, svůj skrovný rodinný maje-
tek naložit do vozů a vydat se na dlouhou pouť 
k císaři s prosbou o pomoc v boji. 
Šest dětských týmů, čínských rodin - Wang, 
Šen, Pchej, Lin, Čou, Tchem - čekalo na cestě 
nejedno dobrodružství. Kupříkladu náročný 
přechod přes Tibetskou vysočinu a  setkání 
s tlupou pand či zrádná poušť Gobi, na jejímž 
konci stála odměna v podobě čajovny. Tu a tam 
bylo navíc nutné složit nějakého zatoulaného 
Mongola na  lopatky nebo ubránit tábor přes 
noc. 
Cestou míjeli obyvatelé Jeng-dong-nic čínské 
osady a  města, kde na  tržištích kupovali nej-
různější zboží (šperky, deky, jačí trus, domácí 
mazlíčky, čaj.…) pro potřeby rodiny, přičemž 
nabídka i cena zboží se v každém městě lišila. 
,,Sedmkrát upadni, osmkrát vstaň” – o  prav-
divosti tohoto čínského přísloví měli táborní-
ci možnost přesvědčit se téměř každý den. Ať 
už se jednalo o osobní výzvy, nepřízeň počasí 
nebo navazování nových přátelství. 
Poznávání čínské medicíny, osvojování kočov-
nických dovedností, zkoušky fyzické zdatnosti 
či manuální zručnosti, znalost přírody a  his-
torie – to vše a mnohem více postupně činilo 
z prostých zemědělců bojeschopné a přemýšli-
vé jedince. Takže když po vyčerpávajícím pu-
tování dorazili do  předměstí hlavního města, 
hravě obstáli při zkouškách, které jim zadal 
sám císař. K  jejich velkému překvapení byly 

dokonce všechny rodiny pozvány na  večerní 
hostinu, kde císař zhodnotil jejich dramatická 
představení. 
Dva dny nato však císař zemřel v  důsledku 
nezdařené operace a bylo proto nutné pomoci 
s přípravou smutečního obřadu. A  tak rodiny 
tesaly vojáčky do  císařovy posmrtné armády, 
pletly věnce na rakev a večer byly svědky vlád-
cova velkolepého pohřbu. Nejednomu z přihlí-
žejících se tajil dech, když císařova rakev s ce-
lou pohřební chýší vzplála a zanedlouho lehla 
popelem. 
Podle císařovy poslední vůle se Jengdongničané 
vypravili po  Žluté řece do  chrámu, kde ještě 
zdokonalili své duševní a  fyzické schopnosti 
pro boj s  nepřítelem. Hnány touhou po  zno-
vuzískání své domoviny a plny odhodlání na-
konec rodiny za vzájemné spolupráce porazily 
Mongoly a  tím konečně zodpověděly otázku 
,,Čí je Čína?!”. Zbývalo rozhodnout o  osudu 
zajatých Mongolů. Většina rodin s  Mongoly 
naložila krutě a bez milosti je popravila, pouze 
jediná s  nimi uzavřela spojenectví. Závěrem 
už bylo potřeba jen vyhlásit tu nejmovitější 
rodinu, která do svého vozu cestou nastřádala 
největší jmění. 
Dva týdny plné večerních ohňů, her a nocí pod 
hvězdnou oblohou nám rychle utekly, a kromě 
štípanců a zabláceného oblečení jsme si domů 
přivezli i  spoustu neopakovatelných zážitků, 
vzpomínek a pytel rýže.

Mateřská škola
Jak jsme prožili konec školního roku

Poslední měsíce školního roku byly ovlivněny 
pandemií a  uzavřením mateřské školy, a  to 
na více než dva měsíce. Do školky po znovuo-
tevření nastoupila přibližně polovina dětí. 
Rodiče, děti i  zaměstnanci museli dodržo-
vat přísná hygienická nařízení a  pravidla. 
Plánované akce byly zrušeny. Velice děkuji 
všem rodičům za  spolupráci při zvládání 
tohoto náročného období.

Jsem ráda, že jsme mohli uspořádat alespoň 
jednu z plánovaných akcí, kterou je: Pasování 
dětí na školáky.
PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ DO  ŘAD 
ŠKOLÁKŮ – 23. 6. 2020
„Se školkou se loučíme, co nás čeká, už víme: 
počítání, psaní, čtení, to už pro nás těžké není. 
Už teď toho hodně víme a zbytek se naučíme.“
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Pasování předškoláků do  řad školáků je pro 
děti významným dnem. Přináší s  sebou zážit-
ky, a jak jsme se dozvěděli přímo od dětí, vzbu-
zuje také napětí, očekávání, těšení se na to, co 
se bude dít. 
Začali jsme pohádkou s názvem „Víc hlav víc 
ví, aneb doktor Drak Dráp“ v podání divadelní 
společnosti Netratrdlo. Z  pohádky vyplynulo 
ponaučení „Hloupý je ten, kdo se posmívá, 
všichni přece ví, že se to nedělá a že se niče-
ho nového nemusíme bát. Ve škole to bude 
prima, ať je léto nebo zima.“
Po pohádce princ s pomocnicí Kateřinou při-
stoupili k pasování dětí na školáky. Princ kaž-
dému poklepal mečem na rameno, a tím jej 
pasoval na  jeho novou roli. V  té chvíli bylo 
každé dítě středem pozornosti. Na  jejich tvá-
řích bylo vidět vzrušení a možná i trochu obavy 
„Snad to zvládnu a nepopletu.“
Princ ale přidal několik legračních slov a doká-
zal vyloudit úsměv na dětské tváři. 
Radost dětem snad udělal odznak předško-
láka a  také knížka Příhody veselých prv-
ňáčků, která obsahuje první čtení s  úkoly. 
Dárky v upomínku na dobu prožitou v mateř-
ské škole dětem předávaly paní učitelky. 

Závěrem celé akce byla malá diskotéka s bub-
linkovou šou. 
Dětem přejeme ať se jim v  1. třídě základní 
školy líbí, zažívají hodně úspěchů a mají spous-
tu kamarádů. Rodičům pak hodně trpělivosti 
a  pochopení při dohledu na  plnění školních 
povinností svých dětí. 

Pozvánka pro rodiče na schůzku a besedu

Vážení rodiče,
zveme Vás na  informační schůzku v mateřské 
škole Jedovnice. Setkání je určeno všem rodi-
čům a zejména rodičům nově přijatých dětí.
Termín: 26. srpna 2020
Čas: od 15:30 hodin
Místo setkání: třída Hastrmánci

Program:
•	 beseda se speciální pedagožkou Mgr.  et 

Mgr.  Evou Kovářovou na  téma adaptace 
v mateřské škole, sebeobsluha,

•	 seznámení s  pravidly MŠ, plánované akce, 
projekty, stravování, kroužky školy, činnost 
Klubu rodičů aj.

•	 prostor pro dotazy od rodičů
•	 prohlídka třídy a  informace od  třídních 

učitelek
•	 možnost zakoupení čipů (1ks 100,- Kč 

záloha)
Schůzka je určena rodičům bez přítomnosti 
dětí, děkujeme.

Těšíme se na setkání s Vámi. 

Zahájení nového školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, nový školní rok 2020/2021 
začíná v úterý, 1. září, v  jednotlivých třídách. 

Na všechny děti a jejich rodiče se těší kolektiv 
zaměstnanců mateřské školy Jedovnice.

 Mgr. Jitka Kučerová, ředitelka MŠ Jedovnice



17

Základní umělecká škola
Pozvánka

Základní umělecká škola F. B. Ševčíka 
Jedovnice vás srdečně zve na  Slavnostní 
koncert pedagogů a  bývalých žáků konaný 

u příležitosti 40. výročí založení školy. Koncert 
se uskuteční v neděli 4. října 2020 v 15 hodin 
v kulturním domě.

Absolventi ZUŠ Jedovnice

V uplynulém školním roce úspěšně zakončilo 
svá studia na I. nebo II. stupni hudebního, vý-
tvarného a tanečního oboru školy 41 žáků.
V  hudebním oboru absolvovali klavíris-
té Veronika Chybová, Natálie Petlachová, 
Jan Devát, Natálie Straková a  Magdaléna 

Wawraczová ze třídy p.  uč. Márie Frkalové, 
Daniel Hudec pod vedením p.  uč. Radky 
Hreňové, Julie Rybářová u  p.  uč. Milady 
Andrášiové, Eliška Jankůjová a Eva Matěnová 
ze třídy paní uč. Kateřiny Mašové, Klára 
Kubíčková u  p.  uč. Jiřiny Hlouškové, Vít 

Autor Lukáš Doležel
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Šebela pod vedením p. uč. Kristýny Kavínové, 
Vítězslav Tatar u p. uč. Kateřiny Javorské. Dále 
žáci pěveckého oddělení Karolína Jedináková, 
Marek Pernica, Kateřina Pernicová a  Adéla 

Piňosová ze třídy p. uč. Hany Korčákové, Jan 
Devát u  p.  uč. Jiřiny Hlouškové a  Kristýna 
Kalová a  Eva Matěnová pod vedením p.  uč. 
Kateřiny Javorské, žáci dechového oddělení 
Jan Kajtár, Antonín Matuška a Martin Stehlík 
z  klarinetové třídy p.  uč. Josefa Havelky. 
Karel a Václav Pernicovi ukončili studium hry 
na  trubku u  p.  uč. Jaroslava Jiráčka, Anežka 
Maňoušková a Karolína Souchopová absolvo-
valy studium hry na zobcovou flétnu u p. uč. 
Josefa Formánka. Studium hry na housle úspěš-
ně zakončily žákyně Lucie Rybářová u  p.  uč. 
Milady Andrášiové a Marie Sedláková u p. uč. 
Zuzany Karapetyan. Absolvovali také kyta-
risté Jindřich Vondál (p.  uč. Roman Smělík) 
a  Vojtěch Stehlík (p.  uč. Vít Jindřichovský). 
Studium hry na  bicí nástroje na  I. stupni 
úspěšně zvládl Antonín Jelen (p.  uč. Štěpán 
Podrazil).
Studium I. stupně tanečního oboru pod vede-
ním p.  uč. Zuzany Mašterové úspěšně ukon-
čily „baletky“ Michaela Janušová, Gabriela 
Musilová a Zdeňka Šíblová.
Ve výtvarném oboru připravili své absolventské 
práce za odborného dohledu p. uč. Jitky Vávrové 
žáci Lukáš Doležel, Teodora Holubová, Nela 
Marholdová, Cameron Mroczkowská, Tereza 
Mužíková, Eliška Preislerová a Vojtěch Žižka. 
Výtvarné práce žáků budou příští školní rok 
zdobit komorní sál ZUŠ. Již nyní jsou některé 
z nich k vidění na webových stránkách školy.
I přes problémy s docházkou do školy, způso-
bené koronavirovou epidemií, zvládli studenti 
nacvičit svá hudební a  taneční absolventská 
vystoupení a dokončit výtvarné projekty. Za je-
jich nelehkou a komplikovanou práci patří jim 
i jejich pedagogům velké poděkování ze strany 
vedení školy.

Kateřina Klimešová

Různé
Rozpis stomatologické LSPP 

Okres Blansko - 2. pololetí 2020  
Služba je sloužena od 8.00 - 13.00 hodin 

Srpen 
1.8. MDDr. Trubáčková Poliklinika Blansko, 
Sadová 33, 516 488 452 

Autor Eliška Preislerová

Autor Nela Marholdová
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2.8. MDDr. Janáč Boskovice, Lidická 10, 
537 021 289 
8.8. MUDr. Jaklová Boskovice, Smetanova 
24, 516 454 046 
9.8. MUDr. Chatrný Boskovice, Lidická 8, 
516 454 338 
15.8. MUDr. Houdková Blansko, Pražská 1b, 
731 144 155 
16.8. MUDr. Hošáková Adamov, U Kostela 4, 
516 446 428 
22.8. MUDr. Bočková Jana Kunštát, nám. 
ČSČK 38, 516 462 203 
23.8. MUDr. Hanáková Blansko, Pražská 1b, 
516 418 788 
29.8. MUDr. Grénarová Magda Boskovice, 
Růžové nám. 16, 774 710 550 
30.8. MDDr. Potůček Blansko, Pražská 1b, 
516 419 538

Září 
5.9. MUDr. Fenyk Letovice, Tyršova 15, 
516 474 310 
6.9. MUDr. Hosová Rájec, Zdrav. středisko, 
516 432 138 
12.9. MDDr. Bočková Eva Kunštát, nám. 
ČSČK 38, 516 462 203 
13.9. MUDr. Beranová Blansko, Gellhornova 
9, 735 056 656 
19.9. MUDr. Havlová Blansko, Pražská 1b, 
721 425 074 
20.9. MUDr. Kubínová Boskovice, 
Nemocnice Boskovice, 516 491 263 
26.9. MDDr. Veselý (MDDr. Veselá) Letovice, 
Masarykovo náměstí 162/38, 792 325 591 
27.9. MDDr. Veselý Letovice, Masarykovo 
náměstí 162/38, 792 325 591 
28.9. MDDr. Vrbová Knínice u Boskovic 330, 
774 844 735

Říjen 
3.10. MDDr. Javorská A. Poliklinika Blansko, 
Sadová 33, 516 488 455 
4.10. MUDr. Tomaštíková Adamov, 
Smetanovo nám. 327, 516 446 398 
10.10. MUDr. Tomášková Blansko, Pražská 
1b, 734 177 800 
11.10. MUDr. Sládek Velké Opatovice, nám. 
Míru 492, 516 477 319 
17.10. MUDr. Semrádová D. Sloup, Zemspol, 

221, 516 435 203 
18.10. MDDr. Hájková Barbora Blansko, 
Gellhornova 9, 725 332 967 
24.10. MDDr. Bočková Eva Kunštát, nám. 
ČSČK 38, 516 462 203 
25.10. MUDr. Bočková Jana Kunštát, nám. 
ČSČK 38, 516 462 203 
28.10. MDDr. Dufková Simona Blansko, 
Pražská 1b, 774 425 074 
31.10. MUDr. Fenyk Vlastimil Letovice, 
Tyršova 15, 516 474 310

Listopad 
1.11. MDDr. Fojtíková Veronika Rájec, Zdrav. 
středisko, 516 432 138 
7.11. MUDr. Grenarová Marie Blansko, Vodní 
5B, 724 081 182 
8.11. MUDr. Grénarová Magda Boskovice, 
Růžové nám. 16, 774 710 550 
14.11. Dr. Giryeva Halyna Boskovice, Lidická 
8, 516 454 338 
15.11. MUDr. Hanáková Jitka Blansko, 
Pražská 1b, 516 418 788 
17.11. MUDr. Havlová Petra Blansko, Pražská 
1b, 721 425 074 
21.11. MUDr. Beranová Alžběta Blansko, 
Gellhornova 9, 735 056 656 
22.11. MUDr. Hosová Eva Rájec, Zdrav. 
středisko, 516 432 138 
28.11. MUDr. Hošák Břetislav Adamov, 
U Kostela 4, 516 446 428 
29.11. MUDr. Hošáková Kateřina Adamov, 
U Kostela 4, 516 446 428

Prosinec 
5.12. MUDr. Houdková Radka Blansko, 
Pražská 1b, 731 144 155 
6.12. MUDr. Chatrný Martin Boskovice, 
Lidická 8, 516 454 338 
12.12. MUDr. Jaklová Eva Boskovice, 
Smetanova 24, 516 454 046 
13.12. MDDr. Janáč Jiří Boskovice, Lidická 
10, 537 021 289 
19.12. MDDr. Javorská Aneta Poliklinika 
Blansko, Sadová 33, 516 488 455 
20.12. MUDr. Jílková Stanislava Rájec, Ol. 
Blažka 145, 516 410 786 
24.12. MUDr. Kopáčková Drahomíra 
Letovice, A. Krejčího 1a, 516 474 369 
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25.12. MDDr. Koudelková Dagmar Blansko, 
Pražská 1b, 778 168 741 
26.12. MUDr. Kraml Pavel Boskovice, 
Růžové nám. 16, 733 644 499 
27.12. MUDr. Křížová Romana Knínice 
u Boskovic 330, 774 844 735

Mimo výše uvedenou je služba zajištěna 
v Brně, Úrazová nemocnice, Ponávka 6,  
tel. 545 538 111.  
Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, tel. 
545 538 111 službu zajišťuje ve všední dny  
od 18.00 hodin do 24.00 hodin. O sobotách, 
nedělích a svátcích od 8.00 hodin do 20.00 
hodin.

ATC Olšovec Jedovnice oznamuje

Půjčovna šlapadel a  lodiček v  provozu 
za příznivého počasí
Provozní doba – srpen (každý den) – 10,00 až 
18,00 hod

Sportovní rybolov na Olšovci 
– prodej povolenek na recepci kempu.

Pozvánky
Olšovec Jedovnice a Městys Jedovnice si 
dovolují pozvat na

 X Výlov Olšovce
sobota – 24.10.2020
neděle – 25. 10.2020
prodej ryb na  baště a  dvoudenní jarmark 
u Olšovce

 XKoncert Lenky Filipové 
ve vinotéce v Podhájí

proběhne 21. 8. 2020 v 19:00 hod. Předprodej 
vstupenek zahájen. Limitovaný počet míst.
Rezervace na tel.: 603 786 478.

 X VolšoHEC RUN 2020
29.8.2020 10:00 - 22:00 hodin 
Jedovnice
Srdečně zveme na  třetí ročník charitativního 
běhu VolšoHEC RUN. Jde o štafetový půlma-
raton pro dobrou věc.
Závod organizuje tým společnosti PHOENIX 
CONTACT, s. r. o

 X You Dream We Run
18.9.2020 16:00 - 19.9.2020 
Stadion ASK Blansko
You Dream We Run je největší outdoorová 
charitativní akce v ČR, jejíž cílem je splnit sen 
dítěti či dospělému jedinci se zdravotním han-
dicapem nebo těžkým životním osudem.
Pilířem akce je 24 hodinový štafetový „fun“ 
běh družstev, složených z  libovolného počtu 
účastníků. Více než o  běh však jde o  setkání 
lidí a  široké veřejnosti , kterým slovo „chari-
ta“ není cizí a zakoupením účastnického trika 
charitativní myšlenku akce podpoří. Právě vý-
těžek z prodeje účastnických trik akce je věno-
ván na  splnění „snů“ handicapovaným dětem 
a dospělým.
Součástí je také doprovodný kulturní program 
a  aktivity pro děti i  dospělé a mnoho dalších 
pěveckých a tanečních souborů.
www.youdreamwerun.cz

 X Pivní pouť 2020
19.9.2020 12:00 - 22:00 hodin 
Pivovar Černá Hora
Tradiční 23. pivní pouť v pivovaru Černá Hora


