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Jaro je opravdu tady. Dokládá to naše fotografie, kterou jsme pořídili na 
jedné z jedovnických skalek. Sněženky, bledule, krokusy či hyacinty ozdobily 
a prozářily předzahrádky. Pěkné jaro přejeme všem čtenářům Informací.

Dále v čísle: * Termíny sběru železného šrotu a nebezpečného odpadu,* Další 
sbírka pro Diakonii Broumov, * Rozpočet městyse, * 60. výročí MS ČČK 
Jedovnice, * 30. let ZUŠ Jedovnice, * Pozvánky na akce v měsíci dubnu a 
květnu, * Mamograf v Blansku, * Rozlosování kopané, * Pozvání na rozhlednu.
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Informace z rady a zastupitelstva

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 51 ze dne 02. 02. 2009

Na základě předložených zpráv a projednaných záležitostí: 

Rada městyse schvaluje
• výzvu k podání nabídky na poskytnutí úvěru dle předloženého návrhu.

Rada městyse bere na vědomí
• výroční zprávu ZŠ za školní rok 2007 / 2008 schválenou radou školy 19. 12. 2008.
• usnesení SÚO Jedovnice o zastavení stavebního řízení Klubu vodních sportů, Je-

dovnice, ve věci stavebních úprav a přístavby objektu č. e. 446.
• oznámení MěÚ Vyškov o zahájení projednání návrhu ÚP Ruprechtov. 
• zápis z jednání komise pro občanské záležitosti ze dne 07. 01. 2009.

Rada městyse souhlasí
• s udělením licence na provozování veřejné linkové osobní dopravy firmě Tourbus, a. s. 

,Brno na linku Brno -Ochoz u Brna – Křtiny - Březina dle předloženého návrhu.
• s udělením licence na provozování veřejné linkové osobní dopravy  firmě ČAD 

Blansko, a. s. , Blansko, na linku Brno – Ochoz – Křtiny - Jedovnice, dle předlože-
ného návrhu.

• s udělením licence na provozování veřejné linkové osobní dopravy firmě ČAD 
Blansko a. s. , Blansko, na linku Blansko – Jedovnice - Studnice, dle předloženého 
návrhu.

• s udělením licence na provozování veřejné linkové osobní dopravy firmě ČAD 
Blansko a. s. , Blansko, na linku Blansko – Jedovnice – Senetářov – Ruprechtov - 
Vyškov, dle předloženého návrhu.

• s konáním závodů horských kol GT ZASKAR 2009 dne 12. 09. 2009, pořadatel 
Galant Brno.

• s komunikačním a kanalizačním napojením stavebníků J. a J. Hlouškových, Jedov-
nice, na pozemku p. č. 650, která je v majetku městyse, dle předloženého návrhu.

• s vykácením 3 ks. stromů v zahradě MŠ  Jedovnice dle předloženého návrhu.
• s provedením ozdravného řezu stromu u pomníku TGM dle předloženého návrhu.
• s provedením ošetření stromů na Sokolském hřišti, žadatel TJ Sokol Jedovnice.

Rada městyse jmenuje
• komisi pro výběr ředitele Olšovce s.r.o. ve složení rada městyse a jednatelé Ol-

šovce s. r. o..
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Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 52 ze dne 16. 02. 2009

Na základě předložených zpráv a projednaných záležitostí:

Rada městyse schvaluje
• výjimku z obecně závazné vyhlášky č. 5 / 2005 O pořádání veřejných produkcí 

a zajišťování veřejného pořádku na den 31. 05. 2009 do 24,00 hodin, žadatel Pavlof 
s. r. o.Brno.

• smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby s J. Pokladníkovou, Jedovnice, J. Poklad-
níkem, Jedovnice, dle předloženého návrhu.

Rada městyse bere na vědomí
• rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu, které 

se budou konat ve dnech 05. 06. a 06. 06. 2009.
• oznámení termínu zahájení přezkoumání hospodaření městyse JMKÚ.

Rada městyse souhlasí
• s vybudováním vodovodních a kanalizačních přípojek pro 4 chaty nad Olšovcem 

s. r. o., pověřený žadatel L. Pernica, Jedovnice, za předpokladu, že bude uzavřena 
smlouva o věcném břemeni a smlouva o službě s Olšovcem s. r. o..

• s převodem členských práv a povinností k bytu L. Hřebíčka, Zahradní, Jedovnice, 
na M. Ševčíka, Jedovnice.

• s pronájmem hladiny rybníka Olšovec na pořádání plaveckých závodů dne 07. 06. 
2009, žadatel SKP Kometa Brno, dle předloženého návrhu.

Rada městyse uděluje
• plnou moc JUDr. Lakotovi, Rudice, k zastupování městyse k jednáním ve věci po-

zemků p. Moťovského v Olšovci s. r. o.. 

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 53 ze dne 21. 02. 2009

Na základě předložených zpráv a projednaných záležitostí:

Rada městyse schvaluje
• smlouvu o smlouvě budoucí mezi Svazkem obcí Spolkem pro rozvoj venkova Mo-

ravský kras a Městysem Jedovnice na vybudování cyklostezky dle předloženého 
návrhu.

Rada městyse 
• ve funkci zřizovatele společnosti Olšovec s. r. o. vybrala na místo ředitele autokem-

pu Olšovec s. r. o. J. Farlíka, Jedovnice.
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Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 54 ze dne 09. 03. 2009

Na základě předložených zpráv a projednaných záležitostí:

Rada městyse schvaluje
• smlouvu o poskytnutí úvěru na financování „Camping po celý rok“ s Komerční bankou, a.s..
• hospodaření Mateřské školy Jedovnice za rok 2008 dle předloženého návrhu.
• hospodaření Základní školy Jedovnice za rok 2008 dle předloženého návrhu.
• zvýšení nájemného za pronájem pozemků pod chatami dle Výměru MF 01 / 2008 na 

8,- Kč/m2.
• mandátní smlouvu mezi Městysem Jedovnice a firmou Wallet s.r.o.Praha, pobočka 

Boskovice, na výkon zadavatelské činnosti dle zákona č.137 / 2006 Sb. na řízení 
Modernizace učebny přírodovědných předmětů  a učebny ICT na ZŠ Jedovnice.

• nájemní smlouvu se společností VENTUREAL s. r. o. Brno na pronájem části bu-
dovy ZŠ a dotčených pozemků za účelem zřízení, užívání, provozování a údržby 
fotovoltaické elektrárny dle předloženého návrhu.

Rada městyse bere na vědomí
• termín veřejného projednání změn ÚP Blansko 21. 04. 2009.
• zrušení ochrany 2 památných stromů v lokalitě Převážka Správou CHKO Mor.kras 

Blansko z důvodu špatného zdravotního stavu.
• Oznámení o odmítnutí žádosti o dotaci na pořízení štěpkovače z důvodu nedostatku 

finančních prostředků ke spolufinancování z Programu rozvoje venkova předložené 
SZIF Brno.

• zápis z valné hromady Honebního společenstva Rudice konané 19. 02. 2009.
• zápis k jednání komise pro mezinárodní spolupráci ze dne 17. 02. a 03. 03. 2009.
• zápis z jednání komise kulturní ze dne 19. 02. 2009.

Rada městyse souhlasí
• s pořádáním klubového setkání a výstavy Moravskoslezského klubu chovatelů a 

přátel leonbergerů v Olšovci s. r. o. ve dnech 30. 04. - 03. 05. 2009.
• s vybudováním plynovodní přípojky pro RD č. p. 377, žadatel R. Crhonek, Křti-

ny, dle předloženého návrhu za předpokladu, že po ukončení prací bude pozemek 
městyse uveden do původního stavu.

• s rozšířením optického kabelu dle předloženého návrhu, žadatel Ing. Z. Lebiš, Jedovnice.
• s rekonstrukcí trafostanice Habeš, žadatel ENERGETIKA Boskovice, dle předlože-

ného návrhu.

Rada městyse nesouhlasí
• odprodejem pozemku p. č. 380 a části pozemku p. č. 288 / 8, žadatel Ing. M. Ševčík, 

Jedovnice.
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Rada městyse uděluje
• plnou moc k zastupování zadavatele při uveřejňování údajů v Informačnim systému 

o veřejných zakázkách firmě Wallet s. r. o. Praha, pobočka Boskovice.

Rada městyse stanovuje
• že organizační záležitosti oslav 10. výročí podpisu smlouvy o spolupráci s městy 

Aschheim a Dornach ve dnech 22. 05. - 24. 05. 2009 jsou v plné kompetenci pra-
covníků úřadu městyse, hlavní koordinátor paní B. Ševčíková.

 Usnesení z jednání Zastupitelstva městyse Jedovnice,
konaného dne 04.03.2009 na Úřadu městyse Jedovnice, dveře č. 20.

Na základě předložených zpráv a projednaných záležitostí Zastupitelstvo městyse Jedovnice:

Schvaluje:
 1. Zapisovatelku paní Marii Gabrielovou, tajemnici ÚM.
 2. Ověřovatele zápisu pana Jaroslava Charváta a pana Ing. Josefa Matušku.
 3. Návrhovou komisi ve složení pan MUDr. Aleš Kleinbauer a Mgr. Anna Bayerová.
 4. Zprávu starosty městyse o kontrole úkolů ze zasedání zastupitelstva městyse ko-

naného dne 17. 12. 2008. 
 5. Rozpočet městyse pro rok 2009. Stanovuje jako závazné limity rozpočtu celko-

vé výdaje na jednotlivých paragrafech. Současně ukončuje platnost rozpočtového 
provizoria na rok 2009. Rozpočet je přílohou zápisu.

 6. Delegování pravomocí zastupitelstva městyse na radu městyse: provádět rozpoč-
tová opatření do výše 500 000,- Kč ročně v jednotlivých paragrafech a zapojení 
dotací v plné výši.

 7. Dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí příspěvků dle 
návrhu rozpočtu na rok 2009 v té výši a těm právnických osobám, které jsou uve-
dené v příloze tohoto materiálu.

 8. Odměňování členů Zastupitelstva městyse Jedovnice dle Nařízení vlády č. 20/2009 
Sb., O odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, dle předloženého návrhu.

 9. Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jiho-
východ na projekt Camping pro celý rok. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.

10. Smlouvu o zániku věcného břemene vlastníků manželů Grygových, Jedovnice, 
vedený na LV č. 1 pro k.ú. a obec Jedovnice. K zániku práva odpovídajícího věc-
nému břemeni dojde na základě vkladu do katastru nemovitostí, Katastrální pra-
coviště Blansko.

11. Cenu při výkup pozemků na stavbu Sběrný dvůr ve výši max. 200,- Kč/m2 a to 
s ohledem na dotaci ze SFŽP. Pověřuje radu a starostu projednáním a podpisem 
kupních smluv na sběrný dvůr.

12. Předložení žádosti o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního progra-
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mu „E-goverment v obcích - Czech POINT“ v celkové výši Kč 68.540,-- na up-
grade pracoviště Czech POINT.

13. Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace finanční podpory v rámci Integrované-
ho operačního programu „E-goverment v obcích-Czech POINT dle textu uvede-
ného v příloze.

14. Uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, na pozemku 
parc. č. 5 / 1 k.ú. Jedovnice, LV č. 1 – Městys Jedovnice pro stavbu „Jedovnice, 
přípojka NN, „kostel“. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Bere na vědomí:
 1. Položkové členění rozpočtu pro rok 2009. Zastupitelstvo stanovuje, že v rámci 

paragrafu se změna výdajů jednotlivých položek (kromě mzdových) povoluje. 
Rozpis je přílohou zápisu.

Ukládá radě:
 1. Předat rozpis schváleného rozpočtu zodpovědným pracovníkům za jednotlivé pa-

ragrafy rozpočtu, ředitelům příspěvkových organizací městyse a zástupcům insti-
tucí, kterým byly schváleny příspěvky na činnost pro rok 2009 včetně stanovení 
podmínek čerpání a následné veřejnoprávní kontroly nakládání s přidělenými fi-
nancemi. 

Souhlasí :
 1. S koupí pozemků p.č. 969/6 a 969/8 od vlastníka Česká republika – Úřad pro za-

stupování státu ve věcech majetkových. Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu 
k podpisu kupní smlouvy.

 2. Se směnou části pozemku p. č. 2528 / 16 v majetku paní S. Pokojové, Jedovnice, 
za část pozemku 2528 / 17 v majetku Městyse Jedovnice a následný rozdíl v met-
rech odkoupí Městys Jedovnice za částku 100,-- Kč za m². Zastupitelstvo městyse 
pověřuje starostu k podpisu směnné a kupní smlouvy.

 3. S převzetím úvěru ve výši 12 mil. Kč, který bude použit na financování projek-
tu „Camping po celý rok“ vedený v programu ROP JV pod registračním číslem 
CZ.1.11/2.1.00//0.2.00535.

 4. S účastí městyse v projektu Jedovnicko – ČOV a kanalizace v obcích, připravova-
né „Svazkem vodovodů a kanalizací Boskovice.“ 

 5. S úhradou Svazku vodovodů a kanalizací Boskovice pouze vlastních zdrojů stav-
by a stavebního dozoru (rozdíl mezi skutečnými investičními náklady a dotací), 
připadající na stavby realizované na katastrálním území městyse, dle stavby slou-
žící pro odvedení splaškových vod městyse na ČOV  a příslušný podíl na intenzi-
fikaci ČOV Jedovnice vyplývající z návrhové kapacity ČOV Jedovnice.

 6. Jako vlastník 6ks barokních podstavníků a fragmentu náhrobníku datovaného asi 
do 13. století s přihlášením za kulturní památky.
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Ruší:
  1. usnesení F1 z jednání zastupitelstva městyse ze dne 17.12.2008

Marie Gabrielová, tajemnice ÚM

Zprávy z radnice

Telefonní čísla na úřad městyse

tajemnice - Marie Gabrielová                                                                              516 528 211
stavební úřad – Lenka Pavlíčková, Jitka Koutná, Josef Král                        516 528 212
oddělení kultury a školství – Božena Ševčíková                                                 516 528 213
vedoucí hospodářsko - správního odboru Ing. Marcela Krainerová               516 528 214
starosta městyse - Ing. Jaroslav Šíbl                                                                     516 528 215
referent životní prostředí a odpady – Tomáš Kratochvíl                                      516 528 216
ekonomka – Zdeňka Korčáková                                                                          516 528 217
účetní – Vladimíra Kalová                                                                                   516 528 217
matrika a evidence obyvatel -  Zdeňka Nečasová                                                 516 528 218
redakce Infokanálu                                                                                       516 528 219
policie městyse                                                                                                   516 528 220
telefon – fax                                                                                                  516 442 722

Sběr železného šrotu a nebezpečného odpadu

Úřad městyse dává na vědomí občanům, že proveden sběr železného šrotu v termínech

První termín od pátku 15. 5. do neděle 17. 5. 2009 --  stanoviště na železný šrot
  - Havlíčkovo náměstí parkoviště před Pavlékovými
  - Legionářská ulice u hřiště 
  - Habeš u lomu
  - Na Větřáku plocha před likusákem SPŠ
  - Za Kostelem u garáží ČSAD (nesmí omezit provoz autobusů)
  - pro chataře na parkovišti nad Tyršákem

Druhý termín od pátku 29. 5. do neděle 31. 5.  2009  -- stanoviště na železný šrot
  - Chaloupky u Kříže
  - Na Kopci pod ,,Lipami´´ nad kulturním domem
  - Barachov na pískovém parkovišti
  - pro chataře na parkovišti nad Tyršákem
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Sběr nebezpečného odpadu bude v Jedovnicích proveden
ve středu - 20. 5. 2009  od 15:00 – 17:00 hodin za zdravotním střediskem.

POZOR odpad bude nakládán přímo do kontejneru a ihned po ukončení sběru odve-
zen, proto je nutné dodržet stanovený čas.
Budou se sbírat následující odpady: zbytky barev, televizory, ledničky, zářivky, bate-
rie, pneumatiky, vyjeté oleje.

                                                      Tomáš Kratochvíl, referent

Spalování rostlinných materiálů se řídí Nařízením obce č. 1 / 2004

Nařízení Obce Jedovnice  č. 1 / 2004
O podmínkách spalování rostlinných materiálů 

Rada Obce Jedovnice schválila dne 29.03.2004 podle § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. 
d)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s § 
50 odst. 1 písm. h) a § 3 odst. 5 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně 
některých dalších zákonů, nařízení Obce Jedovnice o podmínkách spalování rostlin-
ných materiálů.

Článek 1 ---  Základní ustanovení
Toto nařízení stanovuje podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů (dále 
jen materiálů) na území Obce Jedovnice. 

Článek 2 --- Podmínky spalování materiálů
1. Spalovat se mohou pouze tyto materiály nekontaminované jinými látkami 1):
 a)  suché dřevo, větve a listí,
 b)  dřevěné uhlí, 
 c)  suché rostlinné materiály,

2.   Spalování materiálů dle bodu 1 může provádět každá fyzická osoba starší 18 let, 
mladší pouze v doprovodu dospělé osoby (dále jen osoba), za dodržení všech bez-
pečnostních, požárních2) a právních předpisů 3) .

3.   Spalování materiálů může být prováděno pouze:
 a)  na vlastním nebo na pronajatém pozemku, nesmí se jednat o veřejné prostranství,
 b)  za dobrých rozptylových podmínek.
 c)  v době do 20 hodin, oheň po této hodině musí být uhašen a nesmí kouřit
 d)  ve dnech pondělí až sobota (mimo neděli a státem stanoveny svátky) 
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4.  Omezení dle odst.3, písm.c) a d) neplatí jedná-li se o tepelnou úpravu potravin  na 
zvlášť vybudovaných  bezpečných ohništích

Článek 3  ---  Oznamovací povinnost
Osoby hodlající provádět spalování většího množství materiálů musí nejméně den pře-
dem na tuto skutečnost upozornit Jednotku sboru dobrovolných hasičů Jedovnice a 
obecní úřad Jedovnice. 

Článek 4  ---  Sankce
Porušení tohoto nařízení lze postihovat jako přestupek, nejde-li o jiný správní delikt 
postižitelný podle zvláštních předpisů nebo trestný čin.3) 

Článek 5  --- Účinnost
Nařízení nabývá účinnosti  29.03.2004

Jan Jelínek v. r. , starosta obce
Ing. Jaroslav Šíbl v. r. , místostarosta obce

____________________________________________________________________
1)  § 3 odst. 5 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 
2)  § 78, odst.1,  zákona č.133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
3)  § 53, odst.1, pís.o, zákona č. 289/95 Sb o lesích , ve znění pozdějších předpisů

Poznámka:
O pálení klestí se dozvíte na internetu - http://www.firebrno.cz/paleni-klesti

Úřad městyse Jedovnice - evidence obyvatel
Přehled k 3l. l2. 2008

Počet občanů                                  2715
Narozeno        27
z toho chlapců         13
z toho děvčat                     14
Přihlášeno        58
Odhlášeno        46
Počet úmrtí        23
z toho mužů         14
z toho žen         9  

Počet občanů k 31. 12. 2007               2 699
Počet občanů k 31. 12. 2008               2 715

Rozdíl                   + 16
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V roce 2008 bylo uzavřeno manželství - Jedovnice  21
              Rudice    8
              Senetářov   1
             Vilémovice    4
Celkem za matriční obvod uzavřeno manželství               34 

V roce 2009  se narodilo první dítě - Erik Nečas, nar. 23. 01. 
2009, Jedovnice, K Propadání č. p. 237 (poznámka redakce … 
v minulém vydání Informací  1 - 2 / 2009 došlo k nesprávnému 
uvedení jména prvního občánka roku 2009. Redakce se rodině a 
čtenářům omlouvá). 

V roce 2008 nejstarší občanka Anna Burianová, Jedovnice, Ba-
rachov č. p. 179, 99 roků

Zdeňka Nečasová, matrikářka ÚM Jedovnice

CZECH POINT na úřadě městyse

kancelář č. 18 – paní Jitka Koutná - výpis z katastru nemovitostí - za první stránku 
zaplatíte 100,- Kč, za každou další 50,- Kč.
kancelář č. 2 – paní Zdeňka Nečasová – výpis z rejstříku trestů  - platíte 50,- Kč, 
kancelář č. 1 – paní Božena Ševčíková – výpis z rejstříku trestů – platíte 50,- Kč, výpis 
z obchodního rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku – platíte dle počtu stránek.                                                       

Marie Gabrielová, tajemnice ÚM

Kabelová televize a přechod na digitální vysílání

   V poslední době si řada z vás stěžuje na méně kvalitní obraz či zvuk. K digitálnímu 
vysílání využíváme vysílač Hády Brno, jehož vysílání je zatím méně kvalitní. Proto i 
naše vysílání nedosahuje takové kvality, jak bychom si představovali. Když se zhorší 
kvalita signálu u analogového vysílání, zhorší se trochu obraz a mnohdy to ani neza-
registrujete. 
U digitálního vysílání se to projeví trhaným obrazem na kostičky, případně výpadky 
programu. Nové programy, proto pořizovat nebudeme.
    Digitální vysílání z Kojálu slibují zahájit na podzim 2009, budeme doufat, že termín 
bude dodržen a připravenost bude lepší než u vysílače Hády. Zatím se v rámci mož-
ností, které máme, snažíme drobnými technickými vylepšeními kvalitu obratu zlepšit. 
Děkujeme za pochopení. 

Marie Gabrielová, tajemnice ÚM
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ROZPOČET PŘÍJMU 2009 schválený zastupitelstvem městyse 04.03.2009

1111 - daň z fyz. osob 4,200.000
1112 - daň z fyz. osob 1,400.000
1113 - daň z příjmů fyz. 320.000
1121 - daň z příjmů právn. osob 6,000.000
1122 - daň z příjmů pr. osob (daň za městys)     717.000
1211 - daň z přidané hodnoty 7,800.000
1334 - odvody za odnětí půdy 25.000
1337 - poplatek za likvidaci odpadu 1,390.000
1341 - poplatek ze psů 85.000
1342 - lázeň (rekr.) poplatek 230.000
1343 - poplatek za užívání veř. prostranství 30.000
1344 - poplatek ze vstupného 1.000
1345 - poplatek z ubyt. kapacity (lůžkovné) 65.000
1346 - poplatek za povolení k vjezdu 1.000
1347 - poplatek za provoz. VHP (místní) 100.000
1351 - odvod z výtěžku VHP 60.000
1361 - správní poplatky 300.000
1511 - daň z nemovitostí 580.000
2449 - ost. splátky půjček (Spolek MK) 1,400.000
2460 - splátky půjčených prostř. (FRB) 550.000
4111 - dotace z MF přes JMKÚ na správu 6171 755.000
4112 - neinvest.  přijaté (dotace z JMKÚ) 1,719.800
4113 - neinvestiční přijaté (vratka zádržky SFŽP) 2,260.000
4116 - neinvest. dotace JMKÚ ( peč.služba ) 300.000
4121 - obce na ZŠ, Krasová na MŠ a byt DPS 688.800
   
 30,977.600
  
1031 - pěstební činnost   170.000
2143 - cestovní ruch 1,695.000
3313 - filmová tvorba 80.000
3314 - činnosti knihovnické 11.000
3319 - ostatní činnosti v kultuře (sál Chaloupky) 30.000
3341 - rozhlas a televize 420.000
3349 - Informace 6.000
3392 - zájmová činnost v kultuře ( kulturní dům ) 70.000
3612 - bytové hospodářství 307.000
3613 - nebytové hospodářství 150.000
3632 - pohřebnictví 2.000
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3635 -  územní plánování 60.000
3639 - komunální služby 35.000
3722 - sběr a svoz komun. odpadu 65.000
3725 - tříděné odpady 150.000
3745 - péče o vzhled obce a zeleň 32.000
4351 - osobní asistence, pečovatelská služba 1,481.400 
5311 - bezpečnost a veřejný pořádek 200.000
6171 - veř.správa 14.000
6310 - obecné příjmy (z úroků) 114.700
6402 - fin.vypořádání volby 2008 14.000
6409 - neindef. platby 3.000
8115 - zůstatek z roku 2008 4,200.000
8123 - úvěr KB 12,000.000    
                 
Příjmy celkem 52,287.700

ROZPOČET VÝDAJŮ 2009 schválený zastupitelstvem městyse 04.03.2009 

1031 - Pěstební činnost 340.000
2143 - Cestovní ruch 13,127.000
2212 - Silnice 802.000
2219 - ostatní záležitosti (chodníky…) 359.000
2221 - provoz veřejné sil.dopravy 133.900
2310 - pitná voda 80.000
2321 - odvádění a čištění odp.vod 374.000
2333 - úpravy drobných vodních toků 534.000
3311 - MŠ 1,329.000
3113 - Školní zařízení ZŠ 2,870.000
3122 - střední odborné školství 15.000
3231 - zákl. umělecká škola (30. výročí založení) 10.000
3313 - filmová tvorba (kino) 517.000
3314 - činnosti knihovnické 471.600
3319 - ostatní záležitosti kultury (sál Chaloupky) 288.000
3322 - obnova a zachování kult. památek  90.000
3326 - pořízení, zachování kulturních památek 120.000
3330 - činnosti registr.církví 100.000
3341 - rozhlas a televize 920.000
3349 - Informace 131.000
3392 - zájmová činnost v kultuře (KD) 1,235.500
3399 - ostatní záležitosti (KPOZ) 82.500 
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3419 - ostatní těl.činnost 611.000
3421 - využití volného času dětí a mládeže (lihovar mládež) 87.000
3612 - bytové hospodářství 685.000
3631 - veřejné osvětlení 1,090.000
3632 - pohřebnictví 184.000
3633 - výstavba a údržba komunikací 400.000
3635 - územní plánování 270.000
3639 - komunální služby 2,526.000
3721 - sběr a svoz nebezp. odpad 50.000
3722 - sběr a svoz komun.odpadu 1,570.000
3723 - sběr a svoz směsného odpadu 750.000
3725 - tříděné odpady 540.000
3729 - ostatní nakládání s odpady 224.000
3745 - péče o vzhled obce a zeleň 1,976.000
4319 - ostat. výdaje (sociální komise+ZP) 25.000
4351 - osobní asistence 1,969.500
5311 - bezpečnost, policie městyse 1,939.000
5399 - ost. neinvest. transfery (přestupková  komise) 25.000 
5512 - požární ochrana 589.500
6112 - ZM 1,487.000
6171 - činnost místní správy 7,330.500
6223 - mezinárodní spolupráce 200.000
6310 - obecné příjmy a výdaje 94.700
6320 - pojištění funkčně nez. 250.000
6399 - ostatní finanční operace 717.000
6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené 208.000
8124 - splátky půjček 2,560.000         

Výdaje celkem 52,287.700
                    

Ing.Jaroslav Šíbl, v.r., starosta Městyse Jedovnice                                                          
 Jan Jelínek, v.r., předseda fin. výboru

Volby do Evropského parlamentu

   Informujeme vás, že volby do Evropského parlamentu se konají v pátek 5.června 
a v soboru 6.června. O ostatních záležitostech spojených s volbami budete průběžně 
informováni na úřední desce a na www stránkách Městyse Jedovnice.

Marie Gabrielová, tajemnice ÚM
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Vysílání z Jedovnic

   Český rozhlas Brno u příležitosti 85. výročí zahájení prvního vysílání z Brna se roz-
hodl, že jedno z vysílání v rámci projektu Moravská rodina se uskuteční z Jedovnic.
   Bude to v pondělí 1. června 2009. Takže si nalaďte frekvenci 106,5 FM a nemusí 
to být jen na tento jeden den. Pořady vysílané stanicí Český rozhlas Brno jsou velmi 
různorodé, a protože se týkají různých oblastí, mohou být zajímavé pro všechny z Vás.

Bleší trh

• Prodám kuchyňskou linku délky 1,80 m s nerezovým dřezem, odkapávačem a ba-
terií. Barva tyrkysová, velmi zachovalá, stáří 5 let. Možno kdykoliv zhlédnout po 
domluvě na mob. 776 178 636 nebo 516 414 295.

• Koupím staré pohlednice do roku 1950. tel. 608 420 808

Zprávy z Jedovnic

Sbírka pro Diakonii Broumov 22. 02. 2009

   Jak už se stalo u nás zvykem, pořádá místní skupina Českého červeného kříže  na 
požádání Diakonie Broumov humanitární sbírku různých pro nás již zbytečných věcí, 
jako je oblečení, lůžkoviny, záclony, přikrývky,hračky, nádobí. Tak se stalo i v neděli 
22. února. Bylo odevzdáno 149 plných pytlů a 4 krabice s nádobím. Nejvíce jich bylo 
jako vždy s oblečením, které by jinak skončilo v popelnici či kontejneru.
   Vámi darované věci budou použity pro humanitární účely a pomohou mnohým so-
ciálně potřebným občanům. Děkujeme jménem potřebných za Vaši pomoc a za to, že 
jste se sbírky přes nepříznivé počasí zúčastnili v tak hojném počtu.

Příští sbírka bude již v neděli 3. května 2009
od 13,00 do 17,00 hodin v sále v Chaloupkách.

Jaké změny nastaly v mateřské škole?

   „Říkali si vrabci s kosy, když chodili sněhem bosí, říkali si jestli brzy přestanou ty 
velké mrazy, že by mohlo brzy zas přijít jaro mezi nás.“
   Ano, to byla zásadní změna - přišlo jaro do školky. První květiny, obrázkové mate-
riály, výrobky a výkresy prosvítily všechny prostory mateřské školy.  A další změna? 
Spíše informace – mateřská škola připravila podklady pro webové stránky.
   Pojali jsme školku jako rybník a jednotlivé třídy nesou označení shodná se životem 
okolo. Tedy hastrmánci, kapříci, kačenky, žabičky, ráčci. Abychom symboly tříd uved-
li v život, sehráli jsme pro děti pohádku O hastrmánkovi v rybníku Olšovci.
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    Jakmile sluníčko rozpustilo sníh, čekalo nás konečné rozhodnutí, zda náletové stro-
my ponechat nebo ne. Zeleni a péči o ni věnujeme nemalé finanční částky i pracovní 
úsilí. Chceme mít pěkné prostředí, upravenou a čistou školní zahradu. 
Z tohoto důvodu máme osázené dřeviny okolo plotů, abychom aspoň částečně zabrá-
nili a ochránili se od prachu a zplodin ze silnice. Ovšem přírodě neporučíte. Z náletu 
vyrostly vysoké stromy a část našeho pracně ošetřovaného živého plotu začala chřad-
nout. Po dlouhém zvažování pro a proti a po svolení radnice jsme se rozhodli radikál-
nímu řešení, které bylo realizováno 12. března.
   „Na vysokém jarním nebi zlaté slunce stojí. Hřeje, to je zapotřebí. Všechny zimní 

bolístky nám zhojí.“
   Děti z dramatického kroužku 
nezahálely a připravily si pro 
nás Dvě pohádky z lesa. Před-
stavení se uskutečnila dvakrát, 
pro děti ze školky a druhé pro 
veřejnost. Profesionální herci 
přijeli s pohádkou Máša a med-
věd. A ještě jedna důležitá akce 
se uskutečnila v závěru března 
– zápis dětí do mateřské školy 
na školní rok 2009 / 2010. Za-
psáno bylo 33 dětí.
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   „Dnes je apríl, to je mela! Co ten vítr a déšť dělá! Větřík řádí nejvíce. Kde je deštník, 
čepice…?“ 
   Duben, aprílový měsíc. Co nám přinesl? Neaprílové setkání s rodiči. Mateřská škola 
připravila 1. valnou hromadu s velikonočními dílnami. Jinými slovy – informace o 
Občanském sdružení při MŠ spojené s vyráběním velikonočních dárečků společně 
rodiči a dětmi.
   Velikonoce, svátky jara. Dlouho jsme se na ně ve školce připravovali. Kreslení 
malování stříhání lepení, tedy všechno, co k výrobě velikonočních motivů je třeba, 
to všechno vyžadovalo čas a značné úsilí, aby výsledek byl co nejlepší. Však jste si 
jistě všimli, když děti vycházely z budovy školky, jak zdařilé jsou jejich výrobky. Po 
velikonočních prázdninách jsme se zaměřili na bezpečnost a ochranu zdraví dětí. Na 
návštěvu do MŠ přišli zástupci Policie městyse Jedovnice. V besedě zazněla varování 
a rady – jak bezpečně v silničním provozu, jak nebezpečné může být setkání s cizími 
lidmi, zajímavá byla i ukázka práce policie. Na besedu navazovalo divadelní předsta-
vení S tetinama na zelenou.
   Věříme, že poučení podaná hravou a zajímavou formou padla na úrodnou půdu a 
naše děti si nabyté vědomosti vybaví v potřebnou chvíli.                                                                                                                                         

Marie Nezvalová
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Pálení čarodějnic vs. zákon

   Konec zimy je od pohanských dob symbolizován vynášením, topením či pálením 
Morany. Tento půvabný zvyk má i v dnešní době své nezastupitelné místo. Lidé se těší, 
jak si 30. dubna u prvního jarního táboráku opečou či ugrilují něco dobrého a stráví tak 
hezký večer ve společnosti svých přátel. Jak už to v dnešní době bývá, snaží se jednot-
livé skupinky vyhledávat soukromí a klid v přírodě, kde si vytváří ohniště bez ohledu 
na nebezpečí požáru. To přidělává vrásky lesníkům. Představa, že ve vámi spravova-
ném lese je několik, leckdy desítek otevřených ohňů bez výrazného zabezpečení, by 
vás jistě také nenechala v klidu. Z tohoto důvodu provádí lesní stráž kontroly, které 
mají eliminovat riziko vzniku lesního požáru. Tuto činnost jim ukládá lesní zákon č. 
289/1995 Sb., který zakazuje rozdělávání otevřených ohňů v lese, a to i ve vzdálenosti 
do 50 m od hranice lesa. Bohužel argumentace některých spoluobčanů, že jim nějaký 
alkohol zůstane a že s jeho pomocí uhasí své nezákonné ohniště vprostřed lesa, je 
spíše tragická, než úsměvná. Domníváme se, že pohled na krásně se zelenající les je 
daleko více uklidňující, než ohořelé pahýly kmenů uprostřed i několikahektarového 
spáleniště. Prosím, využijte pro tento příjemný večer vhodnější místa, jako například 
hromadné akce konané ve spolupráci s hasičskými sbory.

Ing. Eduard Levý, ŠLP ML Křtiny MZLU v Brně, www.slpkrtiny.cz

Vzpomínky ve skříni

   Někdy vzpomínky přicházejí v obrazech z vnějšího světa. Jindy je naopak překvapím 
v jejich přirozeném zázemí domácích koutů, v krabicích, či dalších skrytých doupa-
tech, ospalých, nebetyčně líných a tučně netečných. Netečnost je však jen zdánlivou 
škraboškou pavučinami zamaskovaných věciček. Kdysi nám sloužily, těšily, zpívaly a 
hrály všelijak. Byly oponou v divadle našeho života a najednou „šmik!“ Střihač čas je 
po sezóně aplausů rázně oddělil, zabalil, zadýchnul zapomenutím a zaklel na dno úlož-
ného prostoru. Jejich tep se zpomalil, uměle usnuly. Uvolnily prostor nové paměti…
   Mé dávné vzpomínky nocují ve čtyřech mohutných skříních z jádra pravého dubu. 
Jsou to lakované „schrány úmluvy“ mezi nebem a zemí. Nanebevzetí je přislíbeno 
tomu, kdo neporuší sametový koberec ticha a s jemným zaklepáním vstoupí. První 
vteřinu odhalí útěk pavouka svižníka, dvousetletého strážce štelářů a pousteven. Na 
věšácích je místo pro dvanáct oběšenců a také tu společně visí . Kdysi slavívali po 
hospodách, chodili na roráty, šlapávali hlubokým sněhem, prostě – bejvávali. Semkli 
se v rodinném řádu klobouků, stužek, svrchníků cca třicátých až šedesátých let i s 
„botkami,“ nad hlavou rodinné album, rukavice klubovky, tři dýmky a dámské doplň-
ky s ohnivě rudou rtěnkou. Tu použila babička vždy pouze 1x ročně, když šli s dědou 
v únoru na obecní ples. Dřevo uvnitř skříně je odstínu třešňového, proto zde vládne 
nekonečné léto a zimníky sužuje horko na duši. Na mé pátrání v zóně minulosti shlížejí 
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ze stran andělé, porcelánoví jeleni ve štvanici a z prostřední stěny něžná Marie s Ježíš-
kem na oválném obraze z krystalů namodralého světla. V nočních stolcích pak knížky 
vázané, modlitební, zažloutlé, včetně romantické beletrie se šťastným koncem. Navrchu 
moje památná početnice prvňákovská. Babička si totiž tenkrát předsevzala procvičit se 
mnou jednoduché počty nahlas před spaním. Ležely jsme vedle sebe,v postelích s vyso-
kým královským čelem, přikryté poctivým venkovským kanafasem. Číslice krákoraly a 
vyskakovaly jak slepice na bidýlku z hluboké tmy. Chytala jsem je rukama v pomyslném 
počitadle myších děr pod podlahou ložnice. Byly vždy moučně bílé a nikdy neměly oči.
   Poslední památné naleziště spočívá ve válečném kufru pod gaučem, neboli „oto-
manem“. Vypudilo všechna suchá dějepisná data. Je totiž vtěleno do hedvábných a 
lněných šátků úžasné pestrosti a vzorů všesvětového folklóru. Rozloženy lehounce 
na sobě, evokují představu v hedvábí šustících dívek na pastvě pro oči. Tuto vzácnou 
geologickou vrstvu proložila babička mejdlíčkem a prohlásila při vzpomínání, že je 
zde shromážděno to pravé dědictví pro všechna budoucí pokolení slečen a dam, ať už 
bude civilizace nadále nosit šátky, nebo ne.

Hana Bartošková

Soutěž MaRC Jedovnice

Mateřské a rodinné centrum Dymáček o.s. 

vyhlašuje

SOUTĚŽ O VÝROBKY
Z ŘADY NIVEA BABY

Máte možnost získat kvalitní dětskou kosmetiku. Co proto udělat?
Společně s dítětem nakreslete, jak během dne nějaký z  výrobků  používáte.

Možností je několik - dle hodiny či ročního období nebo určitá aktivita s Vašemi 
dětmi, fantazii se meze nekladou.

Tato soutěž není omezená věkem a končí 15. 4. 2009

Svoje výtvarná dílka zasílejte, podepsaná se zpáteční adresou a uvedeným věkem, na adresu:

MaRC DYMÁČEK o.s., Za Kostelem č. p. 491
679 06 Jedovnice nebo odevzdejte na cvičení některé z cvičitelek.

Případné dotazy na telefonních číslech 723 856 605 nebo 721 846 186,
soutěž trvá do 15. 4. 2009 !!!
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50. narozeniny P. Václava Trmače

   V pondělí 16. března oslavila jedovnická farnost 50. narozeniny P. Václava Trmače. 
Ten si letos kromě těchto kulatin v létě připomene i 20. výročí od svého kněžského 
svěcení a 10. výročí působení v Jedovnicích. A to ve funkci faráře, jako kaplan P. Fran-
tiška Vavříčka, totiž v Jedovnicích před těmi 20 léty začínal.

                                                                               foto: Ing. Josef Matuška

První valná hromada MaRC Dymáček o. s.

   V letošním roce se naše první valná hromada konala 7. února a přítomní zde měli 
možnost seznámit se s hospodařením MaRC v roce 2008 a dozvědět se, jak je to s 
výhodami členství v o. s.. Předběžně bylo dohodnuto, že se s našemi dětmi pokusíme 
nejen cvičit, ale také jezdit plavat (pravděpodobně od května). Členky sdružení se 
seznámily s připravovanými akcemi v následujících měsících.
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   Účast  sice opět nebyla příliš velká, ale i tento zájem nás těší a doufáme, že příště se 
nás sejde opět o pár více. Právě na valné hromadě máte možnost otevřeně říci, co se 
Vám nelíbí či líbí a nebo o co máte zájem, aby se MaRC pokusilo realizovat a přidat 
do svých aktivit. Těšíme se naviděnou na dalších akcích.

MaRC Dymáček o. s.
foto: archív MaRC

Změna ordinační doby na Zdravotním středisku Jedovnice po 1. lednu 2009

   V souvislosti se změnou politiky zdravotních pojišťoven, v zájmu zlepšení dostup-
nosti péče pro zaměstnané osoby a zefektivnění pravidelné i nepravidelné neakutní 
péče dochází od 1. ledna 2009 ke změně v ordinačních dobách MUDr. H. Grimové a 
MUDr. I. Procházky. Konkrétní podoba a časový rozvrh bude k dispozici na vchodo-
vých dveřích a vždy v příslušné ambulanci. Obecně ale bude platit následující:
   Odběry krve budou probíhat standartním způsobem jako doposud, tedy ráno do cca 
8.00 hod. Jeden den v týdnu bude ordinační doba prodloužena do 18.00 hod. Odpoled-
ní ambulance je určena  pro zaměstnané a studující pacienty, do 15 hod. bez objednání, 
od 15.00 do 18.00 hod pak jen po předchozím objednání (pokud to provoz ambulance 
dovolí, pak samozřejmě objednáme i pacienty  již  nepracující). 
   Pouze  pro objednané pak bude vyhrazena i ordinační doba denně po 11.00hod. Cí-
lem těchto opatření je významně zkrátit čekací dobu v ambulanci pro pacienty, kteří 
přichází s neakutním stavem či na pravidelnou kontrolu a minimalizovat jejich kontakt 
s akutními infekčními onemocněními. Pacienty s těmito příznaky pak z důvodu ohle-
duplnosti vůči spoluobčanům prosíme o respektování těchto změn. I jejich čas stráve-
ný v čekárně ambulance bude jistě následně znatelně kratší. Objednat se lze kdykoli na 
telefonních číslech 516 442 213 MUDr. Grimová a 516 442 725 MUDr. Procházka. 
Leden byl měsícem přechodovým, ale od února budou změny striktně dodržovány 
popř. podle zájmu a ve prospěch pacientů upravovány. Budeme vděční za případné 
připomínky či návrhy. 

MUDr. Ivo Procházka 

Ordinační doba - MUDr. Ivo Procházka, tel.: 516 442 725 
Pondělí: 7.00 – 11.00 ** 11.00 – 12.30 pouze po předchozím objednání ** od 13.00 návštěvní služba
Úterý: 7.00 – 11.00 ** 11.00 - 12.30  pouze po předchozím objednání ** 13.00 - 15.00
 15.00 – 18.00  pouze po předchozím objednání 
Středa: 7.00 – 11.00 ** 11.00– 12.30 pouze po předchozím objednání  ** od 13.00  návštěvní služba
Čtvrtek: 7.00 – 11.00 ** 11.00 – 12.30 pouze po předchozím objednání ** od 13.00  návštěvní služba
Pátek: 7.00 – 11.00  ** od 11.00  malá chirurgie, návštěvní služba

Ordinační doba - MUDr. Helena Grimová, tel.: 516 442 213 
na objednání = pouze po předchozím objednání! tel.: 516 442 213        
Pondělí: 7.00 – 11.00  ** 11.00 – 13.00 objednání  ** od 14.00 návštěvní služba 
Úterý: 7.00 – 11.00 ** 11.00 – 13.00  objednání  ** od 14.00 návštěvní služba 
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Středa:   7.00 – 11.00 ** 11.00 – 13.00 objednání ** od 13.00  návštěvní služba
Čtvrtek:  7.00 – 13.00 ** 14.00 – 15.30 ** 15.30 – 18.00 objednání 
Pátek:   7.00 – 11.00  ** od 12.00 návštěvní služba. 
Laboratorní odběry denně od 6.45 – 8.00 hodin.

60. výročí založení MS ČČK Jedovnice

   Rok s rokem se sejde, čas plyne jako voda a my jsme si 26. března připomenuli letos 
již 60. výročí založení MS ČČK, i když trošku s předstihem. Jedovnická organizace 
byla založena 15. 12. 1949 za nemalého přispění tehdejšího místního lékaře dr.Vašíč-
ka, který se jako praktický lékař usadil v roce 1936 v Jedovnicích.
   První ustavující schůze se zúčastnilo 65 členů, předsedou byl zvolen dr.Vašíček, jed-
natelem Robert Tříska, dalšími členy výboru se stali Václav Kuchař, Josef Tlustý, Jo-
sef Kocman, Božena Machová, Míla Hédlová, Vladimír Večeřa, Ludvík Hédl.V době 
založení měla skupina 84 členů, o rok později 121, z toho 74 mužů a 47 žen. Nyní má 
organizace 135 členů, z toho jsou 3 muži a 132 žen. Je zajímavé, jak se poměr pohlaví 
léty změnil.
   Hlavními činnostmi po založení bylo školení první pomoci, pomoc při hromadných 
akcích, jako bylo očkování, štítování plic, vyhledávání cukrovky apod.. Bylo to po vál-
ce, zdravotnictví se teprve začalo vzpamatovávat. Tehdejší členové se podíleli hlavně 
na zajišťování zlepšení zdravotnické a hygienické situace v Jedovnicích. V pozdějším 
období to byl sběr léčivých bylin, sběr druhotných surovin, brigády ve prospěch naší 
obce, nyní městyse, dříve i ve prospěch zemědělského družstva.
   Další rozsáhlou činností, která jakoby dneska upadla v zapomnění, bylo Školení 
mladých zdravotníků ve škole. Mladí zdravotníci si vždycky v okresních a krajských 
kolech soutěže vedli velmi dobře. Tyto děti získaly vědomosti nejen v oblasti 1.pomo-
ci, ale i v bezpečnosti na silnici, poznávání a používání léčivých rostlin, v základech 
správné výživy, škodlivosti 
kouření, alkoholu a později, 
což je hodně smutné, i drog.
   V neposlední řadě je to dár-
covství krve. Jedním z hlavních 
úkolů bylo vyhledávání dob-
rovolných dárců krve. U nás 
jich bylo přes 50. Jistě všichni 
víme, že krev je nejdražší teku-
tinou, nezbytnou pro zachování 
života. I když dnes o dobrovol-
ných dárcích mnoho nevíme, 
chodí dávat krev jiným způso-
bem, třeba s Brněnským roz-
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hlasem apod., vážíme si všech, i když anonymních, jedovnických občanů, kteří svoji 
krev darují. 
   V současné době se podílíme na charitativních akcích (sbírky pro Diakonii). Dříve 
byly pořádány sbírky při povodních a jiných živelných pohromách, těch naštěstí moc 
nebylo. Ale nejen prací živ je člověk. Zúčastňovali jsme se dříve i nyní mnoha před-
nášek  nejen se zdravotnickou tématikou, zájezdů za krásami naší vlasti, divadelních a 
jiných kulturních představení. V mnoha případech jsme i sami pořadateli těchto akcí.

   Všechny akce organizoval 
výbor skupiny, kterou po ta léta 
vedli předsedové, dr.Vašíček 
-5, Leontýna Ševčíková -3, Ji-
řina Peřinová -16, Marie Koc-
manová - 4, Květa Vančurová 
- 12, nyní Marie Gabrielová. 
Jako jednatelé či místopředse-
dové pracovali Robert Tříska - 
2, Josef Kocman - 6, Mgr. Kli-
meš - 19, Marie Kocmanová 
dosud, což je úctyhodných 33 
roků, pokladníci Josef Kocman 

- 2, Vlasta Formánková - 14, Zdenka Kučerová letos už neuvěřitelných 44 roků.
   Výboru pomáhají vedoucí hlídek, kterých je 14, které zvou naše členy na akce a 
vybírají příspěvky. Všichni dohromady jsme docela dobrý tým.
   Všem patří poděkování za dlouholetou přízeň a podporu, členům zvlášť poděkování 
za odvedenou práci za všechny ty roky. Obstát v dnešní době není vůbec jednoduché. I 
u nás v Jedovnicích vznikly nové organizace, jako je Klub dobré pohody a Místní sdru-
žení zdravotně postižených. Lidí, kteří mají zájem se čehokoli zúčastňovat je přibližně 
stejně. Takže jsme navázali spolupráci a pořádáme mnoho akcí společně. Posezení u 
cimbálu se skupinou Ječmínek z Rájce Jestřebí bylo malým poděkováním  za práci a 
podporu organizaci MS ČČK, kterou jste jí v uplynulých 60 letech věnovali.

Marie Gabrielová, Marie Kocmanová
foto: archív MS ČČK Jedovnice

Činnost Místní skupiny ČČK Jedovnice v minulém roce

V roce 2008 bylo 6 výborových schůzí.
6. března se uskutečnila Valná hromada MS. Program zpestřili učitelé a žáci ZUŠ 
Jedovnice s velmi pěkným a hodnotným programem. Přednášku o osteoporóze před-
nesla sestra Marie Kocmanová, která předvedla i ukázky cviků, které je nutné cvičit ve 
starším věku a tím nemoci předcházet.
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Byla naplánována a schválena účast naší organizace ČČK na setkání parohatých měst 
v našem městysi.
6. dubna – zajištění sbírky pro Diakonii Broumov.
16. května - vycházka společně s Klubem dobré pohody a zdravotně postižených do 
jeskyně Výpustek a do kostela P. Marie ve Křtinách. V areálu kostela jsme si prohlédli 
kostnici a poslechli zvonkohru.
24. května jsme se zúčastnili v počtu 52 členů III. setkání parohatých měst a obcí ČR.
30. června - 5. července - zajišťování první pomoci na Street Dance v autokempu Ol-
šovec, služby po 2 členkách (celkem 12) ošetřily 23 osob.
26. srpna – vlastivědný zájezd s Klubem dobré pohody do Smržic, prohlídka skleníků 
a nákup semen, návštěva zámku Náměšť na Hané, v Lošticích tvarůžkárny a exkurze 
v pivovaru Litovel.
9. října-zájezd s Klubem dobré pohody do Olomouce na výstavu Flóra
9. listopadu - sbírka pro Diakonii Broumov.
3. prosince - zájezd s Klubem dobré pohody do obchodního domu Glóbus.
Průběžně během roku navštěvujeme s kytičkou a malým dárkem členy MS ČČK, kteří 
se dožívají kulatého životného jubilea s poděkováním za dlouholeté členství a činnost 
v ČČK.
Protože mnoho našich členek je zapojeno do jedovnické organizace Klubu dobré po-
hody nebo místního Sdružení zdravotně postižených, dohodli jsme se, že při různých 
akcích budeme spolupracovat, což se velmi osvědčilo.
Jedovnická organizace má k 31. 12. 2008 135 členů, z toho je 132 žen a 3 muži. Z toho 
je 104 důchodců a 31 produktivním věku.

Plán akcí v jubilejním roce 2009

26. březen - oslava 60.výročí založení místní skupiny ČČK 
18. dubna - Jarní koncert ve spolupráci s Bivojankou a Klubem dobré pohody v kino-
sále KD, začátek v 16,00hodin
3. května - Sbírka pro Diakonii, v sále Chaloupky, od 13,00 do 17,00 hodin
23. května – účast na oslavách 10.výročí podpisu Smlouvy o spolupráci s Aschheimem
Květen - vycházka
Červenec - zajištění 1. pomoci při pořádání Street Dance v autokempu Olšovec
Říjen – přednáška s kulturním programem 
Říjen - listopad – sbírka pro Diakonii

 Marie Gabrielová, Marie Kocmanová

Blešáček  poprvé

   V sobotu 21. 3. 2009 pořádalo MaRC DYMÁČEK o.s. svůj první bleší trh v tomto 
roce. Vzhledem k velkému zájmu se sice „Blešák“ částečně změnil v „Bazárek“ s oble-
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čením, ale i tento zájem nás potěšil, protože návštěvníci si nekoupili pouze zmiňované 
oblečení, ale i keramiku, DVD, knížky, vybavení pro miminka a podobné drobnosti, 
které prodávající již nepotřebují, ale ostatním se toto nabízené zboží hodí. Prostor sálu 
KD byl opět zaplněn a bylo opravdu z čeho vybírat.
   

Doufáme, že i příští podobná akce, ať 
už bazárek či blešák, se budou opět těšit 
takovému zájmu jako doposud. Zároveň 
přejeme všem krásný začátek jara a těší-
me se na Vás na velikonočních dílnách 
či na čarodějném sportovním dnu.                                                                                                             

MaRC Dymáček o.s.,
www.marcdymacek.wbs.cz

ZUŠ oslavila narozeniny koncertem

   Odpoledne plné hudby, zpěvu, ale i tance připomenulo divákům i účinkujícím, že 
jedovnická Základní umělecká škola oslavuje třicáté narozeniny. Na pódiu kulturního 
domu se střídali její žáci a učitelé současní i minulí, ale také ti, které Zuška postavila 

na start samostatné umě-
lecké kariéry.

   Sál doslova praskal ve 
švech, na mnohé diváky 
ani nezůstala volná žid-
le. Dorazili nejen rodiče, 
prarodiče a přátelé účin-
kujících, ale zavzpomí-
nat si přišli i ti, kteří se 
kdysi do aktivit školy 
zapojovali. 
Koncert zahájili ti 
nejmenší, kteří před-
vedli, jakou radost jim 
hudba přináší. A pak se 
vystřídaly snad všechny 
žánry a účinkující, sólis-

té i kapely a orchestry, Všichni  přesvědčili posluchače, že v Jedovnicích se hudbě 
skutečně daří a základní umělecká škola může být na své žáky náležitě pyšná.
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  Ale do základní 
umělecké ško-
ly nechodí jen 
ti, kteří hrají na 
hudební nástroj 
nebo se učí zpí-
vat. Proto ke 
zpestření kon-
certu přispěly i 
malé stepařky. 
Žáci výtvarných 
oborů se pak 
postarali o zají-
mavou výzdobu 
sálu i předsálí. 
Všechny přítomné jistě potěšila slova ředitele školy  Josefa Škvařila. Uvedl, že po 
výuce na jedovnické Základní umělecké škole je taková poptávka, že za současného 
stavu už není schopna uspokojit všechny zájemce. Zuška se proto od nového školního 
roku  rozroste o dalších více než padesát žáků tanečního a výtvarného oboru.

Marta Antonínová, foto: Marta Antonínová

Jarní jarmark návštěvníky nezklamal

   Vyznavači dobrého jídla a pití, ale i ti, kteří 
dávají přednost duchovní stravě, si přišli na své 
na již třináctém jedovnickém knižním jarmarku, 
který pořadatelé už podruhé spojili s veletrhem 
regionálních produktů. 
   Milovníci literatury si mohli vybrat podle své-
ho gusta z široké nabídky knih všech žánrů a 
dalo se nakoupit doslova za pár korun. Na své si 
přišli i sběratelé regionálních tiskovin, představil 
se i týdeník Zrcadlo Blanenska a Boskovicka.

   Když byly naplněny duchovní potřeby, přišly 
na řadu i ty ostatní, a to především díky výrob-
cům a držitelům certifikátu Moravský kras – re-
gionální produkt. Už před kulturním domem to 
pěkně vonělo, koupit jste si tady mohli guláš 
nebo klobásy ze pštrosího masa z farmy v Doub-
ravici nad Svitavou. K chuti přišel chleba z Ru-
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dice nebo třeba koláče ze 
Sloupu, které šly doslova na 
dračku. Nouze nebyla o kozí 
sýry ze Šošůvky nebo o Nivu 
a tvaroh z Mlékárny v Oti-
novsi. Žízeň pomohlo uhasit 
pivo nebo nealko nápoje z 
Černé Hory, na zdraví se při-
píjelo medovinou od včelařů 
z Moravského krasu. 

          Do pestré nabídky přispěli i 
další prodejci. K zakoupení 
byly výrobky z medu, koře-

ní,  přírodní kosmetika, keramika, dekorativní předměty i věci denní potřeby. Kraslice 
napověděly, že Velikonoce jsou už za dveřmi. Kdo přišel, nelitoval. Každý si našel 

něco podle svého gusta a po-
čet návštěvníků organizátory 
přesvědčil o tom, že řady pří-
znivců jarmarku stále rostou. 
Pořadatelé už dnes přemýš-
lejí, jaké překvapení připraví 
na předvánoční termín – so-
bota – 5. prosince 2009.

Marta Antonínová,
foto: Marta Antonínová

Novinky a zajímavosti z naší ZUŠky

Taneční oddělení ZUŠ Jedovnice v roce 30. výročí

   V dnešní uspěchané době učí taneční obor správnému držení těla, vede k přirozené-
mu kultivovanému pohybu, k pochopení jeho zákonitostí ( které nezískáme sezením 
u počítače), rozvíjí ovšem nejen pohybové, ale i hudební, prostorové a sociální cítění. 
Jako učitelka tanečního oboru jsem nastoupila do Jedovnic v roce 1976. Myslím, že 
žádný odborník by nevěřil, v jakých podmínkách se dá tanec vyučovat. Učilo se na 
základní škole, tedy převléci se ve třídě, shrnout lavice, zamést podlahu, přinést věci 
potřebné k výuce, včetně reprodukční techniky. Přesto se počty žaček rychle rozšiřo-
valy. Přebírala jsem jich asi 30, během 3let jich bylo více než 100. Stejně jako dnes 
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začínaly děti 5leté. Úkolem přípravné taneční výchovy je kultivovat přirozený dět-
ský projev formou pohybových her a hravých cvičení a ověřit jejich předpoklady pro 
zvládnutí dalších stupňů výuky. Na I. stupni základního studia, které je 7leté, absolvují 
žáci nejdříve taneční průpravu, dále pak současný tanec včetně improvizace a zákla-

dů akrobacie, lidový tanec, kde se učí zvládnout základní 
kroky lidových tanců českých, moravských, slovenských 
a jiných národů, které patří k odkazu našich předků. Se-
znamují se s klasickou taneční technikou, která upevňuje 
správné a vznosné držení těla, zdokonaluje koordinovaný 
pohyb horních a dolních končetin, rovnováhu, smysl pro 
přesnou formu a čistotu vedení pohybu. Učí pohybové 
kázni, vytrvalosti a vůli. Na II. stupni základního studia, 
který je 4letý, se žáci mohou specializovat na některý z 
těchto oborů. Pro všechny žáky je zaveden předmět taneč-
ní praxe, kde se nacvičují jednotlivé choreografie, kterými 
potom žáci prezentují svou práci na různých akcích pro 
veřejnost a přispívají tak k obohacení kulturního dění v 
Jedovnicích a okolí. 

   Po letech jsem zde opět jako učitelka tanečního oboru. Bohužel podmínky se mnoho 
nezměnily. Třída byla vyměněna za tělocvičnu, učí se i v tělocvičně mateřské školy, 
kde byla díkybohu učiněna různá vylepšení, ale do tanečního sálu s baletizolem,zrca-
dly na stěnách, s tyčemi, s gymnastickým běhounem, s reprodukční technikou, mají 
tyto prostory ještě daleko.
   Pro zajištění kvalitního výchovně 
vzdělávacího procesu je nezbytným 
předpokladem splnění materiálně 
technických podmínek. Myslím si, 
že vzhledem k tomu, že žáci jsou na 
ZUŠ vedeni ke kultivovanému pří-
stupu nejen k umění, ale i k životu, 
mělo by být vybavení, výzdoba a 
čistota na takové úrovni, která pro-
hlubuje estetické vnímání a prožívá-
ní nejen žáků, ale i všech příchozích. 
Po 30 letech uměleckého školství v 
Jedovnicích by si ZUŠ zasloužila vlastní budovu, vlastní třídy a vybavený taneční sál.
   Myslím si, že by tyto podmínky přilákaly ještě více dětí k tanci a umění, tedy smyslu-
plnému trávení volného času. Zdravím všechny své žačky bývalé, současné a doufám, 
že budoucí a pokud se některá stane poslankyní nebo ministryní školství, doufám, že 
nám k tomu napomůže.

Iva Králová
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Inzerce

Koupím rodinný dům v Jedovnicích tel. 739 634 301

Policie městyse Jedovnice informuje

Z činnosti Policie Městyse Jedovnice za období od 26. 1. 2009 do 22. 3. 2009
 
- 26. 1. 2009 strážníci provedli na žádost Okresního soudu Brno-venkov šetření k 

trestně stíhané osobě, která má trvalé bydliště v obci Jedovnice. Šetření se týkalo 
zjištění, zda se tato osoba fakticky zdržuje na uvedené adrese. 

- 28. 1. 2009 došlo v odpoledních hodinách k fyzickému napadení mezi manželi byd-
lící v rodinném domě v Jedovnicích. Hlídka vyjela k uvedenému případu na základě 
oznámení ženy – manželky, která strážníkům sdělila, že se tohoto dne vrátil její 
manžel domů v podnapilém stavu a fyzicky ji napadl. V době příjezdu hlídky se muž 
choval klidně, nekonfliktně a celou záležitost popřel. Věc nadále šetří PMJ. 

- 2. 2. 2009 strážníci šetřili oznámení přestupku proti veřejnému pořádku v restauraci 
na Havlíčkově náměstí. Šetřením bylo zjištěno porušení nočního klidu, kdy byla hla-
sitě puštěna reprodukovaná hudba. Přestupek byl vyřešen uložením blokové pokuty. 

- 3. 2. 2009 strážníci provedli na žádost OŘ PČR Blansko šetření trestné činnosti 
osoby, která má trvalé bydliště v obci Jedovnice. 

- 4. 2. 2009 strážníci na žádost Okresního soudu Blansko provedli šetření ke zjištění 
trvalého pobytu zájmové osoby. 

- 5. 2. 2009 strážníci přijali oznámení o spáchání přestupku proti občanskému soužití 
na ulici Podhájí. Po provedeném šetření byl přestupek zaslán k projednání přestup-
kové komisi na Městský úřad Blansko. 

- 5. 2. 2009 strážníci při obchůzkové službě nalezli na ulici Za Kostelem mobilní 
telefon. Po následném zjištění jeho majitele byl mobil předán majiteli.

- 11. 2. 2009 proběhlo za účasti strážníků šetření k dopravní situaci na ulici Jiráskova 
– křižovatka u benzinového čerpadla a dále křižovatky v Chaloupkách. Jednání se 
dále zúčastnili zástupci Městyse, SÚS JMK Blansko, Městského úřadu – oddělení 
silničního hospodářství Blansko a DI PČR Blansko. Na místě byl dohodnut společný 
postup k vyřešení dopravní situace a tento návrh byl odeslán na Krajský úřad v Brně 
k vyjádření. 

- 18. 2. 2009 strážníci provedli na žádost Odboru hospodářsko správního Městyse 
Jedovnice šetření ke zjištění pobytu osob.

- 14. 2. 2009 strážníci během výkonu noční služby zadrželi řidiče osobního motoro-
vého vozidla, který před jízdou požil větší množství alkoholických nápojů, což bylo 
příčinou havárie jeho vozidla. Řidič byl strážníky zadržen a na místo byla vyžádána 
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hlídka DI PČR Blansko. Motorové vozidlo bylo odtaženo a zajištěno na záchytné 
parkoviště v Blansku.  

- 21. 2. 2009 strážníci šetřili případ poškození závory za restaurací Barachov, kde 
zatím nezjištění vandalové násilím poškodili kovovou závoru a to tak, že středový 
sloup závory ukroutili a závoru odhodili do rybníka. Strážníci následně během šetře-
ní zjistili důležité informace k možným pachatelům. Jejich jména byla předána PČR 
Blansko. 

- 25. 2. 2009 strážníci přijali oznámení, že došlo k nasprejování grafitů na zídku ve 
dvoře za prodejnou Jednoty a dále zídky a plotu na ulici Olšovecká. Neznámý pa-
chatel na zdi a plot nastříkal nápisy o celkové rozloze devět metrů čtverečných. 
Rovněž k tomuto jednání strážníci zjistili důležité informace k pravděpodobným 
pachatelům. Jejich jména byla předána PČR Blansko k dalšímu opatření. 

- 2. 3. 2009 strážníci šetřili přestupek proti veřejnému pořádku na autobusové zastáv-
ce na Havlíčkově náměstí, kde školáci při čekání na autobus znečišťovali veřejné 
prostranství, a to tím, že na zem odhazovali papírové obaly od sladkostí. Po úklidu 
odpadků byl přestupek vyřešen napomenutím. 

- 7. 3. 2009 ve 23.45 hodin bylo přijato oznámení o rušení nočního klidu na ulici Ba-
rachov. Na místě strážníci zjistili dva mladíky, kteří si při cestě z restaurace do místa 
bydliště hlasitě prozpěvovali. Přestupek byl vyřešen na místě napomenutím. 

- 9. 3. 2009 strážníci přijali oznámení, že na ulici Na Kopci došlo k zablokování vý-
jezdu zaparkovaného vozidla, jiným vozidlem. Majitel vozidla, které blokovalo vý-
jezd byl vyzván, aby s vozidlem přeparkoval, což následně učinil. V této věci se 
jedná o sousedské schválnosti a neshody. Věc vyřešena na místě domluvou. 

- Ve dnech 11. a 17. 3. 2009 strážníci během obchůzkové služby zjistili jedenáct stu-
dentů SPŠ, kteří kouřili v lesním porostu Na Větřáku. Tito studenti se dopustili pře-
stupku dle § 30, odst. 1, písmene l /, zák. 200 / 90 Sb. Přestupek byl řešen blokovou 
pokutou. 

- 13. 3. 2009 strážníci přijali oznámení o poškození elektrického zařízení na jednom 
ze sloupů na Havlíčkově náměstí. Při šetření bylo zjištěno, že doposud nezjištěný 
řidič nacouval s vozidlem do uvedeného sloupu, čímž poškodil přípojku vedoucí do 
jedné z provozoven. Jednalo se o vozidlo zn. Ford Combi, černé barvy, jehož řidič 
z místa havárie ujel. Prosíme případné svědky, kteří by mohli přispět k objasnění 
přestupku, aby informovali strážníky. Děkujieme.

- 18. 3. 2009 strážníci při obchůzkové službě odchytli volně pobíhajícího psa rasy 
Zlatý retrívr, který volně pobíhal po ulici Barachov. Pes byl umístněn do kotce na 
úřadě Městyse. Věc byla s majitelem psa řešena napomenutím. 

- 18. 3. 2009 prováděla hlídka strážníků regulaci silničního provozu při ořezu stromu 
na ulici Palackého. 

- 19. 3. 2009 strážníci provedli na žádost Městského soudu Brno doručení zásilky do 
vlastních rukou osobě, které se opětovně nepodařilo zásilku prostřednictvím pošty 
doručit. 
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- 22. 3. 2009 v 02.30 hodin strážníci během noční služby při prováděné hlídkové 
činnosti zjistili čtyři mladíky z vedlejší vesnice, kteří při cestě z taneční zábavy 
rušili noční klid. Dva z mladíků, kteří ještě nedovršili 18 - let,  požili na této taneční 
zábavě alkoholické nápoje. Při dotazu, kdo jim alkohol prodal, uvedli, že si ho volně 
vzali ze stolu. Věc je šetřena jako přestupek. 

Děkujeme všem občanům, kteří nám svými podněty napomáhají k objasnění řady pří-
padů, a tím pomáhají udržovat pořádek, klid a ochraňovat majetek jak městyse, tak i 
majetek občanů. V uvedeném období strážníci řešili 31 přestupků v dopravě.                                                                                

Luděk Kolář, velitel Policie Městyse Jedovnice

********************************************************************
K O N T A K T  

Policie městyse Jedovnice
tel./ fax. 516 528 220, mobil – 723 204 979

adresa : Havlíčkovo nám. 71, 679 06 Jedovnice
úřední hodiny pro veřejnost – středa : 13,00 až 17,00 hodin

********************************************************************

Fejeton

Sport – účinný lék na dlouhodobou únavu

   Abych se přiznal, nejsem žádný nadšený sportovec, dokonce ani kolektivní hry mě 
nijak neberou. Zřejmě jsem se pro to tak nějak nenarodil, což ale zase neznamená, že 
věčně sedím v křesle, jen koukám kolem a vůbec se nehýbu. To určitě ne! Byla by to 
přece škoda, když Jedovnice a jejich okolí nám celoročně nabízejí opravdu požehnaně 
možností ke sportování. Začněme tedy hezky od začátku, a to aktivitami, které mě 
osobně zaujaly a které provozuji právě v našem městysi. Byť jich je z té velké škály 
pouze pár, určitě lepší než nic a dozajista stojí za zmínku.
   Další zimu již máme za sebou, a pokud byste si nyní chtěli jít zabruslit na náš rybník, 
myslím, že byste příliš neuspěli. Když se však teploty pohybovaly pod bodem mrazu, 
všude byl sníh a také voda v rybníce nám krásně zamrzla. Tehdy jsem vytáhl ze skříně 
a oprášil své brusle a odpoledne bez váhání a s radostí vyrazil na led. Ten byl letošní 
vydařenou zimu opět dostatečně pevný a především také hezky rovný, tedy na bruslení 
a další řádění jako dělaný. Jako malý kluk jsem právě bruslením trávil přinejmenším 
každé víkendové odpoledne a domů se vracel až za tmy. Na ty časy rád vzpomínám, a 
i když jsem v posledních letech bruslení na zamrzlé vodní ploše poněkud zanedbal a 
vrátil se k němu až tuto zimu, musím uznat, že mě to stále baví a podmínky byly stejně 
tak dobré jako kdysi.
   Momentálně se však pomalu blíží léto, a tak si pojďme povědět, kterým sportům se 
lze věnovat v tomto ročním období. Především nesmím opomenout asfaltovou cestu, 
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jež se táhne a klikatí kolem celého jedovnického rybníka a je vhodná na ranní procház-
ky či kondiční běhání. Není totiž nic lepšího, než si ráno ve volných dnech přivstat a 
vydat se protáhnout tělo na čerstvý vzdoušek. Před východem slunce je všude klid a 
ticho, jen ptáčci zpívají, příroda se probouzí. A ani nemusíte jít sami, společnost vám 
jistě mile rád udělá váš čtyřnohý miláček.
   Další možností je využití mnoha cyklostezek vedoucích z Jedovnic do blízkých i 
vzdálenějších okolních vesnic. Každé letní odpoledne, kdy nemám co na práci a venku 
je přívětivé počasí, rozhodně nezaváhám, sednu na kolo a projedu se nějaký ten kou-
sek po nedalekých lesích, kde se člověk především v těch horkých slunečných dnech 
nejen řádné ochladí, ale také si oddechne a uvolní, neboť právě les znamená ticho a 
odpočinek. Domů se pak vždy vracím s několika kilometry v nohách, dobrou náladou 
a chutí do dalších dnů, další práce.
   V neposlední řadě musím zmínit také minigolfové hřiště v areálu autokempu Olšo-
vec. Byť se nejedná o sport v tom pravém slova smyslu, jde určitě o perfektní formu 
zábavy a relaxu, když se v neděli po obědě vydám s kamarády trošku si ťuknout a 
zatrénovat na případné turnaje. Sice se fyzicky nijak nenadřu, avšak odreaguji se stejně 
tak dobře, jako to během sezóny dělá spousta nadšených turistů a dalších návštěvníků 
našeho městyse.
   Všem těmto sportům, tedy kromě pravidelného domácího cvičení, se v průběhu 
kalendářního roku věnuji a vy tu možnost samozřejmě máte také. Mimo to lze v Je-
dovnicích využít například tenisového nebo fotbalového hřiště, posilovny, případně 
se věnovat plavání v rybníce, pěší turistice či dalšímu dle libosti. Nezapomeňte, že ve 
zdravém těle je i zdravý duch, takže cítíte-li se dlouhodobě unavení, tím správným a 
účinným lékem pro vás zůstává sport a sportovní aktivity. A těch nám Jedovnice na-
bízejí spousty…

Petr Loukota

Taháky ze školních lavic

STŘÍPKY ze života školy

Ú N O R

 3. 2. Seminář Změny Zákoníku práce /Klimešová, Nejezchlebová/
 6. 2. Odborná exkurze z fyziky – JE Dukovany a VE Dalešice /Šíblová R./
17. 2. Preventivní program Pedagogicko-psychologické poradny pro 6. až 9. ročníky 
19. 2. Hospitace sdružení CIRSIUM ve Sloupu
 /Štěpánková, Nečasová, Kolářová, Vávra/
20. 2. Odevzdání přihlášek na SŠ /Šíblová J./
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B Ř E Z E N

 4. 3.  Seminář pro příjemce dotace z EU /Souček, Klimešová/
 5. 3.  Porada pracovní skupiny k čerpání fondů EU
 6. 3.  Preventivní program Pedagogicko-psychologické poradny pro 2. ročníky 
 9. 3.  Zahájení lyžařského výcviku v rakouském Goldecku /Hrazdírová, Srnec/
10. 3.  Turnaj v halové kopané starších žáků /Souček/
13. 3.  Kunštátská laťka – atletický mítink
16. 3.  Okresní kolo olympiády v českém jazyce /Nezvalová/
16. 3.  Seminář Tvořivé učení ve výuce fyziky /Souček/
18. 3.  Recitační soutěž II. stupně /Nezvalová/
20. 3.  Bowlingový turnaj zaměstnanců škol regionálního sdružení CIRSIUM 
23. 3.  Zasedání komise pro volbu ceny ředitele /Štěpánková/
25. 3.  Seminář pro příjemce dotace z EU /Souček, Štěpánková/
26. 3.  Seminář protidrogových preventistů /Krbečková/
27. 3. Recitační soutěž I. stupně /Fajfrová/

Sportovní reprezentace školy

   V úterý 10. 3. 2009 se družstvo žáků ZŠ Jedovnice zúčastnilo fotbalového halového 
turnaje v Adamově.
   Celkem 6 týmů se utkalo systémem každý s každým. Hned v prvním utkání jsme 
narazili na jednoho z favoritů Boskovice a po dobrém výkonu jen těsně prohráli 0 : 1. 
Poté následovalo vítězství nad silným celkem Sloupu 3 : 1 a velmi nevydařené utkání 
se Křtinami, kterým jsme podlehli 0 : 1. Po této porážce jsme již nemohli pomýšlet na 

postup do finále a tur-
naj jsme zakončili pro-
hrou 1 : 3 z družstvem 
Blanska a výhrou 2 : 
0 nad Olešnicí. V cel-
kovém součtu jsme 
obsadili 4. místo. Ško-
lu reprezentovali Jan 
Matuška, Jakub Čech-
man, Petr Flek, Jan 
Gromský (se 4 bran-
kami nejlepší střelec), 
Michal Novotný, Jan 
Opletal, Josef Nezval, 
David Vymazal, Jakub 
Šenk a Michal Prause. 
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   V pátek 13. 3. 2009 proběhl další ročník Kunštátské laťky – okresní soutěže ve sko-
ku vysokém. Zde jedovnickou školu reprezentovali Vítek Pernica a Michal Novotný. 
Vedli si výborně, Michal výkonem 163 cm obsadil v kategorii starších žáků výborné 
4. místo a Vítek Pernica dokázal obhájit svoje loňské prvenství a výkonem 155 cm 
dominoval v kategorii mladších žáků. Vedení školy jim tímto děkuje za skvělou repre-
zentaci a přeje hodně dalších úspěchů.

Mgr. Michal Souček, ředitel ZŠ Jedovnice

Věšení budek

   V  pátek 13. března jsme šli do lesa věšet budky pro ptáčky. Čekal tam na nás pan 
myslivec Černý, který nám povídal o lese. Líbilo se mi, jak uměl všechno poznat. 
Cestou do lesa jsme museli skákat přes potok a nebyli bychom to my, abychom tam 
někteří nespadli, nebo aby nezůstala něčí bota na druhém břehu. I když pršelo a dost 
to klouzalo, došli jsme všichni na kopec Tipeček. Tam nám pan Černý rozdělal oheň, 
abychom se zahřáli. Cestou nám ukázal „svůj“ jilm a vysvětlil nám, z jakého důvodu 
musí označit mladé stromky proti okusování zvířaty. Měli jsme mnoho otázek a na 
všechny nám dokázal odpovědět. Potom jsme šli se skupinou pověsit naše budky. Dali 
jsme je na modříny, jedle a smrky. 

   Přitom jsme měřili, jaký obvod mají různé stromy. Dověděli jsme se, že v Jedovni-
cích převládají v lese smrkové monokultury. Pomalu jsme se vydali na cestu zpátky do 
školy. Posilnění čokoládovou odměnou nám to šlo samo. 
   Do školy jsme přišli celí zablácení, ale o mnoho chytřejší. Tento výlet se mi moc líbil.

Vojta  Černohlávek, 4.B

Pozvánka do školy

   Na dny 6. – 8. dubna 2009 připravuje ZŠ Jedovnice celoškolní projekt s názvem 
„TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE ….“ Cílem tohoto projektu je seznámení se s 
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různými pracovními profesemi a získání konkrétních poznatků k volbě povolání. Sku-
pina žáků za doprovodu učitele navštíví předem domluvené pracoviště a seznámí se s 
danou profesí. Zpracované informace formou prezentací budou vystaveny ve třídách a 
budou si je moci prohlédnout i rodiče v rámci třídních schůzek, které se budou konat 
ve středu - 8. dubna od 13,30 hodin.

za vedení školy Mgr. Michal Souček, ředitel školy

Ze společenské kroniky

V měsíci březnu a dubnu 2009 oslavili svá životní jubilea

B ř e z e n   
Doležal Stanislav Na Kopci č. p. 566 8. 3. 89 roků
Šlesingerová Marie Jiráskova č. p. 29                 5. 3. 87 roků
Lošťáková Marie Zahradní  č. p. 699 12. 3. 87 roků
Drochytková Svatoslava Na Kopci č. p .636 10. 3. 82 roků
Novotná Libuše Zahradní č. p. 699 22. 3. 81 roků
Janíček Robert Jiráskova č. p. 187 7. 3. 80 roků
Musilová Ludmila Palackého č. p. 277 11. 3. 80 roků
Štelmachová Jana Záměstí č. p. 101 23. 3.  80 roků

D u b e n
Nejezchleb Rudolf Habeš č. p. 599 2. 4. 87 roků
Formánková Květoslava Jiráskova č. p. 465 5. 4. 84 roků
Kousalíková Drahomíra Havlíčkovo nám.č. p. 390 14. 4. 84 roků
Kocman Josef Havlíčkovo nám. č. p. 130 15. 4. 84 roků
Grimová Milada Palackého č. p. 301 25. 4. 84 roků
Pavlík Jindřich Zahradní č. p. 677 10. 4. 82 roků
Kutilová Růžena Jiráskova č. p. 382 12. 4. 82 roků
Švédová Antonie Hybešova č. p. 516 16. 4. 80 roků
Smorada Karol Na Kopci č. p. 501 4. 4.  70 roků

Blahopřejeme všem občanům, kteří v měsíci březnu a dubnu oslavili jubilea.
Přejeme všem pevné zdraví, štěstí a spokojenost do dalších let života.

V měsíci únoru jsme uvítali v obřadní síni tyto děti:
Tomáš Sedlák nar. 17. 9. 2008
Lucie Krejčí nar. 25. 11. 2008
Jan Sehnal nar. 25. 11. 2008
Eliška Skotáková  nar. 8. 12. 2008

Zdeňka Nečasová, matrikářka ÚM Jedovnice
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Duchovní sloupek

Trámek 120 x 12 x 18

   „Zelená vlna“ Českého rozhlasu je jedním z výborných a užitečných nápadů k využi-
tí současné techniky. Řidiči, kteří najezdí spousty kilometrů po českých, moravských a 
slezských silnicích, nahlásí mobilem komplikovanou dopravní situaci a ostatní jsou v 
případě potřeby třeba hned rozhlasem informováni a mohou jet jinudy a ušetřit si ně-
kdy i několikahodinového zdržení. Autorádia už umí přepnout na tyto zprávy, kdykoli 
jsou vysílány, i když je zapnuté přehrávání kazety nebo cédéčka.
   Někdy se ovšem objeví mezi těmito zprávami i taková, která cosi vypovídá o tom, 
že někdy zapomínáme na zdravý selský rozum. Jedna taková sdělovala, že na okresní 
silnici mezi obcemi X a Y leží trámek dlouhý asi 120 cm o průřezu 12 x 18 cm. Připadá 
mi rozumnější zastavit a trámek odhodit mimo vozovku než telefonovat do rozhlasu, 
kde zprávu nějaký redaktor znovu namluví tak, aby jí bylo rozumět, protože nahrávka 
z mobilu je málo zřetelná, technici novou nahrávku přestěhují mezi jiné materiály 
určené k odvysílání a další ji pak hned nebo až po zprávách odešlou do éteru. Zastavit 
na dálnici kvůli odstranění nějakého předmětu je životu nebezpečná činnost a nikomu 
bych nevyčítal, že se do takového hrdinského činu nepustil, ale na okresce?
   Neděláme některé věci zbytečně složitě jen kvůli své pohodlnosti nebo kvůli zami-
lované fascinaci možnostmi technických vynálezů nebo z nějakých jiných důvodů? 
Třeba proto, že při odklízení trámu z cesty by si člověk mohl připadat jako hlupák, 
který dělá zadarmo něco, co by měla zajistit Správa silnic. Nebo proto, že by o obě-
tavém dobrém skutku nikdo nevěděl. Je ovšem možné, že než se zpráva dostane svou 
poněkud krkolomnou cestou k těm, kterým je určena, může někdo na ztracený trámek 
najet a rozbít auto i sebe. V tomto případě je samozřejmě možné namítat, že postižený 
měl jet tak, aby na nečekanou překážku stihl včas zareagovat. Každá mince má dvě 
strany. Někdy ovšem ani opatrný řidič nic nenadělá. 
   Přijížděl jsem do Brna od Líšně, při najíždění na olomouckou výpadovku vypadal 
provoz stejně jako jindy a teprve když jsem na ni najel a nemohl jsem zpět, uviděl 
jsem před sebou kolonu aut ve všech pruzích. Ve stejnou chvíli mě o ucpaném vjezdu 
do města informovalo autorádio, ale to už mi nebylo k ničemu. Popojížděl jsem po 
metrech stejně jako ostatní. Jak už to bývá, zvolil jsem špatný jízdní pruh, auta vpravo 
i vlevo se posouvala kupředu rychleji. V jednom z nich seděl i kolega z Pozořic. Oba 
jsme měli být za 20 minut u biskupa. Když mě předjížděl, pozdravil mě klaksonem a 
hezky se usmál. No, možná v tom úsměvu bylo i trochu bratrské škodolibosti…
   Ale nakonec jsem byl na biskupství dříve než on. Vsadil totiž na křižovatku bez se-
maforů, já naopak. Mezi stovkami nervózních řidičů jsem považoval za pravděpodob-
nější, že mi najetí z vedlejší ulice na hlavní umožní nemyslící semafor, než to, že mě 
pustí někdo z nekonečného proudu aut, která mají přednost. I tak jsem dorazil na Pet-
rov s půlhodinovým zpožděním, ale překvapený pohled kolegy, který přijel o dalších 
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10 minut později a hned zaregistroval, že já už sedím na svém místě, byl aspoň malou 
náplastí na káravý pohled, kterým mě na děkanské schůzi vítal náš společný nadřízený.
   Dopravní zpravodajství v různých formách je jistě užitečné. Má ovšem své hranice 
možností. Nemůžu počítat s tím, že mě bude informovat o tom, co se stane za půl ho-
diny, jak bych někdy potřeboval, abych mohl zvolit jinou variantu cesty. I v jiných ob-
lastech života tomu bývá podobně. Dobré rady nejsou k ničemu, protože je dostáváme 
pozdě nebo jim nevěnujeme patřičnou pozornost, mávneme nad nimi rukou a hrneme 
se dál cestou, kterou jsme si sami naplánovali nebo kterou nás nese proud ostatních 
lidí. Možná by bylo užitečné zabývat se radami, které jsme dostali v dostatečném před-
stihu a které jsou také dostatečně vyzkoušeny v uplynulých tisíciletích. Velikonoce ne-
jsou původně jen záležitostí aktivit Červeného pondělí. To bylo až dodatečně přidáno 
ke slavení Kristova zmrtvýchvstání. Tomu ovšem předcházelo ukřižování, před ním 
byl nespravedlivý politický soud, o kterém Ježíš předem věděl a své nejbližší přátele 
na tyto události připravoval, jenže oni tomu nevěnovali pozornost. A ještě dříve – a 
bohužel i potom až dodnes – byly a jsou nejrozmanitější porušení pravidel slušného 
lidského života, hříchy a hříšky. Velikonoce jsou připomínkou toho, že někdo (lépe: 
Někdo) odstranil trám z naší cesty, jenže jiní ho tam zase škodolibě vracejí. Velikono-
ce jsou o tom, že když už jsme uvízli v koloně a dopředu to jde jen ztuha a pomalu, 
vyplácí se spoléhat na semafory Božích přikázání nebo přirozeného mravního zákona 
a zkušeností předchozích generací. Jinak by se mohlo stát, že nám v lepším případě 
ztuhne škodolibý úsměv na rtech, v horším případě k cíli vůbec nedorazíme.

Václav Trmač, farář

Inzerce

Zdeněk Hudec - firma TERAL * 798 62 Rozstání 346 nabízí

Podlahářské práce
Renovace dřevěných podlah
Renovace lakovaných parket

Plovoucí podlahy - Dřevěné podlahy - Lamina
PVC - Novilon - Korky - Koberce

Podlahové stěrky - Ostatní podlahářské práce
Tel./fax: 582 395 447, mobil: 603 278 392, e-mail: teral@seznam.cz
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Z policejních protokolů  

Policie ČR řešila za období od 1. února do 15. března 2009 v Jedovnicích

… hořelo ve dřevníku
   Neopatrnost při topení v kamnech byla pravděpodobně příčinou požáru, k němuž 
došlo v noci na 14. února v ulici Za kostelem v Jedovnicích. Plameny pohltily dílnu, ve 
které byl vodoinstalační materiál a nářadí v hodnotě asi 50 tisíc korun, a také dřevník 
s uskladněným dřevem. Při požáru nebyl nikdo zraněn, škoda byla vyčíslena na 100 
tisíc korun. 

… řidič vypil před jízdou několik piv
   Z trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové látky je podezřelý osmatřicetiletý 
řidič Škody Felície, kterého kontrolovali v Jedovnicích v noci na 14. února policisté. 
Dechová zkouška u něj byla pozitivní a odhalila v jeho dechu 2,03 promile alkoholu. 
Řidič přiznal, že před jízdou vypil tři desetistupňová piva. 

… z auta si odnesl autorádio
   Autorádio s CD a MP3 přehrávačem si odnesl v noci na 16. února neznámý zloděj 
ze zaparkovaného auta u hotelu v Jedovnicích. Do vozu se dostal poté, co nezjištěným 
způsobem překonal centrální zamykání Škody Fabie. Škoda byla podle prvotních od-
hadů vyčíslena na dva a půl tisíce korun.

… zloděj kradl v trafice v Jedovnicích
   Přes sedmdesát kartonů cigaret různých značek, více jak třicet balení tabáku, ale i 
poštovní známky, dobíjecí kupony do mobilních telefonů a jízdenky Integrovaného 
dopravního systému si v noci na středu 11. března odnesl z trafiky v Jedovnicích ne-
známý pachatel. Dovnitř se dostal po ohnutí spodní části mříží a po otevření okénka.  
Způsobil tak škodu asi za jednašedesát tisíc korun.

Policisté vyzývají: Nebuďte slepí k domácímu násilí

   Uplakané ženské tváře zvýrazněné černým podkladem si mohou všimnout ženy a 
dívky v kabinkách na toaletách v nemocnicích, ordinacích ženských lékařů, kadeřnic-
tvích, kosmetikách i na policejních odděleních na Blanensku. Tvář je hlavním moti-
vem plakátu Nebuďte slepí k domácímu násilí vyrobených v rámci projektu prevence 
kriminality jihomoravské policie, který má pomoci obětem domácího násilí vyhledat 
pomoc a postavit se proti tomuto většinou dlouhotrvajícímu problému.
   Kabinky na WC byly pro distribuci plakátů vybrány záměrně. Jde totiž o to, aby žena 
mohla zcela v soukromí zamyslet se nad tím, zda potřebuje pomoc odborníků a případ-
ně měla možnost opsat si kontaktní telefony na odborníky. Oběti domácího násilí totiž 
bývají plaché a nerady své problémy jakkoliv ukazují na veřejnosti.
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   Kromě plakátů zaměřených na oběti domácího násilí nebo jejich příbuzné a zná-
mé, kteří jim chtějí pomoci, policie v těchto dnech vybavila všechna služební vozidla 
obvodních oddělení a výjezdová vozidla služby kriminální policie a vyšetřování na 
Blanensku speciálními pracovními deskami. Policisté, kteří tak vyjedou k jakémukoliv 
případu domácího násilí najdou v deskách důležité rady, pomůcky, formuláře i letáčky 
a skládačky pro oběti.  Tyto desky již byly vyzkoušeny policisty v Brně.
   Na Blanensku ročně policisté řeší kolem dvaceti případů, které vykazují některé ze 
znaků domácího násilí. Domácím násilím se rozumí opakované, dlouhodobé a stup-
ňující se násilí, kterého se dopouštějí dospělí nebo mladiství na svých blízkých. Obě-
tí mohou být manželka nebo manžel, družka nebo druh, rozvedení manželka nebo 
manžel, dítě, rodič nebo prarodič. Mívá podobu nejen fyzického, ale i psychického, 
sexuálního, ekonomického či jiného násilí, nejčastěji jejich kombinace. Policie se při-
tom často jako první dostává do kontaktu s obětí i pachatelem, proto je pro policisty 
nezbytné, aby byli na výjezd k případu domácího násilí co nejlépe připraveni.
   Policie má možnost od roku 2007 možnost rozhodnout o vykázání násilníka z domu, 
bytu společně obývaného s útokem ohroženou osobou. Vykázání trvá po dobu deseti 
dnů (upraveno v Zákoně o Policii ČR č. 273/2008). V roce 2007 bylo na teritoriu 
okresu Blansko vykázáno 5 osob (vše muži), na území kraje se jednalo v roce 2007 
o 81 případů. V roce 2008 byly na Blanensku vykázány 4 osoby (opět všichni muži), 
v kraji 72. V letošním roce už policisté na Blanensku vykázali ze společného obydlí 
kvůli ochraně oběti 3 osoby. Vloni tak na Blanensku například policisté řešili domácí 
násilí mezi synem a jedním z rodičů, mezi manželem a manželkou. Letos byli policisté 
nuceni opakovaně vykázat devětatřicetiletého muže v jedné z obcí Blanenska, který 
napadal svoji matku. Vyhrožoval, že jí podřeže krk, v opilosti ji častoval vulgárními 
nadávkami. Poté, co jej policisté vykázali na deset dní a on se vrátil po uplynutí lhůty 
domů, jeho chování se opakovalo. Proto byl vykázán znovu na deset dní. Je podezřelý 
ze spáchání trestného činu týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě.                                                                   

por. Mgr. Iva Šebková, tisková mluvčí,
Policie ČR - Krajské ředitelství Jihomoravského kraje

Krátce z obce a našeho regionu

Zubní pohotovost na okrese Blansko

   Mimo níže uvedenou pohotovost na okrese Blansko je služba zajištěna na Karáskově 
náměstí č. 1, Brno, tel. 548 424 248 a to od 19,00 hod. do 7,00 hod. ve všední dny a 
nepřetržitě o víkendech a svátcích. 
   Pohotovostní služba je u jednotlivých zubních lékařů uvedených v přehledu sloužena 
od 8,00 do 12,00 hodin.
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D u b e n   
  4. 4. 2009 MUDr. Hosová Rájec, Zdrav. středisko 516 432 138
  5. 4. 2009 MUDr. Hošák Adamov, U Kostela 4  516 446 428
11. 4. 2009 MUDr. Houdková Blansko, Pražská 1b 516 418 787
12. 4. 2009 MUDr. Jílková Rájec, Ol. Blažka 145 516 410 786
13. 4. 2009 MUDr. Juráková Blansko, Pražská 1b 516 418 787
18. 4. 2009 MUDr. Žáčková Blansko, Mahenova 13 516 419 538
19. 4. 2009 MUDr. Kovandová Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 450
25. 4. 2009 MUDr. Kulhánková Křtiny, Zdrav. středisko 516 439 190
26. 4. 2009 MUDr. Kupková Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 457
   
K v ě t e n   
 1. 5. 2009 MUDr. Láníková Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 456
 2. 5. 2009 MUDr. Levová Adamov, Smetanovo nám. 327  516 447 606
 3. 5. 2009 MUDr. Miklíková Blansko, ZŠ Rodkovského 515 157 112
 8. 5. 2009 MUDr. Paulíčková Černá Hora, Zdrav. středisko 516 437 257
 9. 5. 2009 MUDr. Pokorná M. Blansko, Gellhornova 9 516 412 422
10. 5. 2009 MUDr. Pokorný M.  Blansko, A. Dvořáka 4 516 417 621
16. 5. 2009 MUDr. Řehořková Blansko, bud. ZZS K.H.Máchy 17 516 527 874
17. 5. 2009 MUDr. Řehořek Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453
23. 5. 2009 MUDr. Roth Ostrov, Zdrav. středisko 516 444 326
24. 5. 2009 MUDr. Semrádová Sloup, Zemspol, 221 516 435 203
30. 5. 2009 MUDr. Staňková Jedovnice, Zdrav. středisko 516 442 726
31. 5. 2009 MUDr. Stojanov Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 451
   
Č e r v e n   
 6. 6. 2009 MUDr. Ševčíková B. Blansko, Svitavská 1A 516 416 386
 7. 6. 2009 MUDr. Vrtělová Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 455
13. 6. 2009 MUDr. Švendová Křtiny, Zdrav. středisko 516 439 404
14. 6. 2009 MUDr. Tomaštíková  Adamov, Smetanovo nám. 327  516 446 398
20. 6. 2009 MUDr. Ševčíková R. Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 454
21. 6. 2009 MUDr. Well Adamov, Smetanovo nám. 327  516 447 605
27. 6. 2009 MUDr. Žáčková Blansko, Mahenova 13 516 419 538
28. 6. 2009 MUDr. Blaťák Černá Hora, Zdrav. středisko 516 437 257

Mamograf v Blansku je tu pro Vás

…. karcinom prsu  - problém, kterému umíme čelit
   Karcinom prsu představuje v současnosti jeden z nejzávažnějších epidemiologických 
problémů České republiky. V naší zemi je každoročně diagnostikováno více jak 4 600 
nových případů onemocnění a incidence neustále vzrůstá. Na následky karcinomu prsu 
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zemře každý rok více jak 2 000 českých žen a mezi příčinami úmrtí ve věkové katego-
rii 20 - 54 let tak zaujímá karcinom prsu první místo.
   Možnosti prevence vzniku onemocnění na individuální úrovni jsou omezené. Vzhle-
dem k tomu, že u tohoto onemocnění nebyl dosud poznán rizikový faktor vysvětlující 
jeho příčinu s uspokojivou spolehlivostí (jako je tomu např. u nádorů plic), jedinou 
možností boje je včasná diagnostika a úspěšná léčba.
   Mamografický skríning znamená pravidelné preventivní vyšetřování žen bez ja-
kýchkoliv příznaků onemocnění s cílem zachytit rozvíjející se onemocnění v co nej-
časnějším stadiu. Princip fungování skríningu vychází z předpokladu, že onemocnění 
zachycené v časné fázi je snáze léčitelné a vede k vyšší kvalitě a větší délce života 
pacientek. Soudobá medicína proto klade na preventivní vyšetření prsu velký důraz. Je 
prokázáno, že preventivní vyšetření mamografem  umožňuje snížit úmrtnost na rako-
vinu prsu až o 32%. A většina takto zjištěných nádorů je dobře léčitelná  a tento postup 
mnoha ženám skutečně zachraňuje život.
   Ženy ve věku 45 až 69 let jsou v České republice na základě vyhlášky Ministerstva 
zdravotnictví zařazeny do bezplatného mamografického preventivního programu s vy-
šetřením 1x za 2 roky. V Nemocnici Blansko je prováděno mamografické vyšetření 
žen však již od 40 ti let výše, bez dvouletého omezení a bezplatně. V nemocnici je 
zaveden komplexní program, zahrnující v případě potřeby i ultrazvukové vyšetření, 
bioptické vyšetření a mamární poradnu s návazností i na špičková pracoviště v Brně. 
Do mamární poradny jsou zvány ženy již od 30 let věku, mají-li nějaké potíže s prsy 
nebo bylo-li závažné onemocnění prsu v rodině.
   Důvodem takové návštěvy je, když se v prsech objeví cokoli nenormálního, zvláště 
hmatné ložisko. Žádná žena,  která objeví ve svých prsech podezřelou změnu, nesmí vy-
šetření odkládat. Nevidět takové problémy, znamená strkat před nimi hlavu do písku, což 
se dá prominout pštrosovi, ale ne ženě, která má nějaké životní plány a chce si života užít
   V případě jakýchkoli obtíží nebo pokud jste nebyla v posledním roce na mamografic-
kém vyšetření prsů, využijte možnosti vyšetření v Akreditovaném pracovišti  Nemoc-
nici Blansko, Radiodiagnostické oddělení, Sadová 33, 678 31. Objednejte se nebo se 
informujte prostřednictvím bezplatné linky 800 149 485. Objednací doby jsou krátké, 
2-3 týdenní, vyšetření je rychlé a je zpříjemněno podáváním malého občerstvení. Dob-
ré je, když přicházíte se žádankou od svého praktického lékaře nebo gynekologa, není 
to však podmínkou. 
   Ženy, které přijdou na preventivní vyšetření, dostanou k vyplnění dotazník. Najdete 
tam např. otázky, zda se v rodině objevilo zhoubné onemocnění prsu nebo jiný druh 
rakoviny, zda vy sama jste neměla někdy nějaký významný problém, jako je například 
zánět prsu, operaci prsu, apod. 
   Vzhledem k narůstajícímu výskytu nádorového onemocnění prsů všem čtenářkám 
preventivní vyšetření jednoznačně doporučujeme využít, neboť téměř vždy zbavuje 
obav z onemocnění a když už k onemocnění dojde, dokáže odhalit jeho počáteční 
stadia, což umožní díky včasné léčbě mnohdy úplné uzdravení.



Informace 1/ 2009

43

   Mamograf v Blansku má výhodu v tom, že je pro naši potřebu nejblíž. Z důvodu 
tvrdosti zákona byl jeho provoz na čas přerušen a nyní, aby byl jeho provoz v Blansku 
zachován, musí mít potřebný počet vyšetření, proto se na Vás obracíme s prosbou, 
abyste ho v maximální míře využívaly.

Chtějte mít jistotu, že jste zdravá!

Klub Matýsek Blansko

Plavání ve vaně pro miminka od 6 týdnů
Plavání pro děti do 5 roků –  lázně Blansko
Kurzy babymasáží – jsou vhodné pro děti od 6 týdnů do 6 roků, ideální pro nastávající maminky 
Pokračovací kurzy babymasáží 

POZOR! NOVINKA! DĚTSKÝ KOUTEK V BLANSKU
– zajištění hlídání dětí od 1 do 4 roků pod dohledem dětské zdravotní sestry od 1. 4. 
2009, den otevřených dveří  31. 3. 2009 od 14 do 17 hod. Současně prosíme rodiče,  jestli 
máte doma nepotřebné postýlky, peřinky, hračky (ne plyšáky) atd, dejte prosím vědět.
Cvičení pro rodiče s dětmi do 3 roků – od 1. 4. 2009
Hledáme: 
1) „Tetu“ do dětského koutku – nejlépe dětskou zdravotní sestru s praxí s malými
    dětmi, dále vhodné pro studentky nebo absolventky pedagogické školy. 
2) Lektorku pro cvičení rodičů a dětí do 3 roků  
3) Instruktorku plavání pro děti do 5 roků

Zájemci, žádost zašlete na e-mail: klub-matysek@seznam.cz.
Více info na www.klub-matysek.cz nebo na tel. 724 761 590 – pan Miloslav Kuba.

Přijměte pozvání

Soutěž malých zpěváků ze škol sdružených v regionálním sdružení CIRSIUM
Jedovnická kuňka

středa – 15. dubna 2009, začátek v 15 hodin v sále kina

*****************

Český červený kříž, Klub dobré pohody a Spolek Bivoj
si Vás dovolují pozvat na

Jarní koncert.
Koná se v sobotu 18. dubna 2009 od 16:00 hod. v kinosále.

Vystoupí žáci ZUŠ Jedovnice a Bivojanka,
 tentokrát s hostem, kterým bude zpěvák Jiří Helán z brněnské Moravěnky.
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Městys Jedovnice (kulturní komise) a Divadlo Pavla Trávníčka PRAHA
si Vás dovolují pozvat na představení KOMEDIE

Povečeříme vleže
autor Marc Camoletti, režie Pavel Trávníček

pátek – 24. dubna 2009 v 19,00 hodin, kinosál KD Jedovnice

účinkují herci divadla Pavla Trávníčka -- Pavel Trávníček, Jiří Knot, Petra Jindrová, 
Lucie Trnková, Monika Hladová, Pavel Skřípal a další.

Francouzská komedie světoznámého a velmi úspěšného autora Marca Camolettiho. 
Moje krásná a bohatá manželka se nudí a proto dá na rady dámského časopisu FEMI-

NA, že je potřeba uspořádat večeři ve třech a VLEŽE, tedy v posteli. Kdo bude ten 
třetí? Žena nebo muž nebo všichni? To vše se vyřeší v této skvělé francouzské komedii.

*****************************************************************
Pionýrská skupina Jedovnice a Školní klub při ZŠ Jedovnice

připravují na Sokolském hřišti Na Kopci

Velký slet čarodějnic
čtvrtek - 30. dubna 2009, začátek v 18.00 hodin 

soutěže o ceny pro děti, dobrá hudba, táborák a občerstvení nebude chybět
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ZO KSČM  Jedovnice a OV KSČM Blansko
srdečně zvou své členy a všechny občany Jedovnic na 

Prvomájovou oslavu
pátek – 1. května 2009, začátek ve 14 hodin před kulturním domem v Jedovnicích.

Kulturní program a občerstvení nebude chybět.
V případě nepříznivého počasí se setkání uskuteční v místním kině.

***********************
Ochotnické sdružení KŘOVÝ (Křtinský ochotnický výkvět)

 zve všechny děti i dospělé na představení 

J a n k o v o    p ř á n í 
na motivy pohádky K. J. Erbena. 

Představení se koná v kulturním domě v Jedovnicích v neděli - 3. května 2009
začátek v 17,00 hodin.
 Vstupné dobrovolné.

***********************
Místní organizace KDU – ČSL Jedovnice

 zve všechny občany, maminky všeho věku zvláště,
na slavnostní odpoledne ke Svátku matek, 

které se uskuteční v neděli 10. května 2009 v kulturním domě v Jedovnicích. 
Začátek v 15:00 hodin, v kulturním programu vystoupí žáci ZUŠ Jedovnice a rodinná 

skupina brněnských niněristů Lučec - vnučec. Občerstvení zajištěno.

Pozvání z okolí

Sdružení VESELICKÁ KAPLIČKA ve spolupráci s MAS Moravský kras o.s, 

pořádají pod patronací obce Vavřinec 
a za mediální podpory ČR Brno a týdeníku ZRCADLO Blanenska a Boskovicka   

VII. Velikonoční jarmark pořádaný současně jako Jarmark místních produktů,
výrobků označených značkou Moravský kras – regionální produkt®

sobota 11. dubna 2009, 9 hod. - 18 hod. 

(Prodej sýrů NIVA, ovčí a kozí produkty, prodej medu, medoviny a dalších včelích 
produktů, prodej dřevěných hraček, výrobků z ovčí vlny, prodej výrobků Pivovaru 
Černá Hora, prodej keramiky. Pro návštěvníky akce je připravena ukázka zdobení de-
korativního perníku, radost těm nejmenším určitě opět udělají živé ovce a kozy a ti 
odvážnější se budou moci svézt na jezdeckých koních z Petrovic. Pro návštěvníky jar-
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marku je přichystaná vědomostní soutěž o ceny a bohatý výběr občerstvení. Soutěžní 
listy budou k sehnání v informačních kancelářích v regionu (Blansko, Rájec-Jestřebí, 
Boskovice, Velké Opatovice, Kunštát, Letovice, TIC Brno).

*********************************
Školní lesní podnik - Masarykův les Křtiny

si dovoluje pozvat na
Den otevřených dveří v arboretu Křtiny

(kvetoucí a vonící krása)
sobota - 23. 5. 2009, neděle – 24. 5. 2009, otevřeno od 9,00 do 17,00 hodin

Připravujeme

M ě s t y s    J e d o v n i c e
připravuje pro Vás

Zájezd do Prahy s návštěvou muzikálu „Adéla ještě nevečeřela“
Kdo v muzikálu účinkuje?

ARTER slavný americký detektiv  Aleš Háma, Petr Vondráček
KOMISAŘ JOSEF LEDVINA pražský policista Oldřich Navrátil, Vlastimil Zavřel,

Juraj Bernáth
RUPERT VON KRATZMAR šílený vědec Martin Dejdar, Jiří Langmajer, Juraj Bernáth
ALBÍN BOČEK gymnasiální profesor ve výslužbě Vladimír Brabec, Stanislav Zindulka
KVĚTUŠKA profesorova vnučka Jitka Čvančarová, Lucia Molnárová, Zuzana Norisová

KOMORNÍK VON KRATZMARA Zdeněk Dušek, Jakub Wehrenberg
HRABĚNKA THUNOVÁ Květa Fialová, Naďa Konvalinková, Jana Švandová

BARON FRANZ VON KAUNITZ policejní ředitel Petr Štěpánek, Ivan Vyskočil
BIANCA NERA krasavice jižního typuVanda Konečná, Šárka Vaňková

ADÉLA zpívající exotická květina (loutka) Monika Absolonová
GOGO lilipután Jiří Krytinář, Michal Tůma

neděle - 20. 9. 2009; cena vstupenky 649,- Kč, cena dopravy 350,- Kč
(vstupenky máme do 2. 3. a 4. řady)

Muzikál měl premiéru v divadle Broadway Praha.

Zájemci přihlaste se na tel. 516 528 211 paní Marie Gabrielová
nebo 516 528 213 paní Božena Ševčíková.
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Inzerce

kontakt
David Klimeš, Habeš č. 229, 679 06 Jedovnice, tel./mob.: 607 972 780, 
e-mail – zednictví.klimes@seznam.cz

kontakt
Albín Korec, Na Kopci č. 635, 679 06 Jedovnice, tel./mob. 731 724 363
e-mail – 1963korec@seznam.cz

nabízí veškeré zednické a obkladač-
ské práce, zateplování, sádrokartony, 
opravy a stavby komínů

nabízí veškeré podlahářské 
práce, montáž a renovace 
parket, pokládka plovoucích 
podlah, PVC, koberců a korku, 
montáž obloukových zárubní

Z e d n i c k é  
a   o b k l a d a č s k é

p r á c e

P o d l a h á ř s ké
p r á c e

DAVID KLIMEŠ

ALBÍN KOREC
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Sport

V O M O   B r n o
připravuje

Mezinárodní závody motorových člunů – Jedovnice 2009

Mistrovství Evropy  v kategorii  O – 700, F OSY – 400, F R - 1000
Mezinárodní závody v kategorii  O – 250, O – 350

sobota - 23. května 2009 a neděle 24. května 2009
hladina rybníku Olšovec Jedovnice

Rozlosování kopané – jaro 2009 – SK Jedovnice
                       

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKRESNÍ PŘEBOR MUŽŮ II. TŘÍDY  
Kolo Datum Den Čas Domácí Hosté 

17. 5.4. NE 15:30 Vísky Jedovnice 

18. 12.4. NE 15:30 Jedovnice Rudice 

19. 19.4. NE 16:00 Doubravice Jedovnice 

20. 26.4. NE 16:00 Jedovnice Kotvrdovice 

21. 2.5. SO 16:30 Blansko B Jedovnice 

22. 10.5. NE 16:30 Jedovnice Boskovice B 

23. 17.5. NE 16:30 Letovice Jedovnice 

24. 23.5. SO 16:00 Jedovnice Lysice 

25. 31.5. NE 16:30 Sloup Jedovnice 

26. 7.6. NE 16:30 Jedovnice Bořitov 

15. 14.6. NE 16:30 Jedovnice Kořenec 

16. 21.6. NE 16:30 Vavřinec(BK) Jedovnice 

OKRESNÍ PŘEBOR DOROSTU  
Kolo Datum Den Čas Domácí Hosté 

10. 5.4. NE 13:15 Jedovnice Lažany 

11. 12.4. NE 13:00 Ráječko Jedovnice 

12. 19.4. NE 13:45 Jedovnice Sloup 

13. 26.4. NE 13:45 Adamov Jedovnice 

14. 3.5. NE 14:15 Jedovnice Vavřinec 

15. 10.5. NE 14:15 Jedovnice Kotvrdovice 

16. 17.5. NE 14:15 Lipovec Jedovnice 

17. 24.5. NE 14:15 Jedovnice Rudice 

18. 31.5. NE 13:00 Olomučany Jedovnice 

OKRESNÍ PŘEBOR DOROSTU  
Kolo Datum Den Čas Domácí Hosté 

10. 5.4. NE 13:15 Jedovnice Lažany 

11. 12.4. NE 13:00 Ráječko Jedovnice 

12. 19.4. NE 13:45 Jedovnice Sloup 

13. 26.4. NE 13:45 Adamov Jedovnice 

14. 3.5. NE 14:15 Jedovnice Vavřinec 

15. 10.5. NE 14:15 Jedovnice Kotvrdovice 

16. 17.5. NE 14:15 Lipovec Jedovnice 

17. 24.5. NE 14:15 Jedovnice Rudice 

18. 31.5. NE 13:00 Olomučany Jedovnice 

OKRESNÍ PŘEBOR MUŽŮ II. TŘÍDY  
Kolo Datum Den Čas Domácí Hosté 

17. 5.4. NE 15:30 Vísky Jedovnice 

18. 12.4. NE 15:30 Jedovnice Rudice 

19. 19.4. NE 16:00 Doubravice Jedovnice 

20. 26.4. NE 16:00 Jedovnice Kotvrdovice 

21. 2.5. SO 16:30 Blansko B Jedovnice 

22. 10.5. NE 16:30 Jedovnice Boskovice B 

23. 17.5. NE 16:30 Letovice Jedovnice 

24. 23.5. SO 16:00 Jedovnice Lysice 

25. 31.5. NE 16:30 Sloup Jedovnice 

26. 7.6. NE 16:30 Jedovnice Bořitov 

15. 14.6. NE 16:30 Jedovnice Kořenec 

16. 21.6. NE 16:30 Vavřinec(BK) Jedovnice 

OKRESNÍ PŘEBOR DOROSTU  
Kolo Datum Den Čas Domácí Hosté 

10. 5.4. NE 13:15 Jedovnice Lažany 

11. 12.4. NE 13:00 Ráječko Jedovnice 

12. 19.4. NE 13:45 Jedovnice Sloup 

13. 26.4. NE 13:45 Adamov Jedovnice 

14. 3.5. NE 14:15 Jedovnice Vavřinec 

15. 10.5. NE 14:15 Jedovnice Kotvrdovice 

16. 17.5. NE 14:15 Lipovec Jedovnice 

17. 24.5. NE 14:15 Jedovnice Rudice 

18. 31.5. NE 13:00 Olomučany Jedovnice 

OKRESNÍ PŘEBOR MUŽŮ II. TŘÍDY  
Kolo Datum Den Čas Domácí Hosté 

17. 5.4. NE 15:30 Vísky Jedovnice 

18. 12.4. NE 15:30 Jedovnice Rudice 

19. 19.4. NE 16:00 Doubravice Jedovnice 

20. 26.4. NE 16:00 Jedovnice Kotvrdovice 

21. 2.5. SO 16:30 Blansko B Jedovnice 

22. 10.5. NE 16:30 Jedovnice Boskovice B 

23. 17.5. NE 16:30 Letovice Jedovnice 

24. 23.5. SO 16:00 Jedovnice Lysice 

25. 31.5. NE 16:30 Sloup Jedovnice 

26. 7.6. NE 16:30 Jedovnice Bořitov 

15. 14.6. NE 16:30 Jedovnice Kořenec 

16. 21.6. NE 16:30 Vavřinec(BK) Jedovnice 
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Kino  

Adresa: Na Kopci 571, 679 06 Jedovnice, tel. 516 442 624
Začátky představení vždy v 19,00 hodin. Hrací profil vždy v úterý.

Duben 2009

7. 4. úterý – VY NÁM TAKY ŠÉFE !
Filmová komedie vypráví příběh podnikatele, který chce nechat svoji firmu
„poctivým“ způsobem zkrachovat. /92´/ BONTON vstupné 69,- + 1,- Kč             

                                                  MP

14. 4. úterý –  KDOPAK BY SE VLKA BÁL
Pohádka pro děti, nebo horor pro dospělé? Jedno i druhé! Maria Procházková
servíruje unikátní filmový kondicionér 2V1 vhodný pro celou rodinu.

/93´/ BONTON vstupné 69,- + 1,- Kč            MP

21. 4. úterý –  ŽENY
Estrogen pro středně pokročilé, aneb co v sexu ve městě nebylo.
Komedie USA s titulky. /113´/ BONTON, vstupné 69,- + 1,- Kč                                                                                 

MN 12

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKRESNÍ PŘEBOR ŽÁKŮ SKUPINA A  
Kolo Datum Den Čas Domácí Hosté 

13. 4.4. SO 14:00 Jedovnice Kotvrdovice 

14. 11.4. SO 13:30 Ráječko Jedovnice 

15. 18.4. SO 11:00 Adamov Jedovnice 

16. 25.4. SO 14:00 Jedovnice Rudice 

17. 3.5. NE 10:00 Rájec-Jestřebí Jedovnice 

12. 8.5. PÁ 14:00 Vavřinec  
Jedovnice (hraje 
se v Jedovnicích)  

18. 9.5. SO 14:00 Jedovnice Blansko B 

19. 17.5. NE 10:00 Černá Hora Jedovnice 

20. 23.5. SO 14:00 Jedovnice Lipovec 

21. 31.5. NE 10:00 Ostrov Jedovnice 

22. 6.6. SO 14:00 Jedovnice Sloup 

OKRESNÍ PŘEBOR ŽÁKŮ SKUPINA A  
Kolo Datum Den Čas Domácí Hosté 

13. 4.4. SO 14:00 Jedovnice Kotvrdovice 

14. 11.4. SO 13:30 Ráječko Jedovnice 

15. 18.4. SO 11:00 Adamov Jedovnice 

16. 25.4. SO 14:00 Jedovnice Rudice 

17. 3.5. NE 10:00 Rájec-Jestřebí Jedovnice 

12. 8.5. PÁ 14:00 Vavřinec  
Jedovnice (hraje 
se v Jedovnicích)  

18. 9.5. SO 14:00 Jedovnice Blansko B 

19. 17.5. NE 10:00 Černá Hora Jedovnice 

20. 23.5. SO 14:00 Jedovnice Lipovec 

21. 31.5. NE 10:00 Ostrov Jedovnice 

22. 6.6. SO 14:00 Jedovnice Sloup 

OKRESNÍ PŘEBOR ŽÁKŮ SKUPINA A  
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se v Jedovnicích)  
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19. 17.5. NE 10:00 Černá Hora Jedovnice 

20. 23.5. SO 14:00 Jedovnice Lipovec 

21. 31.5. NE 10:00 Ostrov Jedovnice 

22. 6.6. SO 14:00 Jedovnice Sloup 
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28.4. úterý –  KOZÍ PŘÍBĚH-POVĚSTI STARÉ PRAHY
První český celovečerní 3D animovaný film vás chce vystrašit i rozesmát.
/81´/ BONTON, vstupné 69,- + 1,- Kč                                                                                            

MP

Na měsíc KVĚTEN 2009 připravujeme:
5. 5. Ocas ještěrky, 12.5. Líbáš jako bůh, 19.5. Peklo s princeznou, 26.5. Na půdě.

Zprávy po uzávěrce

Změny územního plánu – připomínky

Městys Jedovnice bude provádět změnu územního plánu. Občané mohou na stavební úřad do 
konce dubna předkládat písemné požadavky a návrhy změn.

Výstava fotografií na radnici

Na chodbách radnice je instalována nová výstava fotografií P. Václava Trmače: Čtverečky. 

Volební komise

Počet členů okrskové volební komise č. 1 (Městečko) v Jedovnicích pro volby do Evropského 
parlamentu je stanoven na minimálně 5 členů. Totéž pro volební komisi č. 2 (Chaloupky) – 5 členů. 

Nalezen holící strojek

Ve čtvrtek 2. 4. 2009 byl na ul. Habeš před domem č. p. 349 nalezen elektrický holící strojek v 
bakelitovém pouzdře. Majitel si  může ztracenou věc vyzvednout na služebně Policie městyse 
Jedovnice v úřední den každou středu nebo po tel. domluvě  na tel. č.- 723 204 979.
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Adresa redakce: Havlíčkovo nám. č. 71,  679 06 Jedovnice, 
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