
Příjemné prožití vánočních svátků a hodně štěstí a zdraví v novém roce 2011 všem čtenářům 
Informací přeje redakce.
Dále v čísle: * Informace z rady a zastupitelstva * Seznam televizních stanic vysílaných v kabel. 
televizi * Zpráva z KPOZ * Policie ÚM Jedovnice a Policie ČR informují * Pozvánky na vánoční 
akce * Plesová sezóna 2011 za dveřmi * Zprávy ze ZŠ, MŠ a ZUŠ * Pozvání na rozhlednu do 
Veselice * Divadlo Pavla Trávníčka hraje v únoru u nás * Jedovnický Vlastimil uvede autorské 
představení před silvestrem.
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Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 87  ze dne 04. 10. 2010 

Na základě předložených zpráv a projednaných záležitostí: 
 
Rada městyse schvaluje 

 příspěvek na materiál na stavbu kanalizace v lokalitě Kombůt , žadatel Občanské 
sdružení Zahrádkáři a chataři Kombůt Jedovnice 

 nákup vozidla Magma Alficar za hotové, protože tento způsob financování je pro 
městys nejvýhodnější 

 výjimku z Obecně závazné vyhlášky č. 5 / 2005 O pořádání veřejných produkcí a 
zajištění veřejného pořádku na 05. 11. 2010 do 02,00 hodin, bezplatný pronájem 
kulturního domu, osvobození od poplatku ze vstupného, žadatel Základní škola 
Jedovnice - 5. školní vinný bál 

 bezplatný pronájem kulturního domu na 09. 12. 2010 na pořádání volby MISS, žadatel 
Základní škola Jedovnice 

 pronájem ploch určených ke stánkovému prodeji u příležitosti rybolovu ve dnech  
23. 10. - 24. 10. 2010 Olšovci s.r.o., Jedovnice 

 Smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby mezi městysem Jedovnice a paní  
Z. Flekovou, Jedovnice, dle předloženého návrhu 

 Smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby mezi městysem Jedovnice a panem  
F. Flekem, Jedovnice 

 parkovné ve výši 40 Kč, včetně DPH, s platností od 05. 10. 2010 
 zvýšení časového limitu pro vstup volebních subjektů do vysílání kabelové televize 

prostřednictvím Infokanálu ze 2 minut na 3 minuty, ostatní stanovené podmínky 
zůstávají v platnosti 

 prominutí poplatku za kabel. TV na rok 2010, žadatel J. a P. Nezvalovi, Jedovnice 
 
Rada městyse bere na vědomí 

 informaci o provedení předauditu na hospodaření městyse pracovníky JMKÚ 
s výsledkem bez závad 

 žádost R. Doláka, Brno, o povolení stánku na prodej zmrzliny v Olšovci s. r. o 
 návrh na vyřazení – likvidaci, předložený Mateřskou školou Jedovnice 
 zápis ze schůzky komise pro občanské záležitosti ze dne 30. 09. 2010 
 Výroční zprávu za rok 2009 Diakonie Broumov 

 
Rada městyse souhlasí 

 s provedení úprav v budově bývalého lihovaru, žadatel A. Nečas, Jedovnice, dle 
předloženého návrhu  

 s opravou dešťové kanalizace, žadatel J. Blahník, Jedovnice, dle předloženého návrhu 
 s udělením výjimky v počtu dětí ve třídách, žadatel Mateřská škola Jedovnice, dle 

předloženého návrhu 
 s umístěním poutačů na rybolov 23. 10. - 24. 10. 2010 dle předloženého návrhu, 

žadatel Olšovec s. r. o., Jedovnice 
 

Informace z rady a zastupitelstva 
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Rada městyse stanovuje 
 poměr rozdělení výtěžku z pronájmu ploch určených ke stánkovému prodeji u 

příležitosti rybolovu ve dnech 23. 10. - 24. 10. 2010, 70% Olšovec s. r. o., Jedovnice, 
30%  Městys Jedovnice 

 
Rada městyse ukončuje 

 činnost komisí rady k 15. 10. 2010 
 

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva Městyse Jedovnice, konaného dne  
08. 11. 2010 v kinosále kulturního domu 

Na základě předložených zpráv a projednaných záležitostí Zastupitelstvo městyse Jedovnice: 
1. jmenuje zapisovatelkou paní Marii Gabrielovou, tajemnici ÚM  
2. schvaluje ověřovatele zápisu pana Ing. Josefa Matušku a paní Danielu Starou 
3. schvaluje „Jednací řád zastupitelstva městyse“ včetně přílohy „Volební řád“ pro 

volební období 2010 – 2014 dle předloženého návrhu  
4. schvaluje program zasedání dle předloženého návrhu 
5. schvaluje způsob rozpravy k projednávaným bodům dle předloženého návrhu 
6. zvolilo mandátovou komisi ve složení pan Ing. Josef Plch, pan MUDr. Aleš 

Kleinbauer, paní Mgr. Hana Šíblová 
7. ověřuje a potvrzuje na základě předložené zprávy mandátové komise výsledky a 

platnost voleb do zastupitelstva městyse Jedovnice pro volební období 2010 – 2014, 
konaných ve dnech 15. 10. 2010 – 16. 10. 2010 

8. ověřuje a potvrzuje platnost slibu a získání mandátu u všech 15 členů zastupitelstva 
městyse 

9. zvolilo volební komisi ve složení pan Jaroslav Zelinka, pan Michal Prause a pan  
Ing. Josef Vágner 

10. stanovuje pro volební období 2010 – 2014 počet dlouhodobě uvolněných členů 
zastupitelstva městyse pro výkon funkce na jednoho a to pro funkci starosty městyse 

11. stanovuje pro volební období 2010 – 2014 počet neuvolněných místostarostů na 
jednoho 

12. stanovuje pro volební období 2010 – 2014 počet členů rady městyse na pět 
13. stanovuje, že návrhy kandidátů do všech funkcí, které budou voleny na dnešním 

ustavujícím zasedání zastupitelstva městyse, předkládají členové zastupitelstva 
městyse 

14. zvolilo starostou městyse pana Ing. Jaroslava Šíbla, Jedovnice 
15. zvolilo místostarostou městyse pana Ing. Josefa Plcha, Jedovnice 
16. zvolilo členem rady městyse paní Mgr. Annu Bayerovou, Jedovnice,  

pana MUDr. Aleše Kleinbauera, Jedovnice, paní Mgr. Hanu Šíblovou, Jedovnice 
17. zvolilo předsedou finančního výboru pana Ing. Oldřicha Horáka, Jedovnice 
18. zvolilo předsedou kontrolního výboru pana Jaroslava Charváta, Jedovnice 
19. zvolilo členy finančního výboru paní Ing. Irenu Žižkovou, Jedovnice, slečnu Ing. 

Michaelu Šebelovou, Jedovnice, pana PharmDr. Stanislava Fránka,  Jedovnice, pana 
Ing. Gustava Magulu, Jedovnice, pana Ing. Jaroslava Hlouška, Jedovnice, pana 
Michala Prauseho, Jedovnice 

20. zvolilo členy kontrolního výboru pana Mgr. Čeňka Pírka, Jedovnice, pana Romana 
Pernicu, Jedovnice, pana Ing. Radka Lebiše, Ph. D., Jedovnice, paní Janu Sehnalovou, 
Jedovnice 
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21. zvolilo zástupce městyse do Svazku vodovodů a kanalizací okresu Blansko, do Svazu 
měst a obcí ČR a do Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras starostu městyse pana 
Ing. Jaroslava Šíbla, Jedovnice 

22. zvolilo zástupcem Honebního společenstva Rudice pana Leoše Blažka, Jedovnice, 
zástupcem Honebního společenstva Senetářov pana Ing. Josefa Vágnera, Jedovnice 

23. schvaluje oddávající s právem nosit státní znak: starostu městyse, místostarostu 
městyse, radní městyse, předsedu komise pro občanské záležitosti 

24. schvaluje odměňování členů Zastupitelstva městyse Jedovnice dle Nařízení vlády 
č. 79 / 2008 Sb., O odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev s účinností od  
8. 11. 2010, dle předloženého návrhu 

25. schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2010 dle předloženého návrhu 
26. schvaluje přijetí neinvestiční dotace z Programu rozvoje venkova, dotační titul č. 8, ve 

výši 51.800,- Kč na úroky z úvěru na Opravu a odbahnění rybníka Olšovec. Pověřuje 
starostu městyse podpisem smlouvy na neinvestiční dotaci na úroky z úvěru na 
Opravu a odbahnění rybníka Olšovce 

27. schvaluje přijetí mimořádné neinvestiční dotace z rozpočtu JMK na výdaje vzniklé 
jednotce SDH při likvidaci škod po vichřici 12. 06. 2010 ve výši 25.300 Kč. Pověřuje 
starostu městyse podpisem smlouvy na mimořádnou neinvestiční dotaci z rozpočtu 
JMK na výdaje vzniklé jednotce SDH při likvidaci škod po vichřici 12. 06. 2010 

28. schvaluje podání žádosti poskytovatele soc. služeb městyse Jedovnice o dotaci ze  
státního rozpočtu pro rok 2011 dle metodiky MPSV 

29. schvaluje upravené znění Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městysem 
Jedovnice, Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice, a firmou VR OZE systems 
s.r.o., Tršice 54, 783 57 Třebíč. Pověřuje starostu městyse podepsáním Smlouvy o 
zřízení věcného břemene 
 

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 1 ze dne 16. 11. 2010 
Na základě předložených zpráv a projednaných záležitostí: 
 
Rada městyse schvaluje 

 Příkaz starosty městyse Jedovnice č. 1 / 2010 Inventarizace 2010, dle předloženého 
návrhu 

 bezplatný pronájem sálu kulturního domu na uspořádání Knižního jarmarku a veletrhu 
produktů Mor. krasu dne 04. 12. 2010 

 prominutí poplatku za kabel TV na rok 2010, žadatel M. Kajtárová, Jedovnice 
 prominutí poplatku za kabel TV na rok 2010, žadatel J. Petr, Jedovnice 
 Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí pečovatelské služby mezi městysem Jedovnice 

a paní J. Pliskovou, Jedovnice, dle předloženého návrhu 
 Dodatky ke smlouvám o poskytnutí pečovatelské služby pro klienty: D. Němcová, 

Jedovnice, N. Ailerová, Jedovnice, M. Hudcová, Jedovnice, M. a F. Kaderkovi, 
Jedovnice, L. Milko, Jedovnice, B. Němcová, Jedovnice, L. Novotná, Jedovnice,  
D. a H. Pavelkovi,  Jedovnice, M. Šebelová, Jedovnice, Z. a J. Zlatkovští, Jedovnice, 
A. Krajčovičová, Jedovnice, M. Petlachová, Jedovnice, J. Kuncová, Jedovnice,  
Z. a F. Flekovi, Jedovnice, S. Drochytková, Jedovnice, E. a F. Kubovi,  Jedovnice,  
D. Charvátová, Jedovnice, S. Jurková, Jedovnice, J. Grimová, Jedovnice,  
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M. Nezvalová, Jedovnice, H. Tesařová a P. Bílek, Jedovnice,J. Pokladníková, 
Jedovnice, M. Šlesingerová, Jedovnice, J. Vlachová, Jedovnice, H. Kovaříková,  
Jedovnice, Z. Štreit, Jedovnice 

 Smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby mezi městysem Jedovnice a M. Holáskem, 
Jedovnice, dle předloženého návrhu 

 
Rada městyse bere na vědomí 

 informaci o zamítnutí žádosti SFŽP ČR o dotaci na sběrný dvůr 
 protokol o kontrole VZP provedené na odvod pojistného dne 01. 11. 2010 
 protokol o kontrole vedení matričních knih a sbírek listin provedené MěÚ Blansko dne 

11. 11. 2010 
 protokol o kontrole na úseku evidence obyvatel a přebírání občanských průkazů 

provedené JMK/OS dne 02. 11. 2010 
 pozvánku městyse Křtiny na znovuodhalení sochy legionáře 17. 11. 2010 
 vyrozumění ministerstva kultury o zahájení řízení o prohlášení fragmentu 

středověkého náhrobníku za kulturní památku 
 
Rada městyse souhlasí 

 s převodem stavebního povolení na stavbu Rozšíření vodovodu a kanalizace – 
Barachov – Kombut, Jedovnice na Občanské sdružení Zahrádkáři a chataři Kombůt 
Jedovnice 

 se stavbou přípojky NN, žadatel R. a V. Lebišovi, Jedovnice, dle předloženého návrhu 
 se stavbou přípojky plynu přes parcelu č. 1290/1 v k. ú. Jedovnice, který je v majetku 

městyse, žadatel M. Štrofová, Křtiny, dle předloženého návrhu 
 s vybudováním příjezdu ke garáži, žadatel J. a M. Holubovi, Jedovnice, dle 

předloženého návrhu, za podmínky, že příjezd bude staticky zabezpečen tak, aby 
vyhovoval předpokládanému provozu 

 s vybudování přípojky NN přes pozemky p. č. 1733 a 1747, které jsou v majetku 
městyse, za podmínky, že přípojka bude vedena po jedné straně pozemků, žadatel  
A. Formánek, Jedovnice 

 s dostavbou terasy, žadatel I. Teclová, Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu 
 se změnou umístění FVE fotovoltaické elektrárny na ZŠ Jedovnice za předpokladu, že 

si firma VR OZE systems s. r. o doloží požadované dokumenty potřebné k provedení 
změny umístění 

 se zřízením trvalého parkovacího místa před bytovým domem č. p. 566, žadatel 
J. Kovařík, Jedovnice 

 s použitím znaku městyse firmou AKTIV 95 OPAVA s. r. o., Opava, dle předloženého 
návrhu 

 s podáním žádosti o nadační příspěvek z Nadace ČEZ na výměnu oken v MŠ, dle 
předloženého návrhu 

 s podáním žádosti o nadační příspěvek z Nadace ČEZ na obnovu hracích prvků na 
zahradě mateřské školy, dle předloženého návrhu 

 
Rada městyse nesouhlasí 

 s poskytnutím příspěvku na vybudování vodovodní přípojky, žadatel M. a J. Šebelovi, 
Jedovnice 
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Rada městyse jmenuje 

 komisi pro výběr pořizovatele územního plánu městyse Jedovnice ve složení:  
Ing. Jaroslav Šíbl, starosta, Jedovnice, Ing. Josef Vágner, Jedovnice, Ing. Josef 
Matuška, Jedovnice, Ing. Antonín Dvořák, Jedovnice, náhradníci: Ing. Sylva 
Vágnerová, Jedovnice, Ing. Josef Plch, Jedovnice, Mgr. Hana Šíblová, Jedovnice 

 
Rada městyse zveřejňuje 

 záměr pronájmu pozemků a budov v majetku městyse, u kterých končí nájemní vztah 
k 31. 12. 2010, dle předloženého návrhu 

 
Rada městyse ruší 

 výjimku snížení nájmu o 200Kč měsíčně ve vybraných bytech na DPS Jedovnice 
postižených častým nadměrným zatékáním, které byly již opraveny, s účinností od  
01. 12. 2010 
 

Usnesení č. 2 ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice, konaného dne 24. 11. 2010 
na Úřadu městyse Jedovnice, místnost 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 paní Mgr. Annu Bayerovou 

      3.   program zasedání dle předloženého návrhu 
4. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a  souhlasu se zřízením 

stavby„Jedovnice – průmyslová zóna – inženýrské sítě“, týkající se plynovodu, mezi 
Městysem Jedovnice, Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice, IČ 00280283, a 
firmou JMP Net, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 0027689841, dle 
předloženého návrhu 

5.  Smlouvu o budoucí smlouvě kupní a o spolupráci a součinnosti při realizaci     
     Plynárenského zařízení mezi Městysem Jedovnice, Havlíčkovo náměstí 71,  
     679 06 Jedovnice, IČ 00280283, a firmou JMP Net, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02      
     Brno, IČ 0027689841, dle předloženého návrhu 
 

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 2 ze dne 29. 11. 2010 
Na základě předložených zpráv a projednaných záležitostí: 
 
Rada městyse schvaluje 

 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí pečovatelské služby s V. Přibylovou, Jedovnice 
 výjimku snížení nájmu o 200,- Kč měsíčně v bytě DPS postiženém častým 

nadměrným zatékáním, žadatel J. Gromešová, Jedovnice, s účinností od 01. 12. 2010 
 finanční příspěvek na výroční koncert studentského komorního orchestru  MUSICA 

NOVA, který se koná 05. 12. 2010 ve výši 5.000,- Kč 
 odměnu ředitelce MŠ Jedovnice J. Kučerové dle předloženého návrhu 
 odměnu řediteli ZŠ Jedovnice Mgr. M. Součkovi dle předloženého návrhu 
 příspěvky ve výši 400,- Kč na osobu na kulturní vystoupení pro zařízení pro seniory, 

ve kterých jsou umístěni naši občané 
 příspěvek na činnost pro Diakonii Broumov ve výši 1.000,- Kč 
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 příspěvek na činnost TJ Zora Praha, ve výši 300,- Kč 
 předsedy komisí: 
- pro občanské záležitosti paní Mgr. H. Šíblovou 
- stavební a územního plánování pana Ing. J. Vágnera 
- pro mezinárodní spolupráci pana MUDr. A. Kleinbauera 
- životního prostředí pana M. Prauseho 
- sociálně zdravotní paní Mgr. A. Bayerovou 
- pro kulturu, vzdělávání, sport a volný čas pana Ing. Josefa Plcha 

 
Rada městyse bere na vědomí 

 informaci místostarosty Ing. J. Plcha ze Dne malých obcí 
 
Rada městyse rozhodla 

 ve funkci zadavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Územní plán Jedovnice“, 
zadané dle § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky, kterou předložila firma ATELIER URBI, 
spol. s. r. o., Urbanisticko - architektonická projekční kancelář, Chopinova 9,  
623 00 Brno 

 přiznat peněžitý dar starostovi městyse Ing. J. Šíblovi dle předloženého návrhu 
Marie Gabrielová, tajemnice ÚM Jedovnice 

 
Nabídka pečovatelské služby pro seniory 

 
     Jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb na základě zákona č. 108/2006 Sb, o 
sociálních službách, v platném znění,  poskytuje Městys Jedovnice pečovatelskou službu pro 
naše občany. Pečovatelskou službu poskytujeme nejen v domě s pečovatelskou službou, ale i 
v terénu, to znamená u Vás doma. 
      Jedná se o různou drobnou výpomoc, jako dovážka oběda, nákupy, předpis a donáška 
léků, různé pochůzky, malý a velký úklid, praní, žehlení, doprovod k lékaři, doprovod na 
úřady či na vycházku, pomoc při podání jídla, pomoc s osobní hygienou, popřípadě další 
úkony dle požadavků klienta. 
        Pečovatelskou službu v Jedovnicích provozujeme již mnoho let, od počátku 90.let 
minulého století, ke spokojenosti všech našich klientů. Zajišťujeme ji pomocí 3 pečovatelek, 
které jsou připraveny na základě Vašich požadavků pomáhat s chodem Vašich domácností. 
Jednotlivé úkony jsou hrazeny dle platné vyhlášky. Jedná se o malé částky, které nezatíží 
Vaše rozpočty. Nabízíme obědy, kde je možnost výběru ze 4 jídel. Jsou připravovány 
speciálně pro důchodce. 
       V případě, že byste měli zájem seznámit se podrobněji s nabízenými službami, můžete se 
obrátit na úřad městyse, kancelář č. 24, na paní Gabrielovou, telefon 516528211, 606760194,  
nebo přímo na pečovatelky v Domě s pečovatelskou službou, číslo telefonu 516442245, které  
zodpoví všechny Vaše případné dotazy. Rádi vyhovíme Vašim požadavkům, Vaše 
spokojenost je odměnou za naši práci ve prospěch Vás, seniorů. 

Marie Gabrielová, tajemnice ÚM Jedovnice 
 

Zprávy z úřadu 
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Seznam televizních stanic k 11. 11. 2010 vysílaných v kabelové televizi Jedovnice 
 
Digitální programy (DVB - T) 
ČT1, ČT2, Nova, Prima, ČT4 Sport, ČT24, Nova Cinema, Prima Cool, Barandov, Z1, TV 
Public. Součástí digitálních programů je i rádio: Český rozhlas (dále jen ČRo) 1 Radiožurnál, 
ČRo 2 Praha, ČRo 3 Vltava, ČRo Radio Wave, ČRo D-dur, ČRo Leonardo, ČRo Radio 
Česko, Proglas. Součástí tohoto digitálního balíčku jsou i programy, které jsme předtím 
neměli (Z1, TV Public, Prima Cool, radia). 
Analogové programy 
Zůstávají zachovány stávající. 
ČT1, ČT2, Nova, Prima, ČT24, ČT4 Sport, Noe, Nova Cinema, Barandov, Nova Sport, CS 
film (v dopoledních hodinách CS film Mini – pořady pro děti) – programy v jazyce českém, 
STV1, STV2, Markíza – programy v jazyce slovenském, „O“,    MTV – hudební programy, 
z nichž „O“ je v jazyce českém, RTL, RTL2, PRO7, SAT1, VOX – programy v jazyce 
německém, EUROSPORT, CNN – programy v jazyce anglickém, Infokanál – místní vysílání 
(textžurnál každý den a videožurnály měsíčně),  rozhlas FM. 
Nabízíme tedy celkem 26 programů. 
Nastavení digitálních programů 
E 21. kanál: frekvence 474,00 (DVB-T) - TV Public, Z1 
E 29. kanál: frekvence 538,00 (DVB-T) - ČT1, ČT2, ČT4 Sport, ČT24, rádio 1 – 8 
E 40. kanál: frekvence 626,00 (DVB-T) - Nova, Nova Cinema, Prima, Prima Cool, Barandov 
Do konce roku by měla být kvalita příjmu ustálena. Digitální vysílání zbývajících českých 
programů a programů slovenských je odvislé od dodávky zařízení, které je objednáno. Ve 
spolupráci s firmou Lebiš bude snaha skladbu programů rozšiřovat. Ti z vás, kteří máte starší 
televizory bez zařízení na digitální příjem, a chtěli byste mít kvalitnější obraz bez nákupu 
nového televizního přijímače, můžete si zakoupit setobox.  
     Pro rok 2011 nebude poplatek za kabelovou televizi zvyšován, bude 960 Kč včetně DPH 
za všechny výše uvedené programy. (Poplatek možno rozložit na splátky). Poplatek za 
zřízení přípojky kabelové televize zůstává rovněž nezměněn, tj. 5.400,-  Kč včetně DPH 
(poplatek možno rozložit na splátky). Provozovatel neodpovídá za změny vysílání prováděné 
držiteli licencí vysílaných programů a provozovateli vysílačů těchto programů. 
Prostřednictvím kabelové přípojky si můžete zřídit i internet a telefon od firmy Lebiš. 
Přihlášky ke zřízení přípojky kabel.TV: Marie Gabrielová, 516 528 211, 606 760 194. 
Přihlášky ke zřízení přípojky internetu, telefonu: Ing. Lebiš, 605 830 328. 
Pro případné zájemce uvádíme opakovaně frekvence na nastavení analogových programů: 
S3 119,25  Markíza 
S4 126,25  STV 1 
S5 133,25  STV 2 
S6 140,25  ČT 4 Sport 
S7 147,25  ČT 24 
S8  154,25  Eurosport 
S9  161,25  Jedovnický infokanál 
E5  175,25  Prima 
E7 189,25  ČT 1 
E9 203,25  ČT 2 
E11 217,25  Nova 
S 11 231,25  ČT 2 
S12 238,25  Nova Cinema 
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S13  245,25  Óčko 
S14 252,25  TV Noe 
S15 259,25  Barrandov TV 
S16 266,25  RTL 2 
S17 273,25  SAT 1  
S18 280,25  MTV 
S19 287,25  Pro 7 
S20 294,25  CNN 
S21 303,25  Vox 
S22 311,25  RTL 
S24 327,25  Nova Sport 
S25 335,25  CS Film 
 

Provoz úřadu městyse koncem roku    
 
Poslední pracovní den před vánočními svátky je středa 22. 12. 2010  pracovní doba 7,00 – 
11,00 ** 12,00 - 17,00 hodin. 
Pokladna pro platby v hotovosti je otevřena do pondělí 27. 12. 2010 do 17,00 hodin. 
V posledním týdnu letošního roku bude úřad městyse pro veřejnost otevřen následovně: 
Pondělí 27. 12. 2010, pracovní doba 7,00 - 11,00 ** 12,00 – 17,00 hodin  
(přítomni M. Gabrielová, Z. Nečasová, T. Kratochvíl, Ing. J. Šíbl, Ing. M. Krainerová)   
Úterý 28. 12. 2010, pracovní doba  7,00 - 11,00 ** 12,00 - 15,30 hodin 
(přítomni M. Gabrielová, B. Ševčíková, Ing. M. Krainerová, Ing. J.Šíbl, T. Kratochvíl) 
Středa 29. 12. 2010, pracovní doba 7,00 - 11,00 ** 12,00 – 17,00 hodin 
 (přítomni B. Ševčíková, Z. Nečasová, Ing. M. Krainerová, T. Kratochvíl) 
Čtvrtek 30. 12. 2010, pátek 31. 12. 2010 - dovolená                                                     
 
Stavební úřad bude od 23. 12. 2010 do 03. 01. 2011 uzavřen. 
Policie městyse, když bude sloužit, bude k dosažení na mobilním telefonu, v ostatních 
případech volejte Policii ČR linku 158 !!!     
Knihovna bude uzavřena od 23. 12. 2010 do 03. 01. 2011. 
 

Soutěž v třídění odpadu 
    V roce 2009 byla společností EKO-KOM  ve spolupráci s JmK vyhlášena na podporu 
rozvoje sběru tříděného odpadu soutěž s názvem „My třídíme nejlépe“. 
    Městys Jedovnice se do této soutěže aktivně zapojil a v celkovém vyhodnocení v kategorii 
měst a obcí s počtem obyvatel v rozmezí 2000 - 10.000  obyvatel obsadil konečné 3. místo.     
Slavnostní vyhodnocení a předání ocenění se konalo 7. prosince 2010 v Brně. 
    Všem občanům třídícím odpad tímto děkujeme za jejich aktivitu při zlepšování nakládání 
s odpady, ochraně životního prostředí a tím i zkvalitnění života v Jedovnicích. Nezapomeňte 
na sešlapávání plastů a papírových krabic, jinak zabírají hodně místa. Ať jsme příště ještě 
lepší.                                                                        Tomáš Kratochvíl, referent ÚM Jedovnice 
 

Komunální vozidlo Magma 
    Městys Jedovnice doposud ke komunální držbě využíval vozidlo Magma Alficar. Toto 
bylo zakoupeno v roce 2003 a od této doby zajišťovalo komunální údržbu jako je například 
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svoz zeleného odpadu, údržba komunikací v zimních měsících, práce v rekreační oblasti a 
podobně. Od roku 2003 do současnosti vozidlo Magma najezdilo téměř 500.000 kilometrů a 
vzhledem k povaze prováděných prací se na vozidle začaly projevovat závady vzniklé 
opotřebením.  
      Protože částky na opravu vzniklých závad se postupně zvyšovaly a stávající vozidlo 
nebylo z důvodu častých oprav schopno plně a efektivně využíváno, bylo nasnadě zvážit 
zakoupení nového obdobného komunálního vozidla. 
    Při výběru a zvažování jednotlivých možností byl kladen důraz na možnost využití vozidla 
a jeho efektivitu v přímé souvislosti s povahou prací, ke kterým bude vozidlo celoročně  
využíváno, jedním z ukazatelů byla rovněž cena nového vozidla a náklady na jeho provoz a 
příslušenství. 
     Případných „kandidátů„ bylo vybráno několik – např. Multicar, Alficar Magma a 
Mercedes Unimog. Vzhledem k tomu, že pořizovací náklady na vozidla, s nimiž nemáme 
praktické zkušenosti, převyšovaly náklady na pořízení vozidla Alficar Magma, bylo 
rozhodnuto, že pro pozitivní zkušenost s vozidlem Alficar Magma a rovněž z důvodu 
vlastnictví množství funkčního příslušenství, bude předmětem případné koupě opět vozidlo 
Alficar Magma.  
      Na základě tohoto rozhodnutí se uskutečnilo výběrové řízení na leasingové financování 
koupě tohoto vozidla, kdy po zpracování ekonomické rozvahy následně zastupitelstvo 
Městyse Jedovnice rozhodlo, že ekonomicky nejvýhodnější bude koupě nového vozidla tzv. 
za hotové. 
      Po tomto rozhodnutí bylo v měsíci říjnu vozidlo závazně objednáno u výrobce fa. Jilla 
Wagen, a protože se jedná o výrobu na zakázku dle požadavku zákazníka, bylo po upřesnění 
konkrétních požadavků vozidlo zařazeno do výroby. V současnosti se vozidlo vyrábí. Termín 
dodání vozidla je do konce roku 2010.      Tomáš Kratochvíl, referent ÚM Jedovnice 

 
KPOZ - 2006/2010 

 
     Děkuji všem členům Komise pro občanské záležitosti - slečně Janě Gabrielové, pí. Anně 
Kohoutkové, pí. Emílii Kovaříkové, p. Ivu Máčelovi, pí. Jiřičce Meluzínové, pí. Zdeňce  
Nečasové, p. Josefu Plchovi, pí. Marcele Srncové, pí. Boženě Ševčíkové, pí. Anně Vág-
nerové a p. Františku Zouharovi  -  za zodpovědnou práci a obětavost, se kterou během 
uplynulých čtyř roků přistupovali k plnění svých "členských povinností".       Anna Bayerová 

 
V měsíci listopadu a prosinci 2010 oslavili životní jubilea 

L i s t o p a d 
Mičková Růžena  Zahradní č. p. 699   17.11.  86 roků 
Kuběna Rudolf  Kopeček č. p. 532   25.11.  85 roků 
Trnková Růžena  Legionářská č. p. 468  01.11.  83 roků 
Matušková Anna  Habeš č. p. 378   02.11.  80 roků 
Nečasová Zdeňka  Hybešova  č. p. 521   15.11.  70 roků 
Šebela Miloslav  K Propadání č. p. 264  27.11.  70 roků 
 
P r o s i n e c 
Němcová Božena   Zahradní č. p. 699   03.12.  87 roků 

Ze společenské kroniky
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Kuncová Marie   Zahradní č. p. 699   13.12.  84 roků 
Pokladníková Jiřina  K Propadání č. p. 85  02.12.  82 roků 
Sedláková Drahomíra Havlíčkovo náměstí č. p. 78 20.12.  81 roků 
Hloušková Věra   Na Kopci č. p. 83   10.12.  80 roků 
Ing. Sotolář Jaroslav Kopeček č. p. 583   10.12.  80 roků 
Reisner Josef   Absolonova č. p. 419  21.12.  75 roků 
Šubrt František   K Propadání č. p. 233  11.12.  70 roků  
Nezvalová Eva   Brněnská č. p. 474   19.12.  70 roků      

 Blahopřejeme všem jubilantům, kteří v měsíci listopadu a prosinci 2010 oslavili svá 
jubilea. Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a spokojenost do dalších let života. 

                                                                               
 

Dne 3.12.2010 oslavili 
50 roků manželství – Zlatou 

svatbu manželé Jana a Rudolf 
Keprtovi, Olšovecká č. p. 284  

Jedovnice 
 
 
 
 
 

Přejeme jim mnoho zdraví, 
štěstí a spokojenosti do 

dalších společně prožitých let. 
 
 

V obřadní síni jsme uvítali: 
- Marii Hudcovou, nar. 08. 06. 2010, Jedovnice Zahradní č. p. 676 
- Nikolu Štafovou, nar. 18. 07. 2010, Jedovnice, U Hrubé lípy č. p. 614 
- Lucii Přikrylovou, nar. 23. 07. 2010, Jedovnice, Na Větřáku č. p. 564 
- Ondřeje Holuba, nar. 20. 08. 2010, Jedovnice, Za Kostelem č. p. 672 
- Ellenu Skotákovou, nar. 11. 08. 2010, Jedovnice, Za Kostelem č. p. 657 
- Kristýnu Bezděkovou, nar. 13. 09. 2010, Jedovnice, Havlíčkovo náměstí č. p.76 
- Elišku Kročilovou, nar. 24. 09. 2010, Jedovnice, Legionářská č. p. 53 
- Vojtěcha Ondráčka, nar. 03. 10. 2010, Jedovnice, Havlíčkovo náměstí  č. p. 22 
- Petra Vágnera, nar. 07. 10. 2010, Jedovnice, Legionářská č. p. 541 
- Lukáše Brantalíka, nar. 22. 09. 2010, Krasová č. p. 5 

                     Zdeňka Nečasová, matrikářka ÚM Jedovnice  

Komise pro občanské záležitosti 
   Jako každoročně, tak i v letošním roce 2010 Komise pro občanské záležitosti 
prostřednictvím svých členů pokračovala ve své již zaběhnuté činnosti. 
 V průběhu roku bylo na třech slavnostních obřadech přivítáno 30 dětí – malých 

občánků. 

Zprávy z komisí



Informace 6/2010 

11 
 

 V měsíci červnu komise s vedením mateřské školy připravila slavnostní rozloučení s 
předškoláky. 

 Osmi manželským párům komise zopakovala jejich vstup do manželství. Na 1 
diamantové a na 7 zlatých jubilejních svatebních obřadech..    

 Ze seznamu 150 občanů, který paní matrikářka  připravila, členové komise mohli 
navštívit již jen 144 jubilantů. Pro 5 dalších  bylo letošní blahopřání k narozeninám 

        blahopřáním posledním. Blahopřejný list, dárkový balíček a ženám i kytička, byly  
        předány  k následujícím výročím: 
Ve věku            70       75        80        81      82      83      84      85   86   
Celkem             28        20       18        19        5       8       12      13     6  
žen/mužů       15/13   10/10   10/8      16/3    4/1    7/1     7/5     8/5   4/2 
Nedožili se         -        1/0         -           -         -      0/1      -         -     0/1 
Navštíveno       28       19        18        19        5       7       12      13     5 
Úmrtí po výr.   0/1       1/1        -           -         -       1/0      -       0/1     - 
 
Ve věku              87       88      89      90      91       93      94      96    CELKEM 
Celkem                 2        9        2        2        1         1        2         2      150 
žen/mužů             2/0     6/3     2/0    0/2       -        0/1     0/2      2/0    94/56 
Nedožili se            -        0/1     -        -         1/0       -       0/1        -      2/4 
Navštíveno            2        8       2        1         0        1         1         2      144 
Úmrtí po výr.         -        -        -         -         -         -          -          -      2/3 
V přehledu je uvedeno i 13 jubilantů, kteří své výročí oslaví až po uzávěrce tohoto čísla 
Informací. 
      Někteří „gratulanti“ se při svých návštěvách setkávají s názory, že tuto činnost mají 
jako placenou funkci. Ne! Je to činnost dobrovolná. Všichni ji vykonávají v zájmu 
rozvíjení vstřícných mezilidských vztahů, jako pozornost ke spoluobčanům. Úřad 
městyse hradí náklady za tištěná blahopřání, květiny a v obchodě dárkové balíčky, 
které si každý člen komise před návštěvou sám zajišťuje.      
   Jubilejní svatby komise nabízí manželům, kteří uzavřeli sňatek v Jedovnicích (sňatek je 
evidovaný v místní matrice). Pokud byl sňatek uzavřen jinde a manželé mají zájem si  tuto 
svoji životní jubilejní vzpomínku připomenout, či zopakovat slavnostním  obřadem, mohou 
přijít se svým  přáním za paní matrikářkou a slavnostní obřad se uskuteční podle jejich přání. 
Buď v obřadní síni úřadu městyse  nebo v soukromí jejich domova. 
K blížícímu se konci roku 2010 Komise pro občanské záležitosti přeje všem občanům šťastné 

a veselé Vánoce, do nového roku 2011 hodně štěstí, zdraví, spokojenosti 
a životní pohody.  To přejí členové  KPOZ, kteří tímto zároveň děkují své předsedkyni paní 

Anně Bayerové za dobré vedení komise a za pěknou spolupráci po celé čtyřleté volební 
období. Do další činnosti pro blaho občanů jí v Radě městyse Jedovnice přejí hodně úspěchů. 

Jedovnická desítka 
Žebříček návštěvnosti filmových představení za I. pololetí 2010 (březen-červen) 

1. Ženy v pokušení (4. května)     222 diváků 
2. Doktor od jezera hrochů (20. dubna)   100 diváků 
3. Avatar (16. června)     57 diváků 
4. Alenka v říši divů (18.května)    37 diváků 
5. Kawasakiho růže (2.března )    32 diváků 

Zprávy z Jedovnic 
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6. Mamas & Papas (22. června)    16 diváků 
7. Nějak se to komplikuje (27. dubna)   12 diváků 
8. Kniha přežití (13. dubna)     10 diváků  
9. Prokletý ostrov (1. června)    9 diváků 
10. Princezna a žabák (9. března)    8 diváků 

Celková návštěvnost I. pololetí 
roku 2010 je 530 diváků v průměru 
29 diváků na jedno představení.                            
                            Božena Ševčíková 

Silvestrovské divadlo 
Divadelní soubor Vlastimil v těchto 
dnech finišuje na přípravách di-
vadelního představení Zvláštní 
vydání!, které bude mít premiéru 
v jedovnickém kinosále v úterý 28. 
prosince. Repríza je připravena na 
29. prosince. V lednu můžete 
představení navštívit 9. ledna a 16. 
ledna. Předprodej v prodejně „Kvě-         
tiny Jaroslav Zelinka“.                žek  

Dvaadevadesát lampionů 
   Při slavnostním průvodu k uctění památky dvaadevadesátého výročí vzniku 
Československé republiky jsem nebyl přímým účastníkem průvodu, ale ze zájmu jsem stál na 
chodníku, abych mohl pozorovat opravdu pěkný a lampiony ozářený průvod asi tří set 
občanů, nepočítaje v to děti v kočárcích. 
   To krásné, ty zářící lampiony, některé nesené až ve dvoumetrové výšce, jiné při kočárku u 
země, jsem se snažil spočítat. Napočítal jsem jich přesně dvaadevadesát. Symbolická shoda. I 
když je možné, že některý, schovaný za  kočárkem, mně unikl, ale těch dvaadevadesát, jako 
let od vzniku republiky, jich určitě bylo.  
   Viděl jsem také, jak velkým přínosem byla v zajišťování bezpečnosti průvodu součinnost 
hasičů. 
   Na všech místech slavnostního večera k jejich důstojnosti velmi přispěla přítomnost a 
vyhrávání hudby Olšověnky. Při shromáždění před radnicí, v průvodu i při pokládání věnce u 
pomníku TGM. 
   Protože na vzniku svobodného Československa měl neopominutelný podíl také Slovák  
gen. Milan Rastislav Štefánik, který ve Francii svým společenským, vědeckým i vojenským 
postavením otvíral cestu k jednáním T. G. Masarykovi a dr. E. Benešovi, a který se 
významně podílel na vzniku československých legií „za oceánem“ pak velmi silné aktivní 
hnutí amerických Slováků za vznik samostatného společného státu.  K výraznějšímu uctění 
tohoto společného úsilí by možná přispělo, kdyby při výročí vzniku Československé 

republiky zazněla před pomníkem jejího zakladatele i 
Československá státní hymna.                                                   IM                       

Lesní lidé 
Jedná se o tradiční skautskou hru pořádanou střediskem 

Jedovnice. Letošní 16. ročník se uskutečnil 6. listopadu a 
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zúčastnilo se ho i díky pěknému počasí rekordních sto šedesát odvážlivců z Jedovnic a okolí. 
Hra Lesní lidé se zakládá na legendě o zaniklé vesnici Bystřec. Podle vymyšleného 

příběhu do této vesnice přitáhla na začátku zimy v 15. století skupina vojáků, před kterými 
bylo obyvatelstvo nuceno 
utéct do okolních lesů. 
Mezi sebou si začali říkat  
„lesní lidé“. Své nové 
útočiště si osadníci 
ohraničili čtyřmi vlajkami 
s čísly a jednou hlavní 
s písmenem. Postavili příst-
řešek a na ohni uvařili tři 
teplá jídla. Úkolem hráčů 
bylo najít ostatní vesničky 
uprchlých lesních lidí a 
zapsat jejich vlajky. Dále 
pak posbírat co nejvíce 
pokladů nacházejících se 

v jámách na louce. To 
ovšem nebylo jen tak. 
V lese a na louce se 
pohybovali vojáci, kteří 
osadníkům ztěžovali ži-
vot. Ti se snažili 
ukořistit alespoň jednu 
z vlajek a za pomocí 
papírových koulí něko-
ho zasáhnout. Osadníci 
však měli stejné 
možnosti, a tak do-
cházelo k častým nelí-
tostným přestřelkám. 
Drobné souboje vy-

vrcholily závěrečnou bitvou, ve které byli vojáci na hlavu poraženi a lesní lidé tak dostali 
zpět svoji ztracenou vesnici. 
 Na prvním místě se letos umístily oddíly ze Senetářova a Kotvrdovic. Druhé místo 
obsadili skauti ze 4. chlapecké oddílu Jedovnice. Třetí místo patřilo skautům z Lipovce a 
Ostrova. Dále pak skončily jedovnické Amazonky z 6. oddílu a za nimi se umístnili skauti 
ze 3. chlapeckého oddílu a skauti z Vilémovic.  Vítězem byl však každý, kdo se hry zúčastnil 
a vydržel až do konce. 
Kdo by měl zájem prožívat s námi tato i jiná dobrodružství, ať se přijde podívat na naše 
schůzky: 
4. chlapecký oddíl - každý čtvrtek v 17:00 sraz v klubovně pod sálem v Chaloupkách; 
6. dívčí oddíl - ve středu v 17:00 sraz na parkovišti před kulturním domem; 
3. chlapecký oddíl - v pondělí v 16:30, sraz u fotbalového hřiště na straně u tiskárny;  
 A malá vlčata 1.- 3. třída ZŠ v úterý v 16:50, sraz před lékárnou. 
Bližší informace ke skautským akcím naleznete na http://jedovnice.cz/skauti/    Jan Fránek  
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Rozsvěcení vánočního stromu 

 
     V sobotu 27. 11. jsme na začátek doby adventní už tradičně rozsvítili před radnicí vánoční 
strom. Kulturní program zajistili žáci ZUŠ - pěvecký sbor nejmenších pod vedením učitelek 
M. Javorské a I. Jančíkové a sólisté paní H. Korčákové. Následovalo vystoupení Olšověnky.     
       Po setmění a rozsvícení vánočního stromu ještě zatančili žáci z tanečního oboru vede-
ní paní I. Královou. Organizačně se podíleli i členové kulturní komise. 
       Občerstvení zajišťovali místní hasiči, zakoupit bylo možno i sloupské koláče a výrobky 
dětí z MŠ, jejich rodičů a učitelek. Prodej regionálních produktů byl vzhledem k následnému 
vánočnímu jarmarku tentokrát vynechán. Všem jakkoli zúčastněným děkujeme, ke zdařilému 
odpoledni přispěl i poprašek sněhu, a tedy opravdová předvánoční nálada.                 
                                                                                                                                     Josef Plch 

Předvánoční jarmark byl pestrý 
 
     Šestnáctý ročník knižního jarmarku doplněný už pátým rokem o veletrh regionálních 
produktů z Moravského krasu se konal v sobotu 4. prosince. Předvánoční atmosféru 
navozoval nejen betlém, který vzešel z rukou žáků výtvarného oboru ZUŠ, ale především  
sníh a silný mráz, kvůli kterému několik prodejců na poslední chvilku odřeklo svou účast. 
Návštěvníci to ale naštěstí nepoznali, protože organizátoři připravili takovou řadu novinek a 
dojednali tolik prodejců, že v sále kulturního domu nebylo málem k hnutí.  
     Nabídku bylo možné rozdělit do dvou hlavních kategorií – nápady na vánoční dárky a 
něco dobrého na zub. Na stáncích byly zastoupeny knížky, hračky, mýdla, svíčky a vánoční 
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dekorace, šperky i módní 
doplňky. Malí i velcí se 
zájmem pozorovali šper-
kařku vyrábějící přímo 
na místě skleněné perly. 
      Pro ty, kteří měli 
chuť na něco dobrého, 
byly zastoupeny specia-
lity z pštrosího masa, k 
osvědčeným sýrům a 
tvarohům se letos přidaly 
nové značky a mnozí 
labužníci neodolali na-
příklad nabídce 
olomouckých tvarůžků. 
Tradičně velká poptávka 
byla i po pečivu ze sloupské pekárny, nechyběla nabídka medu a medoviny. Lákavě vypadaly 
krásné perníky. Nabídku doplňovalo pivo, víno a ovocné koncentráty. A tak nejlépe udělali 
ti, kteří se nechali zlákat jak k nákupu, tak k ochutnávce.  

      Mezi návštěvníky ale 
byli i tací, kteří se 
stánkům vyhnuli a jejich 
kroky mířily rovnou k 
tradičnímu knižnímu 
secondhandu. Nabídka 
byla skutečně velká a 
zastoupeny byly snad 
všechny žánry. Kdo 
trpělivě hledal, jistě pro 
sebe nebo své nejbližší 
našel ten správný titul. 
Spokojeni byli prodá-
vající i nakupující.                            
Mgr. Marta Antonínová     
                     (foto: ama) 

 
Průvodce podzimními akcemi mateřské školy 

       Pěkného říjnového počasí jsme v mateřské škole využili k odpolednímu setkání na školní 
zahradě. Kamarádi Moravského krasu pozvali děti a jejich rodiče na DÝŇOVÁNÍ. 
Jednotlivé rodinné týmy si přinesly dýně rozličných tvarů a barev, pro dozdobení podzimní 
plody, slaměný klobouk a dokonce i temperové barvy. A tak za necelé dvě hodiny jsme 
mohli obdivovat různá strašidýlka, kočky, tučňáka, čerta, panenky, lampu nebo hlavu klauna. 
Výsledek byl opravdu obdivuhodný, všechny děti si zasloužily odměnu, kterou byl 
nafouknutý balónek v podzimních barvách. 

Mateřská škola Jedovnice se představuje …. 
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    V měsíci listopadu uspořádali Kamarádi 
Moravského krasu mateřské školy 
lampionové odpoledne. Děti si za vydatné 
pomoci rodičů vyrobily papírové lampionky, 
které si samy vyzdobily. Po práci na nás 
čekal sv. Martin, který dětem rozdal ledové 
bonbony. A začalo se stmívat. Na zahradě 
MŠ pan Kamil Hégr vypustil dva lampiony 
štěstí. Poté jsme se vydali Zahradní ulicí na 
pochod světýlek. Bylo to příjemně strávené 
odpoledne. 

    Adventní čas je v mateřské škole již 
tradičně spojený s vyráběním. V letošním 
roce nás napadlo ukázat šikovnost našich 
dětí veřejnosti. A protože máme zručné i 
paní učitelky a jak se ukázalo také rodiče, 
využili jsme možnosti prezentovat výrobky 
při rozsvěcení stromečku 27. 11. před budo-
vou městyse. Na stánku byla k dostání 
spousta dobrých perníčků, vánoční čaj, 
voňavé levandulové pytlíčky, látkové 
domečky a ryby, skleněné svícny, svíčky ze 

včelího vosku, prostírání, sádrové tvary k dozdobení, výrobky pletené z papíru – 
k nerozeznání od proutí, ozdoby vizovické, háčkované, z keramické hmoty, slaného těsta, 
včelího vosku, náramky a náušnice z fimo hmoty a náš vlastní kalendář na rok 2011. 
Pomocníky při prodeji se stali rodiče z občanského sdružení Klubu rodičů při MŠ Jedovnice. 
Děkujeme všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě a samotném prodeji 
výrobků.  
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   V pátek 3. prosince se po 
školce ozývalo andělské 
zvonění, praskání čertovských 
kuliček a byla cítit pekelná síra. 
Navštívil nás sv. Mikuláš se 
svou družinou. 
Děti se na tento den důkladně 
připravily - vyzdobily třídy i 
chodby, naučily se tématické 
básničky a písně. Byly plné 
očekávání: “Copak o mně 
Mikuláš přečte z knihy hříchů? 

A co na to řeknou čerti?”  
Protože Mikuláš umí odpouštět a čerti jsou 
spravedliví, mohl anděl obdarovat všechny děti ze 
školky.  
Jménem dětí děkujeme všem, kteří se podíleli na 
přípravě mikulášské nadílky ve školce. Zejména 
andělovi Míše Šíblové, sv. Mikuláši Kubovi 
Hurtovi a čerticím Magdě Pliskové a Editě 
Kocmanové. V neposlední řadě děkujeme Jednotě 
Boskovice - samoobsluha Jedovnice za balíček 
s ovocem a sladkostmi. 
Děti a všichni zaměstnanci mateřské školy 
Jedovnice velice  děkují všem sponzorům za 
finanční dary. Budou použity na zlepšení 
prostředí tříd.                                                  

 

 

JMENOVITĚ 
DĚKUJEME TĚMTO SPOLEČNOSTEM, ČI 
JEDNOTLIVCŮM: 
 p. Doležel, Jedovnice                                                                    
 Gras CZ s.r.o., Jedovnice 
 MUDr. Kleinbauer Aleš, Jedovnice  
 KONZUM – MARKET, Jedovnice 
 Magulová Barbara, Jedovnice 
 Premon s.r.o., Jedovnice 
 SOPO s.r.o., Modletice 
 HOTEL – TERASA, Jedovnice 
 Žižková Irena, Jedovnice 
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      Sponzorský projekt jsme uskutečnili ve spolupráci s Klubem rodičů (KR) při mateřské 
škole, kterým také velice děkujeme. Spolupráce MŠ a KR je velkým přínosem pro školku 
(naše děti) po stránce materiální, výchovně - vzdělávací  i zájmové. 

Už se těším andílku na vánoční nadílku,                                                                
chci být hodný moc a moc, vydržím až do Vánoc.                                                         

A potom zas malinko, budu zlobit, maminko. 
Krásné Vánoce, a nový rok 2011 plný pohodových dní a vlídných srdcí. 
                                                               Za kolektiv zaměstnanců Jitka Kučerová  

 
Jubileum komorního orchestru Musica Nova  

 
      Patnácté výročí své existence si připomněl studentský komorní orchestr Musica Nova při 
ZUŠ Jedovnice dvěma slavnostními koncerty, které se konaly ve dnech 28.11. ve Křtinách a 
5. 12. v Jedovnicích. Zazněla díla starých mistrů v podání hudebníků pod taktovkou 

zakladatele orchestru a jeho dlouholetého dirigenta pana Jaroslava Martináska. 
      Pestrý program z děl J. S. Bacha, J. Haydna, F. M. Bartholdyho a J. Myslivečka potěšil 
všechny přítomné svěží interpretací mladého kolektivu, který hrál s nadšením a vervou. 
Lahůdkou bylo noblesní provedení druhé věty Haydnova koncertu pro violoncello a orchestr. 
Sólistou byl Štěpán Švestka.  

Novinky a zajímavosti z naší ZUŠky 
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      Orchestr zdařile interpretoval předehru k oratoriu Eliáš F. M. Bartholdyho. Skladba je 
vrcholným dílem světové hudební literatury a měla v nastudování orchestru svoji premiéru. 
Závěr koncertu patřil hudební ukázce orchestrální verze Vánoční mše Ignáce Händla, jejíž tři 
části navodily téměř štědrovečerní atmosféru.   
Přejeme tomuto souboru mnoho dalších úspěšných let naplněných dokonalou souhrou a 
společnou tvůrčí činností.                                                                              Mgr. Josef Škvařil 

 
Mikuláš v Jedovnicích 

     Jako každý rok, tak 
i letos vystupovali naši žáci 
na Mikulášské besídce 
Sokola  Jedovnice. Sál 
kulturního domu byl plný 
dětí a rodičů čekajících, 
zda přijde Mikuláš. Mladí 
zpěváčci s p. uč Hanou 
Korčákovou zahájili prog-
ram pásmem známých 
koled. Pak se k nim přidal 

dechový orchestr, pod vedením p. uč. Josefa Formánka a zazněly další koledy. Na závěr 
vystoupily tanečnice, které 
připravila  p. uč. Iva Králová 
s čertovským tanečkem plným 
blikajících světýlek. A pak už 
přišel očekávaný Mikuláš, který 
rozdal plno dárečků.                                              

                            Hana Korčáková 
Výtvarný obor na knižním 

jarmarku 
      V sobotu 4. prosince mohli 
návštěvníci 16. Knižního jarmarku 
v záplavě ostatních produktů 
zhlédnout také výstavu vánočních 

výrobků žáků výtvarného oboru, kteří pracují pod vedením Mgr. Jitky Vávrové.  
 

Muzikály úspěšně pokračují 
     V neděli 21. 11. jsme vystoupili s programem muzikálových melodií opět na přání 
v Olomučanech. Po více než deseti úspěšných reprízách po celém okrese Blansko, jsme 
se vrátili tam, kde jsme premiérou 21. 3. 2010 začínali. Sál byl zaplněn do posledního místa 
a někteří diváci museli stát. Atmosféra byla výborná a publikum odměnilo každé pěvecké 
číslo bouřlivým potleskem. Výkony hlavních účinkujících Jiřího Daniela a Ludmily 
Dohnálkové byly perfektní. V poslední písni Hlava mazaná Jirka jako vždy „spolupracoval“ 
s publikem za všeobecného nadšení. Závěr patřil opět přídavkům a celý sál aplaudoval 
ve stoje. 
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     V pondělí 29. 11. se 
muzikálový program přestěhoval 
do sálu blanenského Dělnického 
domu zaplněného do posledního 
místa několika stovkami studentů 
tamního gymnázia. I na tomto 
velkém pódiu mladí umělci sklidili 
od svých vrstevníků zasloužené 
ovace.  
Blanenský koncert byl natáčen 
kamerou s cílem vytvořit DVD 
tohoto úspěšného projektu. 
Řada pořadatelů již projevila 
zájem o naše vystoupení v příštím 
roce, takže ještě nekončíme!  
                            Hana Korčáková 

Violoncello nově 

     Na klavír, kytaru nebo zobcovou flétnu hraje každý 
druhý. Co takhle zkusit něco jiného? Využijte znovu 
otevřené violoncellové třídy pod vedením p. uč. L. 
Svobody. Nástroje rádi bez poplatku půjčíme. Vítáni 
jsou všichni od 6 let. Bližší informace na tel. č. 720 546 
720 nebo na ředitelství ZUŠ.                  Lukáš Svoboda 

Vystoupení žáků ZUŠ na 
přednášce ČČK 

Dne 18. 11. 2010 se v komorním 
sále ZUŠ uskutečnila přednáška 
pro členky ČČK. Na počátku 

přednášky proběhlo vystoupení žáků nižších ročníků naší umělecké školy. V krátkém, ale 
pestrém programu se představily děti z našeho hudebního oboru, a to dvě houslistky, 
flétnista, klarinetista, dva klavíristé a zpěvačky. Vystoupení mělo dobrou kvalitu – dětem 
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se povedlo. V průběhu přednášky jako 
zlatý hřeb programu zaznělo preludium J. 
S. Bacha v podání varhaníka Jakuba 
Vančury.                     Milada Andrášiová 

Koncert pro tělesně postižené 
spoluobčany 

      Ve čtvrtek 25. 11. připravili žáci 
pěveckého oddělení vystoupení 
pro místní organizaci STPO Jedovnice. 
Koncert se konal v sále v Chaloupkách. 
Zazněly nejznámější písně z českých 
filmů a pohádek (Saxana, Popelka, 
Princezna ze mlejna, Nesmrtelná teta, 
Šíleně smutná princezna a další). Vše 
jsme doplnili pohádkovými kostýmy. 
Vystoupili zpěváci od těch nejmenších až 
po skoro dospělé. Pestrý program 
publikum ocenilo velkým potleskem.                                                                                                                
                                       Hana Korčáková 

Výtvarná díla z odpadů 
 

      Žáci výtvarného oboru ZUŠ Jedovnice se v letošním školním roce, stejně jako další 
školy, zapojili do zajímavé akce. Agentura Dobrý den Pelhřimov vyhlásila pokus o světový 
rekord ve výrobě znaků měst a obcí z recyklovatelných odpadů. A protože toto téma bylo 
nejen zajímavé, ale i neobvyklé, rozhodli jsme se do této akce jít. K naší nesmírné radosti 
jsme byli vybráni mezi 35 zástupců z Jihomoravského kraje, jejichž znaky budou vystaveny 
na celorepublikové výstavě - Galerie znaků měst a obcí, která se uskuteční 13. - 16. ledna na 
veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR 2011 na výstavišti v Brně. 
      Znak naší obce - Jedovnic - jsme vytvořili z vyřazených skleněných dvířek staré skříně, 
na které žáci vyskládali mozaiku z kousků barevných PET lahví a „zlatých“ vnitřků 
bonboniér. Modrý jelen se zlatými parohy, kopyty a jazykem v červeném poli jim dal sice 
zabrat, ale tato neotřelá skládačka, která proti světlu připomíná starobylou vitráž, předčila i 
původní očekávání autorů, kterými byli Monika Formánková, Veronika Žižková, Gabriela 
Plchová, Dalibor Urban a Filip Doležel. 
       Autorem druhého znaku - Lipovce - byl Michal Vondál. Na jeho realizaci použil uzávěry 
z PET lahví a kousky plastů. I jeho výtvor stojí za povšimnutí, přestože nebyl na výstavu 
vybrán. 
        Protože se mi tento nápad pelhřimovských líbil, vtáhla jsem do jeho realizace žáky 9. 
ročníku ZŠ Křtiny. Zde boj s lepidly, tavnou pistolí, polykarbonátem a kousky barevných 
PET lahví také vedl ke zdárnému výsledku a jejich smrk jim určitě nedělá ostudu. 
Tyto i další znaky můžete obdivovat i na www.znakymestaobci.cz.          Mgr. Jitka Vávrová 

Prodej vánočních kaprů 
 Jedovnice - náměstí 

úterý -- 21. prosince 2010 ** středa -- 22. prosince 2010 
prodejní doba  od 9,00 do 16,00 hodin
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Z činnosti Policie Městyse Jedovnice za období od 27. 9. 2010 – 29. 11. 2010 
 
27. 9. 2010 strážníci přijali oznámení o krádeži zboží v prodejně na Havlíčkově náměstí 
v Jedovnicích. Dle vyjádření majitele prodejny došlo ke krádeži spotřebního zboží v celkové 
hodnotě 1.700,-Kč. Věc šetří PMJ jako přestupek proti majetku. 
1. 10. 2010 strážníci v nočních hodinách při obchůzkové službě zjistili rušení nočního klidu 
na Havlíčkově náměstí, kterého se dopustili dva mladíci vracející se z místní restaurace tím, 
že se vzájemně hlasitě slovně  uráželi a napadali.  Strážníky byli vyzváni, aby své chování 
ztišili. Přestupek byl na místě vyřešen napomenutím.   
2. 10. 2010 strážníci šetřili přestupek proti veřejnému pořádku, kterého se dopustil mladík, 
který svým hlasitým projev rušil na Havlíčkově náměstí noční klid. Mladík  byl na místě 
vyzván, aby zanechal svého protiprávního jednání, čemuž uposlechl. Daný přestupek byl 
vyřešen uložením blokové pokuty.  
2. 10. 2010 strážníci při výkonu obchůzkové služby přijali oznámení o nálezu svazku klíčů na 
ulici Na Kopci. Nález byl uveřejněn na infokanále. Klíče si následně vyzvedl majitel. 
4. 10. 2010 strážníci provedli na žádost Městského úřadu-odboru vnitřních věcí  doručení 
písemnosti do vlastních rukou. Adresát si uvedenou písemnost opakovaně na poště 
nepřebíral. 
4. 10. 2010 strážníci na služebně PMJ převzali nalezené kolečkové brusle. Brusle byly 
nalezeny na asfaltovém hřišti. Nález uveřejněn na infokanále, brusle uloženy na PMJ 
k vyzvednutí. 
5. 10. 2010 strážníci při obchůzkové službě nalezli na Havlíčkově náměstí občanský průkaz. 
Majitele dokladu se nepodařilo vyrozumět, a proto byl OP odeslán příslušnému  městskému 
úřadu dle místa vydání. 
8. 10. 2010 strážníci převzali od oznamovatele nalezenou dětskou bundu, která byla nalezena 
na zastávce v Chaloupkách. Nález zveřejněn na infokanále. 
13. 10. 2010 strážníci během obchůzkové služby odchytli na Havlíčkově náměstí dva volně 
pobíhající psy rasy irský setr a zlatý retrívr. Psi byli umístněni v záchytném kotci na úřadu 
městyse a zpráva o odchytu uveřejněna na infokanále. Majitelé psů se dopustili přestupku – 
porušení OZV č. 1/2010.Těmto byla při předání psů uložena bloková pokuta. 
20. 10. 2010 strážníci při obchůzkové službě nalezli  na ulici Habeš svazek klíčů. Nález 
uveřejněn na infokanále, klíče následně předány majiteli. 
24. 10. 2010 strážníci na hrázi rybníka nalezli peněženku s osobními doklady a s platební 
kartou. Za součinnosti Obvodního oddělení PČR Boskovice byl majitel vyrozuměn o nálezu. 
Následně si doklady vyzvedl na služebně PMJ.  
24. 10. 2010 strážníci při rybolovu pátrali po rodičích dvou malých dětí, které se rodičům na 
hrázi rybníka ztratily. Po dobu, než se o děti rodiče přihlásili, byly děti v péči našich 
strážníků. 
26. 10. 2010 strážníci při obchůzce nalezli platební kartu, kterou následně předali její 
majitelce z Jedovnic. 
1. 11. 2010 strážníci odchytli na ul. Barachov a Havlíčkově náměstí volně pobíhající dva psy 
rasy Labrador. Psi byli umístněni do záchytného kotce na úřadě. Informace o odchytu byla 
uveřejněna na infokanále. Následně si zajištěné psy na úřadě vyzvedl jejich majitel. 
Přestupek vyřešen na místě uložením blokové pokuty. 
1. 11. 2010 přijato oznámení o nálezu dvou dozických klíčů na parkovišti u kostela. Nález 
zveřejněn na infokanále.  Klíče následně předány majitelce. 

Policie městyse Jedovnice informuje 
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3. 11. 2010 strážníci šetřili  přestupek proti veřejnému pořádku, kterého se dopustili žáci  
střední školy na zastávce na Havlíčkově náměstí, tím, že odhazovali obaly od cukrovinek 
mimo vyhrazená místa. Přestupek byl na místě vyřešen napomenutím. Došlo i na samotný 
úklid znečištěného místa. 
 5. 11. 2010 strážníci při výkonu služby nalezli na hrázi rybníka osobní doklady. Majitel si 
následně doklady vyzvedl na služebně PMJ. 
11. 11. 2010 strážníci prováděli šetření a následné upozornění majitelů vraků aut, která jsou 
zaparkována různě na obecních pozemcích. Těmto byl stanoven termín k odstranění vraků. 
Pokud tak nebude učiněno, umístí se na vrak výzva k odstranění a po lhůtě dané zákonem 
bude vrak na náklady majitele odstraněn.  
15. 11. 2010 strážníci na základě písemné žádosti od občanů z ulice Na Větřáku  
ohledně umístnění dopravní značky „Obytná zóna“ na této ulici vypracovali vyjádření, které 
bylo doručeno na jednání rady městyse.  Současně byla věc projednána s dopravním 
inženýrem PČR Blansko a dohodnuta schůzka na místě samotném.  
15. 11. 2010 strážníci nalezli ve schránce městyse složku s osobními doklady, která byla 
nalezena na Havlíčkově náměstí. Majitel byl o nálezu vyrozuměn. Doklady uloženy na 
služebně PMJ k vyzvednutí. 
15. 11. 2010 strážníci nalezli na parkovišti na ulici Barachov a Na Kopci dvě registrační 
značky od motorových vozidel. Nalezené značky byly zaslány na oddělení dopravně 
správních agend MÚ Blansko.  
16. 11. 2010 strážníci šetřili přestupek proti veřejnému pořádku – znečištění veřejného 
prostranství, ke kterému došlo na Havlíčkově náměstí. Věc byla na místě projednána a 
vyřešena uložením blokové pokuty. Rovněž došlo k úklidu veřejného prostranství. 
16. 11. 2010 strážníci během obchůzkové služby odchytli na levém břehu rybníka Olšovec 
volně pobíhajícího psa rasy německý ovčák.. Pes byl umístněn v záchytném kotci na úřadu 
městyse a zpráva o odchytu uveřejněna na infokanále. Majitel psa se dopustili přestupku – 
porušení OZV č. 1/2010. Věc byla vyřízena při předání psa uložením blokové pokuty. 
17. 11. 2010 strážníci přijali od dozorčí služby Obvodního oddělení  PČR Blansko oznámení 
o verbálním napadení na dětském hřišti za kulturním domem. Celou věc oznámila na 
tísňovou linku 158 přítomná matka, která hřiště navštívila se svými dětmi. Okamžitým 
výjezdem hlídky na místo byl na uvedeném hřišti zadržen mladík z okolní obce, který se ke 
svému protiprávnímu jednání doznal a všem napadeným se na místě omluvil. Poté byl mladík 
hlídkou vyzván, aby ji následoval. Pachatel přestupku byl převezen služebním vozidlem na 
služebnu PMJ, kde věc byla sepsána. Svým jednáním se mladík dopustil přestupku proti 
občanskému soužití. Přestupek vyřešen na místě uložením blokové pokuty. 
19. 11. 2010 strážníci v ranních hodinách přijali oznámení o vloupání do chaty. Oznamovatel 
hlídce uvedl, že mu elektronické zařízení hlásí vniknutí do objektu chaty. Na místo ihned 
vyjela hlídka, která chatu zkontrolovala a nezjistila žádné vniknutí či jiné poškození chaty. O 
tomto byl oznamovatel vyrozuměn, zřejmě došlo k selhání elektronického zařízení. 
19. 11. 2010 strážníci převzali na služebně PMJ nalezenou registrační značku od motorového 
vozidla. Jelikož majitel značky nebyl z našeho územního katastru, byla  značka zaslána na 
Oddělení dopravně - správních agend v Blansku. 
21. 11. 2010 strážníci v ranních hodinách na ulici Barachov šetřili rušení nočního klidu, 
kterého se dopustili tři mladíci vracející se z restaurace. Věc byla řešena na místě 
napomenutím. 
25. 11. 2010 strážníci přijali oznámení, že za obcí Jedovnice ve směru na obec Kotvrdovice 
leží v příkopu neznámý muž. Výjezdem na  místo bylo zjištěno, že na levé straně silnice č. 
379 v příkopu ve směru na obec Kotvrdovice ve vzdálenosti 250 m od označníku konce obce 
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Jedovnice leží muž ve věku asi 50 roků. Dalším šetřením  bylo zjištěno, že se jedná o muže 
z obce Kotvrdovice. Při jednání s tímto mužem bylo zjevné, že tento je v podnapilém stavu a 
není schopen samostatné chůze. Vlivem této podnapilosti upadl do příkopu. K jeho zranění  
nedošlo. Vzhledem k tomu, že muž nebyl schopen samostatné chůze a nebyl zraněn, rozhodla 
hlídka o převozu  do místa bydliště, kde si syna převzala do péče jeho matka. Svým jednáním 
je muž důvodně podezřelý ze spáchání přestupku proti veřejnému pořádku. Věc nadále šetří 
PMJ. 
26. 11. 2010 strážníci na základě žádosti exekutorského úřadu provedli šetření k osobě trvale 
žijící v Jedovnicích. Výsledek šetření byl obratem odeslán žadateli. 
V uvedeném období PMJ provedla ve čtyřech případech kontrolní měření rychlosti 
motorových vozidel na ulici Jiráskova a Palackého. Bylo přistiženo celkem 7 řidičů, kteří  
označeným měřeným úsekem projeli rychleji, než jak stanoví zákon. 
Dále bylo v tomto období řešeno 75 přestupků v dopravě. 
Policie Městyse Jedovnice upozorňuje občany, že se na ni mohou obracet buď přímo osobně 
v úřední den každou středu v době od 13.00-17.00 hodin nebo telefonicky na mobilní telefon 
723 204 979. V případě, že na tomto telefonním čísle nebude náš strážník přítomen - volejte 
číslo Policie ČR 158 a žádejte o pomoc zde.  Vzhledem k počtu strážníků Městyse Jedovnice 
není v našich silách zajistit nepřetržitý provoz naší policie.                    
Rádi přivítáme Vaše připomínky a náměty k naší práci, které můžete předat v úřední hodiny 
na služebně PMJ nebo zcela anonymně vhozením obálky do schránky, která je umístněna 
vlevo při vstupu na úřad městyse. 
 
Děkuji touto cestou všem občanům, kteří nám svými podněty napomáhají k objasnění 
řady případů, pomáhají tak chránit společný majetek městyse a majetek občanů. 
Současně bych chtěl popřát Vám všem hodně zdraví, lásky a pohody v nadcházejícím 
roce 2011.                                               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  – středa: 13,00 až 17,00 hodin 
 

 
Rozloučení  bikerů s rokem 2010 

Přátelé bikeři, 
končí rok 2010 a my jsme zase o rok „lepší“ cyklisté. Proto si dovoluji pozvat všechny 
příznivce zimní přírody a jízdy na kole na poslední symbolickou silvestrovskou vyjížďku. 
Sejdeme se již potřetí 31. 12. 2010 ve 13,00 hodin u kulturního domu. Trasu přizpůsobíme 
momentálnímu počasí. Po ukončení akce je možno se zahřát v salonku restaurace  v 
Chaloupkách. Už s námi jeli i přespolní, ale bikerka  ještě ne, změní se to?                   
                                                                                         Těší se na Vás                Jirka Dvořák 
 

TJ Sokol Jedovnice pořádá v neděli – 2. ledna 2011 * Novoroční vycházku do Sloupu 
sraz v 10,10 na náměstí, v 10,10 hod u Hrubé lípy, program od 13,00 hodin oběd 

od 15,00 do 17,00 hod. bowling, od 17,00 do 19,00 přátelské posezení 
v 19,00 hodin odjezd přistaveným autobusem do Jedovnic 

Pojďte s námi, všechny Vás zvou turisté TJ Sokol Jedovnice 

 

Sport 
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Prosba o pomoc 

 
      V příštím roce si připomeneme 40. výročí od dokončení stavby kostela sv. Josefa 
v Senetářově. Rádi bychom k tomuto výročí vydali publikaci, která by připomněla nejen tuto 
stavbu, ale vše, co po sobě zanechal tehdejší farář P. František Vavříček - tedy i změny 
interiéru kaple v Kotvrdovicích a interiéru kostela v Jedovnicích, která začala v šedesátých 

letech. Jsme úplně na začátku, práce na publikaci ukáže 
její rozsah i obsah.  
       Abychom mohli vůbec publikaci vytvořit, prosíme 

vás o spolupráci. Hledáme dobové 
fotografie, články či jiné do-
kumenty (potřebujeme jen zapůjčit 
k oskenování), hledáme pamětníky 
(chceme po Novém roce zor-
ganizovat jejich setkání).  
       Pokud můžete něčím přispět, 
nebo víte o někom jiném, jehož 
informace by mohly být užitečné, 
spojte se prosím s námi. 
Kontakt: Josef Plch, e-mail: j.plch@atlas.cz, tel. 516 442 919 (20:00 – 22:00), Petr Zouhar, e-
mail: petrzouhar@seznam.cz, tel. 736 622 189 
 

Po třiceti letech a před třiceti roky 
 
   Jubilejní koncert 14. listopadu v sále jedovnického kulturního domu byl přehlídkou 
úspěchů ženského pěveckého sboru Píseň, který po třicet let obohacuje a rozvíjí místní 
kulturní a společenský život. 
   Píseň měla od prvopočátku vzrůstající uměleckou úroveň, která postupně přinášela sboru 
stále větší uznání a oblibu, což na tomto koncertě prokázala  početná  účast přítomných, mezi 
kterými byly i bývalé a zakládající členky sboru. Jedna ze zakládajících, paní Sotolářová, 
setrvává na pěveckém podiu sboru dodnes. 
   Zakladatelka, vedoucí a sbormistryně sboru, paní učitelka Magdalena Javorská, však 
nezůstala jenom u dirigování „velkých“. Při výročním vystoupení představila i nejmladší, ne 
již veřejnosti neznámou zálohu sboru, malé zpěváčky a též dvě mladé nastupující dirigentky. 
   Možná, že si někdo řekne „no, třicet roků zpívají“. 
   Jenomže těch třicet let představuje nespočetné množství večerů strávených na zkouškách a 
při domácí přípravě, na které navazují četná koncertní vystoupení. 

Zprávy z Jedovnic
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   Při mnoha příležitostech v Jedovnicích, na soutěžích, v partnerských obcích v republice i v 
zahraničí, kde od severní až po jižní Evropu  reprezentují náš městys. Dávají zpěvem ve světě 
vědět, že na Moravě existují Jedovnice. To jsou již ale několikadenní zájezdy, které 
účinkujícím  přinášejí kromě radosti ze zpěvu také nová poznání a přátelství.  
   Na základě těchto vztahů přijel na výroční koncert Písně zazpívat dvacetičlenný mužský 
sbor z Vlčnova. „Zpíváním“ a  cimbálovou muzikou Vlčnovjané slavnostní odpoledne velmi 
zpestřili. Jak by bylo pěkné, kdyby jedovničtí muži mohli takové zpívání Vlčnovjanům 
oplatit. 
    Koncert Písně měl vysokou úroveň, což kromě publika, oficiálních zdravic a  pana starosty 
Šíbla, jistě ocenily i bývalé členky sboru, které doručené pozvánky na koncert přijímaly nejen 
jako pozornost, ale také jako vzpomínku a uznání  své činnosti, kterou napomohly, zejména 
v počátcích, ke slavné cestě jedovnické Písně.  
    Pěvecké obsazení sboru Píseň se samozřejmě během třiceti let z generačních důvodů 
měnilo. A jak jsem měl možnost poznat, tak ty zpěvačky, které se zpíváním již dříve 
skončily, vzpomínají na „svou“ Píseň rády. Zřejmě proto, že zpívání se jim stalo, ale také 
zůstalo, tou pěknou součástí jejich života. 
    Jak to tenkrát před třiceti lety v Jedovnicích začalo? Byla dokončena stavba pětibytovky. 
Tehdejší vedení obce ji zbudovalo proto, aby Jedovnice mohly nabídnout a poskytnout 
bydlení lidem, kteří by svým zaměstnáním, postavením a svojí činností byli přínosem pro 
potřeby a rozvoj života v Jedovnicích. Byt pro lékaře, příslušníky bezpečnosti, pro učitele, 
pro pracovníky služeb apod. 
   Vážných zájemců o bydlení v pětibytovce bylo více než bytů a výběr k přidělení nebyl 
proto jednoduchý. Rada MNV se přidělením několikrát zabývala. Zvažovala přednosti 
jednotlivých žadatelů. Při jednání vystoupila předsedkyně kulturně školské komise paní 
učitelka Zdenka Šebelová s návrhem: “Nezdařilo se doposud založit u nás pěvecký sbor. 
Nyní máme v naší LŠU mladou a dobrou učitelskou dvojici, která má zájem v Jedovnicích 
zůstat. Nemají však slušné bydlení. Přidělení bytu by přineslo stabilizaci učitelů v LŠU. A 
protože paní učitelka má kvalifikaci také pro dirigování sborů, což jí nabídnout možnost 
založení a vedení pěveckého sboru? My zajistíme zpěvačky a …“ 
    Rada souhlasila, manželé Javorští také. A základy pěveckého sboru Píseň byly tady. Stalo 
se tak před třiceti roky.  
     Po těchto třiceti letech přeji Písni dalších třicet let úspěšné a vzestupné činnosti.            IM 

Apokryfy 
I. „Himlhergotkrucinálfagotdoprkýnkadubovýho, kdo to sem leze?“ zavrčel Josef, když 

zaslechl ve tmě čísi kroky. Vztekle se zvedl ze země, na které konečně s trochou sena pod 
hlavou sladce usínal po náročném dni. Vzal do ruky hůl a vyšel naproti nezvaným hostům. 
„Ještě nám vzbudí malýho, vochometáci nevycválaní,“ pokračoval ve svém monologu a 
zamával holí ve vzduchu. „Jestli to jsou nějací somráci, poženu je sviňským krokem, a jestli 
na nás betlémští poslali svý pacholky, aby nás vyhnali i z tohoto chlíva, taky se jich 
nezaleknu. O hosty se postarat neumí, a když člověk vezme z nezbytnosti zavděk takovýmhle 
místem pro narození syna, stejně mu nedají pokoj.“ Josef si vyhrnul rukávy a pevně uchopil 
svoji sukovici. Ať už přichází kdokoli, dostane takové přivítání, že zase rychle a rád zmizí. 

II. Když úspěšně a bez komplikací proběhl porod, věnoval se Josef přípravě na příchod 
gratulantů. Taková příležitost se nebude opakovat, je třeba zapůsobit na city, aby byli co 
nejštědřejší. Marie by si potřebovala odpočnout a trochu se vzpamatovat, ale na to nebyl čas. 

Duchovní sloupek
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Josef vybral místo uprostřed stáje, kam bude nejlépe vidět, a tam ji usadil na holou zem. Není 
to pohodlné, ale musí to vydržet. Vedle ní položil na trošku sena (je to přece jenom 
novorozenec) Ježíška. Docela nahatého. Připravené oblečení a přikrývku schoval. Malý to 
musí chvíli vydržet. Je třeba vzbudit soucit. Vyprázdnil cestovní vaky, aby měl kam ukládat 
dary. Kdyby byly vidět, pozdější hosté by byli při obdarování miminka zdrženlivější. „Kolik 
by to asi mohlo vynést?“ přemýšlel Josef a doufal, že finanční a prodané hmotné dary 
vynesou aspoň tolik, kolik jinak vydělá tvrdou prací za celý rok. Nebo za dva roky? Nebo 
snad za deset…? 
         III. Svatý Josef udržoval oheň a dával pozor, aby čaj ve vypůjčeném kotlíku nebyl ani 
moc horký, ani moc studený. Jistě se co nevidět někdo přijde poklonit narozenému Spasiteli 
světa a je třeba se o hosty postarat. „Co na tom, že nás v Betlémě nepřijali, přece se kvůli 
tomu nebudu vztekat!“ říkal si. „Kdo po tobě kamenem, ty po něm chlebem. Rád bych jim 
ten chleba nabídnul, ale nemám ani kousek. No, dobrou vůli projevím i čajem, když nic 
lepšího nemám. Že mě už odpoledne nenapadlo koupit nějaké víno, vždyť jsem věděl, co se 
stane! Snad to pochopí.“ Pak svatého Josefa napadlo, že by se za očekávané hosty, kteří 
právě teď někde ve tmě klopýtají přes kamení a možná sešli z cesty, mohl pomodlit. Neváhal 
a hned tak učinil. A když už byl v tom, nezapomněl velebit Boha za jeho milosrdenství. 
Takové štěstí! Boží Syn přišel mezi nás a já se o něho můžu starat. Je to vůbec možné? Josef 
zářil radostí jako lampa s čerstvě dolitým olejem, ale nezapomněl při tom naslouchat, jestli se 
neblíží něčí kroky, aby mohl už z dálky potěšit příchozí zprávou, že jejich cesta nebyla 
omylem, že se skutečně blíží k místu, kde se setkají s Mesiášem. 
              IV., V., VI., VII… Každý si můžeme vytvořit svou představu o tom, co se dělo 
v betlémské stáji o historicky prvních Vánocích. Stručná biblická zpráva o Ježíšově narození 
ponechává široké pole fantazii. Širší, než jí ponecháváme my sami, protože každého z nás 
ovlivňují naše osobní zkušenosti, informace, rodina, prostředí, naše vlastnosti a žebříček 
hodnot. Jak bych prožíval já situaci, v níž se ocitli Josef s Marií? Císař si nechal spočítat 
obyvatelstvo své říše, aby věděl, kolik vynesou daně, a aby ho jejich výběrčí nemohli tak 
snadno šidit. Komplikace způsobené počítaným lidem mu byly lhostejné. Nezajímaly ani 
úředníky v Betlémě. Byli placeni za sčítání lidí a ne za charitativní činnost. Betlémští 
obyvatelé měli plné zuby všech těch zástupů lidí, kteří tam přišli na povel císařův. Měli dost 
své práce a starostí, proč by se měli starat o přivandrovalce, kteří zítra zase zmizí? Dokud 
měli místo v domě, tak jim poskytli nocleh, ale ubytovací kapacita byla omezená. Udělali, co 
mohli. 

Také Josef s Marií udělali, co mohli. A navzdory všem těm nepříznivým okolnostem 
prožili velikou radost a spolu s nimi mnozí jiní, s nimiž se ve společnosti moc nepočítalo 
(samozřejmě s výjimkou těch daní). I my můžeme prožívat malé i velké radosti místo toho, 
abychom se pořád mračili a na něco si stěžovali.                                       Václav Trmač, farář 

 
Sváteční bohoslužby 

 
24. 12. Štědrý den 16,00 hodin vánoční mše pro rodiče s dětmi, 23,00 hodin "půlnoční" 
25. 12. mše v 7,30 a 10,30 hodin 
31. 12. silvestr - poděkování za uplynulý rok v 18,00 hodin 
1. 1. 2011 Nový rok 7,30 a 10,30 hodin 

 

Přijměte pozvání
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SPŠ Jedovnice si Vás dovoluje pozvat na 
Vánoční koncert SPŠ Jedovnice  

na kterém se představí občanské sdružení MUSICA NOVA z Opavy se svým 
vystoupením „Tichá noc, svatá noc“ 

Koncert bude ve středu - 22. prosince 2010, začátek -10:30 hodin  v Kulturním  
domě v Jedovnicích 

********************* 
Základní umělecká škola Jedovnice zve všechny své příznivce na tradiční 

VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ, 
 který se uskuteční ve středu 22. 12. 2010 od  16.30 hodin  

v sále kulturního domu v Jedovnicích. 
V bohatém programu vystoupí taneční orchestr, vokální tělesa, sólisté i komorní soubory. 

Nebude chybět ani vystoupení žákyň tanečního oboru. 
Ve vestibulu kulturního domu bude v době od 16 do 16.30 hodin otevřena výstava 
výtvarného oboru, kterou si budete moci prohlédnout za doprovodu koled v podání 

dechového orchestru mladších žáků.   
Po skončení výstavy si žáci budou moci své výrobky odnést domů. 

************************************ 
Kdy pro Betlémské světlo ? 

neděle - 19.12. po mši v 10,30 do 18,00 hodin a na Štědrý den od 8,00 do 16,00 hodin u 
vchodu do kostela. 

**************** 
Přijměte pozvání na  Vánoční koncert pěveckého sboru Píseň 

Srdečně zveme všechny naše příznivce a ostatní posluchače na Vánoční koncert  
v neděli - 26. prosince 2010 v 16:00 hodin do kostela v Jedovnicích.  

Ke sváteční atmosféře přispějí svým vystoupením ženský pěvecký sbor Píseň, 
dětský sbor ZUŠ, chrámové sbory a skupina Banjo Band. 

************* 
Divadelní soubor Vlastimil Jedovnice uvádí autorské divadelní představení 

Zvláštní vydání ! 
premiéra – 28. 12. 2010 (úterý), repríza – 29. 12. 2010 (středa), repríza – 9. 1. 2011 (neděle) 

repríza – 16. 1. 2011 (neděle)  
Předprodej vstupenek od prosince v prodejně Květiny Jaroslav Zelinka. 

******************** 
Plesová sezóna 2011 

L e d e n      pátek 14. 1. 2011 – Ženáčský ples – sál Chaloupky 
         pátek 14. 1. 2011 – Ples SPŠ Jedovnice – sál KD 

                    pátek 21. 1. 2011 - ples Bivojanky + HC Barachov – sál KD 
         pátek 28. 1. 2011 - ples SK – sál KD 

Ú n o r        pátek 11. 2. 2011 - skautský bál – sál KD 
         pátek 18. 2. 2011 - ples KDU – ČSL  – sál KD 
         pátek 25. 2. 2011 – ples HC  - sál KD 

B ř e z e n    pátek 4. 3. 2011 – volejbalový ples – sál KD 
                     sobota 5. 3. 2011 – ostatková zábava- sál KD 
                     pátek 18. 3. 2011 – Josefská zábava – sál Chaloupky 



Informace 6/2010 

29 
 

Spolek Bivoj a hokejisté z Barachova  si Vás dovolují pozvat na svůj pátý společný 
Ples Bivojanky a HC Barachov  (13. ples Bivojanky) 

 
Letos s ochutnávkou vín, krojovanou obsluhou u vína a soutěží v natahování koštýře. 

 
Ples bude tradičně zahájen předtančením naší mládeže v pátek 21. ledna 2011 
ve 20:00 hod. v sále kulturního domu v Jedovnicích. 
K poslechu a tanci hudební skupina AKCENT. Do půlnoci se střídá s Bivojankou 
řízenou panem Jiřím Gundackerem. Bohatý kulturní a doprovodný program: 
tradiční volenky - pánská karafiátová, dámská pomerančová a nad ránem společná 
košťatová, na půlnoc připraveno překvapení. Tradičně si pochutnáte i na výborné 
domácí kuchyni. 

Vstupenky s rezervací stolu do 20:15 hod. v ceně 80 Kč (v den plesu 90 Kč) 
jsou v předprodeji do 22. prosince a v novém roce od pondělí 3. ledna v knihovně na náměstí, 

tel.: 516 442 284. Poznámka: V pátek odpoledne zavřeno. 
Děkujeme všem, kteří si vzhledem k tradičně vyprodanému sálu zajistí lístky včas. 

Na pátém společném plese Bivojanky a HC Barachov se těšíme Nashledanou. 
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Divadlo Pavla Trávníčka a Městys Jedovnice  si Vás dovolují pozvat 
na představení „OTYLKA“ 

ve kterém hrají: Pavel Trávníček, Kateřina Kornová, Petr Jablonský, Hana Sršňová, V. 
Upír Krejčí, Pavel Skřípal, Hana Tunová, Monika Fialková 

sobota – 5. února 2011, kinosál KD Jedovnice, začátek v 18,00 hodin 
Předprodej vstupenek bude zahájen od prosince 2010 v Informačním středisku. 

na náměstí – knihovna Jedovnice -- tel. 516 442 284 

 
PF Bivojanky 
Dechová hudba Bivojanka děkuje za potlesk a podporu v končícím roce. Všem občanům 
Jedovnic přeje, aby nový rok 2011 byl prozářen hudbou a zpěvem.  
 
PF ZO KSČM 
Všechno nejlepší všem občanům, pevné zdraví a rodinnou pohodu v roce 2011 přeje 

výbor ZO KSČM Jedovnice 
PF Vlastimil 
Příjemné prožití Vánoc a v roce 2011 stále zdraví, štěstí, pohodu. Děkujeme V8m za přízeň a 
těšíme se na setkání s Vámi u premiér v roce 2011.               členové DS Vlastimil Jedovnice 

 

 
Pohádkový les se líbil malým i velkým návštěvníkům 

 
     Ve čtvrtek 28.10.2010  Pionýrská skupina Jedovnice připravila pro všechny děti a jejich 
rodiče již tradiční Pochod pohádkovým lesem. Trasa pochodu byla trošku pozměněná,  
stanovišť bylo sedm a na každé byla ukázka krátké scénky z pohádky, kterou dané stanoviště 
představovalo. 

PF 2011

Zprávy z Jedovnic
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     Cestou tak děti mohly vidět oblíbeného Šreka s Fionou, Makovou panenku a motýla 
Emanuela,dvojici Pat a Mat. Na stanovišti s Červenou Karkulkou se  trošku  polekaly vlka, 
zato s Machem  a Šebestovou si mohly společně zazpívat známou písničku. Při rozcvičce 

viděly také Králíky z klobouku – Boba a Bobka.  
     Na posledním stanovišti je přivítali u perníkové chaloupky Ježibaba s Ježidědkem a děti 
zde dostaly sladkou perníkovou odměnu. Cíl pochodu byl tradičně v  táborové základně 
Rakovan  - kde děti obdržely účastnické listy a společně s rodiči si zde mohly koupit 
občerstvení a opéct špekáček. 
      Letošní počasí nám přálo a možná díky tomu přišel rekordní počet účastníků.  28. 10. 
2011 se těšíme na další setkání na Pohádkovém lese!                               Blanska Pelikánová,  
                                                                                                                    foto: Jiří Nejezchleb 

Předpověď počasí 
 
Kdo mne dnes budí svým hlasem, je vítr. Za okny zaznívá vzdáleně. Oceánský vzduch 
jedoucí na saních, u pevnin spolkne jazyk civilizace. Následek rozhodí horolezcům 
sebevědomí ve stěně, ptákům hnízda ve výškách, deštníky v zahrádkách při zemi, 
podnikatelům plány, milencům úkryt – celou předpověď počasí. Jen dětem přinese radost. 
První sníh. Vánice přijde obrovská. Tisíciletá. Společnost zaláteří v ranní dopravní zácpě. 
Letadla neodletí, řeknou si „ať!“Do práce nikdo nedorazí – nemocnice zhasnou, milosrdní 
andělé přispěchají z nebe na pomoc po střechách. Jsme maličký úsek štvaného, technicky 
dokonalého světa. Srdce však není jen pouhým mechanickým spínačem, uhánějícím po 
určené trati. Bez duše se nám nenajde, vykrvácí, podlehne. Vichřice vyzvání jednoznačný cíl. 
Zpomalit, zastavit, vyslyšet hudbu větru. Duše pochopí: „Mohla bych zpívat s ním, letět 
k někomu ve vzpomínce, kreslit vířivými oblouky po tabulkách oken, za nimiž čekají dětské 
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oči…Mohu se zažehnout, ustanovit drakem, sedmiramenným svícnem, poutníkem po 
staletých zápisech. Co je proti tomu kariéra, závist, kradené bohatství, dobře placené místo, 
životy v šedivých houfech? Co je to proti dotekům andělů, ať jsou kdokoli ?“Vítr je 
nerozlučným příznivcem pokory. Ví o tom každý, komu kdy odnesl klobouk. Vtrhne do 
partitury vlaječkových not, obrátí nás jak páter svědomí, mafiánům počechrá kvádro, 
korunám stromů dá housle pod bradu a bude kvílet sopránem rusalky do kuropění. Mezitím: 
Vichřice obtěžká podrážky bot, obělí účes konkubínám, vyhladoví žebráky v uličkách, 
sytému zrůžoví líce…o legraci se postará neplánovaně, tvrdě i něžně, ojíní myšlenky těm, jež 
myslet zapomněli.  Postavím naději na hranicích závějí, jen křížek hranostaj na obzoru 
červánků za zmrzlé telegrafy, zametu stopy skrytého místa, připravím šálek horkého čaje, 
svou ruku k podání, srdce na pouťovou střelnici a budu - snít.                      Hana Bartošková  
 

Výměnné pobyty pokračují 
 

       Ani letos nebyla upřena studentům SPŠ Jedovnice možnost zapojit se do projektu Do 
Světa 2010! Díky finanční podpoře JmK  se 17 studentů rozhodlo hostit stejně početnou 
skupinu italských studentů, tentokráte z Milána. Program jejich pobytu zahrnoval pestrou 
paletu akcí, které měly za cíl představit nejen školu a její život, ale také ukázat to, čím se 
může jihomoravský region chlubit, a nejen ten. Dvakrát zavítaly obě skupiny mimo Moravu, 
a to, aby  zhlédly naše hlavní město Prahu a také chloubu českého automobilového průmyslu 
-  Škodu Mladou Boleslav. 
        Reakce mladých návštěvníků byly překvapivě pozitivní. Praha je natolik emotivní, že 
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člověk snadno přehlédne 
pár rádoby podnikavců, 
hovořících špatnou češ-
tinou s východním pří-
zvukem, či pár že-
brajících individuí, ka-
zících dojem z královské 
cesty.  
    Z jiného soudku pak 
byla návštěva auto-
mobilky. Dokonalá souhra 
na výrobní lince brala 
dech i otrlým Italům. 
Muzeum škodovek nás-
ledně připomnělo, že tra-
dice se u nás ctí, a pohled 
na nablýskané mezi-
válečné veterány pro-
bouzel zvláště u našich studentů nečekané pocity hrdosti na šikovné české ručičky.  
        Návštěva Brna byla umocněna příjemným podzimním počasím, a tak se všem 
účastníkům šplhalo do špilberkského kopce s chutí, i když pevnost oslovila spíše naše italské 
kamarády. Přece jen mají k této významné brněnské památce historicky blíže, stejně jako 
k petrovské katedrále. 
         Bylo s podivem, kolik našich studentů poprvé nahlédlo do krasového podzemí. Že by 
platilo to okřídlené „pod svícnem je největší tma?“ Až obdivné komentáře zahraničních 
návštěvníků člověku připomenou, v jakém přírodním klenotu zde žijeme. Cesta ekovláčkem 
na Skalní mlýn pestrobarevnými hvozdy udělala pomyslnou tečku za tímto vydařeným 
výletem. 
          Někdo by mohl namítnout, že celý týden jsme jen chodili po výletech místo učení se ve 
škole. To by snad mohl tvrdit jen ten, kdo si spletl století. K moderním metodám výuky patří 
podobné projekty, i když na jejich konci se „nevyprodukovalo nic“. Pod tím „nic“ se ale skrývá 
netušené: rozzářené tváře všech, nová přátelství, výrazná motivace ke studiu angličtiny, poznání 
nového, zvýšené sebevědomí, atd.  
          A to nás všechny čeká v polovině měsíce listopadu pobyt v Miláně. Nepochybuji o tom, 
že nám naši noví kamarádi připraví neméně zajímavý program. Vždyť severní Itálie je kolébkou 
renesance, která do středu svého zájmu postavila člověka. A o toho nám přece jde nejvíc! 

         Miloš Šebela 

 
Silvestr na rozhledně Podvrší u Veselice 

 
    Stalo se již tradicí, že rozhledna na kopci Podvrší u Veselice je otevřená v poslední den 
roku pro všechny, kteří dají v tento den přednost pohybu před lenošením. Pro návštěvníky 
rozhledny bude přichystané teplé občerstvení v podobě čaje, grogu či svařáku. V nabídce 
bude také letos již tradiční zelňačka a pořadatelé věří, že všichni návštěvníci rozhledny se 
budou dobře bavit. Vstupné je jako každoročně dobrovolné. Otevřeno bude za každého 
počasí v době od 10 do 15 hod. Pořadatelem je sdružení VESELICKÁ KAPLIČKA.  

Pozvání z okolí
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…… odešel bez placení  
    Na týden se koncem října ubytoval v jednom z jedovnických hotelů dosud neznámý 
pachatel. Z hotelu poté odešel, aniž by zaplatil útratu za ubytování a stravu. Domů si vzal také 
bezpečnostní klíč od pokoje. Pachatel tak způsobil majiteli hotelu škodu za víc jak 6 tisíc 
korun a je nyní podezřelý ze spáchání trestného činu Podvod.  
…… zdrogovaný za volantem  
      Pod vlivem marihuany usedl za volant osobního auta Škoda Fabia dvaadvacetiletý řidič. 
V Jedovnicích jej pak 10. listopadu v odpoledních hodinách kontrolovali dopravní policisté. 
Při kontrole u řidiče zjistili díky testu na přítomnost omamných a psychotropních látek, že je 
pod vlivem drogy, což řidič také přiznal. Policisté mu na místě zadrželi řidičský průkaz a 
zakázali mu další jízdu.  
…... šetří, zda nedošlo k pojistnému podvodu 
    Faktury v hodnotě téměř 300 tisíc korun za opravu chaty v Jedovnicích, na kterou spadl při 
vichřici v červnu letošního roku strom, předložil na pojišťovnu k proplacení osmatřicetiletý 
majitel rekreačního objektu. Pracovníci pojišťovny však na místě škodní události zjistili, že 
rozsah fakturovaných prací neodpovídá provedeným opravám. Věc proto předali policistům, 
kteří v současnosti šetří, zda nedošlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu Pojistný 
podvod. 
….. kradl v autě 
    O tom, že nechávat věci v autě se nevyplácí, se přesvědčil muž, jenž své auto zaparkoval 
23. října odpoledne v Jedovnicích v ulici Brněnské. Dosud nezjištěný pachatel u auta rozbil 
okénko a z auta vzal ledvinku s osobními doklady, platební kartou a peněženku s finanční 
hotovostí. Způsobil tak škodu asi za 10 tisíc korun.  

por. Mgr. Iva Šebková, tisková mluvčí Policie ĆR  

 
 STŘÍPKY ze života školy 

Z Á Ř Í   -  2010 
1.9. Slavnostní zahájení školního roku 2010/2011 
15.9. Socializační pobyt pro žáky 1. ročníku /Kolářová, Šíblová H., Kříčková/ 
22.9. Akce sdružení CIRSIUM – Překročení Rubikonu /Krbečková/ 
 
Ř Í J E N  -   2010 
7.10. Družební pobyt v německém Aschheimu /Štěpánková/ 
18.10. Divadelní představení pro 1. stupeň /Sotolářová/ 
19.10. Návštěva dopravního hřiště Blansko – 4. ročník /Sotolářová, Hrazdírová/ 
27.10. Celookresní učitelská Kuželkiáda Blansko /Doleželová, Souček, Svobodová, Šenk, 

Šíblová H., Zábranová/ - 7. místo,          *  BuBušou /Králová/ 
 
L I S T O P A D  -  2010 
3.11. Program Pedagogicko-psychologické poradny 1. ročníky 
5.11. 5. jedovnický vinný bál 
12.11.  Florbalový turnaj OrionCup starší žáci 

Z policejních protokolů

Taháky ze školních lavic
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16.11. Pedagogická rada,  Konzultace pro rodiče 
20.11. Oslavy 60. výročí otevření školy 
22.11. Celostátní projekt Jeden svět na školách – dějepis 9. ročník /Štěpánková/ 
 

ZŠ Jedovnice v Německu 

     Do druhé desítky se 
přehouplo partnerství mezi 

ZŠ Jedovnice a Kelten-grund 
Schule v bavorském 

Aschheimu. A jak se již stalo 
tradicí, i  v letošních  říj-
nových dnech se žáci 2. 

stupně ZŠ Jedovnice s 
pedagogickým doprovodem 

vydalo na výměnný pobyt do 
Aschheimu, partnerské obce 

městyse Jedovnice.  Ve 
čtvrtek 7. 10. po příjezdu do 

městečka, které se nachází 
zhruba 15 km od Mnichova, 
jsme byli přivítáni zástupci 

zahraniční komise obce a 
ubytováni. Část žáků byla ubytována v městské ubytovně, ale většinu z nich se rozjela do 
hostitelských rodin. V pátek dopoledne měli žáci z Jedovnic připraveno kulturní pásmo s 

německými písničkami, ale také se stepařským a hudebním vystoupením, které předvedli v 
místní škole. Poté jsme absolvovali krátkou prohlídku městečka a odpoledne pro nás hostitelé 

připravili návštěvu termálních lázní v nedalekém Erdingu, kde se nachází největší komplex 
tobogánů v Německu. Po příjezdu jsme ještě stihli navštívit místní obchodní středisko a 

nakoupit svým blízkým několik maličkostí. Večer nás čekal ještě bavorský večer s  rodinami, 
které se staraly o naše žáky. Na sobotu pro nás připravili němečtí hostitelé celodenní výlet do 
zábavního parku Skyline, vzdáleného necelých 100 km od našeho přechodného bydliště.  Zde 

je soustředěno množství atrakcí jak pro děti tak i pro dospělé, jako jsou horské dráhy, 
autodráhy, obří vyhlídkové kolo a kolotoče. Také se zde nachází několik adrenalinových 

atrakcí, kte-ré ti odvážnější z řad žáků i pedagogů vyzkoušeli na vlastní kůži.  V neděli jsme 
se hned po snídani vydali na cestu k domovu. Cesta vedla malebnou jihočeskou, ale klikatou 

krajinou a tak jsme absolvovali několik zdravotních zastávek navíc. Nicméně toto nemohlo 
pokazit nádherné dojmy , které si všichni účastníci akce odnášejí.  Tyto pravidelné jazykové 
pobyty jsou pro jedovnické žáky velkým přínosem. Jednak poznají život v jiných oblastech 

Evropy a samozřejmě si vyzkoušejí svoje jazykové znalosti, získané ve vyučování.                     
MS                     

5. Jedovnický  vinný bál je za námi 
       První listopadový pátek byl letošním termínem již 5. ročníku vinného bálu, který 
uspořádala ZŠ Jedovnice. Na vyprodaný sál místního kulturního domu čekal večer plný 
zábavy. Letos se tohoto bálu stejně jako loni zúčastnila i delegace z německého Aschheimu, 
který je partnerskou obcí městyse Jedovnice. 
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       Hlavní hudební skupinou večera byla tentokrát skupina Medium, která má ve svém 
repertoáru hudbu všech žánrů, a tak si každý z návštěvníků přišel na své.  Jako předtančení 
vystoupili letos žáci tanečního oboru brněnské konzervatoře se svými baletními a tanečními 
kreacemi. 
        V  kinosále byl pro všechny milovníky vína připraven oblíbený vinný košt za doprovodu 
cimbálové hudby Drahan. Kromě jiného zde mohli zájemci ochutnat i takové speciality jako 
je výběr z bobulí, ledové nebo slámové víno. Zde také byla vystavena bohatá tombola, do níž 
ceny věnovali nejrůznější sponzoři a příznivci školy nejen z Jedovnic a okolí, ale z celého 
okresu Blansko. 
         Celý výtěžek této společenské akce, která si našla již pevné místo v kulturním kalendáři 
městyse, putuje k žákům ZŠ Jedovnice. Bude využit na zlepšení materiálně-technických 
podmínek ve škole a na zkvalitnění výchovně-vzdělávacího procesu ve škole.  
          Jsem rád, že i v dnešní době se podařilo uspořádat akci, na které se lidé sejdou, posedí  
s přáteli a pobaví se. Chtěli bychom touto cestou ještě jednou poděkovat všem těm, kteří nám 
byli při organizování této akce  nápomocni a také všem sponzorům za jejich příspěvky do 
tomboly.                                                                                                                                  MS 

Projekt: „Moje volba – moje budoucnost“ aneb řemeslo má zlaté dno.  

     Naše základní škola se zapojila v rámci výuky volby povolání do dvouletého projektu ISŠ 
Sokolnice (http://mvmb.iss-sokolnice.cz/). Projekt chce dosáhnout zvýšeného povědomí o 
technických a řemeslných oborech a představit je jako perspektivní volbu  povolání. 
Soustředí se na prezentaci a přiblížení těchto oborů žákům základních škol v dostatečném 
předstihu před výběrem studijního a učebního oboru. 
      Propagovanými oblastmi jsou: stavebnictví, strojírenství, potravinářství, dřevovýroba a 
nábytkářský průmysl, elektrotechnika, autodoprava, gastro a oděvní průmysl. 

       Budeme spolupracovat s profesními odborníky, firmami a zaměstnavateli v kraji, s 
odborníky z řad hospodářských komor, Svazu průmyslu a dopravy ČR a úřadů práce. 
Cílovou skupinou projektu jsou žáci 7. – 9. tříd základních škol a jejich učitelé. 
Partnery v projektu jsou: Svaz průmyslu a dopravy ČR,  ESB Elektrické stroje Brno, a.s. 
Mezi členy realizačního týmu patří zástupci okresních hospodářských komor i Krajské 
hospodářské komory jižní Moravy. 
        V rámci projektu jsou pro žáky i učitele připravovány odborné exkurze do firem, besedy 
na ZŠ s odborníky a tzv. oborové dny, při kterých si žáci sami budou moci vyzkoušet některé 
z řemesel tvorbou vlastních výrobků. Ve středu 10. 11. 2010 proběhla na ZŠ Jedovnice jedna 
z prvních besed. Týkala se strojírenství a jeho možností.  Žáci 9. ročníku se seznámili 
s různými typy profesí, strojírenskými nástroji i výrobky. Věřím, že se projekt setká u žáků 
s kladným přijetím a přispěje tak ke zvýšení zájmu o studium řemeslných oborů.  
                                                                                  Mgr. Jaroslava Šíblová 

Zubní pohotovost 
Mimo uvedenou dobu je služba zajištěna v Brně – Úrazová nemocnice, Ponávka č. 6  
tel. 545 538 111, ve všední dny od 17,00 do 7,00 hodin, o svátcích a víkendech nepřetržitě 
24,00 hodin denně. Služba v oblasti Blanenska je sloužena od 8,00 do 12,00 hodin. 

Prosinec    
18.12. MUDr. Hošák Adamov, U Kostela 4  516 446 428 
19.12. MUDr. Houdková Blansko, Pražská 1b 516 418 787 

Zprávy z okolí
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24.12. MUDr. Jílková Rájec, Ol. Blažka 145 516 410 786 
25.12. MUDr. Juráková Blansko, Pražská 1b 516 418 787 
26.12. MUDr. Klapušová Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 452 
Leden    
1.1. MUDr. Kovandová Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 450 
2.1. MUDr. Kulhánková Křtiny, Zdrav. středisko 516 439 190 
8.1. MUDr. Vrtělová Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 455 
9.1. MUDr. Láníková Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 456 
15.1. MUDr. Levová Adamov, Smetanovo nám. 327 516 447 606 
16.1. MUDr. Paulíčková Černá Hora, Zdrav. středisko 725 415 615 
22.1. MUDr. Miklíková Blansko, ZŠ Rodkovského 515 157 112 
23.1. MUDr. Pokorná M. Blansko, Gellhornova 9 516 412 422 
29.1. MUDr. Pokorný M.  Blansko, A. Dvořáka 4 516 417 621 
30.1. MUDr. Roth Ostrov, Zdrav. středisko 516 444 326 
    
Únor    
5.2. MUDr. Řehořek Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453 
6.2. MUDr. Řehořek Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453 
12.2. MUDr. Semrádová Sloup, Zemspol, 221 516 435 203 
13.2. MUDr. Staňková Jedovnice, Zdrav. středisko 516 442 726 
19.2. MUDr. Stojanov Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 451 
20.2. MDDr. Svitač Blansko, Pražská 1b 516 418 787 
26.2. MUDr. Ševčíková B. Blansko, Svitavská 1A 516 416 386 
27.2. MUDr. Ševčíková R. Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 454 
 

 

Dětský obchod BAMBINO,  tel. 604 846 356 
 (Legionářská 47, bývalá Švadlenka) srdečně zve všechny 
těhulky, maminky, babičky i všechny ostatní k 

vánočním nákupům.  
V prodeji je oblečení, obuv, prádlo, hračky, 

kojenecké potřeby, postýlky. Second hand, komisní 
zimní obuv a brusle a mnoho dalšího zboží.  

Přijďte, nakoukněte a přesvěčte se!  
Máme otevřeno pro Vás 

 PO - PÁ 8,30 – 12,00 ** 14,00-16,00 hodin
Těší se na Vás     Renata Přerovská 

Poslední předvánoční zlatý víkend  
bude po oba dny otevřeno od 9,00  - 11,00 hodin.

Inzerce

Inzerce v Informacích osloví všechny domácnosti v Jedovnicích a okolí 
volejte 516 528 213, pište na email informace@jedovnice.cz 
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Léčení včelstev 

Jedovnická organizace včelařs-
kého svazu provádí v tomto 
období léčení svých včelstev 
proti varoóze destruktor. Veš-
kerá včelstva členů, ale i ne-
členů byla v Jedovnicích, Vilé-
movicích, Kotvrdovicích, Kra-
sové, Rudici, Ostrově u 
Macochy, Kulířově, Senetářo-vě, 
Holštejně, Lipovci a v Lažánkách 
ošetřena speciálním přístrojem, 
který organizace zakoupila asi 
před sedmi lety.                               
                                            –žek- 

 
Autobus do cíle nedojel 

Dopravní nehodu autobusu šetřili 
policisté na konci listopadu. Při 
průjezdu levotočivé zatáčky na 
silnici mezi Jedovnicemi a 
Lažánkami (v místech zvané „U 
vážné studny) na rozbředlém sněhu 
vyjel mimo vozovku do příkopu, 
kde se zastavil o strom a zůstal 
nakloněný na pravý bok. Autobus 
vezl děti z Blanska do Rudice. Děti 
i s doprovodem zůstaly uvězněny 
uvnitř autobusu. Přivolaní hasiči 
pomohli otevřít dveře a následně 
doprovodili pojízdný autobus do 

Blanska. Nehoda se 
obešla bez zranění, 
náhradní autobus do-
vezl děti do školy.             
                         –žek-  
  foto: Jaroslav Haid   
                HZS JMK 
 
 
 
 
 
 
 

Fotozprávy
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Turnaj minipřípravek 
    V sobotu 11. 12. 2010 se v hale 
průmyslové školy v Jedovnicích 
konal turnaj fotbalových 
minipřípravek. Celkem se zú-
častnilo 5 týmů z širokého okolí. 
Všechny zápasy se hrály s velkým 
úsilím a s plným nasazením dát 
soupeři co nejvíce gólů. Viděli 
jsme spoustu malých nadějných 
fotbalistů, možná bu-doucích  
reprezentantů. Nejvíce branek 

vstřelil Prokop Ohlídal z TJ Sokol Čechovice 
,čímž přispěl k prvnímu místu svého družstva. 
Druhé místo, k radosti všech domácích fandů, 
obsadilo domácí družstvo SK Jedovnice,třetí  
příčku obsadili kluci z FC Zbrojovka Brno, 
čtvrtá skončila TJ Haná Prostějov a poslední 
byli fotbalisté z TJ Tatran Kohoutovice. 
Svědkem urputných bojů byla zhruba stovka 
nadšených diváků.                             Jitka Teturová 
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