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Úvodem od redakce
Výzva občanům: pomozte Jedovnicím rozvíjet se!

Vážení spoluobčané,
všichni, kterým záleží na  rozvoji našeho měs-
tyse, mají nyní jedinečnou příležitost přímo 
spoluutvářet kvalitní soužití nás všech v  bu-
doucích letech.
Jak? 
Vedení městyse se, jak již víte, rozhodlo připra-
vit podrobný strategický plán rozvoje Jedovnic 
a  za  tímto účelem nyní spouští dotazníkové 
šetření, které poslouží jako podklad pro tento 
plán. Čím více občanů vyplní jednoduchý do-
tazník a v odpovědích projeví svůj názor, tím 
lepší plán vznikne, pro jeho tvorbu je množství 
a pestrost hlasů stěžejní. 
Proč je názor občana důležitý?
Vyplněním dotazníku nám vy, obyvatelé 
Jedovnic, poskytnete nepostradatelnou zpět-
nou vazbu. Projevíte své potřeby, dáte nám 
vědět o  tom, na  čem vám zvláště záleží, jaká 
je vaše představa o životě v městysu. Pomůžete 
nám pochopit vaše priority v mnoha zásadních 
oblastech. Konkrétně mohou informace napo-
vědět při plánování investic, budete to vy, kdo 
nám pomůže určit, které místo je třeba opravit 
nejdříve. Pro výsledky a relevantnost získaných 
podnětů je velmi důležité, aby se dotazníko-
vého šetření zúčastnil co největší počet vás, 
občanů, proto vás žádáme o důsledné vyplnění 
dotazníku, v  němž s  rozmyslem a  vědomím 
odpovědnosti za  naši společnou budoucnost 
vyjádříte svůj úhel pohledu.

Co je konkrétně strategický plán?
Jde o  dokument, který na  základě důklad-
né analýzy stanovuje rozvojové cíle Jedovnic 
a  slouží jako nástroj pro rozhodování místní 
samosprávy. Pomůže určit silné a slabé stránky 
městyse a navrhne jeho směřování v budoucnu. 
Nabídne cestu, jak jednotlivé návrhy uskuteč-
nit, a zároveň stanoví způsob, jak ověřit, že se 
realizace těchto návrhů daří. Jeho součástí bude 
také seznam aktuálních projektů s relevantní-
mi informacemi – například o  nákladech či 
termínech realizací. Velmi důležitou okolností 
vzniku strategického plánu je, že je zcela ne-
zbytným podkladem pro čerpání dotací.
Kdo ho připraví?
Skuteční profesionálové. Strategický plán na zá-
kladě vašich odpovědí, ale samozřejmě i na zá-
kladě dalších podkladů, zpracují odborníci 
z akční skupiny Podbrněnsko, kteří mají s tvor-
bou strategických plánů v oblasti regionálního 
rozvoje bohaté zkušenosti. O  tom, jaké další 
metody a postupy budou při tvorbě strategické-
ho plánu využívány, si něco povíme zase příště.
A co teď?
Tento článek je tedy výzvou pro nás občany. Až 
se vám dotazník dostane do rukou, neodložte 
ho, prosím, ale vyplňte. Každý z nás při zod-
povědném vyplnění dotazníku může napomoci 
rozvinout náš městys a posunout jej o krok dál. 
Pojďme plánu vstříc, má to smysl.

Tomáš Kouřil, spolupracovník redakce

JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ, periodický tisk územního samosprávného celku
BŘEZEN / DUBEN  2023, číslo 2, rok 2023.

Vydává městys Jedovnice, adresa: Havlíčkovo nám. č. 71, 679 06 Jedovnice.
Vychází jako dvouměsíčník. Distribuuje se zdarma do všech domácností a škol v Jedovnicích.

Registrační číslo MK ČR E 11383. Sazba Ing. Petr Slavíček. Tiskne Tiskárna A.M.G.
Šéfredaktorka Michaela Doleželová, tel. 723 205 622., e-mail: zpravodaj@jedovnice.cz

Zástupkyně šéfredaktorky Soňa Plchová.
Redakce má právo v případě potřeby příspěvky krátit. Za věcnou správnost materiálů zveřejněných ve zpravodaji 

odpovídají autoři, nevyžádané příspěvky se nevrací. Foto na titulní straně: JIK
Poplatek za inzerci přijímá Bc. Monika Plíšková, referentka poplatků a školství ÚM Jedovnice, Havlíčkovo nám. 

č. 71, 679 06 Jedovnice, tel. 516 528 213, e-mail: poplatky@jedovnice.cz 
Ceník inzerce: plošná inzerce – 1200 Kč celostránková, 600 Kč polovina stránky, 400 Kč třetina stránky, 300 Kč, 

čtvrtina stránky; řádková inzerce – 70 Kč za 1. řádek, za každý další +30 Kč.
Uzávěrka příštího čísla (KVĚTEN / ČERVEN 2023) bude ve středu 24. 5. 2023.



3

Informace z radnice, rady a zastupitelstva
Úvodem od starostky

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás v krátkosti seznámila s tím, 
jaká témata se v naší obci aktuálně řeší a které 
akce na území městyse probíhají.
Mírná zima umožnila již začátkem února za-
hájit práce na  výstavbě nového multifunkč-
ního hřiště vedle tenisových kurtů u rybníka. 
Zhotovitelem díla je společnost Sportovní hři-
ště s.r.o. Zlín, která byla vybrána na  základě 
zadané veřejné zakázky již v  červnu loňského 
roku.
Bohužel se v  tomto případě potvrzuje skuteč-
nost, že vybírat na základě nejnižší ceny není 
vždy ta nejlepší cesta. Další zkušeností je i to, 
že již na počátku jakéhokoliv projektu či akce 
je nutné dbát na to, aby jak projektová doku-
mentace, tak i rozpočet byly zpracovány co nej-
důsledněji a odpovídaly místním podmínkám. 
I  přes vyskytující se problémy, které je třeba 
operativně řešit, věříme, že bude dodržen plá-
novaný termín dokončení prací do 31. 5. 2023.
Hřiště bude sloužit široké veřejnosti a  bude 
možné zahrát si na něm basketbal, malou ko-
panou, volejbal a tenis.
Na  dohled odtud současně probíhá 
na  Olšovecké ulici rekonstrukce dětského 
hřiště, které bylo v  loňském roce uzavřeno 
Českou obchodní inspekcí z důvodu poškoze-
ných hracích prvků. Ty budou nyní nahrazeny 
devíti novými. Dřevěné prvky hřiště budou 
vyrobeny z odolného akátového dřeva. Děti se 
mohou těšit na několik typů houpaček, tram-
polínu, kolotoč, skluzavku, prolézačky, lezec-
kou stěnu a pískoviště. Hřiště bude vybaveno 
i novým lavičkami. 
Zhotovitelem díla je společnost hřiště.cz z Brna, 
práce by měly být dokončeny do 30. 4. 2023.
Pokud ještě zůstaneme u tématu dětských hřišť 
v  Jedovnicích, zastupitelé se dohodli na  prů-
běžné obnově herních prvků na hřišti v ulici 
Legionářská, které je také hojně využíváno. 
V  letošním roce dojde k  instalaci nové troj-
houpačky a lanové dráhy se sedacím závěsem.  
Zhotovitelem je též společnost hřiště.cz.

V  části Chaloupky pokračují práce na  vybu-
dování chodníků, na  křižovatce bylo osazeno 
nové osvětlení. Aktuálně dochází k  výběru 
přístřešku pro autobusovou zastávku směrem 
na Brno, protože ta nebyla vůbec součástí pro-
jektu, podle kterého se tento úsek opravuje. 
V  těchto dnech začali zaměstnanci údržby 
zeleně provádět jarní úklid veřejných pro-
stranství. V sobotu 1. dubna se v rámci výzvy 
„Ukliďme Česko“ zapojí dobrovolníci z  řad 
občanů a  spolků do  úklidu okolí rybníka 
a ostatních míst městyse. V době, kdy budete 
tyto řádky číst, bude už pravděpodobně akce 
„Ukliďme Jedovnice 2023” za námi a věříme, 
že úspěšně. Budeme rádi, pokud se k  dobro-
volníkům připojí i  ostatní občané úklidem 
v blízkosti svých nemovitostí, ať to máme u nás 
pěkné. Děkuji.
Na závěr mi ještě dovolte pár vět k pronájmu 
nyní uzavřené prodejny COOP za kostelem.
Zastupitelé se dohodli, že z důvodu zachování 
možnosti nákupu potravin pro obyvatele žijící 
v této lokalitě pronajmou od spotřebního druž-
stva Jednota Boskovice tento objekt a  městys 
ho nabídne případným zájemcům k provozová-
ní. Preferován je prodej potravin, hlásit se však 
mohou i zájemci, kteří by případně poskytovali 
jiné služby pro širokou veřejnost.
Dosud se přihlásili tři zájemci nabízející různé 
typy služeb. Jeden zájemce od  svého záměru 
odstoupil. U ostatních budou posouzeny jejich 
záměry a  projednány podmínky podnájmu.
Městys následně uzavře s  platností od  1. 4. 
2023 nájemní smlouvu se spotřebním druž-
stvem Jednota Boskovice a  současně s  vybra-
ným podnájemníkem. 
Vážení spoluobčané, s  dalšími aktuálními té-
maty budete průběžně seznamováni na sociál-
ních sítích městyse, anebo jak jste byli dosud 
zvyklí, prostřednictvím textžurnálu a  interne-
tových stránek.
Dovolte, abych vám popřála příjemné jarní dny.

Ing. Irena Žižková, starostka
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Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 5 ze dne 31. 1. 2023

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  provedením stavebního záměru „Opěrná 

zeď u č.ev. 31 a 32“ v rámci již povolených 
stavebních úprav rekreačních objektů č.ev. 
31 a 32, Jedovnice na pozemku parcela číslo 
1747/1, k.ú. Jedovnice, ve vlastnictví městyse 
Jedovnice (dle přiloženého popisu a situace). 
Žadatel: Ing. B. L., Olomučany. 

•	 s  přechodnou úpravou provozu, ZUK, 
částečnou uzavírkou dle přiložené situ-
ace k  opravě vodovodu v  ulici Barachov, 
na parcelách p.č. 1 43/1, 2117, 1674/1, k.ú. 
Jedovnice, které jsou ve  vlastnictví městyse 
Jedovnice. Žadatel: firma DoZBos s.r.o., 
Otakara Kubína 17, 680 01 Boskovice v za-
stoupení společnosti Dopravní stavby, s.r.o., 
Trnkova 150, 628 00 Brno. 

•	 se stavbou „Oplocení areálu a  přestřešení 
meziprostoru“ na  pozemku p.č. 293, k.ú. 
Jedovnice ve  vlastnictví investora. Žadatel: 
SITISK s.r.o., Havlíčkovo nám. 46, 679 06 
Jedovnice.

•	 s  terénními úpravami u RD Hybešova 792 
na pozemcích p.č. 584 a 2357, k.ú. Jedovnice, 
které jsou ve  vlastnictví městyse Jedovnice. 
Žadatel prokazatelným způsobem vyzve pra-
covníka městyse Jedovnice ke  kontrole po-
zemku před zahájením i po dokončení prací. 
Žadatel: Ing. A. D., Jedovnice. 

•	 s PD stavby „Jedovnice – úprava DS, Bastl” 
pro územní souhlas na pozemcích p.č. 1725, 
1726 a 1733, vše k.ú. Jedovnice. Parcela p.č. 
1733, k.ú. Jedovnice ve  vlastnictví městyse 
Jedovnice je trvalý travní porost, žadatel 
prokazatelným způsobem vyzve pracovníka 
městyse Jedovnice ke kontrole pozemku před 
zahájením i po dokončení prací a pozemek 
bude opět zatravněn. Žadatel: Mopre s.r.o., 
RS Vyškov, Krátká 642/1, 682 01 Vyškov.

•	 s  konáním zápisu do  Mateřské školy 
Jedovnice, příspěvkové organizace, Zahradní 
632, Jedovnice, pro školní rok 2023/2024, 

který se bude konat dne 3. 5. 2023 a v přípa-
dě velkého zájmu o zápis do MŠ i 4. 5. 2023.

•	 s  konáním zápisu do  Základní školy 
Jedovnice, příspěvkové organizace, Nad 
Rybníkem 401, Jedovnice, pro školní rok 
2023/2024 dne 11. 4. 2023 a v náhradním 
termínu dne 20. 4. 2023.

•	 s přijetím účelově určeného finančního daru 
od  Nadace O2, který bude určen na  vzdě-
lávání v oblasti kyberbezpečí pro žáky a za-
městnance školy.

•	 s  konáním Mezinárodního závodu rych-
lostních motorových člunů v  termínu  
12. 5. – 14. 5. 2023, který pořádá Klub vod-
ních sportů Jedovnice, z.s.

•	 s  nájmem ve  výši 3.000 Kč za  pronájem 
sálu v  kulturním domě pro konání akce 
Pochovávání basy konanou dne 18. 2. 2023, 
žadatel TJ Sokol Jedovnice, Riviera 451, 
679 06 Jedovnice. Důvodem ke snížení výše 
nájmu je přihlédnutí k  tomu, že se jedná 
o  završení celodenní akce udržující ma-
sopustní tradice.  

•	 s  prominutím nájemného za  sál 
v  Chaloupkách na  tarokový turnaj konaný 
dne 19. 2. 2023, žadatel Junák, Český skaut, 
středisko Jedovnice, z.s., Palackého 300, 
679 06 Jedovnice. 

Rada městyse Jedovnice schvaluje:
•	 smlouvu o  nájmu bytu č. B2 2B na  ul. 

Zahradní 677, 679  06 Jedovnice, s  paní 
M.K., Jedovnice a BD Veselec, bytové druž-
stvo, Havlíčkovo nám. 71, 679 06 Jedovnice. 

•	 schvaluje smlouvu o zřízení věcného břeme-
ne č.: PR-014330057285/003-ADS se spo-
lečností EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá 
Pole, 602 00 Brno.

•	 smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcné-
ho břemene č.:PR-001030079373/003-MO-
PR se společností EG.D, a.s., Lidická 
1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno.

•	 smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000024 
s paní B. Z. a J. Z., Sivice, a to na dobu urči-
tou do 31. 12. 2023.
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•	 smlouvu o nájmu pozemků č. 0026000082 
s  paní P.  C., Brno, a  to na  dobu určitou 
do 31. 12. 2023.

•	 smlouvu o nájmu pozemků č. 00260000213 
s  paní D. V., Brno, a  to na  dobu určitou 
do 31. 12. 2023.

•	 smlouvu o  dílo č. 5/2023 Strategický plán 
rozvoje městyse Jedovnice 2023– 030 
s Místní akční skupinou Podbrněnsko, spo-
lek, Brněnská 2, 691  23 Pohořelice, IČO 
01343971.

•	 smlouvu o  dílo na  vytvoření Internetové 
prezentace (včetně služby Hlášení rozhlasu) 
s  URBITECH s. r. o., Jalubí 453, 687  05 
Jalubí, IČO 4572106. 

•	 zpracovatele změn Územního plánu 
Jedovnice: Ing.  arch. J. K., Brno, IČ 
63389428.

•	 smlouvu o  dílo na  zpracování změny č. 3 
Územního plánu Jedovnice s Ing. arch. J. K., 
Brno, IČ 63389428.

•	 pořizovatele Změny č. 3 Územního plánu 
Jedovnice zkráceným postupem: Ing.  I. K., 
Mostkovice, IČ: 17393027, ve  smyslu ust. 
§ 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb, stavební 
zákon v platném znění, jako osobu splňující 
kvalifikační požadavky pro výkon územně 
plánovací činnosti podle § 24.

•	 příkazní smlouvu o  zajištění územně plá-
novací činnosti a  poskytování souvisejí-
cích odborných služeb při pořízení změny 
Územního plánu Jedovnice s  Ing.  I.  K., 
Mostkovice, IČ 17393027. 

•	 přidělení bytu č. 3C3K10 v  Domě s  pečo-
vatelskou službou, Zahradní 699, 679  06 
Jedovnice, panu D. D., Šošůvka.  

Rada městyse Jedovnice nesouhlasí:
•	 se zřízením odstavné plochy pro návštěvy 

před RD Palackého 291 na  pozemku p.č. 
494, k.ú. Jedovnice, ve  vlastnictví městyse 
Jedovnice. Žadatel: K. N., Jedovnice. 

•	 se stavbou: „Garáž s  provozovnou“, katas-
trální území Jedovnice, obec Jedovnice, dle 
předložené dokumentace, s podmínkou uza-
vření smlouvy o právu stavby před vydáním 
správního rozhodnutí SÚ pro změnu stavby 
před dokončením. Žadatel: M. Č., Blansko

Rada městyse Jedovnice revokuje:
•	 své usnesení č. 61/11 ze 61. schůze rady měs-

tyse konané dne 5. 10. 2022. 
•	 své usnesení č. 61/16 ze 61. schůze rady měs-

tyse konané dne 5. 10. 2022.  
Rada městyse Jedovnice bere na vědomí:
•	 zprávu o způsobu řešení stížností a petic do-

ručených na městys Jedovnice za rok 2022.  
•	 zápis z jednání Komise pro občanské záleži-

tosti ze dne 14. 12. 2022. 
•	 zápis z  jednání Komise kulturní ze  dne  

12. 1. 2023.
•	 zápis z jednání Komise výstavby a územního 

plánování ze dne 17. 1. 2023.
•	 zápis z  jednání Komise spolkové ze  dne  

19. 1. 2023.
•	 zápis z  jednání Komise sociálně zdravotní 

ze dne 24. 1. 2023. 
•	 zápis z  jednání Komise životního prostředí 

ze dne 25. 1. 2023.
Rada městyse Jedovnice v  souladu s  usta-
novením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 
128/2000 Sb. o  obcích (obecních zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů
a) schvaluje podání žádosti o  zápis změny 

v údajích vedených v rejstříku škol a škol-
ských zařízení pro školní jídelnu, jejíž 
činnost vykonává příspěvková organizace 
Základní škola Jedovnice, příspěvková 
organizace, Nad Rybníkem 401, 679  06 
Jedovnice, která se týká zvýšení nejvyšší-
ho povoleného počtu stravovaných ze 400 
na 520 míst s účinností od 1. 4. 2023.

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

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

v údajích vedených v rejstříku škol a škol-
ských zařízení pro školní družinu, jejíž čin-
nost vykonává Základní škola Jedovnice, 
příspěvková organizace, Nad Rybníkem 
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401, 679 06 Jedovnice, která se týká zvýšení 
nejvyššího povoleného počtu žáků ve škol-
ní družině ze 100 na 105 míst s účinností 
od 1. 4. 2023.

b) pověřuje ředitelku Základní školy 
Jedovnice, příspěvkové organizace, Nad 
Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice k podá-
ní výše uvedené žádosti Krajskému úřadu 
Jihomoravského kraje, odbor školství.

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 6 ze dne 21. 2. 2023

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:
Rada městyse Jedovnice souhlasí:
•	 s  přechodnou úpravou provozu, zvláštním 

užíváním komunikace, s  uzavírkou místní 
komunikace v  ulici Barachov v  termínech 
od 27. 2. do 7. 3. 2023 a od 20. 3. do 28. 3. 
2023 dle přiložené situace, z důvodu opravy 
vodovodu, na  parcelách p.č. 1  43/1, 2117, 
1674/1, k.ú. Jedovnice, které jsou ve  vlast-
nictví městyse Jedovnice. Před zahájením 
i  po  dokončení stavebních prací bude stav 
komunikací dotčených objízdnou trasou 
zdokumentován, veškerá poškození budou 
opravena na náklady investora. Během stav-
by po skončení prací ve všední den a během 
víkendu bude dopravní značení upraveno 
tak, aby bylo možné projíždět. Pro IZS 
bude zajištěna průjezdnost trvale. Žadatel: 
firma DoZBos s.r.o., Otakara Kubína 17, 
680 01 Boskovice, v  zastoupení společnosti 
Dopravní stavby, s.r.o., Trnkova 150, 628 00 
Brno.

•	 se stavbou „Stavební úpravy, přístavba a ná-
stavba rekreační stavby č.e. 165 Jedovnice“ 
včetně přípojky vody a kanalizace splaškové, 
akumulační jímky a  vedení kanalizace deš-
ťové dle projektové dokumentace na  parce-
lách p.č. 1898 a 1747/1, k.ú. Jedovnice, které 
jsou ve vlastnictví městyse Jedovnice s pod-
mínkou: Stavebník budovaných přípojek 
prokazatelným způsobem vyzve pracovníka 
městyse Jedovnice ke  kontrole pozemku 
před zahájením i po dokončení výkopových 
prací. Do 30 dnů od dokončení stavby předá 
stavebník digitální dokumentaci skutečné-
ho provedení stavby nebo jiných podkladů 
v  případech, kdy se nezpracovává geodetic-
ká část dokumentace na SÚ. Žadatel L. K., 
Jedovnice. 

•	 se stavbou: „Vodovod a kanalizace pro rekre-
ační objekty, Jedovnice“ na  pozemcích p.č. 
1747/1, 2068 a 2551/4, k.ú. Jedovnice, obec 
Jedovnice, které jsou ve  vlastnictví městy-
se Jedovnice. Parcely p.č. 1747/1 a  2551/4, 
k.ú. Jedovnice je nutné po  dokončení stav-
by uvést do  původního stavu. Parcela p.č. 
2068, k.ú. Jedovnice je ostatní komunikace 
s novým povrchem, v tomto případě je nutné 
přechod pod komunikací provést protlakem. 
Stavebník budovaných přípojek prokazatel-
ným způsobem vyzve pracovníka městyse 
Jedovnice ke  kontrole pozemku před zahá-
jením i  po  dokončení výkopových prací. 
Žadatel: P. O., Jedovnice, zastupující na zá-
kladě plné moci vlastníky 24 rekreačních 
objektů v Jedovnicích.

•	 se stavbou „Stavební úpravy tiskárny POINT 
CZ Jedovnice“, která řeší stavební úpravy kni-
hárny POINT CZ a instalaci FVE na střeše 
objektu. Stavbou jsou dotčeny pozemky p.č. 
997/5 a 999/4, k.ú. Jedovnice ve vlastnictví 
právnické osoby POINT CZ, s.r.o., Milady 
Horákové 890/20, 60200 Brno-Zábrdovice. 
Žadatel: Ing. M. S., Rozstání, v  zastoupení 
za  POINT CZ, s.r.o., Milady Horákové 
890/20, 602 00 Brno-Zábrdovice.

•	 s finančním darem ve výši 10.000 Kč na ná-
klady spojené s  konáním benefiční kynolo-
gické akce s  názvem Game of Thrones VI. 
Bull Show a  schvaluje darovací smlouvu 
s  GOT BULL SHOW z. s. Příkop 843/4, 
Zábrdovice, 602 00 Brno IČO: 107 98 757. 

Rada městyse Jedovnice schvaluje:
•	 dohodu o  provedení stavebních prací 

na  pozemku 2644/20 s  OLŠOVEC s.r.o., 
Havlíčkovo nám. 71, 679 06 Jedovnice.

•	 podmínky pronájmu kulturního domu 
na akce typu tanečních zábav:
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 - stanovení kauce ve výši 10.000 Kč splatné 
nejpozději 5 dnů před termínem konání 
akce.

 - uhrazení poškození vybavení KD.
 - časové omezení konání akce do 02 h.
 - provedení úklidu prostor KD včetně ven-
kovního okolí budovy KD. 

•	 pronájem sálu a  přidružených prostor kul-
turního domu na konání taneční zábavy  se 
skupinou Prorock dne 21. 4. 2023 od 20.00 
do 02.00 h, žadatel Mamut Agency, T. G., 
Konice, IČO 64261867. 

•	 smlouvu na  vystoupení Úsměvy Zdeňka 
Trošky s písničkami Simony Klímové, doda-
vatele BROXOXO – umělecká a produkční 
agentura s.r.o., Stehlíkova 1245/1, 274  01 
Slaný, IČO 080 90 645, a pověřuje místosta-
rostku městyse jejím podpisem.

•	 znění Rámcové smlouvy o poskytování slu-
žeb sběrného střediska odpadu (sběrného 
dvora) v Jedovnicích. 

•	 provozní řád pro obecní budovu 
v Chaloupkách platný od 1. 3. 2023. 

•	 podání žádosti o  dotaci z  prostředků JMK 
v  rámci dotačního titulu Podpora rodinné 

a seniorské politiky na úrovni obcí na nákup 
skládacích setů (lavice se stoly).

•	 členku Komise spolkové Ing. Janu Tesařovou 
Gabrielovou, Jedovnice.

•	 rozpočtové opatření č. 2/2023 dle předlože-
ného návrhu. 

Rada městyse Jedovnice bere na vědomí:
•	 úpravu vzhledu průčelí objektu restaurace 

Havlíčkovo nám. 3, 679 06 Jedovnice na po-
zemcích p.č. 1062/1, 1062/3.

•	 přehled hospodaření ZŠ a MŠ za 4. čtvrtletí 
roku 2022.

•	 zápis z  jednání Komise cestovního ruchu 
a mezinárodní spolupráce ze dne 30. 1. 2023. 

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

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

Rada městyse Jedovnice, zřizovatel Základní 
školy Jedovnice, příspěvkové organizace, žádá 
místopředsedkyni Školské rady ZŠ Jedovnice, 
aby svolala prostřednictvím sekretariátu školy 
zasedání školské rady z  důvodu změny člena 
zvoleného za zřizovatele.   

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 7 ze dne 9. 3. 2023

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:
Rada městyse Jedovnice souhlasí:
•	 s  terénními úpravami na  pozemcích p.č. 

2463/3 a 379/1, k.ú. Jedovnice, žadatel A. M., 
Vilémovice. Parcela p.č.379/1, k.ú. Jedovnice 
je ve  vlastnictví městyse Jedovnice, p.č. 
2463/3, k.ú. Jedovnice je ve vlastnictví žada-
tele. Žadatel prokazatelným způsobem vyzve 
pracovníka městyse Jedovnice ke kontrole po-
zemku před zahájením i po dokončení prací. 

•	 se stavbou „Jedovnice – úprava DS, Moravec” 
na  pozemcích p.č. 1250/2, 1250/4, 1258/1, 
vše katastrální území Jedovnice, dle předlo-
žené situace, žadatel: MONELA s.r.o., RS 
Vyškov, Dobrovského 422/3, 682 01 Vyškov. 
Parcela p.č. 1258/1, k.ú. Jedovnice je míst-
ní komunikace s  nezpevněným povrchem. 
Stavebník budované přípojky prokazatel-
ným způsobem vyzve pracovníka městyse 

Jedovnice ke kontrole pozemku před zaháje-
ním i po dokončení výkopových prací.

•	 se stavbou „Rekonstrukce a  nástavba chaty 
č.e. 212, p.č. 2071, zpevněné plochy na par-
cele 2070/1, Jedovnice“ dle PD, na pozem-
cích p.č. 2070/1 a 2071, k.ú. Jedovnice, obec 
Jedovnice, které jsou ve  vlastnictví městyse 
Jedovnice, žadatel Ing.  A. D., Jedovnice. 
Stavebník prokazatelným způsobem vyzve 
pracovníka městyse Jedovnice ke  kontrole 
pozemků před zahájením i  po  dokončení 
stavebních prací. 

•	 v souladu s § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 
Sb., o  zájmovém vzdělávání, s  přerušením 
provozu školní družiny a  školního klubu 
při Základní škole Jedovnice, příspěvkové 
organizaci, Nad Rybníkem 401, 679  06 
Jedovnice, v době jarních prázdnin od 13. 3. 
do 17. 3. 2023. Školní jídelna nebude v době 
prázdnin poskytovat školní stravování.
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•	 s  provedením stavebněhistorického prů-
zkumu bývalého Panského dvora a  schva-
luje cenovou nabídku PhDr.  P.  B., CSc. 
Stavebněhistorické průzkumy Šrámkova 
9, 638  00 Brno, IČO 60523611, ve  výši 
67.000 Kč. 

Rada městyse Jedovnice schvaluje:
•	 smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PR-

014330072151-ADS se společností EG.D, 
a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602  00 
Brno.

•	 smlouvu o  smlouvě budoucí o  zřízení věc-
ného břemene č.: PR-001030078882/001-
ENGB se společností EG.D, a.s., Lidická 
1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno. 

•	 výsledek hospodaření Základní školy 
Jedovnice, příspěvkové organizace, Nad 
Rybníkem  401, 679  06 Jedovnice, za  rok 
2022 ve  výši 189.908,89 Kč a  jeho rozdě-
lení ve  výši 25.000  Kč do  fondu odměn 
a 164.908,89 Kč do rezervního fondu.

•	 účetní závěrku za  rok 2022 Základní 
školy Jedovnice, příspěvkové organizace, 
Nad Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice. 

•	 odpisový plán na  rok 2023 pro Základní 
školu Jedovnice, příspěvkovou organizaci, 
Nad rybníkem 401, 679 06 Jedovnice.

•	 podání žádosti Základní školy Jedovnice, 
příspěvkové organizace, Nad Rybníkem 401, 
679  06 Jedovnice, do  projektu Erasmus+ 
v  rámci výzvy KA 122-CH-Krátkodobé 

projekty pro mobilitu studujících a  zaměst-
nanců ve školním vzdělávání.

•	 poskytnutí finančního příspěvku na dopravu 
žáků Základní školy Jedovnice, příspěvko-
vá organizace, Nad Rybníkem 401, 679 06 
Jedovnice, ve výši 80.000 Kč.

•	 účetní závěrku za  rok 2022 Mateřské školy 
Jedovnice, příspěvkové organizace, Zahradní 
632, 679 06 Jedovnice. 

•	 výsledek hospodaření Mateřské školy 
Jedovnice, příspěvkové organizace, Zahradní 
632, 679 06 Jedovnice, za rok 2022 ve výši 
54.785,17 Kč a jeho převedení do rezervního 
fondu.

•	 zrušení přípojky kabelové televize k  31. 1. 
2023, žadatelka L. N., Jedovnice.

•	 pozastavení poplatku za  přípojku kabelové 
televize v domě č.p. 99 do 31. 12. 2024, ža-
datel J. F., Jedovnice.

•	 výpověď smlouvy o  dílo s  provozovatelem 
webových stránek městyse L. H., Blansko, 
IČO 67560393, k 30. 6. 2023.  

•	 smlouvu o nájmu prostor sloužících podni-
kání s JEDNOTOU, spotřebním družstvem 
v  Boskovicích, náměstí 9. května 2136/10, 
680  01 Boskovice, IČO 00032221, na  bu-
dovu č.p. 559 (prodejna COOP u benzinky) 
s účinností od 1. 4. 2023. 

Rada městyse Jedovnice nesouhlasí:
•	 s  připojením městyse Jedovnice k  meziná-

rodní kampani „Vlajka pro Tibet“ konané 
dne 10. 3. 2023.

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice č. 4 konaného 
dne 7. 2. 2022 v kinosále kulturního domu

Na  základě předložených zpráv a  projed-
naných záležitostí Zastupitelstvo městyse 
Jedovnice:
1.	 schvaluje ověřovatele zápisu paní Ivu 

Kocmanovou a Ing. Josefa Matušku. 
2.	 schvaluje po úpravách a doplnění program 

4. zasedání zastupitelstva městyse. 
3.	 schvaluje Smlouvu o příspěvku na spolufi-

nancování sítě sociálních služeb pro rok 
2023 s  městem Blanskem, nám. Svobody 
32/3, 678 01 Blansko, ve výši 134.000 Kč.    

4.	 schvaluje Smlouvu o dílo č. P22MMR021 
s  firmou hřiště.cz, s.r.o., Příkop 838/6, 
602  00 Brno, IČ 28354303, na  dodávku 
a  instalaci herních prvků na  obnovu dět-
ského hřiště u ul. Olšovecké. 

5.	 schvaluje Smlouvu o  dílo č. SN23LR008 
s  firmou hřiště.cz, s.r.o., Příkop 838/6, 
602  00 Brno, IČ 28354303, na  dodávku 
a  instalaci herních prvků na dětské hřiště 
v ul. Legionářské.
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6.	 schvaluje podání žádosti o  dotaci z  pro-
středků JMK na  obnovu dětského hřiště 
Olšovecká.

7.	 schvaluje podání žádosti o  dotaci z  pro-
středků JMK na  obnovu hrobu F. B. 
Ševčíka, který se nachází na  místním 
hřbitově.

8.	 schvaluje převedení finančních prostřed-
ků městyse Jedovnice v  celkové výši 
50.000.000 Kč z účtů vedených u České ná-
rodní banky a Komerční banky na vybrané 
produkty Komerční banky a  UniCredit 
Bank dle předloženého návrhu a pověřuje 
starostku městyse podpisem smluv na tyto 
bankovní produkty.

9.	 schvaluje Mgr. Jitku Teturovou, členku za-
stupitelstva městyse, oddávajícím s právem 
nosit státní znak s účinností od 8. 2. 2023 
do konce volebního období 2022–2026. 

10.	bere na  vědomí rezignaci Mgr.  Zdeňka 
Doležela na  člena Školské rady ZŠ 
Jedovnice.

11.	 zvolilo Mgr.  Petra Magulu za  zástupce 
zřizovatele ve  Školské radě ZŠ Jedovnice 
na funkční období do konce školního roku 
2023/2024.

12.	schvaluje po  úpravách Kompetence Rady 
pro informační média, Pravidla pro  face-
bookovou stránku Kultura a  informační 

centrum Jedovnice, Pravidla pro face-
bookovou stránku Městys Jedovnice (ofici-
ální stránka městyse) a Pravidla pro vydá-
vání Jedovnického zpravodaje.

13.	jmenuje šéfredaktorkou Jedovnického zpra-
vodaje paní Michaelu Doleželovou.

14.	jmenuje zástupkyní šéfredaktorky 
Jedovnického zpravodaje paní Soňu 
Plchovou.

15.	jmenuje šéfredaktorem Jedovnického in-
fokanálu pana Josefa Matušku.

16.	jmenuje administrátorem facebookové 
stránky Kultura a  informační centrum 
Jedovnice paní Michaelu Doleželovou.

17.	 jmenuje zástupcem administrátora face-
bookové stránky Kultura a informační cen-
trum Jedovnice pana Josefa Matušku. 

18.	jmenuje administrátorem webové stránky 
Městys Jedovnice a  facebookové stránky 
Městys Jedovnice pana Marka Kalu.

19.	 jmenuje zástupcem administrátora webové 
stránky Městys Jedovnice a  facebookové 
stránky Městys Jedovnice pana Dominika 
Málka. 

20.	schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2023 dle 
předloženého návrhu.

21.	bere na vědomí zápis ze schůze Kontrolního 
výboru Zastupitelstva městyse Jedovnice ze 
dne 16. 1. 2023. 

Další důležité informace
Uveřejňování smluv městyse v registru smluv

Setkávám se často s dotazy, jestli městys nemá 
povinnost zveřejňovat jím uzavřené smlou-
vy v  registru smluv. Zákon č. 340/2015 Sb., 
o  registru smluv, uvádí v  § 3 odst. 2 písm. 
k), že povinnost uveřejnit prostřednictvím 
registru smluv se nevztahuje na  smlouvu, 
jejíž alespoň jednou smluvní stranou je obec, 

která nevykonává rozšířenou působnost. Městys 
Jedovnice není a nikdy nebyl obcí s rozšířenou 
působností (tou je např. město Blansko), proto 
se na něj povinnost uveřejnění smluv v registru 
smluv nevztahuje a nikdy nevztahovala.  

Ing. Marta Tesařová, tajemnice ÚM 

Jak se pokračuje s hospodou v Chaloupkách?

K  definitivnímu předání bývalé hospody 
obci od původních majitelů došlo k 31.  lednu 

2023. Již 11. února proběhla společná brigáda 
jedovnických spolků pod vedením paní Jany 
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Vaňkové – správcové objektu. Byl proveden zá-
kladní úklid sálu a bývalého pohostinství. 
Nejvíce nás však trápil stav kuchyně. Ten byl 
nevyhovující a  vyžadoval neodkladné řešení 
základních nedostatků.
Rada městyse proto pozvala zástupce z krajské 
hygienické stanice, aby se před zahájením reno-
vace kuchyně ujistila, které věci jsou pro provoz 
v  kuchyni nezbytné, aby prostor vyhovoval 
všem hygienicko-epidemiologickým předpi-
sům a normám a mohl se pronajímat veřejnosti.
Některé věci jsme zvládli vyřešit svépomocí.
Skauti ze 3. oddílu provedli stržení nevyho-
vujícího polystyrénového stropu v  kuchyni. 
Následně členové spolku Staré časy zhotovili 
nový strop ze sádrokartonu. Zabetonování pod-
lahy po odstranění starého výčepu provedl pan 
Luděk Křetínský se svými spolupracovníky. 
Další práce již provedly odborné firmy:
Kontrolu spalinových cest provedl kominík 
pan Cyril Kuběna.
Pan Bláha vyčistil a spravil odpady v kuchyni.
Pan Martin Štelcl provedl výměnu nevyhovu-
jícího radiátoru.
Elektrikář pan Zbyněk Křetínský zajistil in-
stalaci nového stropního osvětlení v  kuchyni 
a opravu digestoře.
Další odborné dokončovací práce provedla fir-
ma Podlahy Nečas – výměnu poškozených ob-
kladaček, stržení starého obložení, penetrační 
nátěry a výmalbu stěn. V nejbližší době zajistí 
také zhotovení posuvných dveří mezi kuchyní 
a bývalým pohostinstvím.
Paní Iva Kocmanová navrhla změnu interiéru 
kuchyně a  zprostředkovala zakoupení zánov-
ních nerezových stolů s  policemi, nerezového 
dřezu a plynového sporáku.
Zakoupili jsme nové dvoupákové výčepní 
zařízení.
Firma Střechy Švéda přislíbila základní opravu 
střešní krytiny. Pan Švéda si střechu již obhlédl 
a  čeká na  první vydatný déšť, aby mohl lépe 
vyhodnotit další postup oprav. Provede výmě-
nu některých tašek a opraví hřeben střechy nad 
bývalým pohostinstvím.
Všem zúčastněným děkujeme za  ochotu 
a vstřícnost!
Základní rekonstrukce kuchyně proběh-
la podle stávajících finančních možností 

městyse. Zatím se zde proinvestovalo necelých 
88.000 Kč, v této částce ještě ale není zahrnuta 
cena za posuvné dveře, opravu střechy a někte-
ré zámečnické práce.
Již nyní je tak možné začít nabízet objekt 
občanům ke  krátkodobému  pronájmu pro 
pořádání rodinných oslav, svateb, výročí, 
třídních srazů apod.
Termíny jednotlivých akcí si musí nájemce 
dohodnout s  hospodářsko-správní pracovnicí 
úřadu městyse – paní Plíškovou, která vede 
„kalendář akcí“. 
Telefonický kontakt: 516  528  213 nebo 
723 247 641, mail: poplatky@jedovnice.cz
Nájemce je povinen dostavit se minimálně  
5 pracovních dnů před konáním akce na po-
datelnu Úřadu městyse Jedovnice, podpisem 
uzavřít dohodu o krátkodobém pronájmu a slo-
žit vratnou kauci 5.000 Kč.
Očekáváme, že uvedenou funkci paní Plíškové 
nahradí v  budoucnu nové webové stránky 
Jedovnic, kde si bude moci každý občan pro-
vést rezervaci sám a  bude to obecně přehled-
nější. Ale s kaucí a na podpis smlouvy (podpis 
Provozního řádu) se bude muset stejně i  tak 
dostavit na úřad městyse.
Nájemné a další platby spojené s pronájmem
Je-li nájemcem osoba s  trvalým pobytem 
v městysi Jedovnice, je při pronájmu na rodin-
né akce (svatby, oslavy životních jubileí apod.) 
stanoveno nájemné ve výši: 
•	 celý objekt, tzn. kulturní sál + prostory bý-

valého pohostinství se salónkem + kuchyní 
5.000 Kč,

•	 bývalé pohostinství se salónkem + kuchyně 
3.000 Kč,

•	 kulturní sál bez využití kuchyně 2.000 Kč,
•	 bývalé pohostinství se salónkem bez využití 

kuchyně 2.000 Kč.
•	 Cena za použití 1 ubrusu je 45 Kč. Nutno 

domluvit předem!
Přístup k  toaletám je při pronájmu vždy 
umožněn.
Kromě nájemného je nájemce sálu a ostatních 
prostor v Chaloupkách povinen hradit náklady 
za spotřebu vody. Cena za 1 m3 vody je 143 Kč. 
Objekt mohou po  předchozí domluvě bez-
platně využívat i  jedovnické školy, spolky 
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a organizace pro setkávání svých členů a po-
řádání nevýdělečných nebo charitativních 
akcí, tj. mohou využít sál nebo prostory pohostin-
ství, případně obojí, budou mít k dispozici i ku-
chyň, ovšem předpokládá se spíše jen k přípravě 
čaje, kávy či drobného občerstvení; v případě po-
užití ubrusů je třeba uhradit poplatek za čistírnu 
jako při běžném pronájmu.
Podrobné informace o podmínkách pronájmu 
jsou uvedeny v  Provozním řádu pro obecní 
budovu v  Chaloupkách, který je dostupný 
na  internetových stránkách Jedovnic (v  sekci 
Vyhlášky a nařízení https://www.jedovnice.cz/
urad-mestyse/vyhlasky-narizeni) nebo na  po-
datelně úřadu městyse.

Ceny nájmů jsme se snažili nastavit tak, aby si 
objekt na sebe i trochu vydělával. Peníze z ná-
jmů se budou vracet zase zpátky do nezbytných 
oprav a rekonstrukcí objektu.
Samozřejmě je nám jasné, že do budoucna se 
bude muset počítat i s větší investicí do rekon-
strukce celého objektu (nová střecha, podlaha 
v  sále i  bývalém pohostinství, rekonstrukce 
sociálních zařízení, fasáda, okna, zakoupení 
nového nábytku do sálu atd.) – ale o tom nyní 
nejednáme, není to aktuálně největší problém 
Jedovnic. Důležité teď bylo začít objekt co nej-
dříve využívat a půjčovat, aby sloužil.

Za radu městyse Jedovnice 
Jarmila Stehlíková

Výměnné pobyty v Aschheimu / v Jedovnicích

Na začátku března k nám do Jedovnic zavítali 
čtyři zástupci partnerské komise z německého 
Aschheimu. Během našeho setkání jsme disku-
tovali také o možnostech rozšíření naší spolu-
práce o další aktivity.
Jednou z nich jsou výměnné pobyty v rodinách 
pro studenty starší 15 let.
Jednalo by se vždy o  týdenní pobyt, během 
kterého by hostitelská rodina zajistila ubytová-
ní, stravu a program pro svého kamaráda nebo 
kamarádku z partnerské obce. Vzhledem k roz-
dílnému časovému rozložení letních prázdnin 
v  Bavorsku a  České republice by se výměny 
měly uskutečnit během srpna.

Rádi bychom věděli, zda je o  tyto pobyty 
v  zahraničí zájem. Pokud byste chtěli strávit 
týden v jižním Německu a procvičit si cizí ja-
zyk, obraťte se prosím na  Komisi cestovního 
ruchu a  mezinárodní spolupráce, která vám 
poskytne bližší informace (kontakt: dominika.
cejnarova@jedovnice.cz). Doufáme, že se už 
letos podaří najít dvojice, které se vzájemně na-
vštíví, a že studentské návštěvy budou probíhat 
i v dalších letech.
Abychom vše stihli domluvit a zařídit, je 
nutné, aby se zájemci přihlásili nejpozději 
do 16. dubna 2023.

Komise cestovního ruchu 
a mezinárodní spolupráce

Upozornění stavebního úřadu

Vzhledem k plánované rekonstrukci místní ko-
munikace v lokalitě Jedovnice – Chaloupky, tj. 
ulice Wanklovy, K  Propadání, Absolonovy 
a  Hybešovy, žádáme občany, kteří plánují 
provádět zásah do  těchto komunikací, např. 
výstavbou nebo rekonstrukcí přípojek inženýr-
ských sítí, aby si vše potřebné (souhlas vlastníka 
pozemku, vyjádření st. úřadu) vyřídili v co nej-
kratším možném termínu.

Po dokončení rekonstrukce komunikace, kte-
rá je plánována v  podzimních měsících roku 
2023, nebude ze strany vlastníka komunika-
ce (městyse Jedovnice) k  případnému zásahu 
do komunikace vydáván souhlas, a to po dobu 
5 let. 

SÚ Jedovnice



12

Svoz zeleného odpadu 2023

Pravidelný svoz zeleného odpadu ze  zahrá-
dek pomocí velkoobjemových kontejnerů 
bude i  v  roce 2023 prováděn v  pravidelných 
14denních intervalech, a  to v níže uvedených 
termínech.
Žádáme občany, aby do kontejnerů ukládali 
výhradně odpad ze  zahrádek, nikoliv kusy 
trámů, desek, kamení a podobně.
Případné informace na tel. 602 753 478 – pan 
Křetínský.

Termíny svozu 
Pro 1. část (ul. Podhájí, ul. Vyškovská, u hřbi-
tova). Přistavení v liché čtvrtky v 8.00, odvoz 
následující den ráno v 8.00:
30. března,
13. dubna, 27. dubna,
11. května, 25. května,
8. června, 22. června,
6. července, 20. července,
3. srpna, 17. srpna, 31. srpna,
14. září, 28. září,
12. října, 26. října,
9. listopadu, 23. listopadu,
Pro 2. část (ul. Na Větřáku). Přistavení v li-
ché pátky v 8.00, odvoz následující den ráno 
v 8.00:
14. dubna, 28. dubna,
12. května, 26. května,
9. června, 23. června,
7. července, 21. července,
4. srpna, 18. srpna,
1. září, 15. září, 29. září,
13. října, 27. října,

10. listopadu, 24. listopadu,
Pro 3. část (ul. Barachov, ul. K Propadání, 
parkoviště u KD). Přistavení v sudé čtvrtky 
v 8.00, odvoz následující den ráno v 8.00:
6. dubna, 20. dubna,
4. května, 18. května,
1. června, 15. června, 29. června,
13. července, 27. července,
10. srpna, 24. srpna,
7. září, 21. září,
5. října, 19. října,
2. listopadu, 16. listopadu, 30. listopadu,
Pro 4. část (ul. Legionářská). Přistavení v sudé 
pátky v 8.00, odvoz následující den ráno 
v 8.00:
7. dubna, 21. dubna,
5. května, 19. května,
2. června, 16. června, 30. června,
14. července, 28. července,
11. srpna, 25. srpna,
8. září, 22. září,
6. října, 20. října,
3. listopadu, 17. listopadu,
1. prosince.

Změna ve sběru plechovek od nápojů
Ty se nově dávají do žlutých kontejnerů, tedy 
společně s PET lahvemi a obaly od nápojových 
kartonů TETRAPAK.
Žluté kontejnery se nachází na každém sběrném 
odpadovém hnízdě po obci.
Drobné kovy se odevzdávají ve sběrném dvoře 
odpadů.

Platba poplatků za rok 2023

Od  13. března 2023 se vybírají poplatky 
za rok 2023, a to vždy v pondělí a ve středu 
8.00 –11.30 a 12.00–17.00. V úterý, ve čtvr-
tek a v pátek se poplatky nevybírají!
Poplatek za psa – dle sazby – splatný do 30. září 
2023. Při platbě prosím předložit číslo čipu.
Poplatek za odpad – 800 Kč na osobu a rok – 
splatný do 30. září 2023.

Poplatek za KTV – 1000 Kč za  rok – splatný 
do 30. září 2023.
Při platbě převodem na  účet městyse 
927631/0100 je  nutno dodržet správný varia-
bilní symbol, o který můžete napsat na e-mail 
poplatky@jedovnice.cz nebo zavolat  na  tel. 
516 528 213, 723 247 641.

Bc. Monika Plíšková, referentka poplatků  
a školství ÚM Jedovnice
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Hasiči
Informace o činnosti jednotky SDH Jedovnice v lednu, únoru a březnu

V  období od  nového roku do  20.  března vy-
jela jednotka jedovnických hasičů celkem k 18 
zásahům. V zimním období se jednalo přede-
vším o dopravní nehody a vyproštění vozidel, 
a následně pak o výjezdy k odstranění stromů 
spadlých na  komunikace nebo stromů hrozí-
cích pádem při silném sněžení a  větru. Nově 
je pak jednotka zařazena jako prvosledová 
k  zásahu v  areálu nově vybudované Dětské 
léčebny v  Ostrově u  Macochy, která je vyba-
vena EPS – elektrickou požární signalizací a je 
připojena na  PCO – pult centrální ochrany. 
K  nejvážnější události pak jednotka vyjížděla 
ve  čtvrtek 16.  března krátce před patnáctou 
hodinou. Jednalo se o  požár hospodářského 
stavení v obci Šošůvka. 
Po  příjezdu na  místo byla naše jednotka nasa-
zena na  zřízení požárního úseku ve  dvoře sta-
vení. Naši hasiči vytvořili dopravní hadicové 
vedení s 3C proudy. Dva proudy byly nasazeny 
na ochranu přilehlých obytných budov a  jeden 
na  hašení sena v  zasaženém objektu. Převážná 
část zásahu musela být prováděna v  dýchací 
technice. Po  uhašení požáru, v  místech ohro-
žení přilehlých budov, jednotka spolupracovala 
při záchraně hospodářských zvířat. Poté za-
počala s  rozebíráním konstrukcí a  proléváním 

doutnajícího materiálu (především sena a slámy) 
roztokem vody a pěnidla. Ohořelý materiál bylo 
nutné transportovat mimo objekt. Ve večerních 
hodinách pak jednotka zabezpečovala osvětlení 
místa nasazení a zásahu. Na likvidaci celého po-
žáru bylo nasazeno celkem 14 jednotek, včetně 
protiplynového automobilu z  HS Brno Líšeň 
– z důvodu náročnosti na množství použité dý-
chací techniky u  zásahu, jednotka z  HS Brno 
Přehrada – jako předurčená jednotka na záchra-
nu zvířat a jednotky JSDH Olomučany a Bořitov 
– předurčené pro zajištění týlového zázemí a ob-
čerstvení pro zasahující hasiče. Ve  večerních 
hodinách pak proběhlo částečné vystřídání 
zasahujících hasičů naší jednotky. Z jedovnické 
jednotky na místě zasahovalo celkem 11 hasičů. 
Celý zásah byl ukončen krátce po  22. hodině, 
kdy se jednotky začaly postupně vracet na své zá-
kladny. Dohled nad místem požáru pak do ran-
ních hodin zajišťovala místní jednotka. Pro nás 
celý zásah pokračoval druhý den ráno, a to prak-
ticky celodenním úklidem, očistou a  údržbou 
veškerého použitého vybavení, oblečení a nářadí. 
Všem zasahujícím hasičům chci i touto cestou 
poděkovat za jejich nasazení a odvedenou těž-
kou práci při tomto zásahu.

Michal Prause, velitel jednotky
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Společenská kronika
Jubilanti

Blahopřejeme všem jubilantům, kteří slaví na-
rozeniny v měsíci březnu a dubnu 2023.
Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a spokojenost 
do dalších let života.
Březen
 7. 3. Růžena Trojáčková, Jiráskova 28, 

87 roků
 7. 3. Štefana Tomášková, Zahradní 699, 

87 roků
 20. 3. Ing. Vladimír Hadrava, Palackého 280, 

88 roků
 21. 3. Jarmila Holá, Na Kopci 502, 80 roků
 21. 3. Jarmila Ševčíková, Zahradní 699, 

88 roků
 23. 3. Jana Štelmachová, Záměstí 101, 94 roků
 28. 3. Jana Kubešová, Podhájí 495, 82 roků
 31. 3. Marie Krebsová, Záměstí 112, 80 roků
Duben
 4. 4. Karol Smorada, Na Kopci 501, 84 roků
 6. 4. Alžbeta Stará, Na Kopci 634, 85 roků

 8. 4. Marie Kučerová, Zahradní 699, 85 roků
 11. 4. Josef Tesař, Legionářská 52, 80 roků
 24. 4. Květa Vančurová, Nad Rybníkem 524, 

85 roků
 27. 4. Ing. Karel Zwiener, Na Větřáku 726, 

80 roků
 28. 4. MgA Jaroslav Zouhar, Zahradní 699, 

86 roků 
60 roků manželství – Diamantovou svatbu 
oslavili dne 23.  3. 2023 Zdenka a  Miloslav 
Šebelovi, K Propadání 264
První miminko narozené v  letošním roce: 
Viktorie Zouharová, nar. 16. 1. 2023 
 
 
 
 
 
 

Přehled o obyvatelích – rok 2022

Počáteční stav k 1. 1. 2022 – 2807 osob

Měsíc   Př
is
tě
ho

vá
ní

N
ar
oz
en

í

O
ds
tě
ho

vá
ní

Ú
m
rt
í

Ce
lk
em

St
av

Leden 
Muži 1 2 -4 -1 -2

2805
Ženy 5 1 -5 -1 0

Únor 
Muži 3 1 0 -2 2

2811
Ženy 3 1 0 0 4

Březen 
Muži 2 1 -3 -3 -3

2805
Ženy 2 1 -5 -1 -3

Duben 
Muži 4 0 -1 -1 2

2806
Ženy 3 2 -5 -1 -1

Květen 
Muži 3 3 -5 -3 -2

2809
Ženy 9 0 -3 -1 5

Červen 
Muži 4 2 0 -2 4

2815
Ženy 2 2 -1 -1 2

Červenec 
Muži 2 2 -2 -3 -1

2813
Ženy 2 0 -2 -1 -1

Srpen 
Muži 3 2 -1 0 4

2821
Ženy 6 0 -2 0 4

Září 
Muži 2 1 -3 -1 -1

2819
Ženy 3 4 -6 -2 -1

Říjen 
Muži 2 1 -4 0 -1

2816
Ženy 0 2 -4 0 -2

Listopad 
Muži 3 0 0 -1 2

2822
Ženy 5 1 0 -2 4

Prosinec 
Muži 0 3 0 -1 2

2827
Ženy 1 2 0 0 3

Celkem  +70 +34 -56 -28 +20  

K  31. 12. 2022 žilo v  Jedovnicích 2827 obyva-
tel. Ve srovnání se stavem k 1. 1. 2022, kdy zde žilo 
2807 obyvatel, nás tedy v Jedovnicích je o 20 více.

Tereza Gottwaldová,
matrikářka ÚM Jedovnice 
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Kultura
Představení DS Vlastimil A co dál, strážmistře? z pohledu herce

A co dál, strážmistře? Na tuto otázku z názvu 
představení by nyní mohly hledat odpověď 
stovky diváků, kteří nás podpořili potleskem 
v jedovnickém Kulturním domě. My herci jsme 
ji hledali již na zkouškách, přece jen bez nich 
by to nešlo. Zásadním klíčem je v mých očích 
společný smysl pro humor a  láska k  divadlu, 
která nás neustále při zkoušení povzbuzovala 
a dodávala nám požadovanou trpělivost a ener-
gii, kterou jsme s blížícím se termínem premi-
éry potřebovali čím dál víc. Nicméně musím 
říct, že jsme fungovali jako dobře sehraný tým, 
komunikace, ač jsme složeni z  různých věko-
vých skupin, fungovala na  výbornou. Mnozí 
z nás (včetně mě) jsme byli alternováni, tudíž 
jsme si vypomáhali tak, aby na  zkouškách 
námi ztvárňovaný charakter nechyběl a  vždy 
jeden z herců zkoušel. V případě, že nám to šlo 
hezky od ruky, jsme si zkoušku trošku zpříjem-
nili a ti nejšikovnější napekli či nachystali něco 
dobrého. Jak už to tak bývá, začátek zkoušení 
byl pohodový a ke konci byla naše nálada místy 
nejistá, zda vše stíháme tak, jak jsme si vytyčili. 
Nicméně jen místy. K tomu přispěla i autorka 
naší hry Marie Janíčková, která nás všechny 
ve finálních týdnech povzbuzovala.
Poté přišla na řadu dvě úvodní představení v zá-
věru prosince, která prověřila naši hru poprvé 
okem diváka. Já osobně to mám tak, že ner-
vozitu pociťuji paradoxně spíše na  zkouškách 

a  jakmile před sebou vidím publikum, tak ze 
mě veškerý ostych opadá. Každopádně si trouf-
nu říct, že trému všichni bravurně zvládali. 
Myslím, že i  ti, kteří nervózní skutečně byli, 
nedali sebemenší náznak nervozity najevo. 
Ti zkušení z  nás působili obzvlášť jistě, čímž 
uhlazovali cestu ostatním. Čím více předsta-
vení jsme odehráli, tím mi hra připadala lepší, 
a tak jsem se pokaždé pokoušel o to, abych di-
vákům ukázal zase něco nového. Podobně to 
měla i řada mých kolegů, kteří si některé scény 
již natolik užívali, že diváci mohli být svědky 
mnohých povedených improvizací. Když už 
došlo k  nějakému přešlapu nebo zapomenutí 
textu, dovolím si říct, že se herci na place do-
kázali zachovat tak, že nebylo nic znát. Nutno 
také poznamenat, že jsme v letošní sezóně zažili 
spoustu skvělých publik. Diváci nás povzbuzo-
vali potleskem a  stali se tak pro nás hnacím 
motorem. Já jsem je pak za to v roli Imperátora 
odměnil řevem a bušením do prsou. Vhodné je 
také dodat, že se díky sponzorským činnostem 
Vlastimila i diváci podíleli na dobré věci.
S výsledkem našeho snažení jsem tedy opravdu 
spokojený, myslím, že každý jeden potěšený di-
vák stojí za každou vteřinu strávenou na zkouš-
kách. Se strážmistrem se společně rozloučíme 
na zcela poslední repríze 2. dubna v kulturním 
domě. Všem, kdo přijdou – Ave Imperator!

Tomáš Kouřil

Blíž k sobě aneb česko-ukrajinské setkání 

Okolo osmdesáti lidí z obou národů se zúčast-
nilo přátelského posezení 4. března 2023 v sále 
v Chaloupkách. 
Jaký mělo setkání smysl? 
24. února 2022 se nad Ukrajinou rozezněly si-
rény, když na ni zaútočila ruská vojska. Začala 
válka, která ve vteřině změnila osudy statisíců 
lidí. Válka, o které jsme nevěřili, že by tak blíz-
ko nás mohla vypuknout, trvá už víc než rok. 

Napadlo nás uspořádat k  smutnému výročí 
začátku války sousedské setkání jedovnických 
občanů s  našimi Ukrajinci, kteří tu s  námi 
v Jedovnicích už rok žijí.
V únoru loňského roku převládla mezi Čechy 
vlna solidarity. Již během prvních týdnů vál-
ky přijaly i  Jedovnice uprchlíky z  Ukrajiny. 
Ubytování poskytnul internát SPŠ, ubytovna 
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Riviéra a  také některé rodiny přímo ve  svých 
domovech.
6. dívčí skautský oddíl z  Jedovnic uspořá-
dal v  dubnu 2022 charitativní akci s  názvem 
Dýchánek pro Ukrajinu. Cílem tehdy bylo 
uskutečnit finanční sbírku a  peněžní výtěžek 
z této akce poslat na konto SOS Ukrajina orga-
nizace Člověk v tísni. 
Letos však nešlo o vybírání peněz, ale o společ-
né posezení Čechů a  Ukrajinců v  přátelském 
prostředí, o lidskou podporu těch, kteří museli 
kvůli válce opustit svou zem, a také o poděko-
vání všem, kdo jim pomáhají.
K  příjemné atmosféře (stejně jako na  loňském 
Dýchánku pro Ukrajinu) přispěla hudba jako 
spolehlivý stmelovací prvek. Nejprve zazpívali 
a  zahráli studenti z  gymnázia v  Blansku, kteří 
pod vedením pana učitele Jaroslava Chrásteckého 
secvičili pásmo písní včetně dvou ukrajinských. 
Celým odpolednem i  večerem také provázela 
mladá multižánrová kapela JPS, která hrála 
k tanci i k poslechu, k pohodě a veselé náladě.
O  asi nejsilnější okamžiky se postaraly dvě 
Kateřiny ze zdejší ZUŠ, když po  několika li-
dových písních za klavírního doprovodu Katky 
Mašové zazpívala Katka Veselá ukrajinskou 
hymnu a  všichni přítomní Ukrajinci se k  ní 
s hrdostí i dojetím v očích přidali. Při refrénu 
„Dušu i tilo my položym za našu svobodu“ nás až 
mrazilo, jak nový význam získala tradiční slova 
národní hymny…
Během celého podvečera zajišťovala překlad 
mezi češtinou a  ukrajinštinou paní Ljubov 
Nečasová a  její sestra Ludmila Khalak, kte-
rá zastupovala blanenskou Charitu. Součástí 

programu bylo i květinové poděkování organi-
zátorů paní Ljubě za to, jak po celý rok nezištně 
pomáhá s integrací uprchlíků, s hledáním uby-
tování, práce, školy či zdravotní péče. 
V dětském koutku připravily jedovnické skaut-
ky z  6. oddílu různé hry, kreslení a  vyrábění 
pro děti. Pro všechny byl v prostoru bývalé re-
staurace nachystán bohatý raut – formou „kdo 
může, přinese něco dobrého“. Na  stole byly 
dobroty české (resp. moravské) i  ukrajinské 
a myslíme, že všem chutnalo. 
Na organizaci se podíleli členové spolku Restart 
i další dobrovolníci, skautky a  skauti z  jedov-
nického střediska, už zmínění muzikanti, 
zpěváci a zpěvačky a také již zmíněná Oblastní 
charita Blansko. Velké poděkování patří všem, 
kdo pomohli s přípravou podvečerního setká-
ní, ale ještě více těm, kdo po celý rok pomáhají 
lidem z  Ukrajiny, kteří ztratili své domovy. 
Zejména rodinám, které přijaly ukrajinské 
uprchlíky do svých domovů. Rozhodně to není 
nic jednoduchého. Přímo z pódia také zazně-
la slova poděkování od několika ukrajinských 
maminek, které jsou vděčné, že v Jedovnicích 
našly dočasný domov, bezpečí, vlídné přijetí 
a podporu. 
Některé z nich trochu blíže představuje rozho-
vor Nejen s Ljubov Nečasovou o pomoci ukrajin-
ským rodinám na str. 30. 
Určitě bychom rádi ve  vzájemném potkává-
ní pokračovali. Takováto setkání mohou mít 
dlouhodobě pozitivní dopad, vytvářejí společ-
nost postavenou na empatii, vzájemném poro-
zumění a soucitu. 

Jarmila Stehlíková a Soňa Plchová
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Informace z knihovny 

Novinky v knihovním 
fondu od 1. 2. 2023
BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
Černobylské dívky (Anne 
Blankmanová)
Musím tě zradit (Ruta 
Sepetysová)
Obřad (Carmen Mola)
Máma kriminálnice (Monika Svoboda)
Prorokyně a hlupák (Jonas Jonasson)
Srdeční selhání (Petra Zhřívalová)
Matčina panenka (Abby Davies)
Tsunami (Karin Krajčo Babinská)
Osmý smrtelný hřích (Rebecka Edgren Aldén)
Pod maskou stín (VeronikaVieweghová)
Kavárna v Kodani (Julie Caplinová)
Konzultant (Antonín Mazač)
Nejlepší kamarádky (Emily Edwards)
Ohnivá stopa (Karel Kostka Cubeca)
Poklona, pání četníci! (Ladislav Beran)
Portrét neznámé ženy (Daniel Silva)
Tichá bolest (Táňa Keleová – Vasilková)
Jiné místo (Kateřina Karolová)
Kožené srdce (Dominik Dán)
Na viděnou v Havaně (Chanel Cleetonová)
Volným pádem (Markéta Harasimová)
Slovo proti slovu (Markéta Harasimová)
Tajnůstkáři (Sandra Brown)
U severní zdi (Petra Klabouchová)
Učitelka angličtiny (Magda Váňová)
Vesničanka (Mirka Skočílková)
Vraní oko (Michaela Klevisová)
NAUČNÁ LITERATURA PRO DOSPĚLÉ
Moje případy z 1. oddělení (Josef Mareš)

BELETRIE PRO DĚTI / MLÁDEŽ
Pohádka o malé kouzelnici Sofince  
(Jana Kubínová)
Praštěná holka (Radka Zadinová)
Z deníku kočičky Ťapičky (Markéta 
Harasimová)

Březen – měsíc čtenářů
Svaz knihovníků a  informačních pracovníků 
ČR vyhlásil již v roce 2010 první ročník nové 
akce na podporu četby s názvem Březen – měsíc 
čtenářů. Navázal tak na známou aktivitu druhé 
poloviny 20. století s  názvem Březen – měsíc 
knihy a akci Březen – měsíc internetu s význam-
nou účastí knihoven.
Také jedovnická knihovna se zapojila, a  to 
následovně:
1. Návštěva dětí prvních a  druhých tříd je-
dovnické družiny byla spojena s  programem 
„K  jako Kamarádi“, předlohou byla kniha 
Kvak a Žbluňk jsou kamarádi (Arnold Lobel). 
2. Knihovnu navštívily děti ze třídy Kačenek 
z místní mateřské školy. Zúčastnily se progra-
mu „Karneval a pohádkové bytosti“, předlohou 
byla kniha Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je 
pořád prima (Kateřina Konvalinková).
3. Poslední akcí bylo zábavné, leč naučné 
vystoupení pana Adolfa Dudka, ilustrátora 
dětských knih, který se svým programem 
„Nehulíme, kreslíme“ pobavil žáky šestých 
a sedmých tříd jedovnické základní školy. 

Michaela Doleželová, knihovnice

Informace o činnosti místních škol
Mateřská škola Jedovnice

Karneval 4x a pokaždé jinak 
Karneval tu dneska máme, na  obličej masku 
dáme. Pojď si s  námi zatančit, budem spolu 
skotačit.

Poslední den měsíce února se naše mateřská 
škola zaplnila maskami. Malí i velcí si užívali 
karnevalového veselí.
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Do  třídy Kačenky přišla spousta krásných 
princezen, baletka, mořská panna, šašek, 
královna, dráčci, lodní kapitán, dinosaurus, 
čarodějnice, Bořek stavitel, trpaslík, pejsek, 
beruška, neohrožení filmoví siláci a  hrdinové 
a přijela i lokomotiva. Začali jsme tanečním re-
jem a představením všech masek. I paní učitel-
ky se proměnily, a to v krásnou lesní vílu a no-
vou školní kuchařku – paní Cibulkovou, která 
děti velmi pobavila. Tancovali jsme s balón-
ky, pod tyčí a plnili legrační úkoly z putov-
ní krabičky.  Vyfotografovali jsme se u  stěny 
plné šašků a  klaunů, které z  papíru vyrobily 
děti. Zábava pokračovala tancem s  koštětem, 
namotáváním a  přenášením bonbónů a  míč-
ků. Samozřejmě jsme šli navštívit i  kamarády 

do ostatních tříd. Ve  třídě Žabičky se zrovna 
rozdávaly olympijské medaile. Zaujali jsme 
místa na tribuně a odměnili je potleskem. 
Ve třídě Žabičky jsme pojali karneval trochu 
netradičně. I  když ráno do  třídy přišly víly, 
princezny, sportovci, netopýři nebo kočičky, 
věděli jsme, že nás dnes čeká pohádková zimní 
olympiáda.
Na  olympiádu jsme se poctivě připravova-
li několik týdnů. Učili jsme se zimní sporty 
pomocí didaktického materiálu i  nápodobou. 
Vyzkoušeli jsme si rychlobruslení, hokej, snow-
boarding, slalom na  lyžích, skoky na  lyžích, 
biatlon. Samotná pohádková zimní olympiáda 
začala zahajovacím ceremoniálem, kdy jsme 
si poslechli olympijskou hymnu, složili jsme 
olympijský slib a zapálili jsme olympijský oheň. 
Co by to bylo za olympiádu, kdybychom nemě-
li maskota! Pan školník se ochotně proměnil 
v  ledního medvěda a  přišel na  náš zahajo-
vací ceremoniál. Sportovali jsme v těchto dis-
ciplínách: rychlobruslení, boby, biatlon, slalom 
s lyžemi, střelba hokejkou na bránu. Sportovní 
atmosféru perfektně doplnil tanec v rytmu dět-
ských písniček. Celkově jsme si celé dopoled-
ne moc užili. Na závěr naší pohádkové zimní 
olympiády proběhl závěrečný ceremoniál, po-
děkování sportovcům za fair play hru a předání 
olympijských medailí.
U  Hastrmánků začal rej masek od  samého 
rána. Děti převlečené do  různých krásných 
masek se vítaly s havajskou tanečnicí, ve kterou 
se proměnila paní učitelka Monika. Po  svači-
ně doběhla do  třídy i  čertice – paní učitelka 
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Martina, která dětem prováděla různé naschvá-
ly a chtěla si je odnést do pekla. Po slavnostním 
zahájení, při kterém se masky prošly po květi-
novém koberci a představily se nám, jsme pro-
žili tanec, plnili jsme různé zábavné disciplíny. 
Děti si vyzkoušely hod na cíl – do kruhu, pití 
na rychlost bez pomoci rukou, překážkovou 
dráhu a řešily zábavné hádanky. S dětmi ze 
třídy Kačenek jsme si zatančili taneček, který 
nás potěšil. Za  splněné disciplíny si děti od-
nesly drobné pamlsky, medaile a diplom. Den 
zábavy a legrace jsme si společně velice užili. 
Pojďte děti, račte dál, haló je tu karneval. Touto 
krátkou básničkou začal u Kapříků karneval. 
Třída se změnila v  barevný prostor plný spo-
lečně vyrobených klaunů, girland, balonků. 
Princezny, čarodějové, pohádkové postavy pro-
měnily tento prostor na pohádkový svět. Všude 
bylo veselo. Dětské oči zářily, na tvářích byl 
vidět úsměv a  těšení se na  netradiční den 
plný zábavy. Karneval začal promenádou 
masek po třídě a návštěvou dětské skupinky 
Notičky. Podařilo se nám rozveselit i  ty nej-
menší děti ve skupince. První disciplínou kar-
nevalu bylo představení masek. Na přání dětí 
se masky prošly po červeném koberci a do mik-
rofonu se představily. Následoval souboj skupin 
v  plazení se pod lanem, brodění se na  druhý 
břeh, třídění vršků a přiřazování ke klaunům 
podle barvy. Děti měly možnost vyzkoušet 
hod míčkem do  šaška, pomocí koordinace 
pohybů dostat kuličku v  labyrintu do  cíle, 
přenést lentilky brčkem na  talíř, komu se to 
povedlo, mohl je za odměnu sníst. Úkoly byly 
prokládány diskotékou. Navštívili nás kamará-
di z  Kačenek a  po  třídě se rozezněla tradiční 
Mašinka. Vláček plný dětí projel třídou, zpěv 
a smích, který k veselí patří, naplnil místnost. 
Posledním úkolem pro děti bylo namotávání 

lízátka. Děti si z karnevalu odnášely plno zá-
žitků, nechyběla ani medaile a sladká odměna. 
Odměnou pro nás bylo nadšení dětí. 
Milým překvapením karnevalu byla návště-
va zaměstnanců mateřské školy v  maskách 
ve  všech třídách. Užili jsme si pěkné a  veselé 
dopoledne, právě proto je karneval v naší školce 
již tradiční akcí. Děkujeme rodičům za skvě-
le připravené masky pro děti i  provozním 
zaměstnancům za  zapojení do  karnevalu. 
Vzájemné spolupráce si vážíme a  těšíme se 
na další společné zážitky. 

Paní učitelky MŠ Jedovnice

Co připravujeme pro děti 
a rodiče v dubnu? 
•	 Relaxace s  muzikoterapií O  Malé hvěz-

dě – poslední program z  cyklu putování 
vesmírem.

•	 Děti a paní učitelky ze třídy Hastrmánci 
a  Kapříci (II. budova MŠ) pozvou rodiče 
na jarní besídky do mateřské školy.

•	 12. dubna vás zveme na  Den otevřených 
dveří. Zveme zejména rodiče s dětmi, které 
se chystají na Zápis k předškolnímu vzdělá-
vání do MŠ Jedovnice.
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•	 21. dubna uspořádá-
me pro předškoláky 
přespání v  mateř-
ské škole – Noc 
s Andersenem.

Zápis dětí 
do mateřské školy od školního 
roku 2023/2024
Ve středu 3. května
od 8.00 do 11.00 a od 13.00 do 15.00 
v prostorách I. budovy MŠ
S sebou:
•	 průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte 
•	 rodný list dítěte

•	 vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškol-
nímu vzdělávání včetně příloh 

K  zápisu přijdou zákonní zástupci s  dítě-
tem, které chtějí do MŠ umístit.  
Více informací se dozvíte na: 
www.msjedovnice.cz
Naše mateřská škola vám nabízí:
•	 podnětné a  bezpečné prostředí, odbornost, 

spolupráci
•	 výchovně vzdělávací program podle zdravé 

mateřské školy 
•	 prostornou zahradu v přírodním stylu
•	 možnost být členem spolku Klub rodičů 

a společně pořádat zajímavé akce pro děti
TĚŠÍME SE NA NOVÉ HOLKY A KLUKY!

Mgr. Jitka Kučerová, ředitelka MŠ Jedovnice

Základní škola Jedovnice

Grant O2 Chytrá škola
Naše základní škola patří mezi 6 základních 
škol z Jihomoravského kraje, které získaly pro 
rok 2023 grant O2 Chytrá škola. Projekt je 
pro naši školu zcela nový a  unikátní. Projekt 
Nadace O2 si klade za  cíl naučit děti, rodiče 
a učitele, jak správně využívat technologie a být 
přitom v bezpečí na internetu. V průběhu toho-
to roku si žáci osvojí dovednosti v oblasti bez-
pečné komunikace na internetu. Žáci 2. stupně 
se zúčastní programu zaměřeného na fake news 
a hoaxy. V rámci projektu bychom rádi nabídli 
také videokurz pro rodiče, kteří se sami mohou 
hůře orientovat v  problematice kyberbezpeč-
nosti a nevědí, jakou mohou poskytnout pod-
poru, pomoc a ochranu svým dětem. Důležitou 
aktivitou bude také vzdělávání pedagogů, kteří 
poté získané znalosti využijí při přípravě a rea-
lizaci aktivit pro žáky. Aktivity budou učitelé 
zařazovat do svých třídnických hodin. Projekt 
přispěje k naplňování minimálního preventiv-
ního projektu školy.

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

Úspěch v okresním kole 
dějepisné olympiády
Po  prosincových školních kolech 52. ročníku 
dějepisné olympiády, která je určena žákům 8. 
a  9. ročníků základních škol, 3. a  4. ročníků 
osmiletých gymnázií a  1. a  2. ročníků šesti-
letých gymnázií, proběhlo 17. 1. 2023 na ZŠ 
Boskovice Sušilova okresní kolo. Soutěž kaž-
doročně podporuje MŠMT jako jeden z pilířů 
podpory vyhledávání talentovaných a  nada-
ných žáků – https://www.chces-soutezit.cz.
Tematické zaměření letošního ročníku 
„Rozdělený svět a Československo v něm v le-
tech 1945–1992“ se zabývalo československými 
dějinami v evropských souvislostech.
ZŠ Jedovnice měla v okresním kole dějepisné 
olympiády svého úspěšného řešitele, Martina 
Horáčka z  8. ročníku. Martin postoupil jako 
vítěz školního kola a  v  okresním kole skončil 
na krásném 7. místě ze 34 žáků, většinou z de-
vátých ročníků. 
Martinovi moc blahopřejeme k úspěchu! 

Mgr. Jaroslava Šíblová a Mgr. Sylvie Hudcová

Lyžařský výcvikový kurz 
žáků 2. stupně
Naše základní škola uspořádala v termínu 9. - 
13. ledna lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. 
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ročníku. Kurzu se zúčastnilo 42 žáků ze 7. tříd 
a kapacita se doplnila ještě deseti zájemci z 8. 
tříd, celkově se tedy zúčastnilo 52 žáků. 
Ubytovaní jsme byli na  horské chatě Radost, 
která se nachází asi 5 km od lyžařského areálu 
Deštné v  Orlických horách a  na  výcvik nám 
tedy majitel chaty zajistil převoz autobusem. 
Přestože šlo o  lednový termín, nevyhnuly se 
nám trable se sněhem, kdy řada skiareálů mu-
sela kvůli počasí přerušit provoz. My však měli 
štěstí a v Deštném se lyžovalo, vzhledem k situ-
aci i za relativně slušných podmínek. 
První den jsme se, po příjezdu na chatu a uby-
tování, vydali na odpolední lyžování, do které-
ho nám sice pršelo, přesto jsme si zvládli zajez-
dit a rozřadit se do družstev. Večer nás na chatě 
navštívil člen horské služby a  poskytl nám 
velice zajímavou a  poučnou přednášku, která 
zahrnovala jak obecné informace o Orlických 
horách, náplni práce horské služby či bezpeč-
ném chování v horách i na svahu, tak i zajímavé 
osobní zkušenosti s  lavinami nebo hledáním 
ztracených turistů. 
V ostatních dnech jsme vždy po vydatné snída-
ni vyrazili ráno na svah a lyžovali jsme, dokud 
to podmínky dovolovaly. Délku lyžování jsme 
vždy přizpůsobovali stavu sjezdovky. Po příjez-
du ze svahu jsme si dali pozdní oběd následo-
vaný klidovým režimem. V rámci odpoledního 

a  večerního programu jsme hráli nejrůznější 
společné hry, kvíz, šifrování, scénky atd. 
V pátek jsme kvůli silně nepříznivému počasí 
již lyžovat nešli a dopolední program jsme strá-
vili zhodnocením kurzu a předáním diplomů, 
odměn a průkazů lyžaře. 
Určité komplikace či nepříjemnosti se nám sice 
nevyhnuly, i  přesto však lze z  mého pohledu 
hodnotit kurz kladně a doufám, že i žákům se 
na  kurzu líbilo a  že kromě značného posunu 
v  lyžařských dovednostech si odvážejí i  řadu 
pozitivních zážitků a  nových přátelských 
vztahů.
Chtěl bych poděkovat kolegům, kteří se spolu 
se mnou výcviku účastnili za výraznou pomoc 
s organizací, za práci s žáky na svahu i mimo 
něj a  za  snahu o  zajištění hladkého průběhu 
kurzu. 

Mgr. Lukáš Buřt

Olešnice 2023
Letošní deštivé počasí nás poprvé za  15 let 
nepustilo v  pondělí a  úterý na  svah. Na  ten 
jsme se vydali až ve  středu. Rozděleni do  16 
družstev jsme začali s výcvikem. Zdatně nám 
všem pomáhali ochotní rodiče. Téměř 30 za-
čátečníků se učilo první oblouky na  cvičném 
svahu a už ve čtvrtek někteří vyrazili na  svah 
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velký. V pátek už lyžovali úplně všichni. Jsme 
hrdí na  to, jak funguje mezi dětmi vzájemná 
pomoc a  spolupráce. Právě proto náš lyžařský 
výcvik takto organizujeme, aby si děti doká-
zaly o pomoc říct a dokázaly pomoc někomu 
poskytnout. Na závody letos nezbyl čas. A tak 
i  závěrečné vyhlášení bez vítězů bylo trošku 
smutné. Ještě že se aspoň prvňáčci zaradovali 
ze svých zasloužených prvních medailí. Znovu 
jsme dokázali zorganizovat lyžařský výcvik pro 
168 přihlášených dětí. Zájem dětí i rodičů o ly-
žování nás těší a naplňuje.
Chtěli bychom poděkovat Spolku rodičů při 
ZŠ Jedovnice za nákup sladkých odměn a me-
dailí pro lyžaře.
Tak příští rok, snad s hromadou sněhu a  slu-
níčkem – skol!

Instruktoři ZŠ Jedovnice

Den otevřených dveří
V  úterý sedmého března se na  naší základní 
škole konal den otevřených dveří. Seznámit se 
s budoucími třídními učitelkami, prohlédnout 
si vybavení školy či zjistit, na  co se připravit 
k  zápisu do  školy, přišli předškoláci se svými 
rodiči. U vchodu je přivítali žáci osmých a de-
vátých tříd s drobnými dárečky. Děti si mohly 
prohlédnout učebnice a  sešity, se kterými bu-
dou od září pracovat, vyzkoušet si své počtář-
ské dovednosti, vymalovat obrázek nebo krás-
nou čelenku. K dobré atmosféře jistě přispělo 
výborné občerstvení, které připravily kuchařky 
ze školní jídelny. Kdo nebyl ještě úplně unave-
ný, mohl si v tělocvičně vyzkoušet překážkovou 
dráhu a  lezeckou stěnu. Možnost podívat se 

do školy a podiskutovat se staršími žáky vyu-
žili také rodiče s dětmi z okolních obcí, které 
k nám plánují přestoupit do budoucích 6. tříd. 
Již teď se všichni těšíme na  nové spolužačky 
a spolužáky.

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

Projektový den
Poslední lednový den je ve škole jiný než všech-
ny ostatní, obzvláště pro žáky 1. tříd. Je to den, 
kdy všichni žáci školy hodnotí svoji práci za 1. 
pololetí a  dostávají vysvědčení. Prvňáčci to 
svoje úplně první. Tento den na naší základní 
škole byl výjimečný i tím, že byl projektový. 
Žáci na prvním stupni řešili projekt s názvem 
Z  lavic do  lesa. Vyučující si pro ně připravili 
úvodní motivační pohádku, povídali si o  zví-
řátkách, která žijí v  lese. Žáci se seznamovali 
se zvířaty, která na  zimu uléhají k  zimnímu 
spánku či odlétají do  jiných krajin. Poté děti 
venku na sněhu hledaly stopy zvířátek i  jejich 
trus. Objevily tak stopy veverky, lišky, kočky, 
či psa. Ve  třídě potom kreslily zvířátka, která 
v lese viděly, a prezentovaly výsledky svého bá-
dání ostatním spolužákům. Nakonec vytvořily 
krásný plakát. 
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Ani žáci druhého stupně nezůstali pozadu. 
Pro ně byl připraven projektový den na  téma 
Austrálie. V úvodu se žáci seznámili se slavný-
mi osobnostmi, které se narodily v  Austrálii. 
Po  shlédnutí videa diskutovali také o  původ-
ních obyvatelích Austrálie. V  rámci projektu 
měli žáci za úkol zpracovat informace o fauně 
i  flóře Austrálie, památkách, městech, výrob-
cích, hospodářství či koloniích. Ze svých po-
znatků poté společně vytvořili plakát. Při hle-
dání informací, zpracování a vzájemné diskusi 
žáci využili svoje znalosti anglického jazyka. 
Ve zbývajícím čase si děti vyrobily a vyzkoušely 
bumerang. Zájemci si mohli svůj obličej poma-
lovat ve stylu Aboridžinců. 
Po  skončení projektových aktivit již na  děti 
čekalo vysvědčení. Pro většinu prvňáčků to 
bylo vysvědčení se samými jedničkami. Všem 
k němu moc blahopřejeme. 
Projektový den se opravdu vydařil a již se všich-
ni těšíme na ten další.

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

Zápis prvňáčků
Základní škola Jedovnice, příspěvková orga-
nice vás srdečně zve na zápis prvňáčků
v úterý 11. 4. 2023 od 14.00 do 17.00 h
veškeré informace najdete na www.zsjedovnice.
cz

Základní umělecká škola F. B. Ševčíka

Hlavním tématem tohoto školního roku je 
jistě projekt školního muzikálu „Z  pohád-
ky do  pohádky“, na  kterém se podílejí žáci 

napříč ročníky i obory. Zkoušky jsou v plném 
proudu, představení pro veřejnost proběhne 
v pátek 26. května. v 17 hodin a  v  neděli 
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28. května v 15 hodin. Lístky budou v před-
prodeji v Informačním centru v Jedovnicích 
a v ředitelně ZUŠ po Velikonocích od úterý 
11. dubna, cena vstupenky je 100 Kč.  Zakupte 
vstupenky včas. 
Dále chci určitě vyzdvihnout úspěchy žáků 
na poli soutěžním. Ve školním, a hlavně kraj-
ském kole soutěže MŠMT ve sborovém zpěvu 
v Mikulově uspěl náš sbor Rosničky, který pod 
vedením paní učitelky Kateřiny Javorské získal 
ve zmiňovaném krajském kole stříbrné pásmo. 
Další velký úspěch zaznamenalo komorní trio 
ve složení Kristián Ondráček (klavír, ze třídy 
p. uč. Hreňové), Alex Kakáč a Čestmír Šnoblt 
(oba trubka, ze třídy p. uč. Jiráčka). Trio po-
stoupilo z okresního kola do  krajského a  tam 
získalo 1. místo, navíc s postupem do ústřed-
ního kola v Liberci. To se koná na konci dubna 
a my přejeme našim žákům, aby v celostátním 
kole prodali to, co tak kvalitně nastudovali. 
Dále jsme v rámci projektového dne z Šablon 
OP JAK uspořádali poznávací zájezd do Domu 
hudby ve  Vídni. Žáci měli také možnost 
účastnit se workshopů edukačního odděle-
ní Filharmonie Brno s názvem „Rytmus 
jako životní styl“, a  to nejen v Jedovnicích, 
ale i  na  pobočkách ve  Křtinách a  v  Lipovci. 
V nejbližší době čeká téměř 100 žáků návštěva 

Rudolfina v Praze a s ním spojené prohlídky 
dalších muzeí.
Nakonec chci ještě jednou vyjádřit hluboký 
zármutek nad odchodem zakladatele a  první-
ho ředitele naší školy, váženého pana Jiřího 
Gundackera. Věnujte mu prosím vzpomínku, 
bez něj by naše škola nebyla tam, kde nyní je.  

MgA. Michal Hreňo, ředitel školy

Výtvarný obor
Žáci výtvarného oboru právě finišují na svých 
podmalbách na skle a začínají s výrobou ke-
ramiky. Tentokrát je tu nosným tématem srd-
ce. Oboje doufám úspěšně zvládneme dokončit 
tak, abychom naše díla odprezentovali na vý-
stavě, která je plánována ke Dni matek v KD 
Jedovnice. Zanedlouho nás také čeká uzávěrka 
již tradiční soutěže Moje Veličenstvo kni-
ha. Účastnit se budeme se společnou knihou 
Kouzelný atlas hub. Kdo zvládne dokončit i svá 
individuální dílka, zúčastní se také. Příjemným 
zpestřením pro zájemce o  kovářské řemeslo 
byla práce pod vedením pana Fišera v  kovář-
ské dílně na SPŠ Jedovnice. Za tuto spolupráci 
děkujeme.

Mgr. Jitka Vávrová
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Taneční obor
Jaro je tu, a  s  ním se blíží i  náš muzikál. 
Přípravy jsou v  plném proudu i  v  tanečním 
oboru. Avšak nácvik tanců se netýká jen mu-
zikálu Z  POHÁDKY DO  POHÁDKY, ale 
i samostatného tanečního koncertu, na který 

se můžete těšit 11. června. Čeká nás spousta 
práce, ale žákyně TO jsou šikovné a společně to 
zvládneme. Nebudu prozrazovat více, abyste se 
měli na co těšit. 

Krásné jarní dny přeje Lenka Šimková, DiS. 

Děti a mládež
Dymáček

Dymáčkoviny 
číslo 1/2023
Milí rodiče a  přátelé na-
šeho rodinného a  mateř-
ského centra Dymáček, 
jak se vede vašim rodi-
nám? Jak se máte? Dovolujeme si vás informo-
vat o tom, co a jak děláme, třeba se vám to bude 
líbit a zapojíte se do naší činnosti, nebo o nás 
řeknete sousedce/sousedovi. I za  to děkujeme. 
Tak a teď jdeme na to…
Pravidelně máme pro rodiny: 
•	 PONDĚLÍ: HERNA V DYMÁČKU (rodi-

če s dětmi)
09.00–11.00 
V klubovně Dymáčku, Havlíčkovo náměstí 
44, 1. patro
Určeno pro všechny i  bez registrace, když 
máte cestu kolem s dětmi nebo vnoučaty, tak 
se stavte – a  když je nálada, tvoříme třeba 
na téma podle období.

•	 ČTVRTEK: CVIČENÍ RODIČŮ 
S DĚTMI (včetně prarodičů)
9.00–10.00 
Děti ve věku od 1,5 do 3 let
Kulturní dům, vstup zadním vchodem, kde 
jsou kontejnery

•	 NOVĚ PÁTEK: BREPTÍK – kurz logope-
dické prevence pro děti od 4 do 7 let. 
Kurz vede paní Mgr.  Barbora Nováková, 
DiS. a jedná se o lekce s určitým počtem se-
tkání, tzv. ať to má hlavu a patu. V případě, 
že bude zájem, vypíšeme i další kurz s něko-
lika lekcemi v budoucnu.  

•	 LAKTAČNÍ PORADENSTVÍ:
Naše Lucie Hýblová, maminka dvou holči-
ček, je porodní dula, laktační poradkyně, 
poskytovatelka ženské bylinné napářky, mí-
chá Bachovy esence, věnuje se aromaterapii 
a všem tématům spojeným s ženstvím. 
Více o  Lucce se dozvíte na  webu www.lu-
ciehyblova.cz. Lze se domluvit na  osobní 
konzultaci u  vás doma nebo v  Dymáčku. 
Případné rady ohledně kojení lze řešit i tele-
fonicky a zdarma. Ostatní je již po domluvě 
s  Lucií. Budeme rády za  předání informací 
všem známým těhotným ženám ve  vašem 
okolí. Lucie se přizpůsobí i pracujícím ženám 
s ohledem na čas. 

Tip na rodinné pasy JMK
Unikátní projekt JMK pro rodiny, kde najdete 
slevy na  výlety, vstupné atd. – doporučujeme 
se registrovat. Odkaz na facebookovou stránku 
zde: https://www.facebook.com/rodinnepasy
BAZÁREK našeho centra 
Dne 4. března 2023 se uskutečnila akce, kte-
rou určitě znají už všichni bez rozdílu věku. 
Dovolujeme si i  uvést fotografii našich ma-
minek, které pomáhají a  věnují tomu svůj 
čas. A moc jim děkujeme. Chceme poděkovat 
i  městysu Jedovnice za  bezplatně zapůjčené 
prostory kulturního domu a kinosálu. Věříme, 
že akce není jen o  prodeji, ale i  o  možnosti 
levně a  kvalitně nakoupit. Tento rok jsme se 
domluvili i na novince, sekci pro dospělé. Dle 
našich možností a zájmu budeme pokračovat. 
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Poděkování našim maminkám
naše mateřské a rodinné centrum stojí po dlou-
hou dobu na  našich lektorkách a  dobrovolně 
zapojených maminkách, které jsou akční, mají 
zápal a  jsou prostě potřeba a  bez nich by to 
nešlo… A  protože jistě víte, že během života 
dochází ke změnám v rodinném a pracovním 
životě, a  tedy i možnosti věnovat svůj čas i  se 
svými dětmi našemu centru, tak je třeba oce-
nit paní Nikol Plíškovou a také paní Michaelu 
Doleželovou, které se podílely na  fungová-
ní centra Dymáčku několik let. Moc jim 
děkujeme. 
Přejeme vám krásné jarní dny a také ty běžné 
osobní, pracovní a hlavně rodinné. 

Váš Dymáček 

Skauti

Skautský ples 
V pátek 3. února se v kulturním domě konal 
po pětileté odmlce opět skautský bál. Tentokrát 
jsme se přesunuli do éry 20. let 20. století, a tak 
byl sál po osmé hodině plný elegantních dam 
a pánů, které u vchodu čekal svěží drink. Bál 
tradičně zahájila polonéza se svým předtanče-
ním. K  tanci a  poslechu hrála kapela Deluxe 

band, i díky ní byl taneční parket plný od za-
čátku do konce. Během večera proběhla pánská 
i  dámská volenka. Páni mohli zakoupit své 
tanečnici čelenku s  perem, dámy na  oplátku 
bílou květinu do  klopy. Nechyběla ani malá 
a velká tombola o parádní ceny, za které děku-
jeme všem sponzorům a příznivcům.
Fotky i video z plesu najdete na našich webo-
vých a  facebookových stránkách. Děkujeme 
všem příchozím a  věříme, že jste si užili ples 
tak jako my.

Barča Odehnalová

Na ochranu přírody se 
sirkami a motorovkou? 
Ano, i  to je možné, spojí-li se síly odborníků 
a nadšených pracantů. Právě o  toto propojení 
vedoucí ke  konkrétním aktivitám podporují-
cím ochranu přírody se snaží celorepublikový 
skautský projekt Patronáty. V  tomto projektu 
si skupina vybere část krajiny, o kterou budou 
za dohledu odborníků pečovat.
I jedovničtí skauti se rozhodli do projektu za-
pojit a  ve  spolupráci s paní Petrou Patákovou 
(chovatelkou ovcí, spolupracující s ekologickým 
centrem Kaprálův Mlýn) vypomohli v sobotu 
11. února při pálení náletových dřevin poblíž 
Klímova závrtu u cesty k Rudici. 
Cílem této brigády bylo obnovení biodiverzity 
bylinného patra, které pod stínem keřů není 
s  to ukázat svůj potenciál. Záměrem bylo ale 
i  to, aby samotné děti z  našich oddílů blíže 
pronikly do  problematiky. To se díky paní 
Patákové a díky dnu strávenému pálením ná-
letových dřevin a jinými radovánkami myslím 
podařilo. Na  to, jaký efekt bude naše snaha 
mít, se můžeme těšit snad už brzy na procház-
kách touto krajinou. 

Zdeňa Klinkovská

Z Blanska až na severní pól 
O třetím únorovém víkendu, tj. 17.-19. úno-
ra, jsme se my skautky z  6. oddílu rozhodly 
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vydat na  dobrodružnou expedici s  názvem 
Napóleona. Jak z názvu vyplývá, putovaly jsme 
na (severní) pól. 
Děti si nejprve musely získat suroviny nutné 
pro cestu. Ještě večer dorazily do  eskymácké 
vesničky, kde dostaly večeři a za to Eskymáky 
pobavily programy, které si předem připravily 
na schůzkách. Další den se dostaly strastiplnou 

cestou k pólu, na  této cestě zachránily umr-
zající kamarády a  následně je ošetřily. Poté si 
účastnice dobrodružné cesty vychutnaly za-
slouženou odměnu. Další den už nezbývalo, 
než se vydat zpět domů a sdílet dobrodružství 
z cest se svými nejbližšími v teple domovů. 

Klárka Francová 
Skautské středisko Jedovnice

Pionýr

LEDOVÉ BRNO
Díky projektu Ledová města, která připra-
vuje Pionýr, jsme navštívili naše blízké Brno. 
Za  zvýhodněné vstupné jsme jej prošmějdi-
li od  podzemí, kde jsme navštívili labyrint 
pod Zelným trhem až po  nejvyšší vyhlídky 
na Brno. Zdolali jsme 124 schodů a vystoupali 
na vyhlídkové balkony Petrova. Věděli jste, že 
Petrov nosíme ve svých peněženkách? Opravdu 
na desetikoruně. Z nabízeného programu jsme 
navštívili medializovanou výstavu Malý princ 
-Elišky Podzimkové, kde v kouzelné atmosféře, 
díky aplikaci, před Vámi ožívali obrazy.
Ledové Brno bylo opravdu ledové a rádi jsme se 
zahřáli v Papilonii a obdivovali tropické motý-
ly. Navštívili jsme i galerie umění, ale největší 
dojem na nás udělala Kapucínská hrobka.
Informací i našlapaných kroků bylo pro dnešek 
opravdu dost, takže hurá na  autobus a  příště 
určitě zas. 

Spajdík

SCHŮZKY SKOKANŮ
Na  našich schůzkách cestujeme kolem světa 
a  týmy se snaží za  co nejkratší čas objet celý 

svět. Konečně jsme z Afriky dorazili do civili-
zace a  v Chorvatsku na pláži jsme míchali ty 
nejlahodnější drinky. 
Na naší další pondělní schůzce jsme se vydali 
do  Holandska. Jelikož je Holandsko odjakži-
va centrum květinového průmyslu, tak jsme 
si květiny z Holandska zasadili, ale ne jen tak 
obyčejně. Vyrobili jsme si i  vlastní květináč 
z  plechovky od  kojeneckého mléka, kterou 
jsme si nastříkali barevnými spreji. Sázeli jsme 
okrasné sedmikrásky a  narcisy. Kolem květin 
jsme ještě přidali mech, dřevitou dekorační 
vlnu, dřevěné ozdoby, peří… Byla to krásná 
jarní atmosféra a výsledek byl super.

Dáša Bajerová
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Spolky
TJ Sokol Jedovnice

Lipka
Část dětí z  jedovnické Lipky svým tanečním 
vystoupením slavnostně zahájila letošní ma-
sopustní zábavu. Malé tanečnice a  tanečníci 
předvedli, že umějí tančit mazurku, čardáš 
i  odpichový taneček ve  valašském duchu. 
Na valčík Zafúkané použili i prvky z moderní 
gymnastiky a cvičili se stuhami. Dětem na po-
chovávání basy svými vystoupeními zdatně 
konkurovaly i jedovnické Tetiny.
Děti, které každý čtvrtek odpoledne rozvíjejí 
v jedovnickém Sokole svoje pohybové a taneční 
schopnosti, mají před sebou i další plánovaná 
vystoupení. V květnu jsme opět zváni na sokol-
skou akademii do  Adamova. A  jestli všechno 
vyjde, zatančíme i na sletu čarodějnic na sokol-
ském hřišti Na Kopci v Jedovnicích.

Jitka Vávrová

Ohlédnutí za masopustem
Sobotní ráno 18. února 2023 bylo po nočním 
silném větru a vydatném dešti klidné a docela 
teplé. A možná i to bylo příčinou, že se tento-
krát na masopustní průvod sešla početná sku-
pina krásných masek. Asi nejroztomilejší byli 
malí motýlci, lištičky a broučci.
Letos byl  ostatkový průvod  inovován tak, že 
všechny masky obešly společně náměstí a pak 
se průvod rozdělil na  dvě poloviny.  Úkolem 
první skupiny bylo obejít a pozvat na večerní 
pochovávání basy obyvatele bydlící od náměstí 
směrem „nahoru“ na Kotvrdovice a druhé smě-
rem „dolů“ na Křtiny. Kapela Olšověnka nám 
i  letos zachovala věrnost a  doprovodila nás. 
Moc jí za to děkujeme.
Poděkování patří také jedovnickým občanům 
za příspěvky do kasiček a za bohaté občerstvení.
Večerní bujaré masopustní veselí se konalo 
v kulturním domě pod záštitou jedovnických
aerolinek. Ty bezpečně přepravily všechny pa-
sažéry, kterými byly malé tanečnice ze souboru 
Lipka, Tetiny, hudební duo Martin a  Marek 
a velká spousta cestujících.

O samotný akt pochovávání basy se s důstoj-
ností sobě vlastní postarali „farář“ bratr Jaroslav 
Vávra a kostelník pan Josef Šíbl, zkušený diva-
delník ze Senetářova. Děkujeme také Tetinám 
a dětem z Lipky, které svým vystoupením obo-
hatily večerní program.
Letecká společnost Jedovnice  Airlines děkuje 
všem sponzorům, kteří přispěli svým darem 
do  opravdu bohaté tomboly, muzikantům 
za inspirativní hudební doprovod k tanci, letec-
kému personálu za příjemný let a bezproblémo-
vé přistání na letišti Bratra Filipa.
Všem zúčastněným děkujeme za přízeň a těší-
me se na vás, přátelé, opět v příštím roce!

Milada Sotolářová

Století blanenské sokolovny
Dne 2. března 2023 se na blanenském zámku 
uskutečnila vernisáž výstavy věnované  vzpo-
mínce na  blanenskou sokolovnu, v  současné 
době již bohužel neexistující. 
V  Blansku se počítá vznik Sokola od  roku 
1892. Základní kámen sokolovny byl položen 
v červnu 1922. Sokolovna stála na dnešní ulici 
Svitavské, kde stojí nyní supermarket Penny.
Vernisáže se zúčastnili v hojném počtu také 
sokolové z  Jedovnic. Blanenští pamětníci 
zavzpomínali na  akce, které se v  sokolovně 
konaly. Program zpestřili písněmi blanenští 
divadelníci. Výstava je otevřená do 11. června 
2023 a v jejím průběhu se můžete těšit na bese-
du, sokolský ples i závěrečný slavnostní koncert 
na  nádvoří zámku. Také muzejní noc ponese 
téma blanenských sokolů. 

Milada Sotolářová

Turistický oddíl vyrazil 
do jarní přírody
Turistický oddíl uspořádal vycházky za  prv-
ními jarními květinami. Začátkem března 
za sněženkami na kopec Skalka mezi Březinou 
a  Ochozí u  Brna, o  čtrnáct dní později 
k  Rudické bráně za  bledulemi. Při zastávce 
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u Klostermannovy studánky si výletníci opek-
li první letošní špekáčky. Poděkování patří 

sestrám z  turistického oddílu, které vycházky 
naplánovaly a vedly.

Kateřina Klimešová

SK Jedovnice

Fotbalové jaro začíná
So 25. 3.  15.00  Jedovnice – Skalice A 
Ne 2. 4.  16.00  Knínice – Jedovnice
Ne 9. 4.  16.00  Lipovec – Jedovnice 
So 15. 4.  16.30  Jedovnice – Doubravice A 
Ne 23. 4.  16.30  Vysočany/Šošůvka 
  – Jedovnice

So 29. 4.  16.30  Jedovnice – Olešnice 
Ne 7. 5.  17.00  Bořitov – Jedovnice
So 13. 5.  17.00  Jedovnice – Adamov 
Ne 21. 5.  17.30  Boskovice B – Jedovnice 
So 27. 5.  17.30  Jedovnice – Drnovice 
Ne 4. 6.  17.30  Černá Hora – Jedovnice  
So, 10. 6.  17.30  Jedovnice – Cetkovice 

Duchovní sloupek
Posvátné umění v nesvaté době

V  Olomouci se chýlí ke  konci výstava 
„Posvátné umění v nesvaté době“, na které jsou 
do  9. dubna v  Muzeu umění k  vidění také 
dva svícny z  našeho kostela a  studie našeho 
oltářního obrazu i fotografie toho skutečného. 

V informacích k výstavě se o našem kostele vy-
jadřují moc hezky:
„Klíčovou událostí v  oblasti sakrálního umění, 
která svým významem překračuje hranice vlasti, 
se stala úprava interiéru kostela sv. Petra a Pavla 
v  Jedovnicích (1963–1965) organizovaná 
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farářem Františkem Vavříčkem, na níž se podíleli 
především Mikuláš Medek a Jan Koblasa. Vznik 
tohoto mimořádného interiéru se stal precedentem 
pro další realizace. V Senetářově, rovněž v jedov-
nické farnosti, se podařilo v  letech 1969-1971 
podle návrhu Ludvíka Kolka postavit nový kostel 
sv. Josefa.“
K vidění toho tam je samozřejmě mnohem víc. 
Třeba velký kříž, na kterém je Kristus s obrov-
skými dlaněmi, většími než jeho hlava. Autor 
tím chtěl sdělit, že se do těchto bezpečných dla-
ní vejdou všichni, za které Ježíš umřel na kří-
ži. Podobná myšlenka je i na našem oltářním 
obraze – široký kříž představuje Boží náruč 
otevřenou pro všechny. Výše zmíněný kříž 
však v kostele dlouho nepobyl, tamější farníci 
nevnímali radostné poselství, ale jen „divné“ 
proporce Ukřižovaného, tak si vymohli odstra-
nění kříže z kostela.
Odstraněn byl i  jiný kříž, tentokrát namalo-
vaný. Ten se stal obětí snahy polského faráře 
o  zpětnou barokizaci modernizovaného inte-
riéru kostela, který mu byl svěřen. Obraz na-
štěstí skončil „jen“ ve skladišti, nevěděl o něm 
ani současný farář oné farnosti, ale památkáři 
ho mezi spoustou dalších odložených věcí obje-
vili a vrátili mu původní krásu. Autor obrazu, 
nedávno zesnulý Ludvík Kolek, tuto akci jistě 
z  nebeských výšin sledoval s  radostí, že jeho 
úsilí nepřišlo nazmar.
Úsilí navázat na umělecká díla minulosti for-
mou odpovídající současné době bylo v  době 
socialistické spojeno s  obtížemi, které však 

mnozí brali jako výzvu a vymýšleli věci, které 
by je jinak ani nenapadly. Sochař Otmar Oliva, 
který to už tak neměl snadné, protože se věno-
val úpravám interiérů kostelů v  době, kdy to 
strana a vláda těžce nesly, si odseděl dva roky 
za  šíření materiálů Charty 77. Po  propuštění 
nesměl využívat státních sléváren ke zhotovení 
finálních odlitků svých soch. Vybudoval si tedy 
malou slévárnu doma na dvoře, a protože jiný 
materiál byl nedostupný, rozhodl se odlít sochu 
z olova. Jedná se o  sochu Leopolda Mandiče, 
populárního zpovědníka, který usiloval o sblí-
žení pravoslavné a katolické církve, v životní ve-
likosti. Manipulace s takovou sochou není nic 
snadného, snadné nebylo ani odlévání, forma 
byla zakopána hlavou dolů celá v zemi a nedalo 
se kontrolovat, jestli se roztavený kov dostal až 
do konečků zahnutých prstů na rukou. Povedlo 
se, svatý Leopold mluví i beze slov.
Před několika lety jsem potkal slévače, který 
pomáhal v roce 1971 Ludvíku Kolkovi s odlé-
váním studie sochy svatého Josefa do  senetá-
řovského kostela. Dělali to doma v kuchyni...
Celá ta zmíněná výstava mluví o tom, že v době, 
kdy se vyskytovali lidé naříkající nad tím, co se 
nesmí a  co se nedá dělat, jiní přemýšleli nad 
tím, co a jak se dělat dá. I dnes někteří naříkají, 
někteří nadávají a  někteří přemýšlí nad tím, 
co a jak se dá dělat. O těch posledních možná 
za padesát let někde uspořádají výstavu podob-
nou té končící v Muzeu umění v Olomouci.

Václav Trmač, farář

Rozhovor
Nejen s Ljubov Nečasovou o pomoci ukrajinským rodinám

Během česko-ukrajinského podvečera v  sále 
v  Chaloupkách se na  pódiu objevila drob-
ná tmavovláska v  jasně modré halence, paní 
Ljubov Nečasová. Právě ona po celý rok od za-
čátku války na Ukrajině pracovala jako koordi-
nátorka mezi českou a ukrajinskou komunitou 
a zaslouží si za to velký dík, řekla organizátorka 
setkání Jarmila Stehlíková, když paní Nečasové 

za potlesku celého sálu předávala květinu a dár-
kový koš. 
Sama paní Ljubov je také Ukrajinka, ale žije 
zde už řadu let s českým manželem. Pociťovala 
jako svou přirozenou povinnost podporovat ty, 
kteří ztratili své domovy.  Pomáhala jim s hle-
dáním ubytování, práce, školy pro děti či zdra-
votní péče. Na  začátku války, když přijížděly 
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do Jedovnic první rodiny z Ukrajiny, byla velmi 
důležitá její pomoc s překladem mezi češtinou 
a ukrajinštinou.
Kolik lidí z Ukrajiny vlastně do Jedovnic přišlo? 
Ukrajinští uprchlíci se při příchodu zaregistro-
vali v Brně, ale dnes neexistuje přesná eviden-
ce, kolik jich v které obci či městě žije. Někteří 
odešli jinam, řada z nich se vrátila na Ukrajinu. 
Paní Ljubov to v  Jedovnicích v  současnosti 
odhaduje tak na  sedmdesát lidí, převážně žen 
s dětmi – okolo čtyřiceti jich žije na ubytovně 
Riviéra, asi sedm pokojů obývají na  internátě 
průmyslovky, další bydlí u  několika místních 
rodin. 
XX Co podle vás lidem z Ukrajiny nyní nejví-

ce chybí? Co by mohlo pomoci k jejich lepší-
mu začlenění do české společnosti? 
Ukrajinským maminkám nejvíce chybí kontakt 
s  rodinou na  Ukrajině. Ale jinak maminky, které 
si sehnaly práci a  jejich děti chodí do  školy nebo 
do školky, se začleňují velice rychle. Mezi uprchlíky 
jsou však i lidé v seniorském věku. Myslím, že pro 
ně je začlenění velice obtížné, protože jejich celo-
denní náplní jsou jen procházky venku a přebývání 
na ubytovně.

XX Jaké to vlastně bylo pro vás, když jste si 
zvykala na  život v  jiné zemi? Jak dlou-
ho už zde žijete? Jak jste se ocitla právě 
v  Jedovnicích? Co bylo pro Vás na začátku 
v novém domově nejtěžší? 
V  Jedovnicích bydlím už čtrnáct let. Když jsem 
přijela do České republiky, pracovala jsem na  růz-
ných pozicích, v  různých městech. V  Jedovnicích 
v tu dobu měla zaměstnání moje sestra, já jsem sem 

jezdila za ní. A tady v Jedovnicích jsem poznala své-
ho budoucího manžela. Když jsem se provdala, tak 
to bylo asi nejtěžší pro moji maminku, že zůstanu 
v Česku. 
V České republice jsem začala studovat na pedago-
gické fakultě a posléze se mi podařilo najít práci jako 
asistent pedagoga na ZŠ Jedovnice.

XX Jak už víme, působíte na jedovnické „zá-
kladce“ jako vychovatelka ve školní družině 
a  jako asistentka pedagoga. Představuji si, 
že ten poslední rok se věnujete jako asistent-
ka hlavně ukrajinským dětem. Je možné 
říci, kolik dětí z  Ukrajiny je v  současnosti 
na jedovnické škole a jak podle Vás zapad-
ly mezi zdejší děti? Jak zvládají školu? Jsou 
nebo byly v nějakém kurzu češtiny? Účastní 
se pouze běžné české výuky, nebo mají ně-
jak zajištěnou i  např. výuku ukrajinštiny 
a ukrajinské „vlastivědy“?
Na  otázky týkající se školy bohužel nemohu 
odpovídat, mám podepsanou mlčelivost.

Požadavek mlčenlivosti chápu, na  druhou 
stranu mé otázky jsou všeobecné, netý-
kají se nikoho osobně, něčího soukromí, 
proto jsem zkusila položit stejné dotazy 
přímo ředitelce ZŠ Jedovnice Ing. Lence 
Danielové, PhD. – ta mi odpověděla takto:
V současné době naši ZŠ navštěvuje 15 žáků 
z  Ukrajiny. Děti k  nám z  válkou zasažené 
Ukrajiny přicházely postupně od  března 
2022.
První příchozí děti většinou neměly žádné 
vybavení do školy. Chtěla bych proto i touto 
cestou poděkovat všem rodičům a  zaměst-
nancům školy, kteří přispěli peněžním da-
rem či darovali potřebné pomůcky, školní 
batohy a oblečení či jiné vybavení. Velice si 
toho vážíme.
Děti jsou již ve  škole adaptované, našly 
si mezi spolužáky nové kamarády. Žáci 
z  Ukrajiny mají ve  škole zajištěné doučo-
vání češtiny. Ostatní předměty absolvují 
se svými spolužáky ve  třídě. Ukrajinsky je 
nevzděláváme. Někteří žáci v  odpoledních 
hodinách mají ještě online výuku, kterou 
organizuje jejich původní škola na Ukrajině. 
O tom, kolik takových dětí je, ale přehled 
nemáme.
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XX Vraťme se tedy k vašim zkušenostem někdej-
ší cizinky v novém domově. Je v něčem život 
v Česku výrazně jiný než na Ukrajině? Teď 
mám na mysli život v normálních časech, nyní 
v době války se to ani vůbec srovnávat nedá...
V  Česku jsem si poměrně rychle zvykla, největší 
rozdíl oproti Ukrajině, který mě zde překvapil, bylo 
to, že Češi v  neděli neodpočívají a  pracují. Zvyky 
a  svátky jako Velikonoce a  Vánoce slavíme oboje, 
podle českého i ukrajinského kalendáře.
Další rozdíly mezí Ukrajinou a ČR: většina lidí ze 
západu Ukrajiny nemá stálou práci a  celé rodiny 
odjíždějí na sezónní práce do západní Evropy. Češi 
obvykle mají stálé zaměstnání a jsou vázaní na jed-
no místo, kdežto Ukrajinci jeden rok jedou třeba 
do  Portugalska, druhý do  Česka, podle toho, kde 
je práce.

XX Díky překladu paní Ljubov se na závěr se-
známíme s několika ženami, které už více než 
rok jsou našimi (dočasnými?) sousedkami, ale 
vlastně o nich skoro nic nevíme.
•	 Marie: „Přijela jsem z Ivano-Frankovské oblas-

ti s dvěma dcerkami. Spolu s námi přijela i má 
sestra Lesja s dvěma kluky. Když na Ukrajině 
začaly létat rakety, zavolal nám náš známý 
z  Jedovnic a  řekl, že můžeme přijet k němu. 
Bydleli jsme u něho, dokud jsme si nenašli jiné 
ubytování. Po měsíci hledání se nám podařilo 
sehnat zaměstnání přes Úřad práce. Teď bydlí-
me na internátě na SPŠ Jedovnice. Dříve jsme 
se sestrou Lesjou pracovaly v  České republice, 
tak jsme už trochu mluvily a  rozuměly česky. 
Tady v  Jedovnicích už jsme si všichni zvykli, 
potkali jsme zde ukrajinské krajany z  jiných 
oblasti, které jsme před tím neznali. Našli jsme 
si mezi nimi nové přátele, ale také jsme našli 
kamarády i mezi českými lidmi. Naše děti cho-
dí do školy, jsou spokojené. Musím říct, že nám 
dříve i teď Češi hodně pomáhají.“

•	 Lena: „Přijela jsem z  Kyjeva s  dvěma dět-
mi. Do Jedovnic jsme se dostali přes KACPU 
(Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině). 
Ze začátku jsme bydleli v  Lipůvce, potom 
nás přestěhovali do  Jedovnic. Teď bydlíme 

na  internátě na  SPŠ Jedovnice. Když jsme 
přijeli, hledala jsem dva měsíce práci, bez 
znalosti českého jazyka to bylo těžké. Potom 
se mi podařilo najít práci, kterou jsem dě-
lala i  na  Ukrajině, jsem kuchařka. Tady 
v  Jedovnicích už jsme si zvykli, našli jsme 
kamarády, jak Ukrajince, tak i Čechy. Starší 
dcera chodí do  ZŠ Jedovnice. Ze začátku to 
bylo pro ni ve  škole těžké, nerozuměla, ale 
teď si už zvykla. Mladší syn chodí do  školky 
v Jedovnicích. Chybí nám rodina, která zůsta-
la na Ukrajině.“

A úplně nakonec se představuje slečna, která 
překladatelku vůbec nepotřebovala, mluví 
totiž už výborně česky. Povídala jsem si s ní 
docela dlouho, z rozhovoru vybírám:
Olesia
Když paní Ljubov v závěru chaloupeckého se-
tkání pozvala k  mikrofonu své krajanky, aby 
o sobě něco krátce řekly, odkud k nám přišly 
a  jak se jim v Jedovnicích žije, tak jako první 
se osmělily k  vystoupení na  pódiu mamin-
ka s  dcerou, které už rok bydlí v  Jedovnicích 
v ubytovně Riviéra. Dívka se představila velmi 
pěknou češtinou jako Olesia.
Olesia pochází z Charkova. První den ruského 
útoku těžce zasáhl právě toto město. Několik 
dnů se ani nedalo odjet, nebylo možné sehnat 
benzín. Pak se jim to s maminkou ale přece jen 
podařilo. Dorazily do  krajského asistenčního 
centra na  brněnském výstavišti. „Tam to šlo 
velmi rychle a za dvě hodiny jsme měly vyřízená 
víza, bankovní kartu a doporučení na ubytování 
v  Jedovnicích, dokonce nás sem dovezli hasiči,“ 
vzpomíná Olesia. Na  Riviéře žije několik de-
sítek ukrajinských žen a  dětí. Do  Chaloupek 
společně uvařily a s hrdostí přinesly ukrajinské 
národní jídlo – vareniky.
Olesia se tak dobře česky naučila v jazykovém 
kurzu v Blansku. „Čeština je docela blízká ukra-
jinštině, ale některá stejná slova mají úplně jiný 
význam, například čerstvý u nás znamená pravý 
opak. A také je pro mě docela obtížná výslovnost 
slov s několika souhláskami za sebou, to v ukra-
jinštině skoro vůbec nemáme,“ přibližuje s úsmě-
vem Olesia své zkušenosti. Do výuky češtiny se 
ale podle ní zapojila jen malá část ukrajinských 
uprchlíků, pro maminky s  malými dětmi 

Poděkování patří všem pedagogům, kteří se 
od začátku válečného konfliktu věnují nově 
příchozím dětem z  Ukrajiny, a  také paní 
Ljubov Nečasové, která se stala na naší škole 
adaptační koordinátorkou.
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i  pro staré lidi bylo dojíždění komplikované. 
Mnozí ani po  roce česky nemluví a  zůstávají 
tak v  uzavřené sociální bublině. Je to limi-
tující i  při hledání práce. Olesie se podařilo 
najít zaměstnání v  oboru, který vystudovala 
na Ukrajině. Už několik měsíců pracuje v Brně 
jako programátorka.
Olesiin tatínek zůstal na Ukrajině, je teď v ar-
mádě. Jejich dům ještě stojí, ale je hodně rozbi-
tý, nemá okna ani dveře. Sousední dům zasáhla 

raketa, ten už nestojí vůbec. „Před válkou jsme 
s rodiči cestovali po Evropě, byli jsme i v Česku, 
líbilo se nám v  Praze – ale jako turistům… 
Nenapadlo nás, že by z  nás mohli být uprchlí-
ci…“ Olesia věří, že ještě tento rok válka skončí 
a bude se moci vrátit domů – podle jejích slov 
po  návratu touží naprostá většina Ukrajinek 
a Ukrajinců, které zná.

Rozhovor připravila Soňa Plchová

Historie
Kroniky vyprávějí (část druhá)

9. února tohoto roku jsme se rozloučili s  pa-
nem Jiřím Gundackerem, který byl dlouhá léta 
nedílnou součástí místní Základní umělecké 
školy. Do muzikantského nebe odešel jen pár 
dnů poté, co oslavil svých 80 let. V souvislosti 
s touto smutnou událostí se nabízí vzpomenout 
na tohoto významného člověka, který u zrodu 
zdejší Základní umělecké školy stál a  který 
po sobě zanechal nesmazatelnou stopu. 
Poprosila jsem kroniky, aby pověděly víc... 
A  kronika roku 1979 říká, že (převzato do-
slova) ...
„Když se před 10 roky mezi žáky školy projevil 
zájem o hudbu, byla v Jedovnicích zřízena po-
bočka Lidové školy umění Blansko. Žákovský 
dechový orchestr, později i taneční soubor, kte-
rý vznikl ze žáků školy, docílil velmi dobrých 
výsledků doma i v zahraničí. Zájem o hudební 
vzdělání rostl, proto bylo na  základě rozhod-
nutí radou národního výboru dohodnuto se 
zástupci LŠU v  Blansku zřídit v  Jedovnicích 
samostatnou Lidovou školu umění, k  čemuž 
došlo 26. 3. 1979.
Lidová škola byla otevřena 3. 9. 1979 za účasti 
zástupců místního národního výboru a  také 
tehdejšího okresního školního inspektora 
Oldřicha Krejčího. Ředitelem školy byl jme-
nován toho roku 36letý dosavadní vedoucí 
odbočky Jiří Gundacker z Blanska. 
Do  1. ročníku se přihlásilo 270 žáků, kteří 
se hudbě a  zpěvu vyučovali denně v  budově 
ZDŠ ve  třídách 1.–5. ročníků od  13 do  19 

hod. Řádnými učiteli byli jmenováni Javorský 
Miloslav a Javorská Magdalena. Tanci vyučuje 
Iva Králová, která do Jedovnic dojíždí. Jako ex-
terní učitelé vyučují Havelka Josef, člen soubo-
ru Moravanka (klarinet), Zouhar Jaroslav, rov-
něž člen souboru Moravanka (pozoun), Fuksa 
Jaroslav, člen Státního divadla Brno (klavír 
a  klarinet), Šumbera Ladislav (kytara a  hou-
sle). Lidová škola má v  budově k  dispozici 3 
místnosti, ředitelnu, sborovnu a sklad. Vyučuje 
se na nástroje klavír, akordeon, housle, violon-
cello, kytara, trubka, pozoun, tuba, klarinet 
a bicí nástroje. 
K veřejným vystoupením má LŠU soubor de-
chový mladších (17 členů), dechový starších 
(17 členů) a taneční soubor (20 členů). Soubory 
mají vlastní kroniku, kterou vede V. Suchý. 
LŠU dává Jedovnicím záruku, že dobré hu-
dební tradice budou v obci zachovány.” Tolik 
kronika. 
Přeneseno do současnosti, nelze než souhlasit. 
Jedovnická „zuška”, jak se jí lidově říká, má 
svoje skvělé jméno podloženo dlouholetou 
tradici. Vypustila do  světa spoustu kvalit-
ních jedinců, jejichž umělecké kořeny jsou 
zapuštěny právě tady, v  učebnách jedovnické 
ZUŠ. Ať už jsou to členové místních hudeb-
ních těles Bivojanka či Olšověnka, ať už jsou 
to absolventi vyšších uměleckých škol a  nebo 
ti, kteří si jen tak pro potěšení zahrají třeba 
doma. Z úspěšných absolventů je to například 
Matěj Šíbl, který v letech 2011–2015 studoval 
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hru na  trombon na konzervatoři v Brně, dále 
na  Hudební fakultě Janáčkovy akademie 
múzických umění a v r. 2013 se stal externím 
členem orchestru Městského divadla Brně, 
kde je od  r. 2015 zaměstnán. Je také členem 
Akademie Filharmonie Brno a  působí v  růz-
ných orchestrech a komorních seskupeních.
Jedovnická umělecká škola má kromě hudeb-
ních oborů i obor taneční a výtvarný, tentokrát 

jsou tyto řádky věnovány, právě s  ohledem 
na  jméno a  odkaz pana Jiřího Gundackera, 
tomu hudebnímu. Co dodat závěrem? Základní 
umělecká škola je v Jedovnicích pojmem, který 
k  našemu městysi už neodmyslitelně patří, 
a v tomto duchu se nese i naše vzpomínka a po-
děkování panu Jiřímu Gundackerovi, který 
velkou část života věnoval právě této škole.

Jitka Koutná, kronikářka

Pomístní jména v okolí Jedovnic: Památný kámen 

(podle strojopisu Jiřího Pokladníka z roku 1977 s názvem Pomístní jména okolí Jedovnic)
Nejedná se ani tak o  pomístní jméno, jako 
o konkrétní místo při cestě z Riviéry ke Kůlně, 
přibližně v rovině s hrází rybníka Budkovanu, 
kde po pravé straně, v blízkosti této cesty, ukry-
tý v lesíku, leží nenápadný kámen s letopočtem 
1879 a iniciálami K.F.I.F. 
Jde pravděpodobně o  počáteční písmena slov 
Kaiser Franz I. Feldmanevren. V  tomto roce 
se totiž konaly v  tomto prostoru velké polní 
manévry rakousko-uherské armády a na  tom-
to místě byl umístěn stan vrchního velitelství. 
Několik dnů zde byl přítomen a ubytován i cí-
sař František Josef I.

Jitka Koutná, kronikářka
Poznámka redakce: Takto o  památném ka-
menu skutečně píše pan Pokladník, jde však 
o  léta tradovaný omyl. V Jedovnickém zpra-
vodaji 2016 / 5+6 (str. 2 a str. 29–31) o tom 
vyšel rozsáhlý článek J. Plcha Památný ká-
men císaře Františka Josefa I., kde autor 
upozorňuje, že na  památném kameni je mezi 

literami KFIE (ne KFIF!) a  letopočtem 1879 
ještě nezřetelný další text „den24Apr“. Je tedy 
datován na 24. duben 1879. KFIE vyjadřuje 
KAISER FRANZ IOSEPH ERSTE, tedy 
Císař František Josef První. 
V  roce 1879 se však žádné manévry rakous-
ko-uherské armády nekonaly. Pravda je, že 
František Josef I. a Alfons XII. přes Jedovnice 
projížděli v  průběhu manévrů u  Drahan, ale 
to bylo v  roce 1883 a oba monarchové pouze 
přesedali na  jedovnickém náměstí z  kočárů 
na koně. 
Pro datum 24. dubna 1879 existuje překvapi-
vé vysvětlení – ten den slavili František Josef 
I. a  císařovna Sisi stříbrnou svatbu, oslavy 
probíhaly po celé monarchii, a patrně se nějaká 
slavnost konala i na louce u Budkovanu. Takže 
tuto událost připomíná náš památný kámen! 
Nutno ještě dodat, že kámen dnes leží trochu 
jinde, asi 90 m západněji od původního místa. 
Přesunut byl někdy v letech 1992–1994.

Napsali jste nám
K videožurnálu z března 2023 – vzpomínky na masopust

Při sledování současného březnového videožur-
nálu nemohu určit, který ze sedmnácti publi-
kovaných příspěvků v něm je nejlepší, všechny 
mě potěšily výběrem, informační i  zábavnou 
hodnotou i videozpracováním. Ale přesto mne 
z  nich tři zaujaly více. Masopust, pochování 

basy, maturitní ples místní průmyslovky. 
Současně s jejich zhlédnutím se mně v paměti 
ihned vybavily vzpomínky na  stejné události 
z dávné minulosti, na jiných místech a za roz-
dílných podmínek. Tehdy ne jako videozázna-
my, ale za mé přítomnosti.
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Nezapomenutelný pro mne byl první masopust 
po skončení druhé světové války, během které 
se tento svátek u  nás masopustními průvody 
nepřipomínal. Proto ten první poválečný v roce 
1946 byl pro obec, a zejména pro nás děti velmi 
významný. V naší obci proběhl s pietní úctou. 
Proč s úctou?
V přední částí důstojného masopustního prů-
vodu obcí šlo v dvojstupu dvanáct takzvaných 
„pánů“ ve  slavnostních černých oblecích s  bí-
lými košilemi a kravatou, s černými klobouky 
na  hlavě. Byli to místní mládenci, toho roku 
odvedení do vojenské služby. V jejich čele krá-
čel s „právem“ v ruce Mirek Novák, jehož otec, 
jednatel místní sokolské jednoty, byl v  roce 
1942 za odbojovou činnost ve Vratislavi popra-
ven, což bylo příčinou té pietní úcty „pánů“. 
Všichni „pánové“ nesli ve  zdvižené ruce nad 
hlavou asi osmdesát centimetrů dlouhou 

dřevěnou šavli, na  niž jim při průchodu obcí 
hospodáři v  zemědělských staveních napicho-
vali kusy bílé slaniny, které pak byly v  hor-
ní hospodě výtečnou zaslouženou posilou 
a  pochoutkou k  čerstvému domácímu chlebu 
na společné hostině k ukončení masopustního 
dne. Ráno dozvukem „pochované basy“ byli 
školáci, kteří ve středu ráno přecházeli do školy 
pod kostelem s šedivým křížkem na čele.
Druhý památný masopust jsem prožil v  roce 
1957 ve slezské obci Vřesina u Ostravy, kde 
udržovali tradici třídenního svátku masopus-
tu. První masopustní den odpolední průvod 
skončil k večeru v místní Sokolovně na veselici 
do půlnoci, příští den početní zájemci se k ve-
čeru opět sešli v Sokolovně na veselici a úterním 
pochováním basy na poslední veselici třídenní 
svátek masopustu ukončili.

Ivo Máčel

Pozvánky 
 X Skautská pouť 

V  sobotu 22. dubna se okolí Jedovnic 
a Senetářova stane cílem desítek skautů z celé-
ho Jihomoravského kraje. Právě v sobotu totiž 
proběhne tradiční skautská pouť ke dnu sv. Jiří, 
tentokrát mše proběhne v jedovnickém kostele 
sv. Petra a Pavla. V tento den se tak můžete těšit 
na zvýšený výskyt skautských krojů v okolí naší 
obce.

 X Pozvánka na slet čarodějnic
TJ Sokol Jedovnice vás zve na zábavné odpo-
ledne pro děti – Slet čarodějnic v sobotu 29. 
dubna 2023 od  16 hodin na  sokolské hřiště 
Na Kopci.
Pro děti budou připravena sportovní stanoviště 
a  dílničky, čarodějnický tanec, opékání vlast-
ních či zakoupených špekáčků, čepovaná limo-
náda, pro dospělé pivo. 
Doporučený „dress code“ – čarodějnický či 
kouzelnický kostým. Těšíme se na vás! 

 X Ztracené domovy
Neděle 7. května 2023, kinosál kulturního 
domu v Jedovnicích od 17.15.

Přednáší Mgr. Dana Vedra z Historického od-
dělení Moravského zemského muzea v Brně.
Přednáška o  vysídlení vesnic Drahanské 
vrchoviny v  době německé okupace kvůli 
rozšíření vyškovského vojenského výcvikového 
prostoru v letech 1941-1945 a o jejich poválečné 
obnově (1945-1950).
Vystěhování se týkalo více než 18  000 oby-
vatel ze 33 obcí Vyškovska, Prostějovska 
a Blanenska. Jedovnic se sice vystěhování pří-
mo nedotklo, ale podle původních plánů měly 
být částečně vystěhovány i ony.
Ve videoprojekci budou prezentovány dílčí ka-
pitoly tématu: průběh odsunu, jednotlivé fáze, 
návrat obyvatel a obnova oblasti.
Zve kulturní komise

 X Století blanenské sokolovny 
– do  11. června výstava v  Muzeu Blanenska 
(více na str. 28)
Otevřeno úterý–neděle 10–17
Vzpomínání na blanenskou sokolovnu (soused-
ská univerzita)
pátek 28. dubna 2023 v 17.30 – Kino Blansko
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PIONÝR JEDOVNICE POŘÁDÁ

21. - 25. 8. 2023 Příměstský tábor 

BAREVNÉ PRÁZDNINY
Taky jsi to slyšel?

Prý na konci duhy čeká poklad, ale na kterém?
Veselý a pestrý program, výlet, vaření na ohni, 

keramická dílna a každý den v jiné barvě.

CENA: 1900 Kč
V ceně výlet, každý den 
teplý oběd, svačiny, 
návštěva keramické dílny 
a poklad

PROGRAM:
7:30 – 16:30,
pro všechny děti do 10let, 
sraz vždy v klubovně pod 
KD v Jedovnicích

Přihlášky a informace 
na našem webu: 

pionyr.jedovnice.cz

Kontaktní osoba: 
Mgr. Pavlína Héčová, 
tel:. 736 269 919

Odpoledne plné zpěvu – se šesti sbory

Myšlenka Festivalu pěveckých sborů 
v Jedovnicích vznikla v  Písni v  době postco-
vidové. Jelikož jsme dlužily pozvání několika 
sborům, chtěly jsme jim jejich pohostinnost 
oplatit koncertem u nás. A což je pozvat všech-
ny najednou a udělat rovnou festival? Pozvání 
na  25. března přijaly: komorní smíšený sbor 
Těžké harmonično z  Brna, komorní ženský 
sbor Puellae Cantantes z  Bruntálu a  Smíšený 
pěvecký sbor z Příkaz u Olomouce. A protože 
Píseň často spolupracuje se ZUŠ F. B. Ševčíka 
Jedovnice, představi-
ly se i dětské sbory – 
Rosničky z  Jedovnic 
a  spojené sbory ze 
Křtin a  z  Lipovce. 
Koncert zahájila 
starostka Jedovnic 
Ing.  Irena Žižková, 
promluvil také Petr 
Kučera, krajský před-
seda Unie českých 
pěveckých sborů. 
Sbor střídal sbor 
a  vyvrcholením byl 
zpěv společných skla-
deb, do kterého jsme 
zapojili i  všechny 
diváky. 
Zorganizovat festival 
pro stovku sborových 
zpěváků (dospělých 
i  dětských) chce or-
ganizační um, a  ten 
naše členky ŽPS 
Píseň mají. Po  skon-
čení oficiální části 
následovalo pohoš-
tění, kde k  poslechu 
i  tanci hrála spřá-
telená kapela Třetí 
podání. Spokojenost 
byla více než stopro-
centní. Za  vše mluví 
zpráva jedné zpěvač-
ky z  Příkaz (v  origi-
nálním hanáckém 

znění): „Belo to moc faň, štere sbore dospěli, dva-
krát děcka, všeci krásně zpivale. Nélepši asi bele 
Brňáci, osm mladéch ledi ze zajimavém repertoá-
rem. Závěrečné raut neměl chebo, belo tam všecko 
možny a všecko moc dobry.“
Děkujeme všem divákům za  jejich přízeň, 
Květinářství u Zelinků za květinové dary a TJ 
Sokol Jedovnice za pomoc s organizací.

 Za ŽPS Píseň Katka Veselá


