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Starostovo okénko
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás dnes v tomto volebním 
období naposledy pozdravil a  alespoň v  krát-
kosti se pokusil zhodnotit uplynulé čtyři roky.
Městys pokračoval v úspěšném čerpání evrop-
ských peněz. Získali jsme milionové dotace 
na  následující investice: na  revitalizaci mateř-
ské školy, na opravu Havlíčkova náměstí a ulic 
Záměstí, Na  Kopci, Tyšova a  Legionářská, 
na  obnovu zeleně u  kostela a  na  vodovodní 
infrastrukturu. Seznam všech dotací je uveden 
v další části Informací.
V těchto dnech dokončujeme povrchy v ulicích 
Na  Kopci a  Tyršova. Začátkem měsíce srpna 
započne oprava krajské komunikace na  Brno 
včetně kruhového objezdu. 
Kromě projektů, na jejichž realizaci byly pou-
žity dotační prostředky, jsme dokázali zainves-
tovat pouze z rozpočtu městyse opravu kotelny 
v  KD, opravu komunikací k  základní škole 
včetně části ul. Podhájí, ul. Nad Rybníkem, 
ul. Kniesova, ul. Kopeček a v chatové oblasti, 
kterou investoval Svazek vodovodů a kanalizací 
Boskovice společně s firmou IMOS, a.s.. 
Nejen dotační tituly evropské, ale také naše 
národní a  zejména krajské, se staly vítaným 
zdrojem příjmů. Z těchto jsme také financovali 
některé akce sice menšího významu, ale pro 
Jedovnice nezbytné. Konečně jsme se dočkali 
vypsání dotačních titulů na  opravu místních 
komunikací, kam jsme podali žádost o opravu 
komunikací v Chaloupkách. 
Avšak nejen dotace, ale i  úzká spolupráce se 
Svazkem vodovodů a kanalizací nám umožnila 

opravit, vyměnit a udržovat vodohospodářský 
majetek v naší obci.
Zastupitelstvo se snažilo podporovat všechny 
své příspěvkové organizace, zejména školy. 
Podpořili jsme budování a udržování majetku 
v ATC Olšovec. 
I  přes podstatné zmrazení veškerých aktivit 
díky Covidu jsme podpořili činnost zájmových 
spolků a  dobrovolných organizací, které nám 
mohou závidět i  mnohá větší města. Nadále 
jsme podpořili mezinárodní spolupráci s  ně-
meckým městem Aschheim.
Během uplynulého volebního období jsme řeši-
li také problémy související s epidemiologickou 
situací a s ekonomickou krizí. Podařilo se nám 
je všechny společně zvládnout. Byly to zejména: 
každodenní provoz pečovatelské služby, úklid 
obce, sečení trávy, údržba obecního majetku, 
úklid sněhu, což vše stálo úsilí zodpovědných 
pracovníků městyse.
Vím, že ne všechno se nám podařilo tak, jak 
jsme si předsevzali. Nezískali jsme dotace 
na projekty opravy budovy č.p. 44, dětské hři-
ště u  rybníka a  místní komunikace. Čekáme 
na  rozhodnutí o přidělení dotace na výstavbu 
multifukčního hřiště. 
Systém dotací, který nás nutí zpracovávat stále 
nové žádosti o dotace, jejichž účel nemůžeme 
ovlivnit a které nejsou bohužel nárokové, proto 
ne každá podaná žádost je úspěšná. 
Čeká nás další, jak se zdá, nikdy nekončící prá-
ce, například na kabelizaci rozvodů elektrické 
energie, dokončení protierozních opatření 
v  Habeši, při opravách místních komunikací 
a úkoly, které přináší každý nový den. 

INFORMACE Z JEDOVNIC – ČERVENEC / SRPEN  2022, číslo 4, rok 2022.
Vydává městys Jedovnice, adresa: Havlíčkovo nám. č. 71, 679 06 Jedovnice.

Vychází jako dvouměsíčník. Distribuuje se zdarma do všech domácností a škol v Jedovnicích.
Registrační číslo MK ČR E 11383. Sazba Ing. Petr Slavíček. Tiskne Tiskárna A.M.G. 
Redaktorka Michaela Doleželová, tel. 723 205 622., e-mail: zpravodaj@jedovnice.cz

Redakce má právo v případě potřeby příspěvky krátit. Za věcnou správnost materiálů zveřejněných v Informacích 
odpovídají autoři, nevyžádané příspěvky se nevrací. Foto na titulní straně Jitka Koutná.

Inzerci přijímá Božena Ševčíková, kulturní referentka ÚM Jedovnice, Havlíčkovo nám. č. 71, 679 06 Jedovnice, 
tel. 516 528 213, fax. 516 442 722, e-mail: kultura@jedovnice.cz

Ceník inzerce: plošná inzerce – 1000 Kč celostránková, 500 Kč polovina stránky, 330 Kč třetina stránky, 250 Kč 
čtvrtina stránky; řádková inzerce – 60 Kč za 1. řádek, za každý další +20 Kč.

Uzávěrka příštího čísla (ZÁŘÍ / ŘÍJEN 2022) bude ve čtvrtek 29. 9. 2022.



3

Chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům 
úřadu městyse, všem zastupitelům a  v  nepo-
slední řadě Vám všem za  toleranci při reali-
zaci jednotlivých staveb a také za to, že jste se 

jakýmkoliv způsobem podíleli na  rozvoji naší 
obce.
Na závěr mi dovolte, abych Vám popřál hodně 
zdraví a mnoho krásných dnů.

 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. 56 ze dne 07. 06. 2022

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:
Rada městyse Jedovnice schvaluje:
•	 návrh příspěvků do kroniky městyse za rok 

2021 a  vyslovuje poděkování paní J. K. 
za  příkladné převzetí a  vedení kroniky 
městyse. 

•	 Smlouvu o  zřízení věcného břemene č.: 
PR-014330060180/001-ADS se společnos-
tí E.  ON Distribuce, a. s., F.A. Gerstnera 
2151/6, 370 49 České Budějovice

•	 Smlouvu o  zřízení věcného břemene č.: 
9900104901_2/VB se společností GasNet, 
s.  r.  o., Klišská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí 
nad Labem

•	 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcné-
ho břemene č. PR-00103007480/001-ENGB 
se společností E. ON Distribuce, a. s., F.A. 
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

•	 Smlouvu o  smlouvě budoucí o  zřízení věc-
ného břemene č. PR-001030074077-MOPR 
se společností E. ON Distribuce, a. s., F.A. 
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

•	 Smlouvu o  smlouvě budoucí o  zřízení věc-
ného břemene č.  PR-001030071406/002 
ENGB se společností E. ON Distribuce, 
a. s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370  01 České 
Budějovice

•	 Smlouvu o  smlouvě budoucí o  zřízení věc-
ného břemene č.  PR-001030064344/001-
ENGB se společností E. ON Distribuce, 
a. s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370  01 České 
Budějovice

•	 Smlouvu o  smlouvě budoucí o  zřízení věc-
ného břemene č.  PR-001030074799/001-
MOPR se společností E. ON Distribuce, 
a. s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370  01 České 
Budějovice

•	 zrušení přípojky kabelové televize k  31. 5. 
2022, žadatel M. Š., Jedovnice

•	 Odpisový plán dlouhodobého hmotné-
ho majetku na  rok 2022 Mateřské školy 
Jedovnice, příspěvkové organizace, Zahradní 
632, 679  06 Jedovnice, dle předloženého 
návrhu.

•	 Organizační strukturu Úřadu městyse 
Jedovnice platnou od  1. 7. 2022, která je 
Přílohou č.  5 Organizačního řádu Úřadu 
městyse Jedovnice. 

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

na pozemcích p.č. 972, 968, 966, 851/1, 963, 
941/1, 938, 944, 936/1, 983/5, 934/1, 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. 851/1, 941/1, 983/5 a  934/1, k.ú. 
Jedovnice), žadatel MONELA elektro s.r.o., 
RS Vyškov, Dobrovského 422/3, 682  01 
Vyškov.

•	 se stavbou „Jedovnice – úprava DS, Hloušek” 
na pozemcích p.č. 288/8, 357/1, 356, vše ka-
tastrální území Jedovnice, obec Jedovnice, 
dle předložené situace za podmínek daných 
Dohodou o  právu provést stavbu na  po-
zemcích ve  vlastnictví městyse Jedovnice 
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(parcela p.č. 288/8, k.ú. Jedovnice), žada-
tel MONELA elektro s.r.o., RS Vyškov, 
Dobrovského 422/3, 682 01 Vyškov

•	 se stavbou „Jedovnice – úprava DS, 
Lerchcová” na  pozemcích p.č. 984, 985, 
876, vše katastrální území Jedovnice, obec 
Jedovnice, dle  předložené situace za  podmí-
nek daných Dohodou o právu provést stavbu 
na pozemcích ve vlastnictví městyse Jedovnice 
(parcely p.č. 876 a  985, k.ú. Jedovnice), ža-
datel MONELA elektro s.r.o., RS Vyškov, 
Dobrovského 422/3, 682 01 Vyškov

•	 s PD stavby „Truhlářství NIKOL-vodovodní 
přípojka“ na pozemcích p.č. 1080/2 a 1043/2, 
k.ú. Jedovnice. Pozemek p.č. 1043/1, k.ú. 
Jedovnice je ostatní komunikace – ulice 
Záměstí, na které probíhají výkopové práce. 
Realizaci vodovodní přípojky je nutné pro-
vádět v  koordinaci s  touto stavbou, žadatel 
Ing. J. V., Jedovnice

•	 umístěním přípojkové skříně a  uložením 
nového kabelového vedení NN pro připo-
jení řadových garáží ev. č. 567 až ev.č. 576 
na pozemku p.č. 985, k. ú. Jedovnice, obec 
Jedovnice, který je ve  vlastnictví městyse 
Jedovnice, žadatel J. P., Jedovnice

•	 se stavbou „Jedovnice–úprava DS, Černý” 
na pozemcích p.č. 1675/1 a 1678, vše kata-
strální území Jedovnice, obec Jedovnice, dle 
předložené situace za  podmínky uvedení 
parcely dotčené výkopy do  původního sta-
vu. Žadatel Mopre s.r.o., RS Vyškov, Krátká 
642/1, 682 01 Vyškov

•	 se stavbou „Jedovnice–úprava DS, Peňázová” 
na pozemcích p.č. 1043/1 a p.č. 1443, vše k. 
ú. Jedovnice, obec Jedovnice, dle předložené 
PD za podmínek daných Dohodou o právu 
provést stavbu na  pozemcích ve  vlastnic-
tví městyse Jedovnice (parcela p.č. 1043/1, 
k.ú. Jedovnice), žadatel MOPRE s.r.o., RS 
Vyškov, Krátká 642/1, 682 01 Vyškov

•	 s  umístěním krytého přístřešku vedle no-
vostavby objektu individuální rekreace 

na  pozemku p.  č. 1747/1, k.ú. Jedovnice, 
obec Jedovnice, ve  vlastnictví městyse 
Jedovnice (dle přiloženého popisu a situace), 
žadatel L. K., Rozstání

•	 s  přemístěním AlzaBoxu ke  kulturnímu 
domu, Na Kopci 571.

•	 s podnájmem části parcely 2644/20 v k. ú. 
Jedovnice pro umístění objektu rekreace 
firmy CEREA, a. s., Dělnická 384, 531 25 
Pardubice

•	 s využitím veřejné cyklostezky vedoucí přes 
pozemek 2673/1, na  kterém bude probíhat 
veřejná cykloakce „Pístovický cyklokapr dne 
11. 9. 2022“, žadatel Cyklistický klub Brno, 
z.s.

•	 s  přijetím účelové investiční a  neinvestiční 
dotace poskytnuté prostřednictvím JMK 
na „Pořízení věcných prostředků pro JSDH 
Jedovnice“ ve výši 68.000 Kč. 

Rada městyse Jedovnice bere na vědomí:
•	 zprávu o  šikaně ze dne 31. 3. 2022 

na  Základní škole Jedovnice, příspěvkové 
organizaci, Nad Rybníkem 401, 679  06 
Jedovnice

•	 Petici podanou dne 6. 6. 2022 týkající se 
objektů Na Kopci 83 a Havlíčkovo nám. 44 
a postupuje ji k projednání na nejbližší zase-
dání zastupitelstva městyse. 

Rada městyse Jedovnice nesouhlasí:
•	 se žádostí Základní školy Jedovnice, pří-

spěvková organizace, Nad Rybníkem 401, 
679 06 Jedovnice, o navýšení neinvestičního 
příspěvku na provoz základní školy. 

Rada městyse Jedovnice nereflektuje:
•	 na předkupní právo nemovitosti č.e. 325.
Rada městyse Jedovnice potvrzuje:
•	 zřízení dvou odborů Úřadu městyse 

Jedovnice, a  to Ekonomického odboru 
a  Stavebního odboru, jehož součástí je sta-
vební úřad. 

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 57 ze dne 27. 06. 2022

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse Jedovnice schvaluje:
•	 Dodatek č. 1 ke  Smlouvě o  dílo na  pro-

vedení díla dle projektové dokumentace 
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„Stezka pro chodce a cyklisty JEDOVNICE 
– KRASOVÁ“ s firmou SET - stavby s.r.o., 
684 01 Němčany 290

•	 Dodatek č. 2 ke  Smlouvě o  dílo na  pro-
vedení díla dle projektové dokumentace 
„Stezka pro chodce a cyklisty JEDOVNICE 
– KRASOVÁ“ s firmou SET - stavby s.r.o., 
684 01 Němčany 290

•	 výpověď smlouvy o zneškodňování a separa-
ci odpadu v obci Jedovnice č.30/00, uzavře-
nou s původní společností RPS-EKOLOGIE 
s.r.o., IČ: 60470607  dne 1. 4. 2000, jejíž 
jmění přešlo na  nástupnickou společnost 
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ: 
49356089 ke dni 31.12.2003 a se kterou již 
byly uzavřeny dodatky č. 1, 2 a 3. k uvedené 
smlouvě

•	 přidělení bytu č. 3C2K4 v  Domě s  pečo-
vatelskou službou, Zahradní 699, 679  06 
Jedovnice, panu J. K., Jedovnice. 

•	 přidělení bytu č. 3C1L1 v  Domě s  pečo-
vatelskou službou, Zahradní 699, 679  06 
Jedovnice, panu J. F., Spešov. 

•	 odměnu ředitelce Základní školy Jedovnice, 
příspěvkové organizace, Nad Rybníkem 401, 
679 06 Jedovnice, Ing. L. D., Ph.D., za ob-
dobí leden až červen 2022 dle předloženého 
návrhu

•	 odměnu ředitelce Mateřské školy Jedovnice, 
příspěvková organizace, Zahradní 632, 
679 06 Jedovnice, Mgr. J. K. za období leden 
až červen 2022 dle předloženého návrhu

Rada městyse Jedovnice souhlasí:
•	 s  přijetím nepeněžitého daru (automatic-

ká pračka) pro Základní školu Jedovnice, 

příspěvková organizace, Nad Rybníkem 401, 
679 06 Jedovnice. 

•	 s  realizací projektu v  rámci výzvy č. 02 
_22_002 (ŠABLONY PRO MŠ A  ZŠ 
I  Operačního programu Jan Amos 
Komenský) Mateřskou školou Jedovnice, 
příspěvková organizace, Zahradní 632, 
679 06 Jedovnice

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

ze dne 15. 6. 2022. 
•	 zápis z  jednání Kulturně spolkové komise 

ze dne 8. 6. 2022.
Rada městyse Jedovnice v  souladu s  usta-
novením § 102 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích (obecních zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů
a)  schvaluje podání žádosti o  zápis změny 

v údajích vedených v rejstříku škol a škol-
ských zařízení pro školní družinu, jejíž 
činnost vykonává příspěvková organizace 
Základní škola Jedovnice, příspěvková 
organizace, Nad Rybníkem 401, 679  06 
Jedovnice, která se týká zvýšení nejvyššího 
povoleného počtu žáků ve  školní družině 
ze  100 na  120 míst s  účinností od  1. 9. 
2022.

b)  pověřuje ředitelku příspěvkové organiza-
ce Základní škola Jedovnice, příspěvková 
organizace, Nad Rybníkem 401, 679  06 
Jedovnice k  podání výše uvedené žádosti 
Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, 
odbor školství.

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 58 ze dne 12. 07. 2022

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

ného břemene č.: PR-001030074430/003-
MOPR „Jedovnice – úprava DS, Bezděk“ 
s EG.D, a. s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno. 

•	 smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000058 
s panem M. B., Praha

•	 smlouvu o výpůjčce na žací traktor STIHL 
RT 61272L se zájmovým sdružením SK 
Jedovnice, Havlíčkovo nám. 71, 679  06 
Jedovnice

•	 vyřazení DDHM a  DDNM za  kalendář-
ní rok 2022 z  majetku Základní školy 
Jedovnice, příspěvková organizace, Nad ryb-
níkem 401, 679 06 Jedovnice. 
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•	 přidělení bytu č. 3C2K4 v  Domě s  pečo-
vatelskou službou, Zahradní 699, 679  06 
Jedovnice, panu J. H., Jedovnice. 

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

na  pozemcích p.č. 2528/17, 2528/288, 
2528/309 a 2528/311, vše katastrální území 
Jedovnice, obec Jedovnice, dle předložené 
situace za  podmínky uvedení parcel dotče-
ných výkopy do  původního stavu. Žadatel 
Mopre s.r.o., RS Vyškov, Krátká 642/1, 
682 01 Vyškov.

•	 se stavbou: „Vodovodní a kanalizační přípoj-
ka pro rekreační objekt č.ev. 202, Jedovnice“ 
dle předložené dokumentace, na pozemcích 
p.č. 2070/1, 2102 a  2103, katastrální úze-
mí Jedovnice, obec Jedovnice, které jsou 
ve vlastnictví městyse Jedovnice. Do 30 dnů 
od dokončení stavby předá stavebník digitál-
ní dokumentaci skutečného provedení stavby 
nebo jiných podkladů v  případech, kdy se 
nezpracovává geodetická část dokumentace 
na SÚ. Žadatel Ing. P. L., Zádveřice, zastu-
pující J. J., Brno

•	 se stavebními úpravami chaty ev. č. 71 
na pozemku p. č. 1831, k.ú. Jedovnice, obec 
Jedovnice, ve  vlastnictví městyse Jedovnice 
(dle předložené vizualizace). Žadatel Bc. D. 
M., Vyškov. 

•	 s provedením zpevněných ploch a opěrných 
zídek v  rámci již povolených stavebních 
úprav rekreačních objektů č.ev. 31 a  32, 
Jedovnice na pozemku parcela číslo 1747/1, 
k.ú. Jedovnice, obec Jedovnice, ve vlastnictví 
městyse Jedovnice (dle předloženého popisu 
a situace). Žadatel Ing. B. L., Olomučany. 

•	 se stavbou „Optická síť Jedovnice – 
Chaloupky“, která řeší vybudování nové 
optické kabelové sítě na  pozemcích p.  č. 
842, 833, 585, 593, 651, 660, 732, 649/1-6, 
743, a 680/1, k.ú. Jedovnice, obec Jedovnice, 
všechny ve  vlastnictví městyse Jedovnice. 
Stavba bude realizována v  souladu s  rekon-
strukcí místních komunikací. Do  30 dnů 
od dokončení stavby předá stavebník digitál-
ní dokumentaci skutečného provedení stav-
by nebo jiných podkladů v  případech, kdy 
se nezpracovává geodetická část dokumen-
tace na  SÚ. Žadatel: Ign.cz.internet, s.r.o., 

Havlíčkovo nám. 653, 679  06 Jedovnice, 
zastoupena projektantem Z. M., Slavkov 
u Brna.

•	 s  PD stavby „Stavební úpravy RD“ na  po-
zemku p.č. 903/4, k.ú. Jedovnice, ve  vlast-
nictví investora. Žadatel J. A., Jedovnice. 

•	 s rekonstrukcí stávajícího plotu na p.č. 2157 
a 2158/1, k.ú. Jedovnice ve vlastnictví žada-
telky. Žadatel Ing. V. S., Brno. 

•	 se stavbou „Optická síť-Jedovnice – ul. 
Kopeček“, která řeší vybudování nové op-
tické kabelové sítě na pozemcích p. č. 851/1, 
941/1, 972, 934/1 a  983/5 k.ú. Jedovnice, 
obec Jedovnice za  podmínek daných 
Dohodou o  právu provést stavbu na  po-
zemcích ve  vlastnictví městyse Jedovnice 
(parcela p.č. 983/5, k.ú. Jedovnice). Žadatel 
Z. M., Slavkov u Brna, zastupující investora 
Ign.cz.internet, s.r.o., Havlíčkovo nám. 653, 
679 06 Jedovnice

•	 se stavbou: „Vodovodní přípojka pro ob-
jekty na pozemku p.č. 1097, Jedovnice“ dle 
předložené dokumentace, na  pozemcích 
p.č. 1043/1 a  1097, k. ú. Jedovnice, obec 
Jedovnice. Stavbou je dotčen pozemek p.č. 
1043/1, k.ú. Jedovnice, který je ve vlastnictví 
městyse Jedovnice. Jedná se o ostatní komu-
nikaci, v případě, že bude nutný její překop, 
je nutné uvedení pozemku do  původního 
stavu. Žadatel P.  O., Jedovnice, zastupující 
na základě plné moci M. T., Jedovnice

•	 se zveřejněním záměru pronájmu části po-
zemku p. č. 1375/27 na o výměře cca 90 m2

•	 s  provedením úpravy povrchu pozemku 
pro  parkování aut, kterou bude financo-
vat žadatel Společenství vlastníků domu 
Na Větřáku 529, Jedovnice. 

•	 s přijetím účelové neinvestiční dotace na vý-
daje JSDH pro rok 2022 ve výši 150 000 Kč

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

ku p. č. 2528/211.
•	 se zveřejněním záměru směny pozemků p. č. 

2456/73 ve vlastnictví městyse s pozemkem 
p. č. 484, vlastník pan K. M., Marianin.

•	 s  žádostí o  umístění zpomalovacího pásu 
před budovu č.p. 767 na ulici Kopeček, žada-
telky Ing. Mgr. M. J., Jedovnice, a navrhuje 
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umístit v těchto místech vodorovné varovné 
dopravní značení.

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

ze dne 11. 7. 2022. 

Rada městyse Jedovnice revokuje:
•	 své usnesení č. 53/19 z 53. schůze rady měs-

tyse konané dne 22. 3. 2022. 
Rada městyse Jedovnice určuje:
•	 jako náhradnici pro přidělení bytu č. 3C2K4 

v Domě s pečovatelskou službou, Zahradní 
699, 679 06 Jedovnice, paní E. O., Jedovnice. 

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice č. 21 ze dne 
14. 06. 2022 konané v kulturním domě

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

Doležela a pana Michala Prause. 
2. schvaluje po doplnění program 21. zasedá-

ní zastupitelstva městyse. 
3. schvaluje Závěrečný účet městyse 

Jedovnice za rok 2021 včetně Zprávy o vý-
sledku přezkoumání hospodaření městyse 
Jedovnice za rok 2021 bez výhrad. 

4. schvaluje účetní závěrku městyse k 31. 12. 
2021, včetně výsledku hospodaření městyse 
včetně jeho rozdělení v souladu s ust. § 29 
Vyhlášky č. 220/2013 Sb., o  požadavcích 
na schvalování účetních závěrek některých 
vybraných účetních jednotek. 

5. schvaluje Zprávu o výsledku inventarizace 
městyse ke dni 31. 12. 2021. 

6. schvaluje Dodatek č. 2 ke  smlouvě 
č.  JMK075267/22/OSV o  poskytnutí 
finanční podpory na  poskytování soci-
álních služeb z  rozpočtu JMK ve  výši 
1.296.300 Kč. 

7. projednalo výsledek kontroly samostatné 
působnosti městyse Jedovnice, kterou pro-
vedlo Ministerstvo vnitra, odbor veřejné 
správy, dozoru a kontroly, náměstí Hrdinů 
1634/3, 140 21 Praha 4, jejímž předmětem 
bylo dodržování § 5-6, a  § 14-18 zákona 
č.  106/1999 Sb., o  svobodném přístupu 
k  informacím, v  platném znění, a  vzalo 
na  vědomí opatření k  nápravě kontrolou 
zjištěných nedostatků a  zamezení jejich 
opakování. 

8. projednalo návrh na  pořízení změ-
ny podaný fyzickou osobou A. K., 
Jedovnice, a  nedoporučuje pořízení 

změny dle žádosti navrhovatelů jako 
plochy bydlení Bl, a to zejména z toho 
důvodu, že v  současnosti Pořizovatel, 
ani projektant změny nebude schopen 
prokázat potřebu vymezení nových 
zastavitelných ploch ve  smyslu ust. § 
55 stavebního zákona. Nelze vyloučit 
uplatnění nesouhlasu dotčeného orgá-
nu hájícího zájmy ochrany ZPF (do-
tčení půdy s  vysokou třídou ochrany). 
Prověření koncepce uspořádání ploch 
v této části městyse by bylo možné pou-
ze za předpokladu, že městys si nejpr-
ve ověří potřebu vymezení rezervních 
ploch, dětského hřiště, dopravní řešení 
v této části území atd.. Pokud by mělo 
dojít k zásadním změnám v uspořádání 
ploch, pořizovatel doporučuje zpraco-
vat nový územní plán. 

9. schvaluje pořízení změny Územního plánu 
Jedovnice, podaný fyzickou osobou J. B., 
Jedovnice a mž. J. a Mgr. M. B., Jedovnice, 
týkající se změny podmínek využití ploch 
zahrnující části pozemků parc.č. 2528/309, 
2528/310 a  2528/23 vše v  katastrálním 
území Jedovnice z návrhových ploch zeleně 
ochranné a  izolační ZO do ploch bydlení 
individuální BI. Změna bude v  souladu 
s ust. § 55a až § 55c zákona č. 183/2006 
Sb., v platném znění (stavební zákon), poři-
zována zkráceným způsobem.

10. bere na  vědomí vyjádření a  doporučení 
Národního památkového ústavu pro obě 
lokality, které nikdy nebyly řešeny jako pa-
mátkově chráněné. 
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11. nesouhlasí s  odkoupením budovy Sýpky 
do majetku městyse, kterou současný vlast-
ník budovy k prodeji nenabízí

12. souhlasí s vypracováním odborných archi-
tektonických projektů, které by umožnily 
adaptaci této lokality k všestrannému vyu-
žití občany městyse. 

13. schvaluje Zprávu o uplatňování Územního 
plánu Jedovnice s  pokyny pro zpracování 
návrhů změn – období 3/2017 až 10/2021.

14. souhlasí se směnou pozemku parc. č. 249/2 
o výměře 142 m2a pozemku parc. č. 2662/57 
o výměře 78 m2 a schvaluje Prohlášení vlast-
níka o  zániku věcného břemene podle § 

1302 zákona č.  89/2012  Sb., občanského 
zákoníku, a Směnnou smlouvu s manžely 
Z. a L. K., Jedovnice. 

15. schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2022 dle 
předloženého návrhu.

16. bere na  vědomí zápis ze schůze 
Finančního výboru Zastupitelstva městyse 
Jedovnice ze dne 31. 5. 2022.

17. schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
s firmou KUBIKO s. r. o., 679 23 Brumov 
103, IČO 27710637, na  realizaci zakázky 
„Jedovnice – oprava místní komunikace – 
Kniesova v k. ú. Jedovnice“.

Další důležité informace
Platba místních poplatků 

Z  důvodu odchodu pracovnice poplatků 
v  měsíci září a  nástupu nové zaměstnankyně 
žádáme občany, aby úhradu místních poplat-
ků nenechávali až na  měsíc září, ale uhradili 
je již během měsíce srpna. Současně opětovně 

připomínáme, že preferujeme platbu převodem 
z účtu. 
Od 1. 10. 2022 bude zrušena e-mailová adresa 
kultura@jedovnice.cz, která bude nahrazena 
novou adresou poplatky@jedovnice.cz. 

Poděkování

Po 35 letech se rozhodla ukončit svoje působení 
na Úřadu městyse v  Jedovnicích paní Božena 
Ševčíková. Po  celou dobu svého zaměstnání 
byla „duší úřadu“. Svoji práci (podatelnu, výběr 
poplatků, evidenci hrobových míst, komunika-
ci s MŠ a ZŠ, zastupující pokladnu a matriku 
a tajemnici Komise pro mezinárodní spolupráci 

a dříve také tajemnici Komise kulturní) vždy 
vykonávala s nasazením a ochotou. Každému 
žadateli se snažila vyjít vstříc. Děkuji jí za naši 
vzájemnou dobrou spolupráci a přeji jí za sebe 
i za úřad městyse zdraví, spokojenost a mnoho 
osobních i pracovních úspěchů v dalším životě. 

Ing. Marta Tesařová, tajemnice ÚM

KTV

Připojení ke  KTV hlaste do  30. 
září. Přípojku KTV nelze z klimatických dů-
vodů provést od října do března. Proto pokud 
o připojení ke KTV uvažujete, nahlaste se pro-
sím nejpozději do konce září u paní tajemnice 
na ÚM,

tel.: 606 760 194, e-mail: tajemnice@jedovni-
ce.cz. Další připojování proběhne až po zimě. 
Lze domluvit i pořízení na splátky.
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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 uklá-
dali 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.:
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.:
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.:
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.:
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

Dotace 2018-2022

Rok Poskytovatel Účel Částka dotace

20
22

**

MV GŘ HZS ČR 
(prostřednictvím JMK)

Zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru 
dobrovolných hasičů JPO II - mzdy 150 000,00

Jihomoravský kraj Pořízení věcných prostředků pro JSDH Jedovnice 68 000,00

Jihomoravský kraj Pečovatelská služba - DPS § 101a 1 845 200,00
Jihomoravský kraj Pečovatelská služba - terénní pečovatelská služba § 105 73 000,00
Česko-německý fond 
budoucnosti Dotace na mezinárodní spolupráci Opět spolu 71 442,00

Ministerstvo pro místní 
rozvoj Dětské hřiště ZŠ Jedovnice 312 741,00

Ministerstvo pro místní 
rozvoj Místní komunikace Jedovnice 8 762 724,00

Ministerstvo pro místní 
rozvoj Parkoviště Havlíčkovo náměstí 826 446,00

Ministerstvo pro místní 
rozvoj

Stezka pro chodce a cyklisty v úseku Jedovnice 
- Krasová 9 542 750,00

Ministerstvo životního 
prostředí Komplexní obnova veřejné zeleně 907 566,90

Celkem 22 559 869,90

20
21

MV GŘ HZS ČR 
(prostřednictvím JMK)

Zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru 
dobrovolných hasičů JPO II - mzdy 210 000,00

MV GŘ HZS ČR 
(prostřednictvím JMK)

Zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru 
dobrovolných hasičů JPO II - výjezdy 59 626,00
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Rok Poskytovatel Účel Částka dotace
20

21
Jihomoravský kraj Pořízení ochranných prostředků pro JSDH Jedovnice 67 000,00
Jihomoravský kraj Pečovatelská služba - DPS § 101a 1 563 700,00
Jihomoravský kraj Pečovatelská služba - terénní pečovatelská služba § 105 62 500,00

Jihomoravský kraj - MPSV Mimořádné odměny zaměstnancům sociálních služeb - 
COVID 10/20-02/21 285 262,00

Jihomoravský kraj Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za rok 
2020 5 523,00

Ministerstvo životního 
prostředí Sběrný dvůr Jedovnice - investice 921 392,01

Celkem 3 175 003,01

20
20

MV GŘ HZS ČR 
(prostřednictvím JMK)

Zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru 
dobrovolných hasičů JPO II - mzdy 175 000,00

MV GŘ HZS ČR 
(prostřednictvím JMK)

Zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru 
dobrovolných hasičů JPO II - výjezdy 76 600,00

Jihomoravský kraj Pořízení ochranných prostředků pro JSDH Jedovnice 91 000,00
Jihomoravský kraj Pečovatelská služba - DPS § 101a 1 211 900,00
Jihomoravský kraj Pečovatelská služba - terénní pečovatelská služba § 105 69 600,00

Jihomoravský kraj - MPSV Mimořádné odměny zaměstnancům sociálních služeb 
- COVID 102 704,00

Jihomoravský kraj - MPSV Zvýšené provozní výdaje na COVID 19 na sociální služby 16 998,00

Jihomoravský kraj Vybudování veřejného osvětlení k ZŠ, ZUŠ a SPŠ 
Jedovnice 500 000,00

Ministerstvo pro místní 
rozvoj Obnova povrchu komunikace v části ul. Legionářská 1 066 815,00

Ministerstvo kultury Přechod na systém Tritius REKS v městysi a připojení 
k regionálnímu systému pověřené knihovny 38 000,00

Jihomoravský kraj Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích 
za období od 01. října 2017 do 31. prosince 2018 35 130,00

Jihomoravský kraj Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za rok 
2019 101 574,00

Celkem 3 485 321,00

20
19

MV GŘ HZS ČR 
(prostřednictvím JMK)

Zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru 
dobrovolných hasičů JPO II - mzdy 150 000,00

MV GŘ HZS ČR 
(prostřednictvím JMK)

Zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru 
dobrovolných hasičů JPO II - výjezdy 90 348,00

Jihomoravský kraj Pořízení VPPO a ochranných prostředků pro JSDH 
Jedovnice 72 000,00

Jihomoravský kraj Pečovatelská služba - DPS § 101a 1 022 600,00
Jihomoravský kraj Pečovatelská služba - terénní pečovatelská služba § 105 58 400,00
Všeobecná pokladní 
správa (prostřednictvím 
JMK)

Příprava sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 20 090,00

Česko-německý fond 
budoucnosti, nadační 
fond

Přátelství nejen mezi komisemi 67 250,00

Jihomoravský kraj Vybudování veřejného osvětlení k ZŠ, ZUŠ a SPŠ 
Jedovnice 500 000,00
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Rok Poskytovatel Účel Částka dotace
20

19

Ministerstvo životního 
prostředí OPŽP

5.1.a Snížení energetické náročnosti budov MŠ 
v Jedovnicích 3 796 066,75

5.1.b Snížení energetické náročnosti budov MŠ 
v Jedovnicích 808 988,55

Celkem 6 585 743,30

20
18

*

MV GŘ HZS ČR 
(prostřednictvím JMK)

Zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru 
dobrovolných hasičů JPO II - mzdy 150 000,00

MV GŘ HZS ČR 
(prostřednictvím JMK)

Zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru 
dobrovolných hasičů JPO II - výjezdy 93 421,00

Jihomoravský kraj
Podpora JSDH - zdokonalení řidičských schopností 
strojníků jednotky požární ochrany, kategorie II, městys 
Jedovnice 

17 787,00

MV GŘ HZS ČR Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro 
JSDH Jedovnice

2 500 000,00
Jihomoravský kraj 1 666 000,00
Jihomoravský kraj Pečovatelská služba - DPS § 101a 998 000,00
Jihomoravský kraj Pečovatelská služba - terénní pečovatelská služba § 105 58 400,00
Česko-německý fond bu-
doucnosti, nadační fond Dvacet let přátelství komisí Aschheim-Jedovnice 56 000,00

Jihomoravský kraj Oprava chodníku pro pěší kolem rybníka Olšovec II. 
etapa 500 000,00

Jihomoravský kraj Vybavení knihovny v Jedovnicích novými regály 50 000,00
DSO Spolek pro rozvoj 
venkova Moravského 
krasu

Předcházení vzniku odpadů v Moravském krasu - 
štěpkovač a kompostéry 572 720,73

Ministerstvo pro místní 
rozvoj - IROP Rozšíření a modernizace HW a SW - Městys Jedovnice 1 129 238,80

Celkem 7 791 567,53

* Jedná se o upřesnění Přehledu dotací zveřejněného ve zpravodaji 09-10/2018.
** Projekty, na které se v roce 2022 čerpají dotace, ještě nejsou uzavřené, proto se může výše dotace 

změnit. U dotací z ministerstev jsou uvedeny částky dotace dle Rozhodnutí k dotacím.
V období 2018-2022 bylo žádáno i o další dotace, které městys nezískal. Jedná se např. o 
dotace: Rekonstrukce polyfunkčního domu Havlíčkovo nám. 44
•	 Víceúčelové sportovní hřiště v Jedovnicích
•	 Dětské hřiště u rybníka
•	 Vestavba odborných učeben na ZŠ Jedovnice
•	 Oprava místní komunikace ul. Podhájí
•	 Rekonstrukce místní komunikace V Chaloupkách
•	 Zvýšení bezpečnosti osob v Jedovnicích - bezpečné přechody pro chodce a jejich osvětlení

Společenská kronika
Jubilea

Blahopřejeme všem jubilantům, kteří oslaví na-
rozeniny v měsíci červenci a srpnu 2022.

Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a spokojenost 
do dalších let života.



12

Červenec
01.07. Emilie Němcová, Na  Kopci 502, 84 
roků
03.07. Věra Stará, Zahradní 699, 87 roků
04.07. Jitka Sotolářová, Kopeček 583, 84 roků
13.07. Eliška Nejezchlebová, Habeš 599, 96 
roků
14.07. Věra Pešičková, Nad Rybníkem 367, 81 
roků
16.07. Miroslav Lapka, Na Kopci 502, 82 roků
19.07. Václav Cimbálník, Na Větřáku 574, 87 
roků
26.07. Alena Formánková, Barachov 182, 81 
roků
26.07. Anna Opltová, Wanklova 184, 91 roků
27.07. Anežka Zouharová, K  Propadání 232, 
81 roků

30.07. Jaroslava Dohnalová, Barachov 214, 80 
roků
Srpen
04.08. Jaroslav Pernica, Zahradní 699, 85 roků
05.08. Dominik Štelmach, Záměstí 101, 92 
roků
05.08. Marie Doleželová, Za Kostelem 444, 93 
roků
06.08. Alžběta Kocourková, Zahradní 699, 82 
roků
13.08. Marie Grimová, Na Kopci 502, 81 roků
20.08. Jiří Kmeč, Habeš 479, 83 roků
21.08. Marie Smoradová, Na  Kopci 501, 83 
roků
22.08. Jarmila Srncová, Jiráskova 379, 89 roků
27.08. Jiří Suchý, Wanklova 97, 84 roků
28.08. Alois Musil, Na Kopci 543, 86 roků
31.08. Soňa Jurková, Zahradní 699, 91 roků

V obřadní síni jsme uvítali:

•	 Anastázii	Vaňkovou,	Brněnská	219
•	 Jana	Benešovského,	Na	Kopci	502
•	 Veroniku	Galitovou,	Zahradní	677
•	 Viktora	Kokrdu,	Na	Kopci	566
•	Marka	Ševčíka,	U	Hrubé	lípy	551
•	 Samuela	Mayera,	K	Propadání	86

Upozornění pro rodiče – Pokud budete 
mít zájem, aby Vaše „děťátko“ bylo pozváno 
na slavnostní vítání nových občánků, dostavte 
se prosím na Úřad městyse Jedovnice, kde vy-
plníte přihlášku na tuto akci nebo využijte níže 
uvedený dokument ke stažení.
Vyplněný formulář  prosím odevzdej-
te na  Úřadu městyse Jedovnice - matrika.  

Na  vítání občánků budou pozvány děti jen 
s  předem vyplněnou přihláškou na  slavnost-
ní vítání narozených dětí s  trvalým pobytem 
v Jedovnicích.
Přihláška „Vítání občánků“ ke stažení: 
https://www.jedovnice.cz/cs/matrika
Informaci o  termínu obřadu Vám zašle-
me poštou, zhruba 2 týdny před konáním.  
Pokud Vám termín nebude vyhovovat, či se 
obřadu nezúčastníte, oznamte nám to prosím 
včas.

Tereza Gottwaldová 
matrikářka ÚM Jedovnice 

Kultura
Novinky v knihovním fondu od 1. 6. 2022

BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
Klubko zmijí (Dominik Dán)
Kruhy na rybníku (Martin Rejman)
Krycí jméno Studentka (Milena Štráfeldová)

Papírová pouta (Eliška Fojtová)
Děvčata z Firefly Lane (Kristin Hannahová)
Chlorid sodný (Jussi Adler-Olsen)
Malvína (Anna Szafraňska)
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Maminka vaří líp, miláčku 
(Alena Jakoubková)
Mlha mezi námi (Katarína 
Gillerová)
Nepříliš šťastná rodina 
(Sharp Lapena)
Pán temnot (Elizabeth 
Hoyt)
Příliš tiché lesy (Kimi 
Cunnigham Grant)
Seznamka (Anna Betrix Bártová)
Štestí v neštěstí (Danielle Steel)
To přichází děsy (Aleš Novotný)
Vesnice (Kristýna Trpková)
Ženy ze statku Falkensee (Luisa von Kamecke)
Ani slovo (Patricia Gibneyová)
Co když žádné zítra nebude? (Dagmar Digma 
Čechová)
Italské léto (Jennifer Probstová)
Její ozvěna (Sarah Galiley)
Koruna věčného soumraku (James Rollins)
Neviditelná zranění (Věra Fojtová)
Pošli svíci po řece (Vlaďka Sacká)
Stejná jako ona (Nora Roberts)
Vířivka (Lucie Konečná)
Vše, co k tobě cítím (Nora Welling)
NAUČNÁ LITERATURA PRO DOSPĚLÉ
Poselství od protinožců (Marlo Morganová)
BELETRIE PRO DĚTI / MLÁDEŽ
Malý miliardář (David Walliams)
Na dobrou noc (Francois Ruyer)
Říkanky pro radost (Vladimíra Gebhartová)
Byl jeden domeček 
Shrek 
NAUČNÁ LITERATURA PRO DĚTI / 
MLÁDEŽ
Moje první encyklopedie s  Medvídkem PÚ 
a jeho přáteli 

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNy 
A INFOCENTRA OD 1. 9. 2022
Po 08.30 – 12.00 13.00 – 15.30
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 

Výtvarná soutěž pro děti do  15 ti let nebyla 
v  době uzávěrky Informací ještě ukončena, 
nicméně bych ráda již nyní poděkovala všem 
dětem, které se zúčastnily, našly si čas a nama-
lovaly nějaký zážitek z  prázdnin, obrázků se 
sešlo mnoho a jeden je hezčí než druhý!
Konkrétně se doposud do soutěže zapojily tyto 
děti:
Adélka Havlinová (5 let), Magdalenka Tesařová 
(8 let), Adélka Korčáková (4 roky), Vojtíšek 
Korčák (5 let), Veronika Benešová (10 let), 
Tomášek Gryc (4 roky), Natálka Hloušková (7 
let), Zuzanka Němcová (9 let), Jonášek Němec 
(7 let), Lucinka Maňoušková (2 roky), Ríša 
Maňoušek (4 roky), Maruška Ottová (6 let), 
Lucie Tomanová (13 let), Verunka Hudcová (6 
let), Lucka Krejčí (13 let), Linda Havířová (11 
let), Honzík Novotný (7 let), Klárka Průchová 
(10 let), Kateřinka Skoupá (5 let), Verunka 
Trojáčková (7 let), Kačenka Trojáčková (4 
roky), Markétka Dvořáková (9 let), Anežka 
Dvořáková (7 let)
Z výše uvedených budou vylosováni tři šťast-
livci, kteří obdrží vstupenku do VIDA centra 
v Brně. Jejich jména prozradíme na infokanále 
a v příštích Informacích.
(je možné, že se ještě další děti zapojí a obrázky 
přinesou, protože po uzávěrce Informací soutěž 
ještě pár dní potrvá…)

knihovnice Michaela Doleželová

Duchovní sloupek
Příklady táhnou - ale kam?
V  rámci dovolené jsem se byl podívat 
v Teplickém skalním městě. Přišel jsem z opač-
né strany, než je obvyklé, takže jsem tam 

vstoupil uprostřed prohlídkového okruhu. 
Po  něm se „odjakživa“ procházelo ve  směru 
hodinových ručiček. Vydal jsem se tedy tímto 
směrem, ale brzy jsem byl překvapen tím, že 
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všichni - jednotlivci, skupinky turistů i školní 
třídy - jdou proti mně. Když jsem už po dvacá-
té uhýbal někam stranou, abych uvolnil cestu, 
a za sebou jsem ve „svém“ směru nikoho nevi-
děl, začal jsem pochybovat o tom, že jdu správ-
ně já a všichni ostatní jdou v protisměru. I tak 
jsem pokračoval dál a došel jsem až k místu ob-
vyklého vstupu do skal. Tam mi šipka určující 
směr prohlídky potvrdila, že přes ten početní 
nepoměr jdu správně. 
Příčina toho zmatení a  obtížného vyhýbání 
se těch kteří šli podle směrovky, a  těch, kteří 
si jí ani nevšimli, byla zřejmá. Aby návštěv-
ník přicházející z  Teplic viděl až nakonec to 
nejzajímavější, úzký průchod mezi vysokými 
skalními stěnami, odbočoval směr prohlídky 
před skalním městem doleva. Jenže nedočkaví 
návštěvníci nadšení z toho, že po dlouhé cestě 
lesem jsou konečně u cíle, se moc nerozhlíželi 
a pokračovali v cestě přímo, aniž by je zabrz-
dila šipka ukazující směr prohlídky a  tabulka 
s informací „východ ze skal“. O tom, jestli jdou 
správným směrem, nepřemýšleli také proto, 
že v tom nesouvislém průvodu lidí viděli před 
sebou jiné, kteří nedočkavě vstupovali výcho-
dem, a tak tudy šli také. Cca 80% návštěvníků 
šlo opačně, což sice nebyla žádná tragédie, ale 
přece jen setkání dvou proti sobě jdoucích škol-
ních tříd na úzké lávce nebo v ještě užší skalní 
průrvě znamenalo zbytečnou komplikaci. Pro 
mě to bylo názornou ukázkou toho, že když 
někdo dělá něco jinak, než většina, neznamená 
to automaticky, že to dělá to špatně.

Doma se mi v  pokoji začali objevovat moli. 
Nenašel jsem jejich hnízdo, snažil jsem se 
je tedy aspoň lovit a  nainstaloval jsem také 
mololapku, pásek kartonu opatřený lepidlem 
a  údajně i  feromonem, který měl moly přita-
hovat. Nepřitahoval, buď jim nevoněl nebo 
už vyprchal. Když za dva týdny nebyl uloven 
jediný mol, chtěl jsem mololapku vyhodit, ale 
pak jsem se rozhodl ještě vyčkat, a  vyplatilo 
se to. Následující den se chytil první vetřelec, 
za dva dny druhý a třetí, a pak už začali přibý-
vat geometrickou řadou. Nově přilepení zřejmě 
usoudili, že místo není nebezpečné, když tam 
sedí tolik bratříčků a sestřiček. Taky se nechali 
strhnout davem a toto rozhodnutí je stálo život.
Žijeme v době, která nás učí nejen šetřit, pře-
mýšlet nad tím, co skutečně potřebujeme, ale 
také nás učí obezřetnosti. Jsme vystaveni množ-
ství zpráv a  informací, a  není snadné rozlišit 
pravdivé od nepravdivých. Při hledání pravdy 
by nám nemělo být vodítkem to, že něco ří-
kají nebo dělají „všichni“. Může se stát a  také 
se stává, že někde někdo přehlédl „odbočku“, 
po které se měl vydat, a další šli automaticky 
za ním, aniž by tušili, že jdou špatným směrem, 
nebo že někdo neopatrně někomu „sedl na lep“ 
a dříve, než na to přišel, další to zmátlo a při-
mělo k  následování, takže počet polapených 
k radosti podvodníka, který tuto lavinu kvůli 
osobnímu prospěchu spustil, neustále přibývá.

Václav Trmač, farář

Děti a mládež, spolky
SKAUT

Skauti nejen v Lihovaru
Protože se již několik měsíců mluví na určitých 
místech o skautech jen ve spojitosti s bouráním 
Lihovaru, chtěl bych jako zakladatel a bývalý 
vedoucí střediska i bývalý starosta uvést něko-
lik skutečností o naší činnosti. Připomenout, že 
nejsme jen subjekt, který dostává, ale taky dává. 

Vychovává děti i dospívající mládež a podílí se 
i na společenském a kulturním životě obce.
Informace uveřejněné v  článku podepsaném 
„úřad městyse“ jsou sice většinou pravdivé, 
ale nechápu, proč by mělo být takto podrob-
ně rozebíráno jen financování naší organi-
zace. Anebo bude úřad městyse pokračovat 
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v podobných rozborech i u  jiných organizací, 
popřípadě i sám u sebe?
Fungujeme v  Jedovnicích už 32 let. V  roce 
2021 jsme uspořádali letní tábor a  každý tý-
den zajišťujeme schůzky, oboje pro průměrně 
70 dětí, mimo to různé víkendové akce. Toto 
všechno dělají naši proškolení vedoucí ve svém 
volném čase a  naprosto zadarmo. A  dělají to 
dobře; o  tom svědčí četná vítězství v  různých 
soutěžích v  rámci okresu, kraje i  republiky. 
Ještě víc nás těší, že dochází ke  stálému ná-
růstu počtu členů, především těch mladších 
(za  poslední tři roky přibylo 13 dětí) a  v  po-
sledních letech i  úplně nejmladších. I  proto 
jsme uvítali možnost využít zdevastované 
prostory na Lihovaru. S přispěním obce jsme 
tyto prostory opravili a uvedli do  současného 
stavu – z veliké většiny opět bezplatnou prací 
našich členů, rodičů a  kamarádů, stejně jako 
jsme před desítkami let opravili „historickou“ 
klubovnu v Chaloupkách.
Skutečně jsme byli upozorněni, že se Lihovar 
bude jednou bourat. Ale volební programy 
uskupení, která mají své zástupce v zastupitel-
stvu i  v  radě, se o  něčem podobném nezmi-
ňovaly. Ani v  územním plánu obce nebyla 
možnost stavět na této parcele bytovku, a není 
dosud. Při množství nedodělků, na  které ne-
jsou už mnoho let v rozpočtu peníze, nás tedy 
značně zaskočilo oněch pět miliónů, které za-
stupitelé vyčlenili na bourání něčeho, co ales-
poň částečně plní svou funkci. Také rychlost, 
se kterou se úřad městyse rozhodl nám nájemní 
smlouvu vypovědět. Nicméně jsme výpověď 
přijali a  na  jednání rady i  zastupitelstva jsme 
opakovaně poděkovali za podporu, kterou nám 
obec poskytuje a díky které můžeme fungovat 

tak, jak fungujeme. Při té příležitosti jsme i po-
žádali, abychom mohli klubovnu využívat, co 
nejdéle to bude možné – tedy do  okamžiku, 
kdy obec bude mít papírově, finančně a hlav-
ně politicky (i  komunální politika je politika 
a nemusí to být vždycky jen nadávka) jasno, co 
s tímto pozemkem podnikne. Aby se nestal jen 
další ošklivou plochou, v  lepším případě bez-
platným parkovištěm na obecních pozemcích. 
O  to usilujeme a  hodláme usilovat i  nadále. 
Za nabídku užívání sálu v Chaloupkách obci 
děkujeme, avšak byli bychom rádi, aby si obec 
stejně jako my uvědomila, že se jedná pouze 
o nouzový režim.
Článek uveřejněný v  květnových Informacích 
navazuje na dvě různé debaty, otázku skautské 
klubovny a budoucnost panského dvora. Je vel-
mi nešťastné ztotožňovat naši organizaci Junák 
– český skaut s  peticí za  zachování panského 
dvora. Středisková rada rozhodla už na  pod-
zim, že se na úrovni spolku do bojů o zachování 
Lihovaru nebudeme pouštět. A moje vystoupe-
ní na  radě i  zastupitelstvu tak jistě i  vyznělo. 
To,  že řada našich členů a  jejich rodičů tuto 
petici podepsala, je jejich občanské právo, ale 
nelze to spojovat s celou organizací.
Na závěr jen pro přesnost uvádím, že úřad měs-
tyse není dobrodincem, dárcem ani rozhodčím 
o  tom, kolik dostane jaká organizace peněz. 
Peníze jsou společné všem občanům a o jejich 
použití (i o tom, co se bude bourat, stavět, udr-
žovat, opravovat, nebo třeba jak topit ve škole, 
v kulturním domě, na obecním úřadě) rozho-
duje zastupitelstvo svým demokratickým a pro 
všechny jasným a  srozumitelným veřejným 
hlasováním.

za jedovnické skauty Stanislav Fránek

SOKOL

Sokolgym 2022 – Brno a Pardubice
Výročí 160 let od vzniku Sokola si připomně-
la široká sokolská veřejnost velkými oslavami 
ve třech významných městech naší republiky.
„Sokolský kolotoč“ začal nejprve v  Plzni 14. 
– 15. května, následovalo Sokolské Brno 10. – 
12. června; Sokolské Pardubice 17. – 19. června 
byly poslední zastávkou těchto oslav.

Naše tělocvičná jednota se do oslav také aktiv-
ně zapojila. V krajském městě Brně jsme spo-
lečně s ostatními asi pěti sty cvičenců předvedli 
hromadnou skladbu pro muže, ženy, seniory 
a  seniorky „Spějme dál“. Choreografii sklad-
by připravila dlouholetá cvičitelka a  členka 
České obce sokolské Jarina Žitná. Bohužel se 
veřejného předvedení skladby nedožila. Dlouhé 
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hodiny nácviku skladby v naší jednotě obětavě 
vedla starostka Kateřina Klimešová.
V  Pardubicích byla naše výprava obohacena 
jedovnickým dětským folklórním souborem 
Lipka a  souborem Tetiny pod vedením Jitky 
Vávrové. Společně s  nimi účinkoval v  kultur-
ním bloku odpoledního programu také pěvec-
ký sbor Píseň.
A  nesmíme zapomenout na  to nejdůležitější. 
Naši praporečníci Jaroslav Vávra a  jeho syn 
Jakub Vávra byli účastni slavnostního zaha-
jovacího ceremoniálu jak v  Brně, tak také 
v Pardubicích. Nesli prapor župy Krále Jiřího 
a  prapor Sokola Jedovnice. V  Pardubicích 
všechny zúčastněné prapory slavnostně de-
korovala starostka České obce sokolské Hana 
Moučková společně s  hejtmanem pardubic-
kého kraje Martinem Netolickým a  starostou 

Východočeské župy Pippichovy Jindřichem 
Kalousem.
Výbor Sokola Jedovnice děkuje všem zúčastně-
ným na těchto sokolských oslavách za vzornou 
reprezentaci a propagaci naší jednoty.

Milada Sotolářová, vzdělavatelka jednoty

FBK Sokol Jedovnice
Od  7. 5. 2022 se náš tým zúčastnil historic-
ky prvního play-off Amatérské florbalové ligy 
hrané na dva vítězné zápasy. V předkole na nás 
čekal soupeř ze skupiny A FBC Luckers. S tím 
jsme si bez sebemenších problémů poradili 
a postoupili dále. Následující víkend byl naším 
soupeřem tým Rozdáváme radost ze  skupiny 
C. I  když podával mnohem kvalitnější vý-
kon než předchozí tým, tak jsme jej dokázali 
ve třech zápasech udolat. První zaváhání přišlo 
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 mimořádný odběr SMS zpráv
SMS zprávy a registrace : pro registraci je možno zaslat SMS zprávu na -  ve tvaru JEDOVNICE JMENO 
PRIJMENI ULICE CISLOPOPISNE +"Váš e-mail" na číslo 774 724 136 (pro informace formou SMS i e-mailů….. 
INFO 1 3 5 )
UPOZORNĚNÍ: Aktuality formou SMS jsou výhradně určeny na krizové informace, proto u registrace 
doporučujeme uvádět i telefonický kontakt.

Ostatní aktuality budou výhradně zasílány e-mailem nebo do mobilní aplikace.

nainstalujte si aplikaci
Nainstalujte si mobilní aplikaci ÚŘADvMOBILU/Hlášenírozhlasu.cz, 
kterou najdete na Google Play nebo App Store. Naskenujte jeden z 
QR kódů do aplikace ve Vašem telefonu a klikněte na odkaz, který 
Vám nabídne.

přihlaste se přes internet
Přejděte na www.jedovnice.hlasenirozhlasu.cz 
klikněte na tlačítko Odebírat hlášení a 
zaregistrujte se.

vyplňte ústřižek vpravo
Vyplněný jej odevzdejte na úřadě (včetně 
podpisu GDPR na druhé straně)  

Vážení spoluobčané,

se změnou poskytovatele služby Mobilního rozhlasu si vás dovolujeme požádat o registraci do této služby (z důvodu 
změny poskytovatele se jedná i o stávající zaregistrované občany)
                                                                                                                 Ing. Jaroslav Šíbl, starosta městyse Jedovnice

Kulturní a sportovní události Důležité informace         Oznámení magistrátu

 Vyberte si jednu z možností, jak odebírat hlášení:

Přihlášením k odběru hlášení dává registrovaný občan souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem zasílání aktuálních informací z městyse  
Více informací o rozsahu a účelu zpracování a odvolání souhlasu najdete na adrese www.jedovnice.hlasenirozhlasu.cz nebo osobně na úřadě mestyse.

přihlaste se přes Facebook
Na Facebooku vyhledejte kultura,knihovna a 
informační centrum Jedovnice přidejte si tuto 
stránku k oblíbeným. 

Registrace k odběru hlášení

Mám zájem o tyto informace:

 Výstražné informace

Jméno a příjmení:

Ulice a č.p.:

Telefon:

E-mail:

Datum narození (nepovinné):

Oznámení úřadu městyse

Sportovní akce

Kulturní akce

S
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1.

Podpis:

Vyplněním přihlášky souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem 
zasílání aktuálních informací z městyse. Je mi více než 16 let.

2.
3.

Opravy inženýrských sítí a komunikací

Nepřítomnost lékařů, změna
 ordinačních hodin - praktik

4.
5.

.
       Senioři                              Rodiny s dětmi  
       
       Chataři    
       
      

               Kolik vás to bude stát?  Nic!  Tato služba je pro vás zcela ZDARMA 

Nepřítomnost lékařů, změna
 ordinačních hodin - pediatr

6.

 Prodej

Nepřítomnost lékařů, změna 
  ordinačních hodin - zubní

7.

8.                                                                     

Potřebujete poradit?
podatelna@jedovnice.cz, info@hlasenirozhlasu.cz

Zájmové skupiny: (v případě zájmu zaškrtněte)
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      Oznámení magistrátu

    

Zpracování osobních údajů
1. Udělujete tímto souhlas  pro Městys Jedovnice, se sídlem

              Havlíčkovo nám. 71, 679 06 Jedovnice, IČ: 00 2800 23,
 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.110/2019  Sb., 
o zpracování osobních údajů a souvisejících právních 
předpisů zpracovávala tyto osobní údaje:
- jméno a příjmení
- adresu bydliště
- e-mail
- telefonní číslo

2. Jméno, příjmení, adresu bydliště, telefonní číslo a e-mail a 
datum narození je nutné zpracovat za účelem zasílání 
informací z městyse Jedovnice. Tyto údaje budou Správcem 
zpracovány po dobu plnění smlouvy, kterou Správce uzavřel 
ve věci služby Hlášenírozhlasu.cz se společností URBITECH 
s.r.o., se sídlem Jalubí 453, 687 05 Jalubí, IČ 04572106, 
zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v 
Brně, oddíl C vložka 90682 (dále jen „společnost 
URBITECH“)

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný 
souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například 
zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce 
nebo společnosti URBITECH.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní 
údaje  pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:   a. 
Poskytovatel služby Hlášenírozhlasu.cz – společnost 
URBITECH, která v současné době již údaje spravuje a 
zpracovává.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Zákonů a nařízení o 
ochraně osobních údajů máte právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje 
zpracováváme,
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních 
údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat 
aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících 
se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na 
Úřad pro ochranu osobních údajů.

Svým podpisem potvrzujete, že je Vám více než 16 let, výše 
uvedenému textu jste porozuměl v plném jeho rozsahu, je pro Vás 
psán srozumitelným jazykem a jste si vědom jako subjekt údajů svých 
práv.
 Jedovnice dne: ……………….
Podpis mne jako subjektu údajů, jímž vyslovuji souhlas                                                                             
                                                       …………………………
                                                              subjekt údajů
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až v semifinále, kde jsme nastoupili proti poz-
dějšímu vítězi Outsiders. V zápase o třetí místo 
(hraný pouze na  jeden vítězný) jsme si opět 
spravili náladu a  dovezli tak první umístění 
na bedně pro FBK Sokol Jedovnice. 
1. kolo: Jedovnice: FBC Luckers 4:2, 5:2
Branky a  asistence: Charvát 3+0, Žilka 2+3, 
Němec 1+2, Šotnar 3+0, Machula 0+1, Grym 
0+1, Kořenek 0+1
Od  prvního soupeře jsme nevěděli příliš, co 
očekávat. Nikdy jsme jej neviděli hrát, a i když 
skončil poslední, stále nastupoval v  nejlepší 
skupině A. Podali jsme však bezchybný týmový 
výkon, brankář zachytal skvěle a  s přehledem 
jsme soupeře vyřadili. 
2. čtvrtfinále: Jedovnice: Rozdáváme radost 
4:3, 1:2, 1:0
Branky a  asistence: Charvát 2+1, Žilka 1+0, 
Němec 0+1, Šotnar 1+1, Machula 0+1, Musil 
M. 0+1, Musil J. 1+0, Kořenek 1+0
Těžce vydřené vítězství proti týmu, který ve-
lice dobře kombinoval a střílel. My však svým 
bojovným výkonem a s výborným brankářem 
v zádech dokázali ten rozhodující krok udělat. 
3. semifinále: Jedovnice : Outsiders 2:6, 2:3
Branky a asistence: Charvát 1+1, Machula 1+0, 
Grym 0+1, Musil M. 1+0, Šotnar 1+1, Němec 
0+1
Do semifinálového zápasu jsme vstupovali asi 
s největším sebevědomím a pocitem, že na sou-
peře určitě máme. Opak se však stal pravdou. 
Nedokázali jsme se přizpůsobit soupeřově pra-
podivné hře a nutno sportovně uznat, že jsme 
na jeho některé mladé a šikovné hráče nestačili. 
4. zápas o 3. místo: Jedovnice : Rousínov 6:5

Branky a  asistence: Synek 4+0, Charvát 0+3, 
Musil M. 1+0, Šotnar 1+0, Němec 0+1, Křeček 
0+1
Po  špatném výsledku ze semifinále jsme nešli 
s příliš dobrou náladou do  tohoto duelu. Byli 
jsme však namotivováni to vše odčinit. To se 
nakonec povedlo, i když jsme v zápase museli 
několikrát dotahovat. Domů jsme tak přivez-
li historicky první pohár pro FBK Sokol 
Jedovnice.
Všem zúčastněným děkuji za  úžasnou sezó-
nu, jejich nasazení a  tréninkovou morálku. 
Doufám, že v  další sezóně udržíme podobné 
tempo a  budeme se zlepšovat, aby se již neo-
pakovala zbytečná prohra v  semifinále. Dále 
určitě patří poděkování i  Sokolu Jedovnice 
za podporu. 

Jiří Hudec

Sokol Jedovnice připravuje
•	 25. 9. župní přebor žactva v  lehké atletice 

„Memoriál br. Jaroslava Daňka“ na  sokol-
ském hřišti

•	 1. 10. turistický zájezd na  pochod 
mezi vinohrady – Dolní Bojanovice  
2. 10. sokolská akademie k 115. výročí jedov-
nické jednoty na hřišti Na Kopci (v případě 
nepříznivého počasí v KD)

•	 8. 10. turistický zájezd na pochod mezi vino-
hrady – Mutěnice

•	 28. 10. Sokolský běh republiky – start a cíl, 
včetně zázemí v Tyršově osadě

Podrobnější informace najdete na sokolské ná-
stěnce a v Textžurnálu na KTV.

SK JEDOVNICE

Fotbal – okresní přebor – roč. 
2022/2023 – rozlosování 
podzimní části
Ne 14.8. 17.00   Skalice – SK Jedovnice 
So 20.8. 17.00  SK Jedovnice – Knínice
So 27. 8. 17.00  SK Jedovnice – Lipovec
Ne 4. 9. 16.30  Doubravice – SK Jedovnice
So 10. 9. 16.30  SK Jedovnice – Vysočany/

Šošůvka
Ne 18.9. 16.00  Olešnice – SK Jedovnice

So 24. 9. 16.00  SK Jedovnice – Bořitov
St 28.9. 16.00  Svitávka – SK Jedovnice
Ne 2.10. 15.30  Adamov – Jedovnice
So 8. 10. 15.30  SK Jedovnice – Boskovice 

B
Ne 16. 10.  14.00  Drnovice – SK Jedovnice
So 22. 10. 15.00  SK Jedovnice – Černá 

Hora
Ne 30. 10.  14.00  Cetkovice – SK Jedovnice
So 5. 11. 14.00  SK Jedovnice - Svitávka
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Mateřská škola
Jak jsme prožili konec školního roku 2021/2022

Poslední měsíc školního roku byl jedním slo-
vem „prožitkový“. První tři dny na děti čekaly 
tři různé akce: ve  středu – 1.6. jsme oslavili 
svátek dětí v cukrárně s  kornoutkem zmrzli-
ny. Druhý den – 2.6. k nám do školky přijela 
paní Cirkovská s  programem Bezpečný pes. 
Dětem přiblížila techniky, které jim pomohou 
chránit si důležité části těla v  případě útoku 
psa. Zároveň učila děti, jak takovému útoku 
úplně předejít. Děti byly zapojovány do aktivit 
se psem. Třetí den –3.6. jsme přijali pozvání 
souboru Vlastimil na  divadelní představení 
autorské pohádky Jabloňová víla a  dobře 
jsme udělali. Představení bylo poetické, veselé 
i napínavé. Děti odcházely s pěkným umělec-
kým zážitkem. 
V polovině měsíce června jsme vyjeli na výlet 
do ZOO Vyškov. Hned po vstupu do  areálu 
se nás ujala paní Vymazalová, která provedla 
děti celou zahradou. Děti se dozvěděly, jak zví-
řata žijí, kolik mají roků, co rády mlsají, jaké 
mají zvyklosti. Mohly si vyzkoušet nakrmit 

velbloudy, koně, oslíky, lamu nebo malé opič-
ky. U  opiček Malpa plačtivá děti s  obdivem 
pozorovaly, jak umí rozlousknout ořech kame-
nem a dřívkem vytáhnout ze škvíry zapadlou 
věc. Některé zvíře si mohly také pohladit. Výlet 
se dětem velice líbil, a  tak vznikla myšlenka 
vymyslet a  uspořádat výlet další. Tentokrát 
by se jednalo o  pěší dopolední výlet, třeba 
někam do okolí Jedovnic. Myšlenku se nám 
podařilo uskutečnit. A  kam se děti vydaly? 
Do Kotvrdovic na „lanáček“, do nově otevřené 
cukrárny v Habeši (kam je pozvala paní majitel-
ka, maminka jednoho z dětí), do obce Krasová 
novou cyklostezkou na farmu se zvířátky, děti 
také využily pozvání kamarádů navštívit jejich 
domov, podívat se na želvy, králíčky, či jen tak 
pobýt na zahradě. 
Perfektním zpestřením červnových dnů byl 
hudební program pro děti pod názvem 
Příběh rytmu. Bylo to bubnování na  bubny 
a  bubínky na  pozadí příběhu o  jedné africké 
vesnici. Děti se postupně seznámily s vývojem 
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dorozumívání se mezi lidmi, a to od posunkové 
řeči, používání vlastního těla jako hudebního 
nástroje až k  prvním výrobcům hudebních 
nástrojů oblíbené africké rytmiky. Děti si 
vyzkoušely, že rytmus nám slouží jako skvělý 
prostředek ke  komunikaci, uvolnění a  rozvoji 
osobnosti. 
Tou poslední akcí, slavnostní událostí, bylo 
Pasování předškoláků do  řad školáků. 
„Počítání, psaní, čtení, malování, úkoly? 
Zvládneme to, to nic není, těšíme se do školy!“
Je skvělé slyšet od předškoláků věty jako napří-
klad: Já už se těším do školy! Já už mám novou 
aktovku do školy, můžu ji přinést ukázat? Paní 
učitelko, mně bude smutno, ale do školy se tě-
ším…. Tyto věty se ozývají na konci školního 
roku a je jasné, že se blíží pasování předškolá-
ků do řad školáků. Také v letošním roce tomu 
nebylo jinak. Dne 22. června jsme pozvali 
děti spolu s rodiči na zahradu mateřské školy, 
abychom společně zažili tuto tradiční událost. 
Uvítali jsme zde legendární mušketýry, hrdi-
ny z  Dumasova románu – Athose, Porthose 
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a Aramise, v podobě členů šermířské skupiny 
Morias. Přenesli jsme se na  chvíli do  Francie 
17. století, kde vládl král a  spřádali se zde 
nejrůznější intriky. Představení Kouzelná 
mušketýrská školka s sebou přineslo napětí, 
dobrodružství, ale také čestnost a přátelství. 
Děti se samy staly součástí šermířské školičky 
a  na  vlastní oči viděly, jak se slavní hrdinové 
chovají a jak žijí. Slavnostní pasování dětí do řad 
školáků provedl mušketýr tak, že symbolicky 
poklepal dítěti mečem na rameno. Na památ-
ku děti dostaly knížku s věnováním, kterou si 

za nedlouho budou umět samy přečíst. Kniha 
se jmenuje Malí školáci a vypráví příběhy dětí 
z první třídy, a to příběhy úsměvné i poučné. 
Přejeme všem dětem, ať jsou na  základní 
škole spokojené, ať v  jejich životě nechybí 
přátelství, čestnost a kdo chce, tak i  různá 
dobrodružství s dobrým koncem.
Rodičům přejeme, ať se jim daří být pro děti 
správným vzorem, ať umí stanovit tu správnou 
míru ponechané volnosti a míru daných povin-
ností pro svoje děti.

 Vedení Mateřské školy Jedovnice

Pozvánka pro rodiče na schůzku před začátkem nového školního roku

Vážení rodiče,
zveme Vás na  informační schůzku v mateřské 
škole Jedovnice. Setkání je určeno všem rodi-
čům a zejména rodičům nově přijatých dětí.
Termín: 25. srpna 2022
Čas: od 15:30 hodin
Místo setkání: třída Hastrmánci

Program:
•	 seznámení s  pravidly MŠ, plánované akce, 

projekty, stravování, kroužky školy, činnost 
Klubu rodičů aj.

•	 prostor pro dotazy od rodičů
•	 prohlídka třídy a  informace od  třídních 

učitelek
•	 možnost zakoupení čipů 
Schůzka je určena rodičům, prosíme, bez pří-
tomnosti dětí. Děkujeme za pochopení.

Těšíme se na setkání s Vámi. 

Zahájení nového školního roku 2022/2023

Vážení rodiče, nový školní rok začíná ve čtvr-
tek, 1. září, v jednotlivých třídách. Na všechny 

děti a jejich rodiče se těší kolektiv zaměstnanců 
mateřské školy Jedovnice.

 Mgr. Jitka Kučerová, ředitelka školy

Základní škola
Vážení rodiče, milí žáci,
i  když jsou prázdniny teprve ve  své polovině, 
již nyní vyhlížíme nový školní rok. Pokud nás 
neomezí další protiepidemiologická opatření, 
prvňáčky a  jejich rodiče slavnostně uvítáme 
ve čtvrtek 1. 9. 2022 v 9:00 hod. v  kultur-
ním domě v Jedovnicích. Uvítání bude spo-
jeno s představením vyučujících, hostů a s kul-
turním programem. Přivítat nové žáky přijdou 
také jejich spolužáci z  9. tříd. Po  skončení 

programu se rodiče s  dětmi přesunou do ZŠ, 
kde na  ně již budou čekat slavnostně vyzdo-
bené třídy s  dárečky, seznámí se spolužáky 
i  vychovatelkami ze školní družiny. Rodiče si 
mohou pro své děti vyřídit také čip pro vstup 
do školy a ke školnímu stravování. Po skončení 
programu žáci odcházejí v doprovodu rodičů 
domů.
Žáci ostatních tříd (2.–9. třída) zahájí nový 
školní rok od 7:50 hod. ve  svých kmenových 
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třídách pod vedením třídních učitelů. Jejich 
program bude končit v 9:30 hod.
Školní družina bude v provozu od  pátku 2. 
9. 2022 v  běžném režimu, tedy včetně ranní 
družiny.

Od 2. 9. 2022 mají žáci možnost také školního 
stravování. 
Těšíme se na Vás!

Za vedení školy
Ing. Lenka Danielová, Ph.D. 

ředitelka ZŠ

CuteBot

Dne 14. 6. 2022 proběhly na  ZŠ Jedovnice 
v rámci kroužku informatiky (pro 5. až 7. tří-
du) závody robotů CuteBot(Microbit). Cílem 
bylo projet 5 kol (sledování čáry) mapy dodá-
vané s  robotem CuteBot. Vítězem se stal žák 
nebo tým jehož robot dosáhl nejkratší čas.

1. místo obsadil František Matuška s  časem 
22,3 sekundy, 
2. místo obsadil Karel Kovařík s  časem 24,1 
sekundy
3. místo obsadil tým Vojta Ondráček a Ondra 
Nečas s časem 25,5 sekundy

Výuka v terénu aneb „Krásy naší přírody“ 

Konec školního roku se velmi plíživě blíží a ko-
nečně po delší pauze způsobené covidem, jsme 
opět mohli s  žáky do  terénu a  využít získané 
vědomosti a dovednosti. 
V úterý 24. května 8. B podnikla výpravu au-
tobusem do  Křtin, odkud žáci ve  skupinách 

putovali s mapou, buzolou a s aplikací na mo-
bilu lesem do  Rudice, pískového lomu a  zpět 
do  Jedovnic. Cestou plnili nejrůznější úkoly, 
které měli formou pracovních listů. Také sbíra-
li vzorky přírodnin a pořizovali fotografie.
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Žáci třídy 8. A naopak zůstali v místě a v krás-
né přírodě kolem jedovnických rybníků lovili 
hmyz a určovali druhy rostlin. Poznávali stopy 
zvířat, odebírali vzorky půdy a vody, které poté 
ve  škole zkoumali a  srovnávali. Na  několika 
stanovištích si plnili zajímavé úkoly a obohatili 
si svoje vědomosti.
 Ve  středu 25. května se obě třídy vyměnily, 
aby každá třída získala tyto nové zkušenosti 
a zážitky z terénu. 
Počasí nám tento rok přálo pouze jeden den. 
Středeční vyučování nám propršelo, ale ani 

to nás neodradilo a žáci si po oba dva dny na-
sbírali spoustu materiálů, přírodnin, fotogra-
fií a hlavně zážitků z plnění pracovních úkolů. 
Své dovednosti a vědomosti pak doplnili vyhle-
dáním zajímavých informací na internetu a vše 
zpracovali ve  svých power-pointových prezen-
tacích, které ve čtvrtek 26. května a v pátek 27. 
května obhájili před komisí vyučujících.
Žáci své práce zpracovali velmi dobře a musíme 
opravdu ocenit snahu a přístup všech žáků, kte-
ří se letos zúčastnili terénní výuky.

Mgr. Blanka Nečasová

Projekt „Zelená škola“

Jednoho dne přišla do naší třídy paní učitelka 
Nečasová s  otázkou, co bychom rádi změnili 
na naší škole. Naše třída měla spoustu návrhů - 
od obnovení kantýny až po přestávky strávené 
venku. Nejlépe uskutečnitelným nápadem bylo 
rozmístění nových květin po celé škole.
Když jsme začali sestavovat tým pro naši prá-
ci, hlásilo se celkem dost spolužáků. Ale těch, 
kteří opravdu zůstali, bylo málo. Prvotní plán 
byl jasný, získáme peníze a  potom začneme 
nakupovat. Po  dlouhém sestavování žádosti 
o peníze se nám to koncem listopadu povedlo, 

a tak jsme mohli konečně začít nakupovat, sá-
zet a pečovat o květiny.
 První volbou byly plazivé rostliny, a proto jsme 
vybírali místa hlavně na parapetech oken.
Při nákupu květin v prodejně květinářství nám 
paní prodavačka poradila nejen, jak se máme 
o květiny starat, ale i to kam je máme rozmístit. 
Díky tomu byl druhý nákup o dost radostnější 
a květiny jsme vybírali tak, aby byly spíše vyso-
ké a současně více krášlily chodby i náš koutek 
pro odpočinek, tzv. „odpočívárnu“.
Po domluvě s paní učitelkou jsme se rozhodli, 
že většina našich květin bude spíše na mezipat-
ře u naší školní ,,odpočívárny“. Proto jsme se 
soustředili hlavně na toto místo.
Po  nějaké době jsme si začali všímat i  prázd-
ných stěn právě u odpočívárny. Požádali jsme 
ZUŠ v  Jedovnicích, která s  námi na projektu 
spolupracovala, jestli by nám její žáci nenama-
lovali nějaké obrazy květin. Spolužáci se tohoto 
nápadu zodpovědně zhostili. Obrazy, které na-
malovali, nyní zdobí stěny chodby a jsou oprav-
du nádherné. Nyní je „odpočívárna“ o  dost 
lepší i díky novému posezení vytvořeného žáky 
9.A a 9. B.
Myslím si, že zútulnění školy je náročný úkol, 
ale chtěli bychom v něm pokračovat. Také by-
chom rádi našli další žáky, kteří po nás budou 
pokračovat. Pokud se nám to všechno příští rok 
povede, bude to skvělé.
Magdalena Bezděková, 8.B
Tento žákovský projekt „Zelená škola“ je pod-
pořen a  financován školským zařízením pro 
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environmentální vzdělávání Lipka a z projektu 
I KAP JMK II Evropskou unií.
Na jeho vzniku a realizaci se podílela skupin-
ka děvčat z  8.B, která chtěla změnit a  zlepšit 
školní prostředí chodeb tak, aby se zde všichni 
cítili příjemně. Celý projekt byl uskutečněn 

a  květiny nyní zdobí naše školní chodby. 
Děvčatům patří velká pochvala a poděkování 
za  jejich snahu něco nového se dovědět, na-
učit se a ještě zlepšit estetický vzhled školního 
prostředí. 

Mgr. Blanka Nečasová

Sedmáci a projekt IKAP

Třída 7. B se v  tomto školním roce zapojila 
do programu Škola pro udržitelný život. Žáci 
přemýšleli o tom, co mohou udělat pro rozvoj 
své obce nebo okolí školy. Spolu pak postupně 
realizovali navržené změny a tím měnili k lep-
šímu místo, kde žijí a  učí se -  vše s  ohledem 
na udržitelný rozvoj místa i světa.
Z  žákovských návrhů nakonec vyhrála mož-
nost „zkrášlení“ záhonů před budovou školy 
– s  původním stavem neupravených a  zarost-
lých záhonů žáci nebyli spokojeni. Přáli si, aby 
záhony byly nejen hezké, ale i nějak využitelné. 
A v rámci projektu, na jehož zrealizování měli 
k  dispozici 20  000 Kč (financování zajišťoval 

garant projektu – školské zařízení pro envi-
ronmentální vzdělávání Lipka) se jim to po-
dařilo! Záhony osadili okrasnými rostlinami 
(levandule, šalvěje, barvínek) i rostlinami užit-
kovými (rybízy a angrešty). 
Pro mnohé z  žáků to byla první zkušenost 
s  plánováním a  organizováním práce i  se za-
hradnickými pracemi. I přes drobné počáteční 
potíže nakonec žáci všechny překážky překo-
nali a práce se podařila! Veliký dík za pomoc si 
zaslouží tatínci Čestmír, Jirka, Petr a Daňkovi. 
Snad nové záhony přispějí k tomu, že bude naše 
škola zase o kousek hezčí!

Mgr. Věra Šnobltová

Sběr papíru

Po celý školní rok se v pravidelných termínech 
uskutečňoval sběr papíru a hliníkových obalů. 
Do  soutěže se zapojili všichni žáci školy i  se 
svými rodiči a  dalšími podporovateli školy. 

Celkem jsme za  školní rok vybrali 21  220 kg 
starého papíru a  92 kg hliníku. Škola za  sběr 
utržila 46 748,- Kč. Díky získaným penězům 
škola mohla podpořit projekt našeho Ekotýmu 
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– posezení ve škole, vylepšila pro žáky trávení 
volného času o přestávkách např. zakoupením 
vzdušného fotbálku či stolu na  stolní tenis, 
aj. Nejvíce starého papíru nasbírala třída 7.B 
(2628 kg), která také za svoje prvenství obdr-
žela krásný dort. Na druhém místě se umístila 
třída 2.A (1970 kg papíru) a  na  třetím místě 
třída 1.A (1952 kg papíru). Všichni žáci dostali 
drobné věcné ceny. 
Škola je zapojena také do školního recyklační-
ho programu – Recyklohraní aneb Ukliďme si 

svět. Ve škole máme umístěny nádoby na sběr 
použitých baterií, elektrospotřebičů, tonerů 
do tiskáren a vysloužilých mobilních telefonů. 
Děkujeme všem, kteří učíte děti třídit odpad, 
pomáháte zlepšit naše životního prostředí 
a  díky získaným finančním prostředkům 
umožňujete škole vylepšovat její vybavenost 
i vnitřní prostředí. 

Ing. Lenka Danielová, Ph.D.
ředitelka ZŠ

Den pro rodiče

Ve čtvrtek 16. 6. 2022 se na naší škole za vel-
kého zájmu rodičů uskutečnil Den pro rodiče.
V dopolední části mohli rodiče žáků 1. stupně 
poznat své děti přímo ve výuce a zažít tak jejich 
běžný školní den. 
Odpoledne od  15:30 hod. se škola otevřela 
pro rodiče i  prarodiče žáků všech tříd školy. 
Na hosty v  jednotlivých třídách čekal bohatý 
program, který si žáci společně s třídními uči-
teli připravili. Rodiče si tak mohli vyzkoušet 
např. své znalosti ze školního učiva, ověřit si 
své sportovní dovednosti či si vyrobit dárko-
vý předmět. Na  druhém stupni se žáci rádi 

pochlubili se svými zážitky z výletu, z terénní 
výuky nebo si prověřili svou sportovní zdat-
nost. K  dobré náladě všech přispělo také vý-
borné občerstvení připravené kuchařkami ze 
školní kuchyně. Zvláště u  tatínků pochvalu 
sklízel kynutý jablkový závin.
Všichni strávili společně ve škole příjemné od-
poledne. Děkujeme za hojnou účast a již teď se 
těšíme na další společná setkávání a zážitky. 

Ing. Lenka Danielová, Ph.D.
ředitelka školy
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Slavnostní ukončení školního roku na ZŠ Jedovnice

Po roce se opět celá škola setkala na Barachově, 
kde za krásného slunného počasí proběhlo slav-
nostní ukončení školního roku 2021/2022. 
Ani tento školní rok nebyl úplně snadný. 
Od začátku nás trápila covidová opatření, tes-
tování, karantény, popřípadě i distanční výuka. 
Zvládli jsme ale i přesto absolvovat adaptační 
pobyty 6. tříd i 1. tříd, lyžařský výcvik na prv-
ním i druhém stupni, řadu aktivit ve spolupráci 
se Školním lesním podnikem Masarykův les 
Křtiny, atd. Na  jaře přibyli žákům školy noví 
spolužáci, kteří k  nám přišli z  válkou zasaže-
né Ukrajiny. Chtěla bych poděkovat všem, 
kteří jste přispěli jakýmkoliv darem a pomocí, 
pomohli jste jim s  jejich adaptací, začlenění 
do kolektivu, nebo jste přispěli radou či vlíd-
ným slovem. 
Děkuji také všem pedagogickým i  nepeda-
gogickým pracovníkům školy za  jejich práci 
v průběhu celého školního roku, za jejich pod-
poru a péči o svěřené děti. 

Před rokem jsme na naší základní škole přiví-
tali nové žáky prvních tříd. Za celý rok udělali 
pěkný kus práce. Naučili se číst, psát i počítat. 
30. 6. se oficiálně, po složení slavnostního sli-
bu, stali našimi malými čtenáři. Knižní odmě-
nu jim za to předala paní Michaela Doleželová 
z knihovny městyse Jedovnice. 
Někteří žáci druhého stupně v  průběhu škol-
ního roku pracovali na projektech, díky nimž 
došlo k vylepšení prostředí školy i jejího okolí. 
V rámci Ekotýmu pod vedením paní učitelky 
Věry Šnobltové a  Evy Hradilové žáci mimo 
jiné vyrobili posezení z  palet. Do  projek-
tu se zapojili a  vytrvali až do  konce Dagmar 
Bajerová, Štěpán Čech, Ondřej Hruška, Eliška 
Kuchařová, Tereza Nejezchlebová, Nikola 
Vachová, Veronika Veselá.
Pod vedením paní učitelky Blanky Nečasové 
žákyně zpříjemnily prostředí školy nově 
vysázenými květinami a  ve  spolupráci se 
ZUŠ také krásnými obrazy rostlin. Za  účast 
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na projektu Zelená škola odměnu od ředitelky 
školy dostaly Magdaléna Bezděková, Vendula 
Křivanová a  Kateřina Dánielová. Věříme, že 
v  příštím školním roce budou mít žáci svoje 
následovníky.
9 let strávených na  naší základní škole skon-
čilo našim deváťákům. Vysvědčení převzali 
na  Úřadu městyse Jedovnice z  rukou pana 
starosty Ing.  Jaroslava Šíbla. Na  Barachově 

se žáci rozloučili s ostatními pedagogy a žáky 
školy. Z  letošních absolventů jich 10 odchází 
na gymnázium, 21 na studijní (maturitní obo-
ry) nabízené SOŠ a 13 žáků nastoupí do učeb-
ních oborů. Přejeme všem úspěšné vykročení 
do další životní etapy. 
V  letošním roce žáci 9. tříd poprvé psali a  ob-
hajovali své ročníkové práce na  vybrané téma. 
Každý z žáků měl svého konzultanta, se kterým 
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v pravidelných intervalech konzultoval svoji práci. 
Na přelomu měsíce května a června žáci výsled-
ky své práce úspěšně prezentovali před komisí. 
Ocenění za  nejlepší ročníkovou práci ve  třídě 
9.A obdržela Tereza Nejezchlebová a  Eliška 
Kuchařová. Odměnu za nejlepší ročníkovou prá-
ci ve třídě 9.B získal Čestmír Šnoblt a Michaela 
Brtevníková. Uznání ředitelky školy za prezentaci 
ročníkové práce dostal Lukáš Zloch.

Na závěr bych chtěla všem popřát krásné letní 
dny, plné pohody a sluníčka a již teď se těším 
v září se všemi na viděnou.

Ing. Lenka Danielová, Ph.D. 
ředitelka školy
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Základní umělecká škola F. B. Ševčíka
Co se u nás událo

Ačkoliv za oknem je léto v plném proudu, tep-
loty lámají rekordy, každý hledá osvěžení a ka-
ždý je nachází v jiné formě, my bychom se rádi 
ohlédli do závěru školního roku. 
V neděli 19. 6. vystoupili naši žáci na hudeb-
ním festivalu Mozartovy děti v Brně. Naše 
vystoupení se konalo v momentu, kdy na tep-
loměru bylo tropických 32°C. Zpěváci Ellen 
Šnajdrová, Denis Grenar, Karolína Sehnalová 
a Kristýna Kalová předvedli písně z pohádek, 
muzikálů a populární hudby. Na klavír zahrál 
Daniel Veselý skladbu Scotta Joplina a moderní 
úpravu známé Beethoveny Elišky. Program se 
publiku velmi líbil a děti sklidily velký potlesk.
20.6. proběhl na naší škole pěvecký workshop, 
který vedla lektorka MgA.  Michaela 
Danielová, absolventka JAMU Brno, zpěvačka 
a herečka Městského divadla Brno, Moravsko-
Slezského divadla Ostrava a Národního divadla 
Bratislava. Účastnili se ho vybraní žáci ze třídy 

p. uč. Hany Korčákové. Workshop byl zaměřen 
na práci s písní, přípravou repertoáru a u star-
ších žáků s muzikálovou a populární tvorbou. 
Byl hrazen z  fondů MAS (podpora místního 
rozvoje).
Tradičně školní rok uzavírá ZUŠ slavnostním 
koncertem v  kulturním domě. V  pondě-
lí 27. června jej zahájil dechový soubor pod 
vedením pana učitele Formánka, který hrál  
v altánu před kulturním domem. Kromě klasické 
dechovky zazněly i populární úpravy známých 
písní. Ve  foyer probíhala výstava výtvarného 
oboru – mohli jste vidět nejen závěrečné práce 
absolventů, ale také výrobky z keramické dílny 
a oči jen přecházely nad výtvory našich žáků.  
V úvodu koncertu zazněl dětský pěvecký sbor 
a  pak už se rozezvučely tóny klavíru, kytary, 
lidského hlasu, houslí, klarinetů a  trubek. 
Nádherně se rozloučil pan učitel Jaroslav 
Jiráček, který v  duu s  Čestmírem Šnobltem 
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„vystřihl“ Vejvanovského Sonatu Vespertinu. 
Loučila se také paní učitelka Michaela Hosová 
s tanečním oborem. 
V uplynulém roce bychom zdůraznili dvě vel-
ké akce, kterých jsme se zdárně zúčastnili či je 
zvládli zorganizovat. První z nich je dokonče-
ní Šablon II, konané Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy. V následujícím školním 
roce bychom se z podobných důvodů rádi za-
pojili do  Operačního programu Jan Amos 
Komenský (OP JAK). Mohli bychom tak pro 
žáky opět nastolit v určitých směrech nadstan-
dardní režim v podobě nejen zážitkové pedago-
giky a projektových dní. 
Druhou velkou akcí bylo pořádání okresního 
kola soutěže základních uměleckých škol, 
vyhlášených MŠMT, pro žesťové dechové 
nástroje. Doteď tuto soutěž pořádali velké 
městské umělecké školy. Do příprav se zapojilo 
mnoho našich zaměstnanců. Přivítali jsme řadu 

soutěžících ze 4 základních uměleckých škol – 
Letovice, Boskovice, Adamov a Jedovnice a 18 
pedagogů (ředitelé škol, korepetitoři, porota, 
učitelé žáků). Odbornou porotu tvořili výrazné 
pedagogické i umělecké osobnosti. Ověřili jsme 
si, že i naše menší škola může úspěšně uspořá-
dat velkou akci, jako je okresní kolo umělecké 
soutěže ZUŠ. Byli jsme slovně oceněni za vyni-
kající organizaci, přátelskou atmosféru a vstříc-
nost ke všem zúčastněným. 
Chtěli bychom Vám rodičům a našim žákům 
poděkování za  přízeň, kterou naší škole vyja-
dřujete. Jsme si toho vědomi. Odcházejícím 
pedagogům velké poděkování za práci pro naši 
školu, žákům krásnou druhou polovinu prázd-
nin, rodičům přejeme zaslouženou dovolenou 
a všem Vám krásné léto. Těšíme se na viděnou 
a na slyšenou opět v září.

Vedení školy

Různé
ČÁPI V JEDOVNICÍCH

Poslové jara k nám letos přiletěli 4. a 6. dubna 
(minulý rok to bylo 1. a 10. dubna), celkem se 

narodila čtyři mláďata a ve stejném počtu byla 
i  vyvedena. Koncem srpna se s námi rozloučí 
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a pustí se na dlouhou pouť do teplých krajin. 
Věděli jste, že čáp potřebuje na  svou cestu 
do Afriky zhruba tři měsíce? Přejeme jim šťast-
nou cestu a na jaře se na ně zase budeme všich-
ni těšit a netrpělivě je vyhlížet.
A zde pár zajímavostí o čápech:
•	 Na 2-5 vejcích sedí čápi v průměru 33 dní
•	 Na vejcích sedí od rána do odpoledne sa-

meček, navečer jej střídá samička, která 
nad vejci bdí a zahřívá je přes noc

•	 Průměrně se čáp bílý dožívá 10 ti let
•	 Čápi létají ve  výšce 1 – 2,5 km rychlostí 

cca 45 km/h
•	 A  co dělá čáp, který právě stojí na  jedné 

noze? Schovává hlavu pod křídlo a ukládá 
zobák mezi dlouhá péra na krku, kde od-
počívá na vzdušných vacích pod kůží. 

•	 Předtím než čáp vzlétne z roviny, vyskočí 
několikrát do výše. 

•	 Vzlétá vždy proti větru.

Lékařská služba první pomoci stomatologická

Služba je poskytována o  sobotách, nedělích 
a  ve  svátky v  době od  8:00 do  13:00 hodin. 
Aktuální rozpis služeb naleznete níže.
Mimo výše uvedenou dobu je služba zajiště-
na v Brně, Úrazová nemocnice, Ponávka 6, tel. 

+420 545 538 111. Úrazová nemocnice v Brně 
službu zajišťuje ve všední dny od 18.00 hodin 
do 24.00 hodin. O sobotách, nedělích a  svát-
cích od 8:00 do 20:00.

Srpen
6.8. MUDr. Kraml Pavel Boskovice, Růžové nám. 16 733 644 499
7.8. MUDr. Paděrová Miroslava Šebetov, 117 516 465 452

13.8. MUDr. Žilka Vlastimil Benešov, 19 516 467 313
14.8. MUDr. Kulhánková Emilie Křtiny, Zdrav. středisko 516 414 291
20.8. MUDr. Kupková Jarmila Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 457
21.8. MUDr. Kutlíková Tatiana Boskovice, Růžové náměstí 2345/12 602 882 007
27.8. MUDr. Loskot Pavel Svitávka, Hybešova 197 516 471 210
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28.8. MDDr. Javorská Aneta Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 455
Září

3.9. MUDr. Mikulášková Miroslava Letovice, Mánesova 468/2 516 474 488
4.9. MUDr. Nečasová Lucie Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2 607 812 963

10.9. MUDr. Padalík Karel Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263
11.9. MUDr. Křížová (MDDr. Vrbová) Knínice u Boskovic, 330 774 844 735
17.9. MUDr. Paulíčková Jarmila Černá Hora, Zdrav. středisko 725 415 615
18.9. MUDr. Paulíčková Veronika Černá Hora, Zdrav. středisko 723 184 842
24.9. MUDr. Pernicová Libuše Boskovice, Růžové nám. 16 774 177 804
25.9. MDDr. Potůček Jiří Blansko, Pražská 1b 516 419 538
28.9. MDDr. Prachařová Iva Poliklinika Blansko, Sadová 33 725 906 610

Říjen
1.10. MUDr. Řehořek Tomáš Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453
2.10. MUDr. Řehořek (MUDr. Řehořková) Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453
8.10. MUDr. Roth Pavel Ostrov, Zdrav. středisko 516 444 326
9.10. MUDr. Semrádová Danuše Sloup, Zemspol, 221 516 435 203

15.10. MUDr. Sládek Jiří Velké Opatovice, Mládežnická 492 516 477 319
16.10. MDDr. Soldmann Martin Lomnice, Tišnovská 80 549 450 128
22.10. MUDr. Soldmannová Svatava Lomnice, Tišnovská 80 549 450 128
23.10. MUDr. Staňková Vlasta Jedovnice, Zdrav. středisko 516 442 726
28.10. MDDr- Stibor Jan Lomnice, Tišnovská 80 549 450 128
29.10. MUDr. Stojanov Milan Blansko, B. Němcové 1222/15 605 184 479
30.10. MUDr. Ševčík Štěpán Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 454
Listopad

5.11. MUDr. Ševčíková Bohdana Blansko, Svitavská 1A 516 416 386
6.11. MUDr. Ševčíková Radomíra Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 454

12.11. MDDr. Šméralová Kristýna Boskovice, Lidická 8 731 074 479
13.11. MUDr. Štrajtová Jana Černá Hora, Zdrav. středisko 608 220 806
17.11. MUDr. Šumberová Ludmila Lysice, Komenského 429 516 472 227
19.11. MUDr. Švendová Zdena Křtiny, Zdrav. středisko 516 439 404
20.11. MUDr. Tomášková Barbora Blansko, Pražská 1b 734 177 800
26.11. MDDr. Trubáčková Pavlína Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 452
27.11. MDDr. Janáč Jiří Boskovice, Lidická 10 537 021 289

Prosinec
3.12. MDDr. Vrbová (MUDr. Křížová) Knínice u Boskovic, 330 774 844 735
4.12. MUDr. Žilka Vlastimil Benešov, 19 516 467 313

10.12. MUDr. Beranová Alžběta Blansko, Gellhornova 9 735 056 656
11.12. MUDr. Bočková Eva Kunštát, nám. ČSČK 38 516 462 203
17.12. MUDr. Bočková Jana Kunštát, nám. ČSČK 38 516 462 203
18.12. MUDr. Fenyk Vlastimil Letovice, Tyršova 15 516 474 310
24.12. MDDr. Fojtíková Veronika Rájec, Zdrav. středisko 516 432 138
25.12. Dr. Giryeva Halyna Boskovice, Lidická 8 734 231 261
26.12. MUDr. Grenarová Marie Blansko, Vodní 5B 724 081 182
31.12. MUDr. Grénarová Magda Boskovice, Růžové nám. 16 774 710 550
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Pozvánky
MS ČČK Jedovnice za  finančního přispění 
městyse pořádá ve středu 24. srpna 2022 

 X ZÁJEZD DO ZLÍNA 
Program: muzeum obuvi, kostel Jižní Svahy, 
rozhledna, Lesní hřbitov, Kudlov.
Příspěvek na  zájezd 300 Kč, přihlášky 
v knihovně do 16. srpna do 10.00 hodin.
Autobus pojede z  Chaloupek (zastávka 
od  Blanska) v  07.30 hodin, v  07.40 hodin ze 
zastávky na  Havlíčkově náměstí a  v  07.45 
od benzinky (zastávka směr Kotvrdovice)

Spolek Bivoj a Restaurace Barachov si Vás do-
volují pozvat na tradiční

 X KONCERT BIVOJANKy POD 
DOžÍNKOVýM VěNCEM

Neděle 28. srpna 2022 od 15:00 do 18:00 
hod. na výletišti Barachov u rybníka 
Olšovce.
Přespolním hostem letos bude Sivická kapela.
Se svým tanečním programem vystoupí také 
Jedovnické tetiny a Jedovnická lipka.
Vstupné dobrovolné. Děkujeme. Za  finanční 
podporu této akce velmi děkujeme i  městysu 
Jedovnice a firmě Agris Jedovnice, s.r.o.
Přijďte se rozloučit s končícími prázdninami.
V případě velmi nepříznivého počasí bude akce 
přesunuta na náhradní termín.

 X Výlov rybníka Olšovec
Tradiční výlov rybníka Olšovce se 
uskuteční 28. - 29. října 2022

Divadelní společnost HÁTA Praha pro Vás 
připravuje v kinosále KD Jedovnice divadelní 
představení 

 X Svatba bez obřadu
pátek – 25. listopadu 2022, začátek v 19,00 
hodin, kinosál KD Jedovnice
Předprodej vstupenek byl zahájen 
v Informačním středisku na náměstí (knihov-
na), tel. 723 205 622.
Autor: Jean Girault, Jacques Vilfrid režie: 
Jaroslav Slánský
V představení hrají: Hana Kusnjerová, 
Kristýna Kociánová, Betka Staňková, Adéla 
Gondíková, Mahulena Bočanová, Radka 
Pavlovčinová, Ivana Andrlová, Olga Želenská, 
Václav Jiráček, Filip Tomsa, Pavel Nečas, 
Martin Sobotka, Juraj Bernáth, Roman Štolpa, 
Petr Gelnar, Marcel Vašinka, Lukáš Pečenka, 
Jaroslav Slánský

 X Pohádkový les
Kempink Žralok Plumlov
12. ročník oblíbené akce!!! Tradiční pohád-
kový les s bohatým doplňkovým programem 
pro děti i pro dospělé...
Sobota 20. 8. 2022 od 13.00 hodin

 X Tradiční krasovské hody
5. – 7. 8 . 2022

 X Tradiční krásenské hody
12. – 14. 8. 2022

 X Letní kino Blansko:
•	 Sobota 06. 08., 21:00 Gump – pes, který 

naučil lidi žít
•	 Sobota 13. 08., 20:30 Zátopek
•	 Sobota 20. 08., 20:30 Hříšný tanec
•	 Sobota 27. 08., 20:30 Myši patří do nebe
Vstupné dobrovolné.

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


