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Z redakce
Úvodem

Vážení a milí čtenáři a spoluobčané, srdečně vás 
všechny zdravíme v novém roce. V prosincovém 
čísle Informací z Jedovnic jsme vás oslovili s prů-
zkumem zájmu o tištěný zpravodaj a malou anke-
tou k obsahu časopisu. 
K odběru papírového zpravodaje se do 31. 12. 
přihlásilo jen 226 občanů. Toto první letošní 
vydání našeho obecního dvouměsíčníku bude 
ještě vytištěno v původním nákladu 1150 výtis-
ků a rozneseno všem domácnostem. Druhé číslo 
by však již do schránek měli dostat jen ti, kdo se 
přihlásili nebo ještě přihlásí. Nově ustanovená 
Rada pro informační média se shodla na tom, 
že by se plošný roznos všem měl zachovat, a toto 
stanovisko sdělila zastupitelům. Nyní tedy bude 
záležet na  rozhodnutí zastupitelstva, které by 
ale mělo zasednout až během února. Přihlášení 
dostanou příští číslo do schránky stoprocentně, 
u  nepřihlášených bude záležet na  rozhodnutí 
ZM. To pak bude neprodleně zveřejněno.

Omezené množství výtisků každopádně bude 
k dispozici v knihovně a v budově úřadu měs-
tyse, kde si budete moci zpravodaj vyzvednout.
I nadále samozřejmě zůstane zpravodaj přístup-
ný ve formátu PDF na webových stránkách 
městyse Jedovnice.
Ano, píšeme „zpravodaj“, protože se vrací-
me k  tradičnějšímu a  přirozenějšímu názvu 
Jedovnický zpravodaj. Název Informace 
z Jedovnic nám příliš k srdci nepřirostl a také 
se nám zdá, že budí dojem jen jednosměrnosti 
toku informací z radnice k občanům. 
V  tomto čísle najdete některé novinky. Jsme 
zvědaví, zda vás zaujmou, a těšíme se na zprávy 
od vás.
Vyhodnocení prosincové ankety si můžete pře-
číst níže.

Redakce Jedovnického zpravodaje 
zpravodaj@jedovnice.cz

Anketa k obsahu obecního dvouměsíčníku – vyhodnocení

Ankety se zúčastnilo 130 respondentů, 
z  toho 27 odevzdalo papírovou návratku 
v knihovně a 103 vyplnilo on-line anketu.
Na rozdíl od podrobnějšího dotazníku z roku 
2017, kde čtenáři mohli ohodnotit všechny 
tehdy vycházející rubriky známkou, byla tato 
anketa jen velmi orientační a  zjišťovala pouze 
zájem/nezájem o  různé okruhy témat, která 
v  současnosti v  Informacích chyběla. Ptali 

jsme se tedy tentokrát na  to, zda doplnit /na-
vrátit další rubriky k těm, které zde pravidelně 
vycházejí po celou dobu, a počítáme s tím, že 
ve zpravodaji budou obsaženy i nadále. 
Zájem o navržená témata je shrnut v následující 
tabulce.
Je vidět, že největší zájem projevili účastníci 
ankety o podrobnější informace o probíhají-
cích i připravovaných opravách, stavbách či 
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projektech. Budeme se snažit takové informa-
ce získávat a přinášet. 
Namísto „úředních“ výpisů z  usnesení zastu-
pitelstva chceme přinášet čtivější srozumitelné 
shrnutí ze zasedání ZM, které vždy připraví 
někdo ze zastupitelů. Oficiální znění všech 
usnesení rady i  zastupitelstva bude samozřej-
mě i  nadále dostupné na  www.jedovnice.cz 
a na úřední desce.
Také ostatní navržená témata získala mezi 
respondenty výrazně nadpoloviční podpo-
ru; jsme si ovšem vědomi, že jde jen o určitý 
vzorek občanů. Snad tedy půjde o krok správ-
ným směrem, když se do zpravodaje vrátí také 
články z jedovnické historie či rozhovory – zde 
bychom uvítali i případné tipy čtenářů na za-
jímavé místní osobnosti.
K nabídce možných témat k výběru byla zařa-
zena otevřená otázka Jiné (napište své nápady). 
Tuto možnost využilo jen 15 respondentů. 
Několik odpovědí volalo po  aktualitách ze 
spolků a škol a také po pozvánkách na kultur-
ní a  společenské akce. Ty pochopitelně bude 
zpravodaj i  nadále přinášet, proto v  seznamu 
na doplnění dalších témat nebyly. 
Všechny odpovědi na otázku Jiné:
•	 Seznam zajímavých akcí v Jedovnicích a okolí
•	 Aktuality ze spolků/škol, pozvánky na akce
•	 Obnovit informace o  činnosti Obecní policie 

Jedovnic
•	 Plánované kulturní a společenské akce
•	 ZŠ, MŠ, činnost spolků
•	 Novodobá historie zajímavosti z  obecních 

kronik
•	 Chtělo by to zpátky policejní sekci
•	 Co třeba nějaké soutěže, ankety, prostě aby se 

čtenáři zapojili?
•	 Informace o plánovaných akcích

•	 Náplň práce obecní policie.
•	 Zásadně nesouhlasím se současnou podobou, 

která sloužila jako PR bývalému zastupitelstvu 
a jednostranná manipulace a propaganda pla-
cená z veřejných peněz

•	 Zrealizované projekty + fotografie, přehled hos-
podaření, aktivity pro seniory

•	 Jízdní řády
•	 Události ze sportu
•	 Fungování mobilního rozhlasu
4x tedy byly zmíněny pozvánky na akce, 2x ak-
tuality ze škol a spolků, 1x události ze sportu, 
tohle však není třeba doplňovat, to už ve zpra-
vodaji bylo, je a bude. Další návrhy se budeme 
snažit realizovat. Již v  tomto čísle zahajujeme 
cyklus setkání nad obecními kronikami. 
Navrátit by se měla také rubrika informující 
o práci obecní policie (v anketě 3x zmíněna). 
Velkým tématem letošního roku by pak měla 
být informační kampaň ke službě Hlášení roz-
hlasu (Úřad v mobilu), o které zatím málokdo 
ví, ale už funguje a mohla by nám všem velmi 
dobře sloužit k předávání aktuálních informací 
z radnice přímo občanům prostřednictvím mo-
bilní aplikace nebo e-mailových zpráv. 
Starší anketu k  obsahu obecního dvoumě-
síčníku z  roku 2017 si můžete připomenout 
v  archivu Jedovnického zpravodaje – po-
drobné vyhodnocení vyšlo v číslech 5+6, 7+8 
a 9+10/2017 
– https://www.jedovnice.cz/informacni-media/
jedovnicky-zpravodaj/archiv
Na konci roku 2023 bychom rádi podobný dů-
kladnější průzkum zopakovali, abychom zjistili 
vaši spokojenost (či nespokojenost) se změnami, 
které během té doby ve zpravodaji nastanou.

Za redakci Jedovnického 
zpravodaje Soňa Plchová

Odpověď Počet hlasů 
online

Počet hlasů 
knihovna

Počet hlasů 
celkem

informace o probíhajících opravách či stavbách 84 23 107
podrobnější informace o připravovaných projektech 79 22 101
o čem jednalo zastupitelstvo 73 23 96
odpovědi kompetentních osob na otázky občanů 70 20 90
názory a komentáře jednotlivých zastupitelů 62 24 86
historie Jedovnic a okolí 57 21 78
rozhovory se zajímavými osobnostmi současných Jedovnic 55 17 72
názory a komentáře občanů 46 20 66
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Informace z radnice, rady a zastupitelstva
Úvodem od starostky

Vážení spoluobčané,
stojíme na  počátku roku, ve  kterém nás čeká 
mnoho práce a témat, která budeme řešit.
Na konci roku 2022 koupil městys budovu re-
staurace v Chaloupkách s přilehlými pozemky. 
Došlo tak po dlouhé době opět k přirozenému 
spojení obou prostor, a  to restaurace se záze-
mím s  přilehlým sálem, který již v  majetku 
městyse byl. Objekt nám byl předán k užívání 
30. 1. 2023. Naším záměrem je tyto prostory 
nabídnout k  využití občanům při pořádání 
rodinných oslav a  také členům spolků jako 
zázemí pro jejich setkávání. O  možnostech 
a podmínkách budete včas informováni.
V současné době jednáme s vedením spotřeb-
ního družstva COOP Boskovice o  pronájmu 
prodejny u  benzinky. Primárně bychom rádi 
zachovali na  tomto místě prodej potravin 
a smíšeného zboží. Nalezení zájemce, který by 
prodej tohoto zboží zajistil, bude však asi ob-
tížné. V  případě, že bychom zájemce nenašli, 
nabídli bychom tyto prostory pro poskytování 
jiných druhů služeb občanům.
V listopadu minulého roku jsme se zastupiteli 
zahájili postupnou prohlídku obecních budov. 
Seznámili jsme se se stavem budov v  areálu 
Panského dvora a  prohlédli si prostory sálu 
a restaurace v Chaloupkách. Pokračovat bude-
me prohlídkou domu č.p. 44 v  čele náměstí, 
kulturním domem, areálem kempu, školními 
budovami a dalšími, které jsou v majetku měs-
tyse. Bohužel, téměř všechny potřebují nějakou 
investici.
V jarních měsících proběhne rekonstrukce dět-
ského hřiště u rybníka, při které se provede vý-
měna hracích prvků pro děti. Předpokládáme, 
že v průběhu května by mohlo dojít k jeho pře-
dání do opětovného užívání. 
Na letošní rok je naplánována rovněž výstavba 
multifunkčního hřiště v místě škvárového hři-
ště u rybníka. Aktuálně probíhá diskuze, jaký 
povrch vybrat tak, aby bylo hřiště použitelné 
pro co největší počet druhů sportů a využitelné 
po co nejdelší období během roku.

Dalším úkolem, který před námi stojí, je vypra-
cování strategického plánu rozvoje Jedovnic, 
což je důležitý dokument pro dlouhodobé 
koncepční směřování vývoje městyse. Tento 
dokument by měl být zpracován do září roku 
2023. Při jeho tvorbě se předpokládá i  široké 
zapojení občanů v  rámci dotazníkových akcí. 
Kvalitně zpracovaný plán je rovněž důležitou 
součástí žádostí o dotace. 
Neméně důležitým úkolem letošního roku 
je zadání a  zpracování ideové studie využití 
Panského dvora a následně také využití dalšího 
veřejného prostoru - dnešního pískového par-
koviště u rybníka.
V průběhu letošního roku by měly být spuště-
ny nové internetové stránky Jedovnic a oficiál-
ní facebooková stránka, které budou vzájemně 
provázány se službou a  mobilní aplikací tzv. 
„Hlášení rozhlasu“, což zvýší možnost větší in-
formovanosti široké veřejnosti a zpětnou vazbu. 
Bližší informace o této službě najdete na str. 16 
tohoto zpravodaje.
Z dalších významných projektů pro rok 2023 
je v rozpočtu naplánována rekonstrukce komu-
nikací v Chaloupkách. Zpracovatel předpoklá-
dá, že se podaří shromáždit do  konce února 
všechna potřebná vyjádření dotčených orgánů 
a bude podána dokumentace na stavební úřad 
v Blansku spolu se žádostí o vydání společné-
ho územního a  stavebního povolení. To bude 
zveřejněno veřejnou vyhláškou na úřední desce 
města Blanska. Následně dojde k vyhlášení ve-
řejné soutěže na výběr zhotovitele. 
Pokud jde o  každodenní fungování úřadu 
městyse, zaměřili jsme se na zvýšení vzájemné 
informovanosti mezi jednotlivými zaměst-
nanci městyse. Z  toho důvodu byly zavedeny 
pracovní schůzky, na kterých se mohou řešené 
záležitosti současně posoudit z  různých úhlů 
pohledu (ekonomického, dodržení stavebního 
zákona, technického provedení apod.). 
Průběžně se samozřejmě zabýváme i připomín-
kami občanů, které se snažíme řešit, pokud to 
situace dovolí, operativně.
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V  průběhu ledna začaly pracovat výbory 
a  komise, které slouží jako poradní orgány 
zastupitelstva a  rady městyse. Naším cílem je 
dosáhnout co největšího zapojení jejich členů 

do  řešení aktuálních problémů nebo plánova-
ných projektů městyse.
O tom, jak se nám daří naše plány naplňovat, 
vás budeme v průběhu roku informovat.

Ing. Irena Žižková, starostka městyse Jedovnice

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 2 ze dne 30. 11. 2022

Ve všech případech se jedná o anonymizované výpisy z usnesení v souladu s požadavky Zákona 
o zpracování osobních údajů (Zákon č. 110/2019 Sb.)
Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:
Rada městyse Jedovnice souhlasí:
•	 s  umístěním a  vybudováním čistící šach-

ty na  kanalizačním potrubí na  parcele p.č. 
2528/64, k.ú. Jedovnice, která je ve vlastnic-
tví městyse Jedovnice. Žadatel: Vodárenská 
akciová společnost, a.s., divize Boskovice, 
17. listopadu 138/14, 680 19 Boskovice. 

•	 s opravou vodovodu v ulici Barachov, na par-
celách p.č. 1043/1, 2117, k.ú. Jedovnice, 
za podmínek daných Dohodou o právu pro-
vést stavbu na pozemcích ve vlastnictví měs-
tyse Jedovnice. Žadatel: Vodárenská akciová 
společnost, a.s., divize Boskovice, 17. listopa-
du 138/14, 680 19 Boskovice. 

•	 se zřízením mezideponie pro ukládání ze-
miny po  dobu stavby „Jedovnice – úprava 
DS, Špačková” dle předložené situace na po-
zemku p.č. 2551/4, k.ú. Jedovnice, obec 
Jedovnice, který je ve  vlastnictví městyse 
Jedovnice. Stavebník zajistí, aby převáženou 
zeminou nedošlo ke znečištění komunikace. 
Žadatel: Mopre s.r.o., RS Vyškov, Krátká 
642/1, 682 01 Vyškov.

•	 se stavbou dle PD „Rekreační objekt, zpev-
něné plochy, přípojka NN, vody a kanalizace 
splaškové, akumulační jímka“ na  parcelách 
p.č. 1595 a  1675/1, k.ú. Jedovnice, obec 
Jedovnice. Do 30 dnů od dokončení stavby 
předá stavebník digitální dokumentaci sku-
tečného provedení stavby nebo jiných pod-
kladů v případech, kdy se nezpracovává geo-
detická část dokumentace na  SÚ. Žadatel:  
K. K., Lipůvka.

•	 s  čerpáním investičního fondu ve  výši 
18.730  Kč. Prostředky budou použity 
v  souladu s  §31 zákona č. 250/2000 Sb., 

o  rozpočtových pravidlech územních roz-
počtů, k pořízení investičního majetku, a to 
přístřešku na  kola pro žáky a  zaměstnance 
ZŠ. Celková cena přístřešku je 38.730  Kč 
a  část jeho pořízení ve  výši 20.000  Kč je 
financováno z  projektu IKAP příspěvkové 
organizace Lipka Brno.

Rada městyse Jedovnice schvaluje:
•	 Smlouvu o  spolupráci a  poskytnutí dat 

při tvorbě, aktualizaci a  správě Digitální 
technické mapy Jihomoravského kraje 
s  Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 
3, 601 82 Brno. 

•	 smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000202 
s paní J. J., Brno.

•	 smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000126 
s panem P. J. a S. J., Adamov.

•	 Smlouvu o  výpůjčce č. 24/2022 s  Muzeem 
Vyškovska, příspěvková organizace, náměstí Čsl. 
armády 475/2, 682 01 Vyškov, na zapůjčení repli-
ky studny z Bystřece v termínu od 16. 12. 2022 
do 25. 4. 2023 za účelem výstavy. 

•	 odměnu ředitelce Základní školy Jedovnice, 
příspěvková organizace, Nad Rybníkem 401, 
679 06 Jedovnice, Ing. L. D., Ph.D., za ob-
dobí červenec až prosinec 2022 dle předlože-
ného návrhu.

•	 odměnu ředitelce Mateřské školy Jedovnice, 
příspěvkové organizace, Zahradní 632, 
679 06 Jedovnice, Mgr. J. K. za období čer-
venec až prosinec 2022 dle předloženého 
návrhu.

•	 Ceník pečovatelské služby městyse Jedovnice 
s účinností od 1. 1. 2023. 

•	 nové znění formuláře Sociální šetření, které 
je účinné od 1. 12. 2022. 

•	 nové znění formuláře Sociální šetření - pře-
hodnocení, které je účinné od 1. 12. 2022. 



6

•	 nové znění formuláře Žádost o poskytování 
pečovatelské služby, které je účinné od 1. 12. 
2022. 

•	 nové znění formuláře Žádost o  pronájem 
bytu v Domě s pečovatelskou službou, které 
je účinné od 1. 12. 2022. 

•	 nové znění Smlouvy o poskytování pečova-
telské služby, které je účinné od 1. 12. 2022. 

•	 nové znění Dodatku ke  Smlouvě o  posky-
tování pečovatelské služby, které je účinné 
od 1. 12. 2022. 

•	 členy Komise výstavby a územního plánování: 
Ing. Josef Plch, David Lerch, Luboš Sedlák, 
Leoš Blažek, Ing. Miroslav Kala, Ing.  Josef 
Vágner, Antonín Šebela, Ing. Roman Šůstek, 
Ing. Šárka Trusinová, Vladimír Žižka, Josef 
Král, Marek Musil, Renata Kleinbauerová, 
Hana Formánková, Mgr.  Dominika 
Cejnarová, Ing. Jiří Doležel, Dušan Plch

•	 členy Komise životního prostředí:
Libor Vymazal, Josef Tesař, Ivo Máčel, 
Martin Chlup, Ing.  Arch.  Mgr.  Monika 
Vávrová, Zdenek Škvařil, Ing.  Petr 
Gabriel  st., Kateřina Magulová, Ing.  Anna 
Ševčíková, Mgr. Sylvie Kocmanová

•	 členy Komise sociálně zdravotní:
JUDr.  Mgr.  Bc.  Kamil Pospíšil, LL.M., 
Renata Kleinbauerová, Jarmila Stehlíková, 
Jarmila Holá, Daniela Vrábelová

•	 členy Komise kulturní:

Mgr. Bc. Kateřina Mašová, Ivana Pernicová, 
Leoš Blažek, Mgr.  Kateřina Veselá, 
Ing.  Barbara Magulová, Luboš Randula, 
Marcela Urbánková, Kateřina Magulová, 
Miroslav Beneš, Mgr.  Soňa Plchová, 
Mgr. Jitka Vávrová

•	 členy Komise spolkové:
Svatava Paarová, Josef Tesař, Leoš Blažek, 
Petr Nezval, Blažena Řezníčková, Martina 
Stehlíková, Mgr.  Sabina Autratová, Anna 
Trojáčková, Pavlína Héčová, Dagmar 
Vymazalová, Iva Hemzalová, Jiří Rimpler, 
Bc.  Lenka Šebelová, Matěj Tetur, Lukáš 
Králík, Mgr. Petr Magula

•	 členy Komise cestovního ruchu a mezinárodní 
spolupráce:
Lukáš Kocman, Ondřej Javorský, Emanuel 
Kučera, Tomáš Kouřil, Mgr.  Kateřina 
Škaroupková, Mgr.  Katarina Petrovćová, 
Ph.D., JUDr. Vladimíra Šůstková Zukalová, 
Mgr.  Petr Magula, JUDr.  Jiří Pokorný, 
Ing.  Barbara Magulová, Jaromír Cejnar, 
Mgr.  Světlana Štěpánková, Ing.  Josef 
Pernica, Martin Kovář

•	 členy Komise pro občanské záležitosti:
JUDr.  Mgr.  Bc.  Kamil Pospíšil, LL.M., 
Ing.  Jana Tesařová Gabrielová, Ivana 
Pernicová, Jana Sehnalová, Drahomíra 
Pernicová, Lenka Žáková, Mgr.  Martina 
Bezděková

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 3 ze dne 30. 12. 2022

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:
Rada městyse Jedovnice souhlasí:
•	 s PD stavby „Stavební úpravy objektu restau-

race Havlíčkovo nám. 3, 679 06 Jedovnice“ 
na  pozemcích p.č. 1062/1, 1062/3, k.ú. 
Jedovnice ve  vlastnictví investorů. Žadatel 
Ing. L. N., Blansko, v zastoupení Z. a S. S., 
Jedovnice. S ohledem na to, že se jedná o vý-
raznou budovu v centru městyse, rada dopo-
ručuje, aby bylo uceleněji a estetičtěji řešeno 
průčelí budovy. 

•	 se stavbou „Novostavba BD Nad Olšovcem 
– komunikace a zpevněné plochy“ dle před-
ložené PD na pozemcích p.č. 1370/7, 18, 19, 
21; 1375/26; 1615/4, 6, 11, 13, k.ú. Jedovnice 
za  podmínek daných Dohodou o  právu 

provést stavbu na  pozemcích ve  vlastnic-
tví městyse Jedovnice (parcely p.č. 1370/7 
a  1375/26, k.ú. Jedovnice). Žadatel: 2F 
projekt s.r.o., Blanenská 1858/109, 664  34 
Kuřim, v  zastoupení stavebníka MKL Real 
s.r.o., Poříčí 2425/15, 678 01 Blansko. 

•	 s  přijetím účelově určeného finanční-
ho 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. 10. 2022 do 31. 12. 2022. 

Rada městyse Jedovnice schvaluje:
•	 Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2025 

Základní školy Jedovnice, příspěvkové 
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organizace, Nad Rybníkem 401, 679  06 
Jedovnice. 

•	 Rozpočet Základní školy Jedovnice, příspěv-
kové organizace, Nad Rybníkem 401, 679 06 
Jedovnice, na  rok 2023 včetně investičního 
příspěvku. Závazným ukazatelem rozpočtu 
jsou:
 - celkové náklady z prostředků od zřizovatele
 - účet 501 – spotřeba materiálu hrazené 
zřizovatelem 

 - účet 502 – energie hrazené zřizovatelem
 - účet 521 – mzdové náklady hrazené 
zřizovatelem

 - účet 518 – ostatní služby hraz. zřizovatelem
Neinvestiční příspěvek obce bude vyplácen 
čtvrtletně, investiční příspěvek bude vypla-
cen do 31. 3. 2023. 

•	 Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2025 
Mateřské školy Jedovnice, příspěvkové orga-
nizace, Zahradní 632, 679 06 Jedovnice. 

•	 Rozpočet Mateřské školy Jedovnice, pří-
spěvkové organizace, Zahradní 632, 679 06 
Jedovnice, na  rok 2023 včetně investičního 
příspěvku. Závazným ukazatelem rozpočtu 
jsou:
 - celkové náklady z prostředků od zřizovatele
 - účet 501 – spotřeba materiálu hrazené 
zřizovatelem

 - účet 502 – energie hrazené zřizovatelem

 - účet 521 – mzdové náklady hrazené 
zřizovatelem

 - účet 518 – ostatní služby hraz. zřizovatelem
Neinvestiční příspěvek obce bude vyplácen 
čtvrtletně, investiční příspěvek bude vypla-
cen do 31. 3. 2023. 

•	 změny č. 2 odpisového plánu - výše odpisů 
pro rok 2022.

•	 rozpočtové opatření č. 1/2022 Základní 
školy Jedovnice, příspěvkové organizace, 
Nad Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice,  dle 
předloženého návrhu.

•	 rozpočtové opatření č. 1/2022 Mateřské 
školy Jedovnice, příspěvkové organizace, 
Zahradní 632, 679 06 Jedovnice, dle před-
loženého návrhu.

•	 Protokol o  výsledku veřejnosprávní kont-
roly Základní školy Jedovnice, příspěvkové 
organizace, Nad Rybníkem 401, 679  06 
Jedovnice, za  období 1. 1. 2022 do  30. 9. 
2022. 

•	 na  základě vyhlášky č. 467/2022 Sb., výši 
stravného pro  cestovní náhrady od  1.  1. 
2023: 130 Kč pro 5–12 hodin pracovní ces-
ty, 196 Kč pro  12–18 hodin pracovní cesty 
a  307 Kč pro déle než 18 hodin pracovní 
cesty. 

•	 rozpočtové opatření č. 12/2022 dle předlo-
ženého návrhu. 

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 3 ze dne 5. 1. 2023

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:
Rada městyse Jedovnice souhlasí:
•	 s  podáním Žádosti o  finanční příspěvek 

z  Česko-německého fondu budoucnosti 
ve výši 161.800 Kč pro zapojení do projektu 
s  názvem „Němčiny se nebojíme, do  světa 
za poznáním vyrazíme“. 

•	 s PD stavby „RD novostavba – Za Kostelem“ 
včetně sjezdu a  zpevněných ploch na  po-
zemcích p.č. 278/2 a  278/5, k.ú. Jedovnice 
ve  vlastnictví investorů a  na  pozemku p.č. 
3/1, k.ú. Jedovnice ve  vlastnictví městyse 
Jedovnice. Parcela p.č. 3/1, k.ú. Jedovnice 
je místní komunikace, v  případě, že bude 
nutný její překop, pozemek bude uveden 

do  původního stavu. Žadatel: Ing.  V. C., 
Hustopeče.

•	 se stavbou „Stavební úpravy RD, U Hrubé 
lípy 612, Jedovnice“ dle předložené doku-
mentace, na parcele p.č. 46, k.ú. Jedovnice, 
která je ve vlastnictví žadatele a parcele p.č. 
48, k.ú. Jedovnice ve  vlastnictví městyse 
Jedovnice. Žadatelé: J. a M. P., Jedovnice.

•	 se zvýšením příspěvku na provoz veřejného 
WC v  Restauraci Barachov na  30.000 Kč/
rok, žadatelka: paní I. K., Jedovnice. 

•	 s ukončením členství paní K. M., Jedovnice, 
v Komisi životního prostředí. 

Rada městyse Jedovnice schvaluje:
•	 druhou část odměny ředitelce Základní ško-

ly Jedovnice, příspěvková organizace, Nad 
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Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice, Ing. L. D., 
Ph.D., za období červenec až prosinec 2022 
dle předloženého návrhu.

•	 na základě hodnotícího pohovoru s  při-
hlédnutím k  délce pracovního poměru 
a počtu vedených zaměstnanců a v  souladu 
s Nařízením vlády č. 531/2021 Sb., kterým se 
mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o pla-
tových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a  správě, v platném znění, platový 
výměr ředitelce ZŠ Jedovnice Ing.  L. D., 
Ph.D., a to s účinností od 1. 1. 2023.

•	 smlouvu o  výpůjčce harmonia Petrof s  pa-
nem J. M., Jedovnice.

•	 smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000172 
s panem M. T., Brno. 

•	 smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PR-
014330075856/001 ADS se společností 
EG.D, a. s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 
602 00 Brno. 

•	 Smlouvu o zajištění školení a výcviku strážní-
ků mezi městysem Jedovnice a Statutárním 
městem Brno – Městská policie Brno, 
Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno. 

•	 členy Komise životního prostředí paní  
B. M., Jedovnice a paní J. P., Jedovnice. 

•	 členem Komise kulturní paní B. M., 
Jedovnice.

•	 členem Komise cestovního ruchu a meziná-
rodní spolupráce paní B. M., Jedovnice.

Rada městyse Jedovnice nesouhlasí:
•	 s vypsáním záměru na prodej pozemku p. č. 

2561/2, žadatel pan P. E., Přibice. 

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice č. 2 ze dne 24. 11. 2022

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

Dominiku Cejnarovou a  pana Michala 
Prauseho. 

2. schvaluje po úpravách a doplnění program 
2. zasedání zastupitelstva městyse. 

3. schvaluje Dodatek č. 2 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“

4. schvaluje Smlouvu o sběru, přepravě a od-
straňování odpadu v  městysi Jedovnice 
č.  55/22 s  Technickými službami Malá 
Haná s. r. o., Sudice 164, 680 01 Sudice, 
IČ 070 37 970. 

5. schvaluje Mgr.  Dominiku Cejnarovou, 
jako tzv. určeného zastupitele, který bude 
spolupracovat s pořizovatelem při pořizová-
ní územně plánovací dokumentace městyse 
Jedovnice. 

6. schvaluje Kupní smlouvu s  panem J. H., 
Senetářov, a paní O. M., Krasová, na od-
kup části pozemku p.č. 2491/201 o výměře 
cca 518 m2.

7. schvaluje záměr koupi stavby č.p. 763 
na  pozemku p.č. 839 a  pozemku 841/2 
(Pohostinství v  Chaloupkách) do  majet-
ku městyse za  cenu ve  výši maximálně 
4.200.000 Kč. 

8. bere na vědomí zápis ze schůze Finančního 
výboru Zastupitelstva městyse Jedovnice ze 
dne 15. 11. 2022. 

9. schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2022 
dle předloženého návrhu.

Co projednávalo zastupitelstvo v prosinci?

…aneb Pokus o  stručné přetlumočení zápisu 
ze 3. zasedání zastupitelstva, které se konalo 
dne 15. 12. 2022 v kinosále kulturního domu
Toto není oficiální zápis ze zasedání ZM 
– oficiální zápisy můžete najít na webových 

stránkách obce https://www.jedovnice.cz/
zastupitelstvo-rada/zapisy-zastupitelstva-nove 
Na této adrese najdete 9 zápisů od 22. 6. 2021, 
kdy začaly být zpřístupňovány veřejnosti. 
Stejně tak na obecním webu najdete oficiální 
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výpis z usnesení zastupitelstva, v tomto člán-
ku je u  jednotlivých bodů uvedeno vždy číslo 
příslušného usnesení, které je dostupné na htt-
ps://www.jedovnice.cz/zastupitelstvo-rada/
usneseni-zastupitelstva
Článek, který právě začínáte číst, se snaží 
úřední text „přeložit do  lidštiny“, napsat sro-
zumitelněji a  zároveň s  více informacemi, 
než obsahují samotná usnesení. Zároveň je 
ale stručnější a  přehlednější než celý oficiál-
ní zápis z  jednání. Budeme rádi, když nám 
do redakce dáte vědět, jestli se vám takovéto 
zpracování líbí, anebo zda byste dali přednost 
obvyklým úředním výpisům. Ty jsou a budou 
v  každém případě zveřejňovány na  webových 
stránkách. 
•	 Informace o pořizování změn stávajícího 

Územního plánu Jedovnice
Ze strany ORP Blansko (obce s  rozšířenou 
působností) byl vznesen požadavek na vydání 
usnesení o  přerušení nebo zastavení pořizo-
vání změn stávajícího územního plánu, který 
byl zdůvodněn možnou nečinností městyse 
v případě, že by se dlouhodobě nepokračova-
lo na  zpracování návrhů změn. Přijetí tohoto 
usnesení mělo být součástí tohoto jednání 
zastupitelstva. Po  vyjasnění situace s  ORP 
Blansko vyplynulo, že k přerušení nebo zasta-
vení dojít nemusí a aktualizace územního plá-
nu může dál probíhat a nyní je ve fázi výběru 
projektanta.
•	 Schválení Smlouvy o účasti městyse 

Jedovnice na financování díla „Jedovnice 
– modernizace OK2A a dostavba trubní 
retence na jednotné kanalizaci“ 
(usnesení č. 3 ve Výpisu usnesení ZM)

Byla schválena smlouva na dostavbu trubní re-
tence na  jednotné kanalizaci v  Jedovnicích se 
Svazkem vodovodů a kanalizací.
Na  již dokončenou retenci u  rybníku Dymák 
navazuje další část směrem k  lokalitě Pod 
Horkou. Tato odlehčovací komora bude slou-
žit k  odlehčení jednotné kanalizace, která 
v  Jedovnicích slouží ke  společnému odvodu 
odpadních i srážkových vod. V případě příva-
lových dešťů často dochází k  jejímu zahlcení 

s následnými negativními jevy, projevujícími se 
převážně v  níže položených místech městyse, 
zvláště na  náměstí a  v  lokalitě Pod Horkou. 
Tomu by měla nová dostavba zabránit.
Odlehčovací trasa by měla být dobudována 
za cca 5 let. Její součástí bude retenční (zadr-
žovací) nádrž a  suchý polder (prvek sloužící 
k  protipovodňové ochraně – je vytvořen pře-
hrazením vodního toku, za  hrází za  běžných 
podmínek voda není).
•	 Schválení 2. aktualizace Strategického plá-

nu rozvoje městyse Jedovnice 
(usnesení č. 4 ve Výpisu usnesení ZM)

Z  důvodu nedostatečného rozsahu součas-
ného Strategického plánu rozvoje městyse 
Jedovnice, byl tento doplněn o bod č. 1.2.4 Pěší 
infrastruktura (bezpečnost chodců). Zpracován 
byl pasport pěší infrastruktury celých Jedovnic.
Pro doplnění se městys rozhodl poté, co bylo 
zjištěno, že stávající rozsah neumožňuje podat 
žádost o  dotaci na  nově budovaný chodník, 
který vede od  pěší stezky z  Kopce a  z  druhé 
strany od  drogerie směrem k  autobusové za-
stávce Újezd, podél nově zrekonstruovaného 
úseku komunikace od  kruhového objezdu 
v Chaloupkách směrem k rybníku Dymák.
•	 Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

II/373 Jedovnice průtah
(usnesení č. 5 ve Výpisu usnesení ZM)

Při opravě komunikace vedoucí od  kruhové-
ho objezdu v  Chaloupkách k  Dymáku bylo 
zjištěno, že kanalizace DN 500 ve správě VAS 
Boskovice je v  havarijním stavu. Tento úsek 
bylo nutné opravit. Vzhledem k tomu, že nad 
částí opravované kanalizace byl již nově zrea-
lizovaný chodník, bylo nutné rozebrat ho včet-
ně podkladních vrstev a po opravě kanalizace 
znovu položit. Tyto vícepráce byly vyčísleny 
na 86.320,18 Kč vč. DPH a  jsou řešeny tímto 
dodatkem.
•	 Schválení Darovací smlouvy a dohody 

o převodu práv a povinností ze stavebního 
povolení 
(usnesení č. 6 ve Výpisu usnesení ZM)

V roce 2018 darovali manželé H. pozemek p. č. 
2322/67 obci. Následně na  tomto pozemku 
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došlo k vybudování komunikace vč. veřejného 
osvětlení (ulice Kniesova). V darovací smlouvě 
ze dne 5. 9. 2018 však nebylo veřejné osvětlení 
uvedeno.
Schválením této darovací smlouvy přešlo veřej-
né osvětlení do majetku obce.
•	 Schválení Kupní smlouvy o  převodu 

vlastnictví nemovitosti – Pohostinství 
Chaloupkách (usnesení č. 7 ve  Výpisu 
usnesení ZM)

Až do 50. let minulého století tvořily sál i po-
hostinství jeden celek. Pak ale došlo k majetko-
vému rozdělení a od té doby měly sál a pohos-
tinství rozdílné vlastníky. Jelikož kulturní sál 
v Chaloupkách nemá vlastní sociální zařízení 
a na vodovod pohostinství je napojen také su-
terén sálu s  klubovnou, je v  této oblasti zcela 
odkázán na  pohostinství. V  okamžiku, kdy 
se majitelé rozhodli pohostinství prodat, hro-
zilo riziko, že by nový majitel nespolupracoval 
s  obcí. Potom by až do  vybudování nového 
sociálního zařízení a vodovodní přípojky, které 
by samo o sobě bylo značně finančně náklad-
né, nebylo možné sál užívat. Podle posouzení 
finančního výboru při dnešních cenách za pro-
jekty, materiály a realizace prací by částka nut-
ná k  zabezpečení chodu sálu zřejmě přesáhla 
nabízenou cenu nákupu restaurace. I  proto 
zastupitelstvo dne 24. 11. 2022 schválilo záměr 
tuto nemovitost koupit a nyní došlo i ke schvá-
lení smlouvy o převodu vlastnictví Pohostinství 
v  Chaloupkách v  celkové ceně 4.100.000 Kč. 
Koupě proběhne včetně vnitřního vybavení, tj. 
nábytku, kuchyně a nádobí. To umožní mimo 
pořádání kulturních akcí např. i pronájem sou-
kromým zájemcům na svatby či jiné oslavy.
•	 Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro JSDH 

(usnesení č. 8 ve Výpisu usnesení ZM)
Zastupitelstvo městyse Jedovnice odsouhlasilo 
přijetí účelové neinvestiční dotace na  zabez-
pečení akceschopnosti JSDH (jednotka sboru 
dobrovolných hasičů) Jedovnice na  rok 2022 
ve  výši 126.138 Kč. Jedná se o  část dotace 
z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na výdaje jedno-
tek sborů dobrovolných hasičů, které souvisejí 
s výjezdy mimo obec.

•	 Informace o výši nákladů za odpady za rok 
2022
(usnesení č. 9 ve Výpisu usnesení ZM)

Na  základě OZV (obecně závazné vyhlášky) 
o  místním poplatku za  odpady bere zastupi-
telstvo městyse na  vědomí informaci o  výši 
nákladů za  sběr a  svoz komunálního odpadu 
za  rok 2022. V  roce 2022 činil rozdíl mezi 
příjmy a výdaji, částku ve výši 773.012 Kč. To 
znamená, že městys vybral od občanů jen část 
nákladů spojených s odpady a zbytek uhradil ze 
svého rozpočtu.
•	 Schválení OZV č. 1/2022 o místním 

poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství
(usnesení č. 10 ve Výpisu usnesení ZM)

Důvodem vzniku nové OZV je navýšení 
sazby poplatku za  osobu nebo trvale neobý-
vanou nemovitost tak, aby došlo ke  snížení 
doplatku obce za  systém odpadového hospo-
dářství. Pravděpodobně již od roku 2025 dojde 
ke  zpřísnění pravidel a  stát bude požadovat 
po  obcích, aby jejich odpadové hospodářství 
bylo rozpočtově vyrovnané. Což, jak vyplývá z 
předchozího bodu, v Jedovnicích momentálně 
není. Aby v budoucnu nedošlo ke  skokovému 
nárůstu poplatku, je vhodné tento poplatek 
postupně navyšovat již nyní.
Zastupitelstvo městyse proto schválilo navýše-
ní poplatku pro rok 2023 ze stávajících 600 Kč 
na 800 Kč za 1 obyvatele a rok, resp. za nemo-
vitost, v  níž není nikdo přihlášen k  trvalému 
pobytu (např. rekreační chata) a rok.
•	 Schválení navýšení odměn za výkon funkcí 

neuvolněných členů zastupitelstva
(usnesení č. 11 ve Výpisu usnesení ZM)

Podle nařízení vlády z  30.  11.  2022, kterým 
se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši 
odměn členů zastupitelstev územních samo-
správných celků, ve  znění pozdějších předpi-
sů, se neuvolněným zastupitelům obcí a krajů 
od 1. 1. 2023 zvýší tabulkové odměny o 10 %. 
O výši odměny rozhoduje sama obec, odměna 
nesmí přesáhnout maximální hranice uvedené 
v tabulce. 
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Neuvolnění zastupitelé – maximální výše 
odměny (pro obec s počtem obyvatel s trvalým 
pobytem od 1001 do 3000) 
Člen rady (kromě starosty 
a místostarosty) 7.945 Kč

Předseda výboru nebo komise 3.972 Kč
Člen výboru nebo komise 3.311 Kč
Člen zastupitelstva bez další funkce 1.986 Kč

Toto je jen výběr pro obec velikosti Jedovnic. 
Celou tabulku můžete najít v  tomto doku-
mentu: https://www.smocr.cz/Shared/%20
Clanky/12317/1-metodika-k-nav%20yse-
niodmen-%20k-1-1-2023.pdf
Zastupitelstvo městyse Jedovnice v  souladu 
s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona 
o obcích nově stanovilo odměnu za výkon neu-
volněného člena zastupitelstva městyse v násle-
dujících výších:
- Člen ZM bez funkce ................ 1.805 Kč
- Člen ZM + předseda komise  

a výboru ....................................3.611 Kč
- Pro souběh funkcí radní + předseda výboru 

nebo komise ..............................5.417 Kč
Schválené odměny jsou tedy nižší než tabul-
kové maximum. Všechny částky jsou při vý-
platě ještě poníženy o  povinné odvody (daň 
a pojištění). 
•	 Zřízení Rady pro informační média a jme-

nování členů 
(usnesení č. 12 ve Výpisu usnesení ZM)

Zastupitelstvo městyse se usneslo na  zřízení 
Rady pro informační média (RIM) a  zvoli-
lo její členy (Michaelu Doleželovou, Marka 
Kalu, Dominika Málka, Soňu Plchovou a Jitku 
Teturovou). 
Záměrem zřízení RIM je propojení obecních 
informačních médií tak, aby došlo k jejich vzá-
jemné koordinaci. RIM by měla vytvořit pra-
vidla a zabezpečit jednotný vizuální styl a pod-
klady k propagaci Jedovnic. Cílem je podpořit 
komunikaci mezi veřejností a  „radnicí“, tedy 
zastupitelstvem a  úřadem městyse. RIM by 
měla dohlížet na vyváženost a transparentnost, 
aby např. mohli do  zpravodaje přispívat také 
občané. Plánuje se také zavést rubriku dotazů 
a  odpovědí k  aktuálním tématům na  webo-
vých stránkách. Pravomoci RIM a pravidla pro 

jednotlivá obecní média budou zveřejněny ob-
čanům poté, co je schválí zastupitelstvo.
•	 Souhlas se vznikem pracovněprávního 

vztahu mezi obcí a zastupitelem 
(usnesení č. 13 ve Výpisu usnesení ZM)

Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením Dohody 
o pracovní činnosti mezi městysem Jedovnice 
a  Ing.  Josefem Matuškou, který pro městys 
spravuje webové stránky a infokanál.
•	 Rozpočtové opatření č. 11/2022 

(usnesení č. 14 ve Výpisu usnesení ZM)
Z  důvodu přesunu finančních prostředků 
z  rozpočtové rezervy na  plánovaný nákup 
Pohostinství v  Chaloupkách a  přijetí dotace 
pro JSDH zastupitelstvo městyse Jedovnice 
schválilo rozpočtové opatření č. 11/2022.
•	 Rozpočet městyse Jedovnice pro rok 2023 

(usnesení č. 15 ve Výpisu usnesení ZM)
Zastupitelstvo městyse schválilo vyrovnaný 
rozpočet pro rok 2023 včetně rozpočtu so-
ciálního fondu. Celkové příjmy i  výdaje roz-
počtu jsou schváleny ve  výši 94.168.200 Kč. 
Zastupitelstvo stanovilo jako závazné limity 
rozpočtu celkové výdaje na jednotlivých para-
grafech, příp. rozpočtových skupinách, oddí-
lech nebo pododdílech. Zjednodušený paragra-
fový rozpočet najdete zde na str. 13. Kompletní 
položkový rozpočet je k  dispozici na  https://
www.jedovnice.cz/cs/urad-mestyse/rozpocet
•	 Zplnomocnění rady městyse ke schválení 

Rozpočtového opatření č. 12/2022
(usnesení č. 16 ve Výpisu usnesení ZM)

Zastupitelstvo městyse tímto usnesením de-
legovalo pravomoc zastupitelstva městyse 
na radu městyse schválit rozpočtové opatření č. 
12/2022 dle skutečného stavu příjmů a výdajů 
v prosinci 2022.
Děje se to z  toho důvodu, že rok musí být 
ukončen vyrovnaným rozpočtem. Rada byla 
zplnomocněna k tomuto úkonu proto, aby ne-
muselo být svoláno zasedání zastupitelstva, je-
hož jediným bodem k projednání by bylo toto 
rozpočtové opatření.

 Zpracoval Zdenek Škvařil, člen 
Zastupitelstva městyse Jedovnice
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Nový strategický plán nasměruje Jedovnice k dalšímu rozvoji,  
zapojí se i občané

Určení priorit pro další rozvoj městyse, prů-
zkum veřejného mínění i  lepší výchozí po-
zice při získávání dotací – to jsou hlavní cíle, 
jejichž naplnění si městys slibuje od  nového 
Strategického plánu rozvoje. Tento koncepč-
ní dokument vytvoří rozvojovou strategii pro 
Jedovnice v dlouhodobějším časovém horizon-
tu, přičemž bude vycházet z  demografických, 
ekonomických, sociálních, kulturních i ekolo-
gických charakteristik městyse. Ve  spolupráci 
se sdružením MAS Podbrněnsko se do tvorby 
dokumentu zapojí jak širší vedení městyse, 
tak obyvatelé, spolky, místní podnikatelé 
i návštěvníci.
Nový plán rozvoje nahradí stávající strategic-
ký plán, který svým rozsahem, ale zejména 
po  obsahové stránce nesplňoval požadavky 
na  kvalitní dokument, o  který se bude moci 
městys opřít například při plánování investic. 
Významnou součástí nově zpracovaného plá-
nu bude i dotazníkové šetření mezi obyvateli, 

řízené rozhovory se zástupci z různých oblastí, 
např. školství či cestovního ruchu. Velmi důle-
žité bude právě zapojení občanů do dotazníko-
vého průzkumu, jehož výsledky vytvoří základ 
pro stanovení témat a priorit, kterými by se měl 
městys v budoucnu zabývat.
V  letošním rozpočtu je na  pořízení 
Strategického plánu rozvoje obce vyčleněno 
80.000 Kč. Domníváme se, že jde o  investici, 
která se dlouhodobě vyplatí.
Práce na  strategickém plánu se již rozbíhají. 
Zastupitelé mají za  sebou první schůzku se 
zpracovateli, následovat budou další jednání, 
na  kterých si městys stanoví hlavní oblasti, 
na  které by se měl dokument zaměřit, a  také 
metody, které při sběru dat využije. S ohledem 
na celkový rozsah řešených oblastí by měl být 
finální dokument hotový na podzim letošního, 
případně na jaře příštího roku.

Dominika Cejnarová, členka 
Zastupitelstva městyse Jedovnice

O rozpočtu obce z pohledu předsedy finančního výboru

Dámy a pánové, vážení občané,
dovolte mi prosím komentář k situaci spojené 
s čerpáním rozpočtu obce Jedovnice na konci 
roku 2022 a dále k rozpočtu obce pro rok 2023. 
Omlouvám se všem odborníkům na účetnictví 
za  zvolený jazyk. Nebudu používat exaktní 
účetní mluvu. Pokusím se věci a  děje popsat 
tak, aby byly přístupné všem občanům.
V posledních dvou měsících roku 2022 bylo za-
stupitelstvo postaveno před dva základní úkoly. 
Potvrdit rozhodnutí minulého zastupitelstva, 
dokončit rozluku obce s firmou na svoz odpa-
dů AVE CZ a dále podepsat nové smlouvy pro 
svoz odpadů s firmou TS Malá Haná s.r.o. 
Po  analýze problému se nové zastupitelstvo 
rozhodlo podpořit záměr minulého zastupi-
telstva a  podepsat nové smlouvy s  TS  Malá 
Haná s.r.o. Zdůvodnění tohoto kroku spočívá 
ve skutečnosti, že nový zákon č. 541/2020 Sb. 
o  odpadech, který postupně vstupuje v  plat-
nost, počítá s důsledným tříděním odpadů už 

v  domácnostech. Firma TS  Malá Haná  s.r.o. 
nabízí oddělený svoz vytříděných odpadů. 
Firma AVE  CZ s  touto možností nepočítá. 
Třídění odpadů už v  domácnostech přinese 
zlevnění služby odvozu odpadů pro obec, a tím 
pádem i pro jednotlivé domácnosti. Možná je 
lépe říci, že to přinese spíše udržení akceptova-
telných cen. 
Druhým zadáním, které zastupitelstvo po-
suzovalo, byl odkup restaurace Chaloupky 
do majetku obce. O tom se píše více na str. 10 
v článku o prosincovém jednání zastupitelstva.
Řadu z vás zřejmě napadne otázka, jakým způ-
sobem se plní penězi položka rozpočtu č. 8115 
– zůstatek běžného účtu z  předchozího roku, 
z  jehož prostředků byl hrazen nákup nemo-
vitosti těsně před koncem roku. Obsah této 
položky má vývoj. Rok 2020 – 21.160.000 Kč, 
30.  9.  2022 – 40.000.000  Kč a  pro začátek 
roku 2023 – 30.000.000 Kč. Jedná se o součet 
neupotřebených částek, které obec musí uložit 
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na účet, pokud žádá o dotační příspěvek státu 
na např. investiční akci. 
Uvedu příklad: oprava chodníku stojí 1 milion 
Kč. Stát nabízí podíl 50 % na akci. Podíl obce je 
50 %. Před zažádáním o dotaci na projekt obec 
prokáže vlastnictví peněz státu tím, že 50  % 
složí na  účet. Nastane situace, že stát peníze 
nedá. Projekt padne a peníze se z  jakéhokoliv 
důvodu nepřesunou rozpočtovým opatřením 
k potřebné kapitole rozpočtu. Zůstanou ulože-
ny v položce rozpočtu č. 8115, kde se mohou 
nenápadně kumulovat. Jejich využití se odvíjí 
od ostrosti úsudku zastupitelstva.
Rozpočet roku 2023 je z mého pohledu sesta-
ven jako v předcházejících letech s vysokou od-
bornou erudicí. Je vyvážený a doufejme, že rok 

2023 nepřinese nedostatek naplnění rozpočtu 
v příjmové oblasti, ani další tlak na navyšování 
nákladových položek v oblasti výdajové. To vše 
je v  rukou těch, kteří momentálně řídí tento 
stát. O  všech důležitých skutečnostech v  čer-
pání obecního rozpočtu v průběhu roku si vás 
dovolím vždy informovat.
Na závěr vás, vážení občané, chci seznámit se 
zákonnou podmínkou přesunu financí mezi 
kapitolami v již odsouhlaseném rozpočtu. Tyto 
finanční přesuny se mohou uskutečnit pouze 
na základě schváleného usnesení zastupitelstva 
o  rozpočtovém opatření. V  příštím čísle tuto 
problematiku rozvineme hlouběji.

Ing. Gustav Magula,  
předseda finančního výboru

ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 2023

Rozpočet je zde uveden ve zjednodušené podobě. Podrobnější (položkové) znění schváleného 
rozpočtu najdete na obecním webu na adrese www.jedovnice.cz/urad-mestyse/rozpocet.
Pojem Očekávaná skutečnost –  schválený rozpočet 2022 upravený o veškerá rozpočtová opatření 
schválená ke dni vyvěšení rozpočtu.

§ pol. Rozpočet příjmů 2023
Schválený 
rozpočet 
2022

Očekávaná 
skutečnost 
2022

Schválený 
rozpočet 
2023

1111 daň z příjmů fyzických osob placená plátci 6 100 000 6 100 000 7 000 000
1112 daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 200 000 500 000 400 000
1113 daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 1 000 000 1 200 000 1 000 000
1121 daň z příjmů právnických osob 7 000 000 7 500 000 9 000 000
1122 daň z příjmů právnických osob za městys 1 500 000 1 455 100 1 500 000
1211 daň z přidané hodnoty 18 000 000 18 910 200 20 000 000
1334 odvody za odnětí půdy ze ZPF 1 000 179 000 1 000
1335 poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1 000 1 000 1 000
1345 poplatek za likvidaci odpadu 1 700 000 1 700 000 2 300 000
1341 poplatek ze psů 95 000 95 000 95 000
1342 poplatek z pobytu 400 000 465 000 450 000
1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 3 000 3 000 3 000
1344 poplatek ze vstupného (zrušen) 0 0 0
1345 poplatek z ubytovací kapacity (zrušen) 0 0 0
1346 poplatek za povolení k vjezdu 0 0 0
1349 zrušené místní poplatky 0 0 0
1361 správní poplatky 300 000 325 000 300 000
1381 daň z hazardních her 200 000 300 000 250 000
1382 zrušený odvod z loterií kromě VHP 0 0 0
1511 daň z nemovitých věcí 1 000 000 1 090 000 1 000 000
4111 neinv.dotace z všeob. pokl. správy stát. rozpočtu 0 313 600 0
4112 neinv.dotace (dotace na výkon státní správy) 3 170 000 3 170 000 3 311 000
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§ pol. Rozpočet příjmů 2023
Schválený 
rozpočet 
2022

Očekávaná 
skutečnost 
2022

Schválený 
rozpočet 
2023

4116 ost.neinv.dotace 826 500 8 876 700 0
4122 neinv.dotace od krajů 0 1 949 200 0
4216 ost.inv.dotace 7 430 100 7 306 100 0
4216 ostatní inv.dotace ze státního rozpočtu 0 0 0
4222 inv.dotace od krajů 0 37 000 0

celkem 48 926 600 61 475 900 46 611 000
1031 pěstební činnost 80 000 80 000 200 000
2143 cestovní ruch 2 925 000 4 725 000 2 998 700
221x pozemní komunikace 0 0 0
3113 základní škola 72 000 133 000 82 000
3313 filmová tvorba, distribuce 0 0 0
3314 činnosti knihovnické 26 000 26 000 22 500
3319 ost.zál.v kultuře+sál Chaloupky 2 000 2 000 10 000
3341 rozhlas a televize 746 000 746 000 743 500
3349 zpravodaj 1 000 1 000 1 000
3392 zájm.činnost v kultuře-KD 20 000 20 000 30 000
3412 sportovní zařízení ve vlastnictví obce 23 100 23 100 27 500
3419 příjmy z pronájmu sport. 0
3612 bytové hospodářství 420 300 420 300 158 500
3613 nebytové hospodářství 142 000 142 000 99 000
3631 veřejné osvětlení 0 0 0
3632 pohřebnictví 50 000 115 800 60 000
3639 komunální služby 80 000 240 800 90 000
372x nakládání s odpadu 528 500 749 300 682 000
3745 péče o vzhled obce 1 500 64 800 1 500
4351 osobní asistence, pečov. služba 2 100 000 2 100 000 2 200 000
5311 bezpečnost a veřejný pořádek 50 000 57 000 50 000
5512 požární ochrana - dobrovolná část 85 000 170 000 100 000
6171 správa 0 44 000 500
6223 mezinárodní spolupráce 0 71 500 0
63xx finanční operace (vč. převodů mezi vl.fondy) 500 4 600 500
64xx ostatní činnosti 0 133 500 0
Příjmy celkem: 56 279 500 71 545 600 54 168 200
8115 zůstatek BÚ z předchozích let 38 500 000 40 000 000 40 000 000
8123 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0 0 0
Celkem včetně financování 94 779 500 111 545 600 94 168 200

§ Rozpočet výdajů 2023
Schválený 
rozpočet 
2016

Skutečné 
plnění 
2016

Schválený 
rozpočet 
2022

Očekávaná 
skutečnost 
2022

Schválený
rozpočet
2023

1031 pěstební činnost 370 000 360 303 330 000 330 000 350 000
2143 cestovní ruch,rekreační oblast 253 6000 2 245 071 2 438 000 4 089 600 2 065 800
221x pozemní komunikace 5 620 000 4 008 232 32 681 000 39 081 300 22 381 000
2292 provoz veř.sil.dopravy (IDS) 138 200 138 150 282 400 282 400 280 500
2310 pitná voda 355 000 380 800 400 000 56 100 400 000
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§ Rozpočet výdajů 2023
Schválený 
rozpočet 
2016

Skutečné 
plnění 
2016

Schválený 
rozpočet 
2022

Očekávaná 
skutečnost 
2022

Schválený
rozpočet
2023

2321 odvádění a čištění odpadních vod 226 5000 119 137 30 000 2 660 000 545 000
2333 úpravy drobných vodních toků 200 000 0 110 000 110 000 100 000
3111 mateřská škola 2 500 000 1 611 000 1 787 000 2 377 500 1 827 000
3113 základní škola 3 330 000 3 904 773 5 570 000 5 790 000 5 520 000
3122 střední školy 20 000 11 870 20 000 20 000 20 000
3231 umělecké školy 30 000 30 000 40 000 40 000 0
3313 filmová tvorba, distribuce 349 000 188 378 345 000 45 000 45 000
3314 činnosti knihovnické 588 000 488 870 765 000 765 000 833 000
3319 ost.zál.v kultuře+sál Chaloupky 283 000 173 925 261 000 4 391 000 1 091 000
3329 obnova a zachování kultur. památek 70 000 90 514 0 0 80 000
3330 činnosti registr.církví 200 000 200 000 150 000 150 000 300 000
3341 rozhlas a televize 148 4000 1 199 869 1 344 000 1 344 000 1 533 000
3349 zpravodaj 162 000 137 235 125 000 125 000 110 000
3392 zájm.činnost v kultuře-KD 2 841 000 2 530 855 851 000 1 121 000 1 140 000
3399 KPOZ 110 000 86 585 126 000 126 000 141 000
3412 sportovní zařízení ve vlastnictví obce 1 200 000 455 148 273 500 6 773 500 5 842 000
3421 využití vol.času (mládež lihovar) 81 000 38 260 110 000 222 500 105 000
3612 bytové hospodářství 55 000 27 981 64 000 64 000 555 000
3613 nebytové hospodářství 5 286 000 1 396 000 806 000
3631 veřejné osvětlení 1 191 800 950 566 1 915 000 2 915 000 2 015 000
3632 pohřebnictví 193 500 365 643 2 068 500 1 870 500 118 500
3635 územní plánování 10 000 10 000 500 000
3639 komunální služby 163 500 501 419 509 000 546 000 220 000
372x nakládání s odpady 2 613 000 2 563 740 4 303 000 4 898 000 4 809 000
3745 péče o vzhled obce 2 329 500 2 059 925 3 909 000 4 122 300 4 402 000
4351 osobní asistence,pečov.služba 2 610 000 2 054 025 4 005 000 4 005 000 4 643 000

4379 ost.služby a činnosti v oblasti soc.
prevence 70 000 50 000 115 000 115 000 115 000

5213 krizová opatření 5 000 0 5 000 5 000 5 000

5269 ost.správa v obl.hosp.opatření pro 
krizové stavy 0 0 0

5311 bezpečnost a veřejný pořádek 1 678 000 1 645 040 2 062 000 2 069 000 2 080 000
5399 přestupková komise 40 000 40 000 100 000 100 000 100 000
5512 požární ochrana 717 000 1 639 153 958 000 1 237 200 1 030 000
6112 zastupitelstvo městyse 1 907 500 1 748 163 2 107 000 2 207 000 2 251 000
611x volby 0 77 357 70 000 204 800 50 000
6171 činnost místní správy 6 866 500 6 089 838 8 948 000 9 388 000 8 792 500
6223 mezinárodní spolupráce 95 000 155 694 101 000 172 500 101 000

63xx finanční operace (vč. převodů mezi 
vl.fondy a daní) 40 000 30 961 2 830 000 3 197 500 3 030 000

640x ostatní činnosti (rezerva + vypoř.
min.let) 1 023 800 708 848 4 999 100 746 900 11 459 900

8124 splátky úvěrů 2 606 000 2 605 800 2 376 000 2 376 000 2 376 000
Výdaje celkem: 48 937 300 41 713 129 94 779 500 111 545 600 94 168 200
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Další důležité informace
Hlášení rozhlasu

= služba, která efektivně informuje občany o aktuálním dění v obci, a navíc je zcela zdarma!
Nejde ve skutečnosti o nějaký obecní rozhlas, který by se ozýval z ampliónu – jedná se o při-
hlášení k odběru zpráv z radnice, které vám budou chodit do mobilu nebo do e-mailu.
Jak se můžete přihlásit? Vyberte si ze tří možností:
•	 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 – na  www.jedovnice.hlasenirozhlasu.cz klikněte na  tlačítko 
Odebírat hlášení a zaregistrujte se

•	 přijďte do knihovny a nahlaste se u paní knihovnice, ta vás zaregistruje
Jednoduché a prosté. A hlavně už vám neute-
čou žádné důležité informace!
Je jen na vás, jestli vám budou chodit všechny 
informace (výstražné zprávy, oznámení úřadu 
městyse, kulturní a  sportovní akce, informace 
o  opravách inženýrských sítí a  komunikací, 
informace o nepřítomnosti lékařů) nebo zda si 
vyberete jen to, co je pro vás důležité a zajímavé, 
a budou vám tak třeba chodit jen výstražné zprá-
vy a informace o nepřítomnosti vašeho prakti-
ka. A to není vše! Přes tuto službu můžete na-
hlásit i podněty a závady přímo kompetentním 

osobám na  úřadu, či si v  budoucnu třeba 
zarezervovat např. prostory kulturního domu. 
Možnosti služby se budou rozšiřovat.
Nezní to lákavě? Tak to zkuste a zaregistrujte 
se i  vy! Abychom co nejvíce využili výhody 
této služby, je potřeba, aby se nás do Hlášení 
rozhlasu zaregistrovalo co nejvíce.
Připravuje se také vysvětlující video, kte-
ré by se mělo časem objevit ve  vysílání 
Jedovnického infokanálu.

Michaela Doleželová

Rekonstrukce obřadní síně na úřadu městyse

Obřadní síň na úřadu městyse sloužila v podo-
bě, v jaké ji všichni znali, 40 let. Nábytek byl již 
oblepen lepicí páskou, na  koberci se podepsal 
„zub času“, gobelín na  čelní stěně byl vybled-
lý a  ponurý, krásná vitrážová okna zakrývaly 
záclony. Proto jsme se společně s matrikářkou 
rozhodly pro obnovu této reprezentativní míst-
nosti, kterou následně schválilo zastupitelstvo 
městyse v prosinci roku 2021 v rámci rozpočtu 
městyse na rok 2022. 
Nešly jsme cestou úplné rekonstrukce, pro kte-
rou se většinou rozhodly úřady v našem okolí 
(Blansko, Rájec-Jestřebí, Adamov) a promítla se 
také do výše jejich rozpočtů. Cílem bylo obno-
vit, co obnovit šlo, a zvýraznit přednosti jedov-
nické obřadní síně. Krásná vitrážová okna byla 
dosud zakryta záclonami, takže většina lidí ne-
věděla, že tu jsou. Pod sešlapaným kobercem se 

nacházely parkety, které se původně plánovaly 
po jeho odstranění zrenovovat. Zjistilo se však, 
že nejsou umístěny po celé místnosti (u vyvýše-
ného schodku pro oddávajícího chyběly a byly 
doplněny pouze deskami, které navíc nenava-
zovaly) a nejsou položeny do asfaltu, takže při 
renovaci by to byl dle sdělení odborníka pro-
blém. Proto se rozhodlo, že je nutné položit 
podlahu novou. Také původní nábytek kromě 
židlí nešlo obnovit, protože při jeho renovaci 
by dle odborníka došlo k ještě většímu poško-
zení dekoračních dýh a výsledek by nevypadal 
hezky. Proto byl vytvořen nábytek nový, který 
byl doplněn dekorací ve stejném stylu na čelní 
stěně. Původní židle byly nejen nově očalou-
něny, ale také dřevo obroušeno a  opětovně 
nalakováno. Součástí obnovy byla i  výmalba 
a výměna původních zářivek za LED osvětlení. 



17

Hlavní osvětlení v  podobě původních lustrů 
bylo zachováno. 
Celkové náklady na opravu obřadní síně byly 
ve  výši 360.592 Kč, což v  porovnání s  rekon-
strukcemi obřadních síní v  okolních městech 

představuje méně než 20 % jimi vynaložených 
nákladů. 
Jsme přesvědčeny, že se obnova obřadní síně 
vydařila. 

Ing. Marta Tesařová, tajemnice ÚM

Obecní policie a hasiči
Zpráva o činnosti Policie městyse Jedovnice 

Obecní policie mimo jiné řešila v uplynulém 
období následující události: 
•	 3x nález peněženky s  osobními doklady 

a finanční hotovostí na Havlíčkově náměstí 
a  Záměstí. Peněženky předány majitelům, 
sepsány úřední záznamy.

•	 1x nález dámské náušnice ze žlutého kovu. 
Sepsán úřední záznam, zveřejněno na  JIK, 
předání věci majiteli. 

•	 2x nález mobilního telefonu. Po zjištění ma-
jitelů byly nalezené mobilní telefony předá-
ny. O předání sepsán úřední záznam.

•	 1x součinnost – Finanční úřad pro 
Jihomoravský kraj – poskytnutí údajů k zá-
jmové osobě.

•	 1x žádost o  poskytnutí informací k  osobě 
a motorovému vozidlu. Zjištěné skutečnosti 
zaslány PČR.

•	 2x případ podnapilé osoby, která se požitím 
alkoholu uvedla do stavu, kdy svým chováním 
budila veřejné pohoršení. Věc šetří OPMJ jako 
přestupek proti veřejnému pořádku.

•	 9x předvolání pro nepřítomného pachatele pře-
stupku v silničním provozu. Přestupky následně 
vyřešeny uložením pokut příkazem na místě.

•	 2x přijato oznámení k neoprávněnému parko-
vání na  vyhrazeném parkovišti, určeném pro 
sanitní vozy. Přestupky vyřešeny pokutou pří-
kazem na místě.

•	 Přijato oznámení o  přestupku proti majetku, 
ke  kterému došlo u  rybníka Olšovec – po-
škození, ulomení 2  ks vysázených stromků 
u dětského hřiště. Přestupek šetří OP městyse 
Jedovnice.

•	 8x nález klíčů v k.ú městyse Jedovnice. Nálezy 
uveřejněny na  infokanále. Klíče uloženy 
na služebně OP.

•	 1x oznámení o pohřešované osobě, součinnost 
s pátráním s P ČR. 

•	 9x zaslána žádost o  poskytnutí údajů z  infor-
mačních systémů k zájmovým osobám.

•	 2x zjištění majitelů a  odstranění vraků moto-
rových vozidel z parkoviště na Havlíčkově ná-
městí a na ul. Legionářská, fotodokumentace, 
úřední záznam.

Po rekonstrukciPůvodní stav
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•	 5x odchyt volně pobíhajících psů. Provedeno 
následné zjištění a  předání majitelům. 
Přestupky – porušení OZV – vyřešeno ulože-
ním blokové pokuty.

•	 6x žádost PČR Blansko o poskytnutí kamero-
vého záznamu z Havlíčkova náměstí za účelem 
šetření a objasnění trestné činnosti.

•	 1x oznámení o  znečištění místní komunikace 
na Havlíčkově náměstí. Zjištění pachatele, pře-
stupek šetří OP, odstranění znečištění. 

•	 Úpravy dopravního značení v  k.ú. městyse 
Jedovnice.

•	 3x přestupek na  úseku ochrany před alkoho-
lismem a  jinými toxikomaniemi – kouření 
na místech zákonem zakázaných – na zastávce 
autobusů na  Havlíčkově náměstí. Přestupek 
vyřešen na místě blokovou pokutou příkazem 
na místě.

•	 3x asistence při dopravní nehodě a  zajištění 
místa nehody do  příjezdu dopravní policie 
na  silniční komunikaci číslo 373 ve  směru 
na Brno, Blansko a na Havlíčkově náměstí.

•	 14x zajištění dopravní obslužnosti, dohled nad 
silničním provozem a veřejným pořádkem.

•	 Opakovaná součinnost s PČR při šetření vlou-
pání do  rekreačních chat a  krádeží v  chatové 
oblasti, kontrola rekreačních objektů v  k.ú. 
Jedovnic.

•	 5x kontroly celé rekreační chatové oblasti v k.ú. 
Jedovnic za součinnosti složek PČR. Poškození 
nebo vloupání do  chat nebylo provedenými 
kontrolami zjištěno. 

•	 8x výběr poplatků za  užívání veřejného pro-
stranství a reklamy v infokanálu.

•	 24x vystaveno povolení k  vjezdu do  chatové 
oblasti.

•	 Společný výkon služby s  Obv. odd. PČR 
Blansko, součinnost při šetření trestné činnosti 
páchané na k.ú Jedovnic.

•	 17x případ parkování v zákazu zastavení a stá-
ní. Přestupky vyřešeny následně uložením po-
kuty příkazem na místě.

•	 Opakovaná součinnost s PČR při šetření vlou-
pání do  rekreačních chat a  krádeží v  chatové 
oblasti, kontrola rekreačních objektů v  k.ú. 
Jedovnic.

•	 OP policie v poslední době šetří případy spre-
jerství, kdy autor tímto jednáním způsobuje 
škodu na  soukromém i  veřejném majetku. 
Chtěl bych tohoto umělce upozornit, že spre-
jerství je již od začátku trestný čin (poškozová-
ní cizí věci), a to bez ohledu na výši způsobené 
škody. Pachateli za takové jednání hrozí mimo 
pokuty i rok vězení. V případě osoby nezletilé 
jsou za jednání této osoby odpovědní rodiče. 

•	 V  průběhu silvestrovské noci strážníci řešili 
3x odchyt psů, prováděli asistenci při výjezdu 
RZS – ošetření zranění při manipulaci s petar-
dou, řešili přestupek proti občanskému soužití 
a dohlíželi na veřejný pořádek v průběhu oslav 
příchodu Nového roku 2023.

•	 V  uplynulém období strážníci šetřili celkem 
37 přestupků v  dopravě spáchaných na  k.ú. 
Městyse Jedovnic.

Od 1. 2. 2023 bude OP doplněna o třetího stráž-
níka, čímž dojde ke zkvalitnění činnosti a výko-
nu služeb, zejména o víkendech a v noční době. 
V naléhavých případech nebo při nedostupnosti 
obecní policie volejte prosím Policii České re-
publiky: Tísňová linka 158. 
Obvodní oddělení PČR Blansko: 974 631 396.
Úřední hodiny Obecní policie městyse Jedovnice: 
středa 13.00 – 17.00. Tel. 723 204 979

Luděk Kolář – velitel Obecní 
policie městyse Jedovnice

Statistika jednotky Sboru dobrovolných hasičů Jedovnice za rok 2022

Na  základě požárního poplachového plánu 
je jednotka předurčena k  zásahům u  mi-
mořádných událostí na  území 67 obcí, čtyř 
územních odborů (Blansko, Vyškov, Brno-
venkov, Prostějov), dvou krajů (Jihomoravský, 

Olomoucký). Jednotka je předurčena také 
k  zásahům u dopravních nehod, a  to na úze-
mí 24 obcí, čtyř územních odborů (Blansko, 
Vyškov, Brno-venkov, Prostějov) a dvou krajů 
(Jihomoravský, Olomoucký).
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Jednotka je zařazena do  pro-
gramu Zdravotnické záchranné 
služby a Hasičského záchranné-
ho sboru Jihomoravského kraje 
„Rozmístění AED do  JMK“. 
Jde o  systém rozmístění defib-
rilátorů k  jednotkám požární 
ochrany, čímž je zajištěna podmínka maximál-
ní dostupnosti a využití AED (automatizovaný 
externí defibrilátor).
K dnešnímu dni má jednotka 22 členů, kteří 
slouží v počtu 3+1 v rámci pohotovostí 24 ho-
din denně tak, aby byl zaručen výjezd jednot-
ky do 5 minut od vyhlášení poplachu.

Za rok 2022 členové jednotky:
•	 odsloužili 35 040 hodin pohotovosti, 
•	 odpracovali 1053 hodin u zásahů a při ostat-

ní činnosti,
•	 odpracovali 1080 hodin na hasičské zbrojni-

ci, při údržbě a opravách techniky a věcných 
prostředků,

•	 absolvovali 97 hodin školení.
Činnost jednotky v roce 2022
požár .....................................................22
dopravní nehoda ...................................42
únik nebezpečných látek .........................1
technická pomoc ...................................22
záchrana osob a zvířat ...........................14
planý poplach ..........................................2
celkem událostí ...................................103
cvičení .....................................................1

ostatní činnost (neakutní zásahy) ............8
Celkem zasahovala .............................. 112 
Jednotka zasahovala v 72 % případů na místě 
události jako první. Nejvíce událostí se událo 
v měsíci červenci, a to 17, což výrazně převýšilo 
průměrných 8,58 událostí za  měsíc. Naopak 
nejklidnějším měsícem byl listopad se dvěma 
událostmi. Ze dnů v týdnu bylo nejkritičtější 
pondělí v čase mezi 15. a 16. hodinou. Relativně 
klidným dnem bývalo úterý. Průměrně vyjelo 
k události 6 až 7 členů.
Jednotka v  uplynulém roce řešila události 
na  území 22 obcí, z  toho na  území městyse 
Jedovnice to bylo 36  %. Mezi nejnáročnější 
zásahy patřilo vyproštění osob z  havarované-
ho automobilu u Rudice a u Jedovnic, požáry 
lesních porostů ve  Sloupě a  vyproštění osoby 
zavalené traktorem. Velký podíl z  celkového 
počtu přirozeně ubírají sousední obce Ostrov 
u Macochy, Kotvrdovice, Olomučany a Křtiny.
Po dvou letech, které byly poznamenány pan-
demií covid-19 s  nižšími počty událostí naší 
jednotky, došlo opět k jejich nárůstu na celko-
vých 112 událostí.
Podrobnou statistiku včetně přehledných grafů 
najdete na  našich webových stránkách www.
hasicijedovnice.cz.
Na  tomto místě se patří členům jednotky 
a všem, kteří podporují chod jednotky, za jejich 
práci poděkovat.

Za SDH Jedovnice Marek Kala
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Společenská kronika
Jubilanti
Blahopřejeme všem jubilantům, kteří oslaví na-
rozeniny v měsíci lednu a únoru 2023.
Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a spokojenost 
do dalších let života.
Leden
  5. 1.  Zdeňka Dvořáková, Zahradní 699, 

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

91 roků
  8. 1.  Zdenka Šebelová, K Propadání 264, 

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

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

93 roků
 15. 1.  Jiřina Sáňková, Záměstí 267, 82 roků
 19. 1.  Marta Kmečová, Barachov 329, 81 roků
 23. 1.  Stanislav Hřebíček, Za Kostelem 488, 

85 roků
 24. 1.  Anna Šplíchalová, Nad Rybníkem 526, 

80 roků
 27. 1.  Jindřich Král, Na Kopci 543, 81 roků
 30. 1.  Marie Dostálová, Tyršova 740, 83 roků
Únor
 2. 2.  Drahomíra Balatková, Habeš 366, 

85 roků
 3. 2.  Alois Tomášek, Zahradní 699, 94 roků
 8. 2.  Jarmila Hrazdírová, Za Kostelem 

486, 86 roků
 9. 2.  Helena Kupková, Na Větřáku 562, 

88 roků

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

 12. 2.  Milan Jedlička, Zahradní 699, 91 roků
 16. 2.  Alois Kopřiva, Zahradní 699, 93 roků
 17. 2.  Anna Pořízková, Jiráskova 236, 81 roků
 24. 2.  Zdeňka Kučerová, Jiráskova 507, 

80 roků
 27. 2.  Jaroslav Němec, Absolonova 404, 

82 roků

Vítání občánků
Upozornění pro rodiče – Pokud budete mít 
zájem, aby vaše děťátko bylo pozváno na slav-
nostní vítání nových ob-
čánků, dostavte se prosím 
na Úřad městyse Jedovnice, 
kde vyplníte přihlášku 
na  tuto akci, nebo využijte 
níže uvedený dokument 
ke stažení.
Vyplněný formulář prosím odevzdejte 
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 zašleme 
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. 12. 2022

BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
Bezkontaktní ženy aneb Agrostory (Marie 
Janíčková)

Manželky po letech (Táňa Keleová Vasilková)
Nikdo není sám (Petra Soukupová)
Podbrdské ženy (Jana Poncarová)
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Temná strana (Danielle Steel)
Venkov (Michaela Tabáková)
Zahrada (Petra Dvořáková)
Tajemný závod (Dominik 
Dán)
Ibka (Petra Braunová)
Lucemburská epopej I. – Král 
Cizinec (Vlastimil Vondruška)
Elsino tajemství (Camila Läckberg)

NAUČNÁ LITERATURA PRO DOSPĚLÉ
Mystický léčitel (Anthony William)
BELETRIE PRO DĚTI / MLÁDEŽ
Nepovedené kouzlo (Petra Martišková)
Deník malého poseroutky Wíbuch plýny (Jeff 
Kinney)
Eliška rebelka (Pavlína Jurková)
Ruce vzhůru, tohle je přepadení a  nikdo ani 
hnout! (David Laňka)

Michaela Doleželová, knihovnice

Informace o činnosti místních škol
Mateřská škola

Tři králové a rozvoj 
informatického myšlení
V pátek 6. ledna na svátek Tří králů se všechny 
děti z  mateřské školy vyzdobily vlastnoručně 
vyrobenými korunami, některé si vzaly i plášť 
a do rukou kometu, a vydaly se na tříkrálový 
průvod. Jejich cesta sice nevedla do opravdového 
města Betléma, ale k  betlému zamířily též, 
a  to do místního kostela, kde je již netrpělivě 
vyhlížel pan farář. Ten si jako každoročně 
připravil pro děti pohádku a  společně si pak 
všichni zazpívali za  doprovodu banja několik 
koled. Děti si prohlédly krásný dřevěný betlém 
a některé měly od rodičů připravený i penízek 
pro andělíčka. Ten jim za  malý příspěvek 
poděkoval pokýváním hlavičky. Děti ze třídy 
Žabiček si tříkrálové téma velmi užívaly, tu-
díž jsme v něm pokračovali i následující tý-
den. Děti si nejdříve postavily pomocí velkých 
dřevěných kostek betlém a  přes překážkovou 
dráhu nosily Ježíškovi do betléma dary stejně 
jako tři králové. Luštily záludný tříkrálový 
hlavolam z lego kostiček, hrály 3D společenskou 
hru „Kdo bude nejdříve u  betléma“, plnily 
tříkrálové úkoly na interaktivní tabuli, vyráběly 
papírový betlém, ale nejvíce je zaujalo pro-
gramování cest pomocí robotické včelky 
Bee-bot. Tato pomůcka byla dětem do mateř-
ské školy pořízena v rámci podpory digitálních 
technologií v  MŠ a  rozvíjení informatického 

myšlení. Bee-bot je velmi jednoduchý robot 
ve  tvaru včelky, který má na  zádech několik 
tlačítek, jejichž pomocí mohou děti navolit ces-
tu, jakou se má následně vydat. Vytvářejí tak 
sled příkazů, které robot po  spuštění vykoná.
Bee-bota tedy programují. Tyto hračky kromě 
algoritmického myšlení rozvíjejí především 
prostorovou orientaci, představivost a také pa-
měť. Děti během celého týdne programovaly 
cestu třem králům k betlému. Nejdříve volily 
kratší a  jednodušší varianty, později zvládaly 
i mnohem složitější cesty. Postupně se zapojily 
všechny děti a  na  konci týdne se z  nich stali 
téměř odborníci na programování.

Bc. Kateřina Knihařová
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Cvičíme jógu a putujeme vesmírem
Z Indie k nám přichází, dýchání ji provází. Je 
to jóga cvičení, co nás umí proměnit ve  věci 
i ve zvířátka, otevře ke zdraví vrátka. Chceš být 
kočka, hora, strom? Potom řekni třikrát ÓM.
Tuhle básničku malých jogínů si ve  třídě 
Kačenky říkáme od začátku měsíce ledna, a to 
téměř denně. Děti už ji docela znají, a nejen to. 
Už umíme společně napodobit kočičku, pejska, 
svíčku. Učíme se správně dýchat a relaxovat. 
Na tuto naši oblíbenou aktivitu navázala v úte-
rý 10. ledna muzikoterapeutická prožitková 
pohádka s  neobvyklými hudebními nástroji, 
původem z  jihovýchodní Asie. Každá třída 
zvlášť zhlédla a  vyslechla příběh o  Malé 
hvězdě, která putovala vesmírem. Setkala se 
s Měsícem, souhvězdími, Mléčnou dráhou, pla-
netami naší sluneční soustavy, tedy i s planetou 
Zemí, a  ta se jí líbila nejvíce. Proto se Malá 
hvězda rozhodla, že na ní navždy zůstane. Děti 
obdivovaly ornamenty v krasohledech, nechaly 
rozeznít tibetské mísy, relaxovaly při poslechu 
různých zvuků okolo nás. Slyšely vítr, píšťa-
ly pasáčků, zvuk naší planety Země. Malé 
hvězdě se planeta Země opravdu moc líbila, 
jen nevěděla, co všechno by zde mohla dělat, 
a proto poprosila děti o radu. 
Děti hvězdičce radily: můžeš jezdit na  kole, 
oblékat panenky, mluvit s  kamarády, kreslit, 
hrát si v  kuchyňce, něco vyrábět, prodávat 
v obchodě...
Paní Eva Sádlíková, lektorka muzikoterapie, se 
k  nám do  školky vrátí v  dohledné době ještě 
dvakrát. A my se už velice těšíme.

Alena Dostálová

Vesmír kolem nás
Hvězdy, měsíc, sluníčko se objevují na  všech 
obrázcích, které děti kreslí. Co vše se ještě 
ve vesmíru nachází, nám ukázala i muzikotera-
pie „O Malé hvězdě“. Ve třídě Kapříci se děti 
proměnily na kosmonauty a vydaly se na ces-
tu vesmírem. Pomocí stavebnice vyrobily rake-
tu, vesmírné stanice a vydaly se prozkoumávat 
vesmír a  jeho tajemství. Do  role kosmonautů 
se děti vžily nejen hrou, ale také svojí tvořivos-
tí. Děti si vybarvily skafandr, ochranný oblek 
pro kosmonauty a vlepily svoji fotografii. Jako 
správní kosmonauti absolvovaly výcvik, 
zkoumaly svoji fyzickou zdatnost a  učily 
se pracovat s  dechem. Každý den si poctivě 
procvičovaly a protahovaly tělo, aby prokázaly 
obratnost a odvahu na překážkové dráze. Kdo 
chce cestovat do  vesmíru, musí o  něm něco 
vědět. Děti tvořily vlastní sluneční soustavy, 
učily se znát názvy planet, pozorovaly a porov-
návaly jejich velikosti a vzdálenosti od Slunce, 
zkoumaly obraz vesmíru. Teprve potom mohlo 
do vesmíru vyletět několik raket. Létaly kolem 
Slunce do všech směrů. Nakonec každý správ-
ný kosmonaut přistál na své planetě. Některá 
planeta byla zmrzlinová, jiná autíčková nebo 
plyšáková. Každý kosmonaut tak objevil svoji 
speciální planetu a věřil, že někde ve vesmíru 
má i svoji šťastnou hvězdu. 

Jitka Petrželová

Učíme se žít zdravě
V  novém roce jsme se ve  třídě Hastrmánci 
zaměřili na téma zdraví. Co vše nám pomáhá 
být zdraví a  jakým způsobem to můžeme 



23

ovlivnit my sami. Začali jsme zimním oble-
čením. Povídali jsme si o  tom, jak se máme 
správně obléci do  zimy, abychom nebyli ne-
mocní. Děti třídily a  pojmenovávaly různé 
druhy oblečení, poznávaly počáteční hlás-
ku ve  slovech a  zkoušely slova roztleskávat 
na slabiky. Pobavili jsme se u pohybových her 
„Nachlazený sněhulák“ a  „Oblečení“. Dané 
téma děti zpracovaly i  výtvarně. V  dalších 
týdnech se zaměříme na  zdraví i  z  pohledu 
stravování, správných hygienických návyků, 
pohybových aktivit a  možná si zahrajeme 
i na nějakého bacila. 

Mgr. Martina Gabrielová

Co připravujeme pro děti a rodiče 
v nadcházejícím období
•	 Pojedeme do divadla Radost v Brně na před-

stavení Když jde kůzle otevřít (únor).
•	 Přivítáme ve školce Divadlo plyšového med-

vídka a s mrožem Ambrožem si budeme po-
vídat o zimě a ekologii (únor).

•	 Pro děti – předškoláky a  jejich rodiče po-
řádáme edukativně-stimulační skupinky 
(únor–březen).

•	 Ve  spolupráci s  rodiči uspořádáme pro děti 
Masopustní karneval (březen).

•	 Pozveme rodiče do MŠ na velikonoční vyrá-
bění – I. budova školy (březen).

•	 Malá digitální univerzita přiveze program 
pro rozvoj informatického a logického myšle-
ní, základy programování (březen a květen).

•	 Budeme pokračovat v muzikoterapii a puto-
vat vesmírem v příběhu O Malé hvězdě (únor 
a duben).

•	 Uspořádáme Den otevřených dveří (duben).
•	 Pozveme rodiče do MŠ na besídky – II. bu-

dova školy. 
•	 Připravujeme zápis do MŠ Jedovnice, kte-

rý se bude konat 3. 5. 2023. Více informací 
ohledně zápisu se dozvíte od začátku měsíce 
dubna na www.msjedovnice.cz

Mgr. Jitka Kučerová, ředitelka školy

Základní škola

Obnovení partnerství se 
školou v Aschheimu
Ve dnech 17. 10. – 19. 10. 2022 se vedení ško-
ly a  učitelé němčiny ZŠ Jedovnice vypravili 
do  partnerské obce Aschheim, aby obnovili 
úspěšnou a dlouholetou vzájemnou spolupráci, 
která byla přerušena pandemií virové choroby 
covid-19. Po  příjezdu a  ubytování se setkali 
se členy komise pro česko-německé vztahy. 
Následovala prohlídka Aschheimu. Nové ve-
dení ZŠ Jedovnice bylo seznámeno s  historií 
obce Aschheim i s historií vzájemné spolupráce 
obou obcí, která se datuje a rozvíjí již od roku 
2000. Druhý den navštívili Základní školu 
v Aschheimu, prohlédli si třídy, zázemí a okolí 
školy, byli představeni pedagogickému sboru. 

Poté se odebrali do  volnočasového střediska 
Bodermo, se kterým jedovnická škola také spo-
lupracuje. Večer se konala schůzka se zástupci 
obce, členy komise pro česko-německou spo-
lupráci a vedením školy v Aschheimu. Na této 
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schůzce byly probrány možnosti další vzájemné 
spolupráce s tím, že obě strany vyjádřily plnou 
podporu budoucím partnerským setkáním 
a  výměnným pobytům mezi oběma obcemi. 
Po vstřícném a přátelském setkání již čekal ve-
dení školy návrat domů.

Mgr. Hana Slaninová

Jedovnická rolnička
Po  přerušení způsobeném pandemií covid-19 
v  pátek 9. prosince pořádala Základní škola 
Jedovnice již tradiční Jedovnickou rolničku. 
Nasát předvánoční atmosféru a  zpříjemnit si 
páteční odpoledne přišla velká spousta rodi-
čů, prarodičů a  přátel školy. Žáci všech tříd 
základní školy si pro diváky připravili opravdu 
pestrý program plný písniček, tance, recitace 
a scének. Moderování se ujali žáci 9. tříd, kteří 
hned na  úvod přivítali děti ze  3.  třídy s  pís-
ničkami Cestička k domovu a Vánoční. Velký 
potlesk vzbudila scénka žáků 4.A třídy, která 
vysvětlovala Proč byl u jesliček volek s oslíkem. 
Rozpohybovat celý sál se snažili žáci 2.  tříd 
ve svém vystoupení s názvem Holduj tanci, po-
hybu. Recitace básně Vánoce u kaprů se úspěš-
ně zhostili žáci 5. tříd. Krásnou vánoční atmo-
sféru se světelnými efekty navodili v  sále žáci 
9.B se svou písní Vánoční. Celé pásmo ukončili 
žáci 7.A tradičními koledami v doprovodu své 
třídní učitelky Jitky Langrové.

Žáci školy, děti ze školní družiny a  školního 
klubu si za  pomocí učitelů a  vychovatelů 
připravili k zakoupení pro všechny návštěvníky 
krásné vlastnoručně vyrobené dárečky. 
K  vidění a  zakoupení byly různé svícny, 
šperky, vánoční ozdoby, keramika, šperky, 
andílci, perníčky a mnoho dalšího. Nejlepšími 
prodavači se staly samotné děti, které obratně 
nabízely svoje výrobky. Odměnou pro ně byly 
nejen utržené peníze, ale také úsměvy a radost 
z dárečků od kupujících. 
Kdo byl již unaven nakupováním a  progra-
mem, mohl si posedět třeba s  dobrou kávou 
a něčím sladkým k tomu. Naše paní kuchařky 
nabízely dobroty nejen pro dospělé, ale také pro 
menší návštěvníky.
Celé odpoledne se velice vydařilo. Již teď se tě-
šíme na další akce školy.

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

Perníčkování
S dětmi a jejich rodiči jsme si zahráli na pekaře 
a pustili jsme se do vykrajování perníčků. 16 kg 
těsta nám připravila paní Anička Trojáčková se 
svojí maminkou. Každý pekař dal ruku k dílu, 
někdo vyvaloval těsto, jiný vykrajoval. Každý si 
vykrojil alespoň jeden perníček. Paní kuchařky 
ze školní jídelny nám připravily plechy a per-
níčky upekly. Po upečení jsme nechali perníčky 
vychladnout a  následovala jejich ochutnávka. 
Zbytek perníčků jsme schovali a  prodávali je 
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na Jedovnické rolničce. Musíme říct, že se nám 
opravdu povedly.
V  soutěži o  nejkrásnější perníček zvítězili 
sourozenci Dvořákovi, Julie Němcová a  Míša 
Jedličková.
Zvláštní poděkování patří paní Vlastě Šíblové 
za přípravu 16 kg těsta, paní Anně Trojáčkové 
za nápad a pomoc při organizaci, vedoucí škol-
ní jídelny paní Ivetě Resové a  paní kuchařce 
Dagmar Vymazalové za  pomoc s  pečením 
perníčků a Jarkovi Sotolářovi z 8.A za krabici 
upečených perníčků pro všechny zúčastněné.

Za spolek rodičů  
Mgr. Radka Hromková Ušelová

Přístřešek pro kola a koloběžky
Dne 6. 12. 2022 proběhlo slavnostní otevření 
přístřešku na kola a koloběžky, který postavi-
la třída 8.A v rámci žákovského miniprojektu 
Extra třída (Implementace KAP JMK II), 
na které byly pozvány třídy 2. stupně. Na stav-
bu přístřešku jsme získali z projektu 20.000 Kč.
Žáci začali s projektem na podzim 2021, kdy 
hledali místo, kam přístřešek umístit. Rozhodli 
se, že ho postaví z boku školy. Poté nakreslili 
vzhled přístřešku a rozmístění stojanů v něm. 
Dalším krokem bylo vytvoření rozpočtu. 
Na  pomoc se stavbou přístřešku žáci oslovili 
místního řemeslníka pana Křetinského a škol-
níka pana Nečase. ZŠ Jedovnice žákům přispě-
la na stavbu částkou 18.730 Kč. 
Žáci začali se stavbou na podzim roku 2022. 
Nejprve lakovali trámy lazurou, poté připevňo-
vali nosné a boční trámy. Se stavbou střechy žá-
kům pomohl řemeslník a školník. Žáci vyrobili 

z  palet stojany na  koloběžky. Stojan na  kola 
darovala škola.
Žáci se naučili spolupracovat, táhnout za jeden 
provaz, a  především si vyzkoušeli, jaké to je, 
když něco vybudují od základů sami.

Mgr. Eva Hradilová, třídní učitelka 8.A

Návštěva Tatranské Lomnice
V  rámci projektu Erasmus+ se v  prosinci zú-
častnilo patnáct žáků šestého ročníku a  čtyři 
učitelé výměnného pobytu v  partnerské ško-
le v  Tatranské Lomnici. Spolu s  místními 
jsme spolupracovali i  s  maďarskou školou 
v  Sátoraljaújhely. Děti společně vyráběly sněž-
nice, které jsme následně vyzkoušeli na  sněhu 
na  Štrbském plese. Vždy jednu část dne jsme 
pobývali ve škole a vyráběli, druhá byla vyplně-
na výlety. Aby nám práce lépe ubíhala, zpestřili 
jsme si činnost tancem a zpěvem písně „Kristina 
– Ta ne“. Během pobytu jsme navštívili Ski – 
muzeum v  Tatranské Lomnici, přijal nás pri-
mátor města Vysoké Tatry, které je tvořeno 15 
původními osadami, z nichž jedna je Tatranská 
Lomnica. Vyjeli jsme lanovkou na  Hrebienok 
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a zhlédli sochy v Ledovém domě a prohlédli si 
Kvantárium. Zavítali jsme do kostelíka v Spišské 
Sobotě a  na  vánoční trhy do  Popradu. Večery 
jsme trávili prezentací o  Slovensku, besedou 
s Horskou službou a záchranářským psem, spole-
čenskými hrami a hrátkami ve sněhu. Závěrečný 
večer následovala diskotéka. Všem se nám líbilo 
v zábavné Tricklandii ve Starém Smokovci. To 
už se náš pobyt chýlil ke konci. Po obědě jsme se 
plní zážitků vydali na cestu domů. V květnu za-
vítají obě školy k nám do Jedovnic a na podzim 
my a Slováci do Maďarska. 

Mgr. Jana Nezvalová

Postřehy žáků:
„Nejvíce se mi líbila Tricklandie, stezka v  ko-
runách stromů, tanec na píseň Kristina – Ta ne.“ 

Charlotte Gricová
„Nejvíce se mi líbil sníh, Tatry, lezecká stěna, 
návštěva primátora, ledový dům, Kvantárium, 
cesta tam i zpět.“ 

Kryštof Tesař 
„Nejvíce se mi líbily trhy, jízda lanovkou, výhledy 
na hory, diskotéka. Prostě to bylo všechno skvělé.“ 

Viola Bartošovská 

Základní umělecká škola F. B. Ševčíka

Milí přátelé základní umělecké školy, 
nejprve nám dovolte popřát vám co nejvíce 
štěstí, radosti a  pevné zdraví do  nového roku 
2023.
Na konci loňského roku jsme upořádali několik 
koncertů jak u příležitosti rozsvěcení vánoč-
ních stromů, tak adventních a  vánočních 
koncertů nejen v Jedovnicích, ale také v okol-
ních vesnicích a  městech – Blansko, Kulířov, 
Křtiny, Lipovec, Ochoz u  Brna, Ostrov 
u Macochy, Rudice. 
Zorganizovali jsme několik komunitně osvě-
tových setkání v  rámci projektu Operační 
program Jan Amos Komenský (OPJAK), 
zakoupili nové hudební nástroje a  podpořili 
žáky v zážitkových hudebních aktivitách. 

V  Blansku jsme podvakráte s  našimi žáky 
a pedagogy navštívili Senior centrum, kde si 
naše vystoupení přišel poslechnout i  emeritní 
ředitel školy, pan Jiří Gundacker. S  centrem 
jsme navázali vazby, které bychom nadále rádi 
rozvíjeli. 
O  spolupráci se střední průmyslovou školou 
jsme již psali, letos stejně jako vloni uspořá-
dáme kovářský workshop pro zájemce z  vý-
tvarného oboru. Během měsíce ledna započali 
výtvarníci s výrobou masek a kostýmů na blí-
žící se Masopust. Svoje výrobky mohou děti 
využít na různých karnevalech či v masopust-
ním průvodu. Pro mnohé z nich to bylo první 
dobrodružné setkání s jehlou a nití. 
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Každoročně probíhají soutěže ZUŠ. Tentokrát 
se zúčastní naše komorní soubory – klavír-
ní, houslová, žesťová tria se utkají v okresních 
a  krajských kolech na  spřátelených ZUŠkách 
v Jihomoravském kraji. Stejně tak i dětský sbor 
plánuje svou účast na  přehlídce dětských pě-
veckých svorů v Mikulově. V příštím čísle vás 
budeme informovat o výsledcích a věříme, že to 
budou přední umístění. 
Na  únor připravujeme workshop brněnské 
filharmonie do  hodin hudební nauky nejen 
v Jedovnicích, ale také ve Křtinách a v Lipovci. 
Jednou z  největších akcí bude projektový 
den v Praze v Rudolfinu, kde se vybraní žáci 
zúčastní hudební dílny Hluboký vesmír – 
s  Novosvětskou symfonií Antonína Dvořáka 
vyrazí na dlouhou cestu kosmem, na níž zažijí 

stav beztíže a  budou čelit nástrahám grafické 
partitury. V  odpoledních hodinách navštíví 
děti s paními učitelkami různá pražská hudeb-
ní muzea a galerie. 
Vyvrcholením našeho snažení bude uvedení 
hudebně tanečního muzikálu z  Pohádky 
do  pohádky, do  kterého se zapojí všechna 
naše oddělení – taneční, výtvarné a  hudeb-
ní. Veřejné představení proběhne v  neděli 
28. května a už nyní vás na něj srdečně zveme. 
Ve stejném týdnu přivítáme i žáky mateřských 
a základních škol Jedovnic a okolí. 
Za  vedení školy se těší nejen na  hudební 
setkávání 

Mgr. Kateřina Veselá a Ing. Kateřina 
Klimešová – zástupkyně ředitele ZUŠ

Děti a mládež
Skauti

K+M+B+2023 (6.–7. ledna 2023)
I  letos jsme se v začátku nového roku zapojili 
do Tříkrálové sbírky – letos už po třiadvacáté! 
Sbírku pořádá po  celé republice Charita ČR. 
Skautští dobrovolníci ze 4. a 6. oddílu přichá-
zeli od domu k domu a za zpěvu „My tři králo-
vé jdeme k vám…“ psali svěcenou křídou nade 
dveře K+M+B+2023 (z  latinského Christus 
mansionem benedicat – Kristus požehnej tomuto 
domu). Koledování jedné skupinky trvalo dle 
šikovnosti a  rozsahu trasy 3–4 hodiny. Letos 
nám počasí celkem přálo, i  tak ale děkujeme 
všem koledníkům, že sbírce věnovali svůj čas. 

Do  sbírkových kasiček jedovničtí občané 
přispěli dohromady krásných 96.068 Kč 
(o 12.247 Kč více než v minulém roce), za což 
všem dárcům patří velký dík. 
Tento rok se dosud v rámci celé České repub-
liky vybralo přes 136 milionů, které Charita 
ČR využívá například na  pomoc nemocným, 
hendikepovaným, seniorům, matkám s dětmi 
v  tísni či jiným potřebným. V  rámci našeho 
okresu pak konkrétně třeba na podporu mobil-
ního hospice sv. Martina.
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Modrý štít – pátek 24. února
Rádi bychom jedovnické občany předem in-
formovali o tradiční skautské střediskové akci, 
abychom předešli případným zmatkům. V pá-
tek 24.  února (zhruba od  16 do  20 hodin) 
se po Jedovnicích bude odehrávat akce Modrý 
štít. Jde o hru na motivy odboje proti komu-
nistickému režimu v  50. letech 20. století, 

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

Skautské středisko Jedovnice

Spolky
T.J. Sokol Jedovnice

Připravujeme v roce 2023:
18. 2. – ostatkový průvod obcí a večerní zábava 
Pochovávání basy v kulturním domě
březen – turistická vycházka do  rakoveckého 
údolí „Za bledulí“
25. 3. – koncert ŽPS Píseň a  tří spřátelených 
sborů v kulturním domě
29. 4. – čarodějnice pro děti a dospělé na sokol-
ském hřišti s občerstvením a hudbou
červen – atletický přebor žactva „Memoriál br. 
Jaroslava Daňka“ na sokolském hřišti
červen – Noc sokoloven v  Tyršově osadě – 
zábavný večer pro děti
září – Sokol spolu v pohybu – otevřené hodiny 
cvičení pro veřejnost v kulturním domě
říjen – zájezdy na burčákové pochody
8. 10. – Večer sokolských světel – pouštění lo-
diček u Olšovce
28. 10. – Sokolský běh republiky – otevřený 
běžecký závod, start a cíl v Tyršově osadě

26. 12. – Vánoční koncert ŽPS Píseň v kostele
31. 12. – silvestrovská vycházka zakončená po-
sezením s občerstvením a hudbou

XVII. všesokolský slet 2024
Ještě se stále vracíme ve  vzpomínkách 
k  loňskému cvičení hromadných skladeb 
na Sokolgymech v Brně a v Pardubicích, a už se 
blíží nácviky na XVII. všesokolský slet, který 
se uskuteční v roce 2024. Dvanáct připravova-
ných sletových skladeb pro věkové kategorie 
od  nejmenších až po  seniory bylo zástupcům 
sokolských jednot předvedeno vloni koncem 
listopadu. Letos v  měsících únor až duben 
proběhnou první nácvičné srazy pro cvičitele, 
od září začnou nacvičovat přihlášení cvičenci.
Vedení ČOS očekává účast 20 tisíc cvičen-
ců a  více jak 40 tisíc diváků ze všech koutů 
České republiky i  ze zahraničí. Staňte se i  vy 
součástí této největší hromadné oslavy sportu 
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a  pohybu v  České republice. Nácviku a  vy-
stoupení na  sletu se mohou zúčastnit všichni, 
kteří nejsou pohodlní jít se jednou týdně „pro-
táhnout“ na zkoušku, kteří přivítají společnost 
jiných stejně nadšených sportovců a kteří jsou 
ochotní udělat si čas na  zkoušky a  secvičné 
a na vystoupení na oblastních, krajském a ce-
lonárodním sletu. Přidat se mohou členové 
i nečlenové Sokola.

Zveme všechny zájemce o cvičení na sletu, aby 
se přišli seznámit se skladbami formou promí-
tání do  sálu kina ve  čtvrtek 9. února 2023 
v 18.00. Dozvíte se, které skladby jsou pro vaši 
věkovou skupinu připraveny, zjistíte,  jaké ná-
řadí či náčiní je ke cvičení využíváno, uvidíte, 
jaké sportovní úbory jsou pro skladbu určeny.

Kateřina Klimešová

Duchovní sloupek
Bílé Vánoce
Ve zpravodajství různých sdělovacích prostřed-
ků zaznívala během prosince skoro každý den 
otázka, jestli budou Vánoce bílé, šlo samozřejmě 
o sníh, a nikoli o mlhu. Někdy to budilo dojem, 
že pokud vytoužený sníh nenapadne, budeme 
mít svátky pokažené. Dnes víme, že i  když 
se sníh rozpustil, měli jsme nezávisle na  tom 
Vánoce takové, jaké jsme si je udělali, slunečné 
dny i teploty byly příjemné, nahradily chybějící 
sníh, a k tomu jsme ještě ušetřili za topení.
Kde se vzala představa, že Vánoce mají být bílé? 
Nevím, jestli se vyskytuje i  v  okolních zemích, 
nebo je to naše specialita, ale v  zemích na  jih 
od obratníku Raka nikoho nic takového ani ne-
napadne. Možná za očekávání bílých Vánoc mo-
hou Ladovy obrázky, jak jsem někde slyšel, nebo 
snění o Vánocích bílých Irvinga Berlina (z roku 
1941!) třeba v  podání Karla Gotta. Řekl bych, 
že někdy někdo veřejně vyslovil své soukromé 
přání, aby byly Vánoce bílé jako v  jeho dětství, 
i když podle meteorologů ani tehdy nebyly bílé 
vždycky. Další lidé to opakovali a s narůstajícím 
počtem veřejného vyslovení tohoto přání ros-
tl ve  veřejném povědomí význam zasněžených 
Vánoc. Když se jakýkoli nápad opakuje dlouho 
a často mnoha lidmi, stává se z podružné záleži-
tosti něco zásadního, stává se i to, že lež stokrát 
opakovaná je považována za  pravdu. Dnes už 
ke stejnému efektu stačí mnohokrát přeposílané 
elektronické zprávy, jejichž zdroj a pravdivost si 
nikdo neověřuje.
V půli ledna napadl sníh, ale vánoční atmosféru 
s sebou nepřinesl. Lyžaři se zaradovali, že si přece 
jen letos užijí sportování na sněhu a odkládají jiné 
činnosti, aby si sněhu užili, dokud je, co kdyby 

se zase za pár dnů rozpustil? Lidé, které lyžování 
živí, doufají, že sníh vydrží, aby dohnali ztracené 
zisky. Řidiči si přejí, aby sníh zůstal jen mimo ko-
munikace a ty aby byly suché a bezpečné. Dětem 
stačí k sáňkování a bobování i docela malé kopeč-
ky, aspoň není náročné dostat se nahoru pěšky, 
když tu není výtah. Ale nějaká vánoční atmosféra 
cítit není. Možná proto, že nemáme několik vol-
ných dnů jako o Vánocích, aniž bychom si museli 
brát dovolenou, ale spíš proto, že sníh sám o sobě 
vánoční atmosféru nezařídí.
Marek Eben v povánočním fejetonu píše o tom, 
jak pravidelně v lednu po vánočním hodování 
stěží dopne kalhoty a musí si koupit nové. Ty 
staré schová v  naději, že do  nich zhubne, ale 
pravidelně to dopadá tak, že ani ty nové v dal-
ším roce nedopne. Tak se mu hromadí kalhoty 
ve  skříni tak dlouho, než se vzdá myšlenky 
na  zhubnutí a  skrze Charitu věnuje nepouži-
telný obsah skříně potřebným, aby měl dobrý 
pocit aspoň z toho, že neúspěšné pokusy o hub-
nutí přinesly prospěch někomu jinému. Končí 
větou: „Tak se člověk prožere k milosrdenství.“
Stejně, jako vánoční pohoda nestojí a  nepadá 
s  aktuální sněhovou pokrývkou, nemělo by 
naše milosrdenství stát na objemu v pase a pro 
nás nepotřebných věcech. Může začínat třeba 
vzájemnou tolerancí a  trpělivostí s  lidmi od-
lišných názorů, zapomenutím na to, kdo volil 
Babiše a kdo Pavla, snahou o kompromis tam, 
kde by prosazení vlastních plánů a  představ 
omezilo nebo poškodilo někoho jiného, nahra-
zení slovíček „já“ a „oni“ slovíčkem „my“. Nebo 
jinými maličkostmi, které prosvětlí naše všední 
dny i bez sněhu a vánočních světýlek.

Václav Trmač, farář 
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Rozhovor aneb Seznamte se...
Tentokrát s Jitkou Koutnou, 
kronikářkou Jedovnic
Od začátku roku 2021 vystřídala dlouholetého 
jedovnického kronikáře pana Jiřího Roudného 
nová kronikářka, paní Jitka Koutná. Tu určitě 
většina Jedovnic dobře zná jednak z dob její-
ho působení na stavebním úřadě, jednak jako 
autorku emotivních komentářů k  videožur-
nálovým reportážím ze zápasů jedovnických 
fotbalistů. 
Všechny svazky jedovnické kroniky jsou po 
většinu času uzamčeny na radnici, jen jednou 
za dlouhou dobu bývají vystaveny.
Poprosila jsem paní kronikářku, aby si do ka-
ždého čísla letošního Jedovnického zpravodaje 
připravila nějakou zajímavou ukázku, se kterou 
by nás seznámila. Můžete se tedy těšit na nový 
cyklus v rámci obnovené rubriky Historie. 
O vymyšlení příhodného názvu pro tento se-
riál jsem požádala samotnou paní Koutnou. 
Ukázky tedy budeme nacházet pod nadpisem 
Kroniky vyprávějí.
Nejprve přinášíme úvodní rozhovor s  paní 
kronikářkou.
XX Jak velkou část z kronik jste si už stihla pře-

číst vy, paní Jitko?
Přiznám se, že nepatřím k těm, kteří by si vzali 
kroniku a jen tak si v ní četli. Je to čtení zají-
mavé, ale vzhledem k  tomu, že jsou kroniky 
uschovány na zvláštním místě radnice, stavím 

se tam a čtu si v nich, když je to třeba. Takže 
ano, pročetla jsem si už mnoho pasáží, ale byl 
k tomu vždycky nějaký konkrétní důvod. Buď 
to byla potřeba odpovědět a  podat někomu 
informaci o  konkrétní události, anebo moje 
potřeba si něco ověřit, potvrdit či ujasnit. 
XX Co vás v kronikách zaujalo, překvapilo, 

pobavilo?
Zaujal mě především styl vyjadřování a  vý-
voj písemného projevu, který se rok od  roku 
mění. Ty úplně první záznamy luštím doteď. 
Také obsah a  rozsah se liší. Je to pochopitel-
né, každá doba je něčím specifická, každý 
z  mých předchůdců měl svůj styl, kterým se 
snažil zaznamenat pro nás, budoucí generace, 
všechno podstatné své doby. A co mě pobavi-
lo? Nic konkrétního mě právě teď nenapadá, 
ale úsměvné pasáže se určitě najdou. Ono 
s  odstupem času se i některé události, ve  své 
době zapsané ve vší vážnosti, zdají dnešnímu 
čtenáři úsměvné. Stejně jako pravopisné chyby, 
které třeba uhodí do očí, ale v oné době tře-
ba chybami ani nebyly. Navíc – jsme jen lidé. 
Ono to vlastně ani není podstatné. Důležitý je 
obsah, sdělení, zachycení dané události. A to je 
ve všech kronikách splněno.
XX Jakým způsobem jste vlastně pomyslné kro-

nikářské pero převzala? Co všechno vám pan 
Roudný předal, jak vás do kronikářského ře-
mesla zasvětil? 
„Kronikářské pero“ jsem přebrala tak nějak 
– ani nevím jak. Protože opravdu už hodně 
let zpátky docela často něco komentuji, hod-
notím, popisuji, byť především v té sportovní 
oblasti, a  tak mi bylo jen tak při řeči panem 
starostou řečeno: „Ty jednou vezmeš kroniku.“ 
Já si to pořádně ani nepamatuji a nebrala jsem 
to tehdy určitě až tak vážně, ale prý jsem řekla, 
že klidně. A  tak když jsem byla na  přelomu 
roku 2020/2021 oslovena, říkala jsem si, že to 
zkusím. Pan Roudný mi veškeré věci předal, 
vysvětlil, zodpověděl, a tak rok 2021 už jsem 
zaznamenávala já, svýma očima, svým „kroni-
kářským perem“. A baví mě to.
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XX Zúčastnila jste se nějakého školení?
V  červenci r. 2021 jsem v  Praze absolvovala 
seminář „Jak vést obecní kroniku“, na  které 
přednášející Mgr. Tomáš Hromádka opravdu 
přehledně, obsáhle a  srozumitelně vysvětlil 
problematiku kronikářství, zodpověděl veške-
ré naše dotazy a  objasnil některé svízelnosti, 
zejména pak co do kroniky psát, a co ne, čeho 
se vyvarovat, na co si dát pozor.
Události a informace by měly být do kroniky 
zaznamenávány objektivně, bez ohledu na to, 
co si o dané věci kronikář sám jako osoba my-
slí. Vždy je třeba zvážit obsah popisované udá-
losti, oprostit se od emocí. Něco jiného je psát 
kroniku, něco jiného vystupovat sama za sebe, 
(třeba na sociálních sítích). A také se v kronice 
nemá v žádném případě škrtat, ale vždy napsat 
„oprava“ – to je právě vidět na mém prvním 
zápisu na obrázku níže.
XX Věnujete se nějakému dalšímu kronikářské-

mu vzdělávání? 
Vím, že existuje časopis Kroniky a kronikáři, 
zpravodaj pro obecní kronikáře a  vlastivědné 
pracovníky. Mám v úmyslu požádat o jeho ob-
jednání i pro moje potřeby. Jinak jsem ve sku-
pině kronikářů na  sociálních sítích, kde si 
navzájem sdělujeme své poznatky a předáváme 
zkušenosti. 
XX Když jsem se zmiňovala o kroni-

kářském peru, jde skutečně o realitu, 
alespoň podle toho, co mi říkal pan 
Roudný, tak je dokonce povinné psát 
kroniku ručně dokumentním inkous-
tem. Pan Roudný léta používal kla-
sické plnicí pero. Dnes se dají koupit 
i speciální černé fixy, které jsou odol-
né proti vyblednutí. Jaké pero použí-
váte vy? 
Používám speciální Centropen 
ROLLER 4665 M, který je určen 
k psaní kronik a byl nám doporučen 
i na zmíněném školení. 
XX Pan Roudný zapsal zřejmě okolo 

900 stran, v rozhovoru v roce 2018 
jsme to spolu počítali a tehdy jich měl 
853. Počítání tedy bylo usnadněné 

tím, že stránky kronik se povinně číslují. Kolik 
stránek jste už stihla zapsat vy?
Rok 2021 je v  kronice zaznamenán na  31 
stránkách A4 + 33 volně ložených listů (příloh) 
s fotografiemi z událostí tohoto roku. Průběh 
roku 2022 je zhruba ve stejném rozsahu uložen 
zatím v  počítači – připraven k  ručnímu pře-
psání po schválení radou městyse, ke kterému 
dojde někdy v květnu.
XX Jaká byla první událost, kterou jste zapsala?

Nelze přesně říct, která událost byla ta první. 
Můj předchůdce psal kroniku chronologicky 
od  ledna do  konce roku, postupně tak, jak 
události přicházely. Já jsem si zavedla trošku 
jiný systém, vedu kroniku také chronologicky, 
ale pod jednotlivými „kapitolami“. Např. vý-
stavba, školy, sport, spolky, počasí, knihovna, 
ostatní události atd. atd. Zpětně je to z hledis-
ka dohledávání rychlejší a přehlednější. Jinak 
pro mne byly tou první a nejdůležitější událos-
tí roku určitě první řádky kroniky roku 2021 
psané mojí rukou. 
XX Občas se kronikami zabývají odborní 

i amatérští badatelé a těm je pak umožně-
no si je prostudovat, ovšem pouze na místě 
a pod dohledem kronikáře. Měla jste už i vy 
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na návštěvě nějakého badatele? Pokud ano, 
o co se zajímal a jak dlouhou dobu si v kroni-
kách listoval? 
Ano, měla jsem už pár příležitostí dát na-
hlédnout do  našich kronik a  snad tak do-
tyčnému i  pomohla. Jednalo se ve  dvou pří-
padech o  studenty zpracovávající tematiku 
jedovnických rybníků, v  jednom případě šlo 
o dohledání rodinných vazeb (tam jsme moc 
neuspěli). Poslední případ byl zájemce zají-
mající se o průběh ukončení II. světové války 
v Jedovnicích a okolí. Ve všech uvedených pří-
padech šlo asi tak o hodinku nahlížení a listo-
vání v kronikách.
XX A na co se můžou těšit čtenáři v našem seri-

álu Kroniky vyprávějí?
Pro každé číslo zpravodaje připravím stručný 
souhrn událostí jednoho vybraného roku, jak 

jsou v kronice zaznamenány. Tentokrát se vrá-
tíme do roku 1993. 
A  navíc mám namyšleno, že bych postupně 
seznamovala s  místními názvy nejbližšího 
okolí obce, podkladem je strojopis z roku 1977 
s názvem Pomístní jména okolí Jedovnic, jehož 
autorem je pan Jiří Pokladník (1922–2010). Je 
to moc hezky zpracováno a sama jsem byla pře-
kvapená mnoha informacemi. To si myslím, že 
by lidi zajímalo. 
XX Děkuji za rozhovor a věřím, že ukázky 

z kronik se stanou oblíbenou rubrikou.
Rozhovor připravila Soňa Plchová

Pro zájemce – v  archivu Jedovnického zpravo-
daje https://www.jedovnice.cz/cs/informacni
-media/jedovnicky-zpravodaj/archiv si můžete 
přečíst Rozhovor aneb Seznamte se… s Jiřím 
Roudným, kronikářem Jedovnic (Jedovnický 
zpravodaj 2018/9+10, str. 22–25).

Historie
Kroniky vyprávějí aneb 
Tenkrát před 30 lety...
V závěru roku 2022 jsme vzpomínali 30. výročí 
zániku Československa, respektive rozdělení státu, 
který se v té době nazýval Česká a Slovenská fede-
rativní republika (ČSFR). Dne 1. 1. 1993 vznik-
ly dvě samostatné republiky, Česká a Slovenská. 
Ohlédněme se tedy o  30 let zpět a  zalistujme 
v kronice r. 1993, která v zápisu tehdejšího kro-
nikáře Jiřího Roudného říká, že...
…rok 1993 začal mrazivě, první týden klesaly 
teploty až k -16°C. Od 25. ledna začalo sněžit, 
zimní počasí trvalo až do konce února. K otep-
lení došlo až počátkem dubna.
V čele státu stál prezident Václav Havel, který 
byl zvolen dne 26. 1edna 1993.
Posledním dnem roku 1992 zaniklo JZD 
Lipovec a  vzniklo Zemědělské družstvo 
Jedovnice, ke  kterému se připojila družstva 
Vilémovice, Krasová, Rudice a  Lažánky. 
Družstvo hospodařilo na 1300 ha, předsedou 
družstva se stal Ing. František Julínek. 
V roce 1993 jsme si připomněli 130 let od vzni-
ku divadelního spolku Vlastimil, oslavy tohoto 

výročí proběhly současně s  termínem hodů, 
na svátek sv. Petra a Pavla. 25. 7. uvedl Vlastimil 
premiéru své hry „Bylo nebylo“, kterou na ná-
měty jedovnických kronik zpracoval a režíroval 
František Štych. Vzpomněli jsme také 40 let 
vzniku Průmyslové školy Jedovnice.
Ženský pěvecký sbor Píseň sklízel mimo jiné 
úspěchy až ve slunné Itálii. 
Na  základě rozhodnutí okresního shromáž-
dění byly zrušeny okresní kulturní instituce 
a veškerá kulturní zařízení byla převedena pod 
jednotlivé obce. V  důsledku toho byl provoz 
knihovny (nákup nových knih a  časopisů), 
jakožto i kina, z úsporných důvodů velmi ome-
zen. Knihovnicí se stala na základě výběrového 
řízení paní Marie Grimová. 
Rok 1993 znamenal také výročí 70 let kopané 
v  Jedovnicích. Hráčům se právě v  této sezóně 
podařilo zvítězit ve  II. tř. okresního přeboru 
a  postoupit do  vyšší krajské soutěže. Mužstvo 
hrálo pod vedením Aloise Musila a Květoslava 
Kaly, vedoucím mužstva byl Ing. Jaroslav Šíbl, 
předsedou klubu Jiří Opletal. Oslavy vyvrcho-
lily 3.  a  4.  7., kdy bylo odehráno „exhibiční“ 
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utkání, ve kterém se střetli hráči Jedovnic s býva-
lými reprezentanty v čele s Františkem Veselým, 
Jurkaninem, Geletou, Fialou a dalšími. 
Pokračovala plynofikace obce, konkrétně ul. 
Jiráskova, Barachov, Olšovec a Podhájí, kterou 
prováděla firma Unigaz Brno. Byla provedena 
plynofikace kotelny KD, kotelny pro 3 byto-
vé domy Na Kopci, kde žilo 80 rodin. Došlo 
k přestavbě a uvedení do provozu teplovzduš-
ného agregátu v kostele.
Do provozu byly uvedeny nové obchody, byly 
nabízeny nové služby, např. Výroba patent-
ních klíčů (Miroslav Nečas), Prodej, montáž 
a  servis plynových a  elektrických spotřebi-
čů (Pavel Tomič), Výroba těstovin (Milan 
Keprt), Kadeřnictví (Zuzana Skotáková), 
Videopůjčovna (Marie Hadravová), Koplast 
(Ladislav Kostka), Květiny (Jaroslav Zelinka), 
restaurace Hawaii (Michal Holub), bývalý bu-
fet na náměstí byl přestavěn na restauraci Astra 
(Pavel Grenar).

Ivo Šindler opravil a  znovu otevřel restauraci 
U  Hastrmana, Dům služeb se změnil ve  tří-
hvězdičkový hotel Rado, firma Falko zřídila 
v bývalém lihovaru prodejnu stavebnin. 
K  31.  12.  1993 měly Jedovnice 2446 ob-
čanů, nejstarší občankou byla paní Berta 
Jandourková (nar. 1899). Životního jubilea, 
80 let, se dožil pan farář František Vavříček, 
který v naší farnosti působil od r. 1947. 90 let 
se dožil bývalý učitel Jaroslav Řezníček, který 
v letech 1953–1963 vykonával funkci obecního 
kronikáře.
…a tím stručné shrnutí roku 1993 končí. Uběhlo 
30 let, hodně se změnilo, mnohé zůstává.
Třeba to, že každý den přináší něco nového a ne-
zbývá než přát si a věřit, že i budoucí roky budou 
plné hlavně pozitivních událostí. 

Připravila Jitka Koutná, kronikářka

Legenda k mapce 
k článku Pomístní 
jména v okolí 
Jedovnic na 
následující straně 
(připravil J. Plch) 
1 – rodinný dům 
„Růžičkovo“; 
2 – les Horka; 3 – 
pole Pod Horkou; 
4 – zaniklá 
hájovna
Poznámka: 
Na poli „Pod 
Horkou“ 
u Převážky udává 
dnešní turistická 
mapa název 
Lozce. Ten je 
ale na starých 
mapách uveden 
na druhé straně 
údolí – na polích, 
jež se táhnou 
od Rudice nad 
„Růžičkovo“. 
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Pomístní jména v okolí Jedovnic
Pověst o tom, jak vznikl název našeho městyse 
Jedovnice, je všeobecně známá (i když jde asi 
jen o lidovou fantazii, a ne historickou skuteč-
nost). Méně známé jsou ale mnohé názvy míst 
v  okolí Jedovnic, z  nichž některá se stala už 
jejich součástí. 
Zabýval se jimi p. Jiří Pokladník a v roce 1977 
o tom sepsal zajímavé pojednání Pomístní jmé-
na v okolí Jedovnic. Není to tedy přímo kroni-
ka, jde o svázaný strojopis, který je spolu s kro-
nikami uložen. Z této knihy jsme dnes vybrali 
dvě místa – „V Horce“ a „Pod Horkou“.
•	 „V Horce“ – pomístní název lesíka rozpro-

stírajícího se západně od Jedovnic, po pravé 
straně ve  směru na Lažánky, v  členitém te-
rénu s  mnoha vyčnívajícími vápencovými 
útesy. Původně zde bývala na  jeho části 

pastvina, ta byla postupně zalesněna. Do II. 
světové války zde stávala obydlená hájenka, 
ta byla však kvůli špatnému stavu po válce 
odstraněna. Lesík má svůj název odvo-
zen od  dojmu, kterým působí při pohledu 
od  Jedovnic. Členitý terén, stoupání „jako 
v horách“. Na sklonku II. světové války zde 
byl umístěn polní lazaret.

•	 „Pod Horkou“ (nářečně „Pod Horkó) – je 
část polí táhnoucích se po pravé straně po-
dél silnice vedoucí z  Jedovnic do  Blanska 
od Zátočin („u Růžičkových“, v současnosti 
u Pleskačových – poslední dům po levé stra-
ně při výjezdu z  Jedovnic) až na  Převážku 
a  polní cestu odbočující na  Vilémovice. 
Rozloha těchto polí je cca 5 ha ve 4. jakostní 
třídě. 

Z knihy Jiřího Pokladníka 
vybrala Jitka Koutná, kronikářka

Napsali jste nám
Kterak strážmistr Jelen zachránil Jedovnice
Jak? To měli příležitost sledovat návštěvníci 
„nekorektní autorské komedie pro dospělé“, 
kterou pro velký úspěch bude možné zhlédnout 
ještě v několika reprízách.
Autorka představení paní Marie Janíčková 
na  pozvánce uvedla upozornění, že osoby 
a události v komedii jsou smyšlené a nemají nic 
společného se skutečností. I když možná bych 
řekl, že něco i ano. 
Jako vždy v minulosti, i letošní úspěch předsta-
vení stojí na dlouholetých pevných základech 
jednotného vztahu autorky s ansámblem herců. 
Těch tentokrát bylo 23 v  šestnácti rolích (ně-
které role byly alternovány). Za  kulisami jim 
poslední záchranou, které ale nebylo třeba, byly 
tři sledovatelky textu.
Představení se vymykalo vžitým představám 
o  amatérském divadle. Jedovnický Vlastimil 
tentokrát navázal spolupráci s  mladou učitel-
kou z místní základní umělecké školy a včlenil 
do  hry několik tanečních čísel. Vystoupením 
tanečnic představení získalo znaky baletu a só-
lová umělecká gymnastika na svislé tyči na je-
višti byla atraktivní novinkou, která na chvíli 

proměnila představení na malé varieté. Filmová 
procházka letní jedovnickou „riviérou“, plavba 
po hladině Olšovce a další byly nejen zpestře-
ním představení, ale i povýšením jeho zábavné 
i dramatické úrovně.
Mnohonásobné vtipné poukázání na  chyby, 
které v (divadelní) obci jsou, vyvrcholilo v roz-
hodnutí tento stav změnit. Revolucí lidu, při 
níž strážmistr Jelen měl významné postavení. 
Toto vzbouření v  závěrečné části vrcholilo 
výzvou ke  společnému rozhodnutí vytvořit 
takové změny, že kolem Olšovce vzniknou svě-
tové lázně, že budeme žít z turistického ruchu, 
zachráníme památky, kterých „nemáme moc“, 
a že (divadelní) starostka v tom může jít s námi. 
Každý udělá pro změnu, co může, třeba uklí-
zečka Růža se vyjádřila, že může péct chleba. 
Tyto sny budoucnosti vyvrcholily ve  společné 
přání všech: „Ať žijí Jedovnice!“
Nebudu jmenovat všechny osoby ani instituce, 
které se úsilím paní Janíčkové podařilo ke spo-
lupráci s Vlastimilem získat. Použiji slova Jana 
Wericha: „Ten dělá to a ten zas tohle a všichni 
dohromady udělají moc.“

IM
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Pozvánky
 X Skautský bál – již v pátek 3. února! 

Srdečně zveme všechny skauty, rodiče a  pří-
znivce jedovnického skautingu na  22. skaut-
ský bál v  pátek 3. února 2023 od  20 hodin 
do Kulturního domu v Jedovnicích. Předprodej 
lístků probíhá v jedovnické lékárně Kras.
Cena vstupenek na místě: 150 Kč.
K  tanci bude hrát kapela Deluxe Band  
(https://www.instagram.com/deluxeband.cz/)

 X Divadelní spolek 
Vlastimil Jedovnice 

uvádí autorskou komedii pro dospělé
A co dál, strážmistře? aneb Až se ucho utrhne 
neděle 5. 2. 2023
neděle 12. 2. 2023
neděle 26. 2. 2023
začátek představení vždy v  17 hodin, kinosál 
KD Jedovnice. Předprodej vstupenek zahájen 
v prodejně Květinářství u Zelinků na náměstí.

 X Předvedení sletových skladeb
T.J. Sokol Jedovnice zve všechny zájemce 
o  cvičení na  24. sokolském sletu, aby se při-
šli seznámit se skladbami formou promítání 
do sálu kina ve čtvrtek 9. února 2023 v 18 
hodin. Třeba se vám některá skladba zalíbí a 
rozhodnete se cvičit také! Přidat se mohou 
i nečlenové Sokola. (Více viz strana 28).

 X T.J. Sokol Jedovnice
vás srdečně zve na tradiční 
Ostatkovou zábavu s pochováváním basy 
v  sobotu 18.  února 2023 v  sále kulturního 
domu. Začátek ve  20 hodin, vstupné 150 Kč, 
masky 100 Kč.
K tanci a poslechu hraje duo Martin + Marek. 
Občerstvení a  točené pivo zajištěno. 
Předtančení Lipka a Tetiny.
Dopoledne projde obcí masopustní průvod. 
Sraz masek je v kulturním domě,
průvod vyráží v 9 hodin. Do průvodu jste také 
srdečně zváni.

 X Připomínka dvou významných dat
Přednáška Josefa Plcha, která se uskuteč-
ní v  neděli 5. března od  17.15 v  kinosále 

kulturního domu, připomene dvě významná 
data z historie Jedovnic.
Jedovnický „advokát“ z roku 1268 
Právě 5. března uplyne půlkulatých 755 let 
od  vystavení listiny, na  níž se poprvé (nebo 
podruhé?) vyskytuje jméno obce v  přídom-
ku „advokáta“ Konráda z  Jedovnic (vlastně 
z  Jedovic). Dozvíte se nejen o  této osobě, ale 
i o tehdejší vazbě Jedovnic na Dolní Rakousy, 
nově budovaný holštejnský hrad a mnohé další 
souvislosti.
Výročí 450 let připojení Jedovnic k rájecké-
mu panství
V  roce 1573 došlo k  majetkovému sjednocení 
Jedovnic po  jejich připojení k  rájeckému pan-
ství. Proč a kdy byly Jedovnice majetkově roz-
děleny? Jak se tehdy posunuly hranice jedovnic-
kého katastru? Jaké bylo postavení Jedovnic pod 
rájeckou vrchností? Pokud vás to zajímá, přijďte. 

Zve kulturní komise.
 X Přednáška Perly Indie

Ne nadarmo se území, na  kterém se Indie 
rozkládá, nazývá Indický subkontinent. Co 
do klimatických pásem je tam možné nalézt 
vše – od vysokohorských Himálají až po tro-
pické pásmo na jihu poloostrova Přední Indie. 
Pokud jde o počet obyvatel, Indie již zřejmě 
předstihla Čínu a  s  více než 1,4 miliardami 
obyvatel se stala nejlidnatější zemí světa.
Společně tuto zemi projedeme od  severu 
k  jihu. Navštívíme hlavní město Nové Dillí. 
V „Růžovém městě“ Jaipur potkáme zaklína-
če hadů. V Agře zažijeme za úsvitu na břehu 
řeky Jamuna neuvěřitelné setkání s místními 
hinduisty a  budeme obdivovat světoznámý 
Tádž Mahal. Navštívíme i  Khajuraho, po-
věstné svými chrámy s  erotickými reliéfy. 
Ve  Váránasí budeme na  ghátu Manikarnaka 
svědky hinduistických kremačních obřadů 
a  také navštívíme bohoslužbu Ganga Aarti 
Puja, obřad plný ohně a zvuků. 
Cestou na  jih nemineme ani největší indic-
ké město Mumbai. Ještě více na  jih, ve Fort 
Cochi, uvidíme původní hrob mořeplavce 
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Vasca da Gamy. Po návštěvě nejjižnějších sva-
zových států Kérala a Tamil Nadu svoji cestu 
otočíme zpět na  sever. Hlavně však zažijeme 
spoustu neplánovaných zajímavých setkání 
s místními lidmi.

Přednáška jedovnického cestovatele Ing. Pavla 
Huňky proběhne v kinosále kulturního domu 
v neděli 19. března od 17 hodin. 

Zve kulturní komise.

Různé
Lékařská služba první pomoci 
stomatologická – okres Blansko
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 zajiš-
těna v  Brně, Úrazová nemocnice, Ponávka 6, 
tel. +420  545  538  111. Úrazová nemocnice 
v Brně službu zajišťuje ve všední dny od 18.00 
do 24.00 hodin. O sobotách, nedělích a  svát-
cích od 8.00 do 20.00.
Únor   
 4.2. MUDr. Jílková Stanislava 

Rájec, Ol. Blažka 145, 516 410 786
 5.2. MUDr. Kopáčková Drahomíra 

Letovice, A. Krejčího 1a, 516 474 369
 11.2. MUDr. Kraml Pavel  

Boskovice, Růžové nám. 16,  
733 644 499

 12.2. MUDr. Křížová (MDDr. Vrbová)  
Knínice u Boskovic, 330, 774 844 735

 18.2. MUDr. Kubínová Eva 
Boskovice, Nemocnice Boskovice 
516 491 263

 19.2. MUDr. Kulhánková Emilie 
Křtiny, Zdrav. středisko, 516 414 291

 25.2. MUDr. Kupková Jarmila 
Poliklinika Blansko, Sadová 33 
516 488 457

 26.2. MUDr. Kutlíková Tatiana 
Boskovice, Růžové náměstí 2345/12 
602 882 007

Březen   
 4.3. MUDr. Loskot Pavel  

Svitávka, Hybešova 197, 516 471 210
 5.3. MUDr. Ševčíková Radomíra  

Poliklinika Blansko, Sadová 33 
516 488 454

 11.3. MUDr. Mikulášková 
Miroslava Letovice, Mánesova 468/2 
516 474 488

 12.3. MUDr. Nečasová Lucie 
Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2 
607 812 963

 18.3. MUDr. Padalík Karel 
Boskovice, Nemocnice Boskovice 
516 491 263

 19.3. MUDr. Paděrová Miroslava 
Šebetov, 117, 516 465 452

 25.3. MUDr. Paulíčková Jarmila  
Černá Hora, Zdrav. středisko, 
725 415 615

 26.3. MUDr. Pernicová Libuše 
Boskovice, Růžové nám. 16 
774 177 804

Česká republika – státní 
svátky pro rok 2023
1. ledna neděle Nový rok 
7. dubna pátek Velký pátek 
10. dubna pondělí Velikonoční pondělí 
1. května pondělí Svátek práce 
8. května pondělí Den vítězství 
5. července středu Cyrila a Metoděje 
6. července čtvrtek Den upálení mistra 

Jana Husa 
28. září čtvrtek Den české státnosti 
28. října sobotu Vznik samostatného 

československého státu 
17. listopadu pátek Den boje za svobodu 

a demokracii 
24. prosince neděle Štědrý den 
25. prosince pondělí 1. svátek vánoční 
26. prosince úterý 2. svátek vánoční


