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Uzávěrka příštího čísla (LEDEN / ÚNOR 2022) bude v úterý 25. 1. 2022.

Starostovo okénko
Milí spoluobčané,
tento měsíc se sešlo zastupitelstvo městyse 
k pracovnímu jednání, na němž jsme řešili roz-
počet městyse na rok 2022.
Připravujeme žádosti o dotace na opravu dět-
ského hřiště u  rybníka Olšovce a  opravu ko-
munikace v Chaloupkách  a opravu budovy č. 
p. 44.
V  těchto dnech dokončujeme 1. fázi opravy 
Havlíčkova náměstí. Pracujeme na  opravě 
povrchu ulice Absolonova a  na  cyklostezce 
do  Krasové. Doufám, že nám počasí dovolí 
tyto akce dokončit.
V kulturním domě byl spuštěn zkušební pro-
voz opravené kotelny.

Bohužel nás opět začíná svírat pandemie ko-
ronaviru, prosím všechny o dodržování všech 
hygienických pravidel.
Rozžínání vánočního stromu se uskutečnilo 
letos před radnicí a  to v omezené míře, jakou 
nám umožnila aktuální vládní nařízení.
Také Vás chci požádat o pomoc s úklidem ko-
lem svých nemovitostí a  zejména pak sněhu, 
který nám již napadl.
Na závěr mi dovolte, abych Vám popřál krás-
né asi už i  zimní dny, do nového roku hodně 
osobních i  pracovních úspěchů, hodně štěstí 
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 schůze Rady městyse Jedovnice č. 47 ze dne 12. 10. 2021

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:
Rada městyse Jedovnice schvaluje:
•	 smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000241 

s panem R. M., Brno.
•	 smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000241 

s panem P. B., Brno.
•	 Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 16. 

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

•	 Plán inventur pro rok 2021 dle předloženého 
návrhu.

•	 Veřejnoprávní smlouvu o  poskytnutí do-
tace z  rozpočtu městyse s  SK Jedovnice 
z.s., ve výši 36 300 Kč na podání žádosti o do-
taci prostřednictvím firmy ARTENDR s. r. 
o., Nádražní 67, 281 51 Velký Osek, na vy-
budování víceúčelového hřiště v Jedovnicích.

•	 rozpočtové opatření č. 8/2021 dle předlože-
ného návrhu.
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Rada městyse Jedovnice souhlasí:
•	 se stavbou: „Revitalizace bytového domu 

Na  Kopci 635, 679  06 Jedovnice“ dle před-
ložené dokumentace na  pozemku p.č. 969/3, 
katastrální území Jedovnice, obec Jedovnice, 
který je ve vlastnictví žadatele. Žadatel - SVJ 
BD Na Kopci 635, 679 06 Jedovnice, zastou-
pené V. S.

•	 se zásahem do místních komunikací na po-
zemcích p.č. 584, 585, 692, k.ú. Jedovnice 
pro napojení p.č. 2360, k.ú. Jedovnice na vo-
dovod a  kanalizaci za  podmínek daných 
Dohodou o  právu provést stavbu na  po-
zemcích městyse Jedovnice, žadatel M. J., 
Kotvrdovice.

•	 s umístěním vrtů pro tepelné čerpadlo a vrta-
né studny na pozemku p.č. 150/1, katastrální 
území Jedovnice, obec Jedovnice, který je 
ve vlastnictví žadatele dle předložené doku-
mentace, žadatel – Mgr. P. Š., Jedovnice.

•	 se stavbou: „Garáže Jedovnice“, katastrální úze-
mí Jedovnice, obec Jedovnice, dle předložené 
dokumentace, s podmínkou uzavření smlouvy 
o právu stavby. Žadatel M. Č., Blansko.

•	 se stavbou „Novostavba RD, Jedovnice“ 
včetně zpevněných a  nezpevněných ploch 
na parcele p.č. 1089, k.ú. Jedovnice, která je 
ve vlastnictví investorů a se stavbou přípojek 
vody, splaškové a dešťové kanalizace na po-
zemku p.č. 1043/1, k.ú. Jedovnice, který je 
ve  vlastnictví městyse Jedovnice za  podmí-
nek daných Dohodou o právu provést stavbu 
na pozemcích městyse Jedovnice. Žadatel R. 
P. a M. P., Blansko, v zastoupení projektanta 
Ing. M. S., Ph.D, Brno.

•	 se stavbou „Jedovnice – úprava DS, Hrazdíra, 
Krejčiřík“11, Jedovnice na  pozemcích p.  č. 
1375/1, 1375/25, 2528/231, 2528/233, 
2528/238, k.ú. Jedovnice, obec Jedovnice, 
ve  vlastnictví městyse Jedovnice a  na  po-
zemcích p.č. 2528/316, p.č. 2528/317, p.č. 
2528/319, p.č. 2528/320, k.ú. Jedovnice, kte-
ré jsou ve vlastnictví fyzických osob – vlast-
níků připojovaných nemovitostí. Žadatel 
MONELA elektro s.r.o., Dobrovského 
422/3, 682 01 Vyškov.

•	 se stavbou: „Novostavba RD, Jedovnice“ 
na parcele p.č. 283/1, k.ú. Jedovnice, včetně 

přípojek a  zpevněných ploch na  pozemcích 
p.č. 3/1, 3/2, 8, 284, k.ú. Jedovnice, obec 
Jedovnice za  podmínek daných Dohodou 
o právu provést stavbu na pozemcích ve vlast-
nictví městyse Jedovnice (parcely p.č. 3/1, 8, 
k.ú. Jedovnice). Žadatel P. K., Jedovnice.

•	 se zveřejněním záměru pronájmu části po-
zemku p.č. 2547/9 v k. ú. Jedovnice, o  vý-
měře cca 270 m2.

•	 se zveřejněním záměru prodeje parcely 819 
o výměře 109 m2.

•	 se zveřejněním záměru na pronájem části po-
zemku p.č. 1043/1 o výměře 9 m2.

•	 s přijetím účelově určeného finančního daru 
pro Mateřskou školu, příspěvkovou orga-
nizace, Zahradní 632, 679  06 Jedovnice, 
ve výši 68.740 Kč dle předložené žádosti.

Rada městyse Jedovnice revokuje:
•	 své usnesení č. 45/6 ze 45. schůze rady měs-

tyse konané dne 7. 9. 2021
•	 své usnesení č. 45/11/2 ze  45. schůze rady 

městyse konané dne 7. 9. 2021.

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

ku 1348/1.

Rada městyse Jedovnice bere na vědomí:
•	 žádost paní M. S., Kotvrdovice, které bude 

odpovězeno dopisem ve znění textu, na kte-
rém se RM dohodla v rámci diskuse k tomu-
to bodu.

•	 zápis z jednání komise pro občanské záleži-
tosti ze dne 15. 9. 2021.

•	 Rada městyse Jedovnice na  základě žádos-
tí paní I. K., Jedovnice, neschvaluje sní-
žení nájemného za  rok 2021 za  pozemky  
č. p. 2105/4 a část pozemku p. č. 2105/1.

Zaměstnanci městyse včetně těch, 
kteří pro vás připravují Informace 

z Jedovnic, přejí všem občanům 
vánoční svátky plné pokoje, radosti 

a rodinné pohody a v roce 2022 
hodně zdraví a štěstí.
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Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 48 ze dne 09. 11. 2021

na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:
Rada městyse Jedovnice schvaluje:
•	 smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000144 

s panem M. W., Brno
•	 smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000202 

s paní J. J., Brno
•	 schvaluje smlouvu o  nájmu části pozemku 

s panem B. L. Olomučany
•	 Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 1. 

10. 2015 s M. a J. H. Jedovnice
•	 Smlouvu o  smlouvě budoucí o  zřízení věc-

ného břemene č.: PR-001030069349/002 – 
ENGB s EG.D, a. s., Lidická 1873/36, Černá 
Pole, 602 00 Brno.

•	 Smlouvu o zřízení věcného břemene č. PR-
014330060303/002-ADS s  EG.D, a. s., 
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno.

•	 Smlouvu o  zřízení věcného břemene č. PR 
– 014330060186/003-ADS s  EG.D, a. s., 
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

•	 Příkazní smlouvu s  příkazníkem Š. M., 
Světlá 54, 679 63 Velké Opatovice, na zajiš-
tění VŘ

•	 a  úkonů s  tím spojených na  projektu 
Obnova místních komunikací a  parkoviště 
v Jedovnicích

•	 investiční příspěvek pro Mateřskou školu 
Jedovnice, příspěvková organizace, Zahradní 
632, 679 06 Jedovnice, na výměnu varného 
kotle

•	 Dodatek č. 1 ke  smlouvě č. S21MMR033 
s firmou hřiště.cz, s.r.o.

•	  rozpočtové opatření č. 9/2021 dle předlože-
ného návrhu

•	 vyřazení DDHM a  DDNM za  kalen-
dářní rok 2021 z  majetku Základní školy 
Jedovnice, příspěvková organizace, Nad ryb-
níkem 401, 679 06 Jedovnice.

•	 přijetí dotace na akci „Parkoviště Havlíčkovo 
náměstí“ od MMR

Rada městyse Jedovnice souhlasí:
•	 se záměrem provést přeložku dešťové kanali-

zace na pozemcích p. č. 1250/1, 1250/2 
•	 a  1258/1, k.ú. Jedovnice. Žadatel M., S., 

Ostrov u Macochy

•	 s PD stavby „Šatny BDS“ na pozemku p.č. 
247/1, k.ú. Jedovnice, obec Jedovnice, který

•	 je ve  vlastnictví JEDNOTY, spotřební-
ho družstva Boskovice, včetně přípojek 
na pozemcích

•	 p. č. 245 a 254, k.ú. Jedovnice, obec Jedovnice 
za  podmínek daných Dohodou o  právu 
provést stavbu na  pozemcích ve  vlastnictví 
městyse Jedovnice. Žadatel BDS-BUS, s.r.o., 
zastoupená PTK DVOŘÁK s.r.o., Ing. J. D., 
Rudíkov

•	 se stavbou „Optická síť - Jedovnice – ul. 
Záměstí“, Jedovnice na  pozemku p.  č. 
1043/1,

•	 k.ú. Jedovnice, obec Jedovnice, ve  vlastnic-
tví městyse Jedovnice. Je nutné koordinovat 
termín výstavby s  termínem rekonstrukce 
ul. Záměstí. Žadatel: Ign.cz. internet, s.r.o., 
Havlíčkovo nám. 653, 679  06 Jedovnice, 
zastoupena projektantem Z. M. , Slavkov 
u Brna.

•	 se stavbou: „Rodinný dům Jedovnice, parc. 
č. 802/1“, včetně přípojek a  zpevněných 
ploch

•	 na pozemcích p. č. 802/1, 802/2, 650, k. ú. 
Jedovnice, obec Jedovnice za podmínek da-
ných Dohodou o právu provést stavbu na po-
zemcích ve  vlastnictví městyse Jedovnice 
(parcela

•	  p.  č. 650, k.ú. Jedovnice). Žadatel R. H., 
Šošůvka, zastoupený projektantem

•	 Ing. P. Š. (INGSTEP s.r.o), Sloup
•	 s  žádostí Okrašlovacího spolku obce 

Jedovnice, z.s., Tyršova 660, 679  06 
Jedovnice, o  údržbu hrobu č. 657 (prof.  F. 
B. Ševčík) s  tím, že všechny úpravy budou 
předem písemnou formou oznámeny radě 
městyse a budou podléhat jejímu schválení.

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

roku 2021
•	  zápis z  jednání Kulturně spolkové komise 

ze dne 13. 10. 2021
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Rada městyse nesouhlasí:
se žádostí pana L. V., Krasová a  neschvaluje 
snížení nájemného části pozemku p.  č. 2117 
o výměře 10 m2

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

Další důležité informace
Městys Jedovnice, kontakty

Starosta městyse, Ing. Jaroslav Šíbl
tel.: 516 528 215, 724 186 338
e-mail: starosta@jedovnice.cz
Místostarosta městyse, úřední hodiny: 
středa 14:30 - 17:00 hod. 
Ing. Mgr. Jan Fránek - tel.: 606 035 262 
e-mail: mistostarosta@jedovnice.cz
Tajemnice ÚM, Ing. Marta Tesařová
tel.: 516 528 221, 606 760 194 
e-mail:  tajemnice@jedovnice.cz,  podatelna@
jedovnice.cz
Podatelna ÚM, poplatky, zástup matriky 
a evidence obyvatel, kultura, školství, pla-
cení inzerce do Jedovnického infokanálu 
a  dvouměsíčníku Informace z  Jedovnic, 
referent: Božena Ševčíková
tel.: 516 528 213, 723 247 641 
e-mail: kultura@jedovnice.cz
Matrika a evidence obyvatel,  
Tereza Gottwaldová
tel.: 516 528 218, 724 322 572 
e-mail: matrika@jedovnice.cz
Referent - životní prostředí a  odpady, 
místní komunikace, Luděk Křetínský
tel.: 516 528 216, 602 753 478
e-mail: referent@jedovnice.cz
Majetek, Olga Keprtová
telefon: 516 528 214, 516 528 211, 723 206 849 

e-mail: majetek@jedovnice.cz
Policie městyse, úřední hodiny jen středa 
13 - 17 hod.
Luděk Kolář - velitel, Ivo Hudec - strážník
tel.: 516 528 220, mob.: 723 204 979 
v případě nedostupnosti volejte státní policii 
- tel. č. 158 
e-mail: policie@jedovnice.cz
Stavební úřad, telefon: 516 528 212, poda-
telna.su@jedovnice.cz
vedoucí: Lenka Pavlíčková,  
tel.: 724 324 565; e-mail: su@jedovnice.cz 
referent: Ing. arch. Magdalena Jakůbková, 
tel.: 724 186 389;  
e-mail: su.referent1@jedovnice.cz 
referent: Ing. Dagmar Holasová,  
tel.: 602 320 086;  
e-mail: su.referent2@jedovnice.cz
Vedoucí ekonomického odboru, účetní 
Ing. Veronika Průchová
telefon: 516 528 217, 606 760 195 
e-mail: ekonom@jedovnice.cz
Poruchy na  veřejném osvětlení  se hlásí 
na tel.: 602 753 478.

Poruchy na  rozvodu kabelové televize  se 
hlásí na tel.: 723 205 622.

KTV: nové programy a ukončení TV Šlágr

Pokud jste od  léta neladili svoji televizi nebo 
set-top box, tak Vám možná chybí TV 

stanice Nova Lady (zejména pro ženy), Prima 
Show (především reality show) a TV BRNO1 
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(zprávy z Brna a jižní Moravy). Při ladění jako 
zdroj signálu vždy volte položku „anténa nebo 
pozemní nebo vzduchem“, nikdy
nevolte položku „kabel“!. Výrobce televizoru se 
vás tím nepřesně a  zkresleně ptá na  TV nor-
mu, v které zdroj signálu vysílá. Výše uvedené 
TV stanice najdete na těchto vysílacích kaná-
lech (neplést s  předvolbou vašeho dálkového 
ovládání): Prima SHOW na E23, Nova Lady 
a TV BRNO1 na E29.

Pokud chcete ušetřit poplatek servisnímu tech-
nikovi za  ladění přístroje a následné seřazová-
ní pořadí stanic,  požádejte své sousedy nebo 
známé.
Hudební stanice TV Šlágr ukončila svoje šíření 
v DVB-T2, a proto se odmlčela i v naší KTV. 
Sesterská stanice TV Šláger muzika zatím 
ve vysílání
pokračuje.

Ohlednutí za vysíláním videožurnálů

 Loňský podzim a  zima byly ve  znamení loc-
kdownu, nekonaly se žádné kulturní a  spole-
čenské akce, do škol mohly chodit jen nejmlad-
ší děti na ZŠ. To se muselo projevit i v obsahu 
jedovnických videožurnálů. Ty běžně obsahuji 
15 - 20 příspěvků, v době lockdownu však třeba 
jen tři nebo čtyři příspěvky. Vysílali jsme proto 
různé přídavky z okolí nebo sáhli do archivu.
Archivními videožurnály jsme si připomněli 
nejen stará videa, ale také připomněli, jak by 
vypadal podzim roku 2020 a zima roku 2021, 
pokud by žádná omezení nebyla.

 Připravili jsme proto dva sestřihy. Ten první 
z jedovnických videožurnálů jste již viděli kon-
cem listopadu, ve  druhém sestřihu projdeme 
právě všechny ty videožurnály navíc. Vysílat ho 
budeme v prosinci.
 Tok videožurnálů tak byl od listopadu do dub-
na doslova nepřetržitý, častokrát i  dva video-
žurnály během jednoho týdne.
Věříme, že jsme si tak společně zpříjemnili 
dobu, kdy jsme byli uzavřeni doma.

Ing. Josef Matuška, JIK

Společenská kronika
Jubilanti

Blahopřejeme všem jubilantům, kteří oslaví 
narozeniny
 v měsíci listopadu a prosinci 2021.
Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a spokojenost 
do dalších let života.
Listopad
06. 11.  Jaroslava Kratochvílová,  

Na Kopci 636, 85 roků
08. 11.  Naděžda Musilová, Absolonova 590, 

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

85 roků
16. 11.  Marie Šebelová, Za Kostelem 530, 

80 roků

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

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

84 roků
08. 12. František Kubeš, Podhájí 495, 89 roků
09. 12. Marie Kocmanová, Habeš 374, 

84 roků
12. 12. Rudolf Kovařík, Olšovecká 482, 

80 roků
18. 12.  Jiřina Pernicová, Olšovecká 489, 

80 roků
19. 12.  Eva Nezvalová, Brněnská 474, 81 roků
19. 12.  Vilém Sedlák, Absolonova 471, 

89 roků
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20. 12. Drahomíra Sedláková, Havlíčkovo 
náměstí 78, 92 roků

21. 12.  Josef Reisner, Absolonova 419, 86 roků
25. 12. Božena Hřebíčková, Za Kostelem 488, 

80 roků
31. 12. Marta Galusková, Na Kopci 582, 

83 roků

50 roků manželství – Zlatou svatbu oslavili
 dne 04. 12. 2021 manželé Vladislava a  Jan 
Zukalovi, Palackého 301
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 činností 
Komise pro občanské záležitosti Rady městyse 
Jedovnice, která má společenské poslání a  její 
členové reprezentují městys při významných 
společenských událostech v  životě 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, 
tak nezjistíme výročí svateb. Přihlásit se mohou 
sami manželé nebo jejich děti na matrice paní 
Gottwaldové.
Případné bližší informace obdržíte na matrice 
Úřadu městyse Jedovnice
u pí. Terezy Gottwaldové, telefon 516 528 218, 
mobil 724 322 572,
e-mail: matrika@jedovnice.cz

Policie městyse
Obecní policie mimo jiné řešila v uplynulém 
období následující události:
•	 4 x nález peněženky s osobními doklady a fi-

nanční hotovostí na ul. Havlíčkovo náměs-
tí. Peněženky předány majitelům, sepsány 
úřední záznamy.

•	 1 x nález kapesního přehrávače, nalezen 
u rybníka Olšovec.. Sepsán úřední záznam, 
uložen na služebně OP.

•	 1 x nález sportovních hodinek na  ul. 
Na  Kopci. Nález uveřejněn na  infokanále, 
sepsán úřední záznam. Hodinky uloženy 
na služebně OP.

•	 1 x nález mobilního telefonu na  ul. 
Legionářská. Nález uveřejněn na infokanále, 
sepsán úřední záznam, uložen na  služebně 
OP.

•	 1 x nález platební karty u fotbalového hřiš-
tě. Karta předána majiteli, o  nálezu sepsán 
úřední záznam.

•	 1 x žádost o  poskytnutí informací k  osobě 
a mot. vozidlu. Zjištěné skutečnosti zaslány 
P ČR.

•	 2 x případ podnapilé osoby, která se poži-
tím alkoholu uvedla do  stavu, kdy svým 
chováním budila veřejné pohoršení. Věc 
šetří OPMJ jako přestupek proti veřejnému 
pořádku.

•	 12 x předvolání pro nepřítomného pachatele 
přestupku v  silničním provozu. Přestupky 
následně vyřešeny uložením blok. pokut.

•	 5 x nález klíčů v k.ú obce Jedovnice. Nálezy 
uveřejněny na  infokanále. Klíče uloženy 
na služebně OP

•	 12 x zaslána žádost o poskytnutí údajů z in-
formačních systémů k zájmovým osobám.
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•	 2 x oznámení dopravního přestupku na Měú 
Blansko oddělení dopravně-správních agend. 
Přestupci, kteří se dopustili přestupku s vyří-
zením přestupku na místě nesouhlasili a pro-
to byly případy oznámeny.

•	 3 x odchyt volně pobíhajících psů. Provedeno 
následné zjištění a  předání majitelům. 
Přestupky - porušení OZV – vyřešeno ulo-
žením blokové pokuty.

•	 1 x přestupek na úseku ochrany před alko-
holismem a jinými toxikomaniemi – kouření 
na  místech zákonem zakázaných – na  za-
stávce autobusů na  Havlíčkově náměs-
tí. Přestupek vyřešen na  místě blokovou 
pokutou.

•	 3 x asistence při dopravní nehodě a zajištění 
místa nehody do  příjezdu dopravní policie 
na  silniční komunikaci číslo 373 ve  směru 
na Brno a na Havlíčkově náměstí.

•	 2 x žádost Dopravního inspektorátu Blansko 
o spolu-pátrání po neznámém pachateli do-
pravní nehody, která se stala na k.ú. městyse 
Jedovnice.

•	 1 x přijato oznámení k zraněné osobě u čer-
pací stanice na ul. Vyškovská. Výjezd na mís-
to, poskytnuta prví pomoc, přivolání RZS 
Nemocnice Blansko. Šetřením dále zjištěno 
podezření ze sražení zraněné osoby moto-
rovým vozidlem, které z místa ujelo. Případ 
předán dopravní polici Blansko.

•	 2 x oznámení sražení srny, výjezd na místo, 
usměrňování silničního provozu, vyrozumě-
ní hospodáře.

•	 8 x zajištění dopravní obslužnosti, dohled nad 
silničním provozem a veřejným pořádkem.

•	 1 x žádost okresního soudu o zjištění a prově-
ření skutečností.

•	 2 x případ nedovoleného pálení rostlinného 
odpadu-porušení OZV-přestupky na  místě 
vyřešeny domluvou a uhašením ohniště.

•	 Opakované kontroly celé rekreační chatové 
oblasti v k.ú. Jedovnic za součinnosti složek 
P ČR. Poškození nebo vloupání do chat ne-
bylo preventivní kontrolou zjištěno. Pátrání 
po hledané osobě.

•	 14 x výběr poplatků za  užívání veřejného 
prostranství a reklamy v infokanálu.

•	 25 x vystaveno povolení k vjezdu do chatové 
oblasti.

•	 2 x přijato oznámení - přestupky v dopravě 
– parkování na vyhrazeném parkovišti, šetří 
OP.

•	 7 x součinnost s PČR při šetření trestné čin-
nosti páchané v k.ú. Jedovnic.

•	 17 x případ parkování v  zákazu zastavení 
a  stání. Přestupky vyřešeny následně ulože-
ním pokuty příkazem na místě.

•	 V uplynulém období strážníci šetřili celkem 
49 přestupků v dopravě spáchaných na k.ú. 
Městyse Jedovnic.

•	 V	 naléhavých	 případech	 nebo	 při	 nedo-
stupnosti	 obecní	 policie	 volejte	 prosím	
Policii	České	republiky:	Tísňová	linka:	158.

•	 Obvodní	 oddělení	 PČR	 Blansko	 :	
974631396.

•	 Úřední	 hodiny	 Obecní	 policie	 městyse	
Jedovnice	:

•	 Středa: 13:00 - 17:00 – tel. 723204979
Luděk Kolář – velitel Obecní 

policie městyse Jedovnice

SDH Jedovnice
Cvičení IZS v Jedovnicích
V	pátek	5.	11.	proběhlo	na	parkovišti	Barachov	
taktické cvičení složek Integrovaného záchran-
ného systému JMK, které bylo připraveno 
stanicí HZS JMK Blansko. Námětem cviče-
ní, kterého se zúčastnila i naše jednotka, byla 
hromadná dopravní nehoda s velkým počtem 
zraněných osob. Do akce byly zapojeny celkem 

čtyři hasičské jednotky, Zdravotnická záchran-
ná služba JMK, Policie ČR a  Obecní policie 
městyse Jedovnice.
Do  tří havarovaných vozidel bylo rozmístěno 
celkem 15 zraněných osob, které byly namasko-
vány a předstíraly různé druhy zranění a úrazů. 
Dalším účastníkem nehody byl pak jeden cyk-
lista, který srážku nepřežil.
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Úkolem jednotek, které postupně přijížděly 
na  místo dle poplachového plánu na  tento 
typ události, bylo zajistit místo zásahu, pro-
vést opatření proti vzniku požáru a  zahájit 
poskytování předlékařské pomoci zraněným 
osobám do  příjezdu ZZS. Dalším úkolem 
byla spolupráce se ZZS při třídění a ošetřování 
zraněných.
Ve  všech havarovaných vozidlech zůstaly 
osoby, které bylo nutno vyprostit. Ve  dvou 
osobních automobilech se nacházely osoby 
s těžšími poraněními, které byly zaklíněné. Ty 

byly vyproštěny pomocí hydraulického vypro-
šťovacího zařízení a  následně transportovány 
ke  stanu ZZS, kde proběhlo jejich třízení. 
V připraveném stanu byl pacientům poskytnut 
tepelný komfort a  další ošetření s  následným 
transportem do připravených sanitních vozů.
Cílem tohoto cvičení bylo procvičit a  zdoko-
nalit postupy spolupráce jednotlivých složek 
IZS při tomto typu mimořádné události tak, 
aby v případě skutečné události byly jednotky 
na tuto činnost co nejlépe připraveny.

Michal Prause, velitel jednotky

Kultura
Novinky v knihovním fondu od 13. 10. 2021

Hlavní novinkou v  našem 
fondu je kniha Železný klíč, 
jejíž autorkou je jedovnická 
občanka, režisérka a  scená-
ristka divadla Vlastimil, paní 
Marie Janíčková. Kniha jde 
z  ruky do  ruky, je čtivá a  je 
„naše“. Půjčit si ji můžete v naší 
knihovně, k sehnání je potom třeba zde: Knihy 
Dobrovský nebo Kosmas.

Anotace:
Příběh z Moravského krasu. Kateřina žije u svého 
otce, Voka z Holštejna, a mstivé macechy. Když 
otěhotní se svým milencem Merhlinem, místním 
kovářem a proslulým sukničkářem, otec ji vyžene. 
O pár století později chodí Bára s Romanem pro 
inspiraci k psaní na místo, kde archeologové od-
halili zaniklou osadu. Proč jim všechno připadá 
tak neskutečně živé?
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Beletrie pro dospělé
15 roků lásky (Patrik Hartl)
451 stupňů Fahrenheita (Ray Bradbury)
Coura (Jana Bernášková)
Dula (Michal Viewegh)
Královražda na Křivoklátě (Vlastimil 
Vondruška)
Maryša (Alois Mrštík, Vilém Mrštík)
Motýlí pokoj (Lucinda Riley)
Nebezpečná hra (Camilla Läckberg)
Příliš mnoho tajemství (Katarína Gillerová)
Saturnin se představuje (Miroslav Macek)
Téměř nesmrtelná láska (Andrea Sedláčková)
Vánoční návraty (Markéta Harasimová, Josef 
Snětivý, Alexander Stainforth)
Dovnitř (Helena Hrstková)
Zátopek (Jiří W. Procházka)
Jedenáct smrtelných hříchů (Roman Cílek)
I vrazi mají své dny (Jaroslav Kuťák)
Šílenství (John Lutz)
Půlnoční rituál (Laura Walden)
Dokud tě nenajdu (Liz Lawler)
V náručí kanibala (Barbora Walterová 
Benešová)
Nezlomný (Hana Hindráková)
Doktor Jesenius (Jaroslava Černá)

Nákaza (Daniel Kalla)
Co přede mnou tajíš? (Linda Howard)
Bojíš se tmy? (Sydney Sheldon)
Poslední klíč (Alec Palmer)
Snoubenci zimy (Christelle Dabos)
Dobrodruh z Paříže (Dirk Husemann)
Temné dědictví (Wilbur Smith)
Propast smrti (Robert Bryndza)
Břemeno minulosti (Dominik Dán)
Jak chutná strach (Markéta Harasimová)
Zrcadlo (Táňa Keleová-Vasilková)
Šťastná za všech okolností (Ivanka Devátá)
Manžel a záhadná blondýna (Alena 
Jakoubková)
Pomalu hořící oheň (Paula Hawkins)
Naučná literatura pro dospělé
Mezi dvěma Kimy, na studiích v KLDR (Nina 
Špitálníková)
Lékařem mezi pouští a minami (Kristina 
Höschlová)
Doktorka za mřížemi (Amanda Brownová)
Detoxikuj život (Barbora Englischová)
Kosmetická kuchařka (Anna Potůčková)
Odkaz pravěkých žen (Jan Padych)
BELETRIE PRO DĚTI / MLÁDEŽ
Zuzka a ztracené kotě (Věra Hudáčková 
Barochová)
Ukradené housle (Ivana Peroutková)
Kouzelná třída (Zuzana Pospíšilová)
Pohádky Boženy Němcové
České pohádky
To je jízda! (Ester Stará)
Weberův odkaz (David Jan Žák)
Vánoční prasátko (J.K.Rowlingová)
Naučná literatura pro děti/mládež
Dědečku, vyprávěj o Česku (Ladislav Špaček)
Zázrak jménem Voda (Jiří Dušek)

Spokojené prožití vánočních svátků 
v kruhu rodinném 
a v novém roce 
mnoho zdraví, lásky 
a radostných dní přeje 
knihovnice 
Michaela Doleželová
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Přednáška, Arnošt Vašíček

Ve  čtvrtek 14. 10. navštívil žáky osmých tříd 
základní školy Jedovnice záhadolog, spisovatel 
a  scénárista Arnošt Vašíček, tématem bese-
dy byla „Planeta záhad“. Dozvěděli jsme se 
mnoho zajímavých informací, mimo jiné tře-
ba o trpasličích mumiích z Peru, u kterých se 
stále neví, zda se jedná o dávno vyhynulé rasy, 
nebo zda jsou neklamným důkazem návštěvy 

mimozemské civilizace. Na  základě archeolo-
gických nálezů či svědeckých výpovědí nám 
předkládal řadu zajímavých teorií a  vysvětle-
ní nejen o  tomto tématu. Celá hodinová be-
seda byla doplněna promítáním unikátních 
videozáznamů.
(Přednášku uspořádala knihovna a  ZŠ 
Jedovnice za podpory městyse Jedovnice)

Přednáška, Jiří W. Procházka

Pro žáky a  žákyně 4. tříd byl uspořádán 
workshop „Staň se detektivem aneb Tajná 
dvojka“ pod vedením Jiřího W. Procházky a to 
v pondělí 18. 10. a v úterý 19. 10. v prostorách 
ZŠ Jedovnice.
Děti vymýšlely texty k obrázkům a doplňova-
ly, co si daná postava podle nich myslí nebo 

říká, zkusily si také roli svědka, kdy popisovaly 
policistovi pachatele a ten podle popisku musel 
sestavit podobiznu.
Pan Procházka dokázal děti svým výstupem 
zaujmout. Děti byly aktivně zapojovány a byl 
u nich viděn zájem a nadšení. Z workshopů si 
odnesly nejen zážitky, ale i nějakou drobnost.
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Duchovní sloupek
Rozhodování
Každý rok vyhlašuje papež nějaké téma, nad 
nímž se máme více zamýšlet, nebo připome-
ne nějakou osobu, která by nás mohla a měla 
inspirovat. Tento rok byl tímto vzorem svatý 
Josef. Háček je v  tom, že toho o něm v Bibli 
moc nenajdeme, vždycky se však jedná o situa-
ce, jaké bychom si nepřáli zažít a známe jen vý-
sledek jeho rozhodování. Jak danou situaci vní-
mal a co při tom cítil si můžeme jen domýšlet.
Co si asi myslel, když císař Augustus vydal 
nařízení, že se všichni mají dát zapsat v  mís-
tě, kde se narodili, a  on měl doma těhotnou 
manželku, které do porodu zbývalo jen několik 
dnů? Můžeme si představit, že ho to nařízení 
naštvalo. Co to je za nesmysl? Císař může být 
rád, že mu platím daně. Nikam nejdu, jsem 
svobodný člověk! To mám cestovat 150 kilo-
metrů (tehdy by to samozřejmě vyjádřil v jiné 
délkové míře) s manželkou, která má spočítaný 
termín porodu právě v době, kdy bychom byli 
na cestě? Marie potřebuje klid a zázemí, až to 
přijde. To má rodit někde za keřem? Měli by-
chom uspořádat nějakou demonstraci proti ta-
kovým nesmyslným nařízením! Jsme svobodní 
lidé a císařovy starosti nás nezajímají. Můžeme 
si dělat, co chceme.
Nebo Josef jen pokrčil rameny a začal přemýš-
let, jak to udělat, aby císařovo nařízení splnili? 
Nevím, nakolik bylo splnění císařova nařízení 
kontrolovatelné, když císař neměl soupis oby-
vatel říše a právě tímto sčítáním ho chtěl zís-
kat, a  jestli hrozily nějaké sankce. Jenže on se 
vždycky najde nějaký dobrák, který si rád špl-
hne u těch, kdo mají moc, nějakou pro ně zají-
mavou informací, aniž by se zajímal o následky 
pro postiženého. Evangelista Lukáš zazname-
nal pouze to, že se Josef s Marií vydali cestu.
Nebo jak asi Josef odpovídal těm, kteří jim 
v Betlémě odmítli poskytnout místo k přespá-
ní a pravděpodobně i k narození dítěte? Křičel 
na  ně? Hrozil Božími tresty? Ukazoval jim 
své vypracované svaly nebo je dokonce použil 
k  potrestání těch bezohledných lidí? Prosil 
na  kolenou? Sliboval, že je Bůh stonásobně 
odmění za  jejich dobrotu? Lukáš zaznamenal 

pouze to, že Maria porodila syna a položila ho 
do jeslí, protože v zájezdním útulku nebylo pro 
ně místo.
A co Josefa napadlo, když ho v noci po návště-
vě mudrců od východu vzbudil anděl s výzvou, 
aby se hned sbalili a  rychle zmizeli, protože 
Herodes usiluje o  Ježíšův život? Myslel na  to, 
že to andělské zpívání o Boží slávě a pokoji pro 
lidi dobré vůle nějak moc brzy vyšumělo a mís-
to toho nastal pravý opak? Vyčítal Bohu, že své-
ho syna neochrání? Že ten anděl místo té ne-
příjemné výzvy nevzal s sebou oddíl nebeského 
vojska s dobře nabroušenými meči a nepostaral 
se o  to, aby si Marie mohla v  klidu odpoči-
nout, nabrat sil a  pak se v  klidu vrátit domů 
do Nazareta? Neříkal si, že je času dost, že to 
počká do rána? Kdo by se v noci někam trmácel 
po prašných a  kamenitých cestách neznámou 
krajinou? Vždyť by to Ježíše i  Marii ohrozilo 
tady a teď, zatímco Herodovi vojáci se tu ještě 
neobjevili a  kdoví, jestli se objeví. Má zvolit 
skutečné nebezpečí, aby se vyhnul tomu zatím 
jen možnému? Evangelista (tentokrát Marek) 
jen stručně poznamenal, že Josef vstal, vzal 
v noci dítě i  jeho matku a  odešel do Egypta. 
Jako by to bylo naprosto samozřejmé, jako by 
se nic zvláštního nedělo.
Někdy je třeba se vzepřít, někdy je rozumnější 
se podřídit a udělat něco, do čeho se nám ne-
chce. Schopnosti rozlišit, kdy volit první a kdy 
druhou možnost, říkáme moudrost. Spočívá 
v  tom, že člověk nejedná mechanicky a  hned 
podle toho, co ho napadne jako první nebo 
co říkají kamarádi, co mu kdovíodkud přiletí 
do mobilu nebo co je pohodlnější, když si zkusí 
připustit a představit, že možná bude lepší udě-
lat něco, do čeho se mu vůbec nechce.
Před 25 lety jsem byl první farář v děkanství, 
který zkoušel využívat ke  své práci počítač. 
Nic moc, staré XP s  pevným diskem dnes 
těžko uvěřitelných 100 mega, ale uměl zpra-
covat účetnictví a vytisknout pololetní výkaz. 
Ten jsem poslal děkanovi místo rukou vypl-
něného oficiálního formuláře, a  děkan mi ho 
vrátil s tím, že je to na špatném formuláři. Ale 
počítačový formulář obsahoval totéž, co ten 
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předtištěný, jen vypadal jinak. Dva dny jsem 
se vztekal a vnitřně bouřil, moc se mi nedařilo 
myslet na nic jiného a možná jsem si podvědo-
mě vyléval zlost na  těch, kteří mi právě přišli 
do  cesty. Pak jsem si sedl, za  3 minuty opsal 
čísla z počítačového formuláře na ten oficiální 

a najednou jsem byl klidný. Kdybych to udělal 
hned... Myslím, že něco takového měl na mysli 
papež František, když vyhlašoval svatojosefský 
rok.

Přeji požehnané svátky radosti a pokoje.

Děti a mládež, spolky
DYMÁČEK

„DYMÁČKOVINY číslo 6/2021“ 
Milí rodiče a přátelé našeho rodinného centra,
v  jeden pěkný podzim-
ní den jsme uskutečnili 
Dýňování na hřišti v ulici 
Legionářská. Přivítali jsme 
Vás jako parta čaroděj-
nic, čarodějů a  netopýrů. 
Všichni návštěvníci se mohli zahřát teplým 
čajem, který byl připravený přímo nad ohněm 
v kotlíku. Rodiče s  dětmi dlabali dýně podle 

své dovednosti a představivosti. Poté se vyhlá-
sili vítězové největší, nejhezčí nebo nejkulatější 
dýně. Vítězové se stali všichni. Byly připravené 
i různé soutěže, kde si děti zahrály strašidelný 
bowling, sbíraly netopýry i pavouky do lektva-
ru, lepily papírovým dýním oči, nos a  pusu. 
Na  konci na  ně čekalo i  naučné povídání 
o podzimních plodech.
Koncem října jsme se šli podívat s těmi nejmen-
šími do sálu v Chaloupkách na vydařené diva-
dlo s názvem Malá medvědí pohádka. Malý 
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medvídek se svým tatínkem zažíval radostné 
a  vtipné okamžiky, až jednou se k nim přišla 
vypočítavá liška. Ale vše dobře dopadlo a  liš-
ku vyhnali. Divadlo bylo plné smíchu a dětské 
radosti. 
Cvičení, které bývá ve  středu od  9:30hod. je 
do odvolání přemístěné v budově Dymáčku, je 
to z důvodu opravy kotle v kulturním domě.
Po  domluvě s  maminkami, jsme přidaly pá-
teční herničku od 9 hod. do 11 hod. Chtěly 
bychom upozornit, že je možné naše rodinné 
centrum navštívit pouze s certifikátem o očko-
vaní nebo potvrzením o prodělání onemocnění 
Covid 19 ne starším než 180 dní. Děkujeme 
za  pochopení.  Případně dle podmínek MZ 
ČR. Do  herničky nemusí jen rodiče dětí, ale 
i jiný rodinný příslušník.
Hudebníček pro děti je do odvolání zrušen.
V polovině listopadu jsme domluvily s paní fo-
tografkou Vánoční focení, rodiče s dětmi měli 
vždy 20 minut na focení. Mohli si vypůjčit do-
plňky nebo rekvizity.
5.12. budeme mít pro přihlášené děti připra-
venou Mikulášskou stezku, rodiny vyjdou 

v přidělený čas. Budou hledat stanoviště, kde se 
něco dozví o Mikulášovi, čertovi a andílkovi. 
Po  cestě naleznou i  hádanky, básničky nebo 
budou číst obrázkovou pohádku. Na  konci 
na ně bude čekat Mikuláš s andělem a předají 
hodným dětem balíček a malé překvapení. 
Výše uvedené aktivity jsou částečně podpořeny 
z dotace městysu Jedovnice.
HLEDÁME…..Pokud Vás baví práce s dětmi 
do  6 let, ozvěte se nám na  mail: marcdyma-
cek@gmail.com, mobil: 723 709 963.
Hledáme nové lektory nebo lektorky. Není vě-
kem omezeno ani vzděláním.
V  roce 2022 dle epidemiologické situace již 
plánujeme přednášku s  naší logopežkou pro 
rodiče a dále i setkání pro rodiče malých dětí 
s  paní ředitelkou z Mateřské školy Jedovnice. 
Dále bude i  bazárek oblečení v  Kulturním 
domě.
Přejeme Vám krásný vánoční čas s Vašimi rodi-
nami a také mnoho zdraví.

Nikol, Lucka, Jana a Lenka

SKAUT

Lesní lidé
V sobotu 13.11. se uskutečnil již 26. ročník hry 
Lesní lidé, které se pravidelně účastní skautské 
oddíly jedovnického střediska.

O půl deváté se naproti penzionu Kůlna sešlo 
skoro šedesát skautů z  Jedovnic, Senetářova 
a Lipovce, které neodradilo ani sychravé listo-
padové počasí.
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Po  vysvětlení pravidel a  zodpovězení i  těch 
nejzáludnějších dotazů, zazněla herní legenda. 
Ta vypraví o obyvatelích vesnice Bystřec, jež se 
ukrývají v  lesích před vojenskými nájezdníky. 
Legenda je situována do  Rakoveckého údolí, 
kde také celá akce probíhá.
Skauti se na  tři hodiny stávají Lesními lidmi, 
kteří získávají zpátky své zakopané poklady, 
bojují s  vojáky papírovými koulemi a  táboří 
v osadách s ohništěm a přístřeškem.
V konkurenci tří týmů se letos nejvíce dařilo 
klukům ze 4. oddílu. Po vyhlášení, kdy každý 
tým obdržel diplom a sladkou odměnu, zazněla 
skautská hymna a po ní už nás čekala jen dlou-
há cesta zpátky.

Jsme rádi, že akce mohla proběhnout i  v  této 
těžké době a  věříme, že si děti kromě jehličí 
a bláta odnesly domů i hezky zážitek.

Holmesiáda
Dvě družiny skautek, Mrkwe a Ředkvičky, při-
jaly pozvání křtinských skautů na tradiční šif-
rovací hru Holmesiáda, která se konala ve stře-
du 10. 11. v podvečer ve Křtinách. Na holky 
čekaly rozličné šifry, pokud je zvládly vyřešit, 
prozradily jim šifry místo ve Křtinách, kde se 
ukrývají nápovědy. Z těch se pak dozvěděly, jak 
získat ukradenou varhanní píšťalu. Družinky 
si s  šiframi i  orientací ve  večerních Křtinách 
úspěšně poradily a  nakonec obsadily krásné 
1.  a  3. místo, získaly ukradenou píšťalu zpět 
a hlavně si to náležitě užily.

SOKOL

Lipka děkuje za vaše hlasy
Během léta a  podzimu probíhala v  Penny 
soutěž pod heslem Hýbeme se hezky česky. 
Za  Jedovnice se jí zúčastnilo dětské taneční 
uskupení jedovnického Sokola Jedovnická lip-
ka. Děkujeme všem, kteří nás v soutěži podpo-
řili. Umístili jsme se na krásném druhém místě, 
a díky tomu jsme získali finance na zakoupení 
chybějícího modrotisku na  krojové sukénky 
pro děvčata.

Mgr. Jitka Vávrová

Sokolský běh republiky 2021
Na počest 103. výročí vzniku Československa 
se konal 28. října 3. ročník Sokolského běhu re-
publiky, a  to nejenom u  nás v  Jedovnicích, 
ale  i  v  dalších 43 městech České republiky. 

Jako každoročně se k běhu připojili také naši 
krajané žijící v  zahraničí – na  třech místech 
v USA a na jednom ve Španělsku.
Běhu v Jedovnicích se zúčastnilo celkem 123 zá-
vodníků, z toho 79 dospělých a 44 dětí. Každá 
věková kategorie měla svoji trasu. Mladší děti 
běžely 540 m, starší 1,4 km, dospělí měli trať 
dlouhou 5,5 km. Všichni  startující  zvládli zá-
vod na  výbornou. V  cíli bylo vidět  usměvavé 
tváře. Za  tu námahu to prý stálo. Závodníci 
chválili výběr tratě, dobrou organizaci, krásnou 

Tělocvičná jednota 
Sokol Jedovnice přeje 
všem jedovnickým 
občanům do roku 2022 pevné zdraví 
a hodně radosti ze společných 
sportovních a kulturních akcí
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přírodu, podzimní den rozzářený sluncem 
a barvami zdejších lesů.
V  cíli obdrželi  všichni účastníci medaile. 
Nejlepší běžci  z  každé kategorie si na  závěr 
stoupli na stupně vítězů, kde jim byly předány 
diplomy a odměny.
Pořádající Sokol Jedovnice děkuje všem zúčast-
něným, že se připojili k důstojné oslavě vzniku 
České republiky.

Milada Sotolářová

MGC Jedovnice
Vzhledem k  probíhající epiemii covidu-19 
byla odložena nebo zrušena větší část turnajů, 
včetně toho nejdůležitějšího pro nás a to extra-
ligového na  hřišti v  autokempu Olšovec, kdy 
jsme mohli využít znalosti domácího prostředí 
a posunout se v celostátním pořadí o něco výše. 
Přes problémy zůstává MGC Jedovnice mezi 
špičkovými kluby v ČR. V našem týmu máme 
stále úřadujícího juniorského mistra Evropy, 
Dana Brtevníka a bronzového seniora z mist-
rovství Evropy v Portugalsku, Jiřího Rimplera. 
Několik dílších úspěchů dosáhli hráči Jedovnic 
i  na  odehraných turnajích zkráceného roč-
níku 2020/2021. Na  mistrovství republiky 
byl na 10. místě Doležálek a na přeboru jižní 
Moravy zvítězil Šenkyřík a  3. Josef Rimpler 
v kategorii senioru. Dan Brtevník po návratu 

z ME (mistrovství evropy) v Lotyšsku byl do-
plněn do  reprezentačního A-týmu dospělých 
a  odjel na  MS (mistrovství světa) do  Číny, 
kde si nevedl špatně a  kde uspěl také Adam 
Doležálek, který doved ženské družstvo jako 
kouč k  bronzovému stupínku. Ročník 21/22 
bude podle termínové listiny pokračovat snad 
už regulérně. Dobrou zprávou o  dalším pů-
sobení jedovnických hráčů je, že byly přijaty 
do  ČMGS (český minigolfový svaz) soutěže 
v  Adventure golfu, což je zajímavá verze mi-
nigolfu hraná také na  18 jamek, ale s  jinými 
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překážkami. Do Adventure golfu jsme jako mi-
nigolfisté okamžitě zapadli a začali se srovnávat 
s top hráči tohoto odvětví, takže z jedovnické-
ho oddílu se hned zařadili 3 hráči do širšího vý-
běru reprezentace na letní MS do Finska. Jsou 
to Roman Král, Jiří Rimpler a Lukáš Lučera. 

Naše hřiště v autokempu projde na jaře opravou 
a obnovou tak, aby bylo připraveno na další se-
zóny provozu pro veřejnost a kvalitní turnajové 
zázemí. Činnost a provoz nám pomáhá zajišťo-
vat úřad městyse Jedovnice, kterému patří náš 
dík.

MGC Jedovnice - spolek

Mateřská škola
Putování za skřítkem Podzimníčkem

V měsíci říjnu děti z mateřské školy navštívily 
Dům přírody Moravského krasu, kde si mimo 
jiného vytvořily z  nádherně zbarveného pod-
zimního listí skřítka Podzimníčka. Ten nám 
zdobil třídu až do jednoho listopadového dne, 
kdy se zničehonic objevil na stole dopis adreso-
vaný dětem. V něm stálo, že už se pomalu blíží 
zima a  skřítek Podzimníček by si přál strávit 
zimní čas s ostatními zvířátky a skřítky v lese. 
Po  cestě bude třeba splnit nějaké úkoly a na-
jít Podzimníčkovi hezké místo k  odpočinku. 
Druhý den ráno jsme se tedy vydali na  velké 
putování podzimní krajinou. Cesta nás vedla 
k  rybníku. Nakrmili jsme kačenky a  jedním 
z našich úkolů bylo povědět jim, jaké jsou hlav-
ní znaky podzimu. Kačenky nám na  oplátku 
zase prozradily, jakým směrem se máme vydat. 
Při vstupu do lesa jsme si procvičili nejen naše 
tělo, ale i pravolevou orientaci. Měli jsme do-
běhnout ke  třem největším stromům po  levé 
straně cesty. Tam bylo úkolem vzpomenout si 

a zazpívat svatému Martinovi nějakou písničku 
o koníčkovi. Všichni společně jsme si zanoto-
vali „Já mám koně vrané koně“ a pokračovali 
jsme v  naší cestě, během níž jsme pozorovali 
podzimní přírodu. Povídali jsme si o některých 
zvířátkách, o tom, jak je pro ně těžké v zimním 
období sehnat potravu, a proto si na zimu chys-
tají zásoby. Pro ptáčky měly děti připravená 
krmítka ze šišek se zrníčky a různými semínky 
a ty zavěšovaly na větve stromů. Podzimníčkovi 
jsme nakonec vybrali místo s  krásným vý-
hledem do krajiny, a  ještě jsme stihli postavit 
domeček z  přírodnin, kde se mohou schovat 
broučci i lesní skřítkové. Procházku jsme si vel-
mi užili a při zpáteční cestě nám ještě udělala 
radost veverka, kterou jsme mohli pozorovat 
při velkých přípravách na zimu. Naše putování 
podzimní krajinou bylo úspěšné. Splnili jsme 
vše, co jsme chtěli. Teď už se těšíme na další 
roční období, na to zimní.

 Paní učitelky ze třídy Hastrmánci

Na svatého Martina, bude bílá peřina

Začátek zimy jsme v Kačenkách přivítali sva-
tým Martinem. Seznámili jsme se s příběhem 
této legendární postavy a  také jsme se naučili 
některá přísloví, „Na  svatého Martina, bude 
bílá peřina“, „Na  svatého Martina, kouřívá se 
z komína“, „Na svatého Martina, zima už nám 
začíná“. Platí tato přísloví i dnes? A hned jsme 
měli námět na  povídání i  tvoření. Vytvořili 
jsme si vlastního svatomartinského koně ve 3D 

formátu. Z  papíru vznikaly pod šikovnýma 
dětskýma rukama skvosty, jako svatomartin-
ská husa, koláče či obrázky svatého Martina 
a jeho koně. Pomocí plastelíny jsme vykouzlili 
podkovy. Copak by to bylo za oslavu začátku 
zimy bez pořádné písně. A tak jsme se naučili 
písničku „Svatý Martin“, která našim uším na-
tolik lahodí, že se skoro každý den nese třídou, 
a dokonce i v šatně a následném pobytu venku. 
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Musíme ale, ač neradi říci, že nás Martin trochu 
zklamal, když s sebou nepřinesl ani jednu sně-
hovou vločku. Děti v  Kačenkách mají vtipné 
nápady, a tak nelenily a první snížek si vyrobily. 
Z papíru trhaly malé kousky o sto šest a poté je 
rozfoukaly po celém koberci. Měli jsme obrov-
skou radost a na Martina jsme se už nezlobili. 
Díky pokusu jsme experimentovali s  ledem 
a vůbec nám nevadilo, že nás zebou ruce. Před 
odpoledním odpočinkem se okusilo pár háda-
nek, jako například: „Přišel k  nám bílý kůň, 
zalehl nám celý dvůr, co je to?“ Samozřejmě, že 
jsme hned věděli odpověď. Je to přece sníh, to 
ví každé malé dítě. Povídání o Martinovi jsme 
zakončili rozsvěcováním vlastnoručně vyrobe-
ných lucerniček. Společně jsme tak vytvořili 

krásnou relaxační chvilku s hudbou. Už se těší-
me, až za námi zase za rok Martin přijede. Snad 
už s sebou přiveze i první vločky.

 Paní učitelky ze třídy Kačenky

Cesta do lesa

Ve třídě Žabičky patřil podzim LESU. K učení 
jsme využívali interaktivní tabuli a obrázkový 
didaktický materiál. Plnili jsme různé úkoly, 
jako například: pomáhali jsme znečištěnému 
lesu, aby byl zase čistý, počítali jsme šišky a lis-
ty na  stromě, a  ty které spadly na zem. Hráli 
jsme pohybové hry Na veverky a Tiše děti ježek 
spí. Relaxovali jsme pomocí hudby Zvuky lesa. 
Dny se krátí, listnaté stromy jsou holé, lesní 
zvířátka se připravují na zimu. V knížce, která 
vypráví o  lese a  jeho obyvatelích jsme se do-
zvěděli, že si zvířátka dělají zásoby potravy, aby 
i v zimě měla co jíst. Jiná zvířátka, jako napří-
klad sysel, ježek či netopýr, která zimu prospí, 
střádají ve svém těle co největší tukové zásoby, 
ze kterých v době zimního spánku čerpají ener-
gii. Následující den na obloze svítilo sluníčko, 
byl krásný podzimní den. Využili jsme toho 
a vypravili se ke krmelci, abychom zvířátkům 
přispěli nějakými dobrotami. Děti donesly 
z  domova jablíčka, mrkve a  suché pečivo. Ze 

školky jsme přidali nasušené kaštany z  pod-
zimních procházek. Všechno jsme nasypali 
do batůžku a  tašek a  vydali se do  lesa. Cesta 
vedla do  kopce, dávali jsme pozor na  ostru-
žinové trny i  na  pálivé kopřivy. Cestou jsme 
poznávali a pojmenovávali stromy, sbírali kůru, 
mech, jehličí a jiné lesní poklady. Házeli jsme 
šiškou do dálky a trénovali hod na cíl. Dokonce 
jsme našli stopy od  divokého prasete a  zaječí 
bobky – důkazy, že v  lese zvířátka opravdu 
žijí. U  krmelce jsme vysypali zásoby, popřáli 
jsme zvířátkům dobrou chuť a  vrátili jsme se 
druhou cestou do školky. Následující dny jsme 
si prohlíželi nasbírané přírodniny a  zkouma-
li je pod mikroskopem. Zážitky z  lesa jsme 
výtvarně zpracovali a  ozdobili jimi prostory 
chodby. Všichni už si budeme pamatovat, že se 
v  lese chováme tiše a že do lesa nepatří žádné 
odpadky!

 Paní učitelky ze třídy Žabičky

Podzimní učení a tvoření

Ve třídě Kapříků se hodně zaměřujeme na po-
zorování přírody a  vyrábění. Také podzim se 
nesl v podobném duchu. Hledali jsme s dětmi 
rozdíly mezi letní a podzimní přírodou, vyprá-
věli jsme si o sklizni úrody ze zahrad, učili jsme 

se poznávat zeleninu, plody listnatých stromů, 
povídali jsme si o tom, jak se příroda připravuje 
k zimnímu spánku. V návaznosti na program 
z Domu přírody v Moravském krasu jsme po-
znávali ptáčky zimující a tažné. V listopadu jsme 

Přejeme Vám, krásné vánoční svát-
ky, ať máte čas na pohádky. Každá 
pohádka má své ponaučení a dobrý 
konec. Přenesme si ponaučení a dob-
ro do našich životů.

 Za kolektiv zaměstnanců  
MŠ Jedovnice, Jitka Kučerová
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se vydávali na procházky do lesa, k rybníku či 
na Harbechy. Děti dostaly mapy s vyznačenou 
trasou. Cestou odpovídaly na  otázky týkající 
se živé i neživé přírody. Zážitky děti výtvarně 
zpracovaly. Jedním ze zvířátek, která se ukládají 
k zimnímu spánku jsou ježci. V naší třídě jsme 
k výrobě ježků přistupovali trochu netradičně. 
V  rámci polytechnické výchovy děti používa-
ly hřebíčky, kladivo, dřevěné destičky a  vlnu. 
Po obrysu ježka zatloukly hřebíčky, a na ty pak 
namotaly vlnu. Některé děti měly již z minu-
lého roku zkušenosti s  výrobou krmelce a  le-
tadla ze dřeva. Vyzkoušely si také činnost se 
smirkovým papírem. K práci jsme využili nové 

pracovní ponky. Chlapci tak měli možnost 
připadat si, jako „opravdoví chlapi.“ Projevila 
se zde zručnost, a tak jsme nemuseli ošetřovat 
žádný prstík. Součástí polytechnické výchovy 
je i práce s papírem. Tady svoji zručnost a trpě-
livost projevila děvčat, a to při skládání ocasu 
draka, mačkání a  trhání papíru a  nalepování 
do  tvaru jablíček. Vše, co děti zhotovily nám 
vyzdobilo třídu a  šatnu. Navodili jsme si tak 
příjemnou podzimní atmostéru.

 Paní učitelky ze třídy Kapříci
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Co připravujeme v měsíci prosinci

V  měsíci prosinci se děti mohou těšit na  vá-
noční pohodu spojenou s vyráběním, zpíváním 
koled, zdobením stromečku a  nebude chybět 
nadílka dárků v  jednotlivých třídách. V  le-
tošním adventu připravíme vánoční besídky 

z  jednotlivých tříd formou video – nahrávky. 
Besídky uvidíte on-line v  prosincovém video-
žurnálu a budou umístěny na našich webových 
stránkách.

Základní škola
V pátek 24.9. proběhla s pracovnicí ŠLP Křtiny 
vycházka v lese v okolí Jedovnic. Žáci pozoro-
vali okolí, vnímali zvuky a barvy lesa, získávali 
informace o  rostlinách, stromech a  drobných 
živočiších, které cestou zahlédli. Hledali po lese 
budky, které tam umístili starší spolužáci a ty 
pak vyčistili - připravovali na  jaro, pro další 
obyvatele. V  některých objevili i  pozůstatky 
jiných lesních živočichů – sršeň, divočák….
Uvědomili si význam lesa pro člověka, zís-
kali nové informace, které využijí ve  výuce. 
Zopakovali si pravidla vhodného chování 
v lese. A po této vycházce již všichni určitě po-
znají houbu – václavku. 

Mgr. Blanka Svobodová, 
PaedDr. Helena Smejkalová

Učíme se zkoumáním a pozorováním

Žáci tříd 5.A a 5.B navštívili školské zařízení 
pro environmentální vzdělávání Jezírko u  br-
něnských Soběšic. Zúčastnili se programu 
s názvem „Na kameni kámen“.
Na  začátku programu dramatickou formou 
sami žáci ztvárnili vznik hornin i vývoj života 
na Zemi. U nástěnné obrazové skládačky hle-
dali souvislosti mezi vývojem života na  Zemi 
a  vznikem hornin. Zároveň se zamýšleli 
nad významem hornin pro člověka a  jejich 
obnovitelností.
Na geologickém zastavení „Lesní naučné stez-
ky“ se z žáků stali geologové. Pomocí geologic-
kých kladívek zkoumali vlastnosti hornin.
Díky didaktické pohybové hře si žáci uvědomi-
li, kolik energie se musí vynaložit na získávání 
hliníku a proč je důležité jej recyklovat.

Žáci na Jezírku strávili hezké dopoledne a od-
nesli si spoustu nových informací, které využijí 
nejen v hodinách přírodovědy, ale také v životě.
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Péče o les

Druhé setkání žáků šestého ročníku ZŠ 
Jedovnice v rámci projektu „Péče o les“ proběh-
lo ve čtvrtek 11. 11. Poté, co jsme na minulém 
setkání uklízeli na  větve po  těžbě, tentokrát 
na  nás čekala vlastní výsadba lesa. Žáci mají 
zasadit v dané lokalitě 1400 stromů.
Po  objasnění postupu práce jsme se vrhli 
do  sázení. Žáci se aktivně zapojili do  práce, 
navzájem si pomáhali a spolupracovali. Během 
dopoledne jsme vysázeli cca 400 sazenic buku 
a 50 sazenic třešně. Práci nám opět zpříjemnili 
zaměstnanci ŠLP Křtiny, kteří nejenom ochot-
ně pomáhali, trpělivě vysvětlovali a opravovali, 
ale také zajistili špekáčky a klobásy, které jsme 
si opekli ke svačině.
Následně šesťáci obdrželi z  rukou 
doc.  Ing.  Tomáše Vršky, Dr., ředitele ŠLP 
Patronační list oznamující a potvrzující zalo-
žení pestrého lesa v  polesí Habrůvka. V  něm 
se ZŠ Jedovnice až do  odvolání zavazuje, že 
na dané holině les založí a s láskou a veškerou 

péčí se o něj starat bude, a to v odborné spolu-
práci s místním polesím.
Všichni už se tedy těšíme na další společné se-
tkání, při němž se budeme starat o „svůj“ les.

Mgr. Jitka Langrová, DiS., třídní učitelka 6.A 
Mgr. Jaroslava Hasoňová

Halloween ve školní družině

V úterý 26. října před podzimními prázdnina-
mi se v jednotlivých odděleních školní družiny 

konala akce Halloweenská párty. Každý vycho-
vatel si pro děti připravil program. Odpoledne 
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se neslo v  duchu přehlídky různorodých kos-
týmů, her, soutěží a tance za doprovodu hudby. 
V rámci akce děti ze školního klubu připravily 
dýňovou polévku.

Dětem se celá akce a především zábava při ní 
velmi líbila a zpestřila jim poslední říjnové dny 
ve škole.

Základní umělecká škola F. B. Ševčíka
Úspěchy našich žáků

Nejčerstvějším úspěchem je 1. místo v mezi-
národní pěvecké soutěži v Olomouci, kde náš 
žák David Hreňo získal ve své kategorii 1. mís-
to! Tím pádem si vysoutěžil vstupenku na ve-
černí koncert vítězů v sále Reduty v Olomouci.
Ve stejný den jako soutěž v Olomouci se kona-
la mezinárodní pěvecká soutěž ve  Stonavě, 
kde školu reprezentovalo duo Klára Přikrylová 

a Gabriela Musilová. Děvčata vysoutěžila krás-
né 2. místo. Všem zúčastněným gratulujeme.
V	 říjnu	 proběhla	Písňová soutěž Bohuslava 
Martinů	v	Praze.	David	Hreňo	získal	1.	cenu	
v	kategorii	chlapci	do	12	let.	Klára	Přikrylová	
vysoutěžila	3.	místo	v	kategorii	děvčata	do	14	
let.
Anna	Vaverková	získala	čestné	uznání.

Akce pořádané školou

V rámci Šablon II, které vyhlašuje MŠMT, po-
řádáme komunitně osvětová setkání. Jedním 
z nich byl koncert podzimní hudby, vzpomín-
kový večer na Františka Bedřicha Ševčíka, tedy 
osobnost, jejíž jméno naše škola nese. Při této 
příležitosti byla udělena cena F. B. Ševčíka 
za životní zásluhy panu Jiřímu Gundackerovi, 
dlouholetému řediteli a  zakladateli naší školy. 
Sochu F. B. Ševčíka vytvořila naše výtvarnice 
Jitka Vávrová.

Dalším komunitně osvětovým setkáním bylo 
„na lidovou notu“ ve Křtinách, kde za účasti 
kapelníka Královské kapely pana Marka Rady 
vystoupili naši žáci křtinské pobočky a ve vět-
šině případů hráli lidové písně v prokompono-
vaných úpravách.
Třetí akcí tohoto druhu bylo vystoupení smyč-
cového souboru Musica nova v  našem kon-
certním sále. Dlouholetým uměleckým vedou-
cím je pan Jaroslav Martinásek. Na  koncertě 
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vystoupil jako host také ředitel školy Michal 
Hreňo, který s  Musicou novou zahrál sólo 
na violoncello - 2. větu Haydnova koncertu C 
dur pro violoncello a orchestr. Zazněly i další 
oblíbené skladby.
Realizujeme také projektové dny mimo ško-
lu. O výjezdu do Pavlova a Žďáru nad Sázavou 
jsme vás informovali v  minulém čísle. Dále 
jsme uspořádali zájezd do Litomyšle, kde kla-
víristé navštívili rodný dům Bedřicha Smetany 
a  litomyšlský archiv. Naše taneční oddělení 
vyjelo do Brna do Janáčkova divadla, kde ta-
nečnice s renomovaným průvodcem navštívily 
prostory obyčejnému divákovi utajené – jeviště 
i zákulisí, taneční a baletní sály.
Projektové dny ve  škole se nesly v  duchu 
workshopu brněnské filharmonie. Hudba 
sedmi kontinentů byla primárně určená žákům 
hudební nauky. Proletěli jsme od  Afriky přes 

severní pól až do Austrálie, děti se aktivně za-
pojily do všech hudebních aktivit. Některé byly 
natolik zajímavé, že vylákaly pedagogy v sou-
sedních učebnách k malé hospitační činnosti.
Dalším velkolepým zážitkem byla operní dílna 
s pěvkyní Barbarou Sabellou a  její následná 
beseda o pěvecké kariéře protknutá hudebními 
ukázkami, ze kterých se tajil dech. Publikum 
bylo potěšeno, že tato sólistka Moravského di-
vadla v  Olomouci a  pedagožka Konzervatoře 
evangelické  akademie v  Olomouci mohla vy-
stoupit právě v Jedovnicích.
Snad poslední zajímavostí je tandemová vý-
uka v  rámci hudební nauky, kde učitelé se 
vzájemně navštěvují a učí současně, tím inspi-
rují i obohacují zároveň nejen sebe, ale zejména 
naše žáky, o které jde v první řadě.

Mgr. Kateřina Veselá

Výtvarný obor

Po stopách tajemných keltů
Pravěkého umění jsme se již hrdě zhostili 
na projektovém dni v Pavlově a nadále i ve vý-
tvarném ateliéru ZUŠ. A teď jsme se na chvíli 
ocitli u  keltů. To, že mnohé pradávné obyče-
je a  rituály přešly v nějaké formě i do dnešní 
doby, se obecně ví. My jsme si tvořivou formou 

připomněli keltský svátek Samhain, což je 
předchůdce našich dnešních Dušiček. Navrhli 
a vyrobili jsme si keramické dýně a tykve vše-
možných tvarů. Někteří se ve své tvorbě naopak 
zaměřili na keltský ornament a jejich lampičky 
a  svítilny připomínaly svojí složitostí kraj-
ku. Na  keramiku jsme navázali perokresbou. 
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Vznikaly všemožné varianty stromů života. 
A protože keltové používali jiný kalendář než 
my, zkusil si každý navrhnout jeden list. Žáci 
si mohli vybrat jeden z jeho třinácti měsíců po-
jmenovaných podle stromů.
Všechny výrobky a  obrázky jsme chtěli pre-
zentovat na některé z plánovaných akcí ZUŠ. 
V současné situaci jsme rádi, že můžeme pre-
zentovat alespoň touto cestou.

Mgr. Jitka Vávrová

Pozvánky
 X Betlémské světlo

V  neděli 19. prosince by skauti do  Jedovnic 
během mše měli přinést Betlémské světlo. Pro 
více informací sledujte webové stránky farnosti.

 X Tři králové
Skautští dobrovolníci se již tradičně vydají 
koledovat na  podporu Charity ČR tentokrát 
v  termínu 7.–8. ledna. Zatím je sbírka pláno-
vaná v běžném režimu – tedy koledníci budou 

putovat od domu k domu. Více informací před 
akcí zveřejníme na FB skautského střediska či 
na JIK.

 XOlšovec Jedovnice připravuje
Vánoční prodej kaprů z Olšovce
úterý – 21.12.2021
středa – 22.12.2021
od 8,00 do 16,00 hodin
Havlíčkovo náměstí, Jedovnice
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 X Vánoční koncert Moravanky 
Jana Slabáka

21. 12. 2021, 17:00 h, Dělnický dům
vstupné: 200 Kč 
Pořadatel: Kulturní středisko města Blanska

„Ten vánoční čas dočkali jsme zas“
Jeden z  posledních nejen vánočních koncertů 
světově proslulé dechové hudby pod vedením 
zakladatele, kapelníka a  virtuózního trumpe-
tisty letošního jubilanta Jana Slabáka.

Křížovka
Pro malé luštitele křížovka s vánoční tématikou: 

Správně vyplněnou křížovku můžete nosit do knihovny nebo hodit do schránky u knihovny, kdy 
však nezapomeňte uvést i vaše jméno a kontakt na vás. Na tři z vás čeká malá odměna.
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NAŠE STOPA
JE VŠUDE KOLEM NÁS

POJĎTE S NÁMI ZANECHAT TU SVOJI
• Buďte součástí silné nadnárodní společnosti 

• Nejdůležitější firemní hodnotou jste u nás Vy - lidé

• Rodinná atmosféra, pečující prostředí, lidský přístup

• Spojte svoji kariéru s našimi úspěchy - 3 výrobní 
závody přímo v Blansku

• Dále se s námi rozvíjejte, vzdělávejte, užívejte 
benefitů, které vám budou dělat radost

pyrotek.com

globální lídr ve výrobě 
žáruvzdorných materiálů

... od roku 1956

HLEDÁME
šikovné lidi na následující pracovní pozice:

• REFERENT ZÁKAZNICKÉHO SERVISU 

• SALES ENGINEER 

• SERVISNÍ TECHNIK
• MISTR / MISTROVÁ VÝROBY LITÍ

• TECHNIK ÚDRŽBY 

• OPERÁTOŘI VÝROBY 
• OBRÁBĚČ
• ZÁMEČNÍK

728 072 517 kamkva@pyrotek.com Pyrotek CZ, s.r.o., Poříčí 24, 678 01 Blansko

KONTAKT: Kamil Kvasnica
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