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Starostovo okénko
Vážení spoluobčané,
začátkem prázdnin se sešlo ZM ke svému pra-
covnímu jednání, kde řešíme problematiku 
výstavby v ulici Na Kopci. Tato bude v měsíci 
srpnu představena občanům.
Provizorně byly opraveny výtluky v  Podhájí 
a pokračujeme v práci na projektové dokumen-
taci na kompletní opravu této komunikace.
Městys obdržel dotační prostředky na opravu 
místních komunikací – Tyršova, Na  Kopci 
a  část ulice Záměstí. Dále pak na  parkovací 

plochy na Havlíčkově náměstí a dětské hřiště 
u ZŠ.
V  letošním roce bychom měli opravit povrch 
ulice Kniesova. Pokračují stavební řízení na re-
konstrukci křižovatek v Chaloupkách a u ben-
zinové stanice. Věřím, že se brzy dočkáme 
jejich oprav.
Děkuji Vám všem, kteří se podílíte na úpravě 
a úklidu svých nemovitostí a sečení trávy při-
lehlých ploch.
Na závěr Vám chci popřát další pěkné prázd-
ninové 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. 17 ze dne  
22. 6. 2021 konané na úřadu městyse v zasedací místnosti č. 20

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí Zastupitelstvo městyse Jedovnice:
1. schvaluje ověřovatele zápisu RNDr. Annu 

Bayerovou, Ph.D. a Mgr. Hanu Šíblovou. 
2. schvaluje po doplnění program 17. zasedání 

zastupitelstva městyse. 
3. schvaluje Jednací řád Zastupitelstva měs-

tyse Jedovnice pro volební období do roku 
2022. 

4. schvaluje, aby byl Jednací řád Zastupitelstva 
městyse Jedovnice pro volební období 
do  roku 2022 zveřejněn na  webových 
stránkách městyse. 

5. schvaluje Závěrečný účet městyse 
Jedovnice za rok 2020 včetně Zprávy o vý-
sledku přezkoumání hospodaření městyse 
Jedovnice za rok 2020 bez výhrad. 

6. schvaluje účetní závěrku městyse k 31. 12. 
2020, včetně výsledku hospodaření městy-
se včetně jeho rozdělení v souladu s ust. § 
29 Vyhlášky č. 220/2013 Sb., o  požadav-
cích na schvalování účetních závěrek někte-
rých vybraných účetních jednotek. 

7. schvaluje Zprávu o výsledku inventarizace 
městyse ke dni 31. 12. 2020. 
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8. schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskyt-
nutí dotace z rozpočtu městyse na rok 2021 
s SK Jedovnice, z.s., Havlíčkovo nám. 71, 
679 06 Jedovnice, ve výši 175.000 Kč. 

9. schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 
č.  3/2021, o  nočním klidu, kterou se sta-
novují výjimečné případy, při nichž je doba 
nočního klidu vymezena dobou kratší. 

10. schvaluje Zřizovací listinu Základní ško-
ly Jedovnice, příspěvkové organizace, 
Nad Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice. 

11. schvaluje Zřizovací listinu Mateřské ško-
ly Jedovnice, příspěvkové organizace, 
Zahradní 632, 679 06 Jedovnice. 

12. zvolilo za  zástupce do  Školské rady ZŠ 
Jedovnice na funkční období školního roku 
2021/22 až 2023/2024 tyto členy:
 - RNDr. Anna Bayerová, Ph.D.
 - Mgr. Zdeněk Doležel
 - Ing. Josef Matuška 

13. schvaluje Kupní smlouvu na nákup vyba-
vení sběrného dvora s SSKT s. r. o., Hlína 
67,  664 91 Hlína. 

14. projednalo návrh na pořízení změny poda-
ný právnickou osobou GRAS CZ, s.r.o., 
IČO: 26254158, Na  Kopci 83, 679  06 
Jedovnice a  souhlasí s  pořízením změny 
Územního plánu Jedovnice týkající se 
změny funkčního využití pozemků parc.č. 
541/1, 541/2, 542/2, 542/3, 543 a části 545 
vše v k.ú. Jedovnice, na plochu pro sklado-
vání s vyloučením výroby. 

15. projednalo návrh na  pořízení změny po-
daný právnickou osobou ČAD Blansko . 

a.s., IČO: 49454641, se sídlem Nádražní 
2369/10, 678  01 Blansko a  nesouhla-
sí s  pořízením změny Územního plánu 
Jedovnice týkající se změny funkčního vy-
užití pozemků p.č. 238 a p.č. 239, vše v k.ú. 
Jedovnice, na plochu občanského vybavení 
komerčního typu - OK. 

16. projednalo návrh na  pořízení změny po-
daný fyzickými osobami: D.D., Jedovnice 
a  V.Š., Jedovnice a  souhlasí s  pořízením 
změny Územního plánu Jedovnice týkající 
se změny funkčního využití celého zelené-
ho pásu veřejné zeleně mezi silnicí II. třídy 
a místní komunikací, tak aby bylo možné 
na jednotlivých pozemcích umístit případ-
né stavby garáží a parkovací plochy. 

17. schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o part-
nerství a vzájemné spolupráci za účelem re-
alizace projektu „Stezka pro chodce a cyk-
listy Jedovnice – Krasová“.

18. deleguje pravomoc zastupitelstva městyse 
na  radu městyse schválit Smlouvu o  dílo 
s  dodavatelem akce „Stezka pro  chodce 
a cyklisty Jedovnice – Krasová“. 

19. schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2021 dle 
předloženého návrhu.

20. bere na vědomí zápis ze schůze Kontrolního 
výboru Zastupitelstva městyse Jedovnice ze 
dne 17. 5. 2021. 

21. bere na vědomí zápis ze schůze Finančního 
výboru Zastupitelstva městyse Jedovnice ze 
dne 27. 5. 2021. 

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 41 ze dne 8. 6. 2021

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:
Rada městyse Jedovnice schvaluje:
•	 návrh příspěvků do kroniky městyse za rok 

2020 a vyslovuje poděkování panu Jiřímu  
Roudnému za 36 let příkladného vedení kro-
niky městyse. 

•	 Smlouvu o  smlouvě budoucí o  zřízení věc-
ného břemene č. 1030057377/001 se  
společností EG.D a. s. , Lidická 1873/36, 
602 00 Brno. 

•	 výjimku z čl. V odst. 2 Řádu rekreační oblas-
ti Jedovnice mimo víkendy, svátky a všední 
dny od 19h na roky 2021 a 2022, žadatelka 
J. J., Brno. 

•	 smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000010 
s paní P. F., Brno

•	 čerpání investičního fondu Základní školy, 
příspěvkové organizace, Nad Rybníkem 401, 
679  06 Jedovnice, na  financování opravy 
podlahy ve třídě 1. stupně, ve výši přesahují-
cí 100.000 Kč, které byly zahrnuty do plánu 
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čerpání prostředků od  zřizovatele pro rok 
2021.

•	 termíny svatebních obřadů na rok 2022
•	 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

z  rozpočtu městyse s  Junák - český skaut, 
středisko Jedovnice, z.s., ve výši 40.000 Kč. 

•	 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu městyse s Klubem dobré pohody 
Jedovnice, ve výši 10.000 Kč. 

•	 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu městyse s Klubem vodních spor-
tů, z. s. Jedovnice, ve výši 10.000 Kč.

•	 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
z  rozpočtu městyse s  Mateřské a  rodinné 
centrum Dymáček, z. s. Jedovnice, ve  výši 
15.000 Kč. 

•	 Veřejnoprávní smlouvu o  poskytnutí do-
tace z  rozpočtu městyse s  Minigolf Club 
Jedovnice, spolek, ve výši 22. 500 Kč.

•	 Veřejnoprávní smlouvu o  poskytnutí dota-
ce z  rozpočtu městyse s  Českým červeným 
křížem, Oblastním spolkem ČČK Blansko, 
ČČK, Místní skupina Jedovnice, ve  výši 
10.000 Kč. 

•	 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
z  rozpočtu městyse Pionýr, z.s. Pionýrská 
skupina Jedovnice, ve výši 40.000 Kč

•	 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu městyse Spolku Bivoj Jedovnice, 
ve výši 22.500 Kč 

•	 Veřejnoprávní smlouvu o  poskytnutí do-
tace z  rozpočtu městyse se  Staré časy, z. s. 
Jedovnice, ve výši 10.000 Kč. 

•	 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu městyse se Svazem tělesně posti-
žených v České republice, z. s., Místní orga-
nizace Jedovnice, ve výši 9.500 Kč. 

•	 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
z  rozpočtu městyse s Tělocvičnou jednotou 
Sokol Jedovnice, ve výši 20.000 Kč.

•	 Veřejnoprávní smlouvu o  poskytnutí dota-
ce rozpočtu městyse se spolkem Jedovnické 
Tetiny z.s., ve výši 5.000 Kč. 

•	 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
z  rozpočtu městyse se Základní uměleckou 
školou F. B. Ševčíka Jedovnice, příspěvková 
organizace, ve výši 20.000 Kč.

•	 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
rozpočtu městyse se Střední průmyslovou 

školou Jedovnice, příspěvková organizace, 
ve výši 10.000 Kč. 

Rada městyse Jedovnice souhlasí:
•	 s umístěním stavby „Novostavba rodinného 

domu“ včetně přípojky NN, přípojky vody, 
přípojky jednotné kanalizace, přípojky ply-
nu na  pozemcích p.č. 1058 a  p.č. 1043/1, 
katastrální území Jedovnice, obec Jedovnice, 
na  hranici pozemku p.č. 1043/1, k.ú. 
Jedovnice a s přesahem střechy nad tento po-
zemek, dle předložené dokumentace, žadatel 
pan J. B., Blansko. Pozemek p.č. 1043/1, k.ú. 
Jedovnice (ostatní plocha) je ve  vlastnictví 
městyse Jedovnice.

•	 se stavbou „Prodloužení hlavního řadu tla-
kové kanalizace a vodovodu“ na pozemcích 
p.č. 2528/233, p.č. 2528/238 a p.č. 2528/317, 
vše katastrální území Jedovnice, obec 
Jedovnice, dle předložené dokumentace, ža-
datel Ing. P. K., Škvorec.

•	 se stavbou „Vodovodní a kanalizační přípoj-
ka, terénní úpravy“ na pozemku p.č. 2456/11 
katastrální území Jedovnice, obec Jedovnice, 
dle předložené dokumentace, žadatelé man-
želé J. P., Jedovnice, a Mgr. Š. P., Brno

•	 se stavbou: „Jedovnice-úprava DS, Dohnal“ 
na pozemcích p.č. 288/8, p.č. 344, p.č. 320, 
p.č. 321, p.č. 343/1, p.č. 323/1, p.č. 325, 
p.č. 324, p.č.331/9, p.č. 328/1, p.č. 326 p.č. 
327, vše katastrální území Jedovnice, obec 
Jedovnice, dle předložené dokumentace, ža-
datel - MONELA elektro s.ro., Dobrovského 
422/3, 682 01 Vyškov.

•	 s  pronájmem pozemku p.  č. 650, ostatní 
komunikace, o výměře cca 4 m2 a schvaluje 
smlouvu o nájmu pozemku ve výši 8.000 Kč 
s paní B. P., Jedovnice

•	 s pronájmem pozemku p. č. 1163 o výměře 
48 m2 a schvaluje smlouvu o nájmu pozem-
ku s panem L. R., Jedovnice.

•	 s pronájmem pozemku p. č. 1167 o výměře 
55 m2 a  schvaluje smlouvu o  nájmu s  paní 
B. D., Jedovnice.

•	 s využitím veřejné cyklostezky vedoucí přes 
pozemek 2673/1, na kterém bude probíhat 
veřejná cykloakce „Pístoviský cyklokapr dne 
12. 9. 2021“, žadatel Cyklistický klub Brno, 
z.s.
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•	 s bezúplatným přijetím zásob materiálu anti-
genních testů a  roušek pro Základní školu, 
příspěvkovou organizaci, Nad  Rybníkem 
401, 679  06 Jedovnice, dle předložených 
žádostí.

Rada městyse bere na vědomí:
•	 zápis z  jednání komise životního prostředí 

ze dne 21. 5. 2021. 
•	 zápis z  jednání komise kulturně spolkové 

ze dne 19. 5. 2021. 

•	 zápis z jednání komise pro mezinárodní spo-
lupráci ze dne 24. 5. 2021. 

Rada městyse Jedovnice děkuje:
•	 dobrovolníkům z řad spolků a občanů, kteří 

se zúčastnili úklidu obce a jejího okolí orga-
nizovaného Kulturně spolkovou komisí

Rada městyse Jedovnice nereflektuje:
•	 na předkupní právo chaty č.e. 297

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 42 ze dne 13. 7. 2021

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:
Rada městyse Jedovnice schvaluje:
•	 smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000022 

s manželi P. a J. N., Blansko
•	 smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000361 

s panem Z. P., Brno
•	 smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000212 

s panem A. D., Jedovnice
•	 smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000039 

s panem J. F., Jedovnice
•	 smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000108 

s panem F. K., Staré Hradiště a paní K. V., 
Brno.

•	 odměnu ředitelce MŠ Jedovnice Mgr.  Jitce 
Kučerové za období leden až červen 2021 dle 
předloženého návrhu

•	 Výzvu k  podání nabídky (zadávací doku-
mentaci) na veřejnou zakázku malého rozsa-
hu „Dětské hřiště ZŠ Jedovnice“

Rada městyse Jedovnice souhlasí:
•	 se stavbou zastřešené terasy u chaty č. ev. 8 

na  pozemku p.č. 1774/1, katastrální území 
Jedovnice, obec Jedovnice, který je v majet-
ku městyse Jedovnice, žadatel L. H., Brno

•	 se stavbou „Vodovod a kanalizace pro objekt 
individuální rekreace č. ev. 224, Jedovnice“, 
katastrální území Jedovnice, obec Jedovnice, 
dle předložené dokumentace, žadatel manže-
lé P. N. a P. N., Jedovnice, zastoupeni na zá-
kladě plné moci P. O., Jedovnice.

•	 se stavbou „Stavební úpravy rekreačního ob-
jektu ev.č. 12“, katastrální území Jedovnice, 

obec Jedovnice, dle předložené dokumenta-
ce, žadatel Ing. B. L., Olomučany

•	 se stavbou „Rekreační objekty Jedovnice“, 
katastrální území Jedovnice, obec Jedovnice, 
dle předložené dokumentace, žadatel M. Č., 
Blansko

•	 s výměnou pletivového plotu a se stavbou ro-
zebíratelného dřevěného zahradního domku 
o max. rozměrech 200x250 cm na pozemku 
p.č. 1166, k.ú. Jedovnice, dle předložené žá-
dosti, žadatel P. N., Jedovnice.

•	 se stavbou „Novostavba haly2 pro lehkou 
truhlářskou výrobu“ včetně přípojky vody, 
splaškové a  dešťové kanalizace, přípojky 
elektro a  plynu, stavby zpevněných ploch, 
opěrných zídek, oplocení a  přeložku meta-
lického kabelu, vše na pozemku p.č. 2454/4, 
k.ú. Jedovnice, žadatel firma KAMA EXPO 
s.r.o., Babice nad Svitavou 282, 644  01 
Babice nad Svitavou, v  zastoupení Ing.  M. 
P., Jablonné nad Orlicí

•	 - se stavbou „Tiskárna SITISK – II. etapa“ 
včetně retence dešťových vod a  zpevněných 
ploch na pozemku p.č. 293, k.ú. Jedovnice 
ve vlastnictví investora s podmínkou zacho-
vání stávajícího místa stejného územního 
rozsahu pro stání kontejnerů na separovaný 
odpad, 

•	 - se stavbou přípojek slaboproudu, elek-
tro a  plynu na  pozemku p.č. 288/8, k.ú. 
Jedovnice, který je ve  vlastnictví městyse 
Jedovnice za  podmínek daných Dohodou 
o  právu provést stavbu na  pozemcích 
ve vlastnictví městyse,
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•	 žadatel SITISK s.r.o., Havlíčkovo nám. 46, 
679  06 Jedovnice, v  zastoupení AiD team 
a.s., Netroufalky 797/7, 625 00 Brno.

•	 s přijetím peněžního účelového daru ve výši 
4.700 Kč na zakoupení potřeb pro budoucí 
prvňáčky pro Základní školu Jedovnice, pří-
spěvkovou organizaci, Nad Rybníkem 401, 
679 06 Jedovnice

•	 s  Dodatkem k  objednávce o  poskytování 
služeb komunikačního ekosystému mobilní 
rozhlas s poskytovatelem MUNIPOLIS s. r. 
o., Londýnské náměstí 886/4, 639 00 Brno.

•	 s  přijetím neinvestiční finanční podpo-
ry z  rozpočtu JMK na  pořízení ochran-
ných prostředků pro JSDH Jedovnice 
ve  výši 67.000 Kč a  schvaluje smlouvu 
č. JMK070929/21/OKH

•	 s  podáním žádosti na  „Svazek vodovo-
dů a  kanalizací“ měst a  obcí, 17. listopa-
du 138/14, 680  01 Boskovice, o  převod 

budovy vodárenského zařízení na pozemku 
p.č. 2528/19 a 2528/20 do vlastnictví městyse

Rada městyse bere na vědomí:
•	 výsledek voleb do Školské rady při Základní 

škole Jedovnice, příspěvkové organizaci, Nad 
Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice, na období 
3 roků.

•	 zápis z  jednání komise kulturně spolkové 
ze dne 3. 6. 2021. 

•	 zápis z jednání komise pro občanské záleži-
tosti ze dne 16. 6. 2021. 

Rada městyse Jedovnice pověřuje:
•	 zástupce městyse ve  Školské radě při 

Základní škole Jedovnice, aby dořešili pro-
blematiku zápisu ze schůze ŠR konané dne 
3. 12. 2019 týkající se pana Ivo Máčela a ná-
sledně o výsledku informovali zastupitelstvo 
městyse. 

Další důležité informace
Kabelová televize

Přípojku KTV nelze z  klimatických důvodů 
provést od října do března. 
Proto pokud o  připojení ke  KTV uvažujete, 
nahlaste se prosím nejpozději 

do  konce září u  paní tajemnice na  ÚM, tel.: 
606 760 194, email: tajemnice@jedovnice.cz
Další připojování proběhne až  po  zimě. Lze 
domluvit pořízení i na splátky.

Svoz zeleného odpadu 2021

Pravidelný svoz zeleného odpadu ze  zahrá-
dek 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, par-
koviště u hřbitova)
Přistavení v  liché čtvrtky v  8:00 hod.,  odvoz 
následující den ráno v 8:00 hod.:
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 ná-
sledující den ráno v 8:00 hod.:
6. srpna, 20. srpna, 3. září, 17. září, 1. října, 
15. října, 29. října, 12. listopadu, 26. listopadu.
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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.:
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 ná-
sledující den ráno v 8:00 hod.:
13. srpna, 27. srpna, 10. září, 24. září, 8. říj-
na, 22. října, 5. listopadu, 19. listopadu, 3. 
prosince.

Společenská kronika
Jubilanti

Blahopřejeme všem jubilantům, kteří oslaví na-
rozeniny v měsíci červenci a srpnu 2021.
Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a spokojenost 
do dalších let života.
Červenec
01.07.  Emilie Němcová, Na Kopci 502, 

83 roků
03.07.  Věra Stará, Zahradní 699, 86 roků
04.07.  Jitka Sotolářová, Kopeček 583, 

83 roků
13.07.  Eliška Nejezchlebová, Habeš 599, 

95 roků
14.07.  Věra Pešičková, Nad Rybníkem 367, 

80 roků
16.07.  Miroslav Lapka, Na Kopci 502, 

81 roků
19.07.  Václav Cimbálník, Na Větřáku 574, 

86 roků
26.07.  Alena Formánková, Barachov 182, 

80 roků
26.07.  Jarmila Dvořáková, Palackého 357, 

85 roků
26.07.  Anna Opltová, Wanklova 184, 

90 roků
27.07.  Anežka Zouharová, K Propadání 232, 

80 roků
Srpen
04.08.  Jaroslav Pernica, Zahradní 699, 

84 roků
04.08.  Helena Kuncová, Podhájí 386, 

89 roků
05.08.  Dominik Štelmach, Záměstí 101, 

91 roků

05.08.  Marie Doleželová, Za Kostelem 444, 
92 roků

06.08.  Alžběta Kocourková, Zahradní 699, 
81 roků

08.08. Rudolf Keprt, Olšovecká 284, 82 roků
13.08. Marie Grimová, Na Kopci 502, 

80 roků
20.08.  Jiří Kmeč, Habeš 479, 82 roků
21.08.  Marie Smoradová, Na Kopci 501, 

82 roků
22.08.  Jarmila Srncová, Jiráskova 379, 

88 roků
26.08.  Drahoslava Pavelková, Zahradní 699, 

87 roků
27.08.  Jiří Suchý, Wanklova 97, 83 roků
28.08.  Alois Musil, Na Kopci 543, 85 roků
31.08.  Soňa Jurková, Zahradní 699, 90 roků
V obřadní síni jsme uvítali:
 - Elišku Míčovou, Podhájí 250
 - Patrika Horáka, Za Kostelem 488
 - Lucii Maňouškovou, Absolonova 407
 - Šimona Lercha, Na Kopci 501
 - Vladimíra Ottu, Na Větřáku 688
 - Elišku Zsoldosovou, Barachov 400
 - Tomáše Kocmana, U Hrubé lípy 785
 - Evelínu Prausovou, Legionářská 53
 - Melichara Hrazděru, Za Kostelem 437
 - Terezu Škaroupkovou, Absolonova 753
 - Daniela Farlíka, Tyršova 740
 - Vladimíra Ungera, Na Kopci 83
 - Sáru Vintrovou, Záměstí 112
 - Vojtěcha Dvořáka, Palackého 357

Upozornění pro rodiče – Pokud budete mít 
zájem, aby Vaše „děťátko“ bylo pozváno 
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na slavnostní vítání nových občánků, dostavte 
se prosím na Úřad městyse Jedovnice, kde vy-
plníte přihlášku na tuto akci nebo využijte níže 
uvedený dokument ke stažení.
Vyplněný formulář  prosím odevzdejte 
na Úřadu městyse Jedovnice - matrika. 
Na  vítání občánků budou pozvány děti jen 
s  předem vyplněnou přihláškou na  slavnost-
ní vítání narozených dětí s  trvalým pobytem 
v Jedovnicích.

Přihláška „Vítání občánků“ ke stažení: 
https://www.jedovnice.cz/cs/matrika
Informaci o termínu obřadu Vám zašleme poš-
tou, zhruba 2 týdny před konáním. 
Pokud Vám termín nebude vyhovovat, či se 
obřadu nezúčastníte, oznamte nám to prosím 
včas.

Tereza Gottwaldová 
matrikářka ÚM Jedovnice 

Kultura
Novinky v knihovním 
fondu od 15. 6. 2021 
Beletrie pro dospělé
Čas změn (Danielle Steel)
Druhá tvář (Ashley Audrain)
Lež vedle mě (Gregg Olsen)
Nemocnice Charité – Naděje 
a osud (Ulrike Schweikert)
Není to moje dcera (Kate Hewittová)
Pacient (Jasper DeWitt)
Ve stínu (Dominik Dán)
Velká samota (Kristin Hannahová)
Zdislava z Lemberka (Hana Whitton)
Zrušený rok – Deník 2020 (Michal Viewegh)

Chci tvůj život (Amber Garza)
Jessičin slib (Jill Childs)
Když se přání neplní (Blanka Hošková)
Řeznice z malé Barmy (Hakan Nesser)
Soužití k  zabití (Ivanka Devátá a  Miroslav 
Plzák)
Tchyně (Sally Hepworth)
Venuše (Lenka Ludvíková)
Zloději zelených koní (Jiří Hájíček)
Život není skákací hrad (Petra Hülsmannová)
Naučná literatura pro dospělé
Nevidím ani tmu (Aleš Palán)
Beletrie pro děti / mládež
Ikabog (Joanne K. Rowlingová)
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Bestie z  Buckinghamského paláce (David 
Walliams)
Bratři Lví srdce (Astrid Lindgrenová)
Děti kapitána Granta (Jules Verne)
Kluk odnikud (Katherine Marshová)
Lovci mamutů (Eduard Štorch)
Osianův cestovní kotlík (Světlana Glaserová)
Ostrov pokladů (Louis Stevenson)

Poklady piráta Morgana (Miloslav Stingl)
Stínadla se bouří (Jaroslav Foglar)
Tajemná Řásnovka (Jaroslav Foglar)
Tajemství Velkého Vonta (Jaroslav Foglar)
Volání divočiny (Jack London)
Naučná literatura pro mládež
Proč? Encyklopedie 

Michaela Doleželová, knihovnice

Duchovní sloupek
Zklamání
V polovině září uplyne 1100 let od vraždy české 
kněžny Ludmily. Tato událost byla výsledkem 
napjatého vztahu mezi dvěma bývalými kněž-
nami - starší Ludmilou, manželkou prvního 
historicky doloženého přemyslovského knížete 
Břetislava, a  Drahomírou, manželkou jejich 
zemřelého syna Vratislava. Nevíme, jestli příči-
nou sporu tchýně a snachy byly odlišné názory 
na zahraniční politiku (Ludmila hledala oporu 
pro malé knížectví v  Bavorsku, Drahomíra 
v  Sasku), spory náboženské (Drahomíra byla 
pravděpodobně pokřtěna stejně jako Ludmila, 
ale zřejmě křesťanství moc neprožívala), nebo 
šlo o  výchovu budoucího knížete Václava 
a jeho bratra Boleslava. 
Tipoval bych třetí možnost. Když kníže 
Vratislav padl v boji proti nepřátelům ohrožu-
jícím zemi z východu, svěřili zemští velmožové 
dočasnou správu země Drahomíře a  výchovu 
nezletilého knížete Ludmile. Je celkem pocho-
pitelné, že to jeho mámě vadilo už samo o sobě, 
navíc se jí zdál přehnaný důraz na  výchovu 
v  křesťanském duchu - i  někteří velmožové 
říkali, že Ludmila vychovává mnicha a ne kní-
žete. Drahomíra zřejmě na rozdíl od Ludmily 
nevnímala křesťanství jako způsob života, 
na kterém je možné stavět vztahy nejen osobní 
i mezinárodní, ale i vedení života v knížectví.
Na  „špinavou práci“ bylo tehdy zvykem nají-
mat všehoschopné Vikingy. I  když nemáme 
stoprocentní důkaz, je pravděpodobné, že 
Drahomíra najala dva z nich, aby ji definitivně 
zbavili nemilované tchýně. Ludmila tušila, že 
bude zavražděna. Jediné, co proti tomu mohla 

dělat, byl pokus „uklidit se“ stranou, proto se 
uchýlila na Tetín. Na možnou smrt se připra-
vila přijetím svátostí. Když se u ní v noci z 15. 
na  16. září 921 objevili vrahové, neprosila 
o svůj život, jen o to, aby byly zabita způsobem 
odpovídajícím jejímu postavení, tedy mečem. 
To však měli vrahové zakázáno z mylného pře-
svědčení, že pokud nebude prolita krev, nebude 
Ludmila považována za mučednici. Proto svou 
oběť uškrtili jejím šátkem. Drahomíra se jim 
odměnila tím, že je oba nechala i  s  rodinami 
zlikvidovat. Jednomu se podařilo uprchnout, 
druhý trestu neunikl.
Ludmila byla narychlo pohřbena u  hřbitovní 
zdi. Lidé se na to místo chodili modlit a děly 
se tam zázraky. Drahomíra se tedy pokusila 
zamezit uctívání matky svého manžela tím, 
že nechala na  jejím hrobě postavit kostelík 
zasvěcený archandělu Michaelovi, aby zázra-
ky byly připisovány jemu, ale ani tento pokus 
nevyšel, lidé uctívali Ludmilu dál. Když se její 
vnuk Václav ujal vlády, nechal babiččino tělo 
přenést na Pražský hrad, což byl nejen projev 
úcty a vděčnosti, ale tehdy to znamenalo také 
oficiální svatořečení.
Tetín je dnes malá obec nedaleko Berouna 
s  necelou tisícovkou obyvatel a  se třemi ma-
lými kostely - hřbitovní je zasvěcen sv. Janu 
Nepomuckému, dříve sv. Michaelovi, další 
dva - románský a barokní - jsou oba zasvěceny 
svaté Ludmile společně s  dalšími světci. Před 
deseti lety se začali obyvatelé obce připravovat 
na velkolepé oslavy. Vybudovali nové komuni-
kace, výrazně přebudovali centrum obce, vysa-
dili novou zeleň, opravili kostely a další domy. 
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Prostřednictvím presidenta pozvali na  oslavy 
papeže a  věřili, že skutečně přijede, i  když 
vzácná návštěva slíbena nebyla. Očekávání pa-
pežovy návštěvy bylo hnací silou pro radikální 
obnovu obce. 
Teď prožívají tetínští zklamání. V  době oslav 
výročí bude papež na  návštěvě na  Slovensku, 
do Tetína přijede „jen“ papežský legát a naopak 
tam asi nepřijede část věřících, kteří dají před-
nost mši s papežem. Obyvatelé obce mají pocit, 
že všechno jejich snažení bylo zbytečné. Ale ten 
pocit časem zmizí, zůstane vzorně upravené 

centrum obce, nové komunikace a hlavně oži-
vení vědomí významné minulosti obce a dvou 
historických osobností, které nebyly v  Tetíně 
jen na návštěvě, ale pobývaly tam dlouhodobě, 
takže to snažení zbytečné nebylo, i  když tam 
papež nepřijede.
Snad by se to dalo i zobecnit: Když člověk oče-
kává vzácnou návštěvu, dá do  pořádku sebe 
i místo, kde žije. Co kdybychom si taky někoho 
významného a ve světě uznávaného pozvali?

Václav Trmač, farář

Děti a mládež, spolky
DYMÁČEK

„DYMÁČKOVINY číslo 4/2021“ 
Milí rodiče, prarodiče a milé děti, 
první letní dny nám začaly přímo pohádkově. 
Oslavily jsme společně s  dětmi a  rodiči Den 
dětí ve dnech 5. a 6. června. Děti po splněných 
úkolech a zodpovězených otázkách došly s ro-
diči do cíle, kde jsme na ně čekaly s pokladem 
a dalšími úkoly. Mohli jste nás tam zahlédnout 
jako indiánu, pirátku a královnu. V neděli nám 
k  pokladu přišla pomoci Anna a  Elza. Účast 
byla veliká, přijely i děti z okolních měst či ves-
nic. Dáreček i malou sladkost si odnesl každý.
Konečně se uskutečnil i  Bazárek a  to ve  dne 
12.6. Rodiče měli možnost zakoupit věci v se-
zóně jaro/ léto. Oblečení bylo krásné a bylo ho 
hodně. Našlo se tam i  další zboží jako např. 
kola, hračky, kočárky, sortiment pro nastávající 
rodiče i  pro větší děti. Snad okolnosti dovolí 
a budeme se moci těšit na další Bazárek v září.
Pěkné dny vybízely ke  společnému trávení 
venku a  tak jsme si párkrát společně zacvičili 
s Aničkou na hřišti u kostela a  také zazpívali 
a zahráli na hudební nástroje s Evičkou na so-
kolovském hřišti. Děti pěkně spolupracovaly 
a moc je to bavilo. Proběhlo i několik herniček, 
snažíme se i  teď o  prázdninách občas nějaké 
hrací dopoledne udělat. V poslední herně jsme 
i vyráběli. Děti si sebou domů odeslaly papíro-
vou zmrzlinu a meloun.

V Dymáčku myslíme 
i na tatínky a na Den 
otců jsme na  na-
šich facebookových 
stránkách pro ma-
minky připravily text 
s otázkami pro jejich 
dítko, který byl za-
měřený jen na  tatín-
ka. Přidaly jsme i fotonávod na vytvoření jedlé 
maminky.
Chtěly bychom poděkovat mamince Janě 
Ševčíkové za  nádherně namalovaný kámen 
s naším logem ryby. Moc nás potěšil, pro Vás 
bude k  zhlédnutí v  herničce nebo na  nějaké 
naší akci.
Na facebookových stranách jsme pro Vaše děti 
připravily 20 letních aktivit. Děti mají ochut-
nat lesní ovoce, vyrobit zmrzlinu nebo přespat 
ve  stanu. Přejeme hodně štěstí ke  splnění co 
nejvíce úkolů.
V  měsíci září bychom Vás chtěly pozvat 
na  Workshop, zaměřený hlavně pro nové ro-
diče. Představíme Vám jak Dymáček funguje, 
děti si společně pohrají, zasoutěží nebo zatančí. 
Budeme se těšit na všechny přátelé Dymáčku 
i na nové tváře spokojených dětí i jejich rodičů.
Přejeme krásné, slunné prázdniny.

Nikol, Lucka a Lenka
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SKAUT

Jedovničtí skauti na vědecké 
misi historií 
Celé dobrodružství začalo dopisem s pozváním 
na  vědeckou konferenci. Ve  svých poštovních 
schránkách jej nalezlo 54 mladých vědců z řad 
jedovnických skautů, kteří neváhali a  4.  čer-
vence vyjeli společným autobusem do Újezdu 
u Černé Hory. 
Hned po  příjezdu byli naši vědečtí novicové 
rozděleni do šesti nebo sedmičlenných výzkum-
ných týmů s názvy podle písmen řecké abecedy. 
Plni očekávání pak zaujali místo v hledišti a po-
zorně poslouchali dění před nimi. Na konferen-
ci vystoupili uznávaní konstruktéři stroje času 
a  ústřední postavy celé mise – prof.  Soběslav 
Nečas a  RNDr.  Zvonimír Budík – kteří vý-
zkumným týmům sdělili spoustu užitečných 
instrukcí k samotné výpravě do minulosti. Pan 
Budík předal misi následující motto: “Minulost 
už nezměníš, ale můžeš se z ní poučit a změnit 
budoucnost”. Apeloval na  badatele, aby byli 
vnímaví a poučili se z každého jevu, na který 
v minulosti narazí. Upozornil je na to, že po-
tkají věci dobré i zlé, užitečné vynálezy i ošklivá 

zvěrstva a bude jen na nich, do čeho investují 
svůj drahocenný čas. To profesor Nečas, který 
děti ihned zaujal svým energickým projevem, 
naopak zdůraznil, aby týmy v každé době našly 
jeden talisman (předmět s mimořádnou mocí) 
a  ten mu poslali do  současnosti. A  tak začalo 
velké putování. 
Každou noc prošli mladí vědci bránou času 
a ráno se probouzeli v jiné době. Na divokém 
západě se odvážní cestovatelé potkali s  indiá-
ny, kovboji, železnicí i  telegrafem. Starověký 
Egypt jim ukázal znalost písma a  léčitelství, 
ale také řetězy a  utrpení otroků. Řemeslně 
zdatní Keltové je provedli oppidem a po jejich 
boku pak mladí badatelé svedli boj s římským 
vojskem. Svou pracovitost a  zručnost vědecké 
týmy prokázaly ve  středověku při výrobě vy-
bavení pro Karlovu univerzitu a své dovednosti 
s  mečem poměřily v  rytířském turnaji. Velké 
nebezpečí jim hrozilo v  bitvě u  Stalingradu, 
kde jim práci zvědů a  nosičů zásob ztěžova-
ly nenadálé nálety německých bombardérů. 
Jedna z bomb poškodila i bránu času, a proto se 
další den opět odehrával v době druhé světové 
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války. Tentokrát však studené Rusko vystřídala 
Francie a s ní i Den D – vylodění v Normandii 
a příslib konce války. Po dalším přesunu se pak 
z badatelů stali buditelé, kteří vyrazili na po-
moc národu a na vlastní kůži poznali cenzuru, 
germanizaci i krásu divadelního umění. 
Mladí vědci díky své houževnatosti a  týmové 
spolupráci získávali talismany jako na běžícím 
páse a  den co den je posílali do  současnosti. 
S  profesorem Nečasem komunikovali pomocí 
tzv. on-time hovorů a nebýt jeho rostoucí aro-
gance, vše by probíhalo hladce. Jaké to bylo 
překvapení, když týmy při návštěvě říše Inků 
našly uprostřed džungle vystrašeného pana 
Budíka. Řekl jim, že odhalil Nečasovy zlověst-
né plány k ovládnutí světa pomocí talismanů, 
a proto se jej onen zlosyn pokusil zbavit. Spolu 
se tedy domluvili, že Nečasovi už žádný tali-
sman nepošlou, ale sami budou s přenosy po-
kračovat a talismany hledat. 
V Řecku čekalo na mladé vědce sportovní klá-
ní v podobě olympijských her, ke kterým patří 
sázky, korupce i péče o tělo. Poslední zastávkou 
v  minulosti byl pravěk, kde týmy prošly pří-
rodním výběrem, bojovaly o oheň a vyzkouše-
ly si pravěké umění. Tím putování minulostí 
skončilo, ale další důležitý úkol, tedy přemoci 

Nečase a zachránit svět, čekal na mladé vědce 
v  současnosti. Nečas poschovával talismany 
po univerzitě, ale díky nápovědě v  životopisu 
neměly týmy problém je najít. Teď už jen zbý-
valo rozmístit je do  takové konstelace, která 
zajistí jejich zničení a tím znemožní ovládnutí 
světa.
I s tímto nelehkým úkolem si badatelé poradili, 
přestože je cestou provázela jejich dřívější (ne 
vždy správná) rozhodnutí. Když byly talismany 
zničeny, zbývalo už jen dopadnout zlovolného 
profesora a  vydat jej do  rukou spravedlnosti, 
což se také povedlo. Trest v podobě sekání trá-
vy a dobroty napříč historií, ve kterém profesor 
vystřídal dřívějšího provinilce, byl adekvátní. 
Zvuk sekačky mizící i  s profesorem v dáli byl 
tedy znamením šťastného konce. 
Kromě záchrany světa obstáli mladí dobro-
druzi také v  každodenních zkouškách a  tím 
ukázali, že jsou zdatnými táborníky. Podíleli 
se na  umývání nádobí, chystání dřeva či dr-
žení nočních hlídek a  někteří z  nich také 
složili slib nebo splnili různé skautské výzvy. 
Společně strávený čas se rychle nachýlil, a tak 
nám nezbylo než si uschovat všechny zážitky 
a  vzpomínky, sbalit kufr plný špinavého ob-
lečení a  na  jedovnickém parkovišti zamávat 
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na  rozloučenou svým kamarádům a  vědec-
kým kolegům. Poučeni z  minulosti jsme se 
17. července vrátili do  svých domovů. A  teď 

již nezbývá, než se těšit na  nová dobrodruž-
ství, která nás budou čekat opět od  září 
na schůzkách.

SOKOL

Plánované podzimní akce 
T.J. Sokol Jedovnice
V  týdnu od  23. do  30. září 2021, v  rámci 
#Beactive Sokol spolu v pohybu a Evropského 
týdne sportu, budou pro veřejnost připraveny 
otevřené hodiny cvičení a turistická vycházka. 
Součástí tohoto sportovního týdne bude v so-
botu 25. září dopoledne župní přebor mládeže 
v lehkoatletických disciplínách – „Memoriál 
br. Jaroslava Daňka“ na  hřišti Na  Kopci 
a #BeActive Night s večerní hrou pro děti.

V pátek 8. října 2021 proběhne Večer sokol-
ských světel u  příležitosti Památného dne 
sokolstva.
V den státního svátku 28. října 2021 se Sokol 
Jedovnice zapojí do celorepublikové akce jako 
jeden z  organizátorů 3. ročníku Sokolského 
běhu republiky. Na  www.behrepubliky.cz je 
již spuštěna registrace závodníků.
Na  všechny akce jste srdečně zváni. 
Podrobnosti budou včas zveřejněny na  strán-
kách Textžurnálu a na veřejných vývěskách.

Kateřina Klimešová

Mateřská škola
Měsíc červen v mateřské škole Jedovnice

V měsíci červnu jsme pro děti připravili něko-
lik zážitkových akcí. V  následujících řádcích 
bychom se s  vámi chtěli podělit, jak některé 
z nich probíhaly.
Oslavili jsme Den dětí a  to hned dvakrát. 
Prvního června příjemným mlsáním zmrzliny 
v  místní Juříkově cukrárně. Následující den 
k  nám do  školky zavítalo brněnské divadlo 
Mikro Theatro s pohádkou pro mladší dětí s ná-
zvem Erreka Mari, o  říčních vílách. Pohádku 
provázelo motto: Chraňme naši planetu, 
ochráníme sebe a také říční víly. Pro starší děti 
byl připravený příběh s  názvem Neviditelná. 
Když vás totiž nikdo nevidí, můžete si svět uží-
vat naplno. Například lízat cizí zmrzlinu nebo 
si zajít na film pro dospělé. Příběh byl plný na-
pětí, dětského přátelství, soubojů mezi dobrem 
a  zlem. Další zajímavou akcí byl projektový 
den ve  výuce na  téma Poznáváme druhy 
stromů a lesní zvěř. V pátek 11. června do ma-
teřské školy zavítala odbornice na lesní pedago-
giku, paní Packová, ze ŠLP Křtiny. Připravila 
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pro předškoláky dopoledne plné nevšedních 
zážitků. K  programu jsme plně využili pro-
středí školkové zahrady, která slouží také jako 
přírodní učebna. Jednou z aktivit bylo pozná-
vání stromů listnatých, jehličnatých a rozlišení 
keřů od stromů. Děti pak za použití dřevěných 
maket stromů vytvořily les jehličnatý, listnatý 
a následně smíšený. A jak obtížné je vést nevi-
dícího kamaráda k cíli? To si děti vyzkoušely 
v  přírodním bludišti. Úkolem bylo navigovat 
kamaráda, který má zavázané oči šátkem a pro-
vést jej bludištěm. Měly tak možnost, vžít se 
do  role nevidomých lidí. V bludišti byly také 
umístěny obrázky lesní zvěře, které si na závěr 
této hry společně pojmenovaly. Velkým zážit-
kem bylo, když si děti mohly osahat srst lišky, 
divočáka, srnce nebo třeba tchoře. Na školní 
zahradě se schovalo selátko divokého pra-
sete. Děti běhaly po zahradě, selátko hledaly, 
ale nesměly prozradit jinému kamarádovi, kde 
se ukrylo. Hra byla napínavá a plná dětského 
smíchu. Dalším úkolem bylo přinést 5 listů 
z různých stromů a keřů, a ty nalepit na spo-
lečně křídou vykreslený strom. Následně 

nám paní Packová pomohla určit název stromu 
či keře, ze kterého listy pochází. Vznikl krás-
ný didaktický materiál nejen pro předškoláky. 
Na závěr projektového dne si děti zahrály po-
hybovou hru Na  sovu. Spousta nových po-
znatků, radost při plnění aktivit a společné 
zážitky, takto bychom mohli shrnout toto 
nevšední dopoledne. 
Poslední akcí, kterou chceme zmínit, je 
Rozloučení se školním rokem a  našimi 
předškoláky. Pro tento slavnostní den jsme 
zvolili představení divadla Plyšového medvídka 
pod názvem O zlobivé notě. Děti spolu s rodiči 
zhlédly pohádku plnou legračních, ale i napí-
navých situací ve verších, doplněnou originálně 
laděnými písničkami. A jaké plyne z pohádky 
ponaučení? Smutno je samotné notičce, je lepší 
býti v  partičce. S  kamarády jde vše od  ruky, 
zavolej si na pomoc holky i kluky. Následovalo 
pasování předškoláků do řad školáků. Se škol-
kou se loučilo 36 dětí. Přejeme jim hodně úspě-
chů v základní škole a ty nejlepší kamarády. 

 Lenka Pernicová a Jitka Kučerová
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Začátek školního roku 2021/2022 v mateřské škole Jedovnice

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

Těšíme se na nové i stávající holky a kluky.

Základní škola
Den dětí na ZŠ Jedovnice

Den dětí se na naší základní škole nesl v radost-
ném duchu. Náladu nám nemohly pokazit ani 
stále přetrvávající epidemická opatření. Škoda 
jen, že jsme nemohli uspořádat pro žáky spo-
lečnou oslavu. Každá třída si zvolila tedy vlast-
ní program. Velké oblibě se těšilo mimo jiné 
hraní písniček na  přání o  všech přestávkách. 
Svůj den se žáci osladili drobnou odměnou, 
kterou dostali od svých třídních učitelů.

Pozadu nezůstala ani školní družina, kde se 
družině uskutečnila po  jednotlivých odděle-
ních akce plná her a zábavy. Děti mezi sebou 
soutěžily na stanovištích, hrály pohybové a mo-
torické hry a zkusily si jízdu na šlapadle. Na zá-
věr se konala taneční show a všichni soutěžící 
byli odměněni sladkou tečkou.

Vedení školy a ŠD

Den dětí ve 3.A

V pátek se nás všech 24 sešlo u cukrárny a osla-
vu jsme zahájili zmrzlinou. Potom jsme se 

na kolech vydali kolem rybníku. Na singletrai-
lu si všichni odvážní zkusili terénní jízdu i jízdu 



17

přes překážky. V lese jsme si ukázali 26 stromů, 
které jsme zachránili sběrem starého papíru. 
Cestou zpět jsme zastavili na  Tyršově osadě, 
kde….. bylo pro děti nachystáno největší pře-
kvapení. Rodiče připravili pro děti zábavné od-
poledne, hry, sportovní úkoly, kvízy, a dokonce 
i raut. Z prvního obrovského překvapení se děti 
brzy otřepaly a pak začalo to pravé dětské řá-
dění se stříkací pistolí, trampolínou, chůdami, 
pohádkami, hokejem, házením míčků a  stol-
ním tenisem.

Moc děkujeme Paarům za  možnost tuto akci 
uspořádat právě zde. Nemělo to chybu.
Děti pak rodičům položily 12 otázek z učiva 3. 
třídy. Výsledky jsme nekontrolovali, ale smíchu 
u  otázek bylo opravdu moc. Víte třeba, kolik 
máte v  těle svalů? Nebo kolik je v  těle kostí? 
Nebo kolik je celkem vyjmenovaných slov?
Závěrečné opékání už jenom podtrhlo, jak ob-
rovsky skvělý kolektiv dětí i rodičů vznikl. Tak 
hodně štěstí v dalším životním putování!

Pár slov i za rodiče:

Paní učitelka Hana je výjimečný člověk, velice 
těžko se nám s ní loučí, neb po celé tři roky, 
a že to s pandemií v zádech nebyly lehké roky, 
byla nám všem oporou, hnacím motorem, jed-
ním velkým uchem a spřízněnou duší.

Společně strávené páteční odpoledne ku příle-
žitosti Dne dětí bylo i příležitostí se s ní rozlou-
čit a za vše jí poděkovat. Nejedno oko zůstalo 
suché. Je to prostě naše Hana a tak to zůstane 
navždycky ♥.

Za rodiče 3.A Michaela Doleželová
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Vodní radovánky v ŠD

I  když ke  konci školního roku udeřila 
velká horka, děti se do  školy, a  hlavně 
do školní družiny i tak velice těšily. V pá-
tek 18. 6. 2021 se totiž děti ze všech oddě-
lení školní družiny sešly na hřišti u školy. 
Vybavení plavkami, vodními balónky, 
pistolkami i  lahvemi s  vodou zde svedly 
velkou vodní bitvu, která dopadla velice 
dobře – všichni se u ní osvěžili a pobavili.

Za kolektiv ŠD Monika Sehnalová

Slavnostní ukončení školního roku na ZŠ Jedovnice

Školní rok 2020/2021 byl opravdu výjimečný. 
Většina školního roku probíhala ne prezenční, 
ale distanční formou výuky. Učitelé, rodiče 
i  žáci byli nuceni se naučit ve  velmi krátkém 
čase mnohým novým dovednostem, museli si 
velice rychle poradit také se všemi nástraha-
mi práce s  počítačem a  novými vzdělávacími 
programy. 

Chtěla bych proto poděkovat všem učitelům 
za  jejich práci i  nad rámec jejich pracovních 
povinností, úsilí v rámci distanční výuky, pod-
poru a péči o žáky. 
Poděkování patří i všem rodičům, kteří se rov-
něž ocitli v nelehké situaci, kdy bylo mnohdy 
nadlidské úsAilí skloubit náročnost jejich za-
městnání s péčí o rodinu a další blízké. 
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Pochvala patří také všem našim žákům, kteří 
se ve  většině případů zapojovali do  distanční 
výuky, plnili zadané úkoly a  pomáhali svým 
spolužákům. 
Pevně věřím, že příští školní rok již bude jen 
prezenční výuka a budeme se společně potká-
vat nejen ve škole, ale také při realizaci dalších 
pravidelných aktivit, o které jsme byli v tomto 
školním roce ochuzeni.
Slavnostní ukončení školního roku proběhlo, 
sice v trochu chladnějším počasí, ale o to více 

srdečněji, již tradičně na  Barachově. Před ro-
kem jsme na naší základní škole přivítali nové 
žáky prvních tříd. Za  celý rok udělali pěkný 
kus práce. Naučili se číst, psát i  počítat. 30. 
6. se oficiálně, po  složení slavnostního slibu, 
stali našimi malými čtenáři. Knižní odměnu 
jim za  to předala paní Michaela Doleželová 
z knihovny městyse Jedovnice. 
Naši žáci na prvním i druhém stupni nezahále-
li ani v rámci distanční výuky. Pro žáky na prv-
ním stupni byla připravena online hra s názvem 
Poznávací stezka kapra Cyrila. Žáci druhého 
stupně se mohli zapojit do  online hry určené 
pro žáky 5. – 9. tříd. A  kteří žáci se v  obou 
hrách umístili na  prvních třech místech? 1. 
místo Běla Kakáčová, 2. místo Patrik Šnoblt, 
3. místo Sára Grimová. Umístění žáků 2. stup-
ně: 1. místo Eliška Žáková, 2. místo Veronika 
Veselá, 3. místo Erika Linda Ševčíková. Kromě 
sladkostí, si mohli žáci sami vybrat ještě od-
měnu z  nabídky dle vlastního výběru. Dívky 
z prvního stupně si např. přály udělat od paní 
vychovatelky slušivé copánky, starší děti si 



20

zvolily pro svoji třídu výlet navíc či právo veta 
– možnost nesplnění jednoho domácího úkolu.
9 let strávených na  naší základní škole skon-
čilo našim deváťákům. Vysvědčení převzali 
na  Úřadu městyse Jedovnice z  rukou pana 
starosty Ing.  Jaroslava Šíbla. Na  Barachově 
se žáci rozloučili s ostatními pedagogy a žáky 
školy. Z  letošních absolventů jich 6 odchází 

na gymnázium,14 na SOŠ a 12 žáků nastoupí 
do učebních oborů. Přejeme všem úspěšné vy-
kročení do další životní etapy. 
Na závěr bych chtěla všem popřát krásné letní 
dny, plné pohody a sluníčka a již teď se těším 
v září se všemi na viděnou.

Ing. Lenka Danielová, Ph.D. 
ředitelka školy

Základní umělecká škola
Informace ze ZUŠ Jedovnice

Mozartovy děti
Jako každý rok, i letos se konal v Brně hudební 
festival Mozartovy děti. Opět se hrálo a zpívalo 
po tři dny na náměstí Svobody. 
Naši žáci vystoupili v  sobotu 26. června. 
I když přímo před naším vystoupením doslo-
va „lilo jako z  konve“, publikum to neodra-
dilo. Nejprve si poslechlo písničky v  podání 
Marka Pernici, Kateřiny Pernicové, Karolíny 

Sehnalové a Justýny Smolenové, pod vedením 
p. uč. Hany Korčákové. Na klavír doprovázel 
Jan Matuška a p. uč. Martin Štěpánek. 
V  druhé části programu zahrála poslucha-
čům rocková kapela žáků ze třídy p. uč. Víta 
Jindřichovského.
Koncert se vydařil a my se těšíme na další roč-
ník 2022.

Hana Korčáková
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Happeningy ZUŠ Open
S radostí a novými nápady se Základní umělec-
ká škola Františka Bedřicha Ševčíka připojila 
k celostátnímu happeningu ZUŠ Open. Jedná 
se o projekt spojující aktivity základních umě-
leckých škol napříč celou republikou.

Dvě poslední odpoledne školního roku strá-
vili žáci, rodiče a  učitelé školy na  sokolském 
hřišti, aby v  přátelské, radostné a  uvolněné 
atmosféře sdíleli uměleckou tvorbu dětí. 
Program se odehrával v zábavném a naučném 
předprázdninovém duchu. Cestovatelské téma 
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se odráželo ve všech oborech – výtvarném, ta-
nečním i hudebním.
Bylo optimistické pozorovat, že základní umě-
lecká škola dokáže i po nelehkém roce propojit 
své aktivity napříč žánry a  obory. Odpolední 
programy získaly zajímavý formát komunit-
ně osvětového setkání všech, kteří jedovnické 
“ZUŠce” fandí.
Vedení a pedagogové školy děkují za přízeň ši-
roké veřejnosti a věří, že naplnili poslání happe-
ningů, kterým je vyjádření respektu k unikát-
nímu systému uměleckého vzdělávání v České 
republice.
Díky spolupráci s blanenskou Charitou se po-
dařilo přispět i na dobrou věc – finanční pří-
spěvky byly prostřednictvím Charity předány 
do míst postižených tornádem.

Radka Hreňová

Nedělní folklórní odpoledne
O hodovém víkendu, v neděli 27. června, uspo-
řádala ZUŠ na  sokolském hřišti Komunitně 
osvětové setkání „pro potěchu milovníků lido-
vých tradic“ jako pomyslné dozvuky jedovnic-
kých hodů. Kromě tanečních vystoupení kro-
jované chasy, krojované drobotiny a Tetin tak 
nově koncipované Nedělní folklórní odpoledne 
přineslo také řadu hudebních a pěveckých čísel 
v podání dětí a učitelek školy. Nechybělo ani 
krátké seznámení s historií krojů v Jedovnicích. 
Nejen pěkné vystoupení žáků školy a  všech 
krojovaných, ale i  dobroty od  Tetin, nápoje 

od  chasy a  příjemné slunečné počasí přispěly 
ke spokojenosti početného obecenstva.

Soňa Plchová

Zápis žáků do výtvarného 
a tanečního oboru
ZUŠ Jedovnice má volnou kapacitu ve výtvar-
ném a  tanečním oboru. Zájemci o  studium 
mohou zaslat naskenovanou přihlášku mailem 
na adresu info@zusjedovnice.cz nebo odevzdat 
osobně začátkem září p. uč. Jitce Vávrové – vý-
tvarný obor a Michaele Hosové – taneční obor. 
Přihlášku pro  vyplnění je možné stáhnout 
z  webových stránek školy v  sekci Přijímání 
žáků nebo vyzvednout v ředitelně školy.

Kateřina Klimeš

Plánované projekty pro 
obohacení výuky na ZUŠ
V  rámci projektového dne připravujeme pro 
naše žáky vzdělávací program ve  Žďáře nad 
Sázavou. Tato akce se uskuteční první zářijo-
vou sobotu 4. 9. 2021. Na co se žáci mohou tě-
šit? Navštívíme komplex zámku, kde se nachází 
i  moderně pojatá expozice, a  to konkrétně 
nezaměnitelný Santiniho odkaz, který známe 
i z kostela ve Křtinách, české baroko. 
Nový edukační program se zabývá barokem, 
zejména  malířstvím a  stavitelstvím, ale jde 
konkrétně o kulturu a umění obecně. Vaše děti 
se stanou na  den barokními sochaři, malíři, 
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oděvníky, architekty a  dalšími inspirujícími 
dobovými uměleckými profesemi z  přelomu 
17. a  18. století. Budou moci navrhnout  ba-
rokní oltář, obraz či barokní róbu s  paru-
kou.  Program je veden zkušeným lektorem, 
obohacený o  atraktivní edukativní  dílničky, 
žáci jsou přibráni do diskuze a porozumí srozu-
mitelně českému baroku a dějinám.
Jako bonus nabízíme prohlídku české barokní 
perly - Zelené hory - poutního kostela sv. Jana 
Nepomuckého. 
Žáci budou osloveni svými pedagogy. Akce je 
pro žáky zdarma, je hrazena z  projektu EU. 
Doprava speciálně vypraveným autobusem, 

odjezd v 8 hodin z Barachova a návrat tamtéž 
cca v 17 hodin. S sebou svačinu a touhu po po-
znání s dobrou náladou.
V  podzimních měsících plánujeme uspořádat 
výukové programy pro děti přímo ve  škole. 
Přivítáme několik významných osobností 
z uměleckého a pedagogického prostředí, které 
budou s našimi žáky pracovat. Rodiče budou 
přizváni ke komunitně osvětovým setkáním.
Věříme, že se všechny akce budou moci usku-
tečnit. Sledujte naše webové stránky, kde bude-
me informovat o aktualitách.

Kateřina Veselá

Různé
Sbírka pro Diakonii Broumov

Diakonie Broumov ve spolupráci s MS Českého 
červeného kříže pořádá sbírku pro nás již ne-
potřebných věcí v neděli 5. září 2021 od 13 
do 17 hodin v sále v Chaloupkách.
Sbírá se veškeré oblečení, ručníky, utěrky, zá-
clony, zbytky látek (minimálně 1m2), nádobí, 

peřiny, povlečení, deky, obuv, kabelky, hračky, 
menší elektrospotřebiče, knihy).
Věci prosíme zabalené do  igelitových pytlů či 
krabic, aby se nepoškodily transportem.
Bližší informace na čísle 607 645 152.

Pomoc obětem kriminality je nyní na jižní Moravě dostupnější

Bílý kruh bezpečí zahájil v  červnu 2021 
na  území Jihomoravského kraje provoz první 
mobilní poradny pro oběti kriminality v České 
republice.
Nestátní nezisková organizace Bílý kruh 
bezpečí letos slaví 30 let poskytování pomo-
ci obětem kriminality. V  letošním jubilej-
ním roce činí další významný krok směrem 
k obětem. 
V pátek 18. 6. 2021 byla za účasti významných 
osobností Jihomoravského kraje pokřtěna prv-
ní mobilní poradna BKB v  České republice. 
Smyslem tohoto pilotního projektu je zvýšit 
dostupnost pomoci obětem kriminality 
a  domácího násilí. Pro velkou část obětí 
a pozůstalých po obětech je totiž náročné do-
sáhnout na potřebnou a komplexní pomoc co 

nejrychleji po činu. Bariérou může být vzdále-
nost, složitá dopravní obslužnost, imobilita, ale 
i sociální izolovanost nebo hospitalizace. Stejně 
tak oběti latentní kriminality (např. znásilně-
ní, nebezpečné vyhrožování, vydírání, domácí 
násilí) z mnoha pochopitelných důvodů pomoc 
nevyhledají, ač ji potřebují. Mobilní poradna 
BKB je vozidlo dodávkového typu s vnitřním 
prostorem připraveným k  poskytování kon-
zultací kdekoliv v  terénu. Vozidlo bude plnit 
dvojí roli. V anonymizované verzi bude vyjíž-
dět za klienty. Ve verzi s polepy Bílého kruhu 
bezpečí bude fungovat jako nosič informací 
na preventivních akcích pro veřejnost.
V případě zájmu o využití nabízené pomoci je 
možné se obrátit na telefon 732 842 664 nebo 
e-mail: bkb.brno@bkb.cz.
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Rozpis stomatologické LSPP - okres Blansko - 2. pololetí 2021

Služba je sloužena od 8.00 - 13.00 hodin
Srpen
1.8. MDDr.  Koudelková Dagmar, Blansko, 

Pražská 1b, tel.: 778 168 741
7.8. MUDr.  Kutlíková Tatiana, Boskovice, 

Růžové náměstí 2345/12, tel.: 
602 882 007

8.8. MDDr.  Kuželová Tereza, Boskovice, 
Lidická 8, tel.: 731 074 479

14.8. MUDr. Loskot Pavel, Svitávka, Hybešova 
197 , tel.: 516 471 210

15.8. MUDr.  Kubínová Eva, Boskovice, 
Nemocnice Boskovice, tel.: 516 491 263

21.8. MDDr. Potůček Jiří, Blansko, Pražská 1b, 
tel.: 516 419 538

22.8. MDDr. Trubáčková Pavlína, Poliklinika 
Blansko, Sadová 33, tel.: 516 488 452

28.8. MUDr.  Padalík Karel, Boskovice, 
Nemocnice Boskovice, tel.: 516 491 263

29.8. MUDr.  Sládek Jiří, Velké Opatovice, 
nám. Míru 492, tel.: 516 477 319

Září
4.9. MUDr. Paulíčková Jarmila, Černá Hora, 

Zdrav. středisko, tel.: 725 415 615
5.9. MUDr.  Paulíčková Veronika, Černá 

Hora, Zdrav. středisko, tel.: 725 415 615
11.9. MUDr.  Pernicová Libuše, Boskovice, 

Růžové nám. 16 , tel.: 774 177 804
12.9. MUDr.  Pokorná Marie, Blansko, 

Gellhornova 9, tel.: 516 412 422
18.9. MUDr. Mikulášková Miroslava, Letovice, 

Mánesova 468/2, tel.: 516 474 488
19.9. MUDr. Roth Pavel, Ostrov, Zdrav. stře-

disko, tel.: 516 444 326
25.9. MUDr.  Řehořek Tomáš, Poliklinika 

Blansko, Sadová 33, tel.: 516 488 453
26.9. MUDr.  Řehořek (MUDr.  Řehořková), 

Poliklinika Blansko, Sadová 33, tel.: 
516 488 453

28.9. MUDr.  Semrádová Danuše, Sloup, 
Zemspol, 221, tel.: 516 435 203

Říjen
2.10. MUDr.  Paděrová Miroslava, Šebetov, 

117 , tel.: 516 465 452
3.10. MDDr.  Soldmann Martin, Lomnice, 

Tišnovská 80, tel.: 549 450 128

9.10. MUDr. Soldmannová Svatava, Lomnice, 
Tišnovská 80, tel.: 549 450 128

10.10. MUDr.  Staňková Vlasta, Jedovnice, 
Zdrav. středisko, tel.: 516 442 726

16.10. MDDr- Stibor Jan, Lomnice, Tišnovská 
80, tel.: 549 450 128

17.10. MUDr.  Stojanov Milan, Blansko, B. 
Němcové 1222/15, tel.: 605 184 479

23.10. MUDr.  Ševčík Štěpán, Svitávka, 
Hybešova 197 , tel.: 516 471 210

24.10. MUDr.  Ševčíková Bohdana, Blansko, 
Svitavská 1A, tel.: 516 416 386

28.10. MUDr.  Ševčíková Radomíra, 
Poliklinika Blansko, Sadová 33, tel.: 
516 488 454

30.10. MDDr. Šméralová Kristýna, Boskovice, 
Lidická 8, tel.: 731 074 479

31.10. MUDr.  Štrajtová Jana, Černá Hora, 
Zdrav. středisko, tel.: 608 220 806

Listopad
6.11. MUDr.  Šumberová Ludmila, Lysice, 

Komenského 429 , tel.: 516 472 227
7.11. MUDr. Švendová Zdena, Křtiny, Zdrav. 

středisko, tel.: 516 439 404
13.11. MUDr.  Tomášková Barbora, Blansko, 

Pražská 1b, tel.: 734 177 800
14.11. MUDr.  Nečasová Lucie, Blansko, 

ZŠ TGM, Rodkovského 2, tel.: 
607 812 963

17.11. MDDr.  Veselý Petr, Letovice, 
Masarykovo náměstí 162/38 , tel.: 
792 325 591

20.11. MDDr.  Vrbová Markéta, Knínice 
u Boskovic, 330, tel.: 774 844 735

21.11. MUDr.  Kopáčková Drahomíra, 
Letovice, A. Krejčího 1a, tel.: 
516 474 369

27.11. MUDr.  Beranová Alžběta, Blansko, 
Gellhornova 9, tel.: 735 056 656

28.11. MUDr.  Bočková Jana, Kunštát, nám. 
ČSČK 38 , tel.: 516 462 203

Prosinec
4.12. MDDr.  Dufková Simona, Blansko, 

Pražská 1b, tel.: 774 425 074
5.12. MUDr.  Fenyk Vlastimil, Letovice, 

Tyršova 15, tel.: 516 474 310
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11.12. MDDr.  Fojtíková Veronika, Rájec, 
Zdrav. středisko, tel.: 516 432 138

12.12. Dr. Giryeva Halyna, Boskovice, Lidická 
8, tel.: 734 231 261

18.12. MUDr.  Grenarová Marie, Blansko, 
Vodní 5B, tel.: 724 081 182

19.12. MDDr.  Hájková Barbora, Blansko, 
Gellhornova 9, tel.: 725 332 967

24.12. MUDr.  Hanáková Jitka, Blansko, 
Pražská 1b, tel.: 516 418 788

25.12. MUDr. Havlová Petra, Blansko, Pražská 
1b, tel.: 721 425 074

26.12. MUDr. Hosová Eva, Rájec, Zdrav. stře-
disko, tel.: 516 432 138

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.

Pozvánky
Akce v ATc Jedovnice v roce 2021:
•	 6. 8. - 8. 8. Bimmer fest BMW
•	 28. 8. Olšofest - hudební festival
•	 3. 9. - 5. 9. Mezinárodní závody kluzáků
•	 4. 9. Volšohec run
•	 11. 9. - 12. 9. Mezinárodní zkoušky dlouho-

srstých ohařů
•	 30. 9. - 3. 10. Výstava salašnických psů
•	 23. 10. - 24. 10. Výlov rybníku Olšovce

Autokemp Olšovec zve 
na hudební pohlazení!
Přijďte se pobavit v sobotu 28. 8. 2021 do je-
dovnického kempu. Můžete zažít druhý ročník 
rockového minifestevalu. Letos začínáme v 19 
hodin kapelou Prasklý bachor, kterou vystřídá 
úžasná brněnská hudební legenda Progres 2. 
Progres 2 je brněnská rocková skupina hrající 
od  roku 1968. Původně vystupovala pod ná-
zvem The Progress Organization. V roce 1977 
nahrála desku jako skupina Barnodaj. Lídrem 
kapely byl do  roku 1990 bubeník Zdeněk 
Kluka. Od roku 1992 je kapelníkem kytarista 
Pavel Váně.
Do historie bigbítu se zapsali projektem Dialog 
s  vesmírem, který je považovaný za  první 
rockovou operu u nás. Na svém kontě má po-
sluchači a  odborníky ceněné desky Barnodaj 
- Mauglí, Dialog s  vesmírem, Třetí kniha 
džunglí, Mozek. V  současnosti hrají Progres 
2 v  sestavě Pavel Váně – kytara, zpěv, Miloš 
Morávek – kytara, Pavel Pelc – baskytara, 

Roman Dragoun – klávesy, zpěv, Zdeněk 
Kluka – bicí, zpěv.
Nenechte si ujít jedinečnou příležitost zažít 
skvělý hudební zážitek za  symbolickou cenu 
150 Kč! 
Lístky zakoupíte v  recepci autokempu nebo 
v infocentru na náměstí / knihovně.

Výstava: Květinové babí léto 
na zámku v Rájci nad Svitavou
14.8.2021 09:00 - 22.8.2021 16:30, 
Rájec-Jestřebí
Státní zámek Rájec nad Svitavou
Státní zámek Rájec nad Svitavou připravil se 
svými zahradníky výstavu Květinové babí léto. 
Reprezentační sály v  přízemí zámku ozdobila 
květinová aranžmá z čerstvých květin pozdní-
ho léta. Výstava je přístupná v rámci prohlídek 
s  průvodci od  14. do  22. srpna 2021, mimo 
pondělí.
Reprezentační sály zámku v Rájci nad Svitavou 
provoněla květinová aranžmá z tisíců květů po-
zdního léta za zámecké zahrady a zahradnictví. 
Výstavu lze navštívit během prohlídek zámec-
kých reprezentačních sálů s  průvodcem, a  to 
od 14. – 22. srpna 2021 vždy od 9:00 do 16:30 
h. Zavíracím dnem je pondělí 16. 8. 2021. 
Zámecké přízemí je zcela bezbariérové.
Kapacita prohlídek je omezena dle aktuálních 
vládních nařízení. Vstupenky lze rezervovat 
i telefonicky na tel. +420 516 432 013. 
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Prodloužená jízda s Václavem Koptou 
24. 8. 2021, 19:00 h, zámek Blansko, 
vstupné: 180 Kč | 
Život je jízda! Známý český herec, skladatel, 
textař a  moderátor Václav Kopta s  lehkostí 
a nadhledem zavzpomíná na vlastní dospívání, 
příhody z  branže i  rodinného života. Těšit se 
můžete také na  krátké ukázky z  jeho vlastní 
tvorby a písně divadla Semafor, jehož je stálým 
členem.
Pořadatel: Kulturní středisko města Blanska, 
Hybešova 1, Blansko

Kamelot - Ahoj léto
19.9.2021 17:00, Křtiny, Jeskyně Výpustek
Zveme vás na  mimořádný koncert Ahoj 
léto v  jeskyni Výpustek v  Moravském krasu. 

V neděli 19. září 2021 v 17:00 hodin se můžete 
těšit na  koncert ve  spektakulárním prostředí 
jeskyně Výpustek v CHKO Moravský kras.
Díky vstřícnosti Správy jeskyní CHKO 
Moravský kras a dalším se podařilo zajistit pro-
stor, kde nehrozí bouře, vítr, déšť, smršť a další 
vlivy. V  jeskyni je stálé klima a  teplota okolo 
10°C. Bude se nám dobře dýchat a  společně 
taky hezky zpívat. Vezměte si na sebe mikiny 
a čaj do termosky, ať nám je příjemně. Pro star-
ší ročníky jsou připravená sedadla. Parkovat 
můžete na rozlehlém parkovišti před vstupem 
do  jeskyně. Stejně tak i  toalety a  dezinfekce 
budou zajištěny.
Vstupenky v předprodeji přes smsticket.

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