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Starostovo okénko
Vážení spoluobčané,
zastupitelé se sešli na  pracovním jednání za-
čátkem měsíce března. Byli jsme seznámení 
s PD na výstavbu bytového domu Na Kopci. 
Projednali jsme další provozní věci k  jednání 
ZM, které proběhlo 14. 3. v kulturním domě.
Zde jsme odsouhlasili počet zastupitelů pro 
příští volební období, veřejnoprávní smlouvy 
o  poskytnutí dotace pro jedovnickou farnost 
a SK. Schválili jsme kupní a darovací smlouvy, 
změny územního plánu a další.
Následovala debata, která se rozproudila 
hlavně kolem budoucí podoby prostranství 
na  Kopci. Závěrem bylo dohodnuto setkání 
s občany k tomuto tématu.
Se začínajícími jarními dny započaly práce 
na  Havlíčkově náměstí. Bohužel zatím zů-
stanou sloupy NN na  stávajících místech, 
neboť společnost E. ON přeložku neprovede. 
Alespoň se budeme snažit založit chráničky 
pro budoucí vedení NN.
Znovu připomínám další průběh prací, a  to 
zejména v  lokalitě Záměstí – Podhájí, kdy 
v první fázi (měsíci dubnu) opravíme Podhájí, 
které poté od  května bude objízdnou trasou 
z Barachova.
Od června začne oprava komunikace Tyršova 
a Na Kopci.
Už dnes jednáme s  dodavateli o  navýšených 
cenách materiálu. Doufám, že situace dovolí 
vše zdárně dokončit
U  kostela sv. Petra a  Pavla započaly práce 
na  revitalizaci zeleně. Celý projekt, který je 

vypracován firmou Greenberg, řeší lokalitu 
od schodů až po okolí smuteční síně. Většina 
stromů je ošetřena a odstraněny budou jen ty 
nejnutnější, včetně dnes již napadených jeh-
ličnanů u smuteční síně. K původnímu stavu 
58 kusů dřevin bude dosázeno cca 10 nových 
stromů. S  touto úpravou bude také souviset 
omezení parkovacích míst pod lipami, které 
však budou nahrazeny místy u smuteční síně.
V měsíci dubnu proběhne první část výsadby 
a úprav a druhá závěrečná na podzim. Tyto od-
borné práce provádí firma GOZ Garden, která 
vyšla z řádného VŘ.
Oprava okružní křižovatky a  komunikace 
směr Křtiny snad započne letos. Součástí je 
odstranění přerostlého živého plotu na  ulici 
Brněnská. Zde vznikne nový chodník.
Velice děkuji organizátorům a  všem obča-
nům, kteří se podíleli na  humanitární sbírce 
pro Ukrajinu. Kromě 1400 pytlů s oblečením 
jsme odvezli plné osobní auto zdravotního 
materiálu pro ČČK. Tímto určitě naše pomoc 
nekončí. Nějakou dobu budeme společně žít 
s uprchlíky, doufám, že jim život u nás co nej-
více ulehčíme.
Milí spoluobčané, na  závěr vám chci popřát 
klidné dny. Požádat Vás o  pomoc s  jarním 
úklidem. Věřím, že vše společně zvládneme.  
Současně Vám přeji pěkné jarní dny a hodně 
a hodně zdraví.

 Ing. Jaroslav Šíbl,  
starosta městyse
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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. 51 ze dne 25. 1. 2022
Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:
Rada městyse Jedovnice schvaluje:
•	 smlouvu o nájmu bytu č. A1 4A1 a garážo-

vého stání č. A  4A1 na  ul. Zahradní 677, 
679 06 Jedovnice, s paní M. K., Praha a BD 
Veselec, bytové družstvo, Havlíčkovo nám. 
71, 679 06 Jedovnice. 

•	 smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000113 
se společností Šmíd pohledávky a pojištění s. 
r. o., Skalky 2918/28, 616 00 Brno.

•	 smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000165 
s paní Ing. M. K., Praha. 

•	 kupní smlouvu na prodej části pozemku p.č. 
970 o  výměře cca 15 m2 za  prodejní cenu 
30 000,- Kč s Realforus a. s., Na Kopci 759, 
679 06 Jedovnice.

•	 Odpisový plán - výše odpisů pro rok 2022 
Základní školy Jedovnice, příspěvkové 
organizace, Nad Rybníkem 401, 679  06 
Jedovnice, dle předloženého návrhu.

•	 na  základě Nařízení vlády č. 531/2021 Sb., 
kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 
Sb., o  platových poměrech zaměstnanců 
ve  veřejných službách a  správě, v  platném 
znění, platový výměr ředitelce ZŠ Jedovnice 
Ing. L. D., Ph.D., dle předloženého návrhu, 
s účinností od 1. 1. 2022.

•	 na  základě Nařízení vlády č. 531/2021 Sb., 
kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 
Sb., o  platových poměrech zaměstnanců 
ve  veřejných službách a  správě, v  platném 
znění, platový výměr ředitelce MŠ Jedovnice 
Mgr. J. K., dle předloženého návrhu, s účin-
ností od 1. 1. 2022.

•	 Vnitřní směrnici č. 1/2022 – Směrnici 
o  tvorbě a použití sociálního fondu s účin-
ností od 25. 1. 2022. 

Rada městyse Jedovnice souhlasí:
•	 se stavbou dle PD „Nástavba RD, Jedovnice 

č.p. 58“Jedovnice na  parcele p.č. 383/1, k. 

ú. Jedovnice, obec Jedovnice ve  vlastnictví 
městyse Jedovnice. Žadatel: Ing. arch. J. N., 
Kuřim.

•	 s  PD stavby „RD Vágnerovi“ včetně sjez-
du a  nájezdu na  pozemcích p.č. 2456/57, 
2456/61 a 2456/63, k.ú. Jedovnice ve vlast-
nictví fyzických osob. Žadatel Ing.  J. V., 
Jedovnice.

•	 se stavbou „Jedovnice – úprava DS, 2 BD 
MKL Real” na  pozemcích p.č. 1370/7, 
1370/9, 1370/16, 1370/18; 1615/5, 1615/6, 
1615/7, 1615/8, 1615/10, 1615/11, 1615/12; 
1616/5, vše katastrální území Jedovnice, 
obec Jedovnice, dle předložené situace 
za  podmínek daných Dohodou o  právu 
provést stavbu na  pozemcích ve  vlastnictví 
městyse Jedovnice (parcela p.č. 1370/7, k.ú. 
Jedovnice), žadatel Mopre s.r.o., RS Vyškov, 
Krátká 642/1, 682 01 Vyškov.

•	 s  vybudováním přístřešku na  nářadí ved-
le objektu individuální rekreace č.ev. 338, 
Jedovnice“ na pozemku parcela číslo 1747/1, 
k.ú. Jedovnice, obec Jedovnice, ve vlastnictví 
městyse Jedovnice. Žadatel M. P., Prostějov.

•	 se stavbou „Optická síť - Jedovnice – ul. 
Kniesova“, Jedovnice na pozemcích p. č. 650, 
2186/2, 2322/67, 2322/68, 732 a 680/1, k.ú. 
Jedovnice s  podmínkou uzavření Dohody 
o přípoloži, která sjedná práva a povinnosti 
při realizaci stavby a následném provozování 
obou staveb. Žadatel: Ign.cz.internet, s.r.o., 
Havlíčkovo nám. 653, 679  06 Jedovnice, 
zastoupený projektantem Z. M., Slavkov 
u Brna.

•	 se stavbou „Optická síť – Jedovnice, ul. 
Salajna“, Jedovnice na pozemcích p. č. 763, 
764, 765, 767/1, 768 a 769, k.ú. Jedovnice. 
Žadatel: Ign.cz.internet, s.r.o., Havlíčkovo 
nám. 653, 679  06 Jedovnice, zastoupena 
projektantem Z. M., Slavkov u Brna.

•	 s konáním mezinárodních závodů rychlost-
ních motorových člunů na rybníku Olšovec 
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ve dnech 13. 5. - 15. 5. 2022 a mezinárod-
ních závodů Jetsurf World cup ve  dnech 
20. 5. - 22. 5. 2022, žadatel Klub vodních 
sportů Jedovnice z. s., Záměstí 100, 679 06 
Jedovnice. 

•	 se zveřejněním záměru výpůjčky části pro-
stor KD o výměře cca 125 m2.

•	 se snížením nájemného za rok 2022 na polo-
vinu za pronájem části prostor Na Kopci 83 
z důvodu stěhování části firmy do jiných pro-
stor, žadatel firma Realforus a. s., Na Kopci 
759, 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 aktualizovaného k 24. 
1. 2022. 

•	 s  konáním zápisu do  Základní školy 
Jedovnice, příspěvkové organizace, Nad 
Rybníkem 401, Jedovnice, pro školní rok 
2022/2023 dne 12. 4. 2022 a v náhradním 
termínu dne 21. 4. 2022.

•	 s  konáním zápisu do  Mateřské školy 
Jedovnice, příspěvkové organizace, Zahradní 
632, Jedovnice, pro školní rok 2022/2023, 
který se bude konat dnech 2. - 16. 5. 2022 
on-line a ve dnech 4. - 5. 5. 2022 s osobním 
setkáním.

•	 s  přijetím neinvestiční finanční podpory 
na  financování sociálních služeb z  rozpoč-
tu Jihomoravského kraje ve  výši 73.000 Kč 
a schvaluje smlouvu č. JMK074540/22/OSV.

Rada městyse Jedovnice odstupuje:
•	 od svého záměru prodeje části pozemku p.č. 

459/1 o  výměře cca 410 m2, který schválila 
dne 10. 8. 2021 usnesením č. 43/1. 

Rada městyse Jedovnice podává:
•	 dle článku IV. odst. 2 Smlouvy o nájmu pro-

stor sloužících k podnikání uzavřené dne 25. 
1. 2021 výpověď nájemních prostor slouží-
cích k podnikání, nájemce Čemostav s. r. o., 
J. Lady 1911/5, 678 01 Blansko. 

•	 dle článku IV. odst. 2 Smlouvy o nájmu části 
nemovitosti a jejího zařízení a vybavení uza-
vřené dne 17. 12. 2013 výpověď části nemo-
vitosti a jejího zařízení a vybavení, nájemce J. 
S., Jedovnice. 

•	 dle článku IV. odst. 3.2 Smlouvy o  nájmu 
uzavřené dne 30. 3. 2020 výpověď nájem-
ních prostor sloužících k podnikání, nájem-
ce Realforus a. s., se sídlem Na Kopci 751, 
679 06 Jedovnice. 

•	 dle článku IV. odst. 2 Smlouvy o  nájmu 
části nemovitosti a  jejího zařízení a vybave-
ní uzavřené dne 30. 12. 2013 výpověď části 
nemovitosti a jejího zařízení a vybavení, ná-
jemce A. N., Podlahy Nečas, Wanklova 107, 
679 06 Jedovnice. 

•	 dle článku IV. odst. 2 Smlouvy o  nájmu 
prostor sloužících k podnikání uzavřené dne 
30. 5. 2019 výpověď nájemních prostor slou-
žících k podnikání, nájemce A. N., Podlahy 
Nečas, Wanklova 107, 679 06 Jedovnice. 

•	 dle článku IV. odst. 2 Smlouvy o  nájmu 
části nemovitosti uzavřené dne 29. 12. 2013 
výpověď části nemovitosti, nájemce Moyses 
s. r. o., se sídlem Dvorská 1505/22, 678 01 
Blansko. 

•	 dle článku IV. odst. 2 Nájemní smlouvy uza-
vřené dne 28. 11. 2017 výpověď nájemních 
prostor užívaných k  provozování činnosti 
Junák, Český skaut, nájemce Junák, Český 
skaut, středisko Jedovnice, z.s., Palackého 
300, 679 06 Jedovnice. 

•	 dle článku IV. odst. 2 Nájemní smlouvy 
uzavřené dne 20. 8. 2019 výpověď nájem-
ních prostor užívaných k  uskladnění tá-
borového a  skautského vybavení, nájemce 
Junák, Český skaut, středisko Jedovnice, z.s., 
Palackého 300, 679 06 Jedovnice. 

•	 dle článku IV. odst. 2 Nájemní smlouvy 
uzavřené dne 1. 2. 2021 výpověď nájemních 
prostor užívaných k  provozování činnosti 
Junák, Český skaut, nájemce Junák, Český 
skaut, středisko Jedovnice, z.s., Palackého 
300, 679 06 Jedovnice. 

•	 dle článku IV. odst. 3 Smlouvy o nájmu bytu 
uzavřené dne 2. 10. 2006 výpověď nájem-
ních prostor užívaných k bydlení, nájemce L. 
Š., Jedovnice. 

Rada městyse Jedovnice bere na vědomí:
•	 Zprávu o způsobu řešení stížností a petic do-

ručených na městys Jedovnice za rok 2021. 
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Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 52 ze dne 15. 02. 2022

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:
Rada městyse Jedovnice schvaluje:
•	 Kupní smlouvu o  prodeji a  koupi ojetého 

motorového vozidla s panem P. A., Měřín.
•	 smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000336 

s panem Š. Š., Račice. 
•	 podání žádosti o  dotaci z  ČNFB projekt 

„RE-START“.
•	 rozpočtové opatření č. 1/2022 dle předlože-

ného návrhu. 
Rada městyse Jedovnice souhlasí:
•	 s PD rekonstrukce chaty č.ev. 224, Jedovnice 

na  pozemku parcela číslo 1958, k.ú. 
Jedovnice, obec Jedovnice, ve  vlastnictví 
městyse Jedovnice.

•	 s PD stavby „Stavební úpravy RD Jedovnice, 
Palackého 331“ na  pozemku p.č. 508, k.ú. 
Jedovnice, ve vlastnictví investora.

•	 s vybudováním pergoly vedle objektu indivi-
duální rekreace č.ev. 205, Jedovnice“ na po-
zemku parcela číslo 1747/1, k.ú. Jedovnice, 
obec Jedovnice, ve  vlastnictví městyse 
Jedovnice.

•	 s úpravou teras u chaty č.ev. 180, Jedovnice 
na  pozemku parcela číslo 1945, k.ú. 
Jedovnice, obec Jedovnice, ve  vlastnictví 
městyse Jedovnice.

•	 s  prodejem pozemku p.č. 819 o  výměře 
109 m2 panu J. F., Jedovnice, a doporučuje 
zastupitelstvu městyse schválit kupní smlou-
vu s  cenou ve  výši stanovenou znaleckým 
posudkem

•	 s finančním darem ve výši 5.000 Kč a schva-
luje darovací smlouvu se Sázíme stromy 
z.ú., Libochovická 1072/11, Dolní Chabry, 
184 00 Praha 8. 

Rada městyse Jedovnice nesouhlasí:
•	 se zrušením povinnosti zajišťovat provoz ve-

řejného WC vyplývající ze Smlouvy o nájmu 
pozemku, žadatelka paní I. K., Jedovnice. 

Rada městyse Jedovnice bere na vědomí:
•	 přehled hospodaření ZŠ a MŠ za 4. čtvrtletí 

roku 2021. 
Rada městyse Jedovnice ukládá:
•	 tajemnici ÚM zaslat přehled hospodaření ZŠ 

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

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice č. 20 ze dne  
14. 03. 2022 konané v kulturním domě

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

Magulu a pana Jaroslava Charváta
2. schvaluje po doplnění program 20. zasedá-

ní zastupitelstva městyse
3. stanovuje počet členů zastupitelstva 

městyse pro  volební období 2022–2026 
na 15 členů

4. schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskyt-
nutí dotace z rozpočtu městyse na rok 2022 
s SK Jedovnice, z. s., Havlíčkovo nám. 71, 
679 06 Jedovnice, ve výši 175.000 Kč

5. schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskyt-
nutí dotace z rozpočtu městyse na rok 2022 

s  Římskokatolickou farností Jedovnice, 
Kostelní 38, 679  06 Jedovnice, ve  výši 
150.000 Kč

6. schvaluje vystoupení městyse Jedovnice ze 
Sdružení obcí a  měst jižní Moravy (nyní 
Euroregion Pomoraví), IČO: 65338081

7. souhlasí s prodejem pozemku p.č. 819 o vý-
měře 109 m2 za  cenu ve  výši 130.800 Kč 
a  schvaluje kupní smlouvu s  panem J. F., 
Jedovnice

8. schvaluje Smlouvu o  uzavření budou-
cí kupní smlouvy na  pozemky parc.č. 
1370/21 ostatní plocha, ostatní komuni-
kace o výměře 41 m2, parc.č. 1615/11 orná 
půda o výměře 219 m2, parc.č. 1615/7 orná 
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půda o  výměře 1164 m2, parc.č. 1615/6 
orná půda o výměře 965 m2 a 1615/5 orná 
půda o výměře 1357 m2 s MKL Real s. r. o., 
Poříčí 2425/15, 678 01 Blansko

9. projednalo návrh na  pořízení změny po-
daný právnickou osobou ČAD Blansko, 
a.s., Nádražní 2369/10, 678  01 Blansko, 
IČ: 494  54  641 a  nesouhlasí s  pořízením 
změny Územního plánu Jedovnice týkající 
se změny funkčního využití pozemku p.č. 
238 a p.č. 239, vše v k.ú. Jedovnice, na plo-
chu pro výrobu a skladování a manipulační 
plochy, za podmínky, že budou v této ploše 
stanoveny podmínky využití, které mini-
malizují negativní vliv budoucí provozovny 
výroby a  skladování na  sousední obytnou 
zástavbu

10. projednalo návrh na  pořízení změ-
ny podaný fyzickou osobou – J. B., 
Jedovnice a  K. B., Jedovnice a nedo-
poručuje pořízení změny dle žádosti 
navrhovatelů jako plochy bydlení Bl, 
a  to zejména z toho důvodu, že v sou-
časnosti Pořizovatel, ani projektant 
změny nebude schopen prokázat po-
třebu vymezení nových zastavitelných 
ploch ve smyslu ust. § 55 stavebního zá-
kona. Nelze vyloučit uplatnění nesou-
hlasu dotčeného 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 vy-
mezení rezervních ploch, dětského hři-
ště, dopravní řešení v  této části území 
atd.. Pokud by mělo dojít k  zásadním 
změnám v uspořádání ploch, pořizova-
tel doporučuje zpracovat nový územní 
plán. Změnami lze řešit pouze dílčí 
úpravy bez vlivu na  koncepci řešení 
územního plánu

11. schvaluje Darovací smlouvu na  pozemek 
1609/27 o výměře 154 m2 s Jihomoravských 
krajem, IČO 70888337, Žerotínovo nám. 
449/3, 601 82 Brno

12. bere na vědomí zápis ze schůze Kontrolního 
výboru Zastupitelstva městyse Jedovnice ze 
dne 26. 1. 2022

13. schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2022 dle 
předloženého návrhu

14. deleguje pravomoc zastupitelstva městyse 
na  radu městyse schválit Smlouvu o  dílo 
na  opravu povrchu komunikace na  ul. 
Podhájí s  firmou SWIETELSKY stavební 
s. r. o., Jahodová 60, 620  00 Brno, IČO 
48035599, do  částky ve  výši 1,5 mil. Kč 
včetně DPH. 

Další důležité informace
Pomáhat pomáhajícím? Určitě ano!

Vážení občané 
jistě sledujete situaci na  Ukrajině i  stále narůs-
tající problémy s  pomomocí těm, kteří doslova 
prchají před válkou. Děkujeme všem, kteří už 
pomohli ať materiálně nebo finančně. Nejvíc 
těm, kteří na úkor svého času a pohodlí pomohli 
přímo osobně jako dobrovolníci a  hlavně jako 
poskytovatelé přístřeší. Při všech těchto druzích 
pomoci občas narážíme na nedostatek informa-
cí, přičemž chaotická nebo i  nepřiměřená po-
moc může při svém nepřijetí vyvolávat zmatek 

a  frustraci. Mnohdy pracně řešíme to, co už 
vyřešil někdo jiný, občas tápeme kam se obrátit 
o pomoc či radu. Abychom tomu zabránili, do-
hodlo se zastupitelstvo obce vytvořit místní cent-
rum pomoci Ukrajině. Kontaktní osobou na toto 
centrum bude dr. Stanislav Fránek, kontakt: e-
mail modro6lut8@seznam.cz popřípadě mo-
bil +420 704 526 070. Další informace týkající 
se konkrétní pomoci pomáhajícím v Jedovnicích 
naleznete také na  stránkách obce, kde budou 
průběžně doplňovány a aktualizovány.
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Pravidelný svoz zeleného odpadu 2022

Ze  zahrádek pomocí velkoobjemových kon-
tejnerů bude i  letos prováděn v  pravidelných 
14denních intervalech, a  to  v níže uvedených 
termínech.
Žádáme občany, aby do kontejnerů ukládali 
výhradně odpad ze zahrádek, nikoliv kusy 
trámů, desek, kamení a podobně.
Případné informace na  tel.:  602  753  478 
– pan Křetínský.

Termíny svozu:
Pro 1. část  (ul. Podhájí, ul. Vyškovská, 
parkoviště u  hřbitova) přistavení v  liché 
čtvrtky v 8:00 hod., odvoz následující den 
ráno v 8:00 hod.:
14. dubna, 28. dubna,
12. května, 26. května,
9. června, 23. června,
7. července, 21. července,
4. srpna, 18. srpna,
1. září, 15. září, 29. září,
13. října, 27. října,
10. listopadu, 24. listopadu.
Pro 2. část (ul. Větřák) přistavení v liché 
pátky v 8:00 hod., odvoz následující den 
ráno v 8:00 hod.:
1. dubna, 15. dubna, 29. dubna,
13. května, 27. května,
10. června, 24. června,
8. července, 22. července,

5. srpna, 19. srpna,
2. září, 16. září, 30. září,
14. října, 28. října,
11. listopadu, 25. listopadu.
Pro 3. část (ul. Barachov, ul. K Propadání, 
parkoviště u KD) přistavení v sudé čtvrt-
ky v 8:00 hod., odvoz následující den ráno 
v 8:00 hod.:
7. dubna, 21. dubna,
5. května, 19. května,
2. června, 16. června, 30. června,
14. července, 28. července,
11. srpna, 25. srpna,
8. září, 22. září,
6. října, 20. října,
3. listopadu, 17. listopadu.
Pro 4. část  (ul. Legionářská) přistavení 
v sudé pátky v 8:00 hod., odvoz následují-
cí den ráno v 8:00 hod.:
8. dubna, 22. dubna,
6. května, 20. května,
3. června, 17. června,
1. července, 15. července, 29. července,
12. srpna, 26. srpna,
9. září, 23. září,
7. října, 21. října,
4. listopadu, 18. listopadu. 
Rozpis je uveřejněn i na internetu  
www.jedovnice.cz

Redakční okénko Jedovnického infokanálu

I  nadále budeme každý měsíc vysílat jeden 
archivní videožurnál z  nejstarších videoka-
zet, které na  infokanále máme a  byly nyní 
zdigitalizovány. 
Vždy prosím omluvte sníženou kvalitu obrazu, 
zvuku, střihu a  celkového zpracování, které 
odpovídalo tehdejšímu primitivnímu technic-
kému vybavení.
První videožurnály neobsahovaly dokonce ani 
komentář nebo podkladovou hudbu.
Děkujeme za vaše kladné ohlasy na již odvysí-
lané videokazety z roku 1999. 

Ukazují, že i  přes nízkou kvalitu záznamu 
a jeho zpracování jsou tyto dnes již historické 
záběry velmi cenné - a také, že jsou milou vzpo-
mínkou na  spoluobčany, kteří již nejsou mezi 
námi. 
Po odvysílání jsou tyto historické videožurnály 
zveřejněny i na internetu, takže je můžete mai-
lem poslat i  těm, kteří Jedovnický infokanál 
nemají.

Ing. Josef Matuška, vedoucí redakce JIK
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Společenská kronika
Jubilanti
Blahopřejeme všem jubilantům, kteří oslaví na-
rozeniny v měsíci březnu a dubnu 2022.
Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a spokojenost 
do dalších let života.
Březen
 04.03. Olga Kakáčová, Jiráskova 336, 91 roků
 07.03. Růžena Trojáčková, Jiráskova 28,  

86 roků
 07.03. Štěpánka Tomášková, Zahradní 699, 

86 roků
 20.03. Ing. Vladimír Hadrava, Palackého 

280, 87 roků
 21.03. Jarmila Ševčíková, Zahradní 699,  

87 roků
 23.03. Jana Štelmachová, Záměstí 101,  

93 roků
 28.03. Jana Kubešová, Podhájí 495, 81 roků
Duben
 04.04. Karol Smorada, Na Kopci 501,  

83 roků
 06.04. Alžbeta Stará, Na Kopci 634, 84 roků
 08.04. Marie Kučerová, Zahradní 699,  

84 roků
 11.04. František Randula, Zahradní 699,  

86 roků
 24.04. Květa Vančurová, Nad Rybníkem 524, 

84 roků

 28. 04. MgA Jaroslav Zouhar, Zahradní 699, 
85 roků 

Dodatečně bychom chtěli poblahopřát panu 
Jindřichovi Královi, Na Kopci 543 k 80. naro-
zeninám, které oslavil dne 27. 01. 

V obřadní síni jsme uvítali:
•	 Elišku Paděrovou, Na Větřáku 694
•	 Tobiáše Jachana, Tyršova 317
•	 Dominika Hlouška, Olšovecká 589
V  letošním roce první narozené miminko 
Veronika Galitová, nar. 04. 01. 2022 viz foto

Přehled o obyvatelích – rok 2021
Počáteční stav k 1. 1. 2021 – 2796 osob
Měsíc   Přistěhování Narození Odstěhování Úmrtí Celkem Stav

Leden 
Muži 1 0 -4 -1 -4  
Ženy 2 1 -6 -2 -5 2787

Únor 
Muži 2 2 -2 0 2  
Ženy 3 2 -4 -3  -2 2787

Březen 
Muži 2 1 -1 -5 -3  
Ženy 4 0 -6 -5 -7 2777

Duben 
Muži 2 0 0  0 2  
Ženy 4 4 0 -1  7 2786

Květen 
Muži 0 3 -4 -1 -2  
Ženy 1 1 -4 -3 -5 2779

Červen 
Muži 2 4 -2 -2 2  
Ženy 5 2 -2 -1 4 2785
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Měsíc   Přistěhování Narození Odstěhování Úmrtí Celkem Stav

Červenec 
Muži 5 1 -1 0 5  
Ženy 6 1 -4 0 3 2793

Srpen 
Muži 2 7 0 0 9  
Ženy 4 0 -2 -3 -1 2801

Září 
Muži 3 0 -1 -1 1  
Ženy 5 1 -2 -2 2 2804

Říjen 
Muži 1 3 -1 -1 2  
Ženy 2 1 -1 -1 1 2807

Listopad 
Muži 0 3 -2 0 1  
Ženy 2 1 -2 0 1 2809

Prosinec 
Muži 0 2 -2 -1 -1  
Ženy 1 0 0 -2 -1 2807

Celkem   59 40 -53 -35 11  

K 31. 12. 2021 žilo v Jedovnicích 2807 obyvatel. Ve srovnání se stavem k 1. 1. 2021, kdy zde žilo 
2796 obyvatel nás tedy v Jedovnicích je o 11 více.

Tereza Gottwaldová, matrikářka ÚM Jedovnice 

Kultura
Novinky v knihovním fondu od 21. 2. 2022

BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
Klinická smrt (Markéta 
Harasimová)
Dívka v zeleném svetru 
(Krystyna Chider)
Bouře ozvěn (Christelle 
Dabos)
Deváté chapadlo chobotni-
ce (Dirk Rossmann)
Kníže smrt (Dominik Dán)
Nikdy (Ken Follett)
Odbočka v lesích (Kateřina Karolová)
Půlnoční knihovna (Matt Haig)
Zimní včely (Norbert Scheuer)
Zubař (Tim Sullivan)
Alenka v  zemi zázraků (Jana Kristina 
Studničková)
NAUČNÁ LITERATURA PRO DOSPĚLÉ
Přestaňte řešit h*vna (Gary John Bishop)
Moje dlouhé mlčení (Erika Bezdíčková)
Díky daru života, lékařka z Drahanské vrcho-
viny vzpomíná (Vladimír Kameš)
Dvě na  cestě, jak matka s  dcerou došly mís-
to do  Santiaga do  Mikulova (Anna a  Ema 
Semiánovy)

S  Bílým rytířem za  sv. Jakubem (Martina 
Josífek Zelinková)
Alenka v  zemi zázraků (Jana Kristina 
Studničková)
BELETRIE PRO DĚTI / MLÁDEŽ
Sára. Kniha první, Sára. Kniha druhá, Sára. 
Kniha třetí (Ester a Jerry Hicks)
Stáje ve slunečném údolí (Olivia Tuffinová)
Agnes a zakázaná hora (Veronika Hurdová)
Strašidýlka (Halka Marčeková)
Nedočkavý motýlek (Zdenka Nováková)
Největší zázrak (Martin Leschinger)
O Petříkovi (Šimon Hudec)
Příběhy z půdy (Hynek Schuster)

Požehnané svátky 
velikonoční 
a radost z jejich 
prožití přeje
knihovnice 
Michaela 
Doleželová
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Duchovní sloupek
David a Goliáš
V  roce 2000 jsme navštívili Litevské skauty, 
kteří slavili 10. výročí skautingu ve  své zemi. 
Dva dny jsme s  nimi strávili na  táboře a  po-
tom jsme se několik dnů potulovali touto zemí. 
Litva získala samostatnost stejně jako my v roce 
1918; v roce 1940 si ji přivlastnil Sovětský svaz, 
potom ji několik let okupovali Němci, po válce 
se opět dostali do područí SSSR s cílem zlikvi-
dovat Litevce a do jejich země nastěhovat Rusy. 
Inteligenci zavřeli do  vězení s  velmi drsnými 
podmínkami i  zacházením, ostatní měli být 
odvezeni na  Sibiř nebo zastřeleni na  místě. 
Na  otrockou práci odvezli asi 900.000 lidí, 
pětinu obyvatel země. Během několika měsíců 
dokázali Litevci rozvinout tak účinnou party-
zánskou válku, že nakonec Rusové od úmyslu 
zlikvidovat litevský národ ustoupili, Litva však 
zůstala nedobrovolnou součástí Sovětského 
svazu.
Atraktivním místem je Hora křížů, uměle 
navršený kopeček, na kterém jsou tisíce křížů 
za  lidi odvlečené na Sibiř. Rusové kříže občas 
shrnuli buldozerem na  hromadu a  spálili, ale 
během několika dnů bylo toto pietní místo 
obnoveno. I  tady to Rusové nakonec vzdali; 
i kdyby Horu křížů oplotili a hlídali stejně jako 
muniční sklad, vyrostla by jinde jiná. 
O  tom, jak vypadal odsun obyvatelstva, nám 
vyprávěla seniorka, se kterou jsme se setkali 
ve skanzenu u zemljanky, která mezi lidovými 
stavbami vypadala poněkud nepatřičně, a přes-
to tam patřila, i  to byla „lidová stavba“. Paní 
nám vyprávěla, jak se u nich doma v září 1945 
objevili ruští vojáci a  vyhnali je ven z  domu. 
Mysleli si, že je na dvoře zastřelí, tak si s sebou 
nic nebrali. Vojáci je však se spoustou dalších 
nacpali do vagonů určených k přepravě dobyt-
ka. Stáli tam namačkaní jeden na  druhého, 
nemohli si ani sednout na zem, nevěděli, kam 
je vezou. Ty, kteří nevydrželi, vyhazovali cestou 
ven. Po dvou měsících takového cestování pře-
místili ty, kteří přežili, na loď a další měsíc se 
plavili na sever po Jeniseji. Tak se dostali do pra-
covního tábora, bez ubytování a pořád v letním 
oblečení. Přes den, dokud bylo světlo, museli 

pracovat, v noci si mohli postupně vybudovat 
obydlí pro sebe, ale žádný materiál k tomu ne-
dostali. Mohli se trochu zahřát jenom tím, že se 
v noci tiskli jeden k druhému, a hrnkem teplé 
vody, kterou dostali ráno a večer. Z drnů vydo-
lovaných ze zmrzlé země proložených větvemi, 
které přinesla řeka nebo vyplavilo moře, po-
stupně vybudovali něco jako velké eskymácké 
iglú. Kamna jim nahradil barel od nafty, rouru 
na odvod spalin poskládali z plechovek, jejichž 
obsah zkonzumovali dozorci. Po  půldruhém 
roce se té paní, tenkrát patnáctileté dívce, 
podařilo z tábora utéct. Sama bez jakékoli vý-
bavy přešla 1.600 kilometrů divočinou, než se 
dostala k civilizaci. Na úřadě se přihlásila pod 
vymyšleným jménem a  s  vymyšlenou vlastní 
minulostí, získala překvapivě snadno ruské 
doklady, dokonce vystudovala pedagogickou 
školu a do roku 1990 učila. Potom se přičinila 
o vybudování zmíněné zemljanky v  litevském 
skanzenu a den co den tam čeká, jestli přijde 
někdo, komu by mohla vyprávět svůj životní 
příběh.
Později nás jeden z místních skautů zavedl ještě 
na  jedno emotivní místo. Trochu překvapivě 
to byl památník dvou ruských vojáků. Ten 
památník jim postavili po roce 1990 za to, že 
v poválečných letech odmítli splnit rozkaz stří-
let do bezbranných civilistů, i když věděli, že 
za  tuto vzpouru budou zastřeleni, což se také 
stalo a Litevci na ně ani po padesáti letech neza-
pomněli. I tam bylo nad čím přemýšlet.
Je pravděpodobné, že by se po dobytí Ukrajiny 
Ruskem začaly dít podobné věci jako v  po-
válečných letech v  Litvě. Po  válce umřelo 5 
milionů Ukrajinců hladem, i když vypěstovali 
dost k vlastní obživě, ale museli téměř všechno 
odvézt do Moskvy...
My za  pomoc Ukrajině „platíme“ tím, že se 
vzdáme některých věcí, přispíváme do  sbírek 
i  penězi a  také se musíme vyrovnat s  rychle 
rostoucími cenami skoro všeho (což má i  jiné 
příčiny než jen reakci na napadení Ukrajiny). 
Berme to jako oběť za to, že se u nás nestřílí, 
nelétají rakety, nikdo se netrefuje do  obyt-
ných domů, škol a  nemocnic, hladomor nám 
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nehrozí, svítí nám světlo, voda teče, kamna 
hřejí. Mohlo by být mnohem hůř.
Moc bych si přál, aby vypověděla poslušnost 
aspoň polovina ruských vojáků páchajících vá-
lečné zločiny stejně jako ji vypověděli ti dva vo-
jáci kdysi v Litvě, a kdyby se tito vojáci přidali 

na  Ukrajinskou stranu a  společně vyhnali ze 
země ty „poslušné“. Nikdo takový konec ne-
předpokládá, ale proč bych nemohl snít? Sny 
se někdy vyplní a lepší konec současné patové 
situace si představit neumím.

Václav Trmač, farář

Děti a mládež, spolky
DYMÁČEK

„DYMÁČKOVINY číslo 2/2022“ 
Milí rodiče a přátelé na-
šeho rodinného centra, 
jaro máme v  plném 
proudu, a  tak vám po-
síláme, na  co se můžete 
těšit a  co jsme pro vás 
a vaše děti připravili ne-
jen na  další měsíce, ale 
i to co bylo uskutečněno v minulých měsících. 
Mimo pravidelný program našeho centra jsme 
v únoru uskutečnili valentýnskou dílničku, která 
spočívala ve tvoření dárečku vyrobené mamin-
kami a dětmi. Na fotografii se můžete podívat, 

jak to vypadalo. Akce s  názvem „Společné kr-
mení lesních zvířátek“ mělo proběhnout v úno-
ru, ale silný vítr nám udělal čáru přes rozpo-
čet, a  tak jsme akci uskutečnili 5. března. Náš 
výchozí bod byl od  kulturního domu, kde se 
děti seznámily s tím, co mají po cestě sledovat, 
abychom trefili na místo, které nám připravila 
zvířátka. Po cestě jsme se drželi fialových fábor-
ků a nalezli jsme celkem 5 stanovišť, která byla 
označena zvířátkem, popisem o zvířátku a úko-
lem, který bylo třeba splnit. Plnili nejen děti, 
ale i rodiče. Na konci stezky nás čekala odměna 
od zvířátek a poděkování za  to, že jsme zvířát-
kům donesli krmení ještě na konec zimy. 
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Dne 23. dubna 2022 se uskuteční náš pravidel-
ný bazárek oblečení. Dále připravujeme spor-
tovní den a  venkovní maškarní bál. Protože 
jsme dlouho nebyli za kravičkami, tak se chys-
táme i za nimi (do místního Agrisu). To stejné 
platí i  v  případě hasičů😊. Snad vše klapne, 

jak má. O  dalších aktivitách vás budeme in-
formovat jako vždy na  webu nebo facebooku 
a případně na plakátech. 
Přejeme všem krásné jarní dny a  těšíme se 
na potkávání s vámi. 

Váš Dymáček 

SKAUT

Modrý štít
Večer 25. února 
se uskutečni-
la tradiční hra 
Modrý štít pro 
skauty z  Jedovnic a  okolí. Kluci i  holky se 
vžili do  rolí odbojářů proti komunistickému 
režimu, který naši republiku sužoval značnou 
část minulého století. Pod rouškou tmy hledali 
v Jedovnicích tajné schránky s částmi protiko-
munistického letáku, který se následně snažili 
sestavit. Jejich činnost ale nezůstala bez po-
všimnutí agentů StB a  jiných bezpečnostních 
složek, a tak se účastníci potýkali s nemalými 
problémy. Jejich snaha však nebyla marná 
a  sestavený leták se nakonec stal důkazem je-
jich boje za svobodu a demokratické hodnoty. 

Velký dík patří organizátorům, kteří zajistili 
hladký průběh celé akce i při rekordně velkém 
počtu účastníků.

Dýchánek pro Ukrajinu
Rády bychom vás jménem jedovnických 
skautek z  6. oddílu Amazonky pozvaly 
na Dýchánek pro Ukrajinu. Akce se uskuteční 
10. dubna ve 14:30 v Jedovnicích.
Za dobrovolný příspěvek se můžete těšit na bo-
haté občerstvení z dílny skautek, koncert kapely 
Jarmilin Pozdní sběr, workshopy a jiné aktivity.
Výtěžek z  akce bude poslán na  podporu 
Ukrajiny.
Podrobnější informace (např. místo konání) 
budou upřesněny na plakátech před akcí. 

Těší se na Vás 6. oddíl skautek!

SOKOL

Jedovnická lipka
23. dubna 2022 se členové Jedovnické lipky zú-
častní 9. ročníku Sokolské adamovské akade-
mie. Děti zatančí celkem tři tance – Čížečku, 
čížečku, Lipka a Čí je děvče. Tímto děkujeme 
za  podporu Sokolu Jedovnice, Agrisu, Ivči 
Hemzalové a  Báře Magulové, díky kterým 
máme hezky připravené kroje na vystoupení.

Mgr. Jitka Vávrová

160 let Sokola
Sokol, který se řadí mezi nejstarší spolky u nás, 
si 16. února připomněl 160 let od  založení. 
Roku 1862 založili Miroslav Tyrš a  Jindřich 
Fügner český spolek Tělocvičná jednota praž-
ská se znakem sokola v letu. Asi nikdo z nich 
netušil, jak velká organizace na  jejich zákla-
dech vyroste.
Během celého roku se bude Sokol prezentovat 
novým vizuálem s  jednotícím sloganem „160 

let“. Stejný hashtag se bude používat i v komu-
nikaci na sociálních sítích.
Vzhledem k  mimořádnému výročí a  historii, 
kdy se Sokolem spolupracovali slavní uměl-
ci, rozhodlo se vedení ČOS oslovit jednoho 
z nejlepších streetartových umělců současnos-
ti Michala Škapu. Vytvořil limitovanou edici 
grafických listů a na jaře bude tato grafika pře-
nesena na zeď Tyršova domu.
Nejviditelnější součástí oslav bylo v únoru roz-
svícení významných staveb napříč republikou, 
které se rozzářily v sokolských barvách - červe-
né a bílé.

Kateřina Klimešová

Úspěchy FBK Sokol Jedovnice
Dne 26. 2. 2022 se náš tým zúčastnil v pořa-
dí šestého hracího dne Amatérské florbalové 
ligy. Čekali nás soupeři Rousínov, Cvrčovice 
a  Huston. Na  troj-zápas jsme jeli v  sestavě: 
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Němec K., Charvát, Machula, Šotnar, Němec 
F., Musil J., Musil M., Poláček, Grym. 
Odjížděli jsme s  cílem získat 6 bodů, vše na-
víc by byl příjemný bonus. Cíl jsme nakonec 
splnili a odvážíme si 6 vydřených bodů. Naše 
aktuální postavení, tedy 7. místo a značný ná-
skok na  týmy pod námi, nám zajišťuje skoro 
jistou účast v play-off. Navíc od třetího týmu 
tabulky nás dělí tři body. O konečném pořadí 
hodně napoví další turnaj, kde máme přívětivé 
soupeře a budeme chtít opět bodovat a  získat 
minimálně 6 bodů. 
1. zápas: Jedovnice 2:5 Rousínov; branky a asi-
stence: Musil M. 1+0, Charvát 1+0, Grym 0+1 
Typický první zápas v  podání našeho týmu. 
Ze hry jsme měli více, soupeře tlačili, ale naše 
zakončení bylo často nepřesné nebo smolné. 
Soupeř, respektive jeho nejlepší hráč, který je 
v  top 3 bodování ligy, nás trestal. Jednoduše 
řečeno Jedovnice vs. Tomáš Bednařík 2:5. 
2. zápas: Jedovnice 6:1 Cvrčovice; branky a asi-
stence: Machula 2+1, Němec F. 1+2, Musil M. 
1+1, Charvát 1+1, Šotnar 1+0, Musil J. 0+1 
Do  zápasu jsme vstoupili s  odhodláním od-
činit první porážku. To se nám také povedlo. 
Soupeře jsme skoro k ničemu nepustili a na pa-
lubovce dominovali. 
3. zápas: Jedovnice 6:4 Huston; branky a asis-
tence: Němec F. 1+2, Charvát 2+0, Musil M. 
1+1, Machula 0+2, Poláček 1+0, Šotnar 1+0 

Tento zápas byl pro nás asi nejtěžší. Nejen, že 
proti nám stál třetí tým tabulky, ale také pro-
to, že jsme na tento zápas museli čekat skoro 5 
hodin. Začátek podle toho také vypadal, v prv-
ním poločase jsme prohrávali již 0:3, ale hra 
byla vyrovnaná. Nicméně jsme stále věřili v ob-
rat a ukázali pravé sokolské srdce a nevzdali to. 
Ještě před přestávkou se nám povedlo snížit 
na 1:3. V druhém poločase jsme rozjeli koncert 
a otočili zápas na 6:3. Nutno podotknout, že 
nás v důležitých okamžicích při nerozhodném 
stavu nebo těsném vedení výrazně podržel 
brankář. Soupeř už pak jen korigoval v posled-
ní minutě na 6:4. Zápas nás stál opravdu hodně 
sil, ale důležité body jsme si odvezli domů.

Jiří Hudec

Pozvánka na akce Sokola 
Jedovnice v roce 2022
•	 30. dubna – Čarodějnice pro děti na sokol-

ském hřišti
•	 24. září – Akademie na sokolském hřišti
•	 25. září – atletický přebor žactva „Memoriál 

br. J. Daňka“ na sokolském hřišti
•	 říjen – zájezd na „burčákové“ pochody
•	 7. října – Večer sokolských světel – pouštění 

lodiček u Olšovce
•	 28. října – Sokolský běh republiky okolo 

Olšovce

SK JEDOVNICE

Rozlosování jara - Muži „A“:
SO 26.3. 14:00 SK JedovniceA- Adamov
NE 3.4. 15:30 Olešnice - SK Jedovnice A
SO 9.4. 15:30 SK Jedovnice A- Drnovice
NE 17.4. 16:00 Bořitov - SK Jedovnice A
SO 23.4. 16.00 SK Jedovnice A - Letovice

NE 1.5. 16:30 Knínice - SK Jedovnice A
SO 7.5. 16:30 SK Jedovnice A - Rudice
NE 15.5. 16:30 Doubravice - SK Jedovnice 
SO 21.5. 17:00 SK Jedovnice - Kunštát „B“
NE 29.5. 17:00 Skalice - SK Jedovnice A
SO 4.6. 17:00 SK Jedovnice A V.Opatovice
SO 11.6. 14:30 SK Jedovnice A - Olomučany

Mateřská škola

„Karnevar“ v mateřské škole
Přiblížil se masopust a s ním i průvody masek 
a  karnevaly. I  v  naší školce se jednoho dne 

vyrojily děti i  paní učitelky v  maskách. 
Třídy byly plné princů a  princezen, rytířů, 
hasičů, nejrůznějších zvířátek a hmyzu, pirátů, 
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kostlivců, byly zde k vidění Karkulky, čaroděj-
nice, baletky, mořská panna, policistka, ne-
chyběl indián, šašek, detektiv, kovboj a  taky 
spousta kuchtíků a  kuchařek. Právě téma 
vaření bylo hlavní náplní „KARNEVARU“, 
jak jej nazvali dva hlavní protagonisté – ku-
chtík Jarda a kuchařka Lenka z divadelní spo-
lečnosti NETRATRDLO. Přivezli pro děti 
veselý program se spoustou her, pohybu, zpěvu 
a cvičení. Děti ve všech třídách pomohly uvařit 
kuchtíkům zeleninovou polévku ve  velikán-
ském hrnci, sbíraly rajčata, hrášek, kukuřici 
v podobě míčků, zahrály si hru na špenát bo-
jující s bacilem, podlézaly velké vařečky, kres-
lily ve skupinkách zeleninu a další ingredience 
do polévky. Vhodný hudební doprovod dokres-
lil veselou atmosféru na karnevale. Masky dětí 
byly nápadité, tradiční i  netradiční, ale hlav-
ně krásné a  za  to patří poděkování rodičům. 
Kromě poutavého programu prošly masky 
školkou a vzájemně se navštívily v jednotli-
vých třídách. Zatancovaly si mezi nafukova-
cími balónky, mohly se vyfotit ve foto koutku, 
pohrály si s kamarády. Pravidelným čtenářům 
našich příspěvků určitě neunikne, že jsme le-
tos poprvé nechali část organizace karnevalu 

na divadelní agentuře. Karneval byl tedy jiný, 
než jsme zvyklí, ale povedl se jako vždycky. 

Alena Dostálová, za MŠ Jedovnice

Sportujeme, na bacily vyzrajeme!
Ve  třídě Žabiček jsme navázali na  program 
s  názvem: První pomoc není věda, o  kterém 
jsme psali v  minulém zpravodaji. Konkrétně 
jsme se věnovali nemocem a úrazům. V pro-
gramu záchranný kruh na  interaktivní tabuli 
se děti seznámily se složkami integrovaného 
záchranného systému. Plnily zde úkoly, díky 
kterým si připomněly a upevnily znalost čísel 
tísňového volání. Pomocí dechového cvičení – 
rozfoukávání skvrn barevné tuše, jsme se blíže 
seznámili s  bacily a  viry, které nás obklopují. 
Z  barevných písků děti výtvarně zpracovaly 
téma vitamínů. Vymýšlely nad svými obrázky 
názvy vitamínů a  k  čemu slouží. Také jsme 
navštívili místní lékárnu. Zde jsme se do-
stali do  prostor, kam běžný zákazník nesmí. 
Viděli jsme pokusy s hypermanganem a sodou, 
výrobu masti, poznávali různé vůně, a  na-
konec jsme po  prohlídce skladu léčiv tajným 
vchodem odešli. Od  pana lékárníka Fránka 
jsme na  cestu doslali vitamínová cukrátka. 
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Mateřská škola Jedovnice, Zahradní 632 pořádá: 
 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
OD ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023 
                                                                                                                 
                                                
     KDY: 4. a 5. května 

                
                                             V době od 8:00 do 11:00  
                                             a od 13:00 do 15:00 hodin  

 

KDE: v prostorách I. budovy MŠ 
 
S sebou: 

➢ průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte  
➢ rodný list dítěte 
➢ vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

včetně příloh  
 
K zápisu přijdou zákonní zástupci s dítětem, které chtějí do MŠ umístit.   

více informací se dozvíte na: www.msjedovnice.cz                                                                                 

 
NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA VÁM NABÍZÍ: 
 
➢ podnětné a bezpečné prostředí, odbornost, spolupráci 
➢ výchovně vzdělávací program podle zdravé mateřské školy  
➢ prostornou zahradu v přírodním stylu 
➢ možnost být členem spolku Klub rodičů a společně pořádat zajímavé akce 

pro děti 
 
TĚŠÍME SE NA NOVÉ HOLKY A KLUKY! 
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Děkujeme za  nevšední zážitek. Ve  třídě jsme 
si hráli na nemocnici a ošetřovali různé úrazy. 
Dokonce na „chirurgickém oddělení“ za dozo-
ru „lékařky a  sestry“, jsme sádrovali zlomené 
končetiny. Abychom zůstali zdraví, každý 
den jsme sportovali. Překážkovou dráhu už 
umíme lehce zvládnout. Už se těšíme na další 
díl programu, První pomoc není věda.

Dana Zouharová, za třídu Žabiček

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Dne 26. dubna bude Mateřská škola Jedovnice 
otevřena pro všechny, kteří si chtějí prohléd-
nout vnitřní prostory a  být na  chvíli součástí 
dění v  jednotlivých třídách. Pořádáme Den 
otevřených dveří.
Vážení rodiče a  milé děti, zveme zejména 
vás, kteří se chystáte k zápisu do naší školky. 
Otevřeny budou čtyři třídy ve  dvou budo-
vách, a to od 8:00 do 10:30 hodin. Seznámíte 
se s  paní učitelkami a  zjistíte, jak to ve  škol-
ce „chodí“. Připravíme si pro vás prezentaci 
činností jednotlivých tříd formou promítání 
fotografií.

Na společné setkání se těší  
paní učitelky ze školky

Zápis k předškolnímu vzdělávání 
do mateřské školy Jedovnice
Zápis bude mít dvě části. 
1. Online registrace – přes webové stránky 
www.msjedovnice.cz 

2. Zápis s osobním setkáním – v I. budově 
MŠ
ad 1) Přes webové stránky mateřské školy 
si zvolíte den a čas zápisu s osobním setkáním 
a  zároveň vložíte vyplněnou a  podepsanou 
Žádost o  přijetí dítěte k  předškolnímu 
vzdělávání. 
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ad 2) K osobnímu setkání přineste s sebou: 
•	 průkaz totožnosti zákonného zástupce, 
•	 rodný list dítěte, 
•	 originál: Žádost o přijetí dítěte k předškolní-

mu vzdělávání, 
•	 potvrzení lékaře o zdravotním stavu dítěte, 
•	 přihláška ke členství ve spolku Klub rodičů, 
•	 přihláška ke stravování. 

Všechny formuláře naleznete na  
www.msjedovnice.cz v sekci Ke stažení. 

Ve výjimečných případech je možné domluvit 
si náhradní termín Zápisu s osobním setkáním. 
Děkujeme Vám, že respektujete organizaci 
zápisu. 
Více informací se dozvíte na  
www.msjedovnice.cz

Těšíme se na nové holky a kluky!
Mgr. Jitka Kučerová, ředitelka školy

Základní škola
Zápis dětí do prvních tříd

Srdečně zveme budoucí prvňáčky a  jejich ro-
diče na  zápis dětí do  1.  třídy pro školní rok 
2022/2023, který se uskuteční na  Základní 
škole Jedovnice, příspěvková organizace v úte-
rý 12. 4. 2022 od 13,00 hod. do 17,00 hod., 
případně v  náhradním termínu ve  čtvrtek 
21. 4. 2022 od  13,00 hod. do  15,00  hod. 
Termín a čas je potřeba si předem elektronicky 

rezervovat. Podrobný postup najdete na  inter-
netových stránkách školy. K  zápisu si prosím 
přineste občanský průkaz a rodný list dítěte.
Aktuální informace k  zápisu jsou dostupné 
na webových stránkách školy (www.zsjedovni-
ce.cz).
Těšíme se na setkání s Vámi i s Vašimi dětmi!

ZŠ Jedovnice

Děti ve světě komiksu

V pátek 18. března se vydaly děti ze školní dru-
žiny a školního klubu do boskovické Sokolovny 
na  akci BOZACON pořádanou kulturou, 
knihovnou a  kinem Boskovice. Na  návštěv-
níky čekala široká nabídka bloků zaměřená 
na knižní, komiksové a filmové prostředí, hr-
diny a žánry. Děti si mohly vyzkoušet mnoho 
deskových her, připraveny pro ně byly i herní 
koutky a workshopy, v rámci nichž si děti vyrá-
běly svého hrdinu.
V hlavním sále stála mimo nabídku deskových 
her stanoviště s ukázkou nejnovějších her, dět-
ských knih i fantasy a sci-fi literatury, zejména 
komiksů se superhrdiny. Děti si zde mohly za-
koupit suvenýry a dle zájmu i knížky. 
Po celé budově byly vystaveny práce a výrob-
ky dětí z  okolí, které se zapojily do  soutěže 
vyhlášené knihovnou. I děti ze školní družiny 
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a klubu nebyly výjimkou. U vstupu na ně čekal 
Drak od  žáků ze školního klubu, v  prostoru 
dílen dominovala Akromantule od  dětí z  1. 
oddělení ŠD. V uličce vyvěšených prací se na-
cházela sbírka talismanů od 4. oddělení a při 
průzkumu dalších místností nalezli i  Sonica 
dětí 2. oddělení. Pro návštěvníky byl připra-
ven i  fotokoutek, kde se mohli všichni nechat 

vyfotografovat s mnoha rekvizitami a vcítit se 
tak do kůže superhrdinů. Mohly si pořídit fo-
tografii i se samotným Harrym Potterem, kte-
rého vyrobily děti z 3. oddělení ŠD naší školy. 
Návštěva akce se dětem moc líbila a všichni si 
odnesli s sebou krásné vzpomínky.

Mgr. Jakub Ošlejšek, vedoucí vychovatel ŠD

Ekotým na ZŠ Jedovnice

V tomto školním roce začal na naší škole praco-
vat Ekotým. Žáci devátých ročníků začali spo-
lečně pracovat a tvořit a  to vše pod hlavičkou 
ekologie a udržitelnosti. 
A  plány mají veliké. V  jednotlivých třídách 
zkontrolovali (případně dodali nové) krabice 
na  sběrový papír, diskutovali nad nákupem 
nových sešitů na příští školní rok… Jejich nej-
větším dílem je ale zcela jistě nové posezení, 
které během pěti měsíců vybudovali ze starých 
palet, a které je umístěné na chodbě druhého 
patra naší školy. Využít ho tedy mohou všichni 

kolemjdoucí😊 Polštářky a podsedáky dodalo 
vedení školy. Při slavnostním přestřižení pásky 
navíc deváťáci dostali za svou práci od paní ře-
ditelky sladkou odměnu – medovník!
A  co má tým v plánu dál? U  spolužáků udě-
lat osvětu o plastech a dodat nádoby na jejich 
třídění do všech tříd, v  rámci akce „Ukliďme 
Česko“ zútulnit a vyčistit prostory kolem školy, 
ale především nalákat do týmu další žáky z niž-
ších ročníků, aby měli komu předat štafetu… 
Držím jim palce!

Věrka Šnobltová, třídní učitelka 9.B
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Exkurze 9. tříd na VUT v Brně

Ve dnech 10. 1. a 24. 1. absolvovali žáci 9. roč-
níků fyzikální exkurzi na VUT v Brně (Fakulta 
stavební, Ústav fyziky). Při této exkurzi se žá-
kům věnoval doc.  Topolář, který je provedl 
po  akademické půdě VUT včetně studentské 
laboratoře, kde si žáci mohli pod dohledem 
pana docenta vyzkoušet pokusy zaměřené 
na mechaniku a termodynamiku. Z veškerých 
experimentů, které si žáci mohli vyzkoušet, 

byly jako nejzajímavější vyhodnoceny pokus se 
suchým ledem a raketa z PET lahve.
Další část exkurze byla věnována historické 
části města Brna a  zajímavostmi s ním spoje-
nými. Exkurzi považujeme za  velmi zdařilou, 
a proto ji hodláme v následujících letech s dal-
šími ročníky 9. tříd zopakovat.

Mgr. Renáta Jakubková  
a Ing. Marie Zouharová

Lyžařský výcvikový kurz Červenohorské sedlo

V loňském školním roce se kvůli „covidové si-
tuaci“ lyžařský kurz neuskutečnil, letos se však 
Základní škola Jedovnice i přes značně ztížené 
podmínky rozhodla kurz uspořádat. I  když 
jsme se museli kromě nařízených opatření 

potýkat také s  další komplikací, kterou bylo 
s ohledem na termín nečekané oteplení a oble-
va, dá se říci, že nakonec se kurz v rámci mož-
ností vydařil a žáci si z něj odvezli řadu pozitiv-
ních zážitků. 
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První den jsme se všichni ráno ve škole otes-
tovali a  vyrazili jsme do  Jeseníků do  areálu 
Červenohorské sedlo, kde se v  posledních 
letech lyžařský kurz pro druhý stupeň naší 
školy odehrává. Po  ubytování a  obědě jsme 
vyrazili na svah za chatu a žáci si vyzkoušeli 
cvičné jízdy, aby následně mohli být rozděleni 
do družstev. 
Druhý den nás však počasí na svah vůbec ne-
pustilo. Kvůli vytrvalému dešti jsme museli 
zvolit náhradní program. Dopoledne se žáci 
zabavili kolektivními hrami ve  společenské 
místnosti a  odpoledne jsme vyrazili objed-
naným autobusem do  Velkých Losin na  za-
jímavou exkurzi do papíren. Nové poznatky 
načerpané během prohlídky a  výkladu žáci 
večer otestovali v  testíku, který jim vedoucí 
připravili a poté měli žáci předvést ve skupin-
kách nacvičené scénky se zimní tématikou. 
Žáci se tohoto úkolu zhostili velmi svědomitě. 
Scénky byly vtipné a nápadité a porota slože-
ná z vedoucích se náramně bavila. 
Ve  středu se konečně jelo lyžovat. Kvůli 
špatným sněhovým podmínkám se nedalo 
lyžovat přímo na sedle, podařilo se nám však 

domluvit převoz autobusem na  nedalekou 
sjezdovku ve  Filipovicích. Přestože ani tam 
nebyly podmínky kdovíjak oslnivé, radost 
nad tím, že konečně můžeme lyžovat převá-
žila a lyžování jsme si užili. 
Ve čtvrtek už jsme nikam necestovali a zůstali 
jsme lyžovat na Červenohorském sedle, kde se 
přece jen podařilo svah zprovoznit, a nakonec 
nám přálo také počasí, protože se udělalo 
krásně a lyžování bylo super. Večerní program 
se nesl v duchu zhodnocení kurzu a ocenění 
všech žáků za pokroky, které na lyžích uděla-
li. Nechyběla ani tradiční diskotéka, kterou si 
žáci uspořádali. 
Hezké počasí vydrželo také v pátek, tak jsme 
si užili ještě dopolední lyžování a po poledni 
jsme vyrazili zpátky do Jedovnic. Velký podíl 
na  tom, že se kurz vydařil mají zúčastnění 
pedagogové, kteří pomohli kurz zorganizovat 
a  dětem se během něj intenzivně věnovali. 
Velké díky si zaslouží také paní ředitelka, bez 
jejíž podpory a pomoci by se kurz ani nemohl 
uskutečnit. Příští kurz se jistě vydaří ještě 
lépe. 

Mgr. Lukáš Buřt

Základní umělecká škola
Co se u nás událo

V ZUŠ Jedovnice dobíhá dlouhodobý projekt 
Šablony II vyhlášený MŠMT. V rámci tohoto 
projektu se pedagogové podíleli na tandemové 
výuce, vzájemně se inspirovali a  navštěvovali 
v  hodinách hudebního oboru. Uskutečnili 
jsme také několik projektových dnů ve  škole. 
MgA.  Radka Hreňová uspořádala pro žáky 
klavírní třídy výtvarně fotografický projekt, 
navštívily nás edukátorky Filharmonie Brno 
se čtyřlístkem neznámějších českých skladate-
lů – Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Leoš 
Janáček a Bohuslav Martinů. 
Soutěže hudebního oboru
Každý rok ministerstvo školství vypisuje sou-
těž pro žáky základních uměleckých škol. 

Letos se jedovnické zušky týká sólový a  ko-
morní zpěv, hra na dřevěné a žesťové dechové 
nástroje. 
Okresní kolo v sólovém a komorním zpěvu
Zúčastnilo se 14 soutěžících
1. místo s postupem do krajského kola: David 
Hreňo, 
2. místo: Denis Grenar, Jonáš Zouhar, 
Ellen Šnajdrová, Magdalena Škvařilová, 
Ella Grmolcová, Klára Přikrylová, Kateřina 
Pernicová, Adéla Piňosová, duo Ella Grmolcová 
a Jitka Teturová
3. místo: Anna Růžičková, Jitka Doleželová 
Krajské kolo v sólovém a komorním zpěvu: 
1. místo: David Hreňo 
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2. místo: Karolína Sehnalová, Justýna 
Smolenová a duo Klára Přikrylová a Gabriela 
Musilová
Okresní kolo – dřevěné dechové nástroje: 
2. místo: Kryštof Tesař
3. místo: Antonín Matuška
Okresní kolo – žesťové dechové nástroje
1. místo s postupem do krajského kola: Čestmír 
Šnoblt
1. místo bez postupu: Jakub Vágner, Josef 
Vágner
2. místo: Alex Kakáč, František Kajtár
Všem soutěžícím gratulujeme.

Poprvé jsme se stali i pořadateli okresního kola, 
a  to právě v  žesťových dechových nástrojích. 
Této organizační výzvy jsme se chopili se ctí 
a po zpětné vazbě soutěžících i učitelů ze ZUŠ 
Adamov, Boskovice a  Letovice můžeme kon-
statovat, že jsme schopni i  v  této oblasti kon-
kurovat větším základním uměleckým školám.
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Co teď tvoří výtvarníci?

Po období, kdy jsme se věnovali převážně pe-
rokresbě a  tvořili kresby, popřípadě malby, 
zabývající se postavou v  pohybu, portrétem 
a  inspirovali se tématem kouzlo, následovalo 
odlehčení v  podobě výroby šperků. Žáci si 
vyzkoušeli tepání kovu a  následně jej kombi-
novali s dalšími materiály – lasturkami, peřím, 
korálky… Vznikly zajímavé modely náušnic, 
které se od  sebe diametrálně lišily – každého 
zaujalo něco jiného, a  tak co model – to ori-
ginál. Touto dobou pracujeme na  výrobě ke-
ramických kachlů. Žáci si opět mohli zvolit, 
zda pro své blízké vytvoří domovní číslo, nebo 
dají raději přednost volné tvorbě. A protože se 
nám blíží svátky jara, budou tentokrát voskové 
kraslice. Průběžně ztvárňujeme i  královnu 

květin – růži a finišujeme s dodělávkou au-
torských knih do soutěže Veličenstvo kniha.

Mgr. Jitka Vávrová

Co nového v tanečním oboru? 

V rámci Šablon II za žákyněmi tanečního obo-
ru přijela primabalerína Baletu Národního 
divadla Brno Ivona Jeličová. Děvčata si moh-
la vyzkoušet tančit jak klasickou, tak moderní 
choreografii a byl to pro ně nevšední a zajímavý 
zážitek.

V  rámci soutěže žáků základních umělec-
kém škol se naše žákyně zúčastnily okresního 
kola taneční přehlídky. 
Okresní kolo – soutěžní přehlídka žáků ta-
nečního oboru
2. místo: Simona Svodová
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3. místo: Silvie Košťálová, Michaela Jedličková, 
Anežka Tatarová, Amélie Ryantová, Marie 
Dvořáková, Klára Grimová s  choreografií 
Květinový valčík

Opět soutěžícím gratulujeme.

Jak vidíte, žáci a učitelé jedovnické zušky ne-
zahálejí a naší škole a městysu Jedovnice dělají 
dobré jméno i za hranicemi okresu.

Katka Klimešová a Katka Veselá – 
zástupkyně ředitele ZUŠ Jedovnice

Různé
Rozpis stomatologické LSPP - okres Blansko - 1. pololetí 2022

Služba je sloužena od 8.00 - 13.00 hodin
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
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
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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.

Poradci Bílého kruhu bezpečí mohou nyní přijet až za vámi

Již 25 let pomáhá brněnská pobočka Bílého 
kruhu bezpečí obětem trestných činů, pozůsta-
lým i svědkům trestných činů. A od loňského 
roku dokonce není vázaná na prostory brněn-
ské poradny. Díky tomu, že pro svou činnosti 
získala vozidlo, mohou poradci z  Brna vyjet 
za klienty i mimo své domovské město.
Drtivá většina obětí kriminality, která se ob-
rací pro pomoc na brněnskou poradnu Bílého 
kruhu bezpečí žije v  Brně či okolí. Je však 
samozřejmé, že oběťmi se stávají i  lidé mimo 
tuto oblast. A pokud nebydlí v dojezdové vzdá-
lenosti od Brna nebo je pro ně zkrátka nemož-
né na pobočku přijít, zůstávali až do nynějška 
odkázáni pouze na  naši bezplatnou non-stop 
linku pro oběti na čísle 116 006. Změnu v této 
situaci přináší právě mobilní poradna. Díky ní 
se nyní právní a  psychologická pomoc může 
dostat do  kteréhokoli kouta Jihomoravského 
kraje.
Obrátit se na  Bílý kruh bezpečí mohou na-
příklad oběti ublížení na  zdraví, týrání, vy-
dírání, znásilnění, porušování domovní svo-
body, loupeže, podvodu, krádeže a  mnohých 
dalších trestných činů. Poradci jim nabídnou 
především konzultaci, při které vyslechnou 

konkrétní příběh a  poskytnou právní infor-
mace a  psychickou podporu. Poradci pracují 
bezplatně a  konzultace jsou diskrétní. Setkat 
se s  právníkem a  psychologem může klient 
prakticky na jakémkoli místě, a to i v mobilní 
poradně samotné. Je vybavena tak, aby konzul-
taci bylo možné vést přímo uvnitř. Klient tedy 
nemusí uvádět svou adresu pro to, aby si porad-
ce k sobě zavolal.
Přístup ke  službám Bílého kruhu bezpečí je 
velice jednoduchý. Stačí jedno zavolání na kon-
taktní telefonní číslo 732 842 664. Pracovnice 
bílého kruhu pak s volajícím domluví vše po-
třebné a dohodne konkrétní podobu a možnos-
ti konzultace. Díky mobilní poradně již není 
domluva vázaná pouze na konzultační hodiny 
brněnské pobočky, tzn. čas konzultace je do-
mluven dle možností klienta. Přijít však stále 
může klient i osobně, a to každé úterý či čtvr-
tek. I v takovém případě je však lepší se objed-
nat na uvedeném mobilním telefonním čísle.
V případě potřeby pomoci neváhejte Bílý kruh 
bezpečí kontaktovat.

www.bkb.cz
e-mail: bkb.brno@bkb.cz

Velikonoce se blíží…

Připomeňme si fakta a zajímavosti o těchto 
svátcích 
Modré pondělí: Na  Modré pondělí dětem 
a studentům začínaly jarní prázdniny. 
Šedivé úterý: V tento den hospodyně uklízely 
a vymetaly pavučiny. Ani jeden z těchto dvou 
dnů nebyl nijak výjimečný ohledně lidových 
zvyků. Větší roli pak hrají dny nadcházející. 
Škaredá středa (Sazometná či Černá): Jidáš 
toho dne na Ježíše žaloval. Sazometná - vyme-
távaly se zase z komína, možný je také název 
Smetná. V tento den se nemá podle lidové po-
věry nikdo škaredit, protože by mu to mohlo 

vydržet každou středu v  roce. A  to přece 
nechceme.
Zelený čtvrtek: Tento den byl dnem odpuš-
tění. Rodiny se 
modlily a  všich-
ni se omyli rosou, 
která bránila 
onemocnění šíje 
a  dalším nemo-
cem. Uklízelo se 
a  smetí se odná-
šelo na křižovat-
ku cest, aby se 
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nedržely v domech blechy. Aby stavení opustil 
hmyz a myši, zvonilo se paličkou o hmoždíř. 
Na  Zelený čtvrtek utichaly zvony - „odlétaly 
do Říma“. Znovu se rozeznívaly na Bílou sobo-
tu. Místo zvonů se však ozývaly ve vsích dřevě-
né řehtačky a klapačky - „klapání“, scházeli se 
v odpoledních hodinách chlapci a dívky a říka-
li říkanky o Jidášovi. Dodneška se právě v tento 
den objevuje na pultech pečivo - „jidáše“, které 
se i dříve podávalo namazané medem. 
Velký pátek: Den hlubokého smutku, kdy se 
udržoval přísný půst - na  památku ukřižova-
ného Ježíše Krista. Chudá byla i  kostelní vý-
zdoba a  písně bez doprovodu varhan. Někde 
i  na  Velký pátek nahrazovaly řehtačky hlas 
zvonů a oznamovaly poledne a ranní i večerní 
klekání. Děti na vesnici s velkým hlukem ho-
nily s  řehtačkami Jidáše. Nemělo se pracovat 
na polích a prát prádlo. Přesto byla symbolem 
Velkého pátku voda - tou se lidé omývali pro 
zdraví, vykrápěl se chlév a  omývala zvířata. 
V neposlední řadě se v tento den měly dít zázra-
ky - zem se otevírala, aby ukázala své poklady.
Bílá sobota: V tu se ještě před východem slun-
ce muselo uklidit, vybílit stavení, vymetalo se 
novým koštětem. Pekly se mazance, beránci 

a  také chléb. Vše se chystalo na Boží hod ve-
likonoční. Chlapci pletli pomlázky z vrbových 
proutků, vázaly se březové větvičky a  zdobila 
vajíčka. 
Boží hod velikonoční: Ze soboty na  neděli 
došlo k velkému zmrtvýchvstání Ježíše Krista. 
Noc byla označována za  „velkou“ - a  odtud 
název Velikonoce. Začala se jíst tradiční veli-
konoční jídla - vejce, mazanec, beránek, víno 
a  chleba. Tento den byl ve  znamení pojídání 
lahodných pokrmů, klobás, nádivek a dalších. 
Na Boží hod se setkávaly jen nejbližší rodiny, 
bez přátel a známých. 
Velikonoční pondělí: Také se mu říkávalo 
Červené pondělí. Brzy ráno vycházeli chlapci 
- koledníci s pomlázkami - šlehat děvčata, aby 
z nich vyhnali nemoci a lenost. Za to od nich 
dostávali malovaná vajíčka a  cukroví. Proutí, 
ze kterého pomlázku upletli, byla přisuzována 
životodárná síla. Kdo dostal pomlázku, ten 
omládl. 
Zdroj: https://olomoucky.denik.cz/ctenar-re-
porter/velikonocni-tyden-zacal-pripomente-
si-fakta-a-zajimavosti-o-techto-svatcich-2021.
html

Pozvánky
Hledej a poznávej.
Myslivci Rudice Vás a Vaše děti zvou na nauč-
nou procházku v okolí Jedovnic, která je zpest-
řena řadou úkolů mladého stopaře. 
Stezka bude přístupná od 2. 4. do 30. 4. 2022. 
Start je u budovy MŠ Jedovnice v ulici směrem 
k poště. Délka trasy je cca 3 km. Kočárky ne-
chte doma. 

Skrytý půvab lihovaru
Prezentace k  historii jedovnického panského 
dvora (lihovaru), vztah k místním památkám, 
příklady rekonstrukcí a využití starých staveb.
Neděle 10. dubna od 17.00; kinosál KD.
Případné upřesnění web obce a textžurnál.

Zve Josef Plch

Inzerce
Firma WORKSTEEL s.r.o. se sídlem 
v Senetářově přijme do hlavního pracovního 
poměru zaměstnance:
•	 zámečník + montáž drobných sestav

•	 přípravář výroby ( nutná znalost výkresové 
dokumentace + práce na PC)

kontakt: info@worksteel.cz, tel. 732467763
Sečení trávy od 0,65 Kč/m², tel.: 608 065 337
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30.  J a r n í    jedovnický 
 j a r m a r k   

 

sobota – 9. dubna  2022 
otevřeno od 7.30 do 16.00 hodin,  sál KD Jedovnice 

 součástí akce je i burza knih, časopisů, CD, MC, LP, hudebnin a dalších tiskovin 
 prodej knih a další nové literatury, her, map, křížovek 

 prodej regionální literatury (pohlednice, mapy, turistické známky, tašky, keramika) 
 zboží budou nabízet i soukromí prodejci (dárkové zboží, jarní a velikonoční zboží) 

 ochutnávka některých výrobků, prezentace řemesel – ukázky výroby 
 ukázka kraslic, malování kraslic 

 prodej výrobků z Domova Olga Blansko 
 domácí zabijačka (prodej zabijačkových specialit) 

 prodej produktů a výrobků od farmářů z regionu blanenska a boskovicka 
další info na emailu  jedovnicejarmarky@seznam.cz 

 
** Přijděte navštívit náš jedovnický jarmark** 

PŘIDEJ SE DO TÝMU
HLEDÁME PRÁVĚ TEBE
ZÁMEČNÍKA
SLÉVÁRENSKÉHO DĚLNÍKA
ELEKTRIKÁŘE
MISTRA

Náborový 
příspěvek 

20 – 30 000 Kč

+420 731 507 746, 731 507 738
jitka.matouskova@ernstleopold.cz
alena.hlavackova@ernstleopold.cz

Rozšiřte řady blanenských slevačů



27Creating Tool Performance A member of the UNITED GRINDING Group

Společnost Walter s.r.o. je součástí skupiny UNITED GRINDING 
Group. V ČR působíme již od roku 1996. Firma sídlí v Kuřimi 
u Brna, kde vlastní moderní výrobní a logistický areál. Patříme 
k předním světovým výrobcům velmi přesných CNC brousících 
strojů a CNC optických měřících přístrojů. Námi vyrobené stroje 
expedujeme ke konečným odběratelům po celém světě.

Walter s.r.o | Personální oddělení | Blanenská 1289 | 664 34 Kuřim

PŘIVÍTÁME NOVÉ KOLEGY
MECHANIKY | ELEKTRIKÁŘE
A DALŠÍ TECHNICKÉ POZICE

(Nástupní bonus 20 000 Kč)

Aktuální volná místa 
www.jobs.cz/fp/walter

PRACUJEME PO – PÁ, VÍKENDY MÁME VOLNÉ
Přijďte se za námi podívat. Vždy poslední středu 
v měsíci v 13,00 hod pořádáme prohlídku fi rmy.
Termíny prohlídky: 27.04., 25.05., 29.06.2022

+420 541 426 448
prace@walter-machines.de
walter-machines.com/cs



28


