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Inzerci přijímá paní Božena Ševčíková, kulturní referentka ÚM Jedovnice, Havlíčkovo nám. č. 71, 679 06 
Jedovnice, tel. 516 528 213, fax. 516 442 722, e-mail: kultura@jedovnice.cz
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čtvrtina stránky; řádková inzerce – 60 Kč za 1. řádek, za každý další +20 Kč.

Uzávěrka příštího čísla (LEDEN / ÚNOR 2021) bude v úterý 26. 1. 2021.

Starostovo okénko
Milí spoluobčané,
tento měsíc se sešlo zastupitelstvo městyse 
k pracovnímu jednání, na němž jsme řešili roz-
počet městyse na rok 2021 a schválení podání 
žádosti dotací na  výstavbu multifunkčního 
hřiště, opravu komunikace Tyršova, náměstí 
Záměstí a obnovu zeleně u kostela.
Minulý týden se nám podařilo dokončit opra-
vu další komunikace - Legionářská.
V těchto dnech započala oprava bezpečnostní-
ho přelivu rybníka Olšovce.
Letos proběhl výlov rybníka Olšovec v  pod-
statě v  historickém režimu. Děkuji všem, že 
dodržovali všechna epidemiologická opatření 
a výlov proběhl ke vší spokojenosti.

Rozžínání vánočního stromu letos zcela jistě 
nebude s  kulturním programem, stromy sa-
mozřejmě rozsvítíme a stejně jako každoročně 
bude připraven obecní kalendář, letos s témati-
kou jedovnických spolků. Děkuji všem za jejich 
přípravu.
Také Vás chci požádat o pomoc s úklidem ko-
lem svých nemovitostí a  zejména pak sněhu, 
který nám co nevidět napadne.
Na závěr mi dovolte, abych Vám popřál krás-
né, asi už zimní dny, klidné prožití vánočních 
svátků a  do  nového roku hodně pracovních 
i osobních úspěchů a hlavně moc a moc 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 schůze Rady městyse Jedovnice č. 30 ze dne 22. 9. 2020

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:
Rada městyse Jedovnice souhlasí:
•	 s provedením navrhované stavby „Jedovnice, 

RO – rozšíření vodovodu a  sdružená kana-
lizační přípojka (Rybková)“ na  pozemcích 
p.č 1747/1, p.č. 2068 a  p.č. 2070/1. V  pří-
padě pozemku p.č. 2068 dle podmínek 
daných Dohodou o  právu provést stavbu 

na pozemcích ve vlastnictví městyse. Žadatel 
H. R., Kanice

•	 se stavbou: „Novostavba rodinného domu“ 
včetně zpevněných pochůzných a  pojezd-
ných ploch, zpevněné plochy parkovacího 
stání, přípojky vody, přípojky splaškové ka-
nalizace, přípojky NN + domovního vedení, 
přípojky dešťové kanalizace + akumulační 
jímky, oplocení přeložky přípojky vody 
na  pozemcích p.č. 2464/16, p.č.  2464/15, 
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Zaměstnanci městyse včetně těch, kteří 
pro vás připravují Informace z Jedovnic, 

přejí všem občanům, abyste letošní Vánoce 
prožili v pokoji a ve zdraví a nový rok 2021  
ať je pro nás všechny šťastnější a klidnější. 

Zaměstnanci městyse včetně těch, kteří 
pro vás připravují Informace z Jedovnic, 

přejí všem občanům, abyste letošní Vánoce 
prožili v pokoji a ve zdraví a nový rok 2021  
ať je pro nás všechny šťastnější a klidnější. 
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p.č. 2464/14, p.č. 2464/13, p.č. 2464/12 
a p.č. 377/2, dle předloženého návrhu, žada-
tel J. H., Jedovnice a Bc. M. W., Jedovnice, 
zastoupeni na  základě plné moci ze dne 
25.6.2020 L. K., Jedovnice. 

•	 s pronájmem pravé části budovy Havlíčkovo 
nám. 44 a schvaluje smlouvu o nájmu neby-
tových prostor sloužících k podnikání s paní 
E. Č., Jedovnice

•	 s pronájmem části pozemku p.č. 977/1 o vý-
měře 1155  m2 (tenisové kurty) a  schvaluje 
smlouvu o  nájmu pozemku se společností 
Prima pronájem a reality s. r. o., Mrštíkova 
1128/22, 586 01 Jihlava

•	 s  přijetím nepeněžního daru použitého PC 
DEll Optiplex + LCD monitor v  hodnotě 
2.500 Kč pro Základní školu Jedovnice, pří-
spěvkovou organizaci, Nad  Rybníkem 401, 
679 06 Jedovnice

•	 s vykonáváním pozice hlavního projektového 
manažera v  projektu „Podpora rodičů dětí 
1.  stupně ZŠ v  Jedovnicích a  okolních ob-
cích“ ředitelkou Základní školy Jedovnice, 
příspěvková organizace, Nad Rybníkem 401, 
679  06 Jedovnice, Ing.  Lenku Danielovou, 
Ph.D.

Rada městyse Jedovnice schvaluje:
•	 zrušení přípojky kabelové televize k  30. 9. 

2020, žadatelé A. a R. D., Jedovnice
•	 zrušení přípojky kabelové televize k  30. 9. 

2020, žadatel T. M., Jedovnice
•	 zrušení přípojky kabelové televize k  30. 9. 

2020, žadatel L. B., Jedovnice
•	 zrušení přípojky kabelové televize k  15. 9. 

2020, žadatel E. Š., Jedovnice
•	 smlouvu o  nájmu pozemků č. 002600117 

s MUDr. E. Z., Brno
•	 poplatek za pronájem smuteční obřadní síně 

v  Jedovnicích ke  smutečnímu rozloučení 
ve výši 2.000 Kč včetně DPH za jeden obřad. 

•	 Směrnici pro činnost kamerového dohlíže-
cího systému městyse Jedovnice, která ruší 
směrnici č. 2/2017

•	 aktualizovaný Seznam členů Zastupitelstva 
městyse Jedovnice ve volebním období 2018 
– 2022, který je Přílohou č. 1 Organizačního 
řádu Úřadu městyse Jedovnice. 

•	 Složení výborů a  seznam komisí pro voleb-
ní období 2018 - 2022, který je Přílohou 

č. 3 Organizačního řádu Úřadu městyse 
Jedovnice. 

•	 přidělení bezbariérového bytu č. B51H2 
v  bytovém domě na  ul. Zahradní 676, 
679 06 Jedovnice, paní J. H., Marianin 

•	 rozpočtové opatření č. 8/2020 dle předlože-
ného návrhu. 

Rada městyse Jedovnice bere na vědomí:
•	 sdělení Základní školy Jedovnice, pří-

spěvková organizace, Nad Rybníkem 401, 
679 06 Jedovnice, o  ředitelském volnu dne 
25.9.2020. 

Rada městyse Jedovnice nereflektuje:
•	 na předkupní právo chaty č.e. 47
•	 na předkupní právo chat č.e. 12, 32 a 31
•	 na předkupní právo chaty č.e. 176
Rada městyse Jedovnice v souladu s ustano-
vením 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozděj-
ších předpisů, v souladu s ustanovením § 166 
odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o  předškol-
ním, základním, středním, vyšším odborném 
a  jiném vzdělávání (školský zákon), ve  znění 
pozdějších předpisů, v  souladu s  vyhláškou 
č.  54/2005 Sb., o  náležitostech konkursního 
řízení a konkursních komisí ve znění vyhlášky 
č. 107/2019 Sb., a v souladu s usnesením rady 
městyse č. 27/1/2 ze dne 25. 6. 2020:
1. jmenuje konkursní komisi pro posuzování 

uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní 
místo ředitele školské právnické osoby nebo 
ředitele příspěvkové organizace vykonáva-
jící činnost školy nebo školského zařízení 
ve složení:
- Ing.  Jaroslav Šíbl, člen určený zřizovate-

lem – předseda 
- Ing.  Mgr.  Jan Fránek, člen určený 

zřizovatelem 
- Mgr. Hana Poslíková, člen určený ředite-

lem krajského úřadu 
- Jana Galitová, odbornice v oblasti státní 

správy 
- Mgr.  Pavel Dočekal, odborník v  oblasti 

organizace a řízení školství
- Mgr.  Marek Halla, školní inspektor 

Jihomoravského inspektorátu České škol-
ní inspekce 
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- Mgr. Hana Šíblová, pedagogický pracov-
ník příslušné příspěvkové organizace 

- Renata Kleinbauerová, členka školské 
rady 

2. pověřuje Ing.  Martu Tesařovou, funkcí 
tajemníka komise; tajemník není členem 
konkursní komise

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 31 ze dne 13. 10. 2020

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:
Rada městyse Jedovnice souhlasí:
•	 s provedením navrhované stavby „Novostavba 

garáže“ u  rodinného domu č.p. 732 na  po-
zemku p. č. 1282/1. Žadatel L. P., Jedovnice.

•	 s provedením stavby: „Novostavba RD“ včet-
ně zpevněného sjezdu na místní komunikaci 
a přípojek inženýrských sítí na pozemcích p.č 
1105 a p.č. 1043/1, žadatel L. Č., Jedovnice, 
zastoupený na základě plné moci Ing. arch. 
M. H., Brno.

•	 se zveřejněním záměru na bezúplatný proná-
jem pozemku p. č. 2399/18 o výměře 799 m2.

Rada městyse Jedovnice schvaluje:
•	 smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000255 

s Mgr. L. V., Kanice. 
•	 smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000279 

s manžely V. a B. P., Jedovnice.
•	 smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000093 

s paní S. Š., Brno.
•	 smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000648 

s panem L. O., Zaječí.
•	 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 16. 

1. 2020 se společností OLŠOVEC s. r. o., 
Havlíčkovo nám. 71, 679 06 Jedovnice. 

•	 Řád veřejného pohřebiště městyse Jedovnice, 
který byl vydán se souhlasem Krajského úřa-
du Jihomoravského kraje. 

•	 Dodatek č. 1 ke  Smlouvě o  poskytnutí 
finanční podpory na  poskytování soci-
álních služeb č. JMK063488/20/OSV 
s  Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 
71, 679 06 Jedovnice. 

•	 Vnitřní směrnici č. 3/2020 Podpisový řád, 
která nahrazuje Vnitřní směrnici č. 4/2015. 

•	 v  souladu s  hlasováním sociálně zdravotní 
komise přidělení bytu č. 2C1G3 v  Domě 
s  pečovatelskou službou, Zahradní 699, 
679 06 Jedovnice, paní V. P., Sloup. 

•	 rozpočtové opatření č. 9/2020 dle předlože-
ného návrhu. 

Rada městyse Jedovnice bere na vědomí:
•	 zápis z  jednání komise sociálně zdravotní 

ze dne 5. 10. 2020. 
Rada městyse Jedovnice doporučuje
•	 zastupitelstvu městyse souhlasit s  prodejem 

pozemku p.č. 1442 o výměře 154 m2 za od-
hadní cenu panu P. P., Jedovnice, a schválit 
kupní smlouvu. 

Rada městyse Jedovnice nesouhlasí:
•	 se stavbou přístřešku na části pozemku p.č. 

2528/229 dle předloženého návrhu, žadatel 
pan R. K., Jedovnice.

•	 s navýšením příspěvku na provozování veřej-
ných toalet v restauraci Barachov, žadatelka 
paní I. K., Jedovnice.

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 32 ze dne 5. 11. 2020

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:
Rada městyse Jedovnice souhlasí:
•	 s provedením navrhované stavby: „Rodinný 

dům včetně napojení na  dopravní a  tech-
nickou infrastrukturu“ na  pozemcích p.č. 
1104 a  p.č. 1043/1, včetně přesahu střechy 
na pozemek ve vlastnictví městyse, žadatelé 

F. S., Blansko a A. S., Jedovnice, zastoupeni 
na základě plné moci Ing. D. R., Blansko.

•	 s  provedením navrhované stavby stavbě 
„Jedovnice – úprava DS, Sedlák“ na  po-
zemcích p.č. 735, p.č. 650 a p.č. 737/1, dle 
podmínek daných Dohodou o právu provést 
stavbu na  pozemcích ve  vlastnictví městy-
se. Žadatel spol. MONELA elektro s.r.o., 
Dobrovského 422/3, 682 01 Vyškov. 
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•	 s  provedením navrhované „Stavební úpravy 
a  přístavba rekreační chaty Jedovnice č.ev. 
356“ na  pozemcích p.č 1833 a  p.č. 1747/1, 
na  pozemcích v  majetku městyse, žadatelé 
J.  H. a  Ing.  L. H., Boskovice, zastoupeni 
na základě plné moci L. K., Jedovnice.

•	 s  podáním projektu z  dotačního programu 
Podpora obnovy a  rozvoje venkova MMR 
Základní školou Jedovnice, příspěvková 
organizace, Nad Rybníkem 401, 679  06 
Jedovnice. Akce bude dofinancována z  roz-
počtu ZŠ. 

•	 s umístěním „gastokontejneru“ o rozměru 6 
x 3 metry na pozemek 2115/1, dle předlože-
ného návrhu, za podmínky změny nájemní 
smlouvy, žadatel Mgr. T. U., PhD, Brno. 

•	 s umístěním plechového dřevníku na parcele 
č. 2541, dle předloženého návrhu, žadatel 
pan J. K., Brno.

•	 se zveřejněním směny pozemku p.  č. 1168 
s  částí pozemků p.  č. 1347 a  1251 dle GP 
č. 1459-10008/2018

•	 se snížením nájemného za rok 2020 za pro-
nájem prostor v  kulturním domě za  dobu 
uzavření KD z  důvodu epidemie COVID 
o  částku 7.000  Kč, žadatel Tělocvičná jed-
nota Sokol Jedovnice, Riviera 451, 679  06 
Jedovnice. 

Rada městyse Jedovnice schvaluje:
•	 změnu odpisového plánu  Základní ško-

ly Jedovnice, příspěvkové organizace, 
Nad Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice, dle 
předloženého návrhu.

•	 zrušení přípojky kabelové televize k 31. 12. 
2020, žadatel T. H., Jedovnice. 

•	 smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcné-
ho břemene č.: 1040016885/001 se společ-
ností E. ON Distribuce, a. s., F.A. Gerstnera 
2151/6, 370 49 České Budějovice

•	 smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcné-
ho břemene č.: 1030060617/002 se společ-
ností E. ON Distribuce, a. s., F.A. Gerstnera 
2151/6, 370 49 České Budějovice

•	 smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000176 
s panem I. K., Vilémovice.

•	 Plán inventur pro rok 2020 dle předloženého 
návrhu

•	 rozpočtové opatření č. 10/2020 dle předlože-
ného návrhu. 

Rada městyse Jedovnice bere na vědomí:
•	 přehled hospodaření ZŠ a MŠ za 3. čtvrtletí 

roku 2020. 
•	 informaci Základní školy Jedovnice, příspěv-

kové organizace, Nad Rybníkem 401, 679 06 
Jedovnice, o  výpůjčce výpočetní techniky 
žákům pro distanční výuku. 

•	 zápis z  jednání komise kulturně spolkové 
ze dne 23. 9. 2020. 

Rada městyse Jedovnice nereflektuje:
•	 na předkupní právo chaty č.e. 255
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.

•	 kulturně spolkové komisi, aby předložila 
RM nejpozději do 30. 6. 2021 návrh tématu 
jedovnického kalendáře na rok 2022

Další důležité informace
Jedovnický kalendář 2021 

Každý rok vydává naše obec tradiční 
Jedovnický kalendář. Nejčastěji bývá zaměřen 
na  historii Jedovnic a  jsou v  něm uveřejňo-
vány fotky ze soukromých archivů a  kronik. 
Kalendář na  rok 2021 je trošku jiného zamě-
ření. Tvoří ho fotografie ze života jednotlivých 

spolků a organizací v  Jedovnicích, které sáhly 
do  svých archivů a  dodaly fotografie v  různé 
kvalitě a  stáří s  odlišným zaměřením, stejně 
tak, jak to v životě chodí.
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Určitě zde najdete spoustu známých, sousedů, 
kamarádů, sportovců, umělců a  mládežníků 
z vašeho okolí.
Nový kalendář na rok 2021 se bude mimořád-
ně prodávat v  sobotu 28. 11. 2020 od 18 ho-
din před radnicí a od pondělí 30. 11. 2020 si 

ho můžete zakoupit v Květinářství u Zelinků. 
Cena byla stanovena 50,- Kč za  kus. Všem, 
kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na tvorbě 
kalendáře, děkujeme.

 Kulturně-spolková komise

Společenská kronika
Jubilanti

Blahopřejeme všem jubilantům, kteří oslaví 
narozeniny v měsíci listopadu a prosinci 2020.
Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a spokojenost 
do dalších let života.
Listopad
01. 11. Růžena Trnková, Legionářská 468, 

93 roků
06. 11. Jaroslava Kratochvílová, Na Kopci 

636, 84 roků
08. 11. Naděžda Musilová, Absolonova 590, 

85 roků
11. 11. Bohuslav Trojáček, Jiráskova 28, 

84 roků
27. 11. Miloslav Šebela, K Propadání 264, 

80 roků
Prosinec
03. 12. Hana Knourová, Nad Rybníkem 525, 

83 roků
08. 12. František Kubeš, Podhájí 495, 88 roků
09. 12. Marie Kocmanová, Habeš 374, 

83 roků

19. 12. Eva Nezvalová, Brněnská 474, 80 roků
19. 12. Vilém Sedlák, Absolonova 471, 88 roků
20. 12. Drahomíra Sedláková, Havlíčkovo 

náměstí 78, 91 roků
21. 12. Josef Reisner, Absolonova 419, 85 roků
31. 12. Marta Galusková, Na Kopci 582, 

83 roků
60 roků manželství – Diamantovou svatbu 
oslavili
dne 3. 12. 2020 manželé Jana a  Rudolf 
Keprtovi, Olšovecká 284
50 roků manželství – Zlatou svatbu oslavili
dne 12. 11. 2020 manželé Marie a  Petr 
Wagnerovi, Podhájí 88
a dne 26. 12. 2020 manželé Drahomíra a Josef 
Pernicovi, Na Větřáku 529
Přejeme manželům mnoho zdraví, štěstí a po-
hodu do dalších společně prožitých let.

Tereza Gottwaldová 
matrikářka ÚM Jedovnice 

Informace pro rodiče narozených dětí

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás oslovit v souvislosti s čin-
ností Komise pro občanské záležitosti Rady 
městyse Jedovnice, která má společenské 
poslání a její členové reprezentují městys při 
významných společenských událostech v ži-
votě občanů. Tato komise se spolupodílí 
na organizaci slavnostního aktu - vítání nově 
narozených občánků.

Máte-li zájem o  přivítání Vašeho dítěte, vy-
plňte přihlášku, kterou najdete na  webových 
stránkách městyse Jedovnice nebo si ji přímo 
vyzvedněte na  matrice. Přihlášku, prosím za-
šlete nebo předejte na matriku nebo podatelnu 
Úřadu městyse Jedovnice. Pozvánku na vítání 
občánků obdržíte písemně.
Zlaté svatby jsou zveřejňovány po souhlasu osla-
venců z knihy manželství pro Jedovnice. Pokud 
manželé byli oddáni jinde, než v Jedovnicích, 
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tak nezjistíme výročí svateb. Přihlásit se mohou 
sami manželé nebo jejich děti na matrice paní 
Gottwaldové.

Případné bližší informace obdržíte na  ma-
trice Úřadu městyse Jedovnice u  pí.  Terezy 
Gottwaldové, telefon 516  528  218, mobil 
724 322 572,  e-mail: matrika@jedovnice.cz

Kultura
Novinky v knihovním fondu od 5. 10. 2020

PRO DOSPĚLÉ
Pět ročních období (Jiří Klečka)
Bez lítosti (Martina Cole)
Dáma a psanec (Rowan Keats)
Duchové rodiny Folcroftů (Darcy Coates)
Křišťálový klíč III. – Jarmarečník (Vlastimil 
Vondruška)
Liška (Frederick Forsyth)
Nebezpečné křižovatky (Jiří Hanibal)
Saturnin zasahuje (Miroslav Macek)
Věrný čtenář (Max Seeck)
Zážitky z karantény (Halina Pawlowská)
Zuzanin dech (Jakuba Katalpa)
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
I hračky si chtějí hrát (Ivona Březinová)
Poušť, všude poušť (Ivona Březinová)
Řád sladkého sněhuláka (Ivona Březinová)
Do  průvanu za  uši tatínci se nevěší (Alena 
Čálková)
Natálie: Nový bráška (Michaela Fišarová)
Pavel: Kapela (Michaela Fišarová)
Hanko, zachraň štěně! (Věra 
Hudáčková-Barochová)
Cvoček a pan Márinka (Marie Kšajtová)

Nejznámější bajky (Jana 
Eislerová)
Ježíšek s povídkami 
Ivony Bžezinové, Miloše 
Kratochvíla a Daniely 
Krolupperové
Uspávanky (Václav Bárta)
Skřítek Křesadýlko a  jeho 
neobyčejná dobrodružství (Radomír Socha)
Lentilka pro dědu Edu (Ivona Březinová)
Záhada dračího klíče (Petr Hugo Šlik)
NAUČNÁ LITERATURA
Moje první zahrádka (Martina Drijverová)
Knihovna byla nyní z  důvodu vládního naří-
zení nějaký čas zcela uzavřena, nyní však bylo 
otevřeno alespoň tzv. výdejové okénko a brzy 
se snad knihovna již otevře tak, jak jste všich-
ni zvyklí a opět bude možnost si svoji duševní 
stravu půjčovat běžným způsobem.

Příjemné prožití vánočních svátků 
v  kruhu těch nejbližších a  v  no-
vém roce především zdraví přeje 
nejen svým čtenářům knihovnice 
Michaela Doleželová

Duchovní sloupek
Vánoční pohoda

Když jsem před čtyřiceti lety ve službách ČSLA 
na  západní hranici zajišťoval klidný spánek 
obyvatel naší země, prožil jsem tam i Vánoce, 
a to způsobem velmi odlišným od běžného sla-
vení těchto svátků.

23. prosince nám odpoledne začala strážní služ-
ba u muničního skladu někde v lese půl hodiny 
cesty od kasáren. Byli jsme rádi, že to na nás 
nevyšlo o  den později. Vše proběhlo v  klidu, 
počasí nám také přálo, a  už to vypadalo, že 
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předáme službu a v pohodě se vrátíme do kasá-
ren hodinu před dlouho očekávanou slavnostní 
večeří, podávanou vyjímečně na  talíři, jindy 
jsme jedli z ešusu.
Na tu večeři se ovšem těšil i velitel vojáků, kte-
ří nás střídali, a  všichni jeho podřízení. O  to 
více byl naštvaný, když při rozkazu slyšel, kdo 
je jmenován velitelem štědrovečerní strážní 
směny. A protože si nemohl vylít zlost na  ve-
liteli roty, vylíval si ji na nás, samozřejmě bez 
porušení jakýchkoli předpisů. Naopak, dotáhl 
až do extrému předpisy o tom, jak má vypadat 
strážnice. Kontroloval pomocí bílého ubrous-
ku, jak je čistá podlaha i  v  rohu místnosti 
a pod nohama stolu a postelí a jestli není prach 
na skříni shora či zezadu. Chtěl po nás opravu 
odstávajícího linolea, třikrát jsme umývali veš-
keré vybavení kuchyně. Pořád nacházel nějaké 
závady, předávání služby, které obvykle trvalo 
několik minut, trvalo čtyři hodiny. Pak koneč-
ně podepsal převzetí služby a  ještě se při tom 
tvářil, jako by nám prokazoval nezasloužené 
milosrdenství.
Vrátili jsme se do kasáren dvě hodiny po slav-
nostní večeři. Ta se vyjímečně konala v kultur-
ním sále společně pro všechny útvary sídlící 
v kasárnách. V tom množství vojáků a uvolně-
né náladě si nikdo nevšiml, že se ještě nevrátili 
vojáci ze strážní služby, přebývající porce někdo 
ochotně snědl, nezbylo nic. Posádková kuchyně 
už byla také zavřená, takže nás po tom nepří-
jemném předávání služby čekalo ještě sděle-
ní, že dnes půjdeme spát hladoví. Vojna není 
kojná.

Ostatní se odebrali na PVS sledovat pohádky, já 
jsem sám a ve tmě ležel na posteli a představo-
val si, jak v kostele probíhá půlnoční mše, a pak 
jak to asi probíhalo kdysi v Betlémě. A vžil jsem 
se do toho příběhu natolik, že mi nevadilo kru-
čení v břiše a nezlobil jsem se na ty, kdo je zavi-
nili. Možná ani tenkrát u jesliček nevyhrávaly 
Ježíškovi hudební nástroje, ale zvuky vydávané 
hladovými žaludky nočních hostů. K dané si-
tuaci by to možná byla vhodnější hudba, než 
kdyby tam naplno zněly varhany. Jako bych se 
tam na chvíli ocitl, prožíval jsem stejnou radost 
jako koledníci opěvovaní v koledách.
Žádné jiné Vánoce mi neulpěly v  paměti tak 
hluboko, jako ty vojenské zcela oproštěné 
od všeho, co si se slavením těchto svátků spo-
jujeme. Nedá se to zopakovat, tu situaci nelze 
uměle navodit. Možná jsou někteří naši sou-
časníci z finančních důvodů v podobné situa-
ci, ti to asi prožívají jinak, ale mně to výrazně 
změnilo pohled na  slavení Vánoc. Od  té noci 
vím, že je možné najít vánoční radost i  jinde 
než v jídle, dárcích pod stromečkem nebo pro-
gramu v televizi.
Letošní Vánoce budou také spojeny s  omeze-
nými možnostmi, i  když hladem snad nikdo 
nebude a pohádky v televizi budou jako každý 
rok. Třeba se nám díky tomu podaří vnímat 
tyto svátky jinak než obvykle, více než jiné 
roky se ponoříme do toho, co slavíme, a díky 
tomu na  ně budeme vzpomínat jako na  něco 
v dobrém slova smyslu výjimečného. 

Václav Trmač, farář

Děti a mládež, spolky
DYMÁČEK

„DYMÁČKOVINY číslo 12“ 
Milí rodiče, prarodiče a milé děti,
začátkem září jsme se těšily, jak se budeme 
potkávat v  herničce i  na  cvičení. V  prvních 
dnech jsme se v herně setkali v hojném počtu, 
byly jsme za  to velmi rády. Do herničky jsme 
pro Vaše dětičky nakoupily spoustu nových 

hraček, mezi ně patří i  pěkně vybavená ku-
chyňka. Toto zařízení bylo zakoupeno díky 
dotaci z městysu Jedovnice. 
Bohužel s  nastávajícím na-
řízením vlády, jsme musely 
pouštět jen omezený počet 
lidí a pak nakonec úplně vše 
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zrušit L. Přesto se i na facebooku snažíme vám 
chvíle zpříjemnit příspěvky, do kterých se mů-
žete zapojit. Sledujte tedy náš facebookuJ
V  září jsme také stihli uskutečnit naši a  vaši 
oblíbenou akci Bazárek. Potěšil nás opět velký 
zájem i  přes některá úskalí, o  kterých asi ani 
nemusíme psát. V případě, že to situace dovo-
lí, na jaře 2021 budeme v této už tradici opět 
pokračovat. 
V říjnu jsme se ale s některými potkaly na hřiš-
ti v ulici Legionářská, kde proběhlo Dýňování. 
Děti byly nadšené, zkusily si sami vydlabat 
dýni, navlékaly šípky, kousky jablek, mrkve 

na provázek a  tím si vyrobily náhrdelník, vy-
malovaly obrázek dýně a házely šiškou na cíl. 
Jako odměnu dostaly krásné ceny a  nějakou 
dobrůtku. Pár fotek ukáže na  atmosféru této 
akce. 
Jako vždy plánujeme Mikuláše pro děti 
z  Dymáčku. Máme v  plánu opět opakovat 
akce: divadlo a bruslení. O všem vás budeme 
informovat jako vždy na plakátech, facebooku 
a webových stránkách, pokud to situace dovolí. 
Je nám to líto, ale nadále musíme nechat pro-
voz Dymáčku pozastaven, věříme však, že se 
snad brzy zase uvidíme.

PIONÝR

Skokani schůzkují online
Hlásíme se z našich domovů! Sice se nemůžeme 
scházet osobně (což doufáme, že se co nejdříve 
změní) tak se my, Skokani, dále scházíme onli-
ne. Každý pátek zasedáme v 16:00 k obrazov-
kám telefonů/ notebooků/ počítačů či tabletů 
a  zahajujeme společnou konverzaci na  google 
meet. Nedílnou součástí každé schůzky jsou 
kvízy. V kvízech si buď ověřujeme naše znalosti 

nebo objevujeme nová témata. Snažíme se dělat 
každou schůzku pestrou a jinou. 
Už jsme si tak na dálku zvládli vyrobit zálož-
ky do knížek a  jelikož přichází doba těšení se 
na Vánoce a my už se nemůžeme dočkat. Tak 
společně jsme si vyrobili každý svůj adventní 
kalendář, do kterého jsme si dali něco dobrého, 
ale hlavně na každý den je zde schovaný malý 
pionýrský úkol. 

SKAUTI

Ani korona nás nezastaví
Od 9. října se kvůli špatné epidemiologické si-
tuaci pozastavila činnost Junáka. Při vzpomín-
ce na  jarní neskautování, jsme nechtěly tuto 
situaci znovu zažívat, a tak jsme se rozhodly, že 
po vzoru jiných oddílů zkusíme přesun schůzek 
do online prostředí. 
Nebylo to jednoduché, protože jsme si nedoká-
zaly představit, jak to bude fungovat. 
Po  první schůzce, kam se nám přihlásilo 16 
holek a  ještě pár jejich mladších sourozenců 
(i  po  reakcích rodičů) jsme věděly, že online 
spojení je lepší než žádné. 
A tak se již od 21. října scházíme se světluškami 
i skautkami po družinkách každý týden a máme 
radost, že se holky mohou vidět. Rádkyně vy-
mýšlejí neuvěřitelně pestré programy a musím 
říci, že jsem na ně na  všechny – Áďu, Barču 
M., Barču P., Evču, Jaňulu, Míšu i  Zedňu 

– neskutečně hrdá, jak se do  schůzek pustily. 
A že u toho zvládají i svou online výuku. 
Co všechno už holky zažily? Namátkou jsme 
si připomněly 28. říjen i 17. listopad; poznáva-
ly rostliny i  písničky z pohádek; procvičovaly 
paměť (pomocí pexesa a  kimovky), postřeh 
i rychlost; kreslily bájného tvora. 
A  co na  online schůzky říkají světlušky 
a skautky?
•	 Chtěla bych jen napsat, že jsem ráda, že 

schůzky probíhají online a moc mě baví. Áďa 
a Barča mají super schůzky.

•	 Marušce se schůzky moc líbí, je ráda, že jsou 
alespoň touto formou a těší se na každou dal-
ší. Nejvíc se jí líbila ta hra, kde dostaly holky 
nějaké písmeno jako zadání a měla najít něja-
kou věc doma, která na to písmeno začínala.  
Musím přiznat, že jsem na začátku byla vůči 
těmto online schůzkám poněkud skeptická, 
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ale mile mě překvapilo, jakou radost dělají 
nejen Marušce. Děkujeme za plné nasazení 
v jakém fungujete i v této „podivné době“.

•	 Ažbětce se online skaut moc líbí a  vždy se 
na schůzku těší. Děkuji Jaňule a Míši za su-
per program na schůzky.

A  protože aktuální situace bude trvat nejspíš 
minimálně do  9. prosince, tak budeme mít 

ještě spoustu příležitostí procvičovat i  další 
dovednosti.
Velké díky patří i rodičům světlušek, protože 
občas jsou technické problémy, které z našeho 
obýváku nevyřešíme.

Za 6. dívčí oddíl Amazonky 
Gabriela Plchová 

SOKOL

Podzimní akce Sokola Jedovnice
Letošní nepříznivá epidemiologická situace 
příliš nepřeje společným kulturním a  spor-
tovním aktivitám. Neprobíhají hodiny sokol-
ských cvičení v  kulturním domě, nekonají se 
sborové zkoušky… Ze stejného důvodu musel 
být zrušen i  říjnový koncert pěveckého sboru 
Píseň u  příležitosti jeho 40. výročí založení 
nebo plánovaná listopadová návštěva předsta-
vení českého divadelního ochotnického spolku 
Omladina ve Vídni.
V  září a  začátkem října, kdy neplatila mimo-
řádná opatření ministerstva zdravotnictví, 
se jedovnickým sokolům podařilo připravit 
sportovní akce pro členy a pro veřejnost. Vedle 
atletického přeboru žactva jsme se v září zapo-
jili i do týdne sportu „Sokol spolu v pohybu“. 
V rámci celoevropské aktivity „BeActiv Night“ 
26. září jsme pro děti i  dospělé připravili 
na  sokolském hřišti venkovní hry. Začátkem 
října jsme si při vypouštění lodiček se svíčka-
mi na  hladinu rybníku připomněli památku 
těch, kteří položili život v  boji za  svobodu 

a  demokracii. Turisté se s  námi mohli v  říj-
nu vydat na  zájezd na  Pustevny a  navštívit 
volně přístupnou stezku Valašku nebo si zajít 
na Radhošť. Oddíl mladších žáků se místo tré-
ninku v  tělocvičně vydal v doprovodu vedou-
cích na vycházku do Propadání.
28. listopadu se uskutečnil o  měsíc odložený 
Sokolský běh republiky. Z  důvodu přísných 
protiepidemiologických opatření se konal jako 
„individuální výzva“. Znamenalo to, že přihlá-
šení závodníci si v  místě plánovaného startu 
v  areálu Tyršovy osady vyzvedli „z  výdejního 
okénka“ připravený startovní balíček a  běh 
uskutečnili každý sám v místě, které si vybrali. 
Děkujeme všem, kteří svou osobní účastí pod-
pořili myšlenku oslavy vzniku republiky spor-
tovním počinem.
Nejen sportovci, ale i všichni ostatní se již těší-
me, až se epidemiologická situace vrátí „do nor-
málu“ a budeme si moci společně zasportovat, 
zazpívat, sejít se na  schůzi nebo se hromadně 
vydat na vycházku.
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PF 2021
Tělocvičná jednota Sokol Jedovnice přeje všem 
úspěšný rok 2021, bohatý na sportovní a kul-
turní zážitky a prožitý ve zdraví a v pohodě.
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MS ČČK

Diakonie Broumov prosí o pomoc
Místní skupina Českého červeného kříže 
od  konce 90.let minulého století spolupracu-
je s  Diakonií Broumov. Pro tuto organizaci 
pořádáme 2x, dříve i  4x ročně humanitární 
sbírky, které se u  nás v  Jedovnicích staly tra-
dicí. Poslední roky vždy na  jaře a na podzim. 
Většina z Vás je zná a sama se jich účastní tím, 
že nepotřebné věci odevzdá pro sociálně slabé 
a nevhodí je do popelnice či kontejneru. Sami 
víte, jaké množství věcí se pokaždé posbírá. Ti 
z  vás, kteří se zúčastnili zájezdu do  Diakonie 
do  Broumova viděli, jakým způsobem se se 
sbírkami nakládá a kam se po ČR rozváží.
V  letošním roce je v  důsledku pandemie pro 
mnoho firem a  organizací velmi složitá situa-
ce. Mezi postižené se dostala i Diakonie, která 
se na  nás obrací s  prosbou o  pomoc. Prosbu 
Diakonie přikládáme.
Představenstvo MS ČČK se na  Vás obrací 
s prosbou, abychom tuto organizaci podpořili. 
Myslíme si, že kdyby došlo k  jejímu zániku, 
byla by to velká škoda pro mnoho sociálně 
slabých v ČR, kterých v této nelehké době asi 
přibude. Předem děkujeme jménem Diakonie 
za Vaše příspěvky.

Za MS ČČK Marie Gabrielová

Prosba Diakonie:
Vážení přátelé. 
Z  důvodu aktuálního nařízení vlády jsme 
byli opět nuceni uzavřít obchody a  výdejní 
střediska, čímž jsme se ocitli ve  stejné situaci 
jako na jaře. Již nyní víme, že následky budou 
velmi vážné. Tímto si Vás dovolujeme oslovit 
a poprosit o jakýkoliv finanční dar, který vyu-
žijeme k zajištění financování pohonných hmot 
a provozních nákladů na nákladní automobily 
a k zajištění vývozu kontejnerů a odvozu sbírek. 
Tím pomůžete společně s námi sociálně slabým 
občanům i celým rodinám.
Prosíme, podpořte vyhlášenou veřejnou sbír-
ku na čísle účtu: 50016-1302698349/0800.
Srdečně děkujeme a věříme, že s Vaší podporou 
celou situaci zvládneme.
Přejeme Vám v těchto náročných dnech pevné 
zdraví.

Ing.Pavel Hendrichovský,MBA, předseda 
sociálního družstva Diakonie Broumov.

Blíží se konec roku, který nebyl pro 
nikoho snadný. Přejeme vám krásné 

vánoční svátky a do nového roku hlavně 
zdraví a pohodu. 

MS ČČK.

Mateřská škola
Pečeme a vyrábíme, a proto se nenudíme

Každým rokem v  adventním čase navštěvu-
jí děti s  paní učitelkami naše spoluobčany 
v Domě s pečovatelskou službou v Jedovnicích. 
Chtějí je potěšit básničkou, písničkou, koledou 
a přáním. V letošním roce jsou v pečovatel-
ském domě z důvodu prevence šíření nemocí 
zakázány návštěvy. Nekonají se zde žádná 
společná setkání. 
V  mateřské škole Jedovnice jsme přemýšleli, 
jakým způsobem bychom mohli setkání na-
hradit. S  alternativou přišla paní asistentka 

Lenka Štěpánková, která se nechala inspiro-
vat lidmi pečícími dobroty pro zdravotníky 
v nemocnicích. Navrhla možnost napéci pro 
naše spoluobčany. Lidé se mohou cítit osa-
měle a rozptýlení v podobě malé sladkosti jistě 
přijde vhod. Nejdříve jsme zjistili, jestli také 
lidem v pečovatelském domě se náš záměr bude 
líbit. Se sociální pracovnicí, paní Kateřinou 
Kouřilovou, jsme domluvili organizační zále-
žitosti této akce a mohli jsme se pustit do díla. 
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Do  akce se zapojila většina zaměstnanců 
mateřské školy Jedovnice. Napekli, každý 
dle svých zkušeností a  možností. Například: 
vánočku, bábovku, kakaové sušenky, věnečky, 
jablečný štrůdl a další dobroty. 
Pozadu nezůstaly ani děti. Vyrobily Andílky 
s poselstvím. Pod dětskýma ručkama vznikaly 
andělé s  poselstvím Dobra, Zdraví, Radosti, 
Lásky, Štěstí či Vzájemnosti.

S láskou vyrobené dobroty a andělská poselství 
jsme předali paní Kouřilové, která je odevzdala 
těm, kterým jsou určeny.
V měsíci prosinci plánujeme tuto akci ještě jed-
nou zopakovat, tentokrát „nějak“ vánočně.
Přejeme všem lidem, ať také k  Vám tato po-
selství Zdraví, Dobra, Radosti, Lásky, Štěstí 
a Vzájemnosti doletí a obdarují Vás, a to nejen 
v období adventu a Vánoc, ale ať se u Vás trvale 
zabydlí. 

Jak jsme prožili měsíc listopad

V měsíci listopadu jsme měli v mateřské ško-
le omezený provoz. Důvodem byla nemoc 
pedagogů. Velice děkujeme všem rodičům, 
za spolupráci v tomto náročném období.
Od 18. listopadu se situace stabilizovala a moh-
li jsme opět obnovit běžný provoz.
Pro děti jsme uspořádaly projektové dny 
z  Malé technické univerzity na  téma 
Stavitelé mostů. V  tomto programu se děti 
dozví něco o Kalu IV. a stavbě Karlova mostu, 
dále co je to pilíř a  jak jej postavit. Vyzkouší 
fyzikální vlastnosti, například pevnost, jak 

se vážou cihly, společně postaví most a  ověří 
jeho stabilitu. Děti pracují samostatně, ale též 
ve  skupině, jsou pro ně připraveny náročnější 
i jednodušší aktivity. Program probíhá ve třídě 
i venku. Závěrem si samy odpoví na otázku, 
proč most nespadne. Projekty jsou koncipo-
vané v souladu s Rámcovým vzdělávacím pro-
gramem pro předškolní vzdělávání. Celkově 
rozvíjí u  dětí zájem o  techniku. Na  jaře nás 
ještě čeká projektový den na téma Zpracovatel 
odpadů a Malý archeolog.

Co připravujeme v měsíci prosinci

V měsíci prosinci se děti mohou těšit na vá-
noční pohodu spojenou s vyráběním, zpívá-
ním koled, zdobením stromečku a  nebude 
chybět nadílka dárků v  jednotlivých tří-
dách. V letošním adventu nebudeme (z důvodu 
zákazu shromažďování osob) pořádat tradiční 
tvoření a besídky pro rodiče. Ale připravíme 
pro Vás vánoční pozdrav z jednotlivých tříd 
formou video – nahrávky. Video bude umís-
těno na našich webových stránkách. Zkrácená 

verze bude součástí prosincového videožurnálu 
městyse Jedovnice a bude vysílána místní ka-
belovou televizí.

Vánoční přání
Přejeme Vám, ať Vás Zdraví, Láska a Štěstí pro-
vází nejen vánočními svátky, ale ať se stanou 
součástí Vašeho života. Krásné Vánoce! 

Za kolektiv zaměstnanců MŠ 
Jedovnice, Jitka Kučerová

Malá technická univerzita v Jedovnicích

Lekce Malé technické univerzity probíhají 
v naší mateřské školce již druhým rokem. Pro 
dobrou zkušenost s hodinovými lekcemi jsme 
se rozhodli zapojit do  projektu MAP II pro 
ORP Blansko (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/00

10675), který nám pomohl financovat projek-
tové dny úzce navazující na hodinové lekce, ale 
jsou rozšířeny o pobyt venku a přenesení aktivit 
do přírody.
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Projektový den Malý architekt. 
Děti se pod vedením zkušeného lektora staly 
architekty. Mnoho z nich, nevědělo, co toto za-
městnání vůbec přináší. Dozvěděli se odpovědi 
na otázky: Co je to projekt, půdorys? Kdo je to 
projektant, architekt? Co jsou to základy a jak 
jsou pro stavbu důležité? Naučily se spolupra-
covat ve skupině, pracovat samostatně, praco-
vat dle výkresu a tím se učily rozvíjet prostoro-
vou orientaci a představivost, logické myšlení. 
U projektových dnů mají děti možnost pohybu 
a  zdokonalují tak nejen jemnou motoriku při 
práci s kostkami, ale také hrubou motoriku při 
přenesení aktivit do přírody. Za odměnu dosta-
nou vždy osvědčení s vlastním jménem. Děti to 
motivuje k další spolupráci. 
Projektový den Stavitel mostů.
Děti se dozvěděly další odpovědi na své otázky: 
Co je to statika, pilíř? A  k  čemu nám vlast-
ně slouží? K  čemu nám slouží vlastně most? 
Jak takový most postavit a  také něco, z dějin 
českého národa o  zakladateli Karlova mostu 
Karlu IV. To vše se děti mohly dozvědět právě 
v  tomto projektovém dnu. Za  pomocí kostek 
postavily ve skupinách pilíře. Už vědí, že pilíř 

je nepostradatelnou součástí každého mostu. 
Bez pevného pilíře most nestojí. Své zkušenosti 
z těchto projektů se pak každodenně promíta-
jí ve  stavbách z kostek, lego kostek při hrách. 
Pevná stavba jde lehce přenést na výstavku. Tak 
mají děti možnost zpětné kontroly, zda neporu-
šily některé z pravidel. 
Projektový den Stavitel věží.
Snad každé dítě někdy ve  svém životě navští-
vilo nějakou vyhlídkovou věž. Jak ale postavit 
Ještěd, tak aby byl pevný a  nespadl, to už je 
práce pro pořádné stavitele. A  takové stavite-
le, my ve  školce máme. Malí stavitelé hledali 
ve  své paměti názvy vyhlídkových věží, které 
navštívily. A  postavení vysílače Ještěd pro ně 
byla vzhledem k předešlým zkušenostem mno-
hem lehčí, zato ale zajímavější stavba. U  dětí 
se tak rozvíjí vztah k  polytechnické výchově, 
matematické gramotnosti a  láska k  řemeslu. 
A řemeslo má zlaté dno. 
Děkujeme za  spolupráci Mas Moravský kras 
a lektorům Malé technické univerzity. 

Ing. Klára Kučerová 
Místní akční skupina Moravský kras, z. s.
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Dětská skupina Notičky v Jedovnicích

V červnu 2019 byla MC Veselý Paleček schvá-
lena dotace na zbudování a provoz dětské sku-
piny, která měla jasný směr – městys Jedovnice. 
Díky vstřícnosti, ochotě a profesionálnímu pří-
stupu paní ředitelky MŠ Jedovnice - Mgr. Jitky 
Kučerové a vedení obce - se vše podařilo zrea-
lizovat včas a výše jmenovaná služba mohla být 
nabídnuta široké veřejnosti, zejména pak ob-
čanům Jedovnic. Samotný provoz byl zahájen 
v září 2019. Zájem o dětskou skupinu Notičky 
nebyl nemalý, věková kategorie dětí se pohy-
bovala pod třetí rok věku dítěte. Mezi hlavní 
klientelu nejen patřili, ale i dodnes patří, rodiče 
dětí, jímž končila sociální dávka rodičovského 
příspěvku, a potřebovali nastoupit zpět do za-
městnání. Personální obsazení dětské skupiny 
vyžaduje speciální vzdělání, kterým je zdravot-
nický nebo sociální směr, případně rekvalifi-
kační studium na  chůvu. Podstatou však zů-
stává zejména láskyplný přístup k dětem. Práce 
s dětmi v tak nízké věkové kategorii je snadno 
řečeno nelehká, je třeba speciální přístup, který 
je protkaný mateřským citem. Právě chůvy za-
stávají funkci rodiče, který je nepostradatelnou 
součástí vývoje dítěte. Díky tomu, že dětskou 
skupinu může navštěvovat maximálně 12 dětí 
najednou, je dětem poskytována velice indivi-
duální péče, kterou ocení nejen děti samotné, 
ale zejména rodiče, kteří na svých dětech pozo-
rují velký posun v jejich vývoji.
V rámci dětské skupiny nedochází pouze k hlí-
dání dětí, ale zejména k jejich výchově a péči. 
V rámci kalendářního roku je vyhotoven plán 

výchovy a  péče, který je variabilní vzhledem 
i individuálním potřebám dítěte. Děti se tedy 
učí nejen sžití s kolektivem – což je pro některé 
nelehký úkol – ale i samostatnosti v jídle, ob-
lékání, hygienických základů a  sebeobsluhy. 
Velký význam je přikládán i výchově k rytmu 
a hudbě. U dětí jsou velmi brzy vidět velké po-
kroky ve  všech výše jmenovaných aktivitách, 
protože výše jmenované období je velmi sen-
zitivní a dítě v něm potřebuje procházet proce-
sem socializace. 
Možná někteří z  Vás přemýšlí, zda by bylo 
vhodné zrovna Vaše dítě do  dětské skupiny 
umístit. Rozhodujícím faktorem pak může být 
sdělení, že přijímáme i děti s plenkou (na spaní 
či celodenně). Cena za  školkovné je 600,-Kč/
měsíc (nezávisle na  počtu fyzicky strávených 
dní ve  dětské skupině), cena za  stravu je 82 
Kč/den. Obědy jsou odebírány přímo z jídelny 
mateřské školy, tudíž můžete mít jistotu, že 
ve  stravě nebudou žádné nepovolené či nedo-
poručené prvky. Svačinky jsou chystány v rám-
ci dětské skupiny, přičemž jsou kontrolovány 
spotřebním košem, tedy tak, aby dítě mělo 
plnohodnotnou a vyváženou stravu. 
Chtěli byste dětskou skupinu vidět? Nebo máte 
zájem k  nám dítě umístit? Pokud ano, stačí 
zavolat na telefonní číslo 774 691 625 nebo na-
psat na  email: noticky.jedovnice@seznam.cz. 
Fotografie najdete i  na  webových stránkách: 
www.veselypalecek.cz
Těšíme se na Vás i Vaše děti 😊

Lenka Šebelová, vedoucí 

Základní umělecká škola
Pozdrav ze ZUŠky

Milí přátelé základní umělecké školy,
chtěli bychom vás co nejsrdečněji pozdravit 
a popřát nám všem co nejvíce pozitivní ener-
gie do těchto nejistých dnů. Nerad bych nyní 
psal o konkrétních krocích, které se budou tý-
kat naší školy, protože se opět vše mění v řádu 

dnů. Proto mi nezbývá než vyjádřit přání, aby 
se vše co nejrychleji vrátilo do  starých kolejí. 
Než se tak ale stane, vymysleli jsme on-line 
projekty, které budou vytvářet žáci všech obo-
rů naší školy. Výsledná videodíla budou zveřej-
něna v průběhu prosince a ledna na stránkách 
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jedovnického videožurnálu. Podrobnosti jsme 
již rodičům rozeslali e-mailem a najdete je také 
na našich webových stránkách.

Všem přejeme klid a pevné zdraví a budeme se 
těšit na pokud možno brzké osobní setkávání.

Michal Hreňo jménem pedagogů 
ZUŠ F. B. Ševčíka Jedovnice
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Různé
Zkuste psát jako slavný 
Karel Havlíček Borovský
Soutěž v psaní epigramů při příležitosti vel-
kého jubilea 
Od narození známého novináře, spisovatele, bás-
níka i satirika Karla Havlíčka Borovského uplyne 
31. října tohoto roku 199 let. Na rok příští pak 
připadá velmi významné a kulaté dvousetleté ju-
bileum! Právě při této příležitosti opět po pěti le-
tech rozjíždíme autorskou soutěž v psaní krátkých 
básní s  vtipně vyhrocenou pointou EPIGRAM 
2021.
Havlíček byl mimo jiné mistrem epigramů. 
Zkuste si nyní tak jako on vytvořit takovou 
báseň. Syndikát novinářů Vysočina k  nad-
cházejícímu výročnímu Roku Karla Havlíčka 
Borovského 2021 vypisuje soutěž o  nejlepší 
(dosud nepublikované) epigramy, které mají 
šanci být součástí připravovaného sborníku 
EPIGRAM 2021.
Organizátoři si dovolují upozornit, že epigram 
není veršovaná povídka jako Lešetínský kovář 
ani rozsáhlá básnická skladba Slávy dcera, ale 
krátká reflexivní báseň s  vtipně vyhrocenou 
pointou. Příspěvky zkušených či začínají-
cích autorů přijímáme do  1. března 2021 
na e-mailové adrese epigram2021@volny.cz .
Zasláním epigramů do  soutěže autoři posky-
tují SN Vysočina souhlas k  jejich bezplatné-
mu užití, zveřejnění či gramatické korektuře 
příspěvku související s  případným zařazením 
do Sborníku E 2021.
Soutěž má tyto kategorie:
•	 Autoři ve věku nad 18 let – mohou zaslat až 

5 svých epigramů (nikoli celé sbírky)
•	 Autoři do 18 let – mohou dodat až tři své 

epigramy
•	 Bonusová kategorie „Dopište Karla Havlíčka 

Borovského“ – navíc každý může poslat až 
tři příspěvky v  jím upravené podobě: zvolí-
te si část z  některého Havlíčkova epigramu 
a zbylou část doplníte podle své invence. A je 
zcela na vás, jestli si od Havlíčka „vypůjčíte“ 
začátek, prostředek nebo konec z  jeho epig-
ramu a dopíšete ho. Tím se každý ze zájemců 

může snažit o obohacení Havlíčkova tvůrčí-
ho odkazu. Havlíčkovy epigramy jsou napří-
klad zde.

V e-mailu také nezapomeňte uvést jméno a pří-
jmení, datum a místo narození, poštovní adre-
su a soutěžní kategorii.
Tedy ani vy nechoďte „s  pány na  led“, ale 
usedněte, přibruste ostří svého pera a tvoř-
te. Těšíme se na vaše epigramy. Navíc pro vás 
již nyní chystáme slavnostní setkání se zajíma-
vým programem včetně předávání cen. Je při-
pravováno na sobotu 30. října 2021 dopoledne 
v  havlíčkobrodské Staré radnici. Moc rádi se 
tam s vámi potkáme. 
Kontakty: 
Jaroslav Paclík, Jan Kliment – Syndikát no-
vinářů Vysočina
E-mail: epigram 2021@volny.cz, telefon: 
606 644 809
Sbírku epigramů z předchozího kola soutěže 
EPIGRAM 2016 naleznete na webové stránce: 
http://syndikat-vysocina.blogspot.com/

***

Vánoční prodej kaprů 
z Olšovce proběhne:
pondělí – 21. 12. 2020
úterý – 22. 12. 2020
od 9,00 do 15,30 hodin
Havlíčkovo náměstí, Jedovnice

***

Divadelní představení
Divadelní představení DS Háta Praha nebylo 
v pátek 27. 11. 2020 odehráno z důvodu vlád-
ního nařízení.
Zakoupené vstupenky zůstávají v  platnosti 
a nevracejí se ani se nevyměňují.
Náhradní představení plánujeme na pátek – 9. 
4. 2021 a uvidíte premiéru nového představení 
Svatba bez obřadu.
Všem se omlouváme, děkujeme za přízeň a tě-
šíme se s Vámi na setkání v dubnu 2021.
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Pozvánky
Adventní jarmark v kulturním domě, který měl 
být v sobotu 21. 11. 2020, se nebude konat.
V roce 2021 připravujeme:
•	 27. 3. 2021 – Jarní jarmark
•	 20. 11. 2021 – Adventní jarmark
Děkujeme za  Vaši přízeň a  těšíme se s  Vámi 
na setkání v roce 2021.

Jedovnice jarmarky …… Leoš Blažek

ATC Olšovec akce na rok 2021
•	 8.- 9. 5. 2021 Mezinárodní závody kluzáků
•	 22. - 23. 5.2021 Volšohec run
•	 30.-31.5.2021 Sraz majitelů vozidel Chevrolet
•	 4.-6.6 2021 Závody moto boardů
•	 19.-20.6. 2021 Game of thrones Bull Show
•	 8.-9.8. 2021 Bimmer fest BMW
•	 11.-12.9. 2021 Mezinárodní zkoušky dlou-

hosrstých ohařů
•	 30.9.-1.10. 2021 Výstava Salašnických psů
•	 23. - 24. 10. 2021 Výlov Olšovce

Betlémské světlo
Letošní skautská mše ve  Vídni bude vzhle-
dem k  situaci probíhat pouze online. Vlastní 

předávání plamínku Betlémského světla pak 
proběhne na hranicích sousedících států, kte-
ré jej následně předají na  dalších hranicích 
svým sousedům. Další sobotu – 19. prosince 
– proběhne, pokud to situace dovolí, rozvoz 
Betlémského světla po republice. 
Rádi bychom Betlémské světlo donesly tradič-
ně i do Jedovnic. Pokud byste chtěli Betlémské 
světlo doručit k Vám domů, můžete se ozvat 
na e-mail gabca@skautka.cz. Jak bude 
Betlémské světlo k dispozici, budeme informo-
vat na webu obce a JIKu.

Tříkrálová sbírka
Zdraví příznivců i  koledníků je pro Charitu 
na prvním místě, a tak se tři králové pilně při-
pravují na koledu s rouškami i koledu virtuální. 
Jedno je jisté – Tříkrálová sbírka bude. Jen se 
ještě neví, v jaké podobě. Tříkrálové koledníky 
plánuje Charita vyslat v  období od 1. do 14. 
ledna 2021. 
Aktuální informace k Tříkrálové sbírce se obje-
ví na webu obce a JIKu.

Plánované akce na rok 2021
Leden
•	 Tříkrálová sbírka (Junák – český skaut)
•	 Šmoulíkov (MaRC Dymáček)
•	 Pionýr má talent (Pionýr)
Únor
•	 13. 2. 2021 Ostatkový průvod obcí, 

Ostatková zábava (TJ Sokol a Píseň)
•	 Večerní hra Modrý štít (Junák – český skaut)
•	 Disko (MaRC Dymáček)
•	 Uzlařská regata (Pionýr)
Březen
•	 13. 3. 2021 Koncert ke 40.výročí ŽPS Píseň, 

Kd (TJ Sokol a Píseň)
•	 Jarní jarmark v KD

•	 Bazárek, Do  jeskyně s  Synáčkem (MaRC 
Dymáček)

•	 Turistická vycházka „Za bledulí“ do rakove-
kého údolí (TJ Sokol a Píseň)

Duben
•	 9. 4. 2021 Svatba bez obřadu, premiéra (DS 

Háta Praha)
•	 30. 4. 2021 Slet čarodějnic (TJ Sokol a Píseň)
•	 Krajská skautská pouť do Jedovnic (Junák – 

český skaut)
•	 Šipkovaná (MaRC Dymáček)
•	 40. výročí založení (Olšověnka)
•	 Úklid Jedovnického potoka – den Země 

(Pionýr)
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•	 Absolventské koncerty, sál ZUŠ (ZUŠ 
Jedovnice)

Květen
•	 30. 5. 2021 Extraliga družstev a soutěž jed-

notlivců (MGC Jedovnice)
•	 8. – 9. 5. 2021 MS motorových člunů (Klub 

vodních sportů)
•	 Zápis dětí k  předškolnímu vzdělávání (MŠ 

Jedovnice)
•	 Floria Kroměříž (Klub dobré pohody)
•	 Kešky v Jedovnicích (MaRC Dymáček)
•	 Svátek patrona hasičů sv. Floriana (SDH 

Jedovnice)
•	 Absolventské koncerty, sál ZUŠ (ZUŠ 

Jedovnice)
•	 Vystoupení ke Dni matek ()
•	 Celostátní happening ZUŠ Open ()
Červen
•	 Fotbalový čoch (SK Jedovnice)
•	 26. – 27. 6. 2021 Jedovnické krojované hody 

(Staré časy)
•	 Den dětí (Komise kul.spol.)
•	 Vítání prázdnin (MaRC Dymáček)
•	 Bucharův memorial (SDH Jedovnice)
•	 Lehkoatletické závody žactva, hiště Na Kopci 

(TJ Sokol a Píseň)
•	 Závěrečný koncert, KD (ZUŠ Jedovnice)
Červenec
•	 Skautský tábor (Junák – český skaut)
•	 Letní tábor, příměstský tábor (Pionýr)
Srpen
•	 S  Synáčkem na  dopravní hřiště (MaRC 

Dymáček)
•	 Letní tábor, příměstský tábor (Pionýr )
Září
•	 Bazárek (MaRC Dymáček)

•	 Turnaj v ringu (Pionýr)
•	 Turistický zájezd (TJ Sokol a Píseň)
Říjen
•	 8. 10. 2021 Pietní akce ke  Dni sokolstva 

a večer sokol. světel (TJ Sokol a Píseň)
•	 Flora Olomouc (Klub dobré pohody )
•	 Lampionový průvod (Komise kult.spolk.)
•	 Dýňování (MaRC Dymáček)
•	 Pohádkový les, Bubušou (Pionýr)
•	 2 zájezdy na  turistické pochody mezi vino-

hrady (TJ Sokol a Píseň)
Listopad
•	 13. 11. 2021 Běh za  jedovnickým kaprem 

(SK Jedovnice)
•	 20. 11. 2021 Adventní jarmark v KD ()
•	 26. 11. 2021 Velké lásky v malém hotelu (DS 

Háta Praha)
•	 Hra Lesní lidé (Junák-český skaut)
•	 Rozsvícení vánočního stromu (Komise kult.

spolk.)
•	 Olympiáda (MaRC Dymáček)
•	 Drakiáda (Pionýr)
•	 Vinný bál (ZŠ)
Prosinec
•	 26. 12. 2021 Vánoční koncert, kostel (TJ 

Sokol a Píseň)
•	 31. 12. 2021 Tradiční silvestrovský fotbálek 

(SK Jedovnice)
•	 31. 12. 2021 Silvestrovská turistická vycház-

ka (TJ Sokol a Píseň)
•	 Roznášení Betlémského světla (Junák – čes-

ký skaut)
•	 Mikuláš  (MaRC Dymáček)
•	 Vánoční troubení a koledování (Olšověnka)
•	 Vánoční koncert žáků v KD (ZUŠ Jedovnice)
•	 Jedovnická rolnička (ZŠ)

Inzerce
•	 Koupím chatu v  lokalitě Jedovnice, Křtiny, 

Ochoz. Přímý zájemce, platba v  hotovosti. 
tel.: 605 940 950

•	 Koupím starší dům (i  podíl) na  domě 
ve  Křtinách a  blízkém okolí. Tel.: 
733 210 256


