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Starostovo okénko
Dobrý den vážení spoluobčané,
v minulých dnech jsme si tichou vzpomínkou 
a  položením kytice květů připomněli výročí 
ukončení 2. světové války. Chci věřit tomu, že 
i  dnešní valečný konflikt na Ukrajině co nej-
dříve skončí.
V  těchto dnes máme v  Jedovnicích čilý pra-
covní ruch. Pokračujeme v  opravě náměstí. 
Doufám, že situace s materiálem, zejména sta-
vebním, se zlepší a  nebudeme zdržování jeho 
nedostatkem.
Současně dokončujeme opravu páteřní komu-
nikace v RO, kde se nám podařilo dohodnout 
opravu se Svazkem vodovodů a kanalizací a do-
davatelskou firmou Imos.
Po  jejím dokončení, asi v  polovině příštího 
týdne, započne oprava části ulice Záměstí. 

Připomínám úplnou uzavírku této části uli-
ce. Žádám rodiče, aby omezili cestu s  dětmi 
do  školy osobními auty. Objízdná trasa bude 
vedena přes Habeš a bude řízena semafory. Pěší 
cesty povedou Kovářovou uličkou a  průcho-
dem kolem Konzumu.
Současně dokončujeme povrch ulice Kniessovy.
Koncem měsíce května bychom měli vědět, 
jak jsme dopadli se žádostmi o  dotace. Podle 
tohoto rozhodnutí začneme s  naplánovanými 
investičními akcemi.
Děkuji všem za  toleranci se všemi stavebními 
pracemi a za to, že se jakýmkoli způsobem sna-
žíte a pomáháte nám s úklidem a sečením ko-
lem svých nemovitostí. Přeji Vám další pěkné 
dny a 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. 53 ze dne 22. 3. 2022

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

ného břemene č.: PR -001030070032/003-
ENGB s EG.D, a. s., Lidická 1873/36, Černá 
Pole,602 00 Brno.

•	 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene č.: PR-001030071485/002-ENGB 

s EG.D, a. s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 
602 00 Brno

•	 smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000163 
s paní H. S., Brno.

•	 Smlouvu o  výpůjčce části nebytových pro-
stor Na Kopci 571 s SK Jedovnice se sídlem 
Havlíčkovo nám. 71, 679 06 Jedovnice.

•	 zrušení přípojky kabelové televize k 31. 12. 
2021, žadatel L. D., Jedovnice.
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•	 účetní závěrku za  rok 2021 Mateřské školy 
Jedovnice, příspěvkové organizace, Zahradní 
632, 679 06 Jedovnice.

•	 výsledek hospodaření Mateřské školy 
Jedovnice, příspěvkové organizace, Zahradní 
632, 679 06 Jedovnice, za rok 2021 ve výši 
52.966,48 Kč, který bude převeden do  re-
zervního fondu.

•	 účetní závěrku za  rok 2021 Základní ško-
ly Jedovnice, příspěvkové organizace, 
Nad Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice.

•	 výsledek hospodaření Základní školy 
Jedovnice, příspěvkové organizace, Nad 
Rybníkem 401, 679  06 Jedovnice, za  rok 
2021 ve  výši 742  631,74 Kč, který bude 
ve výši 94.654,36 Kč použit na pokrytí ztrá-
ty z  minulého kalendářního roku, částka 
ve  výši 31 275 Kč bude přidělena do  fondu 
odměn a  o  částku ve  výši 616  702,38 Kč 
bude navýšen rezervní fond

•	 bezplatný pronájem sálu a přidružených pro-
stor kulturního domu na konání prezentace 
Skrytý původ lihovaru konanou dne 10. 4. 
2022 od 16.30 h, žadatel Ing. J. P., Jedovnice.

•	 Smlouvu o poskytnutí příspěvku z prostřed-
ků Česko-německého fondu budoucnosti, 
nadační fond, Železná 24, 110  00 Praha 
1, č.  3-  22-12449  na  projekt „Opět spolu“ 
ve výši 71 422 Kč.

•	 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
z  rozpočtu městyse s  Junák - český skaut, 
středisko Jedovnice, z.s., ve výši 40.000 Kč.

•	 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu městyse s Klubem vodních spor-
tů, z. s. Jedovnice, ve výši 10.000 Kč.

•	 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
z  rozpočtu městyse s  Mateřské a  rodinné 
centrum Dymáček, z. s. Jedovnice, ve  výši 
15.000 Kč.

•	  Veřejnoprávní smlouvu o  poskytnutí do-
tace z  rozpočtu městyse s  Minigolf Club 
Jedovnice, spolek, ve výši 22. 500 Kč.

•	 Veřejnoprávní smlouvu o  poskytnutí dota-
ce z  rozpočtu městyse s  Českým červeným 
křížem, Oblastním spolkem ČČK Blansko, 
ČČK, Místní skupina Jedovnice, ve  výši 
10.000 Kč.

•	 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
z  rozpočtu městyse Pionýr, z.s. Pionýrská 
skupina Jedovnice, ve výši 40.000 Kč.

•	 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu městyse Spolku Bivoj Jedovnice, 
ve výši 17.500 Kč.

•	 Veřejnoprávní smlouvu o  poskytnutí do-
tace z  rozpočtu městyse se  Staré časy, z. s. 
Jedovnice, ve výši 10.000 Kč.

•	 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu městyse se Svazem tělesně posti-
žených v České republice, z. s., Místní orga-
nizace Jedovnice, ve výši 10.000 Kč.

•	 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
z  rozpočtu městyse s Tělocvičnou jednotou 
Sokol Jedovnice, ve výši 20.000 Kč.

•	 Veřejnoprávní smlouvu o  poskytnutí dota-
ce rozpočtu městyse se spolkem Jedovnické 
Tetiny z.s., ve výši 5.000 Kč.

•	 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
z  rozpočtu městyse se Základní uměleckou 
školou F. B. Ševčíka Jedovnice, příspěvková 
organizace, ve výši 40.000 Kč.

•	 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
rozpočtu městyse se Střední průmyslovou 
školou Jedovnice, příspěvková organizace, 
ve výši 20.000 Kč.

•	 Smlouvu o dílo č. S23-033-0025 na opravu 
povrchu místní komunikace na ul. Podhájí 
s  firmou SWIETELSKY stavební s. r. o., 
Jahodová 60, 620 00 Brno, IČO 48035599.

Rada městyse Jedovnice souhlasí:
•	 se stavbou „Jedovnice – úprava DS, Klein” 

na pozemcích p.č. 8, 287, 3/1, 3/2, vše ka-
tastrální území Jedovnice, obec Jedovnice, 
dle předložené situace za podmínek daných 
Dohodou o právu provést stavbu na pozem-
cích ve  vlastnictví městyse Jedovnice (par-
cely p.č. 8, 3/1, 287, k.ú. Jedovnice), žadatel 
MONELA s.r.o., RS Vyškov, Dobrovského 
422/3, 682 01 Vyškov.

•	 se stavbou „Jedovnice – úprava DS, Chatrný” 
na  pozemcích p.č. 1043/1, 1067, 1068/1, 
1076, 1079/2, 1063/2, vše katastrální území 
Jedovnice, obec Jedovnice, dle předložené si-
tuace za podmínek daných Dohodou o prá-
vu provést stavbu na pozemcích ve vlastnic-
tví městyse Jedovnice (parcely p.č.  1043/1, 
1067, 1068/1, k.ú. Jedovnice), žadatel 
MONELA s.r.o., RS Vyškov, Dobrovského 
422/3, 682 01 Vyškov.
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•	 s  napojením na  obecní komunikaci na  po-
zemcích p.č. 2498/2 a 2498/3, k.ú. Jedovnice 
pro vybudování příjezdové cesty na  p.č. 
1343, k.ú. Jedovnice, obec Jedovnice. 
Žadatel P. M., Pozlovice.

•	 s  vybudováním přístřešku vedle objektu 
individuální rekreace č.ev. 143 Jedovnice 
na  pozemku parcela číslo 1747/1, k.ú. 
Jedovnice, obec Jedovnice, ve  vlastnictví 
městyse Jedovnice. Žadatel: J. B., Šanov.

•	 se stavbou dle PD „Nástavba RD, Jedovnice 
č.p. 310“ Jedovnice na  parcele p.č. 1592, 
k. ú. Jedovnice, obec Jedovnice ve vlastnictví 
investora. Žadatel K. K., Brno.

•	 se zásahem do komunikace na pozemku p.č. 
650, k.ú. Jedovnice, ve  vlastnictví městyse 
Jedovnice, pro zrušení stávající revizní šachty 
a její nahrazení novou šachtou na pozemku 
p.č. 596, k.ú. Jedovnice, ve vlastnictví žada-
tele. Žadatel R. V., Jedovnice.

•	 se zvýšením příspěvku na provoz veřejného 
WC v  Restauraci Barachov na  20.000 Kč/
rok, žadatelka paní I. K., Jedovnice.

•	 s  přijetím účelově určeného finančního 
daru pro příspěvkovou organizaci Základní 
škola Jedovnice, příspěvková organizace, 
Nad  Rybníkem 401, 679  06 Jedovnice, 
od  WOMEN FOR WOMEN, o. p.  s., 
Vladislavova 152/4, 140 00 Praha, na období 
od 28. 03. 2022 do 30. 06. 2022.

•	 s  finanční spoluúčastí městyse Jedovnice 
do výše 500 tis. Kč na realizaci projektu SPŠ 
Jedovnice „ČEZ – Oranžové hřiště“.

•	 s  přijetím neinvestiční finanční podpory 
na financování sociálních služeb z rozpočtu 
Jihomoravského kraje ve  výši 347.000 Kč 
a schvaluje smlouvu č. JMK075267/22/OSV.

•	 s provedením přípravných a průzkumových 
prací a se zpracováním studie Havlíčkova  
náměstí II. etapa v celkové částce 116.281 Kč 
včetně DPH, zpracovatel Atregia s. r. o.,  
Vážného 10, 621 00 Brno, IČ: 02017342.

Rada městyse Jedovnice nesouhlasí:
•	 se zveřejněním záměru prodeje části parcel 

p. č. 378/1, 377/1. 376/1 a 375/1.
•	 se zveřejněním záměru prodeje pozemků 

p. č. 1615/1 a 1370/13 v k. ú. Jedovnice.
•	 se žádostí o finanční podporu provozu Linky 

bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 01 Praha 8.
Rada městyse Jedovnice bere na vědomí:
•	 zápis z  jednání Kulturně spolkové komise 

ze dne 2. 3. 2022.
•	 zápis z jednání Komise pro mezinárodní spo-

lupráci ze dne 17. 3. 2022.
Rada městyse Jedovnice ukončuje:
•	 poskytování služeb komunikačního ekosys-

tému mobilní rozhlas s poskytovatelem  
MUNIPOLIS s. r. o., Londýnské náměstí 
886/4, 639 00 Brno.

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 54 ze dne 19. 04. 2022

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:
Rada městyse Jedovnice schvaluje:
•	 výjimku z čl. V odst. 2 Řádu rekreační oblas-

ti Jedovnice mimo víkendy, svátky a všední 
dny od 19 h na roky 2022 a 2023, žadatel L. 
K., Rozstání.

•	 Smlouvu o  právu provést stavbu „II/373 
Jedovnice – Křtiny – Březina, mosty 373-
014, 015, 016 a 37445-9“ s JMK , Žerotínovo 
nám. 449/3, 601 82 Brno

•	 Smlouvu o  budoucím smlouvě o  zřízení 
věcného břemene s  JMK Žerotínovo nám. 
449/3, 601 82 Brno

•	 Smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000228 
s paní D. H., Brno

•	 Smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000143 
s panem J. B., Šanov

•	 zrušení přípojky kabelové televize k  31. 3. 
2022, žadatel D. L., Jedovnice

•	 přidělení bytu č. 3C3J11 v  Domě s  pečo-
vatelskou službou, Zahradní 699, 679  06 
Jedovnice, paní M. K., Kotvrdovice

•	 Smlouvu o dílo se zhotovitelem M. Š., Velké 
Opatovice, na přípravu a zpracování žádosti 
o dotaci z MMR, Podpora obnovy a rozvoje 
venkova pro rok 2022, 117d8210A, Podpora 
místních komunikací s  názvem Místní ko-
munikace „V  Chaloupkách“ – Jedovnice, 
v ceně 42.350,- včetně DPH

•	 Smlouvu o dílo se zhotovitelem M. Š., Velké 
Opatovice, na přípravu a zpracování žádosti 
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o dotaci od JMK, program Podpora rozvoje 
venkova JMK pro rok 2022, dotační titul č. 
4 Opravy místních komunikací a  zvýšení 
bezpečnosti obyvatel v  dopravě s  názvem 
Oprava místní komunikace ul. Podhájí, 
Jedovnice – 1. etapa, v ceně 14.520,- včetně 
DPH

•	 rozpočtové opatření č. 3/2022 dle předlože-
ného návrhu

Rada městyse Jedovnice souhlasí:
•	 se stavbou „Optická síť – Jedovnice, ul. 

Tyršova“, Jedovnice na pozemcích p. č. 985, 
988, 991/1, 850, 851/1, 921/2, 870, 983/5, 
972, 971/1 a 969/5, k.ú. Jedovnice. Žadatel: 
Ign.cz.internet, s.r.o., Havlíčkovo nám. 653, 
679 06 Jedovnice, zastoupená projektantem 
Z. M., Slavkov u Brna

•	 s finančním vyrovnáním ve výši 3 000,- Kč 
za  převedení přípojky NN do  vlastnictví 
městyse pro paní J. V., Jedovnice

•	 s  průjezdem městysem Jedovnice a  katas-
trem městyse Jedovnice – vedení objízdné 

trasy rychlostní zkoušky „Račická“ a  s pře-
chodnou úpravou provozu – umístěním 
dočasného dopravního značení na  pozem-
cích ve  vlastnictví městyse Jedovnice při 
akci „XXX Rally Vyškov“ ve dnech 2. a 3. 
9. 2022, žadatel Hanácký rally klub v AČR, 
Purkyňova 419/2c, 682 01 Vyškov.

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

ze dne 6. 4. 2022 včetně jeho příloh
•	 odstoupení paní K. S., Jedovnice, ze členství 

v Komisi sociálně zdravotní a děkuje jí za do-
savadní práci v této komisi.

•	 odstoupení paní Z. H., Jedovnice, ze členství 
v Komisi sociálně zdravotní a děkuje jí za do-
savadní práci v této komisi.

•	 zápis z jednání Komise pro mezinárodní spo-
lupráci ze dne 11. 4. 2022.

•	 zápis z  jednání Komise životního prostředí 
ze dne 31. 3. 2022.

•	 zápis z jednání Komise pro občanské záleži-
tosti ze dne 16. 3. 2022.

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 55 ze dne 10. 05. 2022

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:
Rada městyse Jedovnice schvaluje:
•	 změnu č. 1 Odpisového plánu - výše odpi-

sů pro  rok 2022 Základní školy Jedovnice, 
příspěvkové organizace, Nad Rybníkem 401, 
679 06 Jedovnice, dle předloženého návrhu

•	 čerpání investičního fondu Základní ško-
ly, příspěvkové organizace, Nad Rybníkem 
401 Jedovnice ve výši 89 800 Kč na pořízení 
investičního majetku - interaktivní tabule 
do třídy na 1.stupni

•	 výjimku z čl. V odst. 2 Řádu rekreační oblas-
ti Jedovnice mimo víkendy, svátky a všední 
dny od 19 h, žadatel Ing. B. L., Olomučany

•	 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o  zneškodňování 
a separaci odpadu v obci Jedovnice č. 30/00 
s  AVE CZ, odpadové hospodářství s. r. o., 
Pražská 1321/38a. 12 00 Praha 10.

•	 výsledek hospodaření společnosti 
OLŠOVEC s.r.o., Havlíčkovo nám. 71, 
679 06 Jedovnice, za  rok 2021 ve  výši zisk 
1.919.291,69 Kč a  navrhuje ponechat tento 

zisk na účtu 428 00 nerozdělený zisk z mi-
nulých let

•	 Dodatek č. 1 ke  Smlouvě o  poskytnutí fi-
nanční podpory na  financování sociálních 
služeb č. JMK075267/22/OSV

•	 termíny svatebních obřadů na rok 2023 dle 
předloženého materiálu.

•	 rozpočtové opatření č. 4/2022 dle předlože-
ného návrhu.

Rada městyse Jedovnice souhlasí:
•	 se zveřejněním záměru změny smlouvy 

na  pronájem části pozemku p.  č. 2115/1 
o  výměře 600 m2 a  pozemku p.  č. 2115/2 
o výměře 211 m2 s Mg. T. U., Ph. D., Brno

•	 se zveřejněním záměru pronájmu části po-
zemku p.  č. 924 na umístění zmrzlinového 
stánku dle podmínek stanovených radou 
městyse

•	 s vynětím pozemku p.č, 2464/121 ze země-
dělského půdního fondu na ostatní plochu

•	 s užitím pozemku p.č. 288/8, k.ú. Jedovnice, 
který je ve  vlastnictví městyse Jedovnice, 
při rekonstrukci kanalizace k domu č.p. 584. 
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Rekonstrukce bude realizována po  vytýče-
ní veškerých inženýrských sítí protlakem 
v hloubce 160 cm nejpozději do 30.06.2022. 
K  překopu komunikace nedojde, pozemek 
bude uveden do  původního stavu. Žadatel 
J. P., Jedovnice

•	 se stavbou „„Optická síť-Jedovnice – ul. 
Nad Rybníkem“, která řeší vybudování nové 
optické kabelové sítě na  pozemcích p.  č. 
1370/7, 1370/19, 1370/21, 1372/1, 1615/6, 
1615/7, 1615/11, a 1619, k.ú. Jedovnice, obec 
Jedovnice. Žadatel Ign.cz.internet, s.r.o., 
Havlíčkovo nám. 653, 679  06 Jedovnice, 
zastoupena projektantem Z. M., Slavkov 
u Brna

•	 se stavebními úpravami objektu individuální 
rekreace č.ev. 336, Jedovnice na  pozemku 
parcela číslo 1747/1, k.ú. Jedovnice, obec 
Jedovnice, ve  vlastnictví městyse Jedovnice 
(dle přiloženého popisu a situace). Žadatel Š. 
Š., DiS., Račice

•	 s  uspořádáním závodů na  rybníce Olšovec 
ve  dnech  30. 4.- 1. 5. 2022 a  10. 9. - 11. 
9. 2022, žadatel Jachetní oddíl Olšovec 
Jedovnice, z.s. Havlíčkovo náměstí 71, 
679 06 Jedovnice

•	 s  bezplatným pronájmem kulturního domu 
ve  dnech 1. 7. až 3. 7. 2022 na  konání 
Jedovnických hodů, žadatel Staré časy, z.s.

•	 s  odstraněním túje u  hrobu F. B. Ševčíka 
na místním hřbitově, žadatel Okrašlovacího 
spolku Jedovnice, z.s., Tyršova 660, 
Jedovnice

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

spěvkové organizace, Nad Rybníkem 401, 
679 06 Jedovnice, o konání zápisu dne 14. 6. 
2022 od 13,00 do 16,00 hodin pro cizince 
(vojenská invaze na Ukrajině)

•	 žádost o  opravu místní komunikace ul. 
Podhájí v  úseku od  domu č.p. 116 po  po-
zemek p.č. 1154 včetně, žadatel P.  N., 
Jedovnice, s tím, že bude zařazena do žádostí 
na rozpočet obce pro rok 2023.

•	 přehled hospodaření ZŠ a MŠ za 1. čtvrtletí 
roku 2022.

•	 zápis z  jednání Kulturně spolkové komise 
ze dne 20. 4. 2022.

Rada městyse Jedovnice nesouhlasí:
•	 se zpětvzetím výpovědí nájemních smluv ze 

dne 28. 11. 2017, 20. 8. 2019 a 1. 2. 2021 
na  nebytové prostory v  objektu Na  Kopci 
83, žadatel Junák – český skaut, středisko 
Jedovnice, z.s.

•	 se žádostí o  příspěvek 5000 Kč na  zajištění 
festivalu ZUŠ okresu Blansko v Boskovicích 
dne 28. 5. 2022, žadatel Základní umělecká 
škola Boskovice, příspěvková organizace, ná-
městí 9. května 951/7, Boskovice

Rada městyse Jedovnice žádá:
•	 ředitelku Základní školy Jedovnice, příspěv-

kové organizace, Nad Rybníkem 401, 679 06 
Jedovnice, aby písemně informovala radu 
městyse o šikaně, která se vyskytla mezi žáky 
ZŠ a sdělila, zda o možné spojitosti s  touto 
šikanou byla informována Policie ČR v rám-
ci jejího vyšetřování tragického úmrtí žáka 
ZŠ Jedovnice dne 30. 4. 2022 v Rudickém 
propadání

Rada městyse Jedovnice nereflektuje:
•	 na předkupní právo nemovitosti č.e. 316
Rada městyse Jedovnice ukládá:
•	 tajemnici ÚM zaslat přehled hospodaření ZŠ 

a MŠ zastupitelům a předsedovi finančního
•	  výboru ukládá předložit přehled hospodaře-

ní na nejbližším jednání finančního výboru

Další důležité informace
Skauti v lihovaru

Protože se již několik měsíců vedou deba-
ty o  skautské klubovně v  bývalém lihovaru 

a nezaznívají vždy přesné informace, uvádíme 
v tomto článku skutečná fakta.
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Skauti mají svoji klubovnu historicky v  pří-
zemních prostorách pod sálem v Chaloupkách. 
Před čtyřmi roky, když došlo k uvolnění pro-
stor v lihovaru, přišli Skauti se žádostí, jestli by 
městys tyto prostory nemohl poskytnout jim. 
Městys zástupce Skautů upozornil na  to, že 
by se jednalo pouze o dočasné využívání, pro-
tože je v plánu obce budovu lihovaru (celého 
Panského dvora) z důvodu jeho špatného stavu 
v budoucnu zbourat. Skauti i přesto dále měli 
o tyto prostory zájem, i když byli upozorňová-
ni, že nevyhovují požadavkům pro skautskou 
klubovnu. Slíbili, že když bude městys potře-
bovat, klubovnu vyklidí.
Pokud Skauti (zastoupeni Josefem Plchem ml.) 
během následujících čtyř let požádali o nějaké 
opravy nebo investice do klubovny, vždy byly 
znovu ÚM upozorněni na to, že se může stát, 
že se budou muset brzy vystěhovat. Jejich reak-
ce byla „víme, to nevadí“.
Když se zastupitelstvo městyse před rokem 
rozhodlo, že bude budova bývalého Panského 
dvora zbourána, hledal městys možnost, jak 
nahradit prostor, o který Skauti přijdou. Přesto, 

že by to dělat nemusel. Skautům byla nabíd-
nuta možnost využívat ke  svým aktivitám sál 
v  Chaloupkách, který se nachází přímo nad 
skautskou klubovnou. Dále se domluvil pře-
vod budovy bývalého vodárenského zařízení 
Na Větřáku na městys, s tím, že by tato budo-
va byla Skauty využívána k  uskladnění jejich 
materiálu (např. vybavení z táborové základny).
Městys podporuje Skauty i finančně, a to úhra-
dou energií v  klubovnách. Dále je Skautům 
každoročně poskytována neinvestiční dotace 
na podporu činnosti, vybavení a údržbu klubo-
ven i táborové základny.
Finanční podpora z rozpočtu městyse Skautům 
za rok 2021:
•	 energie klubovna v Chaloupkách 19.571 Kč/

rok
•	 energie klubovna v lihovaru 28.075 Kč/rok
•	 zřízení odběrného místa Větřák 12.500 Kč
•	 dotace Skatům z rozpočtu městyse 40.000 Kč 

(v roce 2020 byla dotace pro Skauty ve výši 
80.000 Kč a v roce 2019 ve výši 60.000 Kč)

úřad městyse

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, par-
koviště u hřbitova) přistavení v  liché čtvrt-
ky v 8:00 hod., odvoz následující den ráno 
v 8:00 hod.:
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.:
10. června, 24. června, 8. července, 22. červen-
ce, 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.:
16. června, 30. června, 14. července, 28. čer-
vence, 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 následující 
den ráno v 8:00 hod.:
17. června, 1. července, 15. července, 29. čer-
vence, 12. srpna, 26. srpna, 9. září, 23. září,  
7. října, 21. října, 4. listopadu, 18. listopadu.
Rozpis je uveřejněn na www.jedovnice.cz
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Společenská kronika
Jubilanti
Blahopřejeme všem jubilantům, kteří oslaví na-
rozeniny v měsíci květnu a červnu 2022.
Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a spokojenost 
do dalších let života.
Květen
06.05. Marie Hadravová, Palackého 280, 

82 roků
07.05. Helena Lišková, U Hrubé lípy 551, 

82 roků
07.05. Božena Šebelová, Havlíčkovo nám. 4, 

83 roků
12.05. Jana Keprtová, Olšovecká 284, 

83 roků
21.05. Josef Liška, U Hrubé lípy 551, 84 roků
24.05.  Ing. Jan Galusek, Na Kopci 582, 

86 roků
25.05. Zdeněk Kučera, Absolonova 407, 

82 roků
26.05. František Zouhar, K Propadání 232, 

85 roků
27.05.  Josef Štěp, Záměstí 16, 82 roků
29.05.  Josef Doležel, Habeš 538, 83 roků
Červen
03.06.  Anna Štelclová, Olšovecká 483, 

80 roků

08.06.  František Idrný, Zahradní 699, 
80 roků

08.06.  Helena Šíblová, Kostelní 40, 83 roků
10.06.  Miloslav Rybář, Kostelní 34, 81 roků
26.06.  Vlasta Kovaříková, Olšovecká 482, 

82 roků

50 roků manželství – 
Zlatou svatbu oslavili
Dne 10. 06. 2022 manželé Anna a  Karel 
Jílkovi, Barachov 414.
Přejeme manželům mnoho zdraví, štěstí a po-
hodu do dalších společně prožitých let.

V obřadní síni jsme uvítali:
•	 Sebastiána Pernicu, Olšovecká 489
•	 Erika Šenkýře, Na Kopci 502
•	 Dominika Julínka, Brněnská 93
•	 Kevina Korčáka, Zahradní 677
•	 Medarda Spáčila, Jiráskova 371
•	 Nikol Pírkovou, Na Kopci 634
•	 Olivera Hudce, Na Kopci 636
•	 Šimona Hrušku, U Hrubé lípy 628
Termíny pro uzavření sňatku na  rok 2023 
byly vloženy na www.jedovnice.cz do sekce 
– Dokumenty ke stažení – „Matrika“

Tereza Gottwaldová
matrikářka ÚM Jedovnice

Kultura
Novinky v knihovním fondu od 1. 4. 2022

BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
Perunův hněv (Arnošt Vašíček)
Dcery (Kateřina Dubská)
Děkuji, pane Diore (Agnes Gabriel)
Když krev promluví (Dana Stabenow)
Morový testament (Vlastimil Vondruška)
Poslední Mona Lisa (Jonathan Santlofer)
Proč? Živote, proč? (Jarmila Králová)

Životice: obraz (po)zapomenuté tragédie 
(Karin Lednická)
Bílá voda (Kateřina Tučková)
Domek v Irsku (Julie Caplinová)
Hájovna: Příběh o  ztrátě svobody a  mateřské 
lásce (Karla Kubíková)
Nebe nad Perninkem (Štěpán Javůrek)
Nejsem mrtvá (Anne Frasierová)
Nejsem živá (Anne Frasierová)
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Příběh slunečnice (Miriam 
Blahová)
Samotářky (Barbora 
Šťastná)
Veselice (Eva Hudečková)
Kočičí stopa (Dominik 
Dán)
Zodpovědně lehkomyslná 
(Marcela Mynářová)
Ďáblova čísla (Vlastimil Vondruška)
Až půjdeš, zavři za sebou (Anna Moricová)
Dávno ztracená (Sara Blaedel)
Iluze (Henrik Fexeus a Camilla Läckberg)
Kateřina z Poděbrad (Oldřiška Ciprová)
Nástrahy minulosti (Barbara Tailor Bradford)
Pravda nebyla k dostání (Lucie Hlavinková)
Pro oči nevidím (Marie Horová)
NAUČNÁ LITERATURA PRO DOSPĚLÉ
Pověsti a příběhy z Vyškovska (Josef Špidla)
BELETRIE PRO DĚTI / MLÁDEŽ
Kryštůfkova dobrodružství (Markéta Suchá)
Teribear: Tajemství modré krabice (Alena 
Morštajnová)

Tajemství rodiny M. (Pavlína Jurková)
Ďábelská zubařka (David Walliams)
Jak napálit rodiče (Pete Johnson)
Osianův cestovní kotlík (Světlana Glasserová)
Záhada Kvílející čarodějnice (Nicki Thornton)
NAUČNÁ LITERATURA PRO DĚTI/
MLÁDEŽ
Český, česká, české (Šimon Tatíček)
Z čeho se to vyrábí (Radka Píro)

Změny v provozní době 
knihovny a infocentra platné 
od 18. 6. 2022 do 31. 8. 2020

Po 08.30 – 13.00
ÚT 08.30 – 12.00 13.00 – 17.00

ST 08.30 – 12.00 13.00 – 17.00

ČT 08.30 – 12.00 13.00 – 16.00

PÁ 08.30 – 12.00 13.00 – 16.00

SO 09.00 – 12.00 13.00 – 16.00

NE 09.00 – 12.00 13.00 – 16.00

Víkendový provoz je určen výhradně pro 
účely infocentra nikoliv knihovny!

knihovnice Michaela Doleželová

Duchovní sloupek
Pohledy
Když napíšeme na zem před sebe šestku a ně-
kdo bude stát proti nám, uvidí devítku, a mohli 
bychom se hádat do večera, které z těch dvou 
čísel to je. Ale kdybychom napsali obě varian-
ty, 69 nebo 96, žádný problém by se neobjevil, 
tato čísla vypadají z obou stran stejně. Když se 
chceme mezi sebou domluvit, je dobré sloučit 
pohledy z obou stran.
Vyprávěl jeden pan farář druhému: „Nedávno 
mě hodinu po půlnoci probudil telefon. Zvedl 
jsem to a  ozvalo se: ‚Haló! Je tam restaurace 
U zlaté podkovy? Potřebovali bychom dvě bed-
ny piva!‘ Tak jsem řekl, že jsem farář od svaté-
ho Antonína, ale on nepochopil, že se dovolal 
na  faru, a  divil se: ‚To je zajímavé. Co dělá 
farář v tuhle dobu v hospodě?‘ Nehodlal jsem 
se s ním dohadovat, ukončil jsem hovor a zase 
zalezl pod peřinu.“

Vyprávěl kamarád kamarádovi: „Před týdnem 
jsme měli zahradní párty, slavil jsem padesáti-
ny. Byla teplá noc, dobře jsme se bavili, nikomu 
se nechtělo domů. Když nám došlo pivo, volal 
jsem do  hospody, chtěl jsem se zeptat, jest-
li si ještě můžeme přijet pro dvě bedny piva. 
A  představ si, telefon zvedl nějaký farář, ale 
moc se s mnou nebavil. To by mě tedy zajímalo, 
co dělal farář tak pozdě v noci v hospodě a proč 
to zvedal místo hospodského!“
I  přímí účastníci mohou líčit tentýž příběh 
odlišně. Kdybychom nevěděli, že se ten žíznivý 
člověk dovolal na faru, mysleli bychom si stejně 
jako on, že pan farář přespříliš holduje alko-
holu nebo třeba chodí do  hospody na  taroky 
a neví, kdy přestat a jít se vyspat, aby byl ráno 
schopný kvalitně plnit své úkoly. A někoho by 
možná i napadlo upozornit na to otce biskupa. 
Ale pokud jsme zvyklí nepřebírat automaticky 
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a  doslovně to, co nám někdo řekl, možná by 
nás i  při vyslechnutí druhé varianty příběhu 
napadla otázka, jestli bylo vyťukáno správné 
číslo. A  nešířili bychom dál informaci, že je 
farář opilec a karbaník.
Příliš rychlé závěry mohou mít i horší násled-
ky. Plavčík na pláži si všiml, že jedna lodička je 
příliš daleko od břehu a volal na posádku me-
gafonem: „Devítko, vraťte se, jste moc daleko!“ 
Kolega ho upozornil, že mají jen 8 loděk, a tak 
plavčík volá: „Šestko, máte nějaký problém?“ 
Když včas přijdeme na  to, že jsme situaci na-
poprvé nevyhodnotili správně, můžeme pře-
dejít lecjakým nepříjemnostem, někdy možná 
i tragédii.

Reálné vyhodnocení informací, které někde 
slyšíme nebo čteme, nemusí být vždycky tak 
jednoduché, jako na  zmíněné mořské pláži 
nebo u těch šestek a devítek, ale měli bychom si 
být vědomi toho, že sdělené informace nemusí 
být celou pravdou, že to může být jen názor 
nebo omyl nebo dokonce záměrně zkreslená 
informace, i když nám to řekl nebo přeposlal 
dobrý a pravdomluvný člověk. I on může příliš 
rychle předat dál něco zajímavého, aniž by znal 
zdroj předávané informace. To, že je něco zají-
mavé, ještě neznamená, že je to pravdivé. Může 
to být vymyšlené stejně jako příběhy, které jste 
si právě přečetli, ale na to jste jistě přišli sami.

Václav Trmač, farář

Děti a mládež, spolky
DYMÁČEK

„DYMÁČKOVINY číslo 3/2022“ 
Milí rodiče a přátelé našeho rodinného a ma-
teřského centra,
v minulých dvou měsících se u nás opět toho 
mnoho konalo, a  to nejen 
pro nás, ale i pro veřejnost. 
Dovolíme si vám shrnout 
tedy akce, které jste třeba 
i  vy navštívili nebo vaši 
známí.
V dubnu jsme opět pořádali Bazárek věcí, který 
navštívilo asi 120 nakupujících. Jsme rády, že 
tato akce pro všechny tak oblíbená, a  to ne-
jen pro jedovnické, ale i pro maminky v okolí 
Jedovnic. V září budeme mít bazárek na sezónu 
podzim/zima dne 17. září v kulturním domě. 
Tímto také moc děkujeme obci za  zapůjčení 
kulturního domu zdarma.
Pod vedením Jany Ševčíkové jsme uskutečnili 
první kurz malování na kamínky. Zde se sešli 
účastníci a účastnice různého věku. Pod vede-
ním Jany si tedy mohl každý zkusit, namalovat 
a  poté domů odnést svůj výtvor. Datum 30. 
dubna jistě mají všichni spojený s pálením ča-
rodějnic, a protože i my jsme chtěli nabídnout 

předškolním dětem zažít atmosféru, uspořádali 
jsme a  připravili jsme Čarodějně sportovní 
den pro děti na  sokolském hřišti. Zde jsme 
nainstalovali stanoviště pro děti s úkoly. Děti 
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za doprovodu a pomoci rodičů jednotlivé úko-
ly plnily a po  zvládnutí všech úkolů obdržely 
malou odměnu. Celkem se na  této akci sešlo 
70 čarodějů a  čarodějek. Kostýmy dětí byly 
moc vydařené a za  to gratulujeme jejich rodi-
čům. Poděkování patří TJ Sokolu Jedovnice, 
že nám poskytl svůj prostor sportovního hřiště 
na kopci.
V květnu jsme šli za kravičkami do AGRISU 
Jedovnice s.r.o. Brány jedovnické farmy byly 
otevřeny pro všechny zájemce a  jakéhokoli 
věku. Zájem o prozkoumání prostor byl opět 
velký. Tento den nás provázela místní divadelní 
umělkyně a spisovatelka paní Janíčková a maji-
tel firmy pan Janíček. Naši návštěvníci se moh-
li seznámit s chodem farmy a také s procesem 
chovu, výroby mléka a starost o zvířata. Velice 
děkujeme oběma uvedeným za  tuto možnost 
a čas strávený s námi.
Naše centrum již několik let nabízí i lekce logo-
pedie pod vedením paní Kamily Suché. Jedná 
se o  odbornici na  slovo vzatou. Uskutečnili 
jsme tedy přednášku na téma Logopedie v kli-
du, s důvěrou a úsměvem. Paní Suchá se všem 

účastnicím věnovala asi hodinu a půl. Během 
tohoto setkání nás seznámila s fyziologickými 
vlivy na  řeč dětí, ale také poradila, jak cvičit 
s dětmi, aby se zlepšila jejich řeč. Všechny cen-
né rady se nám do tohoto článku asi nevejdou, 
ale některé příklady ano. Tipy pro vás: s dětmi 
zpívejte, děti mohou foukat na  balonek nebo 
do  pampelišky v  době jejich sezóny, na  děti 
mluvte a povídejte jim co nejvíce (od nás star-
ších se učí, jak používat jazyk a kam hod dát 
při mluvení), rozhýbání jazyku, to je svalu, lze 
i tak, že se děti olizují, jako když mají zmrzli-
nu na puse, říkání hlásek DDDD, TTTT, lze 
i pomocí říkánek. Hlavní rada na závěr. S mlu-
vou dětí buďte trpěliví, důvěřujte i dítěti, že to 
zvládne a vždy s úsměvem.
Dne 18.6. 2022 pro vás připravujeme návštěvu 
s programem v Domu přírody ke dni otců.
V našich řadách vítáme Lucii Hýblovou, ma-
minku dvou holčiček, která je porodní dula, 
laktační poradkyně Mamila, poskytovatelka 
ženské bylinné napářky, míchá Bachovy esen-
ce, věnuje se aromaterapii a  všem tématům 
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spojeným s ženstvím. Více o Lucce se dozvíte 
na  webu www.luciehyblova.cz. Lze se domlu-
vit na  osobní konzultaci u  vás doma nebo 
v Dymáčku. Případné rady ohledně kojení lze 
i telefonicky a zdarma. Ostatní je již po domlu-
vě s  Lucií. Budeme rády za  předání informa-
cí všem známým těhotným ženám ve  vašem 
okolí. Lucie se přizpůsobí i pracujícím ženám 
s ohledem na čas…
17. května se uskutečnila významná akce, která 
spadá do tzv. pravidelného programu. Jednalo 
se o poslední cvičení s Aničkou Trojáčkovou, 
která vedla cvičení s  dětmi v  úterý. Několik 
let se věnovala tomuto cvičení, a to vždy zod-
povědně a  s  veselou náladou. Touto cestou jí 

chceme poděkovat za  její skvělé vedení lekcí 
a těšíme se, že se po splnění svých mateřských 
povinností k  nám opět připojí😊 Děkujeme 
Aničko.
Dočetli jste až sem? To jsme rády. Těšíme se 
na vás opět na našich akcích.

Váš Dymáček

PS: máte doma papíry, kartony a  šlo by na  ně 
ještě kreslit? Budeme rády za  poskytnutí daru. 
Máte doma pastelky a už je nebudete potřebovat? 
Budeme rády za poskytnutí daru. Dovolujeme si 
poprosit, pokud máte doma cokoli, co by šlo ještě 
použít s  dětmi na  tvoření nebo hraní, tak než 
vyhodíte, ozvěte se nám, buď to použijeme nebo 
odvezeme do sběrného dvoru.

SKAUT

Dýchánek pro Ukrajinu
V  neděli 10. dubna se prostory kulturního 
domu díky skautkám a světluškám z 6. oddílu 

Amazonky zaplnily všemožnými kulinářskými 
výtvory, hudebními vystoupeními a  dalším 
doprovodným programem. To vše, protože se 
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zde konal Dýchánku pro Ukrajinu. Děkujeme 
všem, kdo se rozhodli tuto akci podpořit – a že 
vás nebylo málo – a  ještě jednou děkujeme 
za  částku, kterou jsme nakonec mohli poslat 
na sbírkový účet SOS Ukrajina Člověka v tís-
ni. Společně jsme totiž přispěli neuvěřitelných 
34  506 Kč. Během akce vzniklo také několik 
fotek, pokud jste je ještě neviděli, můžete se po-
dívat na facebook Skautské středisko Jedovnice.
Ještě jednou děkujeme všem holkám, rodičům 
i návštěvníkům, kteří z akce udělali nezapome-
nutelný zážitek.

Závod světlušek a vlčat
Po  covidové pauze, se v  Blansku 7. května 
uskutečnilo okresní kolo Závodu vlčat a světlu-
šek. Týmy kluků a holek ve věku 7–11 let pro-
cházely trasu se stanovišti, na kterých si mohly 
otestovat svoje schopnosti a dovednosti a také 
týmovou spolupráci. Z Jedovnic na závod vyra-
zily tři hlídky – 2 dívčí z 6. oddílu Amazonky 
a 1 chlapecká ze 4. chlapeckého oddílu. Děti 

si kromě závodních stanovišť mohly také užít 
doprovodný program v  podobě sportovních 
aktivit, her inspirovaných středověkem a  ná-
vštěvy blanenského zámku. Ačkoli žádná z hlí-
dek nedosáhla na přední příčky, tušíme, že si 
děti závody velmi užily. A nutno podotknout, 
že rozdíly mezi hlídkami byly opravdu mini-
mální, věříme, že akce byla pro děti cennou 
a jedinečnou zkušeností.

Výprava skautek a skautů 
z 6. a 4. oddílu Jedovnice
Tři květnové dny, v  termínu 13.–15. květ-
na, zalité sluncem jsme strávili v  Drnovicích 
(u Lysic) a nejbližším okolí. Kromě sportovních 
a nočních her jsme si vyzkoušeli třeba i vaření 
halušek nad ohněm, chůzi podle mapy nebo šití 
pytlíku. Atmosféru táborů a  léta nám krásně 
připomněly večery u ohně s kytarou a skautský 
srub, ve kterém jsme byli ubytováni. Výpravy 
se zúčastnilo celkem sedmnáct kluků a holek 
a sedm vedoucích.
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PIONÝR

Ukliďme Česko
V sobotu 9. dubna Pionýři jako každý rok vyra-
zili na úklid Rudického propadání. Navazoval 
na přespání nejmladších členů Kuněk a oddílu 
Rosniček na naší táborové základně Rakovan. 
Všichni, kteří chtěli s úklidem pomoci, se sešli 
u naší klubovny. Vybaveni rukavicemi a pytli se 
vydali na cestu. Jako vždy jsme nalezli spoustu 
odpadků, plasty, papíry, sklo…
Nevzdali jsme se a  úspěšně dorazili do  cíle – 
Rudického propadání. Zde jsme se občerstvili 
a  s plnými pytli a dobrým pocitem šli zpátky 
ke  klubovně. Všichni dobrovolníci si zaslouží 
pochvalu, protože byli moc šikovní a aktivně se 
zapojili. Děti zjistily, že úklid může být i zába-
va a za pomoc přírodě to stojí. I přesto, že moc 
nesvítilo sluníčko, se akce vydařila.

Terka

Konec pionýrského roku se blíží
Blíží se červen, konec školního roku, což 
znamená, že i  Pionýři budou mít prázdniny. 
Na  schůzkách vrcholí celoroční hry a  také 
plnění stupňů. Kdo nechodí do  Pionýru 
a neví, o co jde, jedná se o náš vnitřní systém 
odměn, který má celkem 5 kategorií. První 
kategorie nese název Nováčkovská zkouška. 

Za splnění všech políček z  této kategorie jsou 
členové odměněni Pio-vakem a náramkem s lo-
gem Pionýru. Za následující stupně mohou děti 
získat pio-tričko, pio-ručník a  ti nejšikovnější 
pio-mikinu. A co vše děti na  schůzkách plní? 
Tábornické dovednosti – učíme se například 
stavět stan, druhy ohňů, morseovku, poznávat 
zvířata nebo rostliny a mnohé další. Slavnostní 
společné vyhodnocení proběhne v  polovině 
června, kdy se i zároveň rozloučíme na prázd-
niny. Ale ne všichni – v červenci nás totiž čeká 
již tradiční letní dětský tábor, který letos pone-
se téma Carcassonne.

Peťa

Víkendovka – Říše divů
Jeden dubnový pátek jsme se Kuňky a Rosničky 
vydali na cestu do Říše divů. I přes nepříznivé 
počasí jsme cestu úspěšně absolvovali v  pláš-
těnkách a užili jsme si spoustu zábavy. Dorazili 
jsme na  naši táborovou základnu Rakovan 
v Jedovnicích, kde na nás čekala Srdcová krá-
lovna se svojí armádou spodků, kterou jsme 
museli přemoci, abychom zachránili Alenku. 
Kocour Šklíba nám vždy u všeho asistoval a po-
máhal, i když jsme ho pokaždé neviděli. Říše 
divů nám připravila podivuhodný a  zábavný 
program, který jsme si všichni moc užili! Pro 
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některé děti to bylo první přespání bez rodi-
čů, kdy se o sebe musí postarat sami, nebo jim 

pomohou starší kamarádi. Všichni byli stateční 
a dobrodružné přespání si jistě ještě zopakují.

Karča

SOKOL

FBK Sokol Jedovnice
Dne 26. 3. 2022 se náš tým FBK Sokol 
Jedovnice zúčastnil předposledního hrací-
ho dne AFL ligy. Čekali nás soupeři Říčany, 
Mickey team a  Padochov. Na  troj-zápas jsme 
jeli v  okleštěné  sestavě: Němec K., Charvát, 
Šotnar M., Němec F., Musil J., Musil M., 
Poláček T., Grym D. a  jako pomoc Ondřej 
Synek. Odjížděli jsme s cílem zajistit si defini-
tivně účast v play-off. To se nám povedlo a hor-
ší než na 7. místě po základní části neskončí-
me. Při dobré souhře všech okolností můžeme 
skončit na 4. místě. O všem rozhodne poslední 
turnaj.
1. zápas:
Jedovnice 6:3 Říčany
Branky a  asistence: Charvát 2+1, Synek 2+0, 
Poláček 1+1, Němec 0+2, Šotnar 1+0, Grym 
0+1
Důležitý první zápas s  týmem v  tabulce pod 
námi. Začátek ospalý z obou stran, ale zhruba 
v polovině první půle se nám povedlo jít šťastně 

do  vedení. Od  té doby jsme měli zápas zcela 
pod kontrolou a  soupeři dovolili skórovat až 
ke konci zápasu.
2. zápas:
Jedovnice 5:2 Mickey team
Branky a  asistence: Šotnar 2+1, Charvát 1+2, 
Poláček 0+2, Synek 1+0, Musil M. 1+0
Důležité a cenné vítězství nad druhým týmem 
soutěže. Zápas jsme opět měli celou dobu pod 
kontrolou a v důležitých okamžicích nás podr-
žel brankář.
3. zápas:
Jedovnice 2:3 Padochov
Branky a  asistence: Šotnar 1+0, Grym 1+0, 
Charvát 0+1
Do posledního zápasu jsme šli s ještě více oře-
zanou sestavou, protože nás dva členové museli 
opustit a jít si splnit jiné sportovní povinnosti. 
Zbylá hrstka týmu statečně bojovala, avšak 
k bodovému zisku to nevedlo. Zápas byl celou 
dobu vyrovnaný a rozhodla naše chyba v závě-
ru utkání, kdy jsme dovolili soupeři skórovat 
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v jeho oslabení. Vzhledem k předešlým výsled-
kům nás tato prohra nemusí až tak trápit.

Jiří Hudec

Secvičná v Jedovnicích 
se vzpomínkou
Blíží se SOKOLGYM 2022, který se letos usku-
teční ve třech velkých městech – v Plzni, v Brně 
a  v  Pardubicích. Tělocvičná jednota  Sokol 
Jedovnice nacvičuje na toto mezisletové setkání 
cvičenců skladbu pro ženy a  muže středního 
a staršího věku s názvem „Spějme dál“. Dne 17. 
května přijeli do Jedovnic cvičenci z Boskovic 
a z Tišnova a společně zkusili skladbu ve větším 
celku. Pod dohledem náčelnice Sokolské župy 
Dr. Jindry Vaníčka ses. Kvapilové doladili de-
taily a upřesnili některé nejasnosti. Při cvičení 
panovala dobrá nálada, secvičná byla zdařilá.
Před vlastním cvičením si všichni zúčastnění 
sokolové  u  pomníku T. G. Masaryka  připo-
mněli 75. výročí od doby, kdy byl pomník od-
halen. Nastoupili ve sletových úborech a sestra 
starostka Kateřina Klimešová přivítala všech-
ny přítomné a  položila v  upomínku na  toto 
výročí k pomníku TGM věnec. Život našeho 
prvního československého prezidenta a historii 
jeho jedovnické sochy v krátkém projevu při-
pomněl pan učitel Ivo Máčel. Připomněl také 
vztah Masaryka k Sokolu. Závěrem si všichni 
zazpívali oblíbenou píseň T.G. Masaryka „Ach, 
synku, synku“.

 Milada Sotolářová, vzdělavatelka 
T.J. Sokol Jedovnice

Sokolský Říp
Stovky členů spolku Sokol, který si letos připo-
míná 160 let od svého založení, se v rámci oslav 
sešly na  vrcholu památné hory Říp. Společný 
výlet se uskutečnil 1. 5. 2022 a byl uspořádán 
Českou obcí sokolskou jako připomínka prv-
ního sokolského výletu na témže místě v roce 
1862. Z Prahy byl vypraven speciální historic-
ký vlak. Po výstupu na vrchol Řípu byla před 
rotundou sv. Jiří a sv. Vojtěcha slavnostně vzty-
čena vlajka Sokola. Přítomní si také zazpívali 
sokolské písně a státní hymnu České republiky. 
Poté následoval program pro děti i  dospělé. 
Účastníci si mohli na památku odnést pamětní 
list, případně kovový odznáček nebo placku. 

Na  horu Říp se při této příležitosti po  devíti 
letech opět „podíval“ i  prapor Jedovnického 
Sokola.

Jedovničtí sokolové – účastníci pochodu

Jedovnická Lipka
V  sobotu 23. 4. 2022 se členové jedovnické 
Lipky účastnili 9. ročníku Sokolské adamov-
ské akademie. Děti zatančily celkem tři tance 
– Čížečku, čížečku, Lipka a Čí je děvče. Celá 
akce byla velice příjemně organizovaná a všem 
zúčastněným se líbila. Tímto děkujeme za pod-
poru Sokolu Jedovnice, Agrisu Jedovnice a Ivči 
Hemzalové a  Báře Magulové, díky kterým 
máme hezky připravené kroje na vystoupení.

Mgr. Jitka Vávrová

Pozvánka na Sokolgym v Brně
Uskuteční se  ve  dnech  10. až 12. června, 
jeho pořadateli jsou Sokolská župa Dr.  Jindry 
Vaníčka a  Sokolská župa Jana Máchala. 
Očekává se, že Brno bude největší ze všech so-
kolských měst. Pořadatelé hovoří o účasti více 
než čtyř tisícovek sester a bratrů.
Na  páteční odpoledne se pro předškolní děti 
připravuje program „Děti, pojďte si hrát“, kte-
rý bude v Tyršově parku nedaleko haly Sokol 
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Brno I. Pro všechny pak budou komentované 
procházky historickou částí Brna. V sobotu 11. 
června je hlavním lákadlem sport.  Atraktivní 
podívaná bude, mimo jiné, na hradě Špilberk, 
kde budou sokolové šplhat na laně na hranolo-
vé věži. A protože „nejen sportem živ je Sokol“, 
bude se při tomto mítinku soutěžit i o nejlepší 
pekáč buchet.
Sobotní program zakončí galavečer 
na  Špilberku, který bude komponovaným 

programem sestaveným z  pódiových skladeb 
dopolední přehlídky. 
Neděle bude patřit sokolskému průvodu 
a na hřišti Sokola Brno I pak proběhne přehlíd-
ka hromadných skladeb. 
Více informací:
www.sokol.eu/sokolgym-brno
https://prosokoly.sokol.eu/projekt/sokolgym

PÍSEŇ

Píseň v květnu
Ženský pěvecký sbor Píseň se v  sobotu 21. 
května zúčastnil 10. národní přehlídky so-
kolských pěveckých sborů v Boskovicích.
Ženy zazpívaly sedm skladeb: italskou lido-
vou Bella ciao, dva z  Moravských dvojzpěvů 
Antonína Dvořáka (Dyby byla kosa nabróšená, 
Prsten), sborovou úpravu známé „elvisovky“ 
Can t́ Help Falling in Love, píseň You Say 
od americké zpěvačky Lauren Daigle a na zá-
věr dvě duchovně laděné písně – Ave Maria 
od  Giulia Cacciniho a  Alleluia od  Gordona 
Younga.
Jako sbormistryně se představily Kateřina 
Veselá a Iveta Moťková, která se ujala také části 
klavírního doprovodu. U  piana se prostřída-
la s  Kateřinou Javorskou – a  ta, když zrovna 

nehrála na  klavír, doprovodila sbor příčnou 
flétnou. Svou premiéru jako sólová zpěvačka 
prožila v Boskovicích Adéla Stonavská (s písní 
You Say).
O zhodnocení všech vystoupení jsme poprosili 
Mgr. Jiřího Bryndu, sbormistra dětského sboru 
Fontána z Teplic, který se během přehlídky ujal 
role odborného lektora a při závěrečném setká-
ní se sbormistry poskytl sborům řadu cenných 
rad. Moc děkujeme!
Zde je jeho shrnutí:
Na  setkání přijelo celkem 7 pěveckých sborů. 
Všechny se lišily jak přístupem ke sborovému zpí-
vání, tak výběrem repertoáru. Přehlídku zahájila 
píseň Spějme dál v podání všech účastníků. Pak 
už nastoupil ženský pěvecký sbor Píseň z Jedovnic, 
který ukázal velkou žánrovou rozmanitost. 
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K  jeho kladům patří nástrojová pestrost dopro-
vodů a úspěšná snaha zapojit do sboru i mladou 
generaci zpěváků.
Folklórní tradice v  té nejčistší formě byly vidět 
a slyšet v podání mužského sboru Vlčnov a žen-
ského sboru Marijánky z Vacenovic. Jejich zvučné 
a syté hlasy by jim mohl záviděl leckterý pěvecký 
sbor. K jejich vystoupení také neodmyslitelně patří 
bohatě zdobené lidové kroje. Vtipné texty písní, 
přirozeně skromné chování Marijánek a naopak 
bujaré a uvolněné vystupování Vlčnovjanů si mu-
selo získat všechny posluchače v sále.
Z úplně jiných tradic vycházelo uskupení, které 
si říká Raňija. Šest zpěvaček doprovázených ky-
taristou divákům předvedlo ve  svých autorských 
skladbách všechny typické prvky romské hudby. 
Jejich úpravy byly mnohdy velmi harmonicky 
složité, ale o to víc uchu lahodící. A posluchači to 
svým potleskem také ocenili.
Smíšené pěvecké sbory Foerster z  Jihlavy 
a Gaudium Praha mají bohatou tradici. V jejich 
repertoáru najdeme díla slavných autorů klasici-
smu, romantismu a 20. století, a  proto sbormi-
stři kladou velký důraz na  výraz a  dynamiku. 
Sympatické ale je, že se nevyhýbají ani úpravám 
moderní populární hudby.
Ženský pěvecký sbor Sokol Brno-Židenice byl pak 
důkazem, že láska ke zpěvu se s přibývajícím vě-
kem neztrácí, ale naopak roste. A o tu lásku a ra-
dost z hudby šlo v dnešním odpoledni především.

Velké poděkování patří organizátorům a  všem 
těm, kteří se na přípravě akce podíleli.

Hned následující den v neděli 22. 5. se Píseň 
podílela na benefičním koncertu v jedovnic-
kém kostele sv. Petra a Pavla, kde vystoupila 
s  kompletně duchovním repertoárem. Ze so-
botního programu zpěvačky zopakovaly Ave 
Maria a Alleluia, dále zazpívaly Benedicamus 
Domino od Franze Josepha Kraffta, An Irish 
Blessing od  Jamese Moora (na  violoncello 
doprovodila Adéla Stonavská) a  renesanční 
O bone Jesu od Giovanniho Palestriny. (Na fa-
cebookové stránce Písně si můžete některé 
skladby poslechnout.)
V programu pak následovaly skladby Antonia 
Vivaldiho, Heinricha Bibera a  Johana 
Sebastiana Bacha v  podání brněnského ko-
morního orchestru Ars collegium. Jako só-
listé se představili Jana Smejkalová (housle), 
Magdalena a Štěpán Graffovi (housle), Radka 
a Michal Hreňovi (cembalo, violoncello).
Hudbu doplnil umělecký přednes Vladimíra 
Krátkého a duchovní promluva P. Jiřího Bůžka, 
kaplana diecézní charity Brno.
Výtěžek koncertu byl věnován Oblastní charitě 
Blansko na  pomoc ukrajinským uprchlíkům 
v regionu.

Soňa Plchová, ŽPS Píseň
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Mateřská škola
Ukliďme Česko

Ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová 
akce, která probíhá na  území celé České re-
publiky, a dokonce na pár místech i mimo ni. 
Jejím cílem je úklid krajiny a  místa našeho 
bydliště od odpadků. Probíhá na jaře a na pod-
zim. Srdcem akce jsou dobrovolní organizátoři 
místních úklidů. To jsou lidé, kteří se chopí 
odpovědnosti a zorganizují úklid v místě, které 
si sami určí. Od začátku až do konce se pak sta-
rají o hladký průběh akce. V letošním školním 
roce na jaře, se do této akce zapojila také ma-
teřská škola Jedovnice. Zaregistrovali jsme se 
jako dobrovolníci. Byly nám zaslány pracovní 
rukavice a pevné pytle. S dětmi ve třídách jsme 
hovořili o  tom, jak odpadky přírodě škodí. 
Naši školku navštívil pan lektor s programem 
o  ochraně přírody, pod názvem Ekologický 

slabikář. Povídalo se o  současném nárůstu 
odpadků, o možnosti předcházení vzniku od-
padu, jeho opětovné využití, recyklace, kom-
postování a  energetickém využití. Děti si vy-
zkoušely třídění odpadu do různých barevných 
tašek. Náležitě poučeni o bezpečném chování 
při sběru odpadků, se dne 5. dubna vydaly děti 
a paní učitelky z celé mateřské školy Jedovnice 
na  předem určené trasy úklidu. Uklízela se 
školní zahrada a okolí mateřské školy. Po cestě 
Jedovnicemi jsme nacházeli mnoho odpadků, 
které jsme přemístili do našich sběrných pytlů. 
Měli jsme z vykonané práce radost, proto nás 
nemile překvapilo, že se odpadky na původně 
uklizených místech objevily po čase znovu.

 Markéta Kupková, školní asistentka
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Noc s Andersenem aneb pohádkové spaní v MŠ

Noc s  Andersenem je akce na  podporu dět-
ského čtenářství, která se koná v měsíci dub-
nu k  příležitosti narození Hanse Christiana 
Andersena. Naše přespání v  mateřské škole 
bylo skvěle načasováno. Konalo se z pátku, 22. 
dubna na  sobotu, 23. dubna, a  to je Světový 
den knihy. Akce ve školce proběhla úplně po-
prvé. Byla určena pro odvážné předškoláky ze 
všech tříd. A jak vše probíhalo? Odpoledne se 
zde sešlo 21 dětí se zájmem o knihy, ale i jiná 
dobrodružství. Nejdříve si každý nachystal 
místo na  spaní – spalo se totiž na karimatce 
a ve spacáku. Poté jsme si na zdar akce připili 
teplým vitamínovým nápojem s  nakrájeným 
ovocem. Povídali jsme si o knihách. Kam kni-
hy ukládáme, jak se ke knihám chováme, jaké 
druhy knih známe. Každý ukázal ostatním tu 
svoji, nejoblíbenější. Představili jsme si také 
pana Andersena, dánského spisovatele, kte-
rý proslul jako jeden z největších pohádkářů 
světa. Jistě všichni známe Císařovy nové šaty, 
Malou mořskou vílu nebo třeba Sněhovou 
královnu. Nastal čas se občerstvit. Pustili 
jsme se do dobrot, které nám rodiče pro tuto 

příležitost napekli nebo koupili. A  co patří 
do  knížky? No přeci záložka. Děti si vyrá-
běly záložku a zdobily podle vlastní fantazie. 
A tak vznikaly záložky například s barevnou 
mandalou nebo zvířátkem, autem, traktorem 
a podobně. Potom jsme vyrazili do  školkové 
knihovny. Paní knihovnice Lenka (paní uči-
telka ze třídy  Kapříci) nám povídala o  tom, 
jak to v  knihovně chodí, kolik zde najdeme 
knih a  o  čem se v  nich dočteme. Dokonce 
jsme si na půjčování knížek zahráli. Po návra-
tu z knihovny přišla na řadu tolik očekávaná 
pyžamková párty. Nejprve jsme se rozcvičili 
s  Dádou Patrasovou při písničce Strašidýlko 
Emílek a  Škola zvířátek, poté jsme si zatan-
čili. Najednou se setmělo a  zjevila se Bílá 
paní s Duchem. Duch nás přišel trochu po-
strašit a Bílá paní nám přišla povědět příběh 
O Maryšce z Vlčího hrádku. Když Bílá paní 
zmizela, záhadně se zde objevil dopis s mapou, 
která nás prý dovede k pokladu. Vydali jsme se 
tedy s baterkami na cestu. Poklad jsme oprav-
du našli. Ukrýval se ve  třídě Hastrmánků, 
ve  staré truhle. Našli jsme tam zlaté mince, 
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sladkosti a placky na připnutí, které nám při-
pomínají výjimečnost dnešní noci. Potom už 
jsme zalezli do spacáků a přečetli si pohádku 
od pana Andersena, Ošklivé káčátko. Pohádka 

s dobrým koncem a ponaučením: ne všichni 
jsme stejní, každý umí něco jiného, a  tím je 
výjimečný. A pak už jsme spali až do rána.

 Bc. Lenka Štěpánková a Mgr. Jitka Kučerová

Dílna s tatínky

Dne 19. května pozvaly děti a  paní učitelky 
rodiče na  zábavné odpoledne pod názvem – 
Dílna s  tatínky. Odpoledne bylo věnováno 

společné činnosti rodičů a  dětí. Úkolem bylo 
vyrobit něco ze dřeva a  balzy.  Pro přítomné 
zde byly připraveny pracovní ponky, stoly, ná-
řadí, hřebíky, lepidlo na  dřevo a  jiné potřeby 
pro tuto práci. Bylo moc hezké pozorovat, jak 
se tatínkům, dědečkům a maminkám společ-
ně s  jejich dětmi daří vytvářet auta, mašinky, 
letadla,  vysílačky,  meče,  traktor s  vlečkou, 
medvídek, koník. Byl zde k vidění tank, robot, 
nádraží, krmítko i budka pro ptáčky. Pracovní 
ponky jsme získali sponzorsky, ve  spolupráci 
s  MAS Moravský kras. Nyní máme v  každé 
třídě jeden pracovní ponk, na  kterém mohou 
děti pracovat. Děkujeme všem za to, že přišli, 
za  to, že svoje děti vedou osobním příkladem 
ke  zručnosti a  aktivnímu prožívání volného 
času. Děkujeme za zábavné odpoledne, prožité 
v příjemné společnosti. 

Mgr. Jitka Kučerová, ředitelka školy

Co připravujeme pro děti a rodiče v měsíci červnu

•	 Oslava Dne dětí – zmrzlina a výukový pro-
gram Bezpečný pes.

•	 Návštěva divadelního představení Jabloňová 
víla.

•	 Školkový výlet do ZOO Vyškov.

•	 Pasování předškoláků do řad školáků a roz-
loučení se školním rokem.

•	 Každá třída si dle vlastního výběru uspořádá 
poznávací výlet do okolí Jedovnic.

•	 Ve spolupráci s Klubem rodičů uspořádáme 
Zahradní slavnost.

Základní škola
Zápis do 1. tříd

V  úterý 12. dubna se na  naší základní škole 
konal zápis do 1. tříd. Po dvouleté pauze jsme 
opět mohli budoucí prvňáčky společně s rodiči 
přivítat ve škole.

Při vstupu do  budovy na  děti čekali žáci 4. 
tříd převlečení za  pohádkové postavy, aby se 
stali jejich průvodci zápisem. Nejprve každému 
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školákovi připevnili na  ruku barevného pa-
pouška, poté je i s rodiči zavedli do kanceláře 
školy.

V  1. patře měli rodiče možnost vyfotit si své 
děti ve fotokoutku, kde bylo připravené i malé 
občerstvení.
Ve třídě potom budoucí školáci předvedli, jak 
jsou připraveni do  školy. Paní učitelky si ově-
řovaly orientaci vpravo, vlevo, poznávání barev 
a geometrických tvarů, poznávání první hlásky 
ve slově, kreslení postavy, správnou výslovnost 
hlásek a poslechly si také jestli děti umí zazpí-
vat písničku nebo přednést básničku.
Někteří si sice nebyli příliš jistí svým výkonem, 
ale nakonec všichni úspěšně splnili všechny 
úkoly a  po  zásluze byly odměněni drobných 
dárkem.
Celkem bude školu navštěvovat 42 nových 
prvňáčků.
Přejeme jim úspěšný start do školního života.

Mgr. Jitka Teturová

Ukliďme Česko – Ukliďme si kolem školy!

Naše škola se v  letošním roce poprvé zapojila 
do  dobrovolnické úklidové akce „Ukliďme 
Česko“, jejíž cílem je uklidit nelegálně vzniklé 
skládky a nepořádek.
Za  naši školu akci zaštítil Ekotým, ke  které-
mu se ve  středu 20. dubna připojilo nejenom 
několik dalších spolužáků, ale i  celá školní 
družina! Sešlo se tedy opravdu hodně pracovi-
tých rukou a společně jsme uklidili okolí naší 

školy. Sesbírali jsme přes osm pytlů odpadků 
(papírky, PET lahve, skleněné lahve, igelitové 
obaly, plechovky, zahradní trpaslík a dokonce 
i  dopravní značka!), což představuje asi 85 kg 
odpadu!
Jsme rádi, že se úklid podařil…okolí naší školy 
je teď zase o kousek hezčí!

Mgr. Věra Šnobltová, koordinátorka EVVO

Den zdravého stravování

Ve středu 20. 4. 2022 se uskutečnil ve  spolu-
práci se školní jídelnou Den zdravého stravo-
vání. Polévku Minestrone a oběd číslo 1 (Kuku 
paka - kuřecí nudličky se smetanovou kari 
omáčkou, rýže) nám uvařil pan kuchař Zbyněk 
Diatka, který také obědy společně s našimi ku-
chařkami vydával u  okénka. Odměnou všem 
byly prázdné talíře a dlouhá fronta na přidání.
První malou a  druhou svačinovou přestávku 
měli možnost zájemci z řad dětí i zaměstnanců 
ochutnat ve školní jídelně jednohubky s nový-
mi zdravými pomazánkami. Všichni si na nich 

moc pochutnali. Pan kuchař se s námi podělil 
také o jejich recepty.

1. Ajvarová pomazánka
Ajvar jemný Podravka 100 g, pomazánkové 
máslo 100 g, tavený sýr 50 g, tvaroh 50 g
Pomazánkové máslo vyšleháme s  taveným sý-
rem a tvarohem, poté vmícháme ajvar. Můžeme 
přidat i pažitku nebo nadrobno nakrájenou ci-
bulku. Tavený sýr můžeme nahradit také tva-
rohem. Podáváme s pečivem.
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2. Pomazánka z červené čočky
Červená čočka Lagris 150 g, mrkev 80 g, cibule 
60 g, celer 40 g, plnotučná hořčice podle chuti, 
máslo 50 g (rama, perla..), sůl, špetka pepře
Čočku uvaříme téměř do měkka, případně sce-
díme a dáme do misky. Mezi tím si na pánvi 
opečeme cibulku, dále přidáme nastrouhanou 
mrkev a  celer. Orestovanou zeleninu přidáme 
k  čočce společně s  máslem a  lžičkou hořčice. 
Rozmixujeme do hladka. Nakonec pomazánku 
dochutíme solí. Podáváme s pečivem. Můžeme 
dozdobit nasekanou pažitkou.
Děkujeme.

ZŠ Jedovnice

Návštěva Domu s pečovatelskou službou

V úterý 12. 4. navštívili někteří žáci 4. ročníku 
Dům s  pečovatelskou službou v  Jedovnicích. 
Pro zdejší obyvatele si připravili pásmo bás-
niček s  velikonoční tématikou a  lidové písně. 
Na housle a trubku zahráli krátké skladby. Žáci 

zde popřáli hezké Velikonoce a obdarovali po-
sluchače drobnými dárky, které vyrobily děti 
z vyšších ročníků.

Mgr. Blanka Svobodová, 
PaedDr. Helena Smejkalová
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Dětské hřiště

S  příchodem jarního počasí mohou  zejména 
děti školní družiny a školního klubu začít vyu-
žívat naše nově opravené dětské hřiště.
Původní herní prvky již byly zničené a nevy-
hovovaly tak bezpečnostním nárokům. Hřiště 
si děti ještě postupně vylepší novým travnatým 
povrchem a osází dalšími rostlinami. Své místo 
zde najdou také zástupci hmyzí říše, na které 
zde budou brzy čekat nové domečky, které vy-
robí žáci z 2. stupně v rámci dílenských prací.
Hřiště vzniklo za  finanční podpory 
Ministerstva pro místní rozvoj, dotační výzvy 
na Podporu obnovy a  rozvoje venkova MMR 
ČR 2021 a městyse Jedovnice.
Děkujeme!

Vedení ZŠ

Jedovnická kuňka

Po dvouletém přerušení způsobeném pandemií 
covid-19 se letos uskutečnila tradiční pěvecká 
soutěž Jedovnická kuňka. Akce se zúčastnili 
mladí zpěváčci nejen z naší základní školy, ale 
také ze ZŠ Lipovec, ZŠ Podomí, ZŠ Křtiny, ZŠ 
Sloup, ZŠ Ostrov u  Macochy. Děti soutěžily 
v kategoriích jednotlivci a pěvecká dua či tria. 
Porota neměla lehký úkol vybrat mezi tolika 
skvělými vystoupeními to nejlepší. Velkou po-
chvalu si zaslouží všichni, kteří si dodali odva-
hu vystoupit se svou písničkou na pódium před 
ostatními dětmi i dospěláky.
A jak si v silné konkurenci vedla naše základní 
škola?
Kategorie 4. – 6. ročník
Jednotlivci – 2. místo Denis Grenar
Dua – 2. místo Jakub Štreit a  Magdaléna 
Škvařilová, 3. místo Ellen Šnajdrová, Grenar 
Denis
Kategorie 7. – 9. ročník
Jednotlivci – 2. místo Veronika Veselá
Dua – 3. místo Klára Přikrylová, Musilová 
Gabriela

Všem dětem děkujeme za vzornou reprezentaci 
školy.

ZŠ Jedovnice
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Základní umělecká škola
Základní umělecká škola F. B. Ševčíka

Co se u nás událo
Poslední soutěží konanou v rámci soutěží žáků 
základních uměleckých škol bylo krajské kolo 
ve hře na žesťové dechové nástroje 25. března 
2022 v Brně na ZUŠ Smetanova, kde v VIII. 
kategorii Čestmír Šnoblt vysoutěžil 1. místo.
Ve  dnech 26. – 28. dubna 2022 se v  Poličce 
uskutečnila celostátní přehlídka Mládí 
a  Bohuslav Martinů, kde každoročně naši 
zpěváci získávají skvělá umístění. Ve  zlatém 
pásmu se umístil David Hreňo a Alexandr Pavel 
Bartes, ve stříbrném pásmu Kateřina Pernicová, 
Adéla Piňosová a Justýna Smolenová.
Gratulujeme žákům k tomuto úspěchu a děku-
jeme za vzornou reprezentaci školy.
V neděli 8. května se slavil Den matek napříč 
celou naší republikou. I my jsme přispěli svojí 
„troškou do  mlýna“ a  za  spolupráce s  KDU-
ČSL jsme uspořádali koncert v  jedovnickém 
kulturním domě. Čísel z hudebního oboru bylo 
nespočítaně, představili se také výtvarníci se 
svými keramickými výrobky, ani taneční obor 
nezůstal pozadu a svými výkony dívky vzbudi-
ly velké ovace.

Ale neslavilo se jen v Jedovnicích. Naši žáci po-
těšili maminky i v Ochozi u Brna, v Rudici, 
v Lipovci a v Ostrově u Macochy.
V  týdnu od  22. května do  29. května se ko-
nal celostátní happening ZUŠ Open, kde 
napříč všemi obory se slaví svátek uměleckých 
škol všemi možnými formami koncertů, diva-
del, vernisáží a open air koncertů. U nás tyto 
akce proběhly na  všech pobočkách naší školy 
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a  vyvrcholily 3 velkými koncerty. Ve  čtvrtek 
26. 5. zazněl Rock na nádvoří školy za účasti 
rockových souborů. V  pátek 27. 5. proběhla 
na  sokolském hřišti nejrozsáhlejší akce hap-
pening hudebního, tanečního a výtvarného 
oboru, kde v  průběhu celého odpoledne vy-
stoupilo přes 120 žáků. V sobotu 28. 5. probě-
hl v Boskovicích 1. ročník festivalu ZUŠEK, 
který časem doputuje i  k  nám do  Jedovnic. 
Tímto chceme poděkovat všem našim žákům 
a jejich učitelům za nacvičení vynikajících čísel 
a všem rodičům za podporu.

Co teď tvoří výtvarníci?
Ve  spolupráci se SPŠ Jedovnice navštívili 
žáci výtvarného oboru kovárnu, kde pod do-
hledem pana inženýra Fišera a jeho studentů se 
mohli seznámit s procesem kování a vyrobit si 
vlastní skobu.
V pátek 20. května se v Brně na Písečníku ko-
nalo slavnostní vyhlášení 18. ročníku soutě-
že Moje Veličenstvo kniha. Je již tradicí, že 
žáci jedovnické ZUŠ se soutěže účastní. Za ko-
lektivní práce jsme s  knihou Recepty z  doby 
kamenné získali 1. místo v kategorii 1.-5. roč-
níku a  s  knihou Kouzelné stromy v  kategorii 
6.-9. ročníku také 1. místo. V  individuálních 
kategoriích se všechny zúčastněné knihy také 
umístily. Na 1. místě v kategorii 1.-3. třída byla 
Judita Vávrová s knížkou Dračí kniha, Anežka 

Urbánková ve stejné kategorii se svou knížkou 
Kniha hub získala 3. místo. V  kategorii 4.-5. 
třída ZŠ získala 2. místo Nikol Křížová s kni-
hou Můj svět. V  kategorii 6.-9. ročník získal 
2. místo Martin Doležel s knihou Nightmere 
Dimenzion. Všichni vítězové byli na  svůj 
úspěch patřičně hrdí.

Mgr. Jitka Vávrová

Co nového v tanečním oboru?
Paní učitelka Michaela Hosová upořádala ta-
neční vystoupení a  absolventský koncert 
v kulturním domě v neděli 22. května. Žáci 
ukázali pět tanečních stylů. Od lidových tanců, 
klasických tanců z baletů, přes dětskou tvorbu, 
contenporary dance (současný tanec) a charak-
terní tance. Španělské Seňority nám zatanči-
ly absolventky 7. ročníku Lucie Dohnalová, 
Vendula Křivanová, Klára Přikrylová a Simona 
Svobodová absolventka 4. ročníku 2. stupně 
a  Anička Sehnalová. Program ukončila velmi 
originální společná klaněčka všech žáků taneč-
ního oboru.

Pozvánka
Zveme srdečně posluchače na  tradiční absol-
ventské koncerty.
V neděli 19. června od  14 do  15 hodin zve-
me všechny příznivce školy na  vystoupení 
žáků pěveckého oddělení pod vedením p. uč. 
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Korčákové na náměstí Svobody v Brně v rámci 
festivalu Mozartovy děti.
Srdečně vás zveme i na závěrečný koncert žáků 
ZUŠ, který se uskuteční v  pondělí 27. červ-
na v kulturním domě. V 16:00 hodin se v před-
sálí KD otevře výstava výtvarného oboru, 

včetně závěrečných prací absolventů. V 16:30 
bude zahájen program hudebního oboru v sále.

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
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 h odin.

Pozvánky
 XMorava Park Fest 2022

sobota 25. 6. 2022, Blansko
Akce se uskuteční v  tradičním červnovém 
termínu roku 2022. Vstupenky z  roku 2021 
zůstávají v platnosti a každý návštěvník s pů-
vodní vstupenkou dostane na pokladně dárek 
v  hodnotě 80,- (kredit na  konzumaci) jako 
poděkování.

 X Svátky řemesel a ušlechtilých koní
11.6.2022 10:00 - 12.6.2022 18:00 
Kunštát, Panská zahrada
Tradiční festival lidových i uměleckých řemesel 
a přehlídka krásy ušlechtilých koní pod širým 
nebem v areálu Panské zahrady v Kunštátě.

Inzerce
Sečení trávy od 0,65 Kč/m², tel.: 608 065 337
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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: 25.05., 29.06.2022

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


