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Starostovo okénko
Vážení spoluobčané,
dnes se setkáváme v době po prázdninách a do-
volených. Letos jsme mohli cestovat a  užívat 
prázdninových dovolených. Tak snad bude 
lépe i nadále.
1. 9. jsme zahájili nový školní rok a přeji všem, 
ať je lepší než ten minulý.
V měsíci červnu se sešlo ZM ke svému jednání, 
následně proběhla beseda s občany o budoucí 
výstavbě Na Kopci. Diskutovali jsme o záměru 
budování bytového domu a  demolici starého 
dvora.
Zastupitelé rozhodli o daru postiženým obcím 
na jižní Moravě.
Zářijové zasedání schválilo smlouvy na  od-
kup pozemků, opravu místních komunika-
cí v  Chaloupkách, náměstí a  ulici Tyršova 
a Na Kopci.
Schválili jsme změny územního plánu a  Plán 
rozvoje sportu.
Chtěl bych Vás požádat, aby jste parkovali svá 
vozidla na  svých pozemcích a  zachovali tak 

volný průjezd těchto komunikací. Problémy 
jsou zejména v  ulici  Leginářské, Olšovecké 
a Na Kopci, kde nemohou často projet svozová 
vozidla.
Prosím omezte vození dětí do  školní budovy, 
pěší cesty jsou nově opraveny a je zde zaručena 
bezpečnost našich dětí.
Minulý měsíc se stalo několik dopravních ne-
hod na ulici Jiráskova. Na celkovou úpravu kři-
žovatky je vydáno územní i stavební rozhodnu-
tí s termínem dokončení r. 2023. Snad se tedy 
dočkáme opravy této problémové křižovatky.
Poslední dobou se nám scházejí děti školou 
povinné v  různých částech obce. Konzumují 
alkoholické nápoje, kouří a nechávají po  sobě 
veliký nepořádek. I  když policie městyse toto 
řeší na  místě, prosím rodiče, aby se zajímali 
o to, co a kde jejich děti dělají ve volném čase.
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. 18  
ze dne 21. 9. 2021 konané na úřadu městyse v zasedací místnosti č. 20

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí Zastupitelstvo městyse Jedovnice:

1. schvaluje ověřovatele zápisu pana Leoše 
Blažka a Ing. Josefa Matušku.
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2. schvaluje po doplnění program 18. zasedá-
ní zastupitelstva městyse.

3. schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2021 dle 
předloženého návrhu.

4. na  základě doporučení výběrové komise 
vybralo ve  výběrovém řízení na  zakázku 
„KD Jedovnice – rekonstrukce kotelny“ 
firmu CERGOMONT s.r.o., Horní Lhota 
127, 678 01 Blansko, IČO 46993223.

5. schvaluje Smlouvu o  dílo s  firmou 
CERGOMONT s. r. o., Horní Lhota 127, 
678 01 Blansko, IČO 46993223, na reali-
zaci zakázky „KD Jedovnice – rekonstruk-
ce kotelny“.

6. schvaluje Smlouvu o  dílo s  firmou 
KUBIKO s. r. o., 679 23 Brumov 103, IČO 
27710637, na realizaci zakázky „Jedovnice 
– oprava místní komunikace – Kniessova 
v k. ú. Jedovnice“.

7. schvaluje Smlouvu o  dílo s  firmou 
SWIETELSKY stavební s. r. o., Jahodová 
60, 620 00 Brno, IČO 48035599, na reali-
zaci zakázky „Obnova místních komunika-
cí a parkoviště v Jedovnicích“.

8. souhlasí s  nákupem pozemku p.č. 2558 
o výměře 403 m2 za cenu ve výši 11.000 Kč 
a  schvaluje Kupní smlouvu č. UZSVM/
BVY/2461/2021-BVYM s  Úřadem pro 
zastupování státu ve  věcech majetkových, 
odloučené pracoviště Vyškov, Masarykovo 
nám. 165/16, 682 01 Vyškov.

9. projednalo návrh na pořízení změny poda-
ný právnickou osobou Městys Jedovnice, 
IČ:  002  80  283, se se sídlem Havlíčkovo 
nám. 71, 679 06 Jedovnice a souhlasí s po-
řízením změny Územního plánu Jedovnice 
týkající se změny funkčního využití po-
zemku p.č. 970 v k.ú. Jedovnice, na plochu 
bydlení hromadného s převahou bytových 
domů BH. Bude rovněž prověřena maxi-
mální výška obytných budov v  této ploše 
s ohledem na okolní zástavbu.

10. projednalo návrh na pořízení změny poda-
ný fyzickou osobou panem J. B., Jedovnice, 
a  souhlasí s  pořízením změny Územního 
plánu Jedovnice týkající se změny funkč-
ního využití části pozemků p.č. 2528/309, 
p.č. 2528/310 a  p.č. 2528/23 vše v  katas-
trálním území Jedovnice, na plochu zeleně 
soukromé a vyhrazené ZS.

11. projednalo návrh na pořízení změny poda-
ný právnickou osobou Vodárenskou akci-
ovou společností, a.s. Soběšická 820/156, 
Lesná. 638 00 Brno, a souhlasí s pořízením 
změny Územního plánu Jedovnice týkající 
se změny funkčního využití části pozem-
ků p.č. 2664/9, p.č. 2664/19, p.č. 2664/8, 
p.č. 2664/8, p.č. 2664/7, p.č. 2664/6, 
p.č. 2664/5 vše v  katastrálním území 
Jedovnice, na plochu rekreace individuální 
nebo hromadné.

12. projednalo návrh na  pořízení změny 
podaný fyzickou osobou mž. Ing.  J. V. 
a  Ing.  S.V., oba bytem Jedovnice a  sou-
hlasí s pořízením změny Územního plánu 
Jedovnice týkající se změny funkčního vy-
užití pozemku 2456/63 v katastrálním úze-
mí Jedovnice, na plochu zeleně soukromé 
a vyhrazené ZS. V této souvislosti může být 
přehodnoceno využití další části územních 
rezervy R2 navazující na  zastavitelné plo-
chy Z1 v návaznosti na rozvojovou plochu 
Z44.

13. schvaluje (potvrzuje) název ulice Pod 
Horkou pro část od  průmyslové zóny 
po křižovatku s ul. Zahradní.

14. schvaluje Plán rozvoje sportu městyse 
Jedovnice

15. schvaluje Kupní smlouvu s P. H. – velkoob-
chod s. r. o., Chelčického 1186/56, 678 01 
Blansko, IČO 26950740, na  nákup po-
zemků p.č. 2454/113 o výměře 306 m2, p.č. 
2454/114 o  výměře 88 m2, p.č. 2454/115 
o výměře 61 m2 a p.č. 2454/117 o výměře 3 
m2, za kupní cenu ve výši 1 Kč.

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 43 ze dne 10. 8. 2021

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse Jedovnice schvaluje:
•	 Smlouvu o  smlouvě budoucí o  zřízení věc-

ného břemene č. 8800105161_1/BVB/P se 
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společností GasNet s. r. o., Klišská 940/96, 
Klíše, 400 01 Ústí nd Labem.

•	 smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000047 
s panem D. B. a paní Mgr. P. D., Černá Hora

•	 smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000297 
s T. P., Vyškov a P. P., Praha.

•	 smlouvu o nájmu bytu č. A1 3A1 a garážo-
vého stání č. A1 3A1 na ul. Zahradní 677, 
679 06 Jedovnice, s  paní J. M., Řícmanice 
a BD Veselec, bytové družstvo, Havlíčkovo 
nám. 71, 679 06 Jedovnice.

•	 Vnitřní směrnici č. 2/2021 o  zabezpečení 
zákona o  finanční kontrole, která nabývá 
účinnost dne 1. 9. 2021.

•	 Smlouvu o dílo na dodávky a související prá-
ce při realizaci veřejné zakázky „Dětské hři-
ště ZŠ Jedovnice“ s firmou hřiště.cz, s. r. o., 
IČ: 283 54 303, Příkop 838/6, 602 00 Brno.

•	 Smlouvu o dílo na provedení díla dle projek-
tové dokumentace „Stezka pro chodce a cyk-
listy JEDOVNICE – KRASOVÁ“ s firmou 
SET - stavby s.r.o., 684 01 Němčany 290.

•	 rozpočtové opatření č. 6/2021 dle předlože-
ného návrhu.

Rada městyse Jedovnice souhlasí:
•	 se zveřejněním záměru prodeje části pozem-

ku p.č. 459/1 o výměře cca 410 m2.
•	 se stavbou: „Vodovodní přípojka pro objekt 

individuální rekreace č.ev. 289, Jedovnice“ 
dle předložené dokumentace, na  pozem-
cích p.č. 1747/1 a  2068, katastrální úze-
mí Jedovnice, obec Jedovnice, které jsou 
ve vlastnictví městyse Jedovnice, za podmí-
nek daných Dohodou o právu provést stavbu 
na pozemcích ve vlastnictví městyse, žadatel 
P. O., Jedovnice, zastupující na základě plné 
moci M. F., Brno.

•	 se zásahem do  chodníku  na  pozemku p.č. 
1043/1, k.ú. Jedovnice pro napojení objektu 
č.p. 227 do kanalizace za podmínek daných 
Dohodou o  právu provést stavbu na  po-
zemcích městyse Jedovnice, žadatel M. T., 
Jedovnice.

•	 s  provedením ručního výkopu jímky 
pro  přečerpávací nádrž o  objemu 1 m3 ve-
dle objektu individuální rekreace č.ev. 111, 
Jedovnice na pozemku parcela číslo 1747/1, 

k.ú. Jedovnice, obec Jedovnice, ve vlastnictví 
městyse Jedovnice, žadatel V. F., Chornice.

•	 se stavbou: „Nový vstup do  rodinného 
domu č.p. 696, Jedovnice“ na  pozemcích 
p.č. 1375/8, 1375/18, katastrální území 
Jedovnice, obec Jedovnice, které jsou ve vlast-
nictví žadatele dle předložené dokumentace, 
žadatel A. H., Jedovnice, zastoupený na zá-
kladě plné moci Ing. P. K., Jedovnice.

•	 se stavbou „Tiskárna SITISK – II. etapa“ 
podle PD, ve  které je již vyznačen prostor 
pro kontejnery na  separovaný odpad dle 
požadavků Rady městyse Jedovnice, žadatel 
SITISK s.r.o., Havlíčkovo nám. 46, 679 06 
Jedovnice, v  zastoupení AiD team a.s., 
Netroufalky 797/7, 625 00 Brno.

•	 se zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č. 
249/2 v k. ú. Jedovnice, o výměře 142 m2.

•	 s  konáním následujících jachtařských akcí 
v roce 2021 na rybníku Olšovec:

•	 14. a 15. 8. Finnlandia cup,
•	 11. a 12. 9. Jedovnický kapr,
•	 žadatel Jachetní oddíl Olšovec Jedovnice, 

z.s., Havlíčkovo nám. 71, 6789  06 
Jedovnice.

Rada městyse bere na vědomí:
•	 přehled hospodaření ZŠ a MŠ za 2. čtvrtletí 

roku 2021.
•	 zápis z  jednání komise kulturně spolkové 

ze dne 1. 7. 2021.
•	 Rada městyse Jedovnice ukládá:
•	 tajemnici ÚM zaslat přehled hospodaření ZŠ 

a MŠ zastupitelům a předsedovi finančního 
výboru ukládá předložit přehled hospodaře-
ní na nejbližším jednání finančního výboru.

Rada městyse Jedovnice nereflektuje:
na předkupní právo chaty č.e. 153

Rada městyse Jedovnice na základě doporu-
čení výběrové komise vybrala
•	 ve  výběrovém řízení na  zakázku „Dětské 

hřiště ZŠ Jedovnice“ firmu hřiště.cz, s. r. o., 
IČ: 283 54 303, Příkop 838/6, 602 00 Brno.

•	 ve  výběrovém řízení na  zakázku „Stezky 
pro chodce a  cyklisty – úsek Jedovnice – 
Krasová“ firmu SET - stavby s.r.o., 684 01 
Němčany 290, IČO: 05094909.
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Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 44 ze dne 25. 8. 2021

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:
Rada městyse Jedovnice souhlasí:
 s  přijetím účelově určeného finančního 
daru pro  příspěvkovou organizaci Základní 
škola Jedovnice, příspěvková organiza-
ce, Nad  Rybníkem 401, 679  06 Jedovnice, 
od WOMEN  FOR WOMEN, o. p.  s., 
Vladislavova 152/4, 140  00 Praha, na  období 
od 1. 9. 2021  do 30. 6. 2022 dle předlo-
ženého návrhu.

Rada městyse Jedovnice na základě doporu-
čení výběrové komise vybrala
ve výběrovém řízení na zakázku „Obnova míst-
ních komunikací a  parkoviště v  Jedovnicích“ 
firmu SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný 
závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 
60, 620 00 Brno, IČO 48035599, a doporučuje 
zastupitelstvu městyse schválit s  touto firmou 
smlouvu o dílo.

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 45 ze dne 7. 9. 2021

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:
Rada městyse Jedovnice souhlasí:
•	 s podáním žádosti o podporu z IROP s ná-

zvem „MAS Moravský kras z.s. – IROP – 
Rozvoj infrastruktury základních škol II“, 
žadatel Základní škola Jedovnice, příspěvko-
vá organizace, Nad Rybníkem 401, 679 06 
Jedovnice.

•	 se stavbou: „„Zahradní domek na p.č. 2367, 
k.ú. Jedovnice“ na  pozemku p.č. 2367, ka-
tastrální území Jedovnice, obec Jedovnice, 
který je ve vlastnictví žadatele dle předložené 
dokumentace, žadatel J. P., Jedovnice.

•	 se stavbou „Vodovodní přípojka na pozemek 
p.č. 948, k.ú. Jedovnice“, kterou bude dotče-
na parcela p.č. 969/5, k.ú. Jedovnice, která 
je ve vlastnictví městyse Jedovnice a na jejíž 
části bude nutný zásah komunikace, za pod-
mínek daných Dohodou o  právu provést 
stavbu na pozemcích městyse Jedovnice, ža-
datelka A. K., Jedovnice.

•	 se stavbou: „Novostavba RD, Jedovnice“ 
na  parcele p.č. 283/1, k.ú. Jedovnice, včet-
ně přípojek a  zpevněných ploch na pozem-
cích p.č. 3/1, 8, 287, k.ú. Jedovnice, obec 
Jedovnice, ve  vlastnictví městyse Jedovnice 
za  podmínek daných Dohodou o  právu 
provést stavbu na  pozemcích ve  vlastnictví 
městyse. Žadatel P. K., Jedovnice.

Rada městyse Jedovnice nereflektuje:
•	 na předkupní právo 1/2 nemovitosti č.e. 267.
Rada městyse Jedovnice schvaluje:
•	 smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000359 

s panem P. Š. a paní L. Š., Brno.
•	 o  nájmu pozemků č. 0026000153 s  J. S., 

Brno.
•	 finanční dar:

 - městu Hodonín – místní část Pánov ve výši 
20.000 Kč na zřízený transparentní účet č. 
123-3118540217/0100,

 - obci Lužice ve  výši 20.000 Kč 
na  zřízený transparentní účet č. 
123-3116370277/0100,

 - obci Mikulčice ve výši 20.000 Kč na zříze-
ný transparentní účet č. 299222440/0300,

 - obci Moravská Nová Ves ve  výši 
20.000 Kč na  zřízený bankovní účet č. 
6013203349/0800, variabilní symbol 1,

 - obci Hrušky ve  výši 20.000 Kč 
na  zřízený transparentní účet č. 
123-4548350207/0100.

•	 podání žádosti o dotaci na vybudování více-
účelového sportovního hřiště v  Jedovnicích 
z  programu „Regionální sportovní infra-
struktura 2020 – 2024“ z  vyhlášené výzvy 
„Regiony 2021“.

•	 Příkazní smlouvu o  zabezpečení přípravy 
žádosti o  dotaci na  projekt „Víceúčelové 
sportovní hřiště v  Jedovnicích“ z  progra-
mu „Regionální sportovní infrastruktura 
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2020 – 2024“ s firmou ARTENDR s. r. o., 
Nádražní 67, 281 51 Velký Osek.

•	 Rada městyse Jedovnice bere na vědomí
•	 stížnost paní D. T., Jedovnice, a konstatuje, 

že dílčí opatření k nápravě byla přijata a bude 
se problematikou v RO dále zabývat.

•	 dopis zřizovateli ZŠ k  aktuálnímu mimo-
řádnému opatření Ministerstva zdravot-
nictví o  organizaci nového školního roku 

od  Ing.  arch. S. K., Jedovnice, a  souhlasí 
s  obsahem odpovědi zaslané ředitelkou ZŠ 
Ing. Lenkou Danielovou, Ph.D.

Rada městyse Jedovnice nesouhlasí
•	 s  žádostí o  finanční podporu na  realizaci 

prodloužení vodovodního venkovního řádu 
v rekreační oblasti, žadatelka H. R., Bílovice 
nad Svitavou.

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 46 ze dne 21. 9. 2021

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:
Rada městyse Jedovnice revokuje:
 své usnesení č. 45/1 ze 45. schůze rady městyse 
konané dne 7. 9. 2021.
Rada městyse Jedovnice souhlasí:
s  podáním žádosti o  dotaci na  projekt 
„Odborná učebna na  ZŠ Jedovnice“ v  rámci 

15.  výzvy MAS MORAVSKÝ KRAS Z.S. – 
IROP – Rozvoj infrastruktury základních škol 
II“. Rada městyse vyjadřuje souhlas s  předfi-
nancováním projektu „Odborná učebna na ZŠ 
Jedovnice“ v  době jeho realizace a  s  financo-
váním spoluúčasti ve  výši 5 %, s  provedením 
technického zhodnocení majetku dotčeného 
realizací projektu a udržením výstupů projek-
tu minimálně po  dobu udržitelnosti, tj. min. 
po dobu 5 let od ukončení realizace projektu.

Další informace
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.:
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.:
1. října, 15. října, 29. října,
12. listopadu, 26. listopadu.
Pro 3. část (ul. Barachov, ul. K Propadání, 
parkoviště u KD)
přistavení v  sudé čtvrtky v  8:00 hod.,  odvoz 
následující den ráno v 8:00 hod.:
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.:
8. října, 22. října,
5. listopadu, 19. listopadu,
3. prosince.
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Budoucnost areálu „panského dvora“ Na Kopci

Panský dvůr je komplex budov v centrální části 
„Kopce“, obklopený nepřehlédnutelnými by-
tovkami. Jednu část tvoří bývalý lihovar, podle 
kterého se někdy celý areál nepřesně nazývá. 
Dvůr prošel různými přestavbami a úpravami, 
ale některé jeho části pocházejí zřejmě už z 18. 
století. Není vyloučeno, že může obsahovat 
i  zbytky zdiva středověkého panského dvora 
z 15. století. Upřesnění stáří a zhodnocení his-
torické cennosti nebo bezcennosti by mohl při-
nést stavebněhistorický průzkum, který zatím 
nebyl realizován. Každopádně dvůr zde stál 
mnohem dříve než okolní zástavba. Občasné 
tvrzení, že dvůr „sem nepatří“, je tak vlastně 
otočené naruby.
V  průběhu uplynulých tří volebních období 
(2006–2018) se zastupitelé tématu rekonstruk-
ce a využití areálu „lihovaru“ věnovali jen spora-
dicky, krátce a převážně v souvislosti s nějakou 
jinou záležitostí. Většina prostor areálu měla 
své využití, obec získávala příjmy z pronájmu, 
opravy jednotlivých částí většinou předkládali 
a  spolufinancovali nájemníci. Pravděpodobně 
z  toho důvodu návrhy na  zpracování studie, 
která by řešila změny areálu, nenašly v zastupi-
telstvu podporu. Zdálo se to jako zbytečné vy-
hození peněz na řešení problému, který nepálí. 
Bylo nutné řešit jiné, důležitější věci.
O tom, že taková situace opravdu byla, svědčí 
i volební programy z roku 2018, kdy se uskuteč-
nily poslední komunální volby. Subjekty Volný 
čas a Budoucnost měly obecnou formulaci tý-
kající se pouze vybudování parkovacích míst 
Na Kopci, KDU-ČSL zmiňovala přípravu pro-
jektu revitalizace objektu „lihovar“. Konkrétní 
představu o  „lihovaru“ předkládalo voličům 
pouze sdružení Jedovnice 2018, které ve voleb-
ním programu uvádělo: „Využijeme půdních 
prostor areálu lihovaru pro vybudování malých 
nájemních bytů. Na  základě architektonické 
soutěže připravíme několik variant urbanistic-
kého řešení dvora lihovaru coby odpočinkové 
zóny. Vítěznou variantu vyberou občané.“ 
Po volbách se však žádný subjekt otázkou úprav 
panského dvora reálně nezabýval.
Situace se začala měnit až v souvislosti s uvažo-
vanou výstavbou bytového domu a podzemních 

garáží soukromým investorem, majitelem části 
bývalé sýpky. Zastupitelstvo se letos na  jaře 
začalo zabývat „komplexním řešením“ celého 
areálu. Proběhlo několik neveřejných jednání 
zastupitelů s  investorem. Na žádnou architek-
tonickou soutěž a vytvoření více návrhů řeše-
ní, aby byla možnost výběru, zatím nedošlo. 
Vzniklo spíše „konečné“ než „komplexní“ ře-
šení, které předpokládá demolici celého areálu.
V  srpnu proběhlo v  kulturním domě setkání 
s občany na téma „Nová výstavba Na Kopci“. 
Byla představena jediná varianta řešení areálu 
v  dané lokalitě, se kterou byli občané sezná-
meni - výstavba dvou nových bytových domů, 
zbudování podzemních garáží, parkovacích 
míst a parčíku. Mnozí to vidí tak, že proti sobě 
stojí pouze ponechání zchátralého areálu, nebo 
jeho kompletní demolice a  následně nová zá-
stavba. Demolice rozlehlého centrálního areálu 
však nebyla zmíněna ani v jednom z volebních 
programů, městys nemá požádáno o  žádnou 
dotaci spojenou s areálem, tedy „nic nehoří. Je 
čas na vytvoření návrhů řešení, je prostor pro 
diskuzi o využití a k jednotlivým návrhům. Ta 
by měla proběhnout dříve, než bude rozhod-
nuto a na případné změny nebo námitky bude 
pozdě.
Možností využití rozsáhlého areálu se dá jistě 
najít více, pokud je vůle. Stejně i dobrých pří-
kladů. O mnohých povedených rekonstrukcích 
se totiž z médií dovídáme neustále, například 
o  zdařile upravených, revitalizovaných býva-
lých průmyslových objektech (brownfieldech), 
o bytech vybudovaných v podkroví průmyslo-
vých objektů (loftech), o nyní probíhající velmi 
úspěšné revitalizaci areálu brněnské Zbrojovky 
a dalších, dříve průmyslově využívaných areá-
lech. Možná by takové byty (obecní nebo „star-
tovací pro mladé“) mohly vzniknout i citlivou 
rekonstrukcí částí „lihovaru“. Možná by při va-
riantě uvažované směny sýpky za část bočního 
křídla dvora mohla získat obec sýpku a místo 
bourání ji zrekonstruovat a  efektivně vyu-
žít, jako jsou například sýpky v  Sokolnicích, 
Velkých Pavlovicích apod. Může jít o  reálné 
i nereálné představy, ale právě proto by různé va-
rianty řešení měli nabídnout odborníci. Třeba 
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by přišli s návrhy, které nikoho ze zastupitelů 
zatím nenapadly a které by byly nejen zajímavé, 
ale i finančně přijatelné pro obec. Ve chvíli, kdy 
se bez rozmyslu kus jedovnické historie zbourá, 
nebude už návratu. Mementem nám může být 
zmizelý barokní Panský dům na náměstí, kde 
se obec připravila nejen o dominantu náměstí, 
ale především o pozemky s potenciálem veřej-
ného využití.
Areál bývalého panského dvora se nachází 
na  strategickém místě Jedovnic, uprostřed 
zástavby s  mnoha obyvateli. Je skvělé, že se 

konečně uvažuje o  změně tohoto rozsáhlého 
prostoru. Jedovničtí občané by však měli do-
stat příležitost z více variant řešení dané lokali-
ty vybrat tu nejvhodnější a společně s patnácti 
zastupiteli rozhodovat o  budoucnosti areálu 
jako o  promyšleném a  komplexně upraveném 
prostoru. Předvolební sliby volebních subjek-
tů, o  architektonické soutěži, o  komunikaci 
s občany a jejich spolupodílení se na vytváření 
prostředí v  Jedovnicích, potom nebudou jen 
napsané na papíře.

Anna Bayerová

Společenská kronika
Jubilanti
Blahopřejeme všem jubilantům, kteří oslaví na-
rozeniny v měsíci září a říjnu 2021.
Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a spokojenost 
do dalších let života.
Září
 8.9. Marie Krátká, Podhájí 259, 81 roků
 11.9. Ivas Kovařík, Jiráskova 510, 89 roků
 12.9. Marie Ondráčková, Zahradní 699,  

90 roků
 15.9. Emilie Kvasnicová, Havlíčkovo  

náměstí 2, 81 roků
 15.9. Drahoslav Kocman, Habeš 374, 89 roků
 17.9. Jindřich Daněk, Zahradní 699, 82 roků
 18.9. Ing. Josef Ondráček, Zahradní 699,  

92 roků
 19.9. František Flek, K Propadání 143,  

85 roků
 23.9. Františka Sedláková, Absolonova 471,  

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

83 roků
 10.10.  Eva Irainová, Hybešova 109, 89 rok
 11.10.  Eva Sklenáková, Za Kostelem 437,  

80 roků
 12.10. Anna Musilová, K Propadání 406,  

95 roků
 15.10. František Šindler, Zahradní 699,  

80 roků

 24.10. Jiřina Poláčková, Zahradní 699,  
84 roků

 28.10. Zdeněk Pořízek, Jiráskova 236, 89 roků
Významné životní jubileum – 71 roků 
manželství
oslavili manželé Marie a  Josef Ondráčkovi. 
Přejeme hodně zdraví, radostí a pohody.

KPOZ
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50 roků manželství – Zlatou svatbu oslaví
dne 11. 09. 2021 Františka a  Josef Tesařovi, 
Legionářská 52
dne 18. 09. 2021 Marta a  Ludvík Tiokovi, 
Zahradní 699
dne 09. 10. 2021 Věra a  Oldřich Kříčkovi, 
Na Větřáku 577
Přejeme manželům mnoho zdraví, štěstí a po-
hodu do dalších společně prožitých let.

V obřadní síni jsme uvítali:
•	 Lilly Kupkovou, Palackého 331

•	 Anežku Tribulovou, Havlíčkovo náměstí 
227

•	 Jasmínu Borešovou, Vyškovská 646
•	 Markétu Nejezchlebovou, Havlíčkovo ná-

městí 76
•	 Jáchyma Ševčíka, U Hrubé lípy 611
•	 Martina Jochece, U Dymáku 347
•	 Tobiáše Štafu, U Hrubé lípy 614
•	 Olivera Semráda, Na Větřáku 781
•	 Natálii Pernicovou, U Hrubé lípy 619

Tereza Gottwaldová 
matrikářka ÚM Jedovnice

Kultura
Novinky v knihovním fondu od 16.8. 2021

BELETRIE PRO 
DOSPĚLÉ
Andělíčkářka (Camilla 
Läckberg)
Co číhá za humny (Ivanka 
Devátá)
Hřích náš každodenní 
(Dominik Dán)
Ještě jedna lež (J. M. Winchesterová)
Navždy tvůj hrabě (Eva Leigh)
Potemnělý ráj (Markéta Harasimová)
Telefon po půlnoci (Tess Gerritsenová)
V oblaku dezinfekce (Ivanka Devátá)
Vražedné léto (Oldřich Sobotka)
Před povodní (Anna Bolavá)
Lenka (Anna Fodorová)
Hlavně o mamince (Arnošt Goldflam)
Ať žijí padesátnice (Hana Hřebejková)
Domluvený sňatek (Barbara Cartland)
Hvězdy osudu (Nora Roberts)
Imitátor (Daniel Cole)
Matka s ručením omezeným (Uljana Donátová)
Mrazivá odplata (Eva Hrašková)
Na špatné straně (James Patterson)
Petr a Lucie (Romain Rolland)
Prokletý kraj (Michaela Klevisová)
Srdce se neptá (Mária Havranová)
V otcových stopách (Danielle Steel)
Vládkyně Vikingů (Oldřiška Ciprová)

Dům na samotě (Michaela Klevisová)
Nemusíš! (Dagmar Digma Čechová)
Bokovka (Barbora Vajsejtlová)
Houpačky (Lucie Konečná)
Štěstí má barvu levandule (Mai Pauline)
Chaloupky (Štěpán Javůrek)
Hlasy v bouři (Darcy Coates)
Majonéza k snídani (Markéta Lukášková)
Žárlivost a jiné povídky (Jo Nesbo)
NAUČNÁ LITERATURA PRO DOSPĚLÉ
Uprchlíci (Clemmensen Jesper)
Lexikon světla a tmy (Stranger Simon)
Zase se shledáme (Madeleine Goldstein)
BELETRIE PRO DĚTI / MLÁDEŽ
Jak se divočák Květoš učil létat (Iva Hoňková)
Jeje jeje jeje, něco se mi děje (Robin Král)
Tady straší naši (Daniela Krolupperová)
Pohádková maminka (Martin Petiška)
Strach má velké uši (Lucie Šavlíková)
Na seně (Vojtěch Rauer)
Školní štěně (Zuzana Pospíšilová)
Hlubina (Brendan Reichs)
NAUČNÁ LITERATURA PRO DĚTI/
MLÁDEŽ
Atlas ohrožených živočichů (Radek Malý)
Hurá do muzea – Průvodce světem sbírek a po-
znání pro děti (Pavlína Pitrová)
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Milada Horáková (Štěpánka Jislová, Zdeněk 
Ležák)

Cha cha chá, zasmál se Mordechaj, Veselé pu-
tování židovskou historií (Tobiáš Smolík)

Selfie s knihou

Do letní prázdninové soutěže s názvem „Selfie 
s  knihou“ se zapojilo celkem pět dětí, jelikož 
byla účast nízká, odměnu ve  formě volné 

vstupenky do  VIDA centra a  k  tomu malou 
sladkost dostali všichni.

Michaela Doleželová, knihovnice

Duchovní sloupek
Dřina
Krajina naší země je vyšperkována mnoha kra-
jinotvornými prvky. K  těm atraktivním patří 
zatopené hlubinné kamenolomy. Najdeme je 
i v okolí Jedovnic ve vzdálenosti, co by na kole 
dojel nebo i pěšky došel. V některých oblastech 
je hustota výskytu těchto lomů mnohem vyšší. 
Na čtyřkilometrové Žulové stezce u Skutče jich 
člověk mine asi deset, což už je dost na to, aby 
se nejen díval a  fotil, ale také přemýšlel nad 
tím, jak tyto přírodní šperky vznikly.
Dnes při těžbě kamene pomáhají stroje a mo-
derní trhaviny, těm předcházel Nobelův dyna-
mit, před ním mnohem méně účinný střelný 
prach. A před tím to bylo jen na  síle a  šikov-
nosti lidských rukou. I to ve spojení se zkuše-
nostmi stačilo. Lamači dokázali i s vybavením, 
z našeho pohledu primitivním, už ve  starově-
ku odlomit ze skály i veliké balvany. Vyvrtali 
do  kamene hluboké otvory, vrazili do  nich 

mohutné klíny ze suchého dřeva, to pak zalili 
vodou, čímž dřevo zvětšilo svůj objem a blok 
kamene oddělilo. Druhá možnost byla skálu 
zahřát a potom rychle zchladit velkým množ-
stvím vody. Obojí jsou procesy, které v příro-
dě běžně probíhají, ovšem mnohem pomaleji 
a náhodně.
Oddělením kamene od  skály samozřejmě vý-
robní proces nekončil. Vzhledem k hmotnosti 
kamene bylo výhodnější zpracovat kámen 
na různé finální výrobky přímo v lomu, aby se 
zbytečně nepřevážely části kamene, které se při 
opracování staly odpadem. Na zmíněné Žulové 
stezce je tomuto tématu věnována jedna infor-
mační tabule. Je tam napsáno, že „do  skály“ 
chodili před 100 lety i  čtrnáctiletí kluci a  že 
v lomu pracovaly i ženy, na ty ovšem zbyla nej-
méně kvalifikovaná práce. Elitou mezi zaměst-
nanci lomu byli výrobci dlažebních kostek. 
Zručný kostkař dokázal za  desetihodinovou 
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směnu vyrobit jen pomocí mlátku a  želízka 
(paličky a  sekáčku neboli majzlíku) 50 i  více 
dlažebních kostek o hraně 15 cm a hmotnosti 
cca 15 kg (tyto se vozily do Vídně, u nás se po-
užívaly menší) a dostal za to 8 korun. Při práci 
seděli kostkaři v boudičkách podobných suché-
mu záchodu bez dveří, aby byli chráněni před 
slunečním žárem i před deštěm. Na opačném 
konci spektra zaměstnanců lomu byly ženy 
a  starší děti. Na  ty zbylo roztloukání zbytků 
kamene na štěrk. Za 10 hodin práce dostaly 1 
korunu a 80 haléřů. Nám se tyto výdělky zdají 
strašlivě nízké, ale v té době patřily k těm lep-
ším. V roce 1910 stál chleba 25 haléřů, litr piva 
36 haléřů a  boty 7-9 korun. Dobré výdělky 
byly ovšem spojeny s nebezpečím úrazu, někdy 
i smrtelného, a poškozením plic prachem (urči-
tě by byli velmi vděční za respirátory, kterých 
bychom se my velmi rádi zbavili).
Ne všude se pracovní podmínky po 100 letech 
změnily. A  někdy si ani neuvědomujeme, co 
se skrývá za  něčím, co nám zjednodušuje ži-
vot. Nakupujeme pohodlně přes internet, ale 
nepřemýšlíme nad tím, co se děje v čase mezi 
objednávkou a doručením balíčku až do domu. 
Nedávno jsem potkal kamaráda, který patří 
mezi ty, které vládní protikoronavirová opat-
ření připravila o  obživu. V  nouzi nastoupil 
do  nejmenované internetové dodavatelské fir-
my. Pracovní doba byla desetihodinová, 4 dny 
v týdnu. Na začátku směny dostal tablet, který 

mu napovídal, co kde má přidat do  košíku. 
Tak chodil ve čtyřpodlažní hale pod neustálým 
dohledem po celou směnu, nachodil denně cca 
18 km, na  oběd byla čtvrthodinová přestávka 
(do  tohoto času se počítala i  cesta do  šatny 
a zpět), doba strávená na záchodě se odečítala 
od odpracované, když si chtěl na  chvilku od-
počinout, hned ho někdo popoháněl. Domů se 
vracel totálně vyčerpán, sympaticky vypadající 
3 dny volna strávil odpočinkem, aby byl scho-
pen zvládnout čtyřdenní maraton v  následu-
jícím týdnu. I  takto se žije v České republice 
ve 21. století. Jenže když přestaneme nakupovat 
přes internet, mnozí přijdou o práci, která jim 
pomáhá překlenout finančně kritické období…
Vraťme se ještě na  skutečskou Žulovou stez-
ku. Kromě těch výdělků mě zaujala společná 
fotografie zaměstnanců jednoho z  místních 
lomů. 86 mužů je rozmístěno na  dně lomu 
i na římsách lomové stěny tak, aby všichni byli 
vidět a přitom byli co nejblíže k sobě. Příprava 
snímku musela být velmi náročná, ale zaujalo 
mě ještě něco: Všichni ti kameníci mají bílé ko-
šile, mnozí mají i kravatu, většina má oblečené 
sako, několik výjimek je jen v černé vestě. To 
bylo běžné pracovní oblečení, neoblékli se tak 
kvůli fotografování. Zajímavý pohled v době, 
kdy není neobvyklé jít do Národního divadla 
ve svetru.

Václav Trmač, farář

Děti a mládež, spolky
DYMÁČEK

DYMÁČKOVINY číslo 5/2021“ 
Milí rodiče a přátelé našeho rodinného centra,
o  prázdninách jsme se setkaly se všemi ko-
legyňkami a domlouvaly se na září. Připravily 
jsme pro Vás pravidelný program na celý rok. 
Viz. foto u článku.
Každé pondělí se budeme 
těšit v  herničce na  děti 
i maminky, vždy od 9 hod. 
do  11 hod. Pro děti jsou 
k dispozici všechny hračky, 

knížky, hry. V odpoledních hodinách se může-
te těšit na Hudebníček pro děti od 3 do 6 let. 
Kapacita je omezená, proto je možné přijít jen 
po  předešlé domluvě. Každé úterý od  9 hod. 
do  11 hod. bude Hudebníček pro malé děti 
ve věku od 1 roku do 2 let a to také po předešlé 
domluvě.
Cvičení s  Aničkou v  kulturním domě bude 
vždy v úterý od 16:30 hod. do 17:30 hod. pro 
děti 3+.
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Harmonogram pravidelných akcí

PONDĚLÍ 

HERNA V DYMÁČKU  
(rodiče a děti)   09.00 - 11.00, V Dymáčku 
Havl.náměstí 44,1. patro 
KÁŽDÉ PRVNÍ PONDĚLÍ V MĚSÍCI 
TVOŘIVÁ DÍLNA

HUDEBNÍČEK 
17.00 - 17.45 
Rodiče s dětmi, 3-5 let 
Omezená kapacita 10 dětí 
Hlášení na email: senkev@seznam.cz, 
mobil: 739 126 675 
Zahájení od 21.9. v Dymáčku 

ÚTERÝ

HUDEBNÍČEK 
09.00 - 09.45 
Rodiče s dětmi, 1-2 roky 
Omezená kapacita 10 dětí 
Hlášení na email: senkev@seznam.cz, 
mobil: 739 126 675 
Zahájení od 21.9. v Dymáčku  

CVIČENÍ S ANIČKOU
16.30 - 17.30 kulturní dům, pro děti ve 
věku 3+
Zahájení 22.9.

STŘEDA 

LOGOPEDIE 
09.00 - 11.00 
MC Dymáček, omezený počet a po 
předchozí domluvě

CVIČENÍ S LENKOU
09.30 - 10.30 kulturní dům, pro děti ve 
věku 14-24 měsíců
Zahájení 21.9. 
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Ve  středu pro Vás máme novinku, bude cvi-
čení pro malé děti kolem 1 roku v kulturním 
domě s Lenkou a to vždy od 10 hod. do 11 hod. 
Ve středu proběhne v herničce logopedie pouze 
pro přihlášené děti.
Přes prázdniny měly maminky možnost přijít 
do herničky s dětmi, kde si děti pohrály a moh-
ly si vyrobit třeba pohyblivou medúzu.
Dne 28.8.2021 jsme navštívili Dopravní hřiště 
v  Blansku. Děti se dozvěděly důležité infor-
mace o značkách, zkusily jezdit pouze vpravo 
a reagovat na semafor. Rodičům paní z doprav-
ního hřiště pomohla nastavit správně helmu. 
Děti pěkně spolupracovaly a za odměnu dosta-
ly bonbón a  na  památku papírovou policejní 
plácačku. Od  paní Sedlákové obdržely také 
reflexní prvek, aby byl více vidět v provozu.
Po dobu prázdnin jsme měly připravených 20 
letních aktivit ve  kterých děti plnily úkoly 
a  to jít na piknik, poslat pohled z výletu atd. 
Doufáme, že si to děti pořádně užily.
Začátkem září jsme Vás pozvaly na  Loučení 
s prázdninami na Sokolské hřiště. Byl připraven 

skákací hrad, malování na obličej, malé občer-
stvení, různé hry, děti malovaly na  kameny 
a  také prstovými barvami tvořily nádherné 
stromy. Děkujeme za  obrázky, všechny jsou 
vystavené na  chodbě Dymáčku ke  shlédnutí. 
Počasí nám vyšlo na jedničku a všichni jsme si 
to náramně užili.
Máme za sebou i Bazárek dětských věcí na se-
zónu podzim/ zima. Účast byla velká a každý si 
pořídil co potřeboval. Budeme se těšit na další 
Bazárek na téma jaro/ léto v dubnu 2022.
Dne 20.10.2021 k nám přijede divadlo z Brna 
a  zahrají scénku s názvem Malá medvědí po-
hádka. Divadlo je přizpůsobené pro nejmen-
ší děti a  to od  1,5 roku do  3 let. Kapacita je 
omezená. O rezervaci, prosím, pište na marc-
dymacek@gmail.com. Také bychom Vás rády 
pozvaly na  Dýňování s  Dymáčkem, který se 
uskuteční v půlce října a sice 17. 10. 2021.
Přejeme krásné podzimní dny. 

Nikol, Lucka a Lenka

SKAUT

Nový skautský rok
S novým školním rokem nám začíná také ten 
náš skautský. Na  začátku září jsme v  obou 
jedovnických oddílech zahájili činnost 
a na schůzkách – dohromady se nás v obou od-
dílech sešlo přes osm desítek.
Zveme mezi sebe také nováčky – všechny hol-
ky i kluky nejen školou povinné, aby se k nám 
připojili a zažívali společně s námi úžasná dob-
rodružství. Kdy se které schůzky konají jsme 

vám pro přehlednost sepsali níže do  tabulky. 
Pro přesné informace doporučujeme vždy kon-
taktovat vedoucí.
A jako důkaz, že se nám skautský rok už doo-
pravdy rozběhl přikládáme také zápis z výpra-
vy skautek ze 17. a 18. září: 

Se skautkami na Ivančenu
Již tradičně jsme se v  polovině září vypravily 
se staršími skautkami do  Beskyd k  mohyle 

Schůzky a místo srazu Kontakt na vedoucí

4. oddíl
(chlapci)

1.–9. třída: v úterý od 17:10 do 18:50, sraz je 
u kulturního domu v Jedovnicích 

Jiří Klinkovský
tel: 730 603 010
e-mail: jedovnice4@skaut.cz

6. oddíl
(dívky)

3.–9. třída: ve středu od 17:00 do 19:00, pro místo srazu 
je dobré předem napsat vedoucí oddílu
1. a 2. třída: ve čtvrtek od 17:00 do 19:00, pro místo 
srazu je dobré předem napsat vedoucí oddílu

Gabriela Plchová
tel: 722 450 734
e-mail: gabca@skautka.cz

Benjamínci
(holky i kluci)

děti z MŠ, 4–6 let: od 7. října každý čtvrtek od 17:00 
do 18:00, sraz u skautské klubovny v Chaloupkách

Jana Tesařová Gabrielová
tel: 607 639 764
e-mail: j.gabrielova@seznam.cz
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Ivančeně, pomníku skautů padlých v protina-
cistickém odboji. Po dlouhé cestě vlakem jsme 
si ustlaly pod střechou turistického přístřešku 
u cesty a ráno si nasadily batohy na záda a vy-
pravily se přímo na Lysou horu, z vršku jsme 
ale spatřily pouze mlhu. Přesto se výprava nesla 

v  příjemném duchu, zdárně jsme sestoupily 
k  samotné Ivančeně a přiložily k mohyle svůj 
kamínek. Odvážné účastnice si si odnesly nejen 
bolavé nohy a mokré batohy, ale hlavně zážitky 
a radost z cesty.
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SOKOL

Sokolové na přehlídkovém molu
V  rámci oslav 770. výročí od  první zmínky 
o Jedovnicích uspořádala kulturní komise pro 
občany týden sportovních a  kulturních akcí 
s názvem „Návrat ke kořenům“. Do této akce 
se zapojily všechny jedovnické spolky.
Tělocvičná jednota  Sokol  Jedovnice  vystavila 
v kulturním domě své kroniky a obrázkové pa-
nely, seznamující veřejnost s místní sokolskou 
historií. Členové Sokola se jeden podvečer stali 
manekýny a  modelkami, když připravili pro 
spoluobčany módní přehlídku cvičebních úbo-
rů z dob dřívějších až po současnost. Za zvuků 
sletové znělky byly předvedeny historické a sou-
časné sokolské kroje. Poté následovala přehlíd-
ka cvičebních úborů. Nejstarší modely byly ze 
sletu z roku 1920 a 1938, převedeno bylo i ně-
kolik úborů ze spartakiády v roce 1985. Po nich 
přišly na řadu cvičební úbory z novodobých sle-
tů. XII. všesokolský slet v roce 1994 byl zastou-
pen dresem mladších žáků, žen a Věrné gardy. 
Dalším číslem byla ukázka úborů české výpra-
vy z  gymnaestrády v Göteborgu v  roce 1999. 
Z XIII. a XIV. všesokolského sletu viděli diváci 

cvičební úbory Chlapáků. Slet z roku 2012 za-
stupovaly ženy v  oblečení skladby Kontrasty. 
Návštěvníci módní přehlídky shlédli také 
oficiální oděv z  gymnaestrády v  Helsinkách 
v roce 2015 přezdívaný „Lentilky.“ V závěru se 
představili účastníci XVI. všesokolského sletu 
– mladší žáci a  žákyně ze skladby Děti, to je 
věc!, ženy z  Cesty a  cvičenci společné česko
-slovenské skladby s názvem Spolu. Přehlídku 
uzavíraly modely gymnaestrády v  rakouském 
Dornbirnu v roce 2019.
Nejen diváky, ale i pořadatele překvapilo, ko-
lik zachovalých sletových úborů mají sokolové 
doma ve skříních a jak se umí při jejich před-
vádění „odvázat“. Téměř profesionální výkony 
manekýnů a  manekýnek ocenilo obecenstvo 
velkým potleskem, a  tak si přehlídku užilo 
obecenstvo i účinkující.

Folklórní vystoupení
Dětský taneční soubor Jedovnická lipka, kte-
rý sdružuje nejmladší členy Sokola Jedovnice 
a  nacvičuje své choreografie pod vedením 
Jitky  Vávrové, se v  sobotu 11. září zúčastnil 
slavnostního otevření  komunitního  cent-
ra ve Vilémovicích. Svým vystoupením přispěl 
k  příjemné a  pohodové atmosféře sobotního 
odpoledne, kterou vykouzlila svou hudební 
produkcí dechová hudba Bivojanka a tanečním 
vystoupením jedovnické Tetiny.
V  neděli 12. září pak malé i  velké tanečnice 
s úspěchem vystoupily na hodech v Lipovci.

Milada Sotolářová

Rozvrh hodin cvičení 
v kulturním domě
pondělí 19:00 – 20:00 pilates s Monikou
úterý 16:30 – 17:30 cvičení pro děti 3+ 
s Aničkou (MaRC Dymáček)
úterý 18:00 – 19:00 cvičení pro seniory 
s Mirkou
středa 9:30 – 10:30 cvičení pro děti 14 – 24 
měsíců s Lenkou (MaRC Dymáček)
středa 19:00 – 20:00 kalanetika s Jitkou
středa 20:00 – 21:00 Tetiny s Jitkou
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čtvrtek 17:00 – 17:50 Jedovnická lipka (malí 
tanečníci MŠ až 2. třída ZŠ) s Jitkou
čtvrtek 18:00 – 18:50 Jedovnická lipka (malí 
tanečníci od 3. třídy ZŠ) s Jitkou
čtvrtek 19:00 – 20:00 tabata s Radkou
Cvičení vedou zkušené lektorky T. J. Sokol 
Jedovnice, příp. MaRC Dymáček, a je otevřeno 
zájemcům z řad široké veřejnosti.

Přijměte pozvání na podzimní akce 
pořádané T. J. Sokol Jedovnice
•	 8. 10. Večer sokolských světel v  rámci 

Památného dne sokolstva – sraz s lodičkami 
v 17:30 u rybníka na Barachově

•	 9. 10. zájezd do Jiříkova
•	 28. 10. Sokolský běh republiky – start hlav-

ního závodu ve  14:00, start i  cíl v  Tyršově 
osadě, je nutná registrace předem na www.
behrepubliky.cz

Mateřská škola
Co připravujeme v mateřské škole pro děti a rodiče ve školním roce 2021/2022

Vážení rodiče a  děti, zdravím vás z  mateřské 
školy. Nedávno jsme zahájili nový školní rok 
a  přivítali jsme u  nás nové i  ty stávající děti. 
Zatím probíhá adaptace dětí na nové prostředí 
a  vzájemné seznamování mezi dětmi a  mezi 
dětmi a dospělými.
V  jedovnické mateřské škole máme čtyři 
třídy, ve  kterých se vzdělávají děti od  3 do  7 
let. Jedná se tedy o věkově smíšené třídy. Děti 
pracují na  různých úrovních. Naprosto při-
rozeně je zde nastaveno vzájemné učení se 
jeden od  druhého. Odlišnosti, slabé i  silné 
stánky se vzájemně doplňují. Věk dětí je pro 
nás orientační, neznamená, že by děti narozené 

ve stejném věkovém období měly ve vývoji po-
stupovat stejným tempem a dosahovat stejných 
znalostí.
V tomto školním roce se budeme zaměřovat 
na správnou výslovnost dětí. Využijeme od-
borných znalostí paní učitelek, které absolvova-
ly kurz logopedické prevence. V průběhu dne 
pravidelně zařadíme jazykové chvilky pro při-
rozený rozvoj řeči, a to jak v práci se skupinou, 
tak i  jednotlivcem. Tuto primární prevenci 
mohou rodiče podpořit a  v  jazykových chvil-
kách pokračovat také doma. Podařilo se nám 
navázat spolupráci s klinickou logopedkou, 
která bude nabízet logopedickou péči přímo 
v prostorách mateřské školy.
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Připravujeme setkání s  tatínky. Pozveme je 
na společné tvoření s dětmi. Budeme pracovat 
s balzou, kladívkem, pilkou. K práci využijeme 
pracovních ponků.
V podzimním čase pojedeme do Domu pří-
rody Moravského krasu. Podíváme se do svě-
ta zvířat i  lidí. Zjistíme například: Jak se kdo 
připravuje na zimu, kam odlétají ptáci, co dělají 
stromy na podzim, a projdeme se Moravským 
krasem.
Nebudou chybět tematická divadla a  jiné 
kulturní akce pro děti. Například Příběh ryt-
mu jako prostředku ke komunikaci, uvolnění 
a rozvoji osobnosti nebo vánoční příběh o tom, 
jak vypadá Ježíšek.
V  minulém školním roce jsme v  důsledku 
nepříznivé epidemiologické situace nemohli 
uskutečnit několik plánovaných akcí. Jednou 
z nich je sbírka potravin a věcí pro záchranou 
stanici Ptačí centrum. Záchranná stanice před-
staví dětem ojedinělou výstavu ze života stanice 
pro volně žijící zvířata. Děti se dozví o ochra-
ně přírody, jak se k  ní chovat, a  co případně 
dělat s nalezeným živočichem, který potřebuje 
pomoc.
V měsíci září jsme uskutečnili pro děti a rodi-
če dvě akce. První akcí je Dýňování. O  tom, 
jak probíhalo si můžete přečíst v samostatném 
článku.
Druhá zářiová akce, pro rodiče a děti, je tradič-
ní Zahradní slavnost, kterou pořádá Klub 
rodičů ve  spolupráci s  mateřskou školou. 
V  době, kdy píši tyto řádky slavnost připra-
vujeme. Bude na téma Malý detektiv a na sta-
novištích budou děti plnit zapeklité detektivní 

úkoly. Například komu patří stíny postav, po-
znávání věcí pouze hmatem, určování velikosti 
a tvaru stop, práce s lupou nebo trénink střelby 
míčkem a střelby z praku na cíl. Hned v úvo-
du našeho setkání nám zazpívají děti ze ZUŠ 
Jedovnice několik písniček z pohádek.
V  letošním školním roce jsme opět zapojeni 
do  několika projektů. Je to MAS Moravský 
kras, díky kterému máme finanční podpo-
ru pro další vzdělávání pedagogů. Projekt 
Výzkum, vývoj vzdělávání, kde využíváme 
personální šablonu a  v  praxi to znamená po-
moc školního asistenta ve výuce. Třetím pro-
jektem jsou Kamarádi Moravského krasu. 
Tento projekt již určitě znáte, protože je sou-
částí našeho školního vzdělávacího programu 
a  jednou z  pravidelných aktivit je například 
pořádání Dýňování ve školce nebo třeba pod-
zimní Uspávání broučků. Jedná se o  projekt, 
který si klade za  cíl rozvíjet environmentální 
oblast vzdělávání, jinými slovy soulad člověka 
se životním prostředím.
Chtěla bych poděkovat za  spolupráci naše-
mu zřizovateli, kterým je městys Jedovnice 
a také výboru Klubu rodičů, jmenovitě Aničce 
Trojáčkové, Karolíně Fricové a Ireně Žižkové. 
Děkuji za podporu a aktivní přístup také ostat-
ním rodičům a věřím, že v tomto školním roce 
společně uspořádáme všechny plánované akce 
i aktivity pro děti.
Přeji Vám hodně zdraví a pohodový školní 
rok.

 Mgr. Jitka Kučerová, ředitelka mateřské školy

Dýňování v mateřské škole

Pěkného zářiového počasí jsme v  mateřské 
škole využili k odpolednímu setkání na školní 
zahradě. Kamarádi Moravského krasu pozvali 
děti a  jejich rodiče na  Dýňování. Jednotlivé 
rodinné týmy si přinášely dýně rozličných 
velikostí tvarů i barev. Byly tu k vidění dýně 
kulaté, oválné, ve  tvaru hrušky, či tvaru ne-
pravidelného. Ke  zdobení nebo dotvoření se 
používaly podzimní plody, břečťan, barevné 
listy, květy, traviny, lýko, drátek, a  dokonce 
lihová fixa. Rodiče i  prarodiče se za  menší 

nebo větší pomoci svých dětí pouštěli do práce. 
A  tak za necelé dvě hodiny jsme mohli obdi-
vovat fantazii a  zručnost v  podobě nádherně 
zdobených dýní. Ano, výsledek byl opravdu 
obdivuhodný. Všichni si zasloužili odměnu. 
Děti dostaly omalovánku, pastelky a  malou 
sladkost. Myslím že, odměnou pro rodiče byla 
radost jejich dětí z tvoření a hotových výtvorů. 
Dýně zdobí vchod do  II. budovy mateřské 
školy a ráno svítí dětem na cestu. Děkujeme 
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Základní škola
Vážení čtenáři Informací z Jedovnic,
ráda bych Vás přivítala v novém školním roce 
2021/2022 na Základní škole Jedovnice.
Co nejsrdečněji bych znovu ráda přivítala nové 
žáky a jejich rodiče. Do prvních tříd nastoupilo 
v letošním roce 46 nových prvňáčků. Přeji jim 
hodné a  trpělivé pedagogy, hodně nových zá-
žitků, také nových kamarádů, kteří jim vydrží 
po celý život. Přeji všem, aby si mohli po ukon-
čení školní docházky říct, že všechno, co potře-
bují znát pro život, se naučili právě na Základní 
škole Jedovnice.
Stojíme na  začátku nového školního roku, 
na  který se naše škola pečlivě připravovala 
po celé prázdniny. Ve škole byla dokončena dal-
ší etapa oprav elektroinstalace, vnitřní prostory 
školy zkrásněly novou výmalbou. Žáci z  prv-
ního i druhého stupně budou mít možnost se 
vzdělávat v nově vybavené počítačové učebně. 
Děti navštěvující školní družinu budou moct 

brzy využívat nové hřiště s atraktivními herní-
mi prvky.
Co dalšího nás čeká v  právě započatém škol-
ním roce?
Žáci šestých tříd absolvují třídenní socializační 
pobyt v  zážitkovém parku Březová. Prvňáčci 
své seznámení se spolužáky a  třídními učitel-
kami absolvují prostřednictvím výletů do krás-
ného prostředí Moravského krasu.
Žáky druhého stupně budou navštěvovat 
v  hodinách anglického jazyka rodilí mluvčí. 
Rádi bychom touto aktivitou zvýšili motivaci 
žáků ke studiu cizích jazyků, zbavili je ostychu 
při komunikaci v  cizím jazyce a  připravili je 
na možnost komunikace v cizím jazyce i mimo 
výuku.
Pokud nám to epidemiologická situace dovolí, 
budou žáci opět jezdit do plavání. V zimních 
měsících na všechny děti z prvního stupně čeká 
oblíbené lyžování v Olešnici, starší děti budou 
prohlubovat lyžařské dovednosti v Jeseníkách.

všem zúčastněným za nevšední podzimní výz-
dobu školky a těšíme se na viděnou příště.

 Vedení mateřské školy Jedovnice
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Pro zkvalitnění výuky na obou stupních školy 
budou realizovány projektové dny nejen v pro-
středí školy, ale i mimo ni zaměřené zejména 
na environmentální výchovu a vzdělávání.
Žáci posledního ročníku zakončí vzdělávání 
přípravou a prezentací svých ročníkových prací.
V  prostorách školy rádi přivítáme také rodi-
če a  přátele školy na  dnech otevřených dveří 
a dnech pro rodiče.

V novém školním roce budou již všechny roč-
níky využívat elektronickou žákovskou knížku 
a elektronickou třídní knihu.
Těším se na  spolupráci a  vzájemná setkávání 
a  pevně věřím, že tento školní rok stráví žáci 
výhradně prezenční výukou.
Na závěr bych ještě chtěla všem popřát pevné 
zdraví, hodně sil v novém školním roce a tro-
chu toho potřebného lidského štěstí.

Ing. Lenka Danielová, Ph.D. 
 ředitelka školy

Adaptační pobyt prvňáčků

8. - 10. září jsme se my, noví prvňáčci, navzá-
jem poznávali při zajímavých úkolech.
První den jsme úspěšně vyřešili spoustu háda-
nek, abychom mohli najít poklad. Po  obědě 
jsme navštívili kemp, kde jsme zachraňovali 
perlu. Museli jsme si navzájem pomáhat, pro-
tože jinak by záchrana nebyla možná.

Druhý den jsme autobusem navštívili 
Punkevní jeskyně, ke  kterým jsme se svezli 
vláčkem. Lanovkou jsme vyjeli na  Macochu 
a poslechli si o ní pověst. Poobědvali jsme v re-
stauraci v Holštejně a po řízcích se opravdu jen 
zaprášilo. Později odpoledne jsme ještě zdolali 
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rozhlednu ve Veselici, a protože bylo nádherné 
počasí, viděli jsme opravdu moc daleko.
Třetí den jsme na  koloběžkách nebo pěšky 
vyrazili do  Kotvrdovic. Dopoledne plné her 
opravdu rychle uběhlo.
Už se skoro všichni známe. Umíme si hrát i si 
navzájem pomáhat. Celý pobyt se nám moc 

líbil. Ale protože jsme prvňáci a  škola je nám 
zatím vzácná, moc jsme se těšili až zase zased-
neme do  lavic ve  škole a  budeme se pořádně 
učit.

 Žáci 1.A a 1.B

Adaptační pobytu 6. ročníku 2021

V pátek 3. 9. ráno jsme se spolu s žáky 6. roč-
níku vydali vstříc našim prvním společným 
zážitkům s  novými třídami. Před odjezdem 
jsme se nejprve museli otestovat a k naší radosti 
byly všechny testy negativní, tudíž jsme ne-
museli nikoho nechat doma a všichni se mohli 
zúčastnit. Jako pedagogický dozor se kurzu 
účastnili třídní učitelé: Mgr.  Jitka Langrová 
(6.A), Mgr.  Lukáš Buřt (6.B), Mgr.  Hana 
Buriánková (6.C) a  spolu s  nimi školní psy-
choložka Mgr.  Irena Kolčárková a  asistentka 
Mgr.  Zdislava Doleželová. Místem našeho 
stmelování se stal Outdoor Resort Březová, 
kde pro všechny třídy byl připraven zajímavý 
a  zábavný program se spoustou atrakcí a  her. 

Žákům se po  celou dobu věnovaly snaživé 
instruktorky, které zajišťovaly a  organizovaly 
aktivity na  jednotlivých stanovištích a  spolu 
s  pedagogy se snažily mapovat třídní vztahy 
a zlepšovat vzájemnou komunikaci a spoluprá-
ci. Žáci si kromě množství prolézaček, lano-
vých překážek a podobných prvků, vyzkoušeli 
také zábavné interaktivní hry, svezli se na raf-
tech, zahráli si paintball, zastříleli z luku nebo 
si zatančili na diskotéce. Postaráno o nás bylo 
dobře i po stránce stravovací, protože jídlo bylo 
opravdu výborné. Program byl opravdu nabi-
tý a žáci se domů vrátili obohaceni o spoustu 
zážitků.

 Třídní učitelé 6. tříd
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Indiánskou stopou

Srpnový příměstský tábor při ŠD Jedovnice byl 
plný her, pohybu a  zábavy. S  dětmi jsme ob-
jevovali lesní zákoutí, užili si soutěží na louce, 

v lomu, školním hřišti i ve škole. Báječně nám 
vyšel výlet do  Westernového městečka 
v  Boskovicích, kde kromě krátkých příběhů 
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a ukázek života kovbojů, si děti mohly vyzkou-
šet, jak se střílí z luku nebo háže tomahavkem.
Za  celý týden jsme zvládli ujít 25 kilometrů, 
dozvědět se nové informace o zvířatech a rostli-
nách v naší přírodě, zjistit, jak se cvičí koně a jak 
žili indiáni i  kovbojové na  divokém západě. 
Poslední den jsme navštívili propast Macochu 

a  při zpáteční cestě se podívali do  volně pří-
stupné jeskyně.
A závěrečné hledání pokladu i vodní bitvu děti 
přijaly s nadšením.
Díky krásnému počasí a se skvělými dětmi se 
tábor vydařil na výbornou.
Děkujeme všem zúčastněným.

Vychovatelé Školní družiny.

Základní umělecká škola
Slovo ředitele

Vážení rodiče, milí žáci, přátelé a příznivci je-
dovnické základní umělecké školy,
dovolte, abych vás pozdravil na  začátku škol-
ního roku 2021/2022, který, jak všichni dou-
fáme, bude již probíhat celý standardní, tedy 
prezenční formou.
V  posledních červnových dnech proběhlo 
přijímací řízení. Při této příležitosti bych rád 
zmínil, že kapacita naší školy je opět zcela napl-
něna. Což je důvod, abych poděkoval rodičům, 
že nám zachovali přízeň.
Jaké je aktuální dění na škole v těchto dnech? 
Snažíme se dětem obohatit vzdělávací ob-
sah o  projektovou výuku, kterou realizujeme 
v  rámci tzv. Šablon II. Vzdělávací programy 
pro naše žáky plánujeme s  institucemi jako je 
Východočeské regionální muzeum v Litomyšli, 
Muzeum nové generace ve Žďáru nad Sázavou, 
Archeopark Pavlov, Janáčkovo divadlo nebo 
Filharmonie Brno. Ať už se jedná o  výjezdy 
našich žáků na zajímavá místa nebo si daná in-
stituce najde cestu přímo k nám do školy (tak 
tomu bylo např. v případě workshopů brněnské 
filharmonie), vždy směřujeme k aktivnímu za-
pojení žáků do programů a prohloubení jejich 
uměleckého vnímání. Již uskutečněné výlety 
za barokním uměním na zámek ve Žďáru nad 
Sázavou a za uměním pravěkých lidí do Pavlova 
přinesl mezi žáky a  učitele mnoho nadšení. 
Věříme, že tento typ výuky zprostředkuje žá-
kům poučné zážitky a příjemně strávené chvíle.
Rádi bychom rozproudili život i v našem kon-
certním sále v  prostorách základní umělecké 

školy, který neustále čeká na  své plné vyžití. 
Věříme, že si k nám najdou cestu nejen blízcí 
našich žáků, ale i  široká veřejnost. Už v  říjnu 
plánujeme dvě zajímavé akce – první je setkání 
s  operní zpěvačkou a  pedagožkou olomoucké 
konzervatoře Barbarou Sabella, která bude 
vyučovat žáky pěveckého oddělení a na  závěr 
uspořádá s dětmi společný koncert a besedu.
Další pozvánka je směřována na 26. říjen – sá-
lem se rozezní Podzimní hudba. Vzpomínkový 
večer bude věnovaný prof. Františku Bedřichu 
Ševčíkovi, jehož jméno naše škola nese. S pro-
pagací nám laskavě pomůže kulturní a  infor-
mační centrum, pro posluchače plánujeme za-
jistit dopravu do  školy obecním mikrobusem. 
Pro bližší informace sledujte naše stránky: 
www.zusjedovnice.eu.
Naše škola ovšem nežije jen uměním. V  ne-
dávné minulosti proběhly i rekonstrukční prá-
ce části prostor budovy. Na podzim nás čeká 
rekonstrukce podlahy v horním patře, kdy se 
budeme snažit barevně sladit vnitřní prostory 
s novými barvami designu školy. Do úprav se 
rád zapojí i náš výtvarný obor, který má ostatně 
na svědomí krásnou výzdobu chodeb, což jste 
již určitě zaznamenali.
Nezbývá mi, než nám popřát hodně zdraví, ra-
dosti při tvoření všech možných druhů umění 
a dětem, aby u nás našly tvůrčího ducha, který 
je zárukou uměleckého rozvoje.
Těšíme se na vás.

MgA. Michal Hreňo, ředitel školy
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Cesta za barokem

V  sobotu 4. září 2021 vyrazil autobus s  41 
pasažéry a  čtyřmi pedagogy směr Zámek 
ve Žďáru nad Sázavou.
Po telefonické a mailové komunikaci mezi ZUŠ 
a lektorkami muzea byla domluvena kombina-
ce programu „Umění baroka“ a  „Po  stopách 
Santiniho“. Po  příjezdu jsme byli odvedeni 
do inventoria, kde pro nás bylo vytvořeno celo-
denní zázemí. Pobyt byl rozdělen do dvou sku-
pin, jedna skupina pracovala v barokní galerii 
a pohybovala se po prostorách zámku. Žáci se 
stali barokními malíři, sochaři, nábytkáři, ar-
chitekty a modisty, výstupem jejich skupinové 
práce byl barokní oltář jako kombinace malíř-
ství, sochařství a architektury. Módní návrháři 
navrhli barokní róbu a nábytkáři vytvořili do-
bové úchytky.
Druhá skupina byla provázena areálem zámku 
a  cisterciáckého kláštera. V  novém opatství 
v  oválném sálu navrženém Janem Blažejem 
Santinim Aichlem jsme si prohlíželi stropní 
fresku s biblickými motivy a vyzkoušeli akus-
tiku. Jedním z vrcholů byla návštěva baziliky, 

v rámci soboty jako tradičního svatebního dne 
probíhaly svatby, přesto jsme našli čas na pro-
hlídku, hlavní loď je druhou nejdelší chrámo-
vou lodí na  Moravě po  Velehradě o  délce 78 
metrů! Zážitkem ovšem byl Santiniho poutní 
kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, 
stavba barokní gotiky, kostel byl roku 1994 
zařazen na Seznam světových kulturních a pří-
rodních památek UNESCO. I přes probíhající 
celkovou rekonstrukci kostela jsme vyzkoušeli 
hru na  varhany a  akustiku otestovali barokní 
pěveckou árií. Promítajícím se symbolem je 5 
šesticípých hvězd a hvězda obecně, zajímavý je 
ambit s pěti kaplemi, který je tvořen do tvaru 
deseticípé hvězdy.
Velký dík patří zámeckým edukátorkám, kte-
ré se věnovaly naší výpravě víc než vrchovatě, 
všem žákům, kteří projevili umělecké nadání, 
a paním učitelkám, které zajistily bezproblémo-
vý průběh této exkurze za barokem.

Za pedagogický tým Mgr. Kateřina 
Veselá a MgA. Radka Hreňová
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Cesta do pravěku za lovci mamutů  
– Den otevřených dveří v Archeoparku Pavlov

V sobotu 18. září 2021 jsme vycestovali se zpě-
váky, výtvarníky, pedagogy a rodiči do Pavlova, 
kde jsme se zúčastnili komunitně osvětového 
setkání a  projektového dne. Do  archeoparku 
byl po  celý den volný vstup, pro návštěvní-
ky probíhal doprovodný program na  pódiu 
i ve stáncích areálu.
V rámci dopoledního bloku vystoupili naši žáci 
pěveckého oddělení pod vedením paní učitel-
ky Hany Korčákové s  pásmem pohádkových 
písní a  muzikálových melodií. Program plný 
krásných písniček, kostýmů a kulis se divákům 
velmi líbil a děti si ho opravdu užily. Přišel nás 
také pozdravit zástupce ředitele ZUŠ Mikulov 
a ocenil naše vystoupení.

Po  obědě si děti prohlédly muzejní expozice, 
výstavu o lovcích mamutů v prostředí moderní 
architektury s interaktivním vybavením. V ple-
néru mohli žáci plnit úkoly na  stanovištích 
zajištěných ministerstvem pro místní rozvoj. 
Naše pedagožka Jitka Vávrová připravila zají-
mavé aktivity, např. výrobu pravěkých šperků, 
foto koutek v kostýmech pravěkých lidí.
Odpoledne vystoupil na pódiu několikanásob-
ný mistr ČR v  electric boogie, mistr Evropy 
a  vicemistr světa  Patrik Ulman. Velkým zá-
žitkem pro naše žáky byla možnost zatančit si 
s ním přímo na pódiu.
Všichni jsme se vrátili zpět do  Jedovnic plni 
zážitků a dojmů z krásného dne.

Hana Korčáková, dipl. um.

Výtvarníci na startu školního roku 2021/2022

Začal nám nový školní rok a zatím fungujeme, 
tak říkajíc, normálně…
A  co že máme pro letošek v  plánu? Budeme 
se pohybovat napříč časem a  občas i  trošičku 
prostorem.
První časový skok jsme již úspěšně zvládli… 
A hned jsme se octli ve velmi dávné minulosti. 
Přenesli jsme se rovnou do doby kamenné a tam 
jsme si vyzkoušeli slavnou jeskynní malbu. 
V blízkosti školy se totiž shodou náhod právě 
nacházela zcela nevyužitá vyvážka s hromadou 
krásných inspirativních vápencových kame-
nů… No, a  když je dnes ochranáři zakázáno 
v jeskyních zdi zdobit, nic jiného, než malovat 
na  kameny, nám vlastně ani nezbylo. Ještěže 
v pravěku měli jeskynní umělci možnost tvořit 
bez omezení, co bychom jinak dnes obdivovali 

třeba ve světoznámém Lascaux, Altamiře, nebo 
v naší nedaleké Kateřinské jeskyni…

Mgr. Jitka Vávrová

Pozvánky ZUŠ Jedovnice

•	 16. 10. spoluúčinkování dětského pěveckého 
sboru na výročním koncertu ŽPS Píseň (sál 
KD Jedovnice)

•	 26. 10. vzpomínkový večer věnovaný 
prof. Františku Bedřichu Ševčíkovi (koncert-
ní sál ZUŠ)

•	 1. 11. workshop s  lektorkami brněnské 
filharmonie pro žáky hudební nauky
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•	 12. 11. „Na  lidovou notu“ (spolkový dům 
Křtiny)

•	 16. 11. koncert smyčcového souboru Musica 
nova (koncertní sál ZUŠ)

•	 kulturní vystoupení při rozsvěcování vánoč-
ních stromů v  Jedovnicích a  na  pobočkách 
školy

Různé
Rozpis stomatologické LSPP - okres Blansko - 2. pololetí 2021

Služba je sloužena od 8.00 - 13.00 hodin
Říjen
2.10 MUDr. Paděrová Miroslava, Šebetov, 

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

Tišnovská 80, 549 450 128
9.10 MUDr. Soldmannová Svatava, 

Lomnice, Tišnovská 80, 549 450 128
10.10 MUDr. Staňková Vlasta, Jedovnice, 

Zdrav. středisko, 516 442 726
16.10 MDDr- Stibor Jan, Lomnice, 

Tišnovská 80, 549 450 128
17.10 MUDr. Stojanov Milan, Blansko, B. 

Němcové 1222/15, 605 184 479
23.10 MUDr. Ševčík Štěpán, Svitávka, 

Hybešova 197, 516 471 210
24.10 MUDr. Ševčíková Bohdana, Blansko, 

Svitavská 1A, 516 416 386
28.10 MUDr. Ševčíková Radomíra, 

Poliklinika Blansko, Sadová 33, 
516 488 454

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

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

Listopad
6.11 MUDr. Šumberová Ludmila, Lysice, 

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

Zdrav. středisko, 516 439 404
13.11 MUDr. Tomášková Barbora, Blansko, 

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

TGM, Rodkovského 2, 607 812 963
17.11 MDDr. Veselý Petr, Letovice, Masarykovo 

náměstí 162/38, 792 325 591

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

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

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

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

Prosinec
4.12 MDDr. Dufková Simona, Blansko, 

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

Tyršova 15, 516 474 310
11.12 MDDr. Fojtíková Veronika, Rájec, 

Zdrav. středisko, 516 432 138
12.12 Dr. Giryeva Halyna, Boskovice, 

Lidická 8, 734 231 261
18.12 MUDr. Grenarová Marie, Blansko, 

Vodní 5B, 724 081 182
19.12 MDDr. Hájková Barbora, Blansko, 

Gellhornova 9, 725 332 967
24.12 MUDr. Hanáková Jitka, Blansko, 

Pražská 1b, 516 418 788
25.12 MUDr. Havlová Petra, Blansko, 

Pražská 1b, 721 425 074
26.12 MUDr. Hosová Eva, Rájec, Zdrav. 

středisko, 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.
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Pozvánky



27



28

Oslavme spOlečně pOhybem 
vznik naší republiky

28. říjen 
2021

www.behrepubliky.cz

GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘIPARTNEŘI

Jedovnice
místo: Kemp tyršova osada 
start hlavního závodu: 14.00  
trasa dospĚlí: 5,5 Km 
trasa dĚti: 1,4 Km


