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Starostovo okénko
Vážení spoluobčané,
setkáváme se poprvé v  roce 2022. Doufám 
a  přeji všem, ať ten letošní je opravdu lepší 
než ten minulý a Covid nás bude omezovat co 
nejméně.
Rozpočet městyse zastupitelé schválili koncem 
minulého roku.
Letos nás čeká oprava komunikace Tyršova, 
Na Kopci, Záměstí a další část Havlíčkova ná-
městí. Dokončíme ulici Kniessovu a cyklostez-
ku Jedovnice – Krasová. Také začnou úpravy 
stromořadí u kostela a smuteční síně.
Na všechny tyto akce máme zajištěno financo-
vání z dotací a obecního rozpočtu.
Do  konce roku 2021 jsme podali další žá-
dosti o  dotaci, a  to na  opravu komunikací 

ulic K  Propadání a  Asolonova, vybudování 
multifunkčního hřiště, opravu dětského hřiš-
tě u  rybníka Olšovce a opravu budovy č. 44. 
Věřím, že alespoň s některými uspějeme.
V areálu ATC, díky úspěšnému hospodaření, 
pokračujeme v opravách chat.
Samozřejmostí je péče o zeleň a veškerý obecní 
majetek.
Děkuji Vám všem, kteří nám pomáháte s úkli-
dem kolem svých nemovitostí, někdy i sněhové 
pokrývky.
Na  závěr Vám chci popřát další pěkné dny 
a hlavně hodně a hodně zdraví.

 Ing. Jaroslav Šíbl, starosta městyse

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. 49 ze dne 7. 12. 2021

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:
Rada městyse Jedovnice schvaluje:
•	 Smlouvu o  smlouvě budoucí o  zřízení věc-

ného břemene č.: PR-001030068638/002-
SITL s EG.D, a. s., Lidická 1873/36, Černá 
Pole, 602 00 Brno.

•	 změnu Odpisového plánu - výše odpisů pro 
rok 2021 Základní školy Jedovnice, příspěv-
kové organizace, Nad Rybníkem 401, 679 06 
Jedovnice, dle předloženého návrhu.

•	 odměnu ředitelce Základní školy Jedovnice, 
příspěvkové organizace, Nad Rybníkem 
401, 679  06 Jedovnice, Ing.  L. D., Ph.D., 
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za  období červenec až prosinec 2022 dle 
předloženého návrhu.

•	 změnu odpisového plánu dlouhodobého 
hmotného majetku na  rok 2021 Mateřské 
školy Jedovnice, příspěvkové organizace, 
Zahradní 632, 679 06 Jedovnice, dle před-
loženého návrhu.

•	 odměnu ředitelce MŠ Jedovnice Mgr.  J. K. 
za  období červenec až prosinec 2021 dle 
předloženého návrhu.

•	 odměny pro vítěze soutěže Rozkvetlé 
Jedovnice 2021 formou poukázky v  hod-
notě 500 Kč na  nákup zboží v  prodejně 
Květinářství u Zelinků. 

•	 podání žádosti o dotaci k projektu „Stavební 
úpravy polyfunkčního domu, Havlíčkovo 
náměstí 44, Jedovnice“ do  podprogramu 
Podpor a obnovy a rozvoje venkova (MMR), 
dotační titul 117D8210E Rekonstrukce 
a přestavba veřejných budov. 

•	 Smlouvu o  dílo s  Ing.  S. W. van den B., 
GREENBERG designing outdoor spa-
ces, Vídeň 155, 594  01 Velké Meziříčí, IČ: 
74744381, na  autorský a  technický dozor 
po dobu realizace projektu „Komplexní ob-
nova veřejné zeleně v městysi Jedovnice“. 

•	 Smlouvu o  dílo č. 22012-105 s  firmou 
Timoris Projekt a.s., Náves Svobody 8/14, 
779 00 Olomouc, IČ: 27826040, na činnos-
ti spojené se řízením projektu „Dětské hřiště 
u rybníka“. 

Rada městyse Jedovnice souhlasí:
•	 se stavbou dle PD: „Novostavba roubeného 

RD na parc. č. 941/5, k.ú. Jedovnice“, včetně 
nového sjezdu a kanalizační přípojky na p.č. 
983/5, k.ú. Jedovnice, obec Jedovnice, 
za  podmínek daných Dohodou o  právu 
provést stavbu na  pozemcích ve  vlastnictví 
městyse Jedovnice (parcela p.č. 983/5, k.ú. 
Jedovnice). Žadatel Ing. P. K., Jedovnice.

•	 stavbou dle PD stavby „Seník se sedlovnou“ 
na pozemku p.č. 2416, k.ú. Jedovnice, obec 
Jedovnice, který je ve  vlastnictví Investora. 
Žadatel A. N., Jedovnice. 

•	 se snížením nájemného za rok 2021 za pro-
nájem prostor v  kulturním domě za  dobu 
uzavření KD z  důvodu epidemie COVID 
a rekonstrukce kotelny na částku 4.000 Kč, 

žadatel Tělocvičná jednota Sokol Jedovnice, 
Riviera 451, 679 06 Jedovnice. 

•	 se zapojením Základní školy Jedovnice, pří-
spěvkové organizace, Nad Rybníkem 401, 
679  06 Jedovnice, do  Strategického rámce 
MAP pro území ORP Blansko na  období 
2021 – 2027 pro ZŠ. 

•	 s podáním žádosti o dotaci na akci „Místní 
komunikace „V Chaloupkách“ – Jedovnice“ 
z podprogramu 117D8210 Podpora obnovy 
a rozvoje venkova, dotační titul 117d8210A, 
Podpora obnovy místních komunikací 
z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 

•	 s podáním žádosti o dotaci na akci „Dětské 
hřiště u rybníka“ z dotačního titulu 117D821 
Podpora obnovy a rozvoje venkova, podpro-
gram 117D8210H Podpora budování a ob-
novy míst aktivního a pasivního odpočinku. 

Rada městyse Jedovnice neschvaluje:
•	 Smlouvu o  spolupráci při zajištění projektu 

Příběhy našich sousedů s POST BELLUM, 
z.ú., pobočka Paměť národa Jižní Morava, 
Radnická 369/10, 602 00 Brno. 

Rada městyse Jedovnice bere na vědomí:
•	 výsledek veřejnosprávní kontroly na  čer-

pání neinvestičních nákladů od  městyse 
Jedovnice za  období 01 – 10/2021, kont-
rolovaná osoba Základní škola Jedovnice, 
příspěvková organizace, Nad Rybníkem 401, 
679 06 Jedovnice. 

•	 výsledek veřejnosprávní kontroly na čerpání 
neinvestičních nákladů od městyse Jedovnice 
za období 01 – 10/2021, kontrolovaná osoba 
Mateřská škola Jedovnice, příspěvková orga-
nizace, Zahradní 632, 679 06 Jedovnice. 

Rada městyse Jedovnice nereflektuje:
•	 na předkupní právo nemovitosti č.e. 336.
•	 na předkupní právo nemovitosti č.e. 113.
Rada městyse Jedovnice promíjí
•	 pokuty evidované pod v.s. 2210002850, v.s. 

2210002806 a 2210002437 udělené Obecní 
policií městyse Jedovnice v  letech 2011 – 
2014 v celkové výši 1.700 Kč z důvodu úmrtí 
dlužníků. 

•	 poplatek za  odpad evidovaný pod v.s. 
650101071 ve  výši 2.250 Kč z  důvodu jeho 
nevymahatelnosti. 
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Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 50 ze dne 31. 12. 2021

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:
Rada městyse Jedovnice schvaluje:
•	 Střednědobý výhled rozpočtu do  roku 

2024 Základní školy Jedovnice, příspěvko-
vé organizace, Nad Rybníkem 401, 679 06 
Jedovnice. 

•	 Rozpočet Základní školy Jedovnice, příspěv-
kové organizace, Nad Rybníkem 401, 679 06 
Jedovnice, na rok 2022. Závazným ukazate-
lem rozpočtu jsou:
 - celkové výnosy
 - celkové náklady
 - účet 501 – Spotřeba materiálu
 - účet 502 – Spotřeba energie
 - účet 518 – Ostatní služby

 Příspěvek obce bude vyplácen čtvrtletně. 
•	 Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2023 

Mateřské školy Jedovnice, příspěvková orga-
nizace, Zahradní 632, 679 06 Jedovnice. 

•	 Rozpočet Mateřské školy Jedovnice, pří-
spěvková organizace, Zahradní 632, 679 06 
Jedovnice, na rok 2022. Závazným ukazate-
lem rozpočtu jsou:
 - celkové výnosy
 - celkové náklady
 - účet 501 – Spotřeba materiálu
 - účet 502 – Spotřeba energie
 - účet 518 – Ostatní služby

 Příspěvek obce bude vyplácen čtvrtletně. 
•	 rozpočtové opatření č. 1/2021 Základní 

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

•	 rozpočtové opatření č. 1/2021 Mateřské 
školy Jedovnice, příspěvkové organizace, 
Zahradní 632, 679 06 Jedovnice, dle před-
loženého návrhu.

•	 Smlouvu o  smlouvě budoucí o  zřízení věc-
ného břemene č.: PR-0104330062128/001 
ADS s EG.D, a. s., Lidická 1873/36, Černá 
Pole, 602 00 Brno.

•	 Smlouvu o  smlouvě budoucí o  zřízení věc-
ného břemene č.: PR-01030064230/003-
MOPR s  EG.D, a. s., Lidická 1873/36, 
Černá Pole, 602 00 Brno. 

•	 Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PR- 
0143300645/001-ADS s EG.D, a. s., Lidická 
1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

•	 přijetí finančního příspěvku na zmírnění do-
padů kůrovcové kalamity v nestátních lesích 
za rok 2020 ve výši 5.523 Kč prostřednictvím 
Krajského úřadu JMK. 

•	 na  základě vyhlášky č. 511/2021 Sb., výši 
stravného pro  cestovní náhrady od  1. 1. 
2022: 100 Kč pro 5-12 hodin pracovní ces-
ty, 151 Kč pro  12-18 hodin pracovní cesty 
a  237 Kč pro déle než 18 hodin pracovní 
cesty

•	 rozpočtové opatření č. 10/2021 dle předlože-
ného návrhu. 

Rada městyse Jedovnice nereflektuje:
•	 na předkupní právo nemovitosti č.e. 175
Rada městyse Jedovnice promíjí:
•	 pohledávku z faktury č. 190071 výši 6 539,- 

Kč z důvodu úmrtí dlužníka. 

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice č. 19 ze dne 
14. 12. 2021 konané na úřadu městyse v zasedací místnosti č. 20

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

Kleinbauera a Bc. Lenku Šebelovou, DiS.
2. schvaluje po doplnění program 19. zasedá-

ní zastupitelstva městyse. 
3. schvaluje rozpočet městyse pro rok 2022 

včetně rozpočtu sociálního fondu. Celkové 

příjmy rozpočtu ve  výši 94  779  500 Kč, 
celkové výdaje ve  výši 94  779  500 Kč. 
Stanovuje jako závazné limity rozpočtu cel-
kové výdaje na  jednotlivých paragrafech, 
příp. rozpočtových skupinách, oddílech 
nebo pododdílech.

4. schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu 
městyse Jedovnice do roku 2026. 
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5. deleguje pravomoc zastupitelstva městyse 
na radu městyse schválit rozpočtové opatře-
ní č. 10/2021 dle skutečného stavu příjmů 
a výdajů v prosinci 2021.

6. bere na  vědomí informaci o  výši nákladů 
za sběr a svoz komunálního odpadu za rok 
2021. 

7. schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 
č.  4/2021, o  místním poplatku za  obecní 
systém odpadového hospodářství. 

8. schvaluje Smlouvu o příspěvku na spolufi-
nancování sítě sociálních služeb pro rok 
2022 s  městem Blansko, nám. Svobody 
32/3, 678 01 Blansko, ve výši 115.000 Kč. 

9. schvaluje Dodatek č. 4 ke  Smlouvě o  za-
jištění financování systému IDS JMK 
s Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 
449/3, 601 82 Brno. 

10. schvaluje Smlouva o dílo s GOZ GARDEN 
s.  r. o., IČO 05744164, Olomoucká 
888/164, 627 00 Brno, na Komplexní ob-
novu veřejné zeleně v městysi Jedovnice. 

11. projednalo návrh na pořízení změny poda-
ný právnickou osobou Městys Jedovnice, 
IČ:  002  80  283, se se sídlem Havlíčkovo 
nám. 71, 679 06 Jedovnice, a souhlasí s po-
řízením změny Územního plánu Jedovnice 
týkající se změny funkčního využití po-
zemku p.č. 2563/1 v k.ú. Jedovnice, na plo-
chu rekreace hromadná - RH.

12. projednalo návrh na  pořízení změny po-
daný fyzickou osobou L. L. a I. L., bytem 
Jedovnice a nedoporučuje pořízení změny 
dle žádosti navrhovatelů jako plochy by-
dlení Bl, a  to zejména z  toho důvodu, že 
v  současnosti Pořizovatel, ani projektant 
změny nebude schopen prokázat potřebu 

vymezení nových zastavitelných ploch 
ve  smyslu ust. § 55 stavebního zákona. 
Nelze vyloučit uplatnění nesouhlasu dotče-
ného orgánu hájícího zájmy ochrany ZPF 
(dotčení půdy s  vysokou třídou ochrany). 
Prověření koncepce uspořádání ploch 
v  této části městyse by bylo možné pouze 
za předpokladu, že městys si nejprve ověří 
potřebu vymezení rezervních ploch, dět-
ského hřiště, dopravní řešení v  této části 
území atd. Pokud by mělo dojít k zásadním 
změnám v  uspořádání ploch, pořizovatel 
doporučuje zpracovat nový územní plán.

13. projednalo návrh na  pořízení změny po-
daný fyzickou osobou A. P. a L. P., bytem 
Jedovnice a na  základě výše uvedeného je 
možné doporučit pořízení změny ÚP a jeho 
zařazení do ploch bydlení Bl za předpokla-
du, že do zastavitelných ploch bydlení bude 
zařazena nezbytně nutná část navazující 
na  zastavěné území (plochy Bl). Zbývající 
část (dotčená nadzemním vedením VN) 
bude prověřena jako plochy zeleně soukro-
mé a vyhrazené ZS. Ačkoliv se jedná o další 
rozšiřování zástavby, v  tomto případě by 
budoucí stavba rodinného domu navazova-
la přímo na zastavěné území (zahrady navr-
hovatele) a mohla by doplnit urbanistickou 
strukturu zástavby v této části obce. Jedná 
se o půdu nižší bonity.

14. bere na vědomí zápis ze schůze Finančního 
výboru Zastupitelstva městyse Jedovnice ze 
dne 10. 11. 2021. 

15. schvaluje aktualizaci Strategického plá-
nu rozvoje městyse Jedovnice s  platností 
do 31. 12. 2024. 

Další důležité informace
Poplatky za rok 2022 

Od středy 2. 2. 2022 můžete platit v hotovos-
ti na úřadě poplatky za rok 2022 a to vždy 
jen v pOndělí a ve středu od 08.00 
do 11.30 hodin a od 12.00 do 17.00 hodin. 

Výše poplatků zůstává stejná jako v minulém 
období. 
Od  1. 1. 2022 je účinná nová OZV o  míst-
ním poplatku za  obecní systém odpadového 
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hospodářství, která mění skupinu poplatní-
ků tohoto poplatku. Více informací najdete 
na www.jedovnice.cz.
Preferujeme platby převodem na účet měs-
tyse 927631/0100. 
Je nutné dodržet správný variabilní symbol, 
který zůstává poplatníkům stále stejný. 

V  případě dotazu pište na  e-mail kultura@
jedovnice.cz nebo volejte na  tel. 516 528 213, 
723 247 641

Božena Ševčíková,  
referent kultury a školství ÚM Jedovnice

Společenská kronika
Jubilanti
Blahopřejeme všem jubilantům, kteří oslaví na-
rozeniny v měsíci lednu a únoru 2022.
Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a spokojenost 
do dalších let života.
Leden
 5. 1. Zdeňka Dvořáková, Zahradní 699, 

82 roků
 5. 1. Marie Gottwaldová, U Hrubé lípy 618, 

90 roků
 9. 1. Emilie Kovaříková, Jiráskova 510, 

80 roků
 12. 1. Alena Klímová, Za Kostelem 440, 

92 roků
 15. 1. Jiřina Sáňková, Záměstí 267, 81 roků
 19. 1. Marta Kmečová, Barachov 329, 80 roků
 23. 1. Stanislav Hřebíček, Za Kostelem 488, 

84 roků
 26. 1. Josef Petr, Na Kopci 751, 85 roků
 30. 1. Marie Dostálová, Tyršova 740, 82 roků

Únor
 2. 2. Drahomíra Balatková, Habeš 366, 

84 roků
 3. 2. Alois Tomášek, Zahradní 699, 93 roků
 8. 2. Jarmila Hrazdírová, Za Kostelem 486, 

85 roků
 9. 2. Eva Hořavová, K Propadání 142, 

82 roků
 9. 2. Helena Kupková, Na Větřáku 562, 

87 roků
 10. 2. Zděna Fleková, K Propadání 143, 

90 roků
 12. 2. Milan Jedlička, Zahradní 699, 90 roků
 16. 2. Alois Kopřiva, Zahradní 699, 92 roků
 17. 2. Anna Pořízková, Jiráskova 236, 80 roků
 27. 2. Jaroslav Němec, Absolonova 404, 

81 roků
Tereza Gottwaldová 

matrikářka ÚM Jedovnice 

Kultura
Novinky v knihovním fondu od 1. 1. 2022

BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
Pasažér 23 – Psychothriller (Sebastian Fitzek)
Smolná vteřina (Hakan Nesser)
Tajemství (Radka Třeštíková)
Život s diagnózou (Jana Ryšánková)
Dekameron (Giovanni Boccaccio)
Lest (Sandra Brown)
Otec neznámý (Julie Clark)

Paměť Babylonu 
a  Zmizelí ze Svitu Luny 
(Christelle Dabos)
Robin a  Robin Druhý 
a  jeho rodina (Zdena 
Frýbová)
Zimní královna (Hana 
Whitton)
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Vertigo (Patrik Girgle)
Nejtemnější část lesa (Holly Black)
Šeptuchy (Alena Sabuchová)
Staré odrůdy (Ewald Arenz)
Hladový lán (Andrew Michael Hurley)
Včelař z Aleppa (Christi Lefteri)
Taju pro tebe (J. T. Geissinger)
Violoncellistka (Daniel Silva)
NAUČNÁ LITERATURA PRO DOSPĚLÉ
Skvělý šéf (Alexander Groth)
Máma není služka, máme je dáma (Marek 
Herman)
Respektovat a  být respektován (Dobromila 
Nevolová a Jana Nováčková)
Jak přežít dospívání svého dítěte (Nancy van 
Peltová)
BELETRIE PRO DĚTI / MLÁDEŽ
Deník malého poseroutky 16 – Velká šance 
(Jeff Kinney)
Velký úklid (Markéta Pilátová)

Sofinka a záhadné zvířátko (Martin 
Vopěnka)
Robinson Crusoe (Daniel Defoe)
Sliz (David Walliams)
Útěk Kryšpína N. (Ivona Březinová)
V pasti dravé řeky (Ivona Březinová)
Emily z Novoluní (Lucy Maud 
Montgomeryová)
NAUČNÁ LITERATURA PRO DĚTI/
MLÁDEŽ
Dospívání (Robert Winston)
Křížovku z  minulých Informací úspěšně 
vyluštili: 
Martin Škaroupka, Klárka Grimová, Neli 
Voráčová, Zbyněk Nečas a  Štěpán Nečas, 
Honzík Bezděk, Pavlínka Šebelová a  Milan 
Šebela, Patrik Šnoblt, Honzík Novotný a Matěj 
Vaněk. Mezi tři vylosované, kteří si odnesli 
odměnu, patří Patrik Šnoblt, Milan Šebela 
a Honzík Bezděk. Výhercům ještě jednou gra-
tulujeme a ostatním děkujeme za snahu a účast! 

Duchovní sloupek
Slimáci
Do čtyřicítky svého věku jsem při toulání pří-
rodou spával ve  stanu nebo pod širákem, pak 
jsem spával v autě, abych nemusel nosit velký 
batoh, po padesátce už jsem hledal ubytování 
někde v pohodlí, ale v posledních letech se přes 
to auto vracím ke stanu. Svou vlastní hmotnost 
nosím tak jako tak, pár kilo navíc už nemá zá-
sadní vliv a přináší to skvělou možnost volného 
pohybu bez nutnosti někam se vracet. Navíc to 
přináší zážitky, které by mě jinak nepotrefily.
Vloni jsem jednu noc spal u říčky Novohradky. 
Díky tomu, že hospody v  Luži měly zavřeno 
(bylo pondělí), jsem sice nevečeřel, ale stihl 
jsem dojít na  plánované místo u  studánky 
a postavit stan těsně před tím, než začalo pršet. 
Ve stanu jsem si uvařil polévku, najedl jsem se 
a radoval se, že jsem nezmokl. Pršelo celou noc 
až do  svítání, pak bubnování na  stan ustalo, 
takže jsem se zase mohl radovat z toho, že prše-
lo jen v době, kdy mi to nevadilo.

Potom jsem objevil, že mám ve  stanu nevíta-
né hosty. Na podlaze, na spacáku i na dalších 
věcech přes noc přibylo několik vzrostlých 
slimáků, další se zvenku vylezli ohřát nahoru 
na větrací síťku. Pod podlážkou by mě nepře-
kvapili, ale uvnitř? Chvíli jsem bádal nad tím, 
jak se tam dostali, nebyla jiná možnost, než že 
využili několika centimetrů nedovřeného zipu 
u vchodu. Netuším, jak všichni našli tak malý 
otvor. Prohlížel jsem si tu malou výstavku živé 
přírody a oddaloval chvíli, kdy se hostů budu 
muset nějakým způsobem zbavit.
Nevzpomínám si, že bych někdy dříve vzal sli-
máka holými prsty. Není to tvor, který by k ně-
čemu takovému sváděl, i když určitou krásu jim 
upřít nelze. Ale je něco jiného pozorovat slimá-
ka někde venku. Tady byli se mnou v malém 
prostoru uvnitř, a musel jsem je dostat ven dřív, 
než se začnu oblékat, při tom bych snadno ně-
kterého rozmáčkl a to by byl úklid ještě nechut-
nější, nehledě na to, že bych si asi odnesl stopy 
takové tragédie na svém oděvu a vybavení.
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Bádal jsem nad tím, jestli mám slimáky nabrat 
lžící, když ji mám potom kde umýt. Hygienicky 
by to problém nebyl, ale co když si pak na ty 
slimáky vzpomenu pokaždé, když touto lžící 
budu jíst? Mám obětovat papírový kapesník 
a  jednoho po druhém vyhodit ven? Jenže ne-
vím, jak tuhé či měkké je slimáčí tělo. Kdybych 
nějakého rozmačkal, docela by mě to mrzelo, 
i když se do této situace dostali sami, já se jen 
bráním invazi. Nebo mám opatrně vyndat ven 
všechny věci, vytahat kolíky a slimáky vytřepat 
někam kousek dál do trávy? To by šlo, ale ven-
ku bych musel všechno položit do mokré trávy 
a pak bych měl vlhko i v batohu.
Protože se stále naléhavěji hlásila potřeba vy-
dat se na krátkou hygienickou procházku, volil 
jsem nejrychlejší řešení. Vyndal jsem slimáky 
holou rukou před stan a pak jsem je ještě pře-
nesl do bezpečné vzdálenosti. A při tom jsem 
objevil, že slimák není na dotyk vůbec nepří-
jemný tvor. Nebyli studení, měli „stanovou“ 
teplotu, to se dalo předpokládat, ale nebyli ani 

slizcí, jak by člověk čekal podle stopy, kterou 
za  sebou obvykle zanechávají. Byli heboučcí 
jako samet.
I  v  běžném životě se nám může stát, že se 
do našeho osobního prostoru, ať už fyzického 
nebo psychického, dostane nějaký „slimák“. 
Něco nebo někoho považujeme předem za ob-
těžující nepříjemnost. Samozřejmě nemůžeme 
u  všech takových skutečností automaticky 
změnit mínus na plus, ale můžeme a ve vlast-
ním zájmu bychom i měli přemýšlet nad tím, 
jestli ona záležitost není nepříjemná nebo špat-
ná jen proto, že jsme ji předem zařadili do této 
škatulky. Platí to ovšem i naopak – ne každé 
„ovoce“ lákavé na pohled stojí za to, abychom 
se do něho zakousli.
Nepřinesl jsem si ty slimáky domů a nehodlám 
se mazlit s  každým slimákem, kterého někde 
potkám, ale vyzkoušel jsem si, jak daleko může 
být automatická představa od reality.

Václav Trmač, farář

Děti a mládež, spolky
DYMÁČEK

„DYMÁČKOVINY číslo 1/2022“ 
Milí rodiče a přátelé našeho rodinného centra, 
zdravíme Vás v  novém roce 2022. Máme 
pro Vás připomínku našeho harmonogramu 
v tomto roce. Níže pro Vás máme uvedený har-
monogram našich aktivit z  tzv. pravidelného 
harmonogramu. Do  našich aktivit se můžete 
nastoupit i během roku. 
V únoru se podíváme do lesa za zvířátky. Vše 
pro Vás nyní připravujeme. V dubnu se můžete 
těšit na tradiční bazárek v kulturním domě. 
HLEDÁME…
pokud Vás baví práce s dětmi do 6 let, ozvěte 
se nám na  mail: marcdymacek@gmail.com, 
mobil: 723 709 963. 
Hledáme nové lektory nebo lektorky. Není vě-
kem ani vzděláním omezeno. 
Aktuální dění můžete sledovat na  webových 
stránkách. Na facebooku je vždy vše aktuálně 

uvedeno. Dále připo-
mínáme, že se řídíme 
dle aktuálních covido-
vých opatření. 
Pokud jste dočetli člá-
nek až sem, tak na Vás 
všechny máme prosbu 
o  šíření našich zpráv 
i Vašim známým a blízkým…. 
Přejeme hodně sněhu a radosti v následujících 
dnech, kdy nám kraluje paní zima😊

Nikol, Lucka, Jana a Lenka 

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

HUDEBNÍČEK
17.00 - 17.45
Rodiče s dětmi, 3-5 let
Omezená kapacita
Hlášení na  email: senkev@seznam.cz, mobil: 
739 126 675
ÚTERÝ 
CVIČENÍ S ANIČKOU
16.00- 17.00 kulturní dům, pro děti ve věku 
3+

STŘEDA
LOGOPEDIE
09.00 - 11.00
MC Dymáček, omezený počet a po předchozí 
domluvě 
CVIČENÍ S LENKOU
09.30 - 10.30 Kulturní dům, pro děti ve věku 
14-24 měsíců
PÁTEK
HERNA V DYMÁČKU 
(rodiče a  děti) 09.00 - 11.00, V  Dymáčku 
Havl.náměstí 44, 1. patro

SKAUT

K+M+B+2022 (7.–8. ledna 2022)
Začátek letošního roku patřil již 22. ročníku 
Tříkrálové sbírky, kterou pořádá po  celé re-
publice Charita ČR. Po roční pauze, kdy jsme 
se museli spokojit s koledou pouze přes počíta-
čové obrazovky, jsme se letos mohli opět pustit 
ke dveřím jedovnických občanů. Skautští dob-
rovolníci ze 4. a 6. oddílu přicházeli od domu 
k  domu a  za  zpěvu “My tři králové jdeme 
k  vám…” psali svěcenou křídou nade dveře 
K+M+B+2022 (z  latinského Christus mansio-
nem benedicat – Kristus požehnej tomuto domu). 

Koledování jedné skupinky trvalo v  průměru 
3,5 hodiny a  i  přes nízké teploty to králové 
zvládli na jedničku. 
Do  sbírkových kasiček jedovničtí občané 
přispěli dohromady krásných 83  821 Kč 
(o 13 846 Kč více než v roce 2020), za což všem 
dárcům patří velký dík. 
Tento rok se dosud v rámci celé České repub-
liky vybralo přes 107 milionů, které Charita 
ČR využívá například na  pomoc nemocným, 
hendikepovaným, seniorům, matkám s dětmi 
v  tísni či jiným potřebným. V  rámci našeho 



10

okresu pak konkrétně třeba na podporu mobil-
ního hospice sv. Martina.

Modrý štít – pátek 25. 2. 2022
Rádi bychom jedovnické občany předem 
informovali o  tradiční skautské střediskové 
akci, abychom předešli případným zmatkům. 
V pátek 25. února (zhruba od 16 do 20 ho-
din) se po  Jedovnicích bude odehrávat akce 
Modrý štít. Jde o hru na motivy odboje proti 

komunistickému režimu v 50. letech 20. sto-
letí, během které chceme dětem přiblížit danou 
dobu pomocí zážitku.
V  průběhu této akce budou pobíhat 
po Jedovnicích skauti (odbojáři) a také vedou-
cí (příslušníci STB, lidových milicí, …), kteří 
je budou chytat. Nelekněte se tedy, kdyby vás 
náhodou chtěl někdo legitimovat, pravděpo-
dobně si vás jen spletl s  hráčem. Děkujeme 
za pochopení.

SOKOL

Co chystáme v Sokole
Masopust, masopust, jen mě holka nevopusť
Svátek mezi Třemi králi a Škaredou (Popeleční) 
středou má mnoho názvů - fašink, fašank, 
ostatky nebo masopust. Tento svátek se slaví již 
od 13. století. Do církevního kalendáře byl za-
psán s ohledem na to, že se jeho oslava odvíjí 
od termínu Velikonoc.
Po  nucené roční přestávce se členové Sokola 
Jedovnice rozhodli v  této tradici  pokračovat. 
Vzhledem k  současné epidemiologické  situaci 
se uskuteční pouze masopustní průvod obcí 
za doprovodu dechové hudby Olšověnka. Akce 
se koná v sobotu 26. února 2022.
Ostatky se blíží - připravte si masky!
Přidejte se v  sobotu 26. února 2022 k  ma-
sopustnímu průvodu obcí - sraz od 8:00 v kul-
turním domě. Průvod vyjde v 9:00 hodin a po-
stupně navštíví každou část obce.

Srdečně zveme všechny jedovnické občany. 
Pořadatelé ze Sokola Jedovnice

V  březnu se vydáme na  pochod do rakovec-
kého údolí za bledulí a 30. dubna si společně 
s dětmi zatančíme na sokolském hřišti v kou-
zelnických kostýmech, zasoutěžíme si a upálí-
me čarodějnici.

SOKOLGYM 2022
V průběhu měsíců květen a červen se uskuteční 
SOKOLGYM 2022. Akce je pořádána v rámci 
oslav 160. výročí založení sokolské organizace 
ve čtyřech městech České republiky – v Plzni, 
v Ostravě, v Brně a v Pardubicích.
Jedná se o  tradiční sokolské „mezisletové“ 
setkání malých i  velkých sportovců a  přátel 
pohybu pod názvem SOKOLGYM. Cvičenci 
vystoupí ve  třinácti hromadných skladbách, 
bude probíhat i doprovodný program jako pó-
diové skladby, soutěže a hry pro děti, sportovní 
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turnaje, sportovní a  kulturní vyžití pro celé 
rodiny.
Jedovničtí sokolové se v  počtu 15 cvičících 
zúčastní vystoupení v  Brně, v  Pardubicích 

a  v  Ostravě se skladbou Spějme dál určenou 
pro muže, ženy, seniory a seniorky.

Milada Sotolářová, Sokol Jedovnice

SK JEDOVNICE

Statistické ohlédnutí za fotbalovým 
podzimem A týmu … 
Než bude zahájena jarní část fotbalových sou-
těží, pojďme si v krátké statistice připomenout 
podzim. Poslední říjnovou sobotu jsme pře-
dehrávaným utkáním jara s  Černou Horou 
ukončili fotbalový rok 2021. Na rozdíl od jara 
2021 se podařilo odehrát celou podzimní část, 
což lze označit vzhledem k pandemické situaci 
za velké štěstí.
Nezbývá než věřit, že na  jaře navážeme 
na úspěšný podzim . A to nejen co se výsled-
ků týká, ale především že se setkáme v časech 
„zdravějších“, bez omezení a zákazů. 

Umístění SK Jedovnice 
v OP po podzimní části: 
Po podzimu nám patří 3. místo, 26 bodů, skóre 
36 : 18, 8 vítězství, 2 remízy, 3x prohra.
Soutěž vedou Drnovice u Lysic, 2. místo patří 
Rudici.
Umístění vč. předehrávky s Černou Horou 
4. místo 27 bodů, skóre 38 : 20 8 vítězství, 3x 
remíza, 3x prohra 

Střeleckou tabulku našeho týmu
vede Michal Mlčoušek, který vstřelil 8 branek, 
Jan Sedláček se trefil 6x, Bastl a  Galita – 4 
branky ...
(Michal Mlčoušek je na 6. místě v tabulce ka-
nonýrů okresního přeboru) 
Obdrželi jsme 20 branek, lépe je na tom pouze 
Rudice (12).
Nulu vychytal Pavel Pešička ve  4 utkáních 
(v  Adamově, s  Olešnicí, v  Černé Hoře a  se 
Skalicí). Plný počet odehraných minut má 
brankář Pavel Pešička, který odchytal všechny 
zápasy, ani jednou nechyběli a plný počet minut 
odehráli také Jan Galita a Michal Mlčoušek. 
Divácké návštěvy:
Ukání našeho týmu viděl celkově nejvyšší po-
čet diváků. V průměru chodilo na naše utkání 
kolem 130 diváků, na žádný zápas jich nepřišlo 
méně než 100 !!! 
Přejeme našemu týmu úspěšný vstup do  jarní 
části, mnoho štěstí, úspěchů , vítězství, bodů 
a fotbalové radosti.

 Jitka Koutná

Mateřská škola
Adventní čas a prodej výrobků

Přesto, že nový rok 2022 je v  plném proudu 
dění, ráda bych se na chvíli vrátila do toho sta-
rého roku – 2021. 

Všichni si jistě pamatujeme nepříjemnou epi-
demiologickou situaci, kvůli které se rušily 
adventní akce včetně té naší – Rozsvěcení 
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vánočního stromu v Jedovnicích a při té příleži-
tosti prodej výrobků od dětí, rodičů a zaměst-
nanců školky. 
Všechny dárky jsme měli připraveny, vzorně 
zabaleny, jen postavit stánek a  prodávat. Ale 
kde, když akce se ruší? Dali jsme hlavy do-
hromady a vymysleli náhradní místo prodeje. 
Budeme prodávat přímo před mateřskou ško-
lou. Hned druhý den, 26.listopadu ráno, jsme 
se pustili do  přípravy. Pan školník postavil 
stánek, nanosili jsme všechny zabalené věci 
a začalo se prodávat. Příjemnou předvánoční 
atmosféru dotvořil padající sníh. U  stánku 
bylo pořád plno. Lidé chodili kolem a vybírali 

z pestré nabídky dárků. Opět se potvrdila lido-
vá moudrost, která říká: Když se chce, všechno 
jde nebo také: Hledejme možnosti, jak věc udě-
lat, ne důvod, proč ji neudělat.
Děkuji všem, kteří si nějaký dárek vybrali 
a zakoupili. I díky vám jsme dárky (bezmála) 
prodali. Nyní můžeme ve spolupráci s Klubem 
rodičů pro děti zakoupit nadstandardní vyba-
vení, hry či didaktické pomůcky. 
V roce 2022 vám přeji, ať máte štěstí a štěstí ať 
vás neopouští. Šťastní lidé k sobě přitahují jen 
to nejlepší, a to vám ze srdce přeji.

 Mgr. Jitka Kučerová, ředitelka školy

Advent ve třídách

Ve třídách jsme se připravovali na Vánoce. Je to 
období těšení se, příprav a nevšedních zážitků. 
Dne 4. prosince navštívila děti svatá Barborka 
(Julie Němcová ze ŽABIČEK) s  metličkou 
a  košíčkem dobrot pro děti. Velké těšení, ale 
i  jisté obavy nastaly před tradiční návštěvou 
Mikuláše a  jeho družiny. Samozřejmě, že od-
měnil úplně všechny děti sladkým balíčkem. 
Sponzorem je jednota Boskovice a  pan 
Jaroslav Charvát je ten, který pro děti spon-
zorské balíčky domluví. Děkujeme. 
Zážitky jsme výtvarně zpracovali, takže chod-
by školky se proměnily v Peklíčko a Nebíčko. 
Každý den si děti vytáhly malou odměnu 
z  vlastnoručně vyrobeného adventního ka-
lendáře. Nastrojené stromečky v  každé třídě 
čekaly na  dárky od  Ježíška, děti každé ráno 
pečlivě kontrolovaly, jestli už nepřišel. Když 
se ve třídě Kačenek objevily jednoho dne sto-
py od  okna ke  stromečku, byla radost nevý-
slovná. Pak už nastalo nedočkavé rozbalování 

nových hraček. K dokonalé vánoční atmosféře 
přispěla i návštěva divadelní společnosti, která 
dětem přivezla Zimní pohádku o  ukradeném 
stromečku. Ve  všech třídách  paní učitelky 
vyráběly s  dětmi tradiční přání pro rodiče 
a  zaměstnance MŠ, nezapomněli jsme ani 
na  bývalé zaměstnance a  na  naše spoluob-
čany v  domě s  pečovatelskou službou. Pod 
šikovnýma ručkama dětí vzniklo i  několik 
papírových betlémů. Tento tajemný čas jsme 
zakončili vánočním setkáním s  ochutnávkou 
cukroví od maminek a  připomenutím vánoč-
ních zvyků. Pouštěli jsme lodičky z ořechových 
skořápek, házeli střevícem, rozkrajovali jablíč-
ko, zpívali koledy, lili vosk. A potom už každý 
z nás oslavil Vánoce doma, u svých nejbližších. 
Po  svátcích jsme se opět sešli v  naší školičce 
a sdělovali si zážitky. Pověděli jsme si i legendu 
o Třech králích a jejich cestě za Ježíškem. 

Alena Dostálová a Bc. Andrea Sehnalová, 
paní učitelky ze třídy Kačenky

Tři králové 

Děti rády poslouchají příběhy, legendy, po-
hádky a  my, paní učitelky ze školky je zase 
dětem rády a  často vyprávíme a  předčítáme. 
Oblíbený příběh je ten o mudrcích z Východu, 
kteří navštívili Ježíška krátce po jeho narození. 
Navštívili jej v  Betlémě a  přinesli mu vzácné 
dary…

Děti vyrábí papírové koruny a  vybírají si, 
kterým králem se stanou. K  výrobě koruny 
je potřeba nejenom zručnost při stříhání, ale 
také fantazii při zdobení. Na  závěr se pokusí 
na  korunu napsat začáteční písmeno jména 
krále K, M nebo B. Každá královská koruna 
se stává originálem. Přesně na  svátek Tří 
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králů, 6. ledna, byly všechny koruny hotové 
a my se vydali na návštěvu do jedovnického 
kostela sv. Petra a Pavla. Cestou se nám vítr 
snažil vzít koruny z hlavy, ale dobře jsme si je 
hlídali. V  kostele na  nás již čekal pan děkan 
Václav Trmač a  jeho hudební nástroj banjo. 
Zpívali jsme koledy a pan děkan vyprávěl zají-
mavý příběh o Tvrdohlavém oslovi. Nakonec si 
děti prohlédly překrásný dřevěný betlém, který 
byl tentokrát umístěn pod vánočním stromem. 
Některé děti si z  domova přinesly drobnou 
minci, kterou hodily andělovi, a ten jim za to 
poděkoval pokýváním hlavy. To se dětem 

velmi líbilo, a tak paní učitelky sáhly do peně-
ženek a rozdaly mince i ostatním dětem, které 
si je z domova nepřinesly. 
Děti měly velký zážitek nejen z prostředí kos-
tela, ale také z  pohledu na  obrovský vánoční 
strom, který okomentovaly slovy: „Ten je ob-
rovský, ten by se nám do obýváku nevešel! Ten 
asi zdobili z vrtulníku.“ 
Děkujeme panu děkanovi Trmačovi za pří-
zeň a jeho velkou trpělivost. Děkujeme mu 
také za  to, že si na  naše „Tři krále“ udělá 
každý rok čas. 

Jitka Petrželová, paní učitelka ze třídy Kapříci

První pomoc není věda

V  měsíci lednu se děti zúčastnily zajímavého 
vzdělávacího programu s  názvem „PRVNÍ 
POMOC NENÍ VĚDA“, který nám přijela 
představit lektorka kurzů a školení první pomo-
ci paní Ing. Lenka Černochová. Tento program 
obsahuje celkem 5 dílů, je určený dětem od 3 
let a seznamuje je hravou formou se základními 
znalostmi poskytnutí první pomoci. 
V prvním díle nás uvítali sněhuláček záchranář 
s medvídkem Popletou, kteří hned na začátku 
pomocí  písničky děti učili důležitá telefonní 
čísla na hasiče, zdravotníky a policii. Poté dě-
tem ukázali, jak postupovat v situaci, kdy med-
vídek Popleta upadl na ledě, praštil se do hlavy 
a  zůstal ležet v bezvědomí. Děti si se sněhu-
láčkem záchranářem vyzkoušely resuscitaci 
dospělého člověka, jeho polohování, ošet-
ření rány na  hlavě a  správné obvazování. 
Učily se také vyprostit vdechnutý bonbon 
u  miminka. Pak si popovídaly o  tom, jak 
o sebe správně pečovat, co je pro tělo zdravé, 
co nezdravé. 

Děti se do celého programu aktivně zapojovaly, 
vše si prakticky vyzkoušely, a to jak v roli zra-
něného, tak v roli záchranáře, dokonce i v zá-
chranářském triku. 
Celé představení se jim velmi líbilo a už se těší 
v únoru na další pokračování.
Od  druhého do  čtvrtého dílu jsou progra-
my doplněny maskováním zranění, kde děti 
vidí, jak úraz může vypadat. Pomocí říkanek 
a písniček se je učí ošetřit, a přitom dodržovat 
nezbytnou hygienu. Děti se seznámí například 
s  tím, jak ošetřit popáleninu, co se může stát 
při pádu z kola bez použití bezpečnostní helmy 
nebo jaké nástrahy na ně mohou čekat v příro-
dě a další zajímavá témata.
Říkanka na  zapamatování čísel tísňového 
volání: 150 - hasiči, oheň jenom zasyčí, 155 - 
doktor je tu hned, 158 – znám, policii zavolám.

 Monika Křivanová, paní učitelka 
ze třídy Hastrmánci

Co připravujeme pro děti a rodiče v měsíci únoru, březnu a dubnu 

•	 Ve  spolupráci s  rodiči uspořádáme pro děti 
Masopustní karneval.

•	 Pojedeme do divadla Radost v Brně na nové 
představení Operky. Jedná se o  zpracování 
čtyř známých pohádek: Červená Karkulka, 
Budulínek, O  dvanácti měsíčkách, Šípková 
Růženka – pohádky doplňuji líbivé písničky.

•	 Ve spolupráci s divadelní agenturou uspořá-
dáme pro děti výukový program Ekologický 
kalendář. Budeme si povídat, hrát a  zpívat 
o  vodě, odpadu, přírodě, vesmíru, dobré 
náladě. 

•	 Budeme pokračovat v programu První po-
moc není věda (2.-4. díl).
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•	 Pozveme rodiče a děti na velikonoční vyrá-
bění do mateřské školy.

•	 Budeme připravovat Zápis dětí k  před-
školnímu vzdělávání do  MŠ Jedovnice, 
který se uskuteční na začátku měsíce května. 
Sledujte, prosím, naše webové stránky: www.
msjedovnice.cz 

Doufáme, že plánované akce budeme moct 
uskutečnit.

 Mgr. Jitka Kučerová, ředitelka školy 

Základní škola
Rodiče vítáni

Naše základní škola se nově od ledna 2022 pyš-
ní značkou Rodiče vítáni.
Škola splnila všech sedm závazných kritérií 
a  přihlásila se k  plnění dalších 6 volitelných 
kritérií.
Naší snahou je vytvořit ve škole pozitivní moti-
vující prostředí pro učitele, žáky, rodiče a další 
partnery školy. Nastavit pozitivní komunikaci 
nejen v  podmínkách školy, ale také směrem 
ke zřizovateli, komunitě městyse a dalším ak-
térům zapojeným do vzdělávání. Naše škola se 

snaží být otevřenou 
školou, ve které panují 
dobré vztahy mezi ro-
dinou a  školou, které 
jsou klíčem ke spoko-
jeným žákům a  jejich 
dobrým výsledkům. 
Podrobnější informa-
ce a inspirativní člán-
ky, zkušenosti, možnosti další spolupráce lze 
najít na webu www.rodičevitani.cz.
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V  dalším období se budeme snažit dodržet 
a prohloubit kvalitu nastavených kritérií a při-
dělenou značku si udržet. 

Vážíme si podpory školy ze strany rodičů a přá-
tel školy a těšíme se na další spolupráci.

Ing. Lenka Danielová, Ph.D., ředitelka ZŠ

Mikuláš ve škole

V  dopoledních hodinách pátečního dne na-
vštívili děti základní školy Jedovnice Mikuláš, 
anděl a čerti. Před nadílkou předvedly děti na-
cvičené písničky a básničky s vánoční témati-
kou, slíbily čertíkům, že se polepší a hodným to 

vydrží po celý příští rok. Každé dítko dostalo 
mikulášskou nadílku v podobě balíčku plného 
ovoce a nějaké té sladkosti.

Vychovatelé ŠD

Úspěchy žáků ve stolním tenise

V průběhu podzimu se na naší základní škole 
konalo školní kolo turnaje ve  stolním tenise. 
9 žáků postoupilo do okresního kola, které se 
konalo v Rájci-Jestřebí. Ačkoliv jsme nebyli po-
važováni za favority turnaje, družstvo starších 
žákyň ve  složení Jana Sedláčková a Valentina 
Horáková vybojovalo úžasné 1. místo a  po-
stoupilo do  krajského finále. Mladší žáci 
(Oldřich Horák, Miroslav Čech, Štěpán Pešek) 
se díky skvělému výkonu umístili na  2. mís-
tě. Neztratili se ani starší žáci, kteří se v tvrdé 
konkurenci umístili ve skupině na krásném 3. 
místě. 
V krajském finále na děvčata čekala krásná hala 
pro stolní tenisty. Soutěže se zúčastnily pouze 
vítězové svých okresů, nicméně nebyl naplněn 
počet 7 družstev. Na turnaj se dostavili pouze 
4 zástupci jednotlivých okresů, tudíž se hrálo 
systémem každý s  každým v  jedné skupině, 
která určila pořadí. Úroveň zde byla oprav-
du vysoká a  bohužel nad síly našich děvčat. 
Po  třech prohrách jsme obsadili konečné 4. 
místo v celém Jihomoravském kraji, což pova-
žuji za obrovský úspěch.

Mně nezbývá nic jiného než všem účastníkům 
poděkovat za jejich účast, za předvedené výkony 
a za vzornou reprezentaci naší školy. Speciální 
poděkování a  smeknutý klobouk pak patří 
zejména právě Janě Sedláčkové a  Valentině 
Horákové. Jsem na vás pyšný! DĚKUJI 😊

Mgr. Roman Ondráček

Zimní putování za zvířátky 

V sobotu 11. 12. vyrazily děti z 1. A, jejich ro-
diče i sourozenci na zimní výpravu za zvířátky. 
Sněhu bylo všude plno, museli jsme si vyšlapat 
cestu. Pozorovali jsme stopy zvířat a odhadova-
li, komu asi patří. Počítali jsme srnky na poli, 

ale to bylo nad naše síly. Bylo jich totiž 57 a my 
počítáme teprve do deseti!
Do krmelce jsme připravili zvířátkům hostinu 
- usušený chleba, mrkev, jablka, kaštany i ku-
kuřici. Určitě si hodně pochutnala.
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U ohně jsme si nejen opekli špekáčky, ale také 
jsme se dověděli hodně nového o jelenech, liš-
kách, rysovi, sově, srnkách a  spoustě dalších 
zvířat. 
Každý si mohl zastřílet z „kuličkovky“ na terč 
a také jsme si mohli vystřelit z opravdové mys-
livecké pušky.
V  lese se budeme určitě vždycky chovat tiše! 
Také už víme, co všechno musí myslivci pro 

zvířata dělat a proč musí občas i nějaká zvířátka 
ulovit.
Cestou zpátky se ti nejodvážnější vyšplhali 
na myslivecký posed. 
Než jsme se nadáli, byli jsme zpět v Jedovnicích. 
Všichni unavení, ale spokojení. Těšíme se 
na další společné putování.

Mgr. Hana Šíblová, třídní učitelka 1.A

Lyžování v Olešnici 

Ve dnech 17. - 21. 1. 2022 vyrazily do Olešnice 
znovu čtyři autobusy natěšených lyžařů.
Letos jsme to měli ztíženo pondělním testová-
ním, které jsme ale hravě zvládli.
Hned po příjezdu bylo 167 účastníků rozděle-
no do 14 družstev.
I 68 úplných začátečníků už v úterý odpoledne 
nebo ve středu ráno lyžovalo na velkém svahu. 
Krásné a mrazivé počasí vystřídal déšť, kroupy 
i  sněhová bouře s blesky. Nás ale od  lyžování 
nic neodradilo.
Ve  čtvrtek proběhly závody. Všichni bojovali 
jako lvi. Absolutním vítězem Olešnice 2022 se 
letos stal nejrychlejším časem Bob Selucký.
Týden uběhl jako voda. Naším cílem bylo, aby 
děti měly z lyžování radost. Snad se nám to po-
vedlo. Obrovský dík patří všem instruktorům, 
ale i  rodičům, kteří nám každoročně nezištně 
pomáhají.

Mgr. Hana Šíblová
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Základní umělecká škola
Základní umělecká škola F. B. Ševčíka Jedovnice

Soutěže
V  pondělí 24. ledna 2022 proběhlo školní 
kolo soutěže v  sólovém a  komorním zpě-
vu. Zazpívalo 19 žáků a  dvě pěvecká dua. 
Do okresního kola mohlo postoupit 14 zpěvá-
ků, a tak výběr nebyl úplně jednoduchý. První 
místo s  postupem vybojovali tito soutěžící: 
Jan Gavanda, Denis Grenar, Ellen Šnajdrová, 
Jonáš Zouhar, David Hreňo, Magdalena 
Škvařilová, Jitka Doleželová, Anna Růžičková, 
Ella Grmolcová, Klára Přikrylová, Kateřina 
Pernicová, Adéla Piňosová, Karolína Sehnalová 
a  Justýna Smolenová. Společně s  nimi posla-
la porota složená ze tří pedagožek pěveckého 
oddělení do  okresního kola i  dvě dívčí dua: 
Jitku Teturovou a  Ellu Grmolcovou, Kláru 
Přikrylovou a Gabrielu Musilovou.
Všem přejeme, ať jim to nadále zpívá, ať jim 
zpěv přináší samé radosti a  odhání starosti. 
Do  okresního kola, které se bude konat 23. 
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února v Blansku, držíme pěsti a těšíme se na je-
jich další úspěchy.
Naše škola byla pověřena uspořádáním okres-
ního kola soutěže žáků základních umělec-
kých škol ve hře na žesťové dechové nástroje. 
Je pro nás velkou ctí hostit v Jedovnicích mla-
dé muzikanty z  Letovic, Boskovic, Adamova 
a Blanska. Pečlivě se připravujeme na tuto vel-
kou událost, která se odehraje v pátek 3. března 
v  koncertním sále naší školy. V  dalším čísle 
jedovnického zpravodaje vám rádi přineseme 
informace o průběhu a výsledcích soutěže.
Projektové dny a komunitně osvětová setkání
Dokončujeme realizaci akcí v rámci Šablon II 
vyhlášených MŠMT. V  posledních dvou mě-
sících proběhly tyto projektové dny mimo 
školu: taneční oddělení navštívilo vánoční 
balet Louskáček v Janáčkově divadle a hudební 

oddělení připravilo pestrý program na adventní 
sobotu v Blansku. Paní učitelka Hreňová uspo-
řádala projektový den ve škole pro svoje žáky 
výtvarně fotografický ateliér. Profesionální 
fotografka nafotila sadu uměleckých portrétů, 
kterými si vyzdobí třídu.
V  předvánočním období proběhly čtyři ko-
munitně osvětová setkání. Žáci v Jedovnicích 
hravou formou rozjímali nad vánočními kole-
dami a písněmi. Zapojili všechny smysly, po-
hyb i netradiční hudební nástroje. S podobným 
programem lektorky brněnské filharmonie 
zavítaly i  na  pobočku do  Křtin. V  Rudici se 
rozsvítil vánoční strom za  doprovodu našich 
hudebníků a v Ochozi předvánoční dobu uza-
vřela besídka žáků tamější pobočky.

K. Veselá a K. Klimešová
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Různé
Rozpis stomatologické LSPP - okres Blansko - 1. pololetí 2022

Služba je sloužena od 8.00 - 13.00 hodin
Únor
5.2. MUDr. Křížová (MDDr. Vrbová) Knínice u Boskovic, 330 774 844 735
6.2. MUDr. Kubínová Eva Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263
12.2. MUDr. Kulhánková Emilie Křtiny, Zdrav. středisko 516 414 291
13.2. MUDr. Kupková Jarmila Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 457
19.2. MUDr. Kutlíková Tatiana Boskovice, Růžové náměstí 2345/12 602 882 007
20.2. MUDr. Loskot Pavel Svitávka, Hybešova 197 516 471 210
26.2. MUDr. Lukeš Pavel Boskovice, Smetanova 24 516 454 046
27.2. MUDr. Mikulášková Miroslava Letovice, Mánesova 468/2 516 474 488
Březen
5.3. MUDr. Nečasová Lucie Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2 607 812 963
6.3. MUDr. Padalík Karel Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263
12.3. MUDr. Paděrová Miroslava Šebetov, 117 516 465 452
13.3. MUDr. Paulíčková Jarmila Černá Hora, Zdrav. středisko 725 415 615
19.3. MUDr. Paulíčková Veronika Černá Hora, Zdrav. středisko 723 184 842
20.3. MUDr. Pernicová Libuše Boskovice, Růžové nám. 16 774 177 804
26.3. MDDr. Potůček Jiří Blansko, Pražská 1b 516 419 538
27.3. MUDr. Roth Pavel Ostrov, Zdrav. středisko 516 444 326
Duben
2.4. MUDr. Řehořek Tomáš Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453
3.4. MUDr. Řehořek (MUDr. Řehořková) Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453
9.4. MUDr. Semrádová Danuše Sloup, Zemspol, 221 516 435 203
10.4. MUDr. Sládek Jiří Velké Opatovice, Mládežnická 492 516 477 319
15.4. MDDr. Sojková Terezie Boskovice, Růžové nám. 16 774 710 550
16.4. MDDr. Soldmann Martin Lomnice, Tišnovská 80 549 450 128
17.4. MUDr. Soldmannová Svatava Lomnice, Tišnovská 80 549 450 128
18.4. MUDr. Staňková Vlasta Jedovnice, Zdrav. středisko 516 442 726
23.4. MDDr- Stibor Jan Lomnice, Tišnovská 80 549 450 128
24.4. MUDr. Stojanov Milan Blansko, B. Němcové 1222/15 605 184 479
30.4. MUDr. Ševčíková Bohdana Blansko, Svitavská 1A 516 416 386
Květen
1.5. MUDr. Ševčík Štěpán Svitávka, Hybešova 197 516 471 210
7.5. MUDr. Ševčíková Radomíra Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 454
8.5. MDDr. Šméralová Kristýna Boskovice, Lidická 8 731 074 479
14.5. MUDr. Štrajtová Jana Černá Hora, Zdrav. středisko 608 220 806
15.5. MUDr. Šumberová Ludmila Lysice, Komenského 429 516 472 227
21.5. MUDr. Švendová Zdena Křtiny, Zdrav. středisko 516 439 404
22.5. MUDr. Tomášková Barbora Blansko, Pražská 1b 734 177 800
28.5. MDDr. Trubáčková Pavlína Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 452
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29.5. MDDr. Veselý Petr Letovice, Masarykovo náměstí 162/38 792 325 591
Červen
4.6. MDDr. Vrbová (MUDr. Křížová) Knínice u Boskovic, 330 774 844 735
5.6. MUDr. Žilka Vlastimil Benešov, 19 516 467 313
11.6. MUDr. Beranová Alžběta Blansko, Gellhornova 9 735 056 656
12.6. MUDr. Bočková Jana Kunštát, nám. ČSČK 38 516 462 203
18.6. MUDr. Fenyk Vlastimil Letovice, Tyršova 15 516 474 310
19.6. MDDr. Fojtíková Veronika Rájec, Zdrav. středisko 516 432 138
25.6. Dr. Giryeva Halyna Boskovice, Lidická 8 734 231 261
26.6. MUDr. Grenarová Marie Blansko, Vodní 5B 724 081 182

Mimo výše uvedenou je služba zajištěna v Brně, Úrazová nemocnice, Ponávka 6, tel. 545 538 111. 
Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, tel. 545 538 111 službu zajišťuje ve všední dny od 18.00 
hodin do 24.00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích od 8.00 hodin do 20.00 hodin.

Jak vycházejí svátky a volna v roce 2022

15. 4. pátek  
Velký pátek
18. 4. pondělí  
Velikonoční pondělí
1. 5. neděle  
Svátek práce
8. 5. neděle  
Den vítězství
5. 7. úterý  
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. 7. středa  
Den upálení mistra Jana Husa

28. 9. středa  
Den české státnosti
28. 10. pátek  
Den vzniku samostatného československého 
státu
17. 11. čtvrtek  
Den boje za svobodu a demokracii
24. 12. sobota  
Štědrý den
25. 12. neděle  
1. svátek vánoční
26. 12. pondělí  
2. svátek vánoční

Změna času 2022

K přechodu na letní čas dojde 27. března 2022 
ze 2:00 na 3:00, zimní čas nastane 30. října 
2022, kdy se opět posune ze 3:00 na  2:00 
hodiny. O  zrušení změny času se debatova-
lo na  půdě Evropské unie i  české Sněmovny. 
Střídání letního a zimního času mělo původně 

skončit v roce 2019, členské státy EU se ale ne-
shodly na jednotném čase.
V září 2021 vláda schválila, že letní čas bude 
v dalších pěti letech beze změny začínat vždy 
poslední březnovou nedělí a trvat do poslední 
neděle v říjnu.

Inzerce
Prodám RD 5+1 v Jedovnicích, dvougenerační 
(2 x koupelna i WC), bez velké zahrady.

Možná i výměna za menší RD, byt nebo chatu. 
Cena nebo doplatek dle dohody. 
Mobil: 733 152 657
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