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Starostovo okénko
Vážení spoluobčané,
dnes se setkáváme v době po prázdninách a dovolených. Letní uvolnění zdravotních opatření
nám dovolilo cestovat, užít dovolenou, ale důsledkem je nynější, trochu nás varující situace
kolem nákazy coronaviru.
Žádám Vás všechny o zodpovědný přístup dodržování všech opatření k této nákaze.
V měsíci srpnu nás navštívila delegace ministerstva životního prostředí, v čele s ministrem
Brabcem. Zajímali se o projekt Pitná voda
Jedovnicko a v krátké besedě se diskutovalo
o současných problémech jak s pitnou vodou,
zadržování vody v krajině, tak také o čistírnách
a odpadových vodách.
V měsíci srpnu jsme dokončili přístupovou komunikaci k základní škole. Zde byl vybudován

nový chodník a veřejné osvětlení. Část nákladů
na VO pokryla dotace JMK. Součástí projektu
je parkoviště a opravená plocha před školou.
Celková cena díla je cca 11 mil. Kč. Stavbu provedla, v podstatě bez problémů, firma Strabag.
Tento týden se sešlo ZM ke svému jednání,
doplnili jsme počet členů zastupitelstva. Po zemřelém p. Zelinkovi nastoupil p. Charvát, který byl současně zvolen předsedou Kontrolního
výboru.
Projednali a schválili jsme směny a prodej
pozemků a součástí bylo projednání zápisů
Kontrolního a finančního výboru.
Na závěr Vám chci popřát krásné podzimní
dny a hodně a hodně zdraví.

Informace z rady a zastupitelstva
Ve všech případech se jedná o anonymizované výpisy z usnesení v souladu s požadavky Zákona
o zpracování osobních údajů (Zákon č. 110/2019 Sb.)

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice č. 13 ze dne 8. 9.
2020 konané v zasedací místnosti úřadu městyse č.20
Na základě předložených zpráv a projednaných záležitostí Zastupitelstvo městyse
Jedovnice:
1. schvaluje ověřovatele zápisu pana Leoše
Blažka a paní Bc. Lenku Šebelovou, DiS.
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2. schvaluje program 13. zasedání zastupitel-

stva městyse

3. bere na vědomí obsazení uvolněného

mandátu člena Zastupitelstva městyse
Jedovnice za volební stranu Komunistická
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4.
5.
6.

7.

8.

strana Čech a Moravy pana Jaroslava
Charváta, Jedovnice, a to od 29. 8. 2020.
zvolilo předsedou kontrolního výboru pana
Jaroslava Charváta.
rozhodlo, že nový člen kontrolního výboru
bude zvolen na příštím zasedání zastupitelstva městyse.
schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
s firmou STRABAG a. s., Kačírkova 982/4,
158 00 Praha, na realizaci stavby „Jedovnice
– komunikace k ZŠ“.
souhlasí se směnou pozemku p.č. 2167/3
o výměře 397 m2 (vlastník městys) za pozemky p.č. 2263/2 o výměře 833 m2 a p.č.
2261 o výměře 70 m2 a schvaluje Směnnou
smlouvu s panem Bc. M. S., Brno.
souhlasí se směnou pozemku p.č. 2456/72
o výměře 1068 m2 (vlastník městys) za pozemky p.č. 2456/10 o výměře 1150 m2
a p. č. 2456/21 o výměře 1479 m2 a schvaluje Směnnou smlouvu (součástí je finanční

vyrovnání) s panem K. K., Jedovnice a paní
D. K., Deštná.
9. souhlasí s prodejem pozemků p.č. 1615/5
o výměře 1357 m2 a p.č. 1370/16 o výměře 51 m2 za celkovou cenu 4.224.000 Kč
a schvaluje kupní smlouvu na prodej těchto
pozemků s firmou MKL Real s. r. o., Poříčí
2425/15, 678 01 Blansko.
10. schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2020 dle
předloženého návrhu.
11. bere na vědomí zápis ze schůze Kontrolního
výboru zastupitelstva městyse ze dne 22. 6.
2020.
12. bere na vědomí zápis ze schůze Finančního
výboru zastupitelstva městyse ze dne
16. 6. 2020.
13. bere na vědomí zápis ze schůze Finančního
výboru zastupitelstva městyse ze dne
5. 8. 2020.
14. pověřuje radu městyse vytvořit a schválit
směrnici Zásady řízení škol zřizovaných
městysem Jedovnice.

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 28 ze dne 20. 7. 2020
Na základě předložených zpráv a projednaných
záležitostí:
Rada městyse Jedovnice souhlasí:
• se stavbou dřevěného přístřešku u rekreační
chaty č.e. 73 na pozemku p.č. 1747/1, dle
předloženého návrhu, žadatel J. P., Brno.
• s umístěním mobilních stojanů na jízdní
kola a sluneční brýle před prodejnou potravin na Havlíčkově náměstí, na pozemku
p.č. 1043/1, dle předloženého návrhu, žadatel N. T. T. H., Blansko.
• s provedením stavby „Jedovnice – úprava
DS Šebela,” na pozemku p.č. 2322/67, p.č.
680/1, p.č. 2186/2 a současně žádá o přiložení chráničky VO v této trase, dle předloženého návrhu, žadatel Monela elektro s.r.o.,
Dobrovského 422/3, 682 01 Vyškov.
• s provedením stavby „Jedovnice – úprava
DS Dohnal,” na pozemku p.č p.č. 288/8,
p.č. 344,p.č. 320, p.č. 343/1, p.č. 323/2, p.č.
323/3, p.č. 322, p.č. 343/2, p.č. 343/3, p.č.
331/154, p.č. 331/9, p.č. 328/1, p.č. 326 a p.č.
327, vše k.ú. Jedovnice, obec Jedovnice, dle

•
•

•

•

předloženého návrhu, žadatel Monela elektro s.r.o., Dobrovského 422/3, 682 01 Vyškov.
se stavebními úpravami rodinného domu č.p.
58, na pozemku parcela 383/1, dle předloženého návrhu, žadatel Ing. arch. J. N., Kuřim.
s rozšířením stavby sdružené vodovodní
a kanalizační přípojky (odsouhlasené radou
městyse Jedovnice dne 20.5. 2020 usnesením
č. 25/5) pro rekreační objekty: č.e. 304, č.e.
305, č.e. 307, č.e. 308, č.e. 310, č.e. 313, č.e.
315 a č.e. 338, na pozemku parcela 1747/1,
dle předloženého návrhu, žadatel M. H.,
Brno.
se stavbou sklepa na pozemku parcela
1745, dle předloženého návrhu, žadatel Š.
S., Jedovnice. V případě napojení stavby
na vodovod budou splaškové vody svedeny
do splaškové kanalizace, dešťové vody budou
zasakovány na pozemku stavebníka.
s provedením opěrné zdi na pozemku p. č.
1747/1 u rekreační chaty č. e. 143, žadatel J.
B., Šanov.
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• s pronájmem části pozemku p.č. 972 o výměře 12 m2 ve výši 20 Kč/m2/rok a schvaluje
nájemní smlouvu s paní L. B., Jedovnice.
• s pronájmem plochy k provozování stánkového prodeje na výlov v letech 2020, 2021
a 2022 a schvaluje smlouvu o nájmu veřejné
plochy k provozování stánkového prodeje se
společností OLŠOVEC s. r. o., Havlíčkovo
nám. 71, 679 06 Jedovnice.
• s ukončením smlouvy o části nájmu pozemku ze dne 1. 1. 2010 na část pozemku p. č.
977/14 o výměře 1155 m2 s firmou GRAS
CZ. s. r. o., Na Kopci 335, 679 06 Jedovnice,
k 31. 7. 2020.
• se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku p.č. 977/1, ostatní plocha o výměře
cca 1155 m2.
• s konáním mezinárodních závodů motorových člunů na rybníku Olšovec ve dnech
3. a 4. 10. 2020, žadatel Klub vodních
sportů Jedovnice o. s., Záměstí 100, 679 06
Jedovnice.
• s přijetím neinvestiční finanční podpory z rozpočtu JMK na pořízení ochranných prostředků pro JSDH Jedovnice
ve výši 91.000 Kč a schvaluje smlouvu
č. JMK065828/20/OKH.
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Rada městyse Jedovnice schvaluje:
• smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 1030057377/001 se společností E. ON Distribuce, a. s., F.A. Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice.
• smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 1030059224/002 se společností E. ON Distribuce, a. s., F.A. Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice.
• smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 130057998/001 se společností E. ON Distribuce, a. s., F.A. Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice
• smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PV014330050391/001 se společností E. ON
Distribuce, a. s., F.A. Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice.
• o zřízení věcného břemene č.: PV014330056395 se společností E. ON
Distribuce, a. s., F.A. Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice.

• smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000372
s panem P. K., Brno Jehnice.
• smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000040
s panem F. N., Brno.
• smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000119
s paní J. H., Brno.
• smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000271
s paní P. K., Rajhrad.
• smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000362
s panem J. V., Blansko a paní L. G., Brťov
u Velkých Opatovic.
• Organizační strukturu Úřadu městyse
Jedovnice platnou od 1. 8. 2020, která je
Přílohou č. 5 Organizačního řádu Úřadu
městyse Jedovnice.
• smlouvu o dílo s firmou Čemostav s. r. o., J.
Lady 1911/5, 678 01 Blansko, na provedení
rekonstrukce VO – V. Etapa Jedovnice – ulice Palackého x Na Kopci.
• rozpočtové opatření č. 5/2020 dle předloženého návrhu.
Rada městyse Jedovnice odkládá:
• souhlas s provedením stavby „Přípojka vody
a splaškové kanalizace pro pozemek p.č.
1443“ umístěné na pozemcích p.č. 1443
a p.č. 1043/1, dle předloženého návrhu,
do vyřešení způsobu zapravení komunikací po vybudování přípojek, žadatel P. P.,
Jedovnice.
Rada městyse Jedovnice bere na vědomí:
• přehled hospodaření ZŠ a MŠ za 2. čtvrtletí
roku 2020.
• zápis z jednání komise kulturně spolkové
ze dne 17. 6. 2020 a stanovuje termín pro
dodání fotek a textů do jedovnického kalendáře do pátku 10. 9. 2020. Návrh kalendáře
předložit RM nejpozději do 15. 10. 2020
a poté RM rozhodne o počtu kusů k tisku.
• zápis z jednání komise životního prostředí
ze dne 1. 7. 2020.
Rada městyse Jedovnice ukládá
• tajemnici ÚM zaslat přehled hospodaření ZŠ
a MŠ zastupitelům a předsedovi finančního
výboru ukládá předložit přehled hospodaření na nejbližším jednání finančního výboru.

Rada městyse Jedovnice revokuje:
• své usnesení č. 25/15 z 25. schůze rady městyse konané dne 20. 5. 2020.
Rada městyse Jedovnice v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000
Sb. o obcích (obecních zřízení), ve znění pozdějších předpisů
a) schvaluje podání žádosti o zápis změny
v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro školní družinu, jejíž
činnost vykonává příspěvková organizace

Základní škola Jedovnice, příspěvková
organizace, Nad Rybníkem 401, 679 06
Jedovnice, která se týká zvýšení nejvyššího
povoleného počtu žáků ve školní družině
ze 75 na 100 míst s účinností od 1. 9. 2020.
b) pověřuje ředitelku příspěvkové organizace Základní škola Jedovnice, příspěvková
organizace, Nad Rybníkem 401, 679 06
Jedovnice k podání výše uvedené žádosti
Krajskému úřadu Jihomoravského kraje,
odbor školství.

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 29 ze dne 20. 8. 2020
Na základě předložených zpráv a projednaných
záležitostí:
Rada městyse Jedovnice souhlasí:
• s překopem místní komunikace pozemku
p.č. 456, a to z důvodu rekonstrukce změny
spádu stávající kanalizační přípojky k rodinnému domu č.p. 777 dle podmínek daných
Dohodou o právu provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví městyse a dle předloženého návrhu. Předpokládaná doba provádění
prací 2 dny (celková uzavírka komunikace),
žadatel manželé Ing. P.G. a M. G., Jedovnice.
• s provedením stavby „přípojka vody a splaškové kanalizace pro pozemek p.č. 1443“
umístěné na pozemcích p.č. 1443 a p.č.
1043/1 dle podmínek daných Dohodou
o právu provést stavbu na pozemcích
ve vlastnictví městyse a dle předloženého
návrhu. Žadatel P.P., Jedovnice.
• s provedením stavby „Jedovnice – úprava DS,
Unger“ na pozemcích p. č. 650 a p. č. 716,
dle předloženého návrhu, žadatel Monela
elektro s.r.o., Dobrovského 422/3, 682 01
Vyškov.
• se stavbou „Jedovnice – úprava DS, Doležel”
na pozemcích p.č. 1487, p.č. 1043/1 a p.č.
1058, dle předloženého návrhu, žadatel
Mopre s.r.o., RS Vyškov, Krátká 642/1,
682 01 Vyškov.
• se stavbou „Stavební úpravy, přístavba a nástavba rodinného domu č.p. 325“ na pozemku parcela 888, dle předloženého návrhu,
žadatel Ing. J. S., Jedovnice, zastoupený

•
•
•
•
•
•

•

•

na základě plné moci ze dne 24.6.2020 L.
K., Jedovnice.
se zveřejněním záměru na prodej části parcely č. 287 o výměře cca 50 m2.
se zveřejněním záměru na prodej pozemku
p. č. 1442 zahrada o výměře 154 m2.
s ukončením nájmu nebytových prostor budovy Kostelní 557 (smuteční obřadní síň)
k datu 31. 8. 2020, žadatel J.Z., Jedovnice.
s ukončením nájmu nebytových prostor budovy Havlíčkovo nám. 44 (prodejna květin)
k datu 31. 8. 2020, žadatel J.Z., Jedovnice.
s ukončením Smlouvy o zajištění provozování veřejného pohřebiště v Jedovnicích k datu
31. 8. 2020, žadatel J.Z., Jedovnice.
se zveřejněním záměru na pronájem budovy
Havlíčkovo nám. 44 (spodní část budovy –
prodejna květin), která je součástí pozemku
p.č. 292/1.
se zveřejněním záměru na směnu části pozemku p.č. 2528/18 orná půda o výměře cca
700 m2 ve vlastnictví pana M.K., Jedovnice
a pana Z.K., Jedovnice, s části pozemků
2528/16 orná půda o výměře cca 250 m2
a pozemkem 2528/17 orná půda o výměře
cca 230 m2 ve vlastnictví městyse.
s odpuštěním nájemného za pronájem provozovny v budově Havlíčkovo nám. 44 (opravy
oděvů a kožené galanterie) za měsíce březen a duben z důvodu uzavření provozovny
v důsledku epidemie COVID, žadatel V.W.,
Jedovnice (zohledněno, že v této době bezplatně šila roušky pro městys).
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Rada městyse Jedovnice schvaluje:
• Dohodu o právu provést stavbu či opatření na pozemcích ve vlastnictví městyse
Jedovnice. Tato dohoda se nevztahuje na investiční akce, na které má městys s investorem dané akce uzavřenou samostatnou
smlouvu.
• na základě Nařízení vlády č. 300/2019 Sb.,
kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006
Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, platový výměr zástupkyni ředitele ZŠ Jedovnice pověřené vedením ZŠ do doby jmenování nového
ředitele ZŠ, Ing. L.D., Ph.D., dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 9. 2020.
• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030060893/001 se společností E. ON Distribuce, a. s., F.A. Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice.
• smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000111
s paní V.F., Jevíčko.
• zrušení přípojky kabelové televize k 31. 8.
2020, žadatel L.V., Jedovnice.
• Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse pro rok
2020 s Minigolf Clubem Jedovnice, spolek,
Jiráskova 360 379 06 Jedovnice.
• v souladu s jednomyslným hlasováním
sociálně zdravotní komise přidělení bytu
č. 2C1G3 ve 2. NP Domu s pečovatelskou
službou, Zahradní 699, 679 06 Jedovnice,
paní J.H., Marianin.
• rozpočtové opatření č. 6/2020 dle předloženého návrhu.

Rada městyse Jedovnice rozhodla:
• o odejmutí osobního ohodnocení v plné výši
paní ředitelky ZŠ Mgr. E.Š. za měsíc srpen,
a to z důvodu její opakované špatná komunikace se zřizovatelem a neefektivním hospodařením ZŠ.
Rada městyse Jedovnice bere na vědomí:
• zápis z jednání komise sociálně zdravotní
ze dne 5. 8. 2020.
Rada městyse Jedovnice ukládá
• zástupkyni ZŠ (jako přebírající osobě), aby
byla v přípravném týdnu provedena s dílčími
inventarizačními komisemi inventura školního i obecního majetku. Dále rada městyse
žádá, aby městys obdržet předem od ZŠ inventární seznam majetku pořízeného z příspěvku obce v letech, kdy vykonávala funkci
ředitelky ZŠ Mgr. E.Š.
Rada městyse Jedovnice nesouhlasí:
• s personálními změnami ve vedení ZŠ, které
paní ředitelka E.Š. provedla bez vědomí zřizovatele po podání své rezignace.
• se snížením nájemného v měsících červen
až září 2020 za užívání části pozemku 2117
o výměře 10 m2 (prodej zmrzliny), žadatel L.
V., Krasová.
Rada městyse Jedovnice nereflektuje:
• na předkupní právo chaty č.e. 279
Rada městyse Jedovnice ruší:
• Řád klubu mládeže v lihovaru

Další důležité informace
Jedovnice rozkvetly
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Díky naším občanům, kteří každoročně vysází
truhlíky květin na svých oknech a balkónech,
o které pečují, a starají se o své předzahrádky,
Jedovnice každé léto rozkvetou. Letos k většímu rozkvětu a okrášlení obce přispěl také
úřad městyse. Kromě tradičního rozkvetlého
balkónu radnice a květináčů u sochy K. H.
Borovského, byly do nových květináčů umístěných na různých místech po obci vysazeny

různé druhy květů (trvalek), které by měly
okrašlovat náměstí a ulice po celý rok, a i ty
následující. Pokud ovšem nedojde k jejich
(opakovanému) odcizení. V letošním roce také
došlo ke zkultivování travnatého prostoru před
budovou radnice, na který byly umístěny čtyři
nové kvetoucí věže s muškáty. V dalších letech
můžou muškáty nahradit třeba surfinie, takže
každý rok věže rozkvetou novými barvami.

Myslím, že se podařilo vytvořit důstojnou část
náměstí, kterou nám můžou okolní obce závidět. A snad jsme i dokázali těm, kteří vytýkají
vedení městyse, že obec není dostatečně „krásná“, že nám na jejím vzhledu záleží a v rámci

„napnutého“ rozpočtu obce se snažíme o to,
ji „krásnou“ udělat. Současně chci tímto také
poděkovat obecním zaměstnancům, kteří se
o květinovou výzdobu v obci starají.
Ing. Marta Tesařová, tajemnice ÚM

Obecní policie
Zpráva o činnosti Obecní policie Městyse Jedovnice za uplynulé období.
Obecní policie mimo jiné řešila v uplynulém
období následující události:
• 2 x nález mobilního telefonu - na Havlíčkově
náměstí. Sepsány úřední záznamy, zjištění
majitelů telefonu a následné jejich předání.
• 1 x oznámení – krádež v prodejně potravin
– šetření, zjištění pachatele, přestupek oznámen na Měst. úřad Blansko.
• 1 x nález peněženky s finanční hotovostí.
Zjištění majitele, předání, sepsán úřední
záznam.
• 3 x přestupek na úseku ochrany zdraví
před škodlivými účinky návykových látek

a jinými toxikomaniemi – kouření na místech, kde to zákon zakazuje - zastávka autobusů na Havlíčkově náměstí. Přestupky vyřešeny na místě uložením pokuty příkazem
na místě.
• 1 x nález dětského jízdního kola na ul.
Zahradní. Sepsán úřední záznam, kolo předáno majiteli.
• 1 x nález registrační značky v k.ú. Jedovnice,
úřední záznam, zaslání na Městský úřad
Blansko.
• 5 x nález klíčů v k.ú Jedovnice. Sepsány úřední záznamy, zveřejnění na infokanále. Klíče
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2 x předány majiteli, 3 x uloženy na služebně
OP.
3 x šetření případů podomního prodeje
na k.ú. Městyse Jedovnice. Přestupky proti
pořádku v územní samosprávě – porušení
Tržního řádu městyse Jedovnice. Šetří OP.
1 x odchyt koně na ul. Legionářská. Kůň byl
následně předán majiteli. Opakovaný přestupek vyřešen uložením pokuty příkazem
na místě.
1 x přijato oznámení odpojení vodovodní
přípojky v chatové oblasti. Šetření na místě,
fotodokumentace, sepsán úřední záznam, občansko- právní věc.
5 x asistence při zásahu likvidace spadlých
stromů v chatové oblasti. K věci sepsán úřední
záznam.
1 x oznámení nezaplacení PHM na benzinové čerpací stanici v Jedovnicích. Šetření,
ustanovení provozovatele vozidla, zajištění
kamerového záznamu. Věc předána OO PČR
Blansko v souvislosti s pokračující trestnou
činností řidiče vozidla.
6 x případ rušení nočního klidu v rekreační chatové oblasti a v ATC. Přestupky byly
na místě vyřešeny napomenutím.
1 x případ podnapilé osoby, která se po požití
alkoholu uvedla do stavu, kdy svým chováním
budila veřejné pohoršení. Věc šetří OPMJ
jako přestupek proti občanskému soužití.
2 x oznámení sražení srny, výjezd na místo,
usměrňování silničního provozu, vyrozumění
hospodáře mysliveckého sdružení.
1 x žádost Dopravního inspektorátu Blansko
o spolu-pátrání po neznámém pachateli dopravní nehody, která se stala na k.ú. městyse
Jedovnice.
2 x asistence při dopravních nehodách motorových vozidel na k. ú. Jedovnic a zajištění
místa nehody.
1 x přijato oznámení o poškození závory
na ul. Barachov. Šetření na místě, ustanovení

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

řidiče vozidla. Sepsán Záznam o dopravní nehodě, úřední záznam. Věc předána
na odd. majetku Městyse Jedovnice.
3x odchyt volně pobíhajících psů. Přestupkyporušení OZV-vyřešeny uložením pokuty
příkazem na místě.
1 x oznámeno poškození os. mot. vozidla
na ul. Kopeček. Na místě provedeno foto,
šetření. Věc šetří OP Jedovnice.
1 x oznámena krádež fin. hotovosti z rodinného domu. V dané věci se jedná o tr. čin,
věc si převzalo OO PČR Blansko, sepsán
úřední záznam.
16 x zajištění dopravní obslužnosti, dohled nad silničním provozem a veřejným
pořádkem.
1 x žádost okresního soudu o zjištění a prověření skutečností.
18 x výběr poplatků za užívání veřejného
prostranství a reklamy infokanálu.
26 x vystaveno povolení k vjezdu do chatové
oblasti.
32 x předvolání osob podezřelých ze spáchání přestupků v silničním provozu. Přestupky
následně vyřešeny uložením pokut příkazy
na místě.
1 x oznámení přestupku proti občanskému
soužití - vyhrožování újmou na zdraví. Šetří
OP.
4 x oznámeno založení černé skládky, ukládání odpadu mimo vyhrazená místa a nádob. Přestupky šetří OP.
Opakovaná součinnost s PČR při šetření vloupání do rekreačních chat a krádeží
v chatové oblasti, kontrola rekreačních objektů v k.ú. Jedovnic.
Společný výkon služby s Obv. odd. PČR
Blansko, součinnost při šetření trestné činnosti páchané na k.ú Jedovnic.
V uplynulém období strážníci šetřili celkem
141 přestupků v dopravě spáchaných na k.ú.
Městyse Jedovnice.

VAROVÁNÍ PŘED PODOMNÍMI PRODEJCI ENERGIÍ
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V minulých dnech se v Jedovnicích objevili
různí podomní prodejci, nejčastěji nabízející
dodávky energií- elektřina + plyn. Tito prodejci používají různé legendy a snaží se od Vás

získat poslední vyúčtování či SIPO. Rádi bychom Vás vyzvali k opatrnosti a obezřetnosti
nejen před podobnou formou prodeje, ale
také zvaní neznámých lidí do domu či bytu.

Zákaz podomního prodeje obchází i tak, že
si předem sjednají po telefonu s Vaším souhlasem schůzku. Změna dodavatele energií je
svobodnou volbou každého zákazníka, kterou
by si měl dobře promyslet. Nenechte na sebe
zbytečně vyvíjet nátlak. Slibovaná úspora nebývá reálná a může obsahovat skryté poplatky.
Neposkytujte cizím lidem své osobní údaje či
údaje z Vaší faktury či SIPA. Tyto jsou snadno
zneužitelné. Obvyklou záminkou podomních
prodejců je návštěva za účelem kontroly vašeho vyúčtování. Jakmile vyúčtování předložíte,
spočítají vám úsporu, které dosáhnete, pokud
s nimi uzavřete novou smlouvu. Je ale nepravděpodobné, že výhodná nabídka za vámi takto
přijde sama. Nejvýhodnější nabídky si vyhledáte sami pomocí srovnávačů cen oslovením konkrétních dodavatelů. Poté si zajímavé nabídky
v klidu domova zvážit a vybrat.

Buďte proto velmi opatrní a v případě jakýchkoliv pochybností kontaktujte Obecní polici
na tel. čísle 723204979, v naší nepřítomnosti
linku 158.
Dobrá rada na závěr – nereagujte na žádné výhodné slevy či nabídky těchto prodejců. Jím jde
jen o jejich provizi za uzavřenou smlouvu.
Obecní policie nenahrazuje práci PČR. V naléhavých případech nebo při nedostupnosti
obecní policie volejte prosím Policii České
republiky: Tísňová linka: 158 Obvodní oddělení PČR Blansko : 974631396.
Úřední hodiny Obecní policie městyse
Jedovnice :
Středa: 13:00 - 17:00 – tel. 723204979
Luděk Kolář – velitel Obecní
policie městyse Jedovnice

Společenská kronika
Jubilanti

Blahopřejeme všem jubilantům, kteří oslaví narozeniny v měsíci září a říjnu 2020.
Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a spokojenost
do dalších let života.
Září
8.9.
9.9.
11.9.
12.9.
15.9.
15.9.
17.9.
18.9.
19.9.
23.9.

Marie Krátká, Podhájí 259, 80 roků
Jan Chalupa, Podhájí 359, 87 roků
Ivas Kovařík, Jiráskova 510, 88 roků
Marie Ondráčková, Habeš 349,
89 roků
Emilie Kvasnicová, Havlíčkovo náměstí 2, 80 roků
Drahoslav Kocman, Habeš 374,
88 roků
Jindřich Daněk, Záměstí 18, 81 roků
Ing. Josef Ondráček, Habeš 349,
91 roků
František Flek, K Propadání 143,
84 roků
Františka Sedláková, Absolonova 471,
85 roků

Říjen
1.10. Ing. Jan Kučera, Jiráskova 507, 82 roků

10.10. Štěpánka Matušková, Brněnská 99,
84 roků
10.10. Eva Irainová, Hybešova 109, 88 roků
11.10. Marie Ševčíková, Havlíčkovo náměstí
137, 88 roků
12.10. Anna Musilová, K Propadání 406,
94 roků
24.10. Jiřina Poláčková, Zahradní 699,
83 roků
28.10. Jan Jelínek, Na Kopci 501, 80 roků
28.10. Zdeněk Pořízek, Jiráskova 236, 88 roků

50 roků manželství –
Zlatou svatbu oslaví

dne 17. 10. 2020 Františka a Miloš Šenkýřovi,
Habeš 600

60 roků manželství –
Diamantovou svatbu oslaví

dne 8.10.2020 Helena a Miroslav Burdovi,
K Propadání 121
Přejeme manželům mnoho zdraví, štěstí a pohodu do dalších společně prožitých let.
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V obřadní síni jsme uvítali:

• Tobiáše Šmídy, Nad Rybníkem 401
• Jasmínu Bezděkovou, Havlíčkovo náměstí 3
• Jakuba Tesaře, Havlíčkovo náměstí 234

• Elišku Vejchodovou, Na Větřáku 529
Tereza Gottwaldová
matrikářka ÚM Jedovnice

Kultura
Novinky v knihovním fondu od 12. 8. 2020
PRO DOSPĚLÉ
Chirurg (Petra Dvořáková)
Všichni sou trapný (Simona
Bohatá)
Divoké labutě (Jung
Chang)
Drak spí (Michaela
Klevisová)
Horká půda (Thomas Enger)
Musíme být statečné (Frances Liardet)
Plachetnice na vinětách (Jiří Hájíček)
Prolhaný život dospělých (Elena Ferrante)
Případ Ewy Morenové (Hakan Nesser)
Přišla třetí blondýna (Alena Jakoubková)
Slon pro Karla Velikého (Dirk Husemann)
Šarlatán (Marek Epstein, Josef Klíma)
Temná cesta (Linda Castillo)
Zloději hedvábí (Dirk Husemann)
Žena s mateřským znaménkem (Hakan Nesser)
KAR (Miloš Urban)
Řetěz (Adrian McKinty)
Světla na moři (Miquel Reina)
Zmizení Stephanie Mailerové (Joel Dicker)

Volání dálek
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Během letních prázdnin proběhla v knihovně
soutěž pro děti s názvem „Volání dálek“.
Úkolem bylo správně odpovědět na pět
otázek. Celkem se zapojilo 11 dětí, všechny odpověděly správně a vylosováni byli:
TOMÁŠ PAAR, ALEŠ KOPANICKÝ
A MIREK ŠÍBL. Výhercům ještě jednou
gratulujeme a přejeme, aby si svou volnou
vstupenku do VIDA centra v Brně hezky
užili (pokud tak již neučinili J)

Naučná literatura
Nezapomeneme, válečné hroby a pietní místa
PRO DĚTI A MLÁDEŽ:
Princezna z Tapiti (Přemysl Janýr)
Byla jedna moucha (Daisy Mrázková)
Sesterstvo a kouzelná kočka Fabiola (Lucie
Hlavinková)
Táta to motá (Ivona Březinová)
Auta, vlaky, bagry taky (Hana Zobáčová)
Největší přání (Ester Stará)
Průšvihy drzého záškoláka : Miky pátrá, radí,
zachraňuje (Ladislav Hruška)
Průšvihy drzého záškoláka 2: Prázdniny skoro
na rok (Ladislav Hruška)

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY:
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

08.30 - 12.00
13.00 - 15.30
08.30 - 12.00
13.00 - 17.00
08.30 - 12.00
13.00 - 17.00
08.30 - 12.00
13.00 - 16.00
08.30 - 12.00
Michaela Doleželová, knihovnice

Duchovní sloupek
Užovka

O prázdninách jsme se toulali po nejvýchodnějším Slovensku blízko hranic s Polskem
a Ukrajinou. Odbočili jsme na úzkou lesní
silničku, abychom se podívali na jeden z mnoha dřevěných kostelíků, které jsou specialitou
toho kraje. Při návratu na pořádnou silnici se
přes cestu plazila metrová užovka stromová.
Zastavili jsme, abychom ji nepřipravili o život. Když se schovala pod autem, byl vyslán
ven pozorovatel, aby se podíval, jestli je možné
odjet, aniž by kola ohrozila ukrytého hada.
Jenže užovka pod autem nebyla. Vystoupili
jsme všichni, chvíli jsme zírali do prostoru pod
autem i pod kapotou, ale užovku jsme neviděli.
Pokračovali jsme v cestě. Po několika kilometrech jsme opět zastavili, abychom se domluvili, kudy pojedeme dál. Během zkoumání
mapy užovka vystrčila hlavu mřížkou chlazení
motoru. Lekla se volného prostoru pod sebou,
zalezla a zkusila to jiným otvorem v mřížce, při
třetím pokusu se odvážně spustila dolů a vylezla ven otvorem o polovinu menším, než průměr
jejího těla. Fotografové nechtěli promarnit příležitost. Svým úsilím hada vyděsili natolik, že
místo do trávy v příkopě utekl zpátky do prostoru motoru auta.
Už jsme věděli, že se tam neupeče, tak jsme
pokračovali v cestě a na užovku bychom asi
za chvíli zapomněli, kdyby se najednou neobjevila na předním skle. Vylezla mezerou pod
kapotou motoru. Aby ji proudění vzduchu
nesmetlo, zkoušela využít jako oporu stěrač,
což se nedařilo, tak se posunula ke zpětnému

zrcátku na pravé straně a omotala se kolem
něho. Řidič zastavil, vystoupil, užovku odmotal a odnesl do trávy k její zřejmé spokojenosti,
potřetí se už do dutin auta ukrýt nezkoušela.
Strach může vést k nerozumnému jednání. Ta
užovka netušila, jak pálí zahřátý motor auta,
ocitla se v situaci ohrožující její život, když
prchala před lidmi, kteří jí nechtěli ublížit, ale
dokázala se zorientovat. Našla si místo, kde ji
teplota motoru neohrožovala, a podle toho, odkud k ní proudil čerstvý vzduch, hledala cestu
ven. Asi jí v blízkosti motoru nebylo zle, když
se tam vrátila, ale také jí tam nebylo tak dobře,
aby tam zůstala, proto se pokusila toto místo
opustit i za jízdy, což mohlo vést k jejímu konci,
kdyby se na kapotě neudržela.
Nevím, jestli a jaké pocity ta užovka prožívala
během cesty autem, možná podobné, jako my
v současné době. Narážíme na něco neznámého a nevíme, nakolik nás ohrožuje nepatrný
virus. Oproti té užovce je naší výhodou schopnost myslet. Jednoduché doporučení je nebát
se a neriskovat. Nenechat se ochromit strachem
z nemoci a nechovat se, jako by neexistovala.
Pro tu zmíněnou užovku to dopadlo dobře,
i když její instinkt nefungoval zrovna rozumně, s popsanou situací se v lese nikdy nesetkala
ona ani její předkové, nemohly se vyvinout
osvědčené obranné mechanismy. My rozumně
jednat můžeme. Happy end nedobrovolného
výletu lesního predátora nechť povzbudí naši
naději, že i to, co prožíváme, dospěje ke šťastnému konci.
Václav Trmač, farář

Děti a mládež
DYMÁČEK
„DYMÁČKOVINY číslo 11“

Milí rodiče, prarodiče a milé děti,
začíná nám nový rok s Dymáčkem a my máme
pro děti i rodiče připravené akce po celý průběh

roku. Už jsme se byli 28. 8. 2020 projet na kolech/odrážedlech v Blansku na dopravním
hřišti a teď nás čeká 11. 10. 2020 Dýňování
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STŘEDA

s Dymáčkem, kde si děti
budou moci vydlabat
dýně a zasoutěžit.
Každé pondělí je pro děti
i rodiče možnost navštívit
hernu, kde si děti spolu
pohrají, půjčí si jakékoliv
hračky a rodiče si mezitím mohou vybrat kávu,
na kterou mají rovnou chuť nebo mezi sebou
probrat zážitky s potomky 😃.
Vždy první pondělí v měsíci bude pro děti
v herně připravené tvoření.
V úterý dopoledne se na vás vždy bude těšit
Hanka, která vede cvičení pro děti od 1,5 roku

ÚTERÝ

PONDĚLÍ

do 3 let a hned po té je cvičení po porodu pro
maminky.
Každou středu dopoledne bude probíhat cvičení pro nejmenší děti a to od 5. měsíců do roku.
Odpoledne bude cvičení pro děti od 3 let
s Aničkou.
Doufáme, že s Dymáčkem zažijete jen samé
pěkné chvíle a děti budou vždy spokojené
a plné radosti.
HERNA V DYMÁČKU
(rodiče a děti) 09.00 - 11.00, V Dymáčku Havl.
náměstí 44,
1. patro
KAŽDÉ PRVNÍ PONDĚLÍ V MĚSÍCI TVOŘIVÁ
DÍLNA
ODPOLEDNE - LOGOPEDIE
CVIČENÍ S HANKOU
9.30 - 10.15 (pro děti 1,5 - 3 roky)
kulturní dům
10.20 – 11.00
CVIČENÍ PO PORODU
CVIČENÍ S LENKOU
9.30 – 10.15 (pro děti 5 -12 měsíců)
kulturní dům
CVIČENÍ S ANIČKOU
17.00 -18.00 (pro děti 3+)
kulturní dům

Za mateřské a rodinné centrum
Dymáček Lucka, Andrea a Nikča

PIONÝR
Ukliďme Česko
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V sobotu 19.září jsme se sešli v hojném počtu, abychom uklidili kousek Česka. Možná
si říkáte, že tato akce probíhá na jaře?! Ano,

máte pravdu. Den Země připadá na duben
(konkrétně 22.), avšak letos se akce přesunula
na podzim.

do Rudického propadání podél Jedovnického
potoka a zpět. Ačkoliv tuto trasu chodíme každým rokem, stále nacházíme nové a nové odpadky. Letos ale, jako zkušený uklízeč, mohu
říci, že odpadků výrazně ubylo. Nasbírali jsme
pouze 4 velké pytle, loni jsme nasbírali 8 pytlů
s odpadky.
Všem děkujeme za pomoc a budeme se těšit
příští rok, kdy zase společnými silami uděláme
něco málo pro naši přírodu.
Karča

Kovbojské odpoledne

Celkem se nás u klubovny sešlo přes 30, takže pomocníků na úklid bylo opravdu hodně. Společně, jako každý rok, jsme se vydali

Se začátkem školního roku probíhala u naší
pionýrské klubovny první společná schůzka
ve westernovém duchu. My, vedoucí, jsme měli
pro děti připravená stanoviště.
Kdo se mezi nás přišel podívat, mohl si vyzkoušet například hod lanem na cíl, dojení krávy, jízdu na koni a následný hod na cíl z koně,
výrobu vlastního koně z papíru a další kovbojské aktivity. Jakmile si návštěvník vyzkoušel
všechna stanoviště a získal na nich potřebné
peníze, mohl je utratit v našem salónu za drobné ceny.
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Naše první schůzka bývá hlavně informační,
takže malí návštěvníci mohli navíc nakouknout do naší klubovny, zeptat se vedoucích
na případné dotazy, co je zajímalo a domů si
s sebou odnesli papírek s rozpisem schůzek,
které máme rozdělené podle věkových kategorií. Stále se za námi můžete kdykoliv přijít
podívat a přidat se k nám.

lesa – na který Vás srdečně, pokud situace dovolí, zveme. Jelikož nechceme o žádnou akci
přijít, uspořádali jsme si vlastní verzi tohoto
tradičního pochodu se stanovišti a sbíráním
razítek.
Bobr

Kuňky (1.-2.třída) každé pondělí 17:00 – 18:30
h. u naší klubovny
Rosničky (3.-5. třída) každá středa 17:00 –
18:30 h. u naší klubovny
Skokani (6. – 9. třída) každý pátek 16:00 –
17:30 h. u naší klubovny
Peťa

Drakiáda
v neděli 4.10.2020 sraz ve 14:00 h.
na Harbechách. Cesta značena dráčky od obecního úřadu. Soutěže v kategorii draků doma
vyrobených i koupených. Na místě půjčovna
draků.

PIO – pochod Rudickým propadáním

Klub českých turistů v Rudici pořádá každým
rokem pochod krásnou podzimní přírodou
Rudického propadání. Bohužel i letos toto datum (17.10.2020) jak již několikátým rokem se
nám kryje s pořádáním našeho pohádkového

Pionýr zve:

Pohádkový les
se uskuteční v sobotu 17.10. 2020. Start
od 14:30 do 17:00 h. od restaurace Barachov.
Startovné pro každého je 20,- Kč.Trasa vhodná i pro kočárky. Pro každé dítě svítící náramek zdarma. Občerstvení v cíli na táborové
základně Rakovan s možností opékání párků
zajištěno.

SKAUTI
Přehled skautských schůzek

4. oddíl – kluci (1–9. třída) – úterý 17:10–18:50
– sraz pod stříškou u KD Jedovnice; Josef Plch
(733 305 360, jedovnice4@skaut.cz)
6. oddíl – dívky (1.–9. třída) – středa 17:00–
19:00 – sraz u KD Jedovnice; Gabriela Plchová
(722 450 734, gabca@skautka.cz)
Benjamínci – kluci i holky (MŠ, 4–6 let) –
čtvrtek 17:15–18:15 – sraz u skautské klubovny
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v Chaloupkách (pod zastávkou na Studnice);
Jana Tesařová Gabrielová (737 959 166, j.gabrielova@seznam.cz

V září světlušky září – již poosmé!

Druhá středa v měsíci se už – v podstatě tradičně – stala dnem, kdy se Jedovnice rozsvítí.
I letos, a to konkrétně ve středu 9. září, se rozlétly skautky z 6. oddílu Amazonky z Jedovnic

Dohromady se nám s vaší pomocí podařilo vybrat neuvěřitelných 16 886 Kč, což je
o 2 524 Kč více než v minulém roce (zároveň
se nám podařilo překonat rekord z roku 2018
o celých 880 Kč).
Děkujeme moc všem, kteří na Světlušku přispěli (a také holkám, bez kterých by se sbírka
nemohla uskutečnit)!

Skautky na Ivančeně

a s pokladničkami, tykadly a černými tričky
vybírali peníze pro Světlušku – nadační fond
Českého rozhlasu. Ten svítí na cestu všem nevidomým a zrakově postiženým v České republice
a přispívá jim na speciální pomůcky, výcvik vodících psů a podporuje rozvíjení jejich talentu.
Za drobný finanční příspěvek si mohli dárci
vybrat odměnu v podobě tykadel, peněženek,
karet a kartáčků svítících ve tmě.

V pátek a v sobotu 18. a 19. září 2020 jsme
se se staršími členkami našeho oddílu vypravily na tradiční výpravu ke skautské mohyle
Ivančeně pod Lysou horou. Oproti minulým
letům nám přálo počasí a dokonce i na Lysé
hoře, coby nejdeštivějším místě Moravy, jsme
měly možnost rozhlížet se po dalekých krásách
moravské krajiny. Zato borůvek bylo oproti
loňským ročníkům jen velice málo. Tato skutečnost byla nakonec užitečná, protože přispěla
k tomu, abychom stihly jeden z posledních
vlaků a zdárně se tak dopravily zase domů
do Jedovnic.

SOKOL
Župní přebor žactva v lehké atletice
– Memoriál br. Jaroslava Daňka

Na letošní atletické zápolení 20. září 2020
se na sokolském hřišti sešlo 26 závodníků.
Nejpočetněji zastoupená věková kategorie byla
od předškoláků po žáky třetích ročníků základní školy. Nejmenší závodníky doprovázeli
rodiče, kteří je podporovali obrovským fanděním a mnohdy s nimi absolvovali i sportovní
disciplínu.
Okolní sokolské jednoty či sportovní oddíly
své zástupce do Jedovnic nevyslaly, takže mezi
sebou bojovali pouze místní sportovci.
Vítězové jednotlivých kategorií získali medaile,
diplomy, sokolské odznaky, náramky, omalovánky a sladkost. I všichni ostatní závodníci dostali medaili za účast a drobné odměny.
Pohár, který vyhrává nejlepší družstvo,
zůstal v Jedovnicích.
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Pořadatelé věří, že si malí atleti užili sportovní atmosféru závodu a již se těší na jeho příští
ročník.
Milada Sotolářová

Odhalení pamětní desky
br. Řepkovi ve Svitávce

Zástupci Sokola Jedovnice se 8. srpna 2020
ve Svitávce zúčastnili slavnostního odhalení pamětní desky sokolského činovníka a významného svitáveckého občana br. Františka Řepky.
František Řepka byl ředitelem tamní školy, sokolským náčelníkem a zasloužil se o zbudování
svitávecké sokolovny. Za druhé světové války
byl za svoje aktivity zatčen Gestapem a v roce
1942 byl umučen v Osvětimi.
Kateřina Klimešová

Sokolský běh republiky se blíží

I v letošním roce se místní sokolská jednota
připojí 28. října 2020 k celorepublikové akci
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s názvem Sokolský běh republiky a upořádá
v Jedovnicích běžecký závod. Start i cíl závodu
je situován ke spodní bráně areálu Tyršovy osady. Pětikilometrová trasa závodu pro dospělé
je vedena kolem rybníku, děti poběží 1,4 km
nebo 540 m v okolí Tyršovy osady. Jednotný
start závodu dospělých je v celé republice určen na 14:30. Vítězové obdrží diplomy, všichni
účastníci medaili. Těšit se můžete i na občerstvení v podobě polévky, teplých a studených
nápojů, ovoce, cukroví.
Závod je příležitostí ke sportovní aktivitě pro
všechny věkové i výkonnostní kategorie, jeho
cílem je aktivně oslavit výročí založení naší
republiky. Zaregistrovat se můžete do 25. 10.
2020 na www.behrepubliky.cz.
Kateřina Klimešová

Rozvrh hodin cvičení
v kulturním domě

pondělí 18:00 – 20:00 jóga (pokročilí) s Věrou
(v kině)
pondělí 19:00 – 20:00 pilates s Monikou
úterý 17:00 – 18:00 cvičení mladších žákyň
a žáků s Lubošem
úterý 18:00 – 19:00 cvičení pro seniory
s Mirkou

středa 18:00 – 20:00 jóga (začátečníci) s Janou
(v kině)
středa 19:00 – 20:00 kalanetika s Jitkou
středa 20:00 – 21:00 Tetiny s Jitkou
čtvrtek 17:00 – 18:00 Jedovnická lipka (malí
tanečníci) s Jitkou

čtvrtek 19:00 – 20:00 tabata s Radkou
Cvičení vedou zkušené lektorky T. J. Sokol
Jedovnice a je otevřeno zájemcům z řad široké
veřejnosti.

Základní škola
Vážení čtenáři Informací z Jedovnic,
ráda bych Vás přivítala v novém školním roce
2020/2021 na Základní škole Jedovnice.
V tomto školním roce si bude škola připomínat
již 70. výročí od slavnostního otevření nové
budovy školy. Otevřením nové budovy, škola
vyřešila třicet let trvající problém s nedostatkem učeben. Musím ocenit také krásné místo,
na kterém se škola nachází a jedinečný výhled
na jedovnické rybníky. Škola byla vybudována
s kapacitou pro 520 žáků, v současné době školu navštěvuje 379 žáků.
Co nejsrdečněji bych znovu ráda přivítala nové
žáky a jejich rodiče. Do prvních tříd nastoupilo v letošním roce 44 nových prvňáčků. I když
nám počasí při slavnostním přivítání úplně
nepřálo, věřím, že i tak to byl pro ně i jejich
rodiče nezapomenutelný okamžik, na který budou rádi i v budoucnu vzpomínat. Přeji všem
novým žákům, hodně nových zážitků a kamarádů. Přeji všem, aby na naší základní škole
prožili ta nejkrásnější školní léta.
V tomto školním roce nás čeká i přes současná
omezení celá řada aktivit a událostí. Protože
v minulých letech převyšovala poptávka po zařazení do školní družiny její kapacitní možnosti, otevřeli jsme od nového školního roku
4. oddělení školní družiny a navýšili tak její
kapacitu na 100 žáků. Od října bude otevřen
také školní klub, který nabídne i starším žákům smysluplné trávení volného času.
Na naší základní škole poprvé přivítáme ve vybraných hodinách angličtiny rodilé mluvčí.
Cílem zavedení této aktivity do výuky cizích
jazyků u žáků je zejména:
• zvýšení motivace žáků ke studiu cizího
jazyka;

• odbourání zábran a ostychu při komunikaci
v cizím jazyce;
• možnost komunikace v cizím jazyce i mimo
výuku;
• a v neposlední řadě pro mnohé žáky také
první zkušenost s živým rodilým mluvčím
vůbec.
Chtěla bych všechny ubezpečit, že i při této
aktivitě jsou zachována veškerá hygienická
doporučení.
Pro zkvalitnění výuky na obou stupních školy
budou realizovány také projektové dny nejen
v prostředí školy, ale i mimo ni.
Důležitou změnou v novém školním roce
je přechod na elektronické žákovské knížky
a elektronické třídní knihy. Přístupové údaje
do školy online obdrží rodiče žáků pátých až
devátých tříd na prvních třídnických hodinách
na konci září. Žáci jsou s aplikací postupně seznamováni v předmětu Informační a komunikační technologie.
Bohužel musím zklamat všechny ty, kteří se
těšili na pravidelné a velice úspěšné kulturní
akce pořádané naší školou. V letošním roce se
z důvodu nastavených opatření neuskuteční 14.
Vinný bál. Musíme také oželet Jedovnickou
rolničku, pořádanou v prosinci.
Ráda bych ubezpečila všechny rodiče, že
škola se snaží vytvářet pro žáky, ale také
všechny pracovníky školy bezpečné prostředí.
Snažíme se dodržovat doporučení stanovená
Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy
a Ministerstvem zdravotnictví.
Připravujeme se také na případnou distanční výuku nákupem nové výpočetní techniky
a pořízením učebních pomůcek využitelných
k realizaci on-line výuky.
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Těším se na spolupráci a vzájemná setkávání
a pevně věřím, že toto náročné období společně
zvládneme.

Na závěr bych ještě chtěla všem popřát pevné
zdraví, hodně sil v novém školním roce a trochu toho potřebného lidského štěstí.
Za vedení ZŠ, Ing. Lenka Danielová, Ph.D.

Socializační pobyt žáků prvních ročníků

Ve dnech 16. – 18.9. 2020 se uskutečnil socializační pobyt žáků prvních ročníků. Tentokrát
v jiné podobě než bylo běžné. Každé ráno
jsme se sešli před školou a vydali se vstříc
novým dobrodružstvím. První den dopoledne se děti společně při hrách seznamovaly
mezi sebou. Nápomocny jim byly paní učitelky a školní psycholožka. Odpoledne jsme
se všichni vydali na cestu „ za pokladem“.
Po splnění všech úkolů jsme poklad objevili.
Další den nás čekala turistická vycházka
do Rudice. Nejdříve jsme navštívili muzeum

ve větrném mlýně a odpoledne jsme strávili
v Rudickém propadání, s prohlídkou minijeskyněk a samotného jedovnického potoka.
V pátek se nesl v duchu zcela sportovním.
Uskutečnila se naše první olympiáda . Děti
soutěžily v běhu, skoku, hodu, balancování
a ve střelbě na branku.
Všem dětem se socializační pobyt moc líbil.
Odnesly si mnoho zážitků a odměn.
Mgr. Jitka Teturová
Mgr. Magda Fajfrová

Vzpomínky na Základní školu v Jedovnicích
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Po odchodu vychovatelky Zdenky Sahánkové
jsem nastoupila v roce 1967 do školní družiny
v Jedovnicích.
Družinu, umístěnou v budově nynější mateřské školy, kde se tehdy nacházel i 1. stupeň

základní školy, navštěvovali žáci 1. - 5. ročníku po skončení vyučování do 16,00 hodin.
Činnost probíhala v místnosti, která sloužila
v dopoledních hodinách na podávání přesnídávek a jako místnost pro společné školní

akce. Na školní obědy jsme přecházeli do horní
budovy základní školy. Protože se zvýšil počet
dětí navštěvujících družinu, nastoupil jako vychovatel bývalý ředitel školy František Musil
(jako důchodce) a zůstal do nástupu vychovatelky Marie Galitové v roce 1972.
Většinu času jsme trávili venku na školním
dvoře a zahradě za školou. Podnikali jsme vycházky do blízkého lesa Horky, údolí Veselce
a na Harbechy.
Po přestěhování 1. - 5. ročníku do horní budovy, využívala družina pro svou činnost dvě
učebny školy. Zaměřili jsme se na rukodělné
práce. Vyráběli jsme předměty na výzdobu třídy, dárky pro příbuzné, družební školu ve slovenských Čachticích a pro společenské akce
v obci jako pozornost od dětí naší školy.
V rámci odpoledního odpočinku se hodně
četly dětské knihy. Zařazovaly se didaktické
společenské hry a stavělo se ze stavebnic. V tělocvičně a na hřišti hrály děti míčové hry a nechyběly také pohybové hry.
O velkých prázdninách býval provoz
družiny dva týdny. V tuto dobu jsme

v rámci polodenních výletů poznávali celé
okolí Jedovnic a Moravský kras. Odpoledne
za slunného počasí bývalo velmi oblíbené koupání v rybníku Olšovci.
Z letních dvou týdnů činnosti družiny se stal
tzv. příměstský tábor a začaly docházet i děti
ze starších ročníků. Ty dokázaly přes polední
pobyt ve škole nacvičit s mladšími divadlo
a předvést přítomným zaměstnancům a nezapojeným dětem.
Během mateřské dovolené Marie Galitové
letech 1974 – 1976 pracovala v družině jako
vychovatelka Květa Vančurová.
Protože Kotvrdovičtí měli zájem o ŠD pro
své děti, které chodily už do 5. ročníku
do Jedovnic, vzniklo v roce 1978 třetí oddělení, které vedla vychovatelka Věra Křičková.
Od té doby se počet dětí pohyboval kolem 75
ve všech odděleních.
V rámci ŠD mohly děti navštěvovat ZUŠ a byly
prohlubovány i jejich umělecké zájmy hudební
a výtvarné.
V roce 2002 jsem odešla do důchodu.
Anna Kocmanová

Mateřská škola
Co připravujeme pro děti a rodiče v novém školním roce.
Vážení rodiče, milé děti a příznivci mateřské
školy, chtěla bych vás informovat o tom, jak
začal nový školní rok a co připravujeme.
O děti zde pečuje stabilní kolektiv pedagogických a provozních zaměstnanců. Třídy

jsou věkově smíšené, v každé ze čtyř tříd se
mohou vzdělávat děti od 3 do 7 let.
Máme zavedený systém plnění úkolů s rozdílnou obtížností. Děti pracují samostatně
nebo spolu s kamarádem, mají dostatek času
a prostoru. Dle individuální potřeby mohou
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od činnosti odejít a za chvíli se k ní zase vrátit. Každé dítě má portfolio, kam si svoje práce
ukládá. Děti, které dochází do mateřské
školy posledním rokem, pracují podle plánu
individuálního rozvoje. Jedná se o funkční
systém vzdělávání na základě pedagogické
diagnostiky. S tímto plánem pracují učitelky
při nabídce činností a průběžně kontrolují a zaznamenávají posun dětí v daných oblastech.
Ráda bych se s Vámi podělila o první postřehy
a plány, které se rýsují v jednotlivých třídách
pro tento školní rok.
Ve třídě Kačenek se paní učitelky chystají
zaměřit na etickou výchovu. Učit děti znát
základní pravidla slušného chování a umět je
dodržovat. Metoda, kterou rády využívají je
přirozená nápodoba a tvořivá dramatika.
Ve třídě Žabiček je letos většina dětí předškoláků. Začátek školního roku byl proto hodně
pracovní. Děti se hned pustily do připravených
činností.
Třída Kapříků se zaměří na odstraňování
logopedických vad u dětí. A to zařazováním
logopedických her a logopedických cvičení.
Ve třídě Hastrmánci začnou děti spolu s paní
učitelkami naplňovat projekt Se sokolem do života, aneb svět nekončí za vrátky, cvičíme
se zvířátky, který je realizován pod záštitou

MŠMT. Projekt je vypracován tak, aby si děti
předškolního věku trénovaly obratnost, přirozená cvičení, hry s míčem, dále rozvíjí znalosti
a manuální zručnost.
Ve všech třídách budou paní učitelky postupně
zařazovat Hejného metodu výuky matematiky, která rozvíjí celou osobnost dítěte a je
založena na jeho zkušenostech. Za pořízení
didaktických pomůcek Hejného metody velice
děkujeme Klubu rodičů při mateřské škole.
V letošním školním roce jsme opět zapojeni do projektu MAS Moravský kras, díky
kterému máme finanční podporu pro další
vzdělávání pedagogů a pořízení pracovních
ponků, kde děti budou mít možnost pracovat
s opravdovým nářadím, šroubovat, vrtat, řezat,
vyrábět trojrozměrné předměty z balzy. Jedná
se o dlouhodobý cíl, který se nám daří postupně naplňovat.
V měsíci srpnu jsme úspěšně dokončili projekt pod názvem operační program Výzkum,
vývoj vzdělávání, konkrétně jeho druhý běh.
Od září tohoto školního roku v projektu pokračujeme v navazujícím třetím běhu projektu. Získané finance budeme využívat zejména
na pokrytí platu školního asistenta.
Dlouhodobým projektem naší školy, jsou
Kamarádi Moravského krasu, jehož cílem je

podporovat vytvoření základů odpovědného
přístupu dítěte k životnímu prostředí. V rámci
tohoto seskupení se děti mohou těšit například
na vycházku za skřítkem Podzimníčkem nebo
okolo rybníka Za Hastrmanem. Po cestě děti
plní různé úkoly, učí se pracovat s jednoduchou
mapou, zdokonalují svoji tělesnou zdatnost,
pozorují, zkoumají, objevují, učí se chovat
ohleduplně vůči přírodě i ostatním.
V měsíci říjnu přijede do mateřské školy záchranná stanice Ptačí centrum. Děti se seznámí se zvířátky a poslechnou si jejich příběh.
Dále budeme pokračovat v Malé technické
univerzitě, v tak zvaných projektových dnech.
Programy jsou zaměřeny na techniku stavění

věží, na způsob stavění mostů, dozví se, jak
se zpracovává odpad a zahrají si na malého
archeologa. Aktivity se uskuteční pod vedením zkušeného lektora. Rádi bychom s dětmi
navštívili Dům přírody v Moravském krasu
a užili si program pod názvem S chutí do zimy,
který bude o zvířátkách, o zimním období,
uvaříme si čaj na ohni, poslechneme pohádku
a něco vyrobíme.
Děti ze třídy Žabičky a Kačenky spolu s paní
učitelkami připraví pro rodiče vánoční besídku
a děti ze třídy Hastrmánci a Kapříci pozvou
rodiče na vánoční tvoření.
S dalšími akcemi školky se můžete postupně
seznamovat na webových stránkách mateřské
školy a na nástěnkách v obou budovách školy.
Doufám, že současná situace kolem šíření koronaviru nám dovolí plánované akce uskutečnit.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem rodičům
za pochopení a dodržování pokynů nastolených ve vnitřních prostorách mateřské školy.
Děkujeme spolku Pionýr Jedovnice, za darování dezinfekce, která je účinnou prevencí proti
šíření bakterií a virů.
Přeji Vám hodně zdraví a pohodový školní rok.
Mgr. Jitka Kučerová, ředitelka mateřské školy

Základní umělecká škola
Milí přátelé,
chceme vám přiblížit některé činnosti, probíhající na naší škole. V současné době jsou

redukovány kulturní akce konané (nejen)
ZUŠ, neznamená to ale, že by snad žáci zaháleli. Přestože jsme byli nuceni zrušit některá
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vystoupení, pedagogové s nimi pilně pracují
na jejich látce. Do budoucna počítáme s menšími besídkami a koncerty, vždy samozřejmě
podle aktuální situace a poplatně v tu chvíli
aktivním opatřením.
Chtěl bych také zmínit kontinuální práci výtvarného oboru, jehož žáci pod vedením paní
učitelky Jitky Vávrové postupně vytvářejí vnitřní výzdobu zdí na jednotlivých patrech vnější
chodby. Jistě jste si již všimli, že první patro
nese motiv džungle, zatímco ve druhém patře
se postupně dostanete až do vesmíru.
Dále také pracujeme na propagační brožuře
školy, která přibližuje všechny naše nabízené

obory vzdělávání, data o škole, jakož i samotný
kolektiv zaměstnanců pro širokou veřejnost.
Vše se nese v duchu našeho nového „retro stylu“, stejně jako naše nové webové stránky a graficky sjednocené plakáty pro budoucí konané
koncerty a akce. Dnešním rádoby moderním
slangem by se dalo říci, že vzniká nový „vizuál“
školy.
Rád bych vás srdečně pozdravil a rodičům poděkoval, že nám zachovávají přízeň, snažíme se
jim to vracet dobrou náladou a patřičnou péčí
o umělecký růst jejich potomků.
Michal Hreňo, ředitel

Taneční oddělení ZUŠ Jedovnice
V tanečním oddělení se opět setkáváme v plné
sestavě po více než půl roce. Aktuálně opakujeme látku z minulého roku, seznamujeme se
s novými prvky a pracujeme na choreografiích.
V květnu 2021 by nás měl čekat muzikál Z pohádky do pohádky, takže již teď pilně tancujeme a upravujeme taneční čísla.
Také hledáme nové tváře tanečního oddělení,
stále máme volná místa pro ty, co rádi tancují

a chtějí se naučit něco nového. Starší děti budou mít možnost si zatančit v muzikálu nějakou pohádkovou postavu (kuchaře, čerta, vílu,
princeznu a různá zvířátka).
Těšíme se, co nám nový školní rok 2020/2021
přinese za příležitosti.
Mgr. Zuzana Pašová, taneční obor

Výtvarný obor ZUŠ Jedovnice
Cestujeme ...

Školní rok 2020-2021 ve Výtvarném oboru
bude postaven tak trošku opozičně ...
My totiž budeme cestovat, a to po celém světě!
Koukneme se na známá i méně obvyklá místa
a vyzkoušíme si formou vlastní výtvarné tvorby to, co je pro danou oblast typické. Právě
teď pracujeme na keramickém zvířeti, zcela
dle vlastního výběru. Ať už je daný živočich

původem z Jedovnic nebo Tichého oceánu,
všechny jeho „iniciály“ budou pro nás velice
důležité.
Letos budou hotové práce prezentovány formou
fotografií na stránkách ZUŠ více než v předešlých letech, protože zatím nelze slíbit žádnou
velkou výstavu, jak tomu bývalo zvykem ...
Tak tedy – cestujte s námi – kouzelný glóbus je
už ve stádiu „začínám držet pohromadě“.
Jitka Vávrová

Sport
FOTO REPORTÁŽ (VolšoHEC RUN 2020 na dobrou věc)
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Dne 29. 8. 2020 se v areálu kempu Olšovec
konal štafetový charitativní běh s názvem
VolšoHEC RUN 2020. Jedná se již o třetí

ročník tohoto běhu. Náplní jsou běhy od nejkratších pro nejmenší až po štafetový půlmaraton pro dospělé.

Tento běh je organizován na pomoc dětem
s těžkými zdravotními problémy, kteří potřebují peníze na speciální rehabilitace, terapie a pobyty u moře. Tyto nadstandardní služby nejsou
nicméně pojišťovnami propláceny. Ve spolupráci s organizací Život dětem o.p.s. a její zástupkyní Zdenkou Hollerovou se skrze tento běh
vybírají peníze na pomoc těmto dětem.
V aktuálním ročníku putovaly peníze
Štěpánkovi, který má genetickou vadu, která
způsobuje velmi mnoho problémů. Tyto peníze
budou pro něho využity na terapie v Therapy
centre, které mu již pomohly. Pro Mikuláška
s cystickou fibrózou na ozdravné pobyty
u moře. A také pro Elišku s dětskou mozkovou
obrnou, jejíž rodiče tyto finanční prostředky
použijí na rehabilitaci na speciální neuroklinice.
Cílem tohoto projektu je udělat život těmto
dětem krásnější a takový jaký ho máme my
ostatní.
Běh začal ránem, kdy si bylo možno vyzvednout tašku s předměty týkající se běhu a trička
na kterých byly natisknuty názvy jednotlivých
týmů. Po této části začal úvod, ve kterém měl
slovo vedoucí organizačního týmu Radim
Roček z firmy Phoenix Contact.
Radim Roček mě poskytl krátký rozhovor,
ve kterém nám řekne více o tomto běhu. Dle
jeho slov se za 3 roky této akce pomohlo již 5
dětem a tento rok se přiblíží výběrem peněz
v celkové výší 600 000 Kč a navýší počet dětí,
kterým pomohou na 8. Tento rok se zkomplikoval z důvodu corony. Celá událost byla přesunuta. S přesunem také odřekli účast lidé a další
lidé se do závodu nehlásili. I přesto doufá, že by
se mohli dostat na vyšší částku než v prvním
ročníku (172 000 Kč). Co se týká organizace,
nejnáročnější byl první ročník, a to nejenom
z důvodu toho, že nevěděli, co vlastně potřebují
všechno zařídit. Dále kde co sehnat (povinnost,
aby na akci byla sanitka, časomíra a čipy nutné
na snímání časů běžců a jiné), ale také z důvodu
tuto akci zpropagovat a dostat mezi lidi. Za tři
roky zde vznikla již silná komunita, která se každý roční vrací.
Protlačit zcela novou událost v dnešní době je
nesmírně náročné. Radimovi Roučkovi se podařilo přesvědčit Petra Švancaru, fotbalistu, aby
jim z propagací pomohl. Natočil s ním video

a skrze placenou reklamu na facebooku se mu
podařilo tuto událost dostat mezi lidi. Díky tomuto se prvního ročníku účastnilo 324 běžců.
I přesto, že lidé neznali tuto událost, ani nevěděli, k čemu by mohla být dobrá, přišli a podpořili. Hlavním důvodem začít organizovat tento běh byl, že sám běhá a nikde nebyla událost
tohoto typu a ještě, aby měla nějaký vyšší smysl.
Našel jednu, ale tam se jednalo o čistě komerční běh, ve špatný čas a pouze v Praze. Sehnat
sponzory na událost charitativního rázu může
a nemusí být jednoduší.
Běhy začínaly od nejnižších věkových kategorií a postupně se posouvaly dále ke starším.
V očích dětí šlo vidět nadšení pro běh. U jiných
dětí šlo spíše naopak vidět, že ani neví, proč
běží a spíše je do běhu přihlásili rodiče.
Po prvních pár kolech doběhli nejmladší.
Někteří s nich se rozbrečeli, zřejmě z důvodu
adrenalinové náročnosti tohoto běhu. Tyto
děti putovali přímo do náručí utěšujících rodičů, kteří je pochválili, obejmuli a políbili.
Zanedlouho i slzy zmizely.
Starší děti, hlavně kluci již běh brali vážněji a mohl jsem na nich vidět, že chtějí vyhrát.
V jednom z běhů přichází na scénu Filípek.
Jemu peníze pomohly v minulém ročníku
VolšoHEC RUNu. Je tam s otcem, který
vede kočárek. Příjezd je podporován jásotem
a tleskáním lidí.
Zanedlouho otec s Filípkem probíhá cílovou
linií za podpory členů rodiny a přihlížejících.
Ze zdravotních důvodů se z 3 dětí, které v tomto ročníku byli podpořeny, dostavil na akci jenom Štěpánek s rodiči. Pojďme si vyslechnout,
co nám jeho rodiče chtějí říci.
Dle slov rodičů má mutaci jednoho z genů,
díky tomu má mikrocefálii a 5 let nepřijímal
potravu, pouze skrze sondu a nechodil. Byl
ležák několik let. Intenzivními rehabilitacemi
a cvičením ho dostali do stavu, kdy běhá, nemluví a přijímá potravu ústy. Tyto intenzivní
rehabilitace a cvičení pojišťovací společnosti nefinancují. V takové situaci rodiče pro dítě udělají maximum a vyzkouší, co jde. Do pomoci
Štěpánkovi investovali hodně času a péče a zjistili, že mu velmi pomáhají koně a komplexní
dvoutýdenní rehabilitaci. Po ní vidí posuny,
které jsou veliké. Alternativy pojišťovny neplatí.
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Nikdy je nenapadlo, že by ho odepsali, a když se
jich na to někdo zeptal proč tak neučili, velmi se
tomu divili a nechápali to.
Poté následují další běhy již starší dětí, kluků
a holek. Po proběhnutí cílovou linií nemá jedna
z nich ani dech odpovědět moderátorovi na to
jaké to bylo a druhá leží a vydechuje z vyčerpání
na zemi.
Lidé kolem relaxují, konzumují zmrzlinu a culí
se do fotoaparátu.
Následuje vyhlášení vítězů. Jsou jim
předány ceny, diplomy a jsou ověšeni medailemi. Mají radost.
Začínají přípravy na velkou štafetu, její délka je
21,1 km tedy půlmaraton. Běží se 4 kola. Každé
kolo běží 1 člen štafety. Lidé se mentálně připravují, a protahují své ztuhlé kancelářské svaly.
Běhu se účastní muži, ženy, tencí, širocí a svalnatí. Mají jednu věc ovšem společnou a to
zúčastnit se a tím udělat dobrou věc. Tým IC
klinika Brno vztyčuje svoji vlajku.
Lidé před závodem poslouchají v napětí organizátora Radima. Lidé se srocují u startovní linie
a nastavují si své inteligentní hodiny na měření
všeho možného i nemožného. Napínají se, pokládají svá chodidla na startovní linii. Je ticho
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před bouří. Výstřel. Běžci vyběhli a neúprosně
se řítí k první předávce štafety na další členy
týmu.
V průběhu proběhávání přes startovní linii je
běh komentován Radimem. Celý běh je rušen
neustálým průjezdem aut. Na dotázání proč
tomu tak je mi Radim odpověděl, že místní
starosta nemohl uzavřít tuto silnici pro potřebu
běhu. Tento krok se setkal z nevolí účastníků
i pozorujících.
Radim mi v průběhu běhu dá nahlédnout
do seznamu týmů, kde můžeme vidět názvy
jako parta hic, aspire woman, zřejmě slušný oddíl, šakalí dech a jiné.
Po doběhnutí posledních se soutěžící chladí pivem a nechávají se vyfotografovat pod stuhou
s nápisem „VolšoHEC Run“
Přesuneme se do vnitřního areálu prostoru
kempu Olšovec, kde jsou vyhlašovány výsledky. Jednotlivé týmy jsou odměňovány taškou
s láhví vína.
Po vyhlášení se na scéně objeví Zdeňka
Hollerová z nadace Život dětem o.p.s. Je jí předán šek s hodnotou 186 682 kč. Tato suma se
tento rok vybrala na pomoc. Paní Hollerová má
proslov a děkuji za spolupráci. S paní Hollerovou
jsem provedl středně dlouhý rozhovor. Pojďme
zjistit co má na srdci.
Dle jejich slov je Život dětem obecně prospěšná společnost, která se zaobírá pomocí
vážně nemocným dětem. Za tu dobu co před
20 lety organizaci založili, dětem rozdali
297 000 000 Kč. Dříve těmito dary pomáhali nemocnicím, teď pomáhají spíše rodinám.
Obzvláště těm, kteří mají domácí péči, potřebují koupit rehabilitaci či vybavení. Otázku,
jak se k takovým případům staví stát a zdali
organizace jako Život dětem je třeba, hodnotí

jako těžkou. Při koupi vozíčku ho stát proplácí
jednou za 5 let a dají jenom určitou část. Zbytek
si lidé musí sehnat sami. Buď v jiných organizacích nebo v Život dětem. Získat peníze na věci
výše zmíněné je těžké. Stává se, že tatínkové to
nevydrží a od rodiny odejdou a tak tu máme
hodně maminek samoživitelek. Byla položena
otázka jak těžké je vybrat mezi jednotlivými
případy dětí a komu peníze přidělit. Mají dozorčí radu, která jednotlivé případy schvaluje.
Celkově přišlo 400 přihlášek. Kritéria pro výběr vyvolených jsou například, jak moc je dítě
nemocné a jaká je finanční situace rodiny.
Dle hlavy týmu organizátorů Radim se akce
úžasně vydařila vzhledem k březnovým podmínkám. Jediné co ho mrzí je, že 3 000 Kč
chybí do 600 000 Kč za 3 ročníky. I přesto, že
se vybralo hodně peněž to rodičům na plné pokrytí nákladů nebude stačit, nicméně jedná se
o velmi velikou část. Další roční běhu se bude
konat 22. 4. 2020.

Běh dle názorů soutěžících byl náročností akorát až náročnější.
Účastníkům, soutěžícím a organizátorům byla
položena otázka, co by chtěli vzkázat světu.
Tohle chtějí vzkázat: Pomáhejte ostatním a tím
pomůžete i sobě. Hledejte cestu, vždy se najdou
překážky. Aby všichni byli zdraví. Ať lidé běhají
pro dobrou věc. Ať se má svět dobře. Nechť se
lidé usmívají. Pomáhejme. Aby svět poslouchal
dobrou hudbu. Ať se lidé mají dobře a ať u nich
neprší jako u nás. Aby se lidé k sobě chovali
lépe. Ať se mají všichni rádi. Asi nic. Měli bychom být na sebe hodnější. Mír lásku a pohodu
pro svět.
Břetislav Sobek
(Poznatek redakce: Článek nebyl gramaticky
upravovaný ani krácený)
Autor fotografií „FOTO | ŽURNALISTIKA |
TISK - BRETTI“

Různé
JAK TŘÍDIT ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ?
BIOODPAD (hnědá)
Patří sem:
• Zbytky jídel rostlinného původu

• Zbytky ovoce a zeleniny
• Zbytky pečiva a obilnin
• Květiny
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•
•
•
•

Kávový odpad
Čajové sáčky
Tráva a plevel
Listí, seno a sláma

! Nepatří sem !
• Fritovací olej
• Jednorázové pleny
• Uhynulá zvířata
• Skořápky od vajíček
• Zbytky masa, kostí, kůže
• Trus zvířat a psů
• Zvířecí srst
• Větve a dřevěný odpad (piliny, hobliny)
• Popel, písek, hlína, kamení
• Cigarety
• Kovy

PLAST (žlutá)
Patří sem:
• Sešlápnuté PET lahve (i s víčkem)
• Nápojové kartony – obaly (krabice) od mléka a nápojů
• Sáčky, tašky a folie
• Polystyren
• Kelímky od másla, jogurtů a jiných potravin
• Plastové obaly od šamponů, mýdel, čistících,
mycích a pracích prostředků
• CD/DVD
• Hliníkové plechovky od piva a nápojů
! Nepatří sem !
• Linoleum, PVC
• Pryžové výrobky
• Koberce
• Textil pěnový polyuretan-molitan
• Pneumatiky
• Videokazety
• Kabely
• Sprejové lahve
• Obaly od olejů, obaly silně znečištěné
• Zbytky jídla
• Obaly od nebezpečných látek, barev, chemikálií a léčiv

PAPÍR (modrá)
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Paří sem:
• Noviny, časopisy
• Školní sešity
• Knihy

•
•
•
•
•
•
•

Brožury
Reklamní letáky
Katalogy
Psací a balící papír
Čisté papírové obaly a sáčky
Rozložené krabice a kartony
Telefonní seznamy

! Nepatří sem !
• Znečištěný papír
• Voskovaný papír
• Obaly od másla
• Nápojové kartony od mléka a nápojů
• Zbytky tapet
• Papírové kapesníky a ubrousky
• Jednorázové pleny
• Uhlový papír (kopírák)
• Pauzovací papír
• Papírová plata od vajec

BÍLÉ SKLO:
Patří sem:
• Veškeré bílé obalové sklo (láhve od nápojů
bez kovových či plastových uzávěrů, skleněné nádoby)
! Nepatří sem !
• Porcelán
• Drátosklo
• Varné sklo
• Televizní obrazovky a PC monitory
• Zrcadla
• Automobilová skla
• Lahvičky od léčiv
• Zářivky a výbojky
• Běžné žárovky

BAREVNÉ SKLO
Patří sem:
• Veškeré barevné obalové (láhve od nápojů
bez kovových či plastovývh uzávěrů, skleněné nádoby)
• Tabulové sklo
! Nepatří sem !
• Porcelán
• Drátosklo
• Varné sklo
• Televizní obrazovky a PC monitory
• Zrcadla

• Skleněné láhve, plasty, CD/DVD
• Odpady obsahující škodlivé látky (barvy,
laky, rozpouštědla, chemikálie, léky)
• Staré elektrické a elektronické přístroje
• Velkorozměrový odpad, dřevo, korek
• Stavební odpady
• Úsporné zářivky a výbojky
•
•
•
•

Automobilová skla
Lahvičky od léčiv
Zářivky a výbojky
Běžné žárovky

KOMUNÁLNÍ ODPAD
Patří sem:
• Sáčky z vysavačů
• Zbytky masa, ryb, uzenin, kostí, skořápky
od vajec
• Trus zvířat a psů
• Běžné žárovky (nikdy úsporné zářivky
a výbojky)
• Popel (bez žhavých zbytků)
• Použité čistící utěrky, houby
• Keramika
• Hygienické artikly, vata, vatové tyčinky
• Jednorázové pleny
• Silně znečištěné nebo ne zcela vyprázdněné
obaly
! Nepatří sem !
• Biodpad, papír, lepenka kovy

Dejte odpadu šanci k dalšímu využití. Má
to smysl!

Co se děje s odpadem dále?

Vytříděný papír a plast z barevných kontejnerů se sváží na dotříďovaní linku, kde se ručně
odpady dotřiďují a připravují dle požadavků
jednotlivých zpracovatelů k expedici. Skleněné
střepy se sváží odděleně (tj. zvlášť bílé a zvlášť
barevné) na překladiště. Odtud se sklo odváží
na speciální třídící linky.
• Tříděním odpadů snižujeme výdaje obce
na odstranění směsného komunálního
odpadu
• Tříděním odpadů chráníme životní prostředí – druhotné suroviny jsou cenným zdrojem
materiálů
• Třídění odpadů stanovuje obecně závazná
vyhláška obce
• Odpady třiďte hned, jak vzniknou, zvlášť
do košů nebo tašek
• Do barevných kontejnerů dávejte jen to, co
do nich opravdu patří
• Před vhozením do kontejneru minimalizujte
jeho objem sešlápnutím

Pozvánky
Olšovec, s. r. o. a městys Jedovnice si Vás
dovolují pozvat na

XXTRADIČNÍ VÝLOV RYBNÍKA
OLŠOVCE 2020
sobota 24. října 7:30 - 17:00 h a neděle 25.
října 7:30 - 16:00 h, hráz „U BAŠTY“
• stánkový prodej živých ryb (kapr, amur, tolstolobik, lín, candát, štika, sumec)
• dvoudenní jarmark u bašty (nabídka rozmanitého sortimentu zboží)

• občerstvení včetně
specialit z ryb
• doprovodný program
(kolotoče pro děti,
jízda na ponících)
• WC najdete na hrázi pod restaurací
Hastrman, v kulturním domě (vchod zezadu, tj. od bytovek) a na začátku asfaltového
parkoviště
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• Zajištěny budou operativní posily
linek IDS JMK č. 201 z Brna - Staré

osady a č. 231 z Blanska. Vybrané spoje linky z Vyškova č. 167 pojedou bez
přestupů v Senetářově až do Jedovnic
- viz níže záložka Přijedu autobusem IDS
JMK, kde najdete i informace k přístupu
na hráz ze zastávky Chaloupky a ze zastávky
náměstí.
• Informace pro stánkaře - viz záložka níže
• Videa z minulých let najdete na konci této
stránky, v delší reportáži od MC filmu z roku
2010, kde se dozvíte i něco o historii rybníků
v naší obci

XXDýňování s Dymáčkem
NEDĚLE 11. ŘÍJNA 2020 V 15:00
Legionářská, 679 06 Jedovnice, Česká
Republika
Přijďte si s dětmi vydlabat dýni a zasoutěžit.
Budeme se na vás těšit.

Inzerce
XXFARMA ZOUHAROVI S. R. O.
PRODEJ VYKRMENÝCH PRASAT

Nabízíme vykrmená prasata v živém či v půlkách.
Možný odběr jen jedné
půlky.
K odběru Říjen - Březen

Více informací na telefonu či na facebook
https://www.facebook.
com/Zouharovi.farma
TELEFON: 608 756 885
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V případě nepříznivého počasí se akce přesouvá na jiný termín.

XXČernobyl – spící peklo
4.11.2020 19:00, Kino Blansko
Katastrofa jaderné elektrárny v Černobylu
ovlivnila svět, nic není jako dříve. S následky
se potýkáme dodnes a ještě dlouhých 22 tisíc
let budeme. Jak to vše proběhlo, co se stalo
po výbuchu, jak to vypadá dnes v zakázané
zóně a příběhy lidí, kteří neměli žít, nebo naopak si na sklonku života vybrali zakázanou
zónu jako svůj domov. Včera i dnes, fakta i příběhy. Vydáme se do města duchů Pripjať, ale
i do okolí poznat jak vypadá místo po více jak
33 letech od havárie.

XXJiří Kolbaba - Norsko
6.11.2020 18:30, Černá Hora, Sokolovna
Přednáška cestovatele Jiřího Kolbaby se uskuteční v pátek 6. 11. 2020 od 18:30 hodin v sokolovně v Černé Hoře.
Předprodej vstupenek bude zahájen 16.
10. 2020 ve Vinotéce Pod lipami. Tel. č.
721 294 856.

