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Starostovo okénko
Vážení spoluobčané,
ještě jednou, dnes už po komunálních volbách, 
se dne 13. 9. 2022 sešlo  „staré“ zastupitelstvo 
ke svému jednání. Schválili jsme smlouvy na 
výstavbu dětského hřiště u rybníka Olšovce, 
multifunkčního hřiště za fotbalovým hřištěm 
a opravu „Valentovy uličky“. Realizace všech 
těchto akcí započnou ještě v letošním roce.
Schválen byl dodatek na dokončení oprav ulice 
Na Kopci a Tyršovy.
Od příštího roku bychom rádi změnili doda-
vatele na svoz komunálního odpadu. S  tím 
souvisí i podání žádosti o dotaci na barevné 
popelnice do každé domácnosti, kterou jsme 
také schválili.
Dokončen byl projekt úpravy zeleně u kostela.  
Pro nové zastupitelstvo je připravena stu-
die opravy druhé části náměstí, oprava ulice 

Absolonova, celá dotace na opravu komunikací 
v Chaloupkách. Pracujeme na projektu opravy 
komunikace v Podhájí a obchvatu v Habeši.
Oprava komunikace směr Křtiny by měla být 
dokončena tak, aby byl tento směr průjezdný 
do 30. 11. 2022.
Dovolím si Vás pozvat na lampionový průvod, 
který bude 27. 10. a také na výlov rybníka 
Olšovce, který proběhne 28. a 29. 10. s omeze-
ným jarmarkem.
Chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům 
úřadu městyse,  všem zastupitelům,  a v nepo-
slední řadě děkuji Vám všem, za toleranci při 
realizaci jednotlivých staveb a že jste se jakým-
koliv způsobem podíleli na rozvoji naší obce.
Na závěr mi dovolte, abych Vám popřál hodně 
zdraví a 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. 60 ze dne 29. 8. 2022

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:
Rada městyse Jedovnice schvaluje:
•	 Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 16. 

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

•	 na základě vyhlášky č. 237/2022 Sb., výši 
stravného pro  cestovní náhrady od 1. 9. 
2022: 120 Kč pro 5-12 hodin pracovní cesty, 
181 Kč pro 12  - 18 hodin pracovní cesty a 
284 Kč pro déle než 18 hodin pracovní cesty
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Rada městyse Jedovnice souhlasí:
•	 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 1. 9. 2022 do 31. 12.  2022

Rada městyse Jedovnice bere na vědomí:
•	 zápis z  jednání Kulturně spolkové komise 

ze dne 24. 8. 2022.

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 61 ze dne 05. 10. 2022

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:
Rada městyse Jedovnice schvaluje:
•	 smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000035 

s panem L. P. a paní H. P., Jedovnice
•	 smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000021 s 

paní P. Š., Vyškov
•	 smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věc-

ného břemene č.: PR-001030074799/001-
MOPR se společností EG.D, a. s., Lidická 
1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

•	 vyřazení DDHM a jiného drobného dlouho-
dobého hmotného majetku za kalendářní rok 
2022 z  majetku Mateřské školy Jedovnice, 
Zahradní 632, 679 06 Jedovnice. 

•	 Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemku 
ze dne 8. 7. 2013 s paní E. K., Jedovnice

•	 smlouvu o nájmu pozemku p. č. 2456/17 o 
výměře 1617 m2 s panem J. H., Senetářov a 
paní O. M., Krasová 

•	 Kupní smlouvu s panem J. H., Senetářov, a 
paní O. M., Krasová, na odkup části pozem-
ku p.č. 2491/201 o výměře cca 518 m2

•	 Smlouvu o poskytování služby 
Hlášenírozhlasu.cz s  poskytovatelem služeb 
mobilního rozhlasu URBITECH s. r. o., 
Jalubí 453, 687 05  Jalubí. 

•	 za zpracovatele změn Územního plánu měs-
tyse Jedovnice ATELIER URBI spol. s r. o., 
Chopinova 9, 623 00 Brno, IČ 26234734

•	 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly 
Mateřské škole Jedovnice, příspěvkové or-
ganizaci, Zahradní 632, 679 06  Jedovnice, 
za období 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022.

•	  Organizační strukturu Úřadu městyse 
Jedovnice platnou od 6. 10. 2022, která je 
Přílohou č. 5 Organizačního řádu Úřadu 
městyse Jedovnice. 

•	 Smlouvu o dílo na administraci dotace s ná-
zvem „II/373 Jedovnice průtah“ s paní M. 
Š., Europroject, Světlá 54, 679 63 Velké 
Opatovice, IČ: 40408809.   

•	 Smlouvu o dílo č. S23-033-0080 na zho-
tovitele veřejné zakázky „Komunikace v ul. 
Na Kopci“ s firmou SWIETELSKY staveb-
ní s.  r. o., Jahodová 60, 620 00 Brno, IČO 
48035599

•	 Příkazní smlouvu na organizaci výběro-
vého řízení na zhotovitele veřejné zakázky 
„Komunikace v ul. Na Kopci“ s Štěpánková-
tendr s. r. o., kpt. Jaroše 100/29, 680 01  
Boskovice, IČO 061 54 735

•	 Smlouvu o dílo na dodání a instalaci herních 
prvků a městského mobiliáře na dětské hřiště 
– Olšovecká s hřistě.cz, s. r. o., Příkop 838/6, 
602 00  Brno, IČO 283 54 303. 

•	 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 22. 12. 
2021 s GOZ GARDEN s. r. o., Olomoucká 
888/164, 627 00  Brno

•	 rozpočtové opatření č. 8/2022 dle předlože-
ného návrhu. 

Rada městyse Jedovnice souhlasí:
•	 se stavbou „Tiskárna Jedovnice (TSJ)“ 

která řeší přeložku nadzemního vedení 
do země společně s výměnou stávajících 
přípojkových skříní za podmínek da-
ných Dohodou o  právu provést stavbu 
na pozemcích ve  vlastnictví městyse. 
Stavbou jsou dotčeny pozemky p.č. 
288/8, 293, k.ú. Jedovnice, pozemek 
288/8, k.ú. Jedovnice je ve vlastnictví 
Městyse Jedovnice, pozemek p.č. 293, 
k.ú. Jedovnice je ve vlastnictví právnické 
osoby. Žadatel SITISK s.r.o., Havlíčkovo 
nám. 46, 679 06 Jedovnice, v zastoupení 
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Puttner, s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 
Brno

•	 se stavbou: „Stavební úpravy RD, Hybešova 
152, Jedovnice“ na parcele p.č. 550, k.ú. 
Jedovnice, obec Jedovnice, která je ve vlast-
nictví žadatele, dle předložené dokumentace, 
žadatel Ing. arch. J. N., Kuřim. 

•	 s přijetím účelově určeného finanční-
ho daru pro  příspěvkovou organizaci 
Základní škola Jedovnice, příspěvko-
vá organizace, Nad  Rybníkem 401, 
679 06 Jedovnice, od  WOMEN FOR 
WOMEN, o. p. s., Vladislavova 152/4, 

140 00 Praha, na období od 1. 10. 2022 
do 31. 12.  2022

Rada městyse Jedovnice bere na vědomí:
•	 sdělení ZŠ Jedovnice, okres Blansko, 

Nad  Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice, 
o  ředitelském volnu ve dnech 14. 10. 
2022 a 18. 11. 2022.  

•	 zápis z jednání Komise pro občanské záleži-
tosti ze dne 7. 9. 2022. 

•	 zápis z  jednání Kulturně spolkové komise 
ze dne 22. 9. 2022.

Rada městyse Jedovnice nereflektuje:
•	 na předkupní právo nemovitosti č.e. 20 a 113
•	 na předkupní právo nemovitosti č.e. 126

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice č. 22 ze dne  
13. 09. 2022 konané v kulturním domě

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

Teturovou a Ing. Radka Lebiše, Ph.D.
2.	 schvaluje po doplnění program 22. zasedá-

ní zastupitelstva městyse. 
3.	 schvaluje Smlouvu o spolupráci při re-

alizaci projektu Technické služby Malá 
Haná – Systém odděleného sběru materi-
álově využitelných odpadů – IV. Etapa s 
Technickými službami Malá Haná, Sudice 
164, 680 01  Sudice

4.	 schvaluje Smlouvu o dílo II/373 Jedovnice 
průtah s IMOS Brno, a.s., Olomoucká 
704/174, 627 00  Brno.

5.	 schvaluje Smlouvu o účasti městyse 
Jedovnice na  financování díla „Jedovnice 
– oprava odlehčovací stoky ul. Brněnská“ 
se Svazkem vodovodů a kanalizací měst a 
obcí, 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice. 

6.	 schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. S22-033-0080 s firmou SWIETELSKY 
stavební s. r. o., Jahodová 60, 620 00 
Brno, IČO 48035599, na realizaci zakázky 
„Obnova místních komunikací a parkoviš-
tě v Jedovnicích“.

7.	 schvaluje Smlouvu o dílo se Sportovní 
hřiště s. r. o., L.  Košuta 2907, 760 01 
Zlín, IČO:04929845, na realizaci akce 

„Jedovnice – TZ víceúčelového hřiště 
v Jedovnicích“. 

8.	 projednalo návrh na pořízení změny po-
daný fyzickou osobou p. K. M., bytem 
Marianín, a  nesouhlasí s pořízením změ-
ny Územního plánu Jedovnice týkající se 
změny funkčního využití pozemku p.č. 
484 v  k.ú. Jedovnice, plochy bydlení Bl, 
případně SO, 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 
orgánu hájícího zájmy ochrany ZPF (do-
tčení půdy s vysokou třídou ochrany). Dále 
je pozemek dotčen návrhem dvou veřejně 
prospěšných staveb, které nebyly vlastní-
kem pozemku v době projednání návrhu 
ÚP rozporovány.

9.	 deleguje pravomoc zastupitelstva městyse 
na radu městyse schválit Smlouvu o dílo 
na osvětlení více účelového hřiště s vybra-
ným zhotovitelem. 

10.	deleguje pravomoc zastupitelstva městy-
se na radu městyse schválit Smlouvu o 
dílo s  vybraným dodavatelem na obnovu 
dětského hřiště u  pískového parkoviště 
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s využitím projektové dokumentace, která 
byla součástí žádosti o dotaci. 

11.	deleguje pravomoc zastupitelstva městy-
se na radu městyse schválit Smlouvu o 
dílo s  vybraným dodavatelem na základě 

výsledku JŘBU na zhotovení nového povr-
chu uličky k Valentům (u ulice Tyršova).

12.	schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2022 dle 
předloženého návrhu.

Další důležité informace
Rozsáhlý projekt zajišťující pitnou vodu pro Jedovnicko je dokončen 

Blansko, Jedovnice – Zajistit dostatek pitné 
vody pro Městys Jedovnice a další obce v oko-
lí se v  těchto dnech podařilo díky dokončení 
rozsáhlého vodárenského projektu Pitná voda 
Jedovnicko v  hodnotě čtvrt miliardy korun. 
Díky tomuto projektu došlo na  Blanensku 
k  propojení dvou významných skupinových 
vodovodů, a  to skupinového vodovodu Velké 
Opatovice-Boskovice- Blansko- Lažany a sku-
pinového vodovodu Jedovnicko.
„Důležitost stavby spočívá v tom, že náš region 
v  posledních letech trápí sucho, enormní po-
kles srážek je citelný a v této době nejvíce trpí 
obce, které jsou odkázané na jeden vodní zdroj. 
Nejlepším lékem na zmírnění dopadů sucha je 
právě propojování vodovodních soustav, což se 
povedlo propojením páteřního vodovodního 
přivaděče Velké Opatovice-Boskovice-Blansko 
se skupinovým vodovodem Jedovnice,“ přiblí-
žil ředitel boskovické divize VODÁRENSKÉ 
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., Ing.  Petr 
Fiala. V  Jedovnicích a  okolí mj. díky místní 
rekreační oblasti v  létě stoupá počet obyvatel 
a  v  tomto období tak hrozil nedostatek pitné 
vody. „Projekt, který tuto situaci řeší kromě 
Jedovnic i  v  dalších okolních obcích, tedy 
považujeme za  velmi významný a  důležitý,“ 
doplnil..
V rámci projektu bylo vybudováno 12 km nové 
vodovodní sítě, zrekonstruovaná úpravna vody 

Jedovnice zajistí lepší filtraci a z vody odstraní 
železo a mangan. Byl postaven také nový vodo-
jem na místě původního v Rudici, nová nádrž 
u vodojemu Větřák v Jedovnicích, která zajis-
tí větší akumulaci vody. Součástí stavby bylo 
i vystrojení nového vrtu v Jedovnicích, úpravy 
na  stávajících vrtech a  další související práce. 
„Stavba se začala projektovat v roce 2017, sta-
vební práce pak začaly v roce 2020, tedy v ob-
dobí, kdy pandemie Covidu-19 komplikovala 
celou realizaci. Nakonec se však vše povedlo 
dokončit a  věřím, že tento projekt ocení pře-
devším odběratelé pitné vody v rekreační a kra-
sové oblasti,“ uvedl předseda Svazku vodovodů 
a  kanalizací Blanenska a  Boskovicka Ing.  Ivo 
Polák. Přiblížil, že stavba vyšla na 258 milionů 
korun, z  toho se na polovinu částky podařilo 
získat dotace: 122 milionů korun z Operačního 
programu Životní prostředí a dalších 5 milionů 
korun z Jihomoravského kraje. 
Po  rekonstrukci páteřních vodovodních při-
vaděčů, jež byla ukončena v  roce 2016, se 
jedná o  druhou největší stavbu zajišťující zá-
sobování pitnou vodou v  regionu Blanenska 
a Boskovicka.

Mgr. Iva Librová, MBA
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ 

SPOLEČNOST, a.s.

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.
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Žádáme občany, aby do kontejnerů ukládali 
výhradně odpad ze zahrádek,nikoliv kusy trá-
mů, 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.:
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.:
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.:
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.:
21. října, 4. listopadu, 18. listopadu.

Rozpis je uveřejněn i na internetu www.jedov-
nice.cz

Společenská kronika
Jubilanti

Blahopřejeme všem jubilantům, kteří oslaví na-
rozeniny v měsíci září a říjnu 2022.
Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a spokojenost 
do dalších let života.
Září 
 8.9. Marie Krátká, Podhájí 259, 82 roků
 10.9. Marie Nejezchlebová, Legionářská 

196, 80 roků
 11.9. Ivas Kovařík, Jiráskova 510, 90 roků
 12.9.  Alois Hégr, Podhájí 381, 80 roků
 12.9.  Marie Ondráčková, Zahradní 699, 91 

roků
 15.9.  Emilie Kvasnicová, Havlíčkovo náměs-

tí 2, 82 roků
 15.9.  Drahoslav Kocman, Habeš 374, 90 

roků
 17.9.  Jindřich Daněk, Zahradní 699, 83 

roků
 18.9.  Ing. Josef Ondráček, Zahradní 699, 93 

roků
 23.9.  Františka Sedláková, Absolonova 471, 

87 roků
Říjen
 1.10.  Ing. Jan Kučera, Jiráskova 507, 84 roků

 4.10.  Jarmila Prausová, Habeš 201, 80 roků
 10.10.  Eva Irainová, Hybešova 109, 90 rok
 11.10.  Eva Sklenáková, Za Kostelem 437, 81 

roků
 12.10.  Anna Musilová, K Propadání 406, 96 

roků
 15.10.  František Šindler, Zahradní 699, 81 

roků
 19.10. Helena Burdová, K Propadání 121, 80 

roků
 24.10. Jiřina Poláčková, Zahradní 699, 85 

roků
 26.10.  Bohuslav Daněk, Na Kopci 543, 80 

roků
 28.10.  Zdeněk Pořízek, Jiráskova 236, 90 

roků
50 roků manželství – Zlatou svatbu oslaví
•	 dne 02. 09. 2022 Václav a  Jindřiška 

Sedlákovi, Palackého 314
•	 dne 28. 10. 2022 Jaroslav a Věra Charvátovi, 

Podhájí 211
Přejeme manželům mnoho zdraví, štěstí a po-
hodu do dalších společně prožitých let.

Tereza Gottwaldová 
matrikářka ÚM Jedovnice 
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Kultura
Novinky v knihovním fondu od 1. 8. 2022

BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
Maják (Zdeňka Martincová)
Promlčení (Jiří Březina)
Štěstí je zadarmo (Michaela 
Klevisová)
Zájezd snů (Halina Pawlowská)
Zlomené duše (Simone St. Jamesová)
Osmý život pro Brilku (Nino Haratischwiltová)
Kořist (Darcy Coates)
Tichá noc (Danielle Steel)
Tajemství letní noci (Lisa Kleypas)
Ozvěny run (Christina Courtenay)
Měli štěstí (Catherine Hokin)
Navždy spolu (Elizabeth Haran)
Studna (Dominik Dán)
Asistent (Johana Kral)
Devítka: Pravdivý příběh skupiny žen, 
která přežila hrůzy nacistického Německa 
(Gen Strauss)
Hříchy otců (Martin Stručovský)
Krysí ostrov a jiné povídky (Jo Nesbo)
Rozpůlený dům (Alice Horáčková)
Sudetský dům : Jaro – léto 1945 (Štěpán 
Javůrek)
Rafinovaná past (J. J. Vlčková)
Operace Sfinga (Arnošt Vašíček)
Dítě z Osvětimi (Lily Graham)
Poslední hřebík (Stefan Ahnhem)
Je hlína k snědku? (Jakuba Katalpa)
Prameny Vltavy (Petra Klabouchová)

NAUČNÁ LITERATURA PRO DOSPĚLÉ
Rozhlednovým rájem: Vyhlídkami králů 
(Jiří Štekl)
Domov bez harampádí (Joshua Becker)
Santini – Peklem duše k světlu světa 
(Jaroslava Černá) 
Vědomí a realita : O mozku, duševní 
nemoci a společnosti (Jiří Horáček, Daniela 
Drtinová)
BELETRIE PRO DĚTI / MLÁDEŽ
Princezny a zvířátka: Ukradené krystaly 
(Paula Harrisonová)
Holky a kluci pořád zlobí (Martina 
Drijverová)
Mechová víla (Daniela Krolupperová)
Korálky z rybízu (Marta De Rienzo)
Ela v zemi trollů (Michaela Fišarová)
Zahrada a legenda o zachránci (Harnach)
Sesterstvo a největší kouzlo kočky Fabioly 
(Lucie Hlavinková)
Průšvihy drzého záškoláka: Trapné hlášky 
(pra)rodičů (Láďa Hruška)
Operace banány (David Walliams)
Valentýnka a detektivní kancelář (Ivana 
Peroutková)
Kluci a holky pořád zlobí (Martina 
Drijverová)
Honem, ať už jedem! (Evelína Koubová)
Emma a trollí sen (Petra Johansson)
Labutí dům (Daniela Krolupperová)

Houbaři

Během měsíce září probíhala fotosoutěž s ná-
zvem HOUBAŘI, jak všichni jistě víte, letošní 
sezóna byla pro houbaře opravdu vydařená, 
a tak se taková soutěž přímo nabízela, protože 
ne nadarmo se říká, že Češi jsou mistry ve sbí-
rání hub. Přišlo nám mnoho fotografií a zapo-
jilo se vás opravdu hodně, posuďte sami: Pavel 
Kupka, Alena Kvasnicová, Blanka Zemanová, 
Jitka Jelínková, Ondřej Hudec, Martina 

Šenkýřová, Martin Plíšek, Marie Tomičová, 
Hana Korčáková, Petra Urbánková, Olga 
Marinčáková, Anna Trojáčková, Miroslav Flek, 
Marie Dietlová, Petra Hloušková, Martina 
Gabrielová, Jitka Paarová, Lucie Bezděková, 
Hana Korčáková, Jitka Teturová, Lucie 
Grycová, Dana Nejezchlebová, Jan Sáňka, 
Vladimíra Wildová, Jaroslava Kopanická, 
Šárka Zemanová, Tereza Gottwaldová, 
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Kristýna Štraitová, Lucka Tomanová, Monika 
Sehnalová, Michaela Kratochvílová, Hana 
Tomanová, Gabča Dočkalová, Hana Osičková, 
Broňka Pernicová a Jana Hoppe. 
Všechny došlé fotografie byly zveřejněny 
na našich facebookových stránkách a i když 
byly všechny opravdu více než povedené, 
odměnit můžeme pouze tři a těmi šťastnými 
se stávají:
ALenA KVAsnIcOVá

BROŇKA PeRnIcOVá
AnnA TROjáČKOVá
Ostatním moc děkujeme za účast a krásné fo-
tografie.Cenu si, dámy houbařky, můžete vy-
zvednout v knihovně J

knihovnice Michaela Doleželová

Duchovní sloupek
Kosovo pole

Když jsem na jaře někomu řekl, že se v létě chys-
táme do  Kosova, divil se, co nás to napadlo. 

Tato země nemá nejlepší pověst, ve  zprávách 
o ní slyšíme jen občas něco o sporech mezi Srby 
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a kosovskými Albánci, což budí dojem, že tam 
každý chodí se zbraní pod kabátem a  nikdo 
neví, jestli se ve  zdraví vrátí večer domů. My 
jsme uvěřili osobní informaci, že do interních 
sporů cizince nezatahují a  chovají se k  nim 
vstřícně.
Kosovo je mírně zvlněná rovina obklopená 
věncem hor, kterým jen pár desítek výškových 
metrů chybí k  tomu, aby to byly velehory. 
Od hor k horám se dá autem přejet za dvě ho-
diny. Je možné cestou navštívit několik starých 
pravoslavných klášterů a hlavní město, které je 
ovšem jen pro otrlé řidiče, protože je přecpané 
auty a nějaká pravidla silničního provozu nikdo 
neřeší. Náš řidič, který 20 let provozoval za-
hraniční autobusovou dopravu, to komentoval 
slovy „zlatý Řím“.
Na  horách, kvůli kterým jsme se tam vydali, 
to vypadá jinak. Doporučuje se sice chodit jen 
tam, kde jsou značené cesty, tam má člověk 
jistotu, že nenarazí na  minové pole nebo od-
hozenou munici z nedávné války, ale i na těch-
to značených cestách člověk za den potká jen 
několik dalších cestovatelů, takže si může ne-
rušeně užívat krásy hor. Zatím, úbočí hor jsou 
rozbita zářezy nově budovaných silnic, po nich 
budou budovány hotely a panenská příroda při-
jde o svou neporušenost a klid.
Navštívili jsme také památník bitvy na Kosově 
poli. Tu pojal osmanský chán Murad jako roz-
hodující pro další postup do Evropy a soustře-
dil veškeré dostupné síly, takže měl nad srbský-
mi a spřátelenými vojsky dvojnásobnou početní 
převahu. I když byl sám v předvečer bitvy smr-
telně zraněn, ráno se velení ujal jeho syn a pojal 
bitvu i jako pomstu za otcovu smrt. O svátku 
sv. Víta 1389 Osmani zvítězili a otevřeli si tak 
cestu dále na  sever; tu zastavila až o  několik 
století později bitva u  Vídně. Obě strany do-
dnes onu bitvu právě na zmíněném místě osla-
vují. Současní muslimové jako vítězství, které 
umožnilo další šíření islámu, křesťané jako 

morální vítězství elity národa i tisíců prostých 
vojáků, kteří neutekli před přesilou a krutostí, 
ale bojovali statečně až do konce. Protože (ne-
jen) při těchto oslavách hrozí další bitva mezi 
těmito nepřátelskými tábory, střeží toto pietní 
místo vojáci KFOR. Podobně je tomu i v ko-
sovském městě Peć, které bylo od  12. století 
sídlem pravoslavného patriarchy, a  v  dalších 
klášterech, které občas někdo z  muslimů na-
padne. Při příjezdu brzdí vozidla retardéry, 
před vstupem musí turista odevzdat pas, hned 
vedle jsou připravena k akci obrněná vozidla.
Toto viditelně přetrvávající napětí mezi srb-
skými pravoslavnými křesťany a  albánskými 
muslimy, kteří tvoří většinu obyvatelstva této 
mladičké balkánské země, ostře kontrastovalo 
s  pohodou na  horách. Oběma stranám toto 
území historicky patřilo několik staletí, komu 
patří teď? Nabízí se odpověď: „Tomu, kdo tu 
byl dříve.“ Ale před Srby tady byla Římská říše 
a před ní zase někdo jiný... 
Jediné rozumné řešení je přijmout současný 
stav a naučit se žít vedle sebe. Stejně by to mělo 
být na  řadě jiných míst. Víme však, že není, 
a  nevíme, jestli bude. Ale mohlo by tomu 
tak být aspoň v  mnohem menším měřítku. 
Podobné napětí, oboustranný pocit křivdy 
a touhu po tom, co je subjektivně považováno 
za spravedlivé mezi jednotlivci, rodinami nebo 
jinými skupinami lidí najdeme i u nás. V tom-
to měřítku nežene člověka do boje davová psy-
chóza, je to řešitelné, aspoň v případech, kdy 
vlastně nejde o  nic jiného, než o  rozhodnutí, 
jestli se na sebe budeme mračit nebo usmívat. 
Je v  našich silách postarat se o  to, aby bylo 
o  jedno malé nenápadné bojiště méně a  díky 
tomu o  trochu radosti více. Místo oprašování 
vzpomínek na dávné i nedávné křivdy zkusme 
žít v pokoji a vzájemném pochopení se všemi 
kolem sebe. Jsou „bitvy“, které jiným způsobem 
nelze vyhrát.

Václav Trmač, farář

SDH
SDH Jedovnice oznamuje, že  oddíl  Mladých 
hasičů ve školním roce 2022/23 zahajuje svoji 

činnost od října. První informativní schůzka je 
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plánována na hasičce 5. 10. od 16:30 do 17:30 
hodin, dále pak každou středu ve stejný čas. 

Na setkání se těší vedoucí mládeže

Děti a mládež, spolky
DYMÁČEK

„DYMÁČKOVINY číslo 4/2022“ 
Milí rodiče a přátelé našeho 
rodinného a  mateřského 
centra, posíláme zprávy 
a  informace pro vás v  dal-
ším období roku 2022. 
V  září se uskutečnil náš 
bazárek oblečení a  moc děkujeme za  účast 
prodávajících i nakupujících. Na jaře příští rok 
bychom rády uvedly i novinku, kterou pro vás 
připravujeme. 
Protože je po prázdninách, tak si vás dovoluje-
me seznámit s pravidelným harmonogramem:
PONDĚLÍ: HERNA V DYMÁČKU 
(rodiče a děti) 
09:00 – 11:00, 
V Dymáčku Havl.náměstí 44, 1. patro
Určeno pro všechny i bez registrace, máte cestu 
kolem s dětmi nebo vnoučaty, tak se stavte😊 
ÚTERÝ: HUDEBNÍČEK
9:00 – 9:45 

Rodiče s dětmi 
Děti od 2-3 let, kapacita je naplněná, ale lze se 
přihlásit do seznamu náhradníků. 
ČTVRTEK: CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI 
(i prarodiče)
9:00 – 10:00 
Děti ve věku od 1,5 do 3 let
Kulturní dům, vchod zadní, kde jsou kontejnery

LAKTAČNÍ PORADKYNĚ neboli 
LAKTAČNÍ PORADENSTVÍ 
Naše Lucie Hýblová, maminka dvou holčiček, 
která je porodní dula, laktační poradkyně, 
poskytovatelka ženské bylinné napářky, míchá 
Bachovy esence, věnuje se aromaterapii a všem 
tématům spojeným s ženstvím. 
Více o Lucce se dozvíte na webu www.luciehy-
blova.cz. Lze se domluvit na osobní konzultaci 
u  vás doma nebo v  Dymáčku. Případné rady 
ohledně kojení lze i  telefonicky a  zdarma. 
Ostatní je již po domluvě s Lucií. Budeme rády 
za předání informací všem známým těhotným 
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ženám ve  vašem okolí. Lucie se přizpůsobí 
i pracujícím ženám s ohledem na čas. 

PROSBA O DAR
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. 

NAPIŠTE SI DO DIÁŘE
😊 akce, které jsou pro veřejnost, a  to je pro 
všechny😊
DIVADLO KAČA A KAČA dne 23. ŘÍJNA 
2022 v Kulturním domě. Divadelní představe-
ní pro děti předškolní cca od 3 let, ale hlavně 
pro školáky a děti z mateřské školy. 
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DISKOTÉKA dne 12. LISTOPADU 2022 
v Kulturním domě.
Podrobnosti zveřejníme na facebooku a webo-
vých stránkách před akcí, případně na dalších 
plochách.

Poděkování
Naše mateřské a rodinné centrum je o našich 
lektorkách, to je miminkách… a  protože jis-
tě víte, že během života dochází ke  změnám 
v rodinném a pracovním životě a tedy i trávení 
volného času v Dymáčku se svými dětmi, tak 
je třeba poděkovat našim „maminkám“, které 
se vydaly těchto důvodů jiným směrem. Moc 

děkujeme za  výpomoc v  herně Radce, Lence 
a Janě. A moc jim přejeme úspěchy a děkujeme 
za jejich činnost v Dymáčku. 
Jedná se i o Kamilu Suchou, naši první logo-
pežku, která několik let vedla pro vaše děti lo-
gopedii. Věnovala se nejen dětem, ale rodičům 
a  ukazovala jim, jak na  to, aby pro děti byla 
logopedie s úsměvem a pohodě. Další předání 
tzv. štafety proběhlo ve  cvičení v  kulturním 
domě, které bylo pod vedením Lenky Zitové 
– moc děkujeme za  vedení a  vymýšlení her, 
a nyní předáno Jitce Dušátkové. 
Přejeme vám krásný podzim. 

Váš Dymáček 

SKAUT

Do Amazonie a ještě dál!
24. července – 6. srpna, Hodíškov 
Dvacet čtyři šťastných výherkyň našlo ve svých 
poštovních schránkách pozvánku na  zájezd 
do amazonského pralesa. Letadlo se z evropské 
pevniny vzneslo 24. 7. a  ještě týž den přistá-
lo v  jihoamerické džungli. První noc strávily 
mladé cestovatelky pod širým nebem. Jaké to 
ale bylo překvapení, když je za svítání přepadl 
kmen Amazonek a odvedl je do  svého tábora 
v samém srdci džungle. Amazonky se nalezené 

skupiny a  jejich moderních technologií, kte-
ré by mohly ohrozit utajení kmene, obávaly, 
a proto se ze skautek od této chvíle staly jejich 
zajatkyně. 
Dny ubíhaly a  skautky obstávaly v  nejedné 
zkoušce, kterou jim Amazonky uložily a  své 
úkoly – přípravu ohně a dřeva, vaření i noční 
hlídky – plnily opravdu znamenitě. Amazonky 
se tedy rozhodly přijmout všechny skautky 
do svého kmene. Za svou snahu byly skautkám 
vypláceny amarky (pralesní platidlo), a ony tak 
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mohly stoupat na žebříčku amazonských hod-
ností podle sedmi zvířat. Díky kmenové kroni-
ce se také novicky postupně dozvídaly mnohé 
informace o amazonské historii. 
Zjistily, že kmen kdysi postihla nemoc zvaná 
febris elementaris – v  překladu horečka živ-
lů – na  kterou se dosud nepodařilo najít lék. 
Skautky přislíbily Amazonkám svou pomoc 
a hned ráno započala jejich dvoudenní výpra-
va do  odlehlých oblastí pralesa, kde se podle 
legendy ukrývaly svitky s prolomením kletby. 
Z  nich se dozvěděly, že nemoc kmen opustí, 
pokud si Amazonky znovu udobří přírodu, 
konkrétně čtyři živly. 
Oheň, zemi, vzduch i  vodu se nakonec po-
vedlo získat si na  svou stranu a  každý živel 
vydal Amazonkám barevnou látku. Z  těchto 
čtyř látek sestavily skautky šaty pro náčelnici 
Amazonek a tím byla kletba konečně prolome-
na a kmen zachráněn. 
Následovala velká oslava a  smutné loučení, 
protože skautky se rozhodly vrátit se ke svým 
rodinám a opustit kmen. V srdci však stále zů-
staly těmi odvážnými Amazonkami a všechny 
své zážitky i nové dovednosti si odvezly s sebou 
domů. 

Výprava na Ivančenu (23. – 24. září)
Ani letos se šestý oddíl Amazonek nezalekl vý-
zvy beskydských kopců a již posedmé se vypravil 
na Lysou horu i k mohyle Ivančeně. Právě ta je 
připomínkou pěti padlých skautů z odbojových 
skupin během 2. světové války. Kromě památ-
níku je mohyla také symbolem boje za svobodu. 
Každým rokem k ní – stejně jako mnoho dal-
ších poutníků – přinášíme kameny z domova.  
Cesta nebyla vždy snadná, avšak zima ani sklon 
svahů nám nesebraly dobrou náladu a  Lysou 
horu jsme opět hravě pokořily.

Nový skautský rok
S novým školním rokem nám začíná také ten 
náš skautský. Na  začátku září jsme v  obou 
jedovnických oddílech zahájili činnost 
a na schůzkách – dohromady se nás v obou od-
dílech sešlo přes osm desítek. Zveme mezi sebe 
také nováčky – všechny holky i  kluky nejen 
školou povinné, aby se k nám připojili a zažíva-
li společně s námi úžasná dobrodružství. Kdy 
se které schůzky konají jsme vám pro přehled-
nost sepsali níže do tabulky. Pro přesné infor-
mace doporučujeme vždy kontaktovat vedoucí. 



14

Schůzky a místo srazu Kontakt na vedoucí
4. oddíl (chlapci) 
1.–9. třída: v úterý od 17:00 do 18:55, sraz u klubovny v Chaloupkách

Jiří Klinkovský, tel: 730 603 010
e-mail: jedovnice4@skaut.cz

6. oddíl (dívky) 
1.–7. třída: ve středu od 17:00 do 19:00, sraz u klubovny v Chaloupkách
8. a 9. třída: v pátek od 17:00 do 19:00, sraz u klubovny v Chaloupkách

Gabriela Žárská, tel: 722 450 734
e-mail: gabca@skautka.cz

Benjamínci (holky i kluci) 
děti z MŠ, 4–6 let: od 6. října každý čtvrtek od 17:00 do 18:00, sraz 
u skautské klubovny v Chaloupkách

Jana Tesařová Gabrielová, 
tel: 607 639 764
e-mail: j.gabrielova@seznam.cz

LJT 2022 - Detektivní toulky
V půlce července vyrazil 4. oddíl na  skaut-
ský letní tábor do Němčic. Celkem 33 chlap-
ců strávilo 14 dní v přírodě, kde musel každý 
přiložit ruku k dílu. Děj se letos odehrával 
kolem detektivního příběhu v Anglii a účast-
níci se setkali i  se samotným Sherlockem 

Holmesem. Díky nabitému programu a vše-
možným aktivitám nám tábor rychle utekl 
a tak nezbývá, než se těšit zase za rok.
Náš oddíl stále nabírá nové členy. Schůzky 4. 
oddílu probíhají každé úterý od 17h u klu-
bovny v Chaloupkách.

SOKOL

Pestrý podzim v jedovnickém Sokole
Tělocvičná jednota  Sokol  Jedovnice zahájila 
v měsíci září pravidelná cvičení a aktivity pro 
všechny věkové kategorie. Seniorky a  senioři 
procvičovali hromadnou skladbu z  letošní-
ho  Sokolgymu „Spějme dál“. Tuto sklad-
bu, kterou úspěšně předvedli v  létě v  Brně   
a v Pardubicích, zacvičili také na sokolské aka-
demii v Jedovnicích. Začalo se cvičit i v dalších 

oddílech - kalanetiky, pilates, tabaty a  nově 
také jógy. Malé i větší tanečnice z Lipky opako-
valy svoje taneční kroky na hodové vystoupení 
v Lipovci a zmíněnou akademii.
Na  oslavy 160. výročí vzniku Sokola a  190. 
výročí narození Dr.  Miroslava Tyrše byli 
vysláni do  Děčína  členové Sokolské stráže 
bratři Vávrové společně s  vedoucí taneč-
ního oddílu ses. Vávrovou. Zúčastnily se 
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také čtyři děti za  doprovodu vedoucí ses. 
Paarové. Pro ně byla nachystána plavba par-
níkem po  Labi a  spousta zábavných úkolů. 
V  rámci akce Sokol  spolu v  pohybu byly pro 
veřejnost připraveny ukázkové hodiny jógy, 
pilates a  tabaty. Tradiční župní přebor žactva 
v lehké atletice Memoriál br. Jaroslava Daňka 
byl pro nepřízeň počasí zrušen.
První dvě říjnové soboty jsou pravidelně věno-
vány oblíbeným turistickým zájezdům na po-
chody „mezi vinohrady“ do Dolních Bojanovic 
a do Mutěnic.
V  neděli 2. října proběhla na  sokolském hři-
šti akademie  ke  115. výročí založení Sokola 
v Jedovnicích a ke 160. výročí založení České 
obce sokolské. K  vidění bylo cvičení tří hro-
madných skladeb Sokolgymu: „Spějme dál“, 
určené pro muže, ženy, seniory a  seniorky, 
„Zatanči“ – skladby pro ženy a  dorostenky 
a  muži předvedli skladbu „Muži zase spolu“. 
V  programu vystoupily také Tetiny, Lipka 
a Píseň.
Tradiční podzimní akcí je i  Večer sokol-
ských světel. Lodičky se svíčkami jsme letos 

vypustili na  hladinu Olšovce 7. října v  před-
večer Památného dne sokolstva, k  němuž se 
pouštění lodiček vztahuje.
Na  den vzniku samostatného československé-
ho státu  28. října  se  naše tělocvičná jednota 
opět přidá  k  celorepublikovému pořádání 
„Sokolského běhu republiky“. Letos připravuje-
me již 4. ročník této akce. Start i cíl je v Tyršově 
osadě, trasa povede ke Kůlně a  zpět po hrázi 
mezi rybníky Vrbový a  Budkovan. Závod je 
určen zejména amatérským běžcům, kteří si 
užívají radost z pohybu. Takže jste srdečně zvá-
ni. Přihlásit se můžete na www.behrepubliky.
cz. Těšíme se na viděnou na startu!

Milada Sotolářová, Kateřina Klimešová

SK JEDOVNICE

26. ročník Běhu za jedovnickým 
kaprem - Memoriál Jiřího Kovaříka
pořádá SK Jedovnice, z.s.

Datum: Sobota 12. listopadu 2022

Místo: Kulturní dům Jedovnice, Na  Kopci 
571, Jedovnice 679 06
start a cíl: Areál fotbalového hřiště u kulturní-
ho domu v Jedovnicích
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Start
•	 Nejmladší přípravka (2015 a mladší); 

 120 m 13:00
•	 Mladší přípravka dívky (2013-2014); 

 260 m 13:05
•	 Mladší přípravka chlapci (2013-2014); 

 260 m 13:10
•	 Starší přípravka dívky (2011-2012); 

 490 m 13:15
•	 Starší přípravka chlapci (2011-2012); 

 490 m 13:20
•	 Mladší žáci/žákyně (2009-2010);  

 980 m 13:30
•	 Starší žáci/žákyně (2007-2008);  

 1470 m 13:40
•	 Dorostenci/dorostenky (2003-2006);  

 5,6 km 14:30
•	 Ženy (1983-2002); 

 5,6 km 14:30 
•	 Ženy-veteránky I (1973-1982);  

 5,6 km  14:30
•	 Ženy-veteránky II (1972 a starší);  

5,6 km  14:30
•	 Muži (1983-2002);   

 10,9 km 14:30 společný start
•	 Muži-veteráni I (1973-1982);  

 10,9 km 14:30
•	 Muži-veteráni II (1972-1963);  

 10,9 km 14:30
•	 Muži-veteráni III (1962 a starší);  

 10,9 km 14:30
Přihlášky ke startu: začátek registrace ve 12:00 
ve  vestibulu kulturního domu v  Jedovnicích, 
konec vždy 10 minut před startem daného 

závodu s výjimkou společného startu hlavního 
závodu ve 14:30 – konec prezence ve 14:00!!! 
Registrujte se prosím včas do své kategorie.
Lze také využít on-line rigistraci na stránkách 
ww.oblblansko.cz
Šatny: Kabiny SK Jedovnice v suterénu kultur-
ního domu (možnost sprchování) nebo předsálí 
KD Jedovnice
Pravidla: Závodí se podle platných pravidel 
atletiky. Závod je zařazený do  OBL Blansko. 
Závodníci odpovídají za  svůj zdravotní stav, 
což potvrdí podpisem na  čestném prohlášení 
při přihlašování do závodu.
startovné: 
40,- Kč - Přípravky, žáci, žákyně
70,- Kč – Dorostenky, dorostenci, ženy, muži, 
veteránky, veteráni
Popis trati: Trať je bez větších výškových roz-
dílů, většinu povrchu tvoří asfaltové cesty, zby-
tek zpevněné cesty po hrázích rybníků Olšovec 
a Budkovan.
Vyhlášení výsledků: kategorií přípravek a žac-
tva proběhne ve 14:00 v kinosále KD, hlavní 
kategorie v  16:00 v  závislosti na  zpracování 
výsledků.
Vyhodnocení: Závodníci na  prvních místech 
v hlavních kategoriích Dorostenci/Dorostenky 
až po  veterány získají „živého jedovnického 
kapra“, na druhém a třetím místě věcné ceny. 
Parkování vozidel: Je možné na parkovišti nad 
kulturním domem nebo u hotelu Rado
Informace: www.skjedovnice.cz

Mateřská škola
Co připravujeme pro děti ve školním roce 2022/2023

Vážení čtenáři zpravodaje, srdečně Vás zdravím 
a  u  příležitosti již započatého školního roku 
Vás zvu na pomyslnou prohlídku naší mateřské 
školy. Ráda bych Vás seznámila s paní učitelka-
mi a s nabídkou výchovně vzdělávacích aktivit. 
Mateřská škola Jedovnice má čtyři třídy 
– Žabičky, Kačenky, Kapříky a  Hastrmánky. 

Námětem pro výběr názvů tříd nám byla pří-
roda kolem jedovnických rybníků. V jednotli-
vých třídách se vzdělávají děti různého věku. 
Ti starší jsou pro ty menší přirozeným vzorem, 
od kterého se dá ledacos odkoukat. Malí po-
skytují velkým prostor pro rozvinutí sociálních 
a emočních kompetencí, zejména ohleduplnosti, 



17

pomoci. Ve třídě Žabičky děti vyučuje Lenka 
Štěpánková, Jitka Kučerová a  jako posila, ze-
jména na  vycházky a  odpolední odpočinek 
dětí, Kateřina Knihařová. Do  třídy od  září 
přibylo pět nových dětí. Ve třídě Kačenky pů-
sobí paní učitelky Alena Dostálová a Markéta 
Kupková. Do třídy od září přibylo 12 dětí. Obě 
třídy disponují samostatnou ložnicí, děti mají 
díky tomu prostor ponechat si ve třídě rozesta-
věnou hru. Přesuneme se do II. budovy mateř-
ské školy. Ve třídě Kapříci s dětmi pracují paní 
učitelka Jitka Petrželová a  Lenka Pernicová, 
část dne zde pomáhá školní asistentka Katka 
Knihařová. Do  třídy od  září přibylo 11 no-
vých dětí. Ze třídy je přímý vstup na venkovní 
terasu. Po  schodech se přesuneme do  třídy 
Hastrmánci. Působí zde paní učitelky Monika 
Křivanová a  Martina Gabrielová. Do  třídy 
od září přibylo 12 dětí. Výhodou obou tříd je, 
že paní učitelka má neustále přehled o dětech 
díky průhledům do šatny a umývárny dětí. MŠ 
je plně obsazena. O děti a celkový chod ško-
ly se stará celkem 16 zaměstnanců. Předností 
pedagogů je mimo jiného zájem o další vzdě-
lávání, takže do praxe přinášíme nové metody 
práce. Příkladem je zařazení Hejného matema-
tiky, či metody individualizace ve  vzdělávání. 
Letos se zaměříme také na metodu kritického 
myšlení. A na před logické postupy v myšlení. 
Uvědomit si a připustit různé možnosti řešení. 
Ve spolupráci s Malou technickou univerzitou 
uspořádáme pro děti projektové dny na  téma 
Logické hry. Dále se zaměříme na  jazykovou 
přípravu dětí s nedostatečnou znalostí českého 
jazyka. Na  škole s  dětmi pracuje klinická 
logopedka. Seznámíme se s  kulturou cizích 
zemí, ze kterých do  naší školky chodí děti, 
a tyto děti budeme seznamovat s našimi zvyk-
lostmi. Navážeme na spolupráci se spolkem 
Klub rodičů při MŠ Jedovnice a  společně 
uspořádáme již tradiční akce, kterými jsou 
podzimní a  jarní zahradní slavnost a  prodej 
výrobků při rozsvěcení vánočního stromu 
v  Jedovnicích. Podzimní zahradní slavnost 
se konala 22. září a nesla se v  záchranářském 
duchu. Její téma bylo: Malý záchranář. Rodiče 
připravili pro děti zábavná stanoviště a  za-
městnanci školky připravili bezpečné zázemí 
pro konání slavnosti. Velkým zážitkem pro 

děti byla přítomnost místních hasičů a obecní 
policie. Velké poděkování patří všem, kteří se 
aktivně podíleli na průběhu akce i  těm, kteří 
přišli podpořit školku svou účastí. Po  splnění 
připravených úkolů čekala na malé záchranáře 
odměna v  podobě tematických omalovánek 
s  pastelkami a  malá sladkost. Další oblíbe-
nou aktivitou je návštěva místní knihovny. 
S  dětmi také pravidelně cvičíme. Zařazujeme 
pohybové hry, zdravotní cviky, jógu, určenou 
dětem v  mateřské škole. Protipólem činností 
organizovaných učitelkou je spontánní hra. 
Ponechává dětem prostor zpracovat zážitky, na-
podobovat okolní svět, učí domlouvat se a or-
ganizovat. Pravidelně budeme zařazovat hrací 
dny a využívat tak hru k rozvoji osobnosti dětí. 
Pátého října zveme děti a rodiče na tradiční 
Dýňování na školkové zahradě. V listopadu 
pojedeme do domu přírody v Moravském krasu 
na Den s netopýrem. Prosinec bude ve znamení 
mikulášské nadílky, vánočních besídek a vyrá-
bění. Pozveme do školky rodiče a ostatní členy 
rodiny. Navštívíme naše spoluobčany v domě 
s  pečovatelskou službou. A  to se dostáváme 
na konec kalendářního roku 2022. Takže ne-
předbíhejme a  pojďme si společně ten školní 
rok užít.
A  protože práce nás musí především bavit, 
tak přeji všem zaměstnancům mateřské školy, 
aby tomu tak bylo. Jak již jsem zmínila, děti 
se učí především nápodobou. „Neexistuje jiná 
rozumná forma výchovy než být příkladem, 
říká Albert Einstein a dodává – „nelze-li jinak, 
tedy odstrašujícím.“ Přeji rodičům, ať jsou pro 
svoje děti tím správným příkladem. Přeji všem 
pohodový školní rok. 

Akce pro děti a rodiče 
v měsíci říjnu a listopadu
•	 Navštíví nás Divadlo z truhlice a dětem při-

veze popletenou pohádku o tom, jak se vaří, 
stoluje a potom taky uklízí.

•	 Hudební pořad S  kozlíkem na  cestách děti 
seznámí s  tradičním hudebním nástrojem, 
který známe již jen z filmů a pohádek, a tím 
jsou dudy. Jedná se o  interaktivní hudební 
pořad.

•	 Pojedeme do  Domu přírody v  Moravském 
krasu na program Den s netopýrem.
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•	 Uspořádáme tradiční Dýňování na zahradě 
mateřské školy.

•	 V  měsíci listopadu vyrábí děti, zaměstnan-
ci školky a  rodiče dárky na  prodej, který 
se koná při rozsvěcení vánočního stromu 
v Jedovnicích. Na společném setkání v ma-
teřské škole dárky zabalíme a  připravíme 
na prodej. 

Za mateřskou školu Jedovnice, 
Mgr. Jitka Kučerová
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Základní škola
Vážení čtenáři Informací z Jedovnic, 
ráda bych Vás přivítala v novém školním roce 
2022/2023 na Základní škole Jedovnice. 
Co nejsrdečněji vítám nové žáky a jejich rodiče. 
Do prvních tříd nastoupilo v letošním roce 43 
nových prvňáčků. Přeji jim hodné a  trpělivé 
pedagogy, hodně nových zážitků, také nových 
kamarádů, kteří jim vydrží po celý život. Přeji 
všem, aby si mohli po ukončení školní docház-
ky říct, že všechno, co potřebují znát pro život, 
se naučili právě na Základní škole Jedovnice. 
Ráda bych také přivítala nové žáky z  válkou 
zasažené Ukrajiny. Věřím, že i  Ti si ve  škole 
brzy najdou nové kamarády a Česká republika 
se stane jejich druhým domovem.
Stojíme na  začátku nového školního roku, 
na  který se naše škola pečlivě připravovala 
po  celé prázdniny. Ve  škole byla dokončena 
další etapa oprav elektroinstalace, vnitřní pro-
story školy zkrásněly novou výmalbou. Děti 
z prvního stupně získaly dvě nově zrekonstru-
ované třídy, ve kterých je prostor nejen pro vý-
uku, ale také pro hry a skotačení o přestávkách 
či v družině. 
Co dalšího nás čeká v  právě započatém škol-
ním roce?
Žáci šestých tříd absolvují dvoudenní soci-
alizační pobyt v  zážitkovém parku Březová. 
Prvňáčci své seznámení se spolužáky a třídní-
mi učitelkami absolvují prostřednictvím výletů 
do krásného prostředí Moravského krasu. 

V  tomto školním roce doufáme, že se usku-
teční soutěže a  aktivity, které na  naší škole 
mají dlouholetou tradici, ale díky epidemii 
covid-19 nemohly být v plné míře realizovány. 
Těšíme se tak např. na Jedovnickou rolničku či 
Jedovnickou kuňku. 
Své lyžařské dovednosti si žáci prvního i dru-
hého stupně budou moci rozvíjet tradičně 
v Olešnici či v Jeseníkách. 
Budeme pokračovat ve  spolupráci se Školním 
lesním podnikem Masarykův les Křtiny. Žáci 
7.  tříd budou pokračovat v  péči o  les, mladší 
děti se budou starat o studánku u Budkovanu. 
Všechny děti postupně absolvují programy les-
ní pedagogiky se zajímavým zaměřením.
Pokračovat budeme také ve sběru starého papí-
ru a hliníkových fólií, zapojíme se do soutěže 
Recyklohraní. 
Žáci posledního ročníku zakončí vzdělávání 
přípravou a prezentací svých ročníkových pra-
cí. K výběru své střední školy jim bude nápo-
mocna burza středních škol v Blansku. 
V prostorách školy rádi přivítáme také rodiče 
a přátele školy na dnech otevřených dveří a dni 
pro rodiče.
Těšíme se na  spolupráci a  společná setkávání 
v prostorách školy i mimo ni. 
Na závěr bych Vám všem chtěla popřát úspěšný 
start do  nového školního roku, hodně zdraví 
a klidu v této náročné době.

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



20

Adaptační pobyt žáků 6. ročníku

Hned po startu nového školního roku jsme se 
v pátek 9. září vydali na dvoudenní adaptační 
kurz šestých tříd.
Jeli jsme do  velmi pěkného resortu Březina, 
kde na nás čekal bohatý program plný pestrých 
pohybových aktivit. Konkrétněji žáci vyzkou-
šeli rafty na rybníce, krok do neznáma – který 

se nám všem moc líbil, lezecká stěna s jištěním, 
strašidelný hrad Karlštejn a mnoho dalšího… 
V  rámci adaptačního pobytu jsme se všichni 
hezky seznámili a  lépe poznali. Všem se nám 
v tomto resortu moc líbilo.
Děkujeme za provedení realizace.

Mgr. Lukáš Zouhar, třídní učitel 6.A

Překročení Rubikonu

Tradiční akcí Cirsia pro žáky 6. ročníku je 
velmi zajímavý projekt s  názvem Překročení 

Rubikonu. Tato akce má za  hlavní úkol pro-
věřit vědomosti, dovednosti a schopnosti, které 
vybrání žáci šestého ročníku získali po  dobu 
vzdělávání na 1. stupni základní školy.
Z každé školy bylo vysláno do soutěže 5 žáků 
– z  naší základní školy se této akce zúčast-
nili: Lukáš Brantalík, Kristýna Bezděková, 
Klára Průchová, Eliška Fránková a  Markéta 
Sehnalová.
Vybraní žáci ze všech škol se setkali ve čtvrtek 
22. 9. na Základní škole ve Křtinách. Zahájení 
proběhlo velmi příjemnou formou – obědem 
a následně začal probíhat připravený program. 
Program byl velmi pěkně připravený a v prů-
běhu čtvrtečního odpoledne jsme navštívili 
jeskyni Výpustek a následně pak Kostel Jména 
Panny Marie ve Křtinách. Následoval večerní 
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program, kdy si každý žák nazdobil svoji lucer-
ničku, se kterou se později vydal hledat poklad. 
Po nalezení pokladu ve formě mincí se všichni 
pomalu připravili ke spánku.
V  pátek měli žáci za  úkol vypracovat Power-
Pointové prezentace, ve  kterých měli za  úkol 
zpracovat svoje poznatky a  zážitky. Tuto pre-
zentaci žáci každé školy představovali před 

komisí, která se skládala z  vedoucích pracov-
níků základních škol zapojených do  sdružení 
Cirsia.
Velké poděkování patří Základní škole 
ve Křtinách za pěkně připravený program pro 
žáky, vedení naší základní školy za možnost zú-
častnit se tohoto programu a v neposlední řadě 
také žákům, kteří se do projektu zapojili.

Mgr. Lukáš Zouhar, třídní učitel 6.A

Socializační dny prvňáčků

V pondělí 5. září začaly žáčkům prvních tříd 
„socializační dny“. Paní učitelky se svými asi-
stentkami a  s  paní vychovatelkou ze školní 
družiny připravily pro své prvňáčky program.
První den jsme se seznamovali ve třídách i ven-
ku na hřišti. Paní psycholožka pro děti připravi-
la seznamovací aktivity. Odpoledne se obě tří-
dy vydaly za hledáním pokladu do Kotvrdovic.
Další den jsme započali výletem na  Skalní 
mlýn, který zahrnoval prohlídku Punkevních 
jeskyní, jízdu vláčkem, návštěvu propasti 
Macocha, kam nás vyvezla lanovka. Poté  ná-
sledoval výborný oběd v  Blansku v  restauraci 

Myslivna, v  jejíž blízkosti jsme den zakončili 
hraním na hřišti.
Poslední den si prvňáčci během dopoledne po-
vídali a hráli s paní psycholožkou a vyzdobili 
si ve třídách originální trička. Po obědě tvořili 
skřítky z přírodnin a konečně se odměnili zmr-
zlinou na náměstí v Jedovnicích.
Socializační dny se vydařily, počasí nám přálo. 
Všechny věříme, že jsme prvňáčkům usnadni-
ly a zpříjemnily novou životní etapu a bude se 
nám společně dařit celý školní rok.

Mgr. Petra Beránková, asistentka pedagoga
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Základní umělecká škola
Slovo ředitele

Vážení přátelé ZUŠ Jedovnice,
v první řadě bych chtěl poděkovat všem peda-
gogům i žákům za průběh minulého školního 
roku. I z důvodu Covidu se řada akcí přesunula 
právě na  školní rok 2021/2022, díky čemuž 
byl opravdu pestrý a bohatý na různé výstavy, 
koncerty a podobně. Nyní začínáme školní rok 
2022/2023, u  kterého se budeme snažit, aby 
byl opět rozmanitý a přitažlivý. Všichni pevně 
věříme, že nám toto úsilí tentokrát nepřekazí 
žádné vnější vlivy, protože si myslíme, že jich 
bylo již dost. O konkrétních akcích se budete 
dozvídat jak z  našich webových stránek, tak 
i z nástěnek v budově školy, ale třeba i zde v pe-
riodicích městyse Jedovnice. 
Pro ilustraci uvádím, že se naše škola bude 
účastnit dalšího pokračování projektu tzv. 
Šablon, tentokrát pod jménem OP JAK, tedy 
Operační program Jan Amos Komenský. 
Z  minulých let se díky tomu mohla konat 
řada akcí pro naše žáky, které bychom si ji-
nak nemohli dovolit. Jako příklad mohu uvést 
možnost návštěvy zajímavých míst spjatých 
s  působením významných osobností umělec-
kého světa – např. zámku a Smetanova domu 

v  Litomyšli, výjezd do  barokního Žďáru nad 
Sázavou nebo do  Archeoparku Pavlov. Další 
akce financované tímto způsobem byly třeba 
návštěvy divadel, pozvání zábavně – edukač-
ního programu Filharmonie Brno do Jedovnic 
i  na  pobočky nebo účast významných exter-
ních pedagogů a  odborníků z  praxe na  půdě 
naší školy. 
V dlouhodobější perspektivě plánování figuruje 
i naše pořadatelská role v projektu Festivalu 
ZUŠ okresu Blansko, jehož 1. ročník letos 
proběhl v Boskovicích. 
I letos je kapacita naší školy beze zbytku na-
plněna, což je známkou toho, že je o kvalitní 
základní umělecké vzdělávání v našem regionu 
zájem. Tento fakt mě velmi těší, protože právě 
umění, kterému se děti věnují od útlého věku, 
je významnou součástí formování a  kultivace 
jejich osobnosti. 
Přeji nám všem, ale především našim žákům, 
aby u nás i v tomto školním roce našli pří-
jemnou a tvůrčí atmosféru, kvalitní edukaci 
a odnesli si poznání a dobrou náladu. My se 
budeme tato přání snažit naplnit. 

MgA. Michal Hreňo

Hudební obor

Z  akcí konaných v  září bychom rádi při-
pomněli dobrou spolupráci se základní 
školou. 1. září proběhlo tradiční slavnostní 
zahájení nového školního roku 2022/2023 
v  kulturním domě. K  tomuto slavnostnímu 
aktu zazpívali Judita Vávrová, Denis Grenar 
a Ellen Šnajdrová ze třídy paní učitelky Hany 
Korčákové. Poslední dva jmenovaní vystou-
pili také ve čtvrtek 15.9., kdy se konala za-
hradní slavnost v Domu naděje v Brně. 

Hana Korčáková, dipl.um.
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Taneční obor

Jsem potěšená, že po  rodičovské dovolené se 
mohu opět vrátit na místo mému srdci blízké, 
a  to jako vedoucí učitelka tanečního oboru. 
V  rámci Operačního programu Jan Amos 
Komenský se v  říjnu chystáme se  staršími 

žákyněmi na den otevřených dveří na taneč-
ní konzervatoři v Brně. V hodinách neleníme 
a pomalu nacvičujeme taneční vánoční vystou-
pení, na které se můžete již těšit. 

Lenka Šimková, DiS.

Výtvarný obor

V lese rostou houby
Letošní  rok ve  výtvarném oboru se bude od-
víjet společně s  plynutím roku kalendářního, 
jeho specifičností a  aktivitami, jež jsou s  jed-
notlivými obdobími pevně spojeny. Právě teď 
si užíváme podzim a ten letošní je zvláště dobře 
nakloněn milovníkům houbaření. I my jsme se 

rozjeli „na houbové vlně“. Vytváříme kreslený 
a  psaný  atlas kouzelných hub, pracujeme 
na  obrázkovém pexesu s  touto tematikou 
a ty nejzajímavější nápady převádíme do ke-
ramické podoby.

Mgr. Jitka Vávrová

Různé
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO JEDOVNICE, PRAKTIČTÍ LÉKAŘI

Přízemí: MUDr. Viktoria 
Procházková
tel. +420 516 442 213
mail: prochmed@seznam.cz
Objednávky na léky 704 493 341 pouze sMs.

Pondělí:
•	 7.30 – 8.30 akutní stavy
•	 8:30 – 11:30 po předchozím objednání
•	 11:30 – 12:30 infekční pacienti bez objednání
•	 13.00 – 15.30 návštěvní služba, 

administrativa
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Úterý:
•	 7.30 – 8.30 akutní stavy
•	 8:30 – 11:30 po předchozím objednání
•	 11:30 – 12:30 infekční pacienti bez objednání
•	 13.00 – 15.00 návštěvní služba, 

administrativa
Středa:
•	 7.30 – 8.30 akutní stavy
•	 8:30 – 11:30 po předchozím objednání
•	 11:30 – 12:30 infekční pacienti bez 

objednání
•	 13.00 – 15.00 návštěvní služba, 

administrativa
Čtvrtek:
•	 7.30 – 8.30 akutní stavy
•	 8:30 – 11:30 po předchozím objednání
•	 11:30 – 12:30 infekční pacienti bez 

objednání
•	 13.00 – 15.00 pouze po předchozím 

objednání
Pátek:
•	 7.30 – 8.30 akutní stavy
•	 8:30 – 11:30 po předchozím objednání
•	 11:30 – 12:30 infekční pacienti bez 

objednání
•	 13.00 – 15.00 návštěvní služba, 

administrativa
Objednání: tel.: 516 442 213
TeLeFOn POUZe PRO sMs na POUKAZY 
a léky (nezvedáme): 704 493 341
eMAIL: prochmed@seznam.cz
Telefony využívat denně až po 8.30. Do této 
doby sestra provádí odběry krve a jiných biolo-
gických materiálů a není až na výjimky schop-
na telefony obsluhovat.
•	 Odběry krve: denně do  8.00 hod po  před-

chozím objednání, v akutním případě i bez
•	 Aplikace nitrosvalových a nitrožilních injek-

cí: po 9.00 denně, bez objednání
•	 Infuzní terapie a  vyšetření EKG: vyjma 

akutních stavů po předchozím objednání
•	 Diabetologie pouze po předchozím objedná-

ní, nejčastěji úterý ráno

1. patro - MUDr. Ivo Procházka
tel. +420 516 442 725
mail: ipro.jedovnice@seznam.cz

Objednávky na tel. 704 131 044 (8-12 hod) 
nebo sMs
nebo mail: ipro.jedovnice@seznam.cz
Pondělí:
•	 6.30 – 9.00 akutní stavy
•	 9:00 – 13:00 po předchozím objednání
•	 13.00 – 15.30 návštěvní služba, 

administrativa
Úterý:
•	 6.30 – 9.00 akutní stavy
•	 9.00 – 18.00 pouze po předchozím 

objednání
Středa:
•	 6.30 – 9.00 akutní stavy
•	 9.00 – 13.00 pouze po předchozím 

objednání
•	 13.00 – 15.30 návštěvní služba, 

administrativa
Čtvrtek:
•	 6.30 – 9.00 akutní stavy
•	 9.00 – 13.00 pouze po předchozím 

objednání
•	 13.00 – 15.30 návštěvní služba, 

administrativa
Pátek:
•	 6.30 – 8.00 akutní stavy
•	 9.00 – 13.00 pouze po předchozím 

objednání
•	 13.00 – 15.30 návštěvní služba, 

administrativa
Objednání: tel.: 704 131 044  
email: ipro.jedovnice@seznam.cz
Telefony využívat denně až po  8.30. Do  této 
doby sestry provádějí odběry krve a  jiných 
biologických materiálů a nejsou až na výjimky 
schopny telefony obsluhovat.
•	 Odběry krve: denně do  8.00 hod po  před-

chozím objednání, v akutním případě i bez
•	 Aplikace nitrosvalových a nitrožilních injek-

cí: po 8.00 denně, bez objednání
•	 Infuzní terapie a  vyšetření EKG: vyjma 

akutních stavů po předchozím objednání
•	 Diabetologie pouze po předchozím objedná-

ní, nejčastěji úterý ráno
•	 Další metody: ABPM – tzv. Tlakový Holter 

(24hodinová monitorace krevního tla-
ku), spirometrie, vyšetření krve metodami 
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POCT – INR, CRP, HBA1c, FOB, vyšet-
ření moči analyzátorem Uritex (reflektační 
fotometrie ), ABI (meření tlaku na 4 končeti-
nách) PolyWatch (screening spánkové apnoe)

•	 Telefonické informace, konzultace po telefo-
nu denně po 11. hodině

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.

Říjen
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

Poděkování Srazu japonských aut

O víkendu 19. - 21. srpna se konal v jedovnic-
kém kempu Olšovec jeden ze srazů majitelů ja-
ponských aut. Pořadatelé se rozhodli z výtěžku 

akce věnovat částku 10  000  Kč blanenskému 
Domovu OLGA, neziskovému stacionáři pro 
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dospělé lidi s  mentálním hendikepem. 
Za  tento ušlechtilý čin jim patří náš ve-
liký dík. 
Mgr. Jaromír Kratochvíl, vedoucí Domova 

OLGA, Jana Kratochvílová, předsedkyně 
spolku „Hnutí humanitární pomoci“

Pozvánky

 XJedovnický jarmark – adventní
sobota – 19. 11. 2022, KD Jedovnice
otevřeno – 7.30 až 16,00 hodin
Připraven prodej adventního a vánoční zboží.
Přichystána bude i  burza knih, časopisů, hu-
debních nosičů, stolních her (deskovek), hu-
debnin a dalších tiskovin.

 X Koncert Veselé trojky
neděle - 20. 11. 2022, začátek v 15,30 
hodin, kinosál KD Jedovnice
Předprodej vstupenek byl zahájen v  prodejně 
Květiny Zelinkovi na náměstí.
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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 bule zahájen od  června 
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

Inzerce
SPORTOVNÍ A  LYMFATICKÉ MASÁŽE 
V  JEDOVNICÍCH. Kontakt: Eva Peňázová 

733350053, IČO: 11993944, Havlíčkovo ná-
městí 662 Jedovnice.
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