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Třicet devět dětí bylo zapsáno do
první třídy pro školní rok 2009 /
2010. Zápis proběhl v polovině
ledna v budově ZŠ Nad Rybníkem.
V novém školním roce se proto
otevřou opět dvě třídy prvňáčků.
Tři rodiče využili možnost a
požádali o odklad  školní docházky
u svého dítěte.
Dále v čísle: * Speciální příloha −
Autobusový jízdní řád IDS pro oblast
Jedovnicka, * Zprávy z radnice −
vybírání poplatků v roce 2009, *
Zprávy z Jedovnic − Změna ordinační
doby na zdravotním středisku, Byli
jsme na Regiontouru, * Novinky a
zajímavosti z naší ZUŠky − 30. výročí
založení ZUŠ Jedovnice (pozvání na
koncerty), * Přijměte pozvání −
pozvánky na akce v únoru a březnu,
pozvání do jedovnického kina.
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Informace z rady a zastupitelstva

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 48 ze dne 08. 12. 2008

Na základě předložených zpráv a projednaných záležitostí:

Rada městyse schvaluje

· dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu pozemků ze dne 23. 10. 2003 mezi Městysem
Jedovnice a Z.Odehnalovou, Kroměříž.

· pronájem objektu hotel Riviera p. J. Štafovi, Jedovnice a p. J. Sedlákovi, Brno, za
předložených podmínek, do konce roku 2009.

· nájemní smlouvu na pronájem kulturního domu mezi městysem a p. M. Resem,
Jedovnice, dle předloženého návrhu.

· podmínky pro plesovou sezónu 2009: nájemné sál KD 1.700,− Kč, sál Chaloupky
1.000,− Kč, prominutí poplatku ze vstupného, povolení výjimky z obecně závazné
vyhlášky č. 5 / 2005 O pořádání veřejných produkcí – prodloužení akcí do 02 hodin.

· podmínky na pronájem sálu v Chaloupkách dle předloženého návrhu.

· poskytnutí 4 hodin ve sportovní hale SPŠ pro konání VI. ročníku SPORTBOB CUP
turnaje v malé kopané 17. 01.2009.

· bezplatný pronájem kulturního domu na Vyhlášení nejlepšího fotbalisty roku na 30.
01. 2009.

· smlouvu o nájmu části pozemku p. č. 2528 / 11 mezi městysem a firmou Žitný s.r.o.,
Brno, dle předloženého návrhu.

· odměnu řediteli ZŠ Jedovnice Mgr. M.Součkovi dle předloženého návrhu.

· poplatek za kabel. TV od 01.01.2009 ve výši 500,− Kč.

Rada městyse bere na vědomí

· informaci o jednání na Okresním soudě Blansko ve věci I. Šenkýř, Jedovnice.

· rozhodnutí Úřadu pro hospodářskou soutěž ve věci šetření podnětu týkajícího se
veřejné zakázky Oprava a odbahnění rybníka Olšovec, městys postupoval bezchybně.

· informaci o složení nové Školské rady při ZŠ Jedovnice.

Rada městyse souhlasí

· s pronájmem vodní hladiny rybníka Olšovce na pořádání Závodů dračích lodí ve
dnech 29. 05. − 31. 05. 2009.

· s pronájmem vodní hladiny rybníka Olšovce na pořádání závodů motorových člunů
(Československý pohár) ve dnech 25. 04. − 26. 04. 2009.

· se stavbou bytového domu na p. č. 960, 961, 962, žadatel GRAS CZ, s.r.o.Jedovnice.

· s uložením sítí pro stavbu bytového domu v pozemku p. č. 851 / 1, žadatel GRAS,
s.r.o., Jedovnice, za předpokladu, že bude uveden do původního stavu.
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Rada městyse rozhodla

· přiznat peněžitý dar starostovi městyse dle předloženého návrhu.

· jako příslušný orgán podle zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích, v platném znění,
v souladu se zákonem č. 137 / 2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění, o zadání veřejné zakázky Camping po celý rok firmě GRAS CZ s.r.o.Jedovnice.

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 49 ze dne 17. 12. 2008

Na základě předložených zpráv a projednaných záležitostí:

Rada městyse schvaluje

· podmínky na pronájem hladiny rybníka Olšovec na pořádání závodů dračích lodí ve
dnech 29. 05. až 31. 05. 2009 firmě Pavlov Brno dle předloženého návrhu.

· zrušení výkonu činnosti školní družiny na adrese Krasová 43, jejíž činnost vykonává
Mateřská škola Jedovnice, okres Blansko s účinností od 15. 01. 2009.

· podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení, týkající se zrušení
školní družiny v Krasové 43.

Rada městyse bere na vědomí

· informaci z jednání SVAK Boskovice k intenzifikaci ČOV Jedovnice.

· oznámení o konání Tříkrálové sbírky organizovaná Oblastní charitou Blansko, která
se koná od 02. 01. do 11. 01. 2009. Moto sbírky „Pro ty, kteří nemají tolik štěstí“.

· zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 02. 12. 2008.

Rada městyse souhlasí

· se stavbou sjezdu a nájezdu na pozemek p. č. 1356 / 1, žadatel Mgr. I. Krátká,
Jedovnice, za předložených podmínek.

Rada městyse pověřuje

· paní B. Ševčíkovou k podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských
zařízení ke Krajskému úřadu JMK.

Usnesení z jednání Zastupitelstva Městyse Jedovnice, konaného dne 17. 12. 2008
na Úřadě městyse Jedovnice, dveře č. 20

Na základě předložených zpráv a projednaných záležitostí Zastupitelstvo městyse
Jedovnice:

Schvaluje:
1. Zapisovatelku  paní Marii Gabrielovou, tajemnici ÚM.
2. Ověřovatele zápisu pana Libora Kocmana a pana Jaroslava Charváta.
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3. Návrhovou komisi ve složení pan Jan Jelínek a pan Ing. Gustav Magula.
4. Zprávu starosty městyse o kontrole úkolů ze zasedání zastupitelstva městyse

konaného dne 17.09.2008.
5. Obecně závaznou vyhlášku č. 3 / 2008, městyse Jedovnice o místním poplatku za

provoz systému sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů v obci, stanovení sazby a výběru těchto poplatků.

6. Zrušení činnosti školní družiny na pracovišti Krasová 43
7. Dodatek č.3 zřizovací listiny Mateřské školy Jedovnice, okres Blansko.
8. Použítí zákonem stanovené dolní hranice u drobného dlouhodobě hmotného majetku

ve výši 3 000,− Kč a u drobného dlouhodobého nehmotného majetku zákonnou
dolní hranici ve výši 7 000,− Kč.

9. Rozpočtové opatření č. 8 / 2008 a rozpočtová opatření č. 6 a 7, provedená Radou
městyse Jedovnice ve 3. a 4. čtvrtletí 2008.

10. Rozpočtové provizorium městyse pro rok 2009 dle předloženého návrhu. Návrh je
přílohou zápisu.

11. Pokyny pro zpracování návrhů Změn územního plánu sídelního útvaru Jedovnice
na katastrálním území Jedovnice označených jako J5 a J6.

12. Smlouvu o zřízení úplatného práva věcného břemene – právo vedení a provozování
vodovodního a kanalizačního řadu a právo přístupu a příjezdu pro údržbu na
nemovitostech na LV číslo 1 pro obec Jedovnice a k.ú. Jedovnice, okres Blansko,
a to na pozemcích  parcelní číslo 983 / 5 (KN), p. č. 2104 (KN), p. č. 2105 / 3 (KN),
p. č. 2118 / 1 (KN), p. č. 2571 / 3 (KN) p. č. 2571 / 4 (KN) a p. č. 2584 / 6 (KN) ve
vlastnictví Městyse Jedovnice, pro stavbu vodního díla „Jedovnice – levobřežní
část rybníka Olšovec, tlaková kanalizace a vodovod“.

13. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu (číslo smlouvy 4608501/1), na pozemku parc. č. 732 k. ú. Jedovnice, LV
č. 1 Městys Jedovnice pro stavbu „Jedovnice, přípojka NN, Horák“ a Smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu (číslo smlouvy
4608036/1) na pozemku parc. č. 1349 / 2 k. ú. Jedovnice LV č. 1 Městys Jedovnice,
pro stavbu: „Jedovnice, přípojka NN, Zouhar“.

14. Pořízení nového územního plánu městyse Jedovnice.
15. Odměnu místostarostky dle předloženého návrhu.

Ukládá radě městyse:
1. Zveřejnit rozhodnutí zastupitelstva městyse o schválení obecně závazné vyhlášky

č. 3 / 2008 a zajistit její vydání.
2. Zajistit hospodaření městyse dle schváleného rozpočtového provizoria pro rok 2009

při nepřekročení celkových výdajů.
3. Radě městyse a předsedovi finančního výboru připravit návrh rozpočtu městyse

pro rok 2009 a předložit ho k projednání a schválení zastupitelstvu městyse.
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4. Radě městyse a předsedovi finančního výboru svolat před zveřejněním rozpočtu
do 06. 02. 2009 jednání volebních subjektů ke stanovení návrhu investičních a
neinvestičních akcí na rok 2009. Pro jednání připravit jmenovitý seznam
investičních a neinvestičních akcí, projednaný při sestavování rozpočtu na rok
2008 doplněný o požadavky na rok 2009.

5. Jmenovat výběrovou komisi a na základě výsledků výběrového řízení rozhodnout
o převzetí úvěru od bankovního ústavu, doporučeného výběrovou komisí.

Vydává:
1. Změny územního plánu sídelního útvaru Jedovnice, na katastrálním území

Jedovnice, označených jako J2,J3,J4 a J7, včetně jejího odůvodnění, formou opatření
obecní povahy.

Určuje:
1. Starostu městyse Ing. Jaroslava Šíbla pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování

dokumentace územního plánu městyse Jedovnice a uzavření smlouvy o dílo na
zhotovení dokumentace územního plánu městyse Jedovnice.

Pověřuje:
1. Radu městyse Jedovnice vypsáním výběrového řízení na pořizovatele územního

plánu a výběrem pořizovatele dokumentace územního plánu městyse Jedovnice.

2. Starostu městyse podpisem úvěrové smlouvy na financování projektu „Camping
po celý rok“.

Souhlasí:
1. S převzetím úvěru ve výši 10 mil. Kč, který bude použit na financování projektu

„Camping po celý rok“ vedený v programu ROP JV pod registračním číslem
CZ.1.11/2.1.00/0.2.00535.

Ruší:
Část usnesení č. A / 6 týkající se odměny místostarostky ze dne 26. 03. 2008.

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 50 ze dne 12. 01. 2009

Na základě předložených zpráv a projednaných záležitostí:

Rada městyse schvaluje

· Smlouvu o dílo na stavbu Camping po celý rok s firmou CRAS CZ, s.r.o.Jedovnice.

· Dle vyhlášky č. 451 / 2008 Sb., stravné pro rok 2009 pro účely cestovních náhrad ve
výši: 5 −12 hodin – 70,−Kč, 12 − 18 hodin – 100,− Kč, 18 a více hodin – 160,− Kč.
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· Vnitřní směrnici č. 1− 2009 − Směrnici o tvorbě a použití sociálního fondu.

· Dle § 102 odst.2 j) zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích, v platném znění, celkový
počet pracovníků úřadu městyse na 22.

· Smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby pro p. H. Tesařovou, p. P. Bílka,
Jedovnice.

Rada městyse bere na vědomí

· Informaci o výtěžku Tříkrálové sbírky v Jedovnicích, který byl 39.513,− Kč.

· Smlouvu o podnájmu nemovité věci mezi Klubem vodních sportů Jedovnice o. s. a
Jachetním klubem Olšovec Adamov,o.s. a TJ ČKD Blansko, jachetní oddíl.

· Zápis z porady jednatelů Olšovce s.r.o. ze dne 06.01.2009.

Rada městyse souhlasí

· s pořádáním ME motorových člunů na hladině rybníka Olšovec ve dnech 23. 05. −
24. 05. 2009, za předpokladu, že žadatel VoMo Brno obdrží souhlas MěÚ Blansko.

· s pořádáním závodů motorových člunů a skútrů na hladině rybníka Olšovec ve dnech
05. 09. − 06. 09. 2009 za předpokladu, že žadatel Klub vodních sportů Jedovnice o.
s. obdrží souhlas MěÚ Blansko.

· s vybudování plynovodní přípojky na pozemku p. č. 288 / 8, žadatel manželé
Vasilevovi, Jedovnice, dle předloženého návrhu za předpokladu, že pozemek bude
uveden do původního stavu.

· s vybudováním inženýrských sítí na p. č. 680 / 1 a 732 pro novostavbu RD manželů
Škaroupkových, Blansko, za předpokladu, že pozemky budou uvedeny do původního
stavu.

· ve funkci zřizovatele ZŠ s převáděním finančních prostředků určených na projekt
Zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů v terénu poskytnutých JMKÚ přes účet
zřizovatele.

Rada městyse nesouhlasí

· s pořádáním závodů motorových člunů na hladině rybníka Olšovec ve dnech 25.
04. − 26. 04. 2009, žadatel Klub vodních sportů Jedovnice o. s..

Rada městyse vyslovuje

· poděkování všem koledníkům za provedení Tříkrálové sbírky a občanům za jejich
příspěvky pro potřebné.

Rada městyse jmenuje

· komisi pro výběr nejvhodnější nabídky na poskytnutí úvěru k dokrytí dotace Camping
po celý rok ve složení p. J. Jelínek, Jedovnice − předseda, členové p. Ing. G. Magula,
Jedovnice, p. Z. Korčáková, Jedovnice.

Marie Gabrielová, tajemnice ÚM
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Zprávy z radnice

Vybírání poplatků na rok 2009
Poplatky se budou vybírat v březnu, vždy v pondělí a ve středu od 8,00 do 11,00
hodin, od 12,00 do 17,00 hodin. V úterý od 8,00 do 11,00 hodin od 12,00 do 15,00 hodin.
Ve čtvrtek a v pátek se poplatky nevybírají.
Mimořádný výběr hlavně pro zaměstnané mimo Jedovnice bude v sobotu 21.
března od 8,00 do 12,00 hodin.

Poplatek za odpad – 500,− Kč na osobu a rok,
známky na odpad. nádoby letos nebudou
Poplatek za kabel. televizi – 500,− Kč na rok
Poplatek za psa – 400,− Kč na rok, za každého dalšího psa 200,− Kč , v byt. domě nad
3 byty 1000,− Kč na rok, za každého dalšího psa 500,− Kč, důchodci 200,− Kč na rok.
Poplatky za hroby − budou se platit až v roce 2010.

Upozornění:  protože v průběhu letošního roku se stane městys plátcem DPH (daně
z přidané hodnoty), je potřeba, abyste poplatky zaplatili ve stanoveném termínu.
Neuhrazené poplatky budou navýšeny o DPH, tj.o 19%.
Jako každoročně nabízíme úhrady na splátky a rovněž platby přímo na účet − potřebné
variabilní symboly obdržíte u paní Boženy Ševčíkové na čísle telefonu 516 528 213
nebo e−mailovou poštou radnice@jedovnice.cz.
Věříme, že si svoje záležitosti vyřídíte včas.

Sbírka pro Diakonii Broumov
Místní skupina Českého červeného kříže uspořádá humanitární sbírku pro Diakonii
Broumov.
Kdy: v neděli  22. 02. 2009 od 13 do 17 hodin.
Kde: sál Chaloupky
Co se bude sbírat: jako vždycky, letní a zimní oblečení pánské, dámské, dětské,
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky, peří, péřové a vatované
přikrývky, polštáře, deky.
Protože sbírku pořádáme pravidelně,  jistě víte, že věci musí být zabalené do
igelitových pytlů.
Leták bude uveřejněn před konáním sbírky.

Změny na úřadě městyse
Mnohým z vás neušlo, že na úřadě městyse došlo od 01.01.2009 k některým změnám.
Pan Josef Král pracuje na stavebním úřadě jako referent stavebního odboru a úřadu,
takže se na něj budete obracet ve věcech stavebních.
Číslo telefonu 516 528 212, 724 186 389, e−mailová adresa su.kral@jedovnice.cz.
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Pan Tomáš Kratochvíl pracuje na úřadě od 01.01. 2009 a převzal část agendy po
panu Královi. Obracejte se na něho ve věcech údržby veřejné zeleně, komunikací,
chodníků, nahlašování  poruch veřejného osvětlení, s problémy s odvozem odpadu
z městyse.
Číslo telefonu 516 528 216, 602 753 478, e−mailová adresa referent@jedovnice.cz.

Marie Gabrielová, tajemnice ÚM

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

Informace o činnost Stavebního úřadu Jedovnice v roce 2008
Stavební úřad Jedovnice, který v rámci svěřené agendy  spravuje  v rámci své
působnosti kromě Jedovnic dalších 10 obcí, vyřídil k 31. 12. 2008 celkem 1300
podání. V období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 byla vydána  rozhodnutí a opatření
podle zákona č. 183 / 2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) v následujícím rozsahu:

Počet vydaných rozhodnutí včetně usnesení:
(stavební povolení,územní rozhodnutí . kolaudační rozhodnutí apod.) 250
Počet ostatních opatření (nejsou rozhodnutím):
(změna užívání,územní souhlas,ohlášení) 300
Počet ostatních vyřízených písemností:
(potvrzení,stanoviska apod.) 140

Za rok 2008 bylo povoleno:
rodinné domy 41 ( Jedovnice 2)
stavební úpravy 27 (Jedovnice 9)
garáže, kolny apod. 16 (Jedovnice 3)
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Za rok 2008 bylo zkolaudováno:
rodinné domy 38 (Jedovnice 5)
přístavby, stavební úpravy RD  16  (Jedovnice 4)
bytový dům 1  (Jedovnice 1)
ostatní (garáže,kolny, přípojky apod.) 20   (Jedovnice  2)

 Jitka Koutná, referentka SÚ Jedovnice

Sdělení občanům
Žádáme občany, aby při ukládání směsného odpadu do kontejnerů za MŠ a u kostela

do těchto neukládali části nábytku, nebezpečný odpad, elektrospotřebiče a podobně,
rovněž žádáme, aby tento odpad neukládali v blízkosti kontejnerů. Ukládání
rozměrného odpadu bude řešeno individuálně s příslušným pracovníkem úřadu městyse
Jedovnice, nebo na tel. č. 602 753 478.

Dále žádáme, aby při ukládání separovaného odpadu do určených kontejnerů –
především v případě plastů a papíru, tento ukládali tak, aby byla co nejlépe využita
kapacita těchto kontejnerů (vytlačení vzduchu z PET lahví a jejich zmáčknutí, složení
kartonových krabic, případně jejich svázání).     

Tomáš Kratochvil, referent ÚM Jedovnice

Zprávy z Jedovnic

Změna ordinační doby na Zdravotním středisku Jedovnice po 1. lednu 2009
V souvislosti se změnou politiky zdravotních pojišťoven, v zájmu zlepšení dostupnosti

péče pro zaměstnané osoby a zefektivnění pravidelné i nepravidelně neakutní péče
dochází od 1. ledna 2009 ke změně v ordinačních dobách MUDr. H. Grimové a MUDr.
I. Procházky. Konkrétní podoba a časový rozvrh bude k dispozici na vchodových
dveřích a vždy v příslušné ambulanci. Obecně ale bude platit následující:

Odběry krve budou probíhat standartním způsobem jako doposud tedy ráno do cca
8.00 hod. Jeden den v týdnu bude ordinační doba prodloužena do 18.00 hod. Odpolední
ambulance je určena  pro zaměstnané a studující pacienty, do 15 hod. bez objednání,
od 15.00 do 18.00 hod pak jen po předchozím objednání (pokud to provoz ambulance
dovolí pak samozřejmě objednat půjde i pacienty  již  nepracující )

Pouze  pro objednané pak bude vyhrazena i ordinační doba denně po 11.00hod.
Cílem těchto opatření je významně zkrátit čekací dobu v ambulanci pro pacienty, kteří
přichází s neakutním stavem či na pravidelnou kontrolu a minimalizovat jejich kontakt
s akutními infekčními onemocněními. Pacienty s těmito případy pak z důvodu
ohleduplnosti vůči spoluobčanům prosíme o respektování těchto změn. I jejich čas
strávený v čekárně ambulance bude jistě následně znatelně kratší. Objednat se lze
kdykoli na telefonních číslech 516 442 213 MUDr. Grimová a 516 442 725 MUDr.
Procházka. Leden byl měsícem přechodovým, ale od února budou změny striktně
dodržovány popř. podle zájmu a ve prospěch pacientů upravovány. Budeme vděční za
případné připomínky či návrhy. MUDr. Ivo Procházka
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Ordinační doba − MUDr. Ivo Procházka, tel.: 516 442 725
Pondělí:   7.00 – 11.00 ** 11.00 – 12.30
pouze po předchozím objednání ** od 13.00  návštěvní služba
Úterý:      7.00 – 11.00 ** 11.00 − 12.30 
pouze po předchozím objednání ** 13.00 − 15.00
** 15.00 – 18.00 pouze po předchozím objednání 
Středa:     7.00 – 11.00 ** 11.00– 12.30
pouze po předchozím objednání  ** od 13.00  návštěvní služba
Čtvrtek:   7.00 – 11.00 ** 11.00 – 12.30
pouze po předchozím objednání ** od 13.00  návštěvní služba
Pátek:      7.00 – 11.00  ** od 11.00  malá chirurgie, návštěvní služba

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

Veselé sáňkování
Tak konečně jsme se dočkali sněhu a vyrazili na neobvyklé a jedinečné využití

sněhové nadílky. Nejen pro děti je sáňkování tou nejlepší zimní zábavou, také dospělí
se rádi svezou na saních dolů z kopce. O tom jsme se všichni přesvědčili v sobotu
17. ledna za kulturním domem.
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Soutěžili jsme o nejdelší jízdu, slalom, nejlepší vozidlo,nejmladšího a nejstaršího
jezdce,nejvíce jezdců za sebou…..

Naše netradiční dovádění na sněhu svými nazdobenými
boby,sáňkami,lopatami…..potěšilo děti, ale i rodiče, kteří se opravdu
vyřádili.Všechny disciplíny byly vyhodnoceny a soutěžící odměněni.

Jsme rádi, že jste si tuhle legraci nenechali ujít a  přišli podpořit naše mateřské a
rodinné centrum. Na dalších akcích se těšíme opět  naviděnou.

V únoru se s Vámi těšíme na Valné hromadě (7. 2. v 14,30 hodin v KD), dále
připravujeme přednášku o ekologii. Další informace k akcím získáte na plakátech nebo
na www.dymacek.wbs.cz.          Lenka Šebelová

Jak rychlý je čas?
Dovolte mi na úvod otázku: „Utíká čas?“ Pravděpodobná odpověď asi bude: „ Jak kdy a

jak komu.“ Nechci řešit žádnou filozofickou otázku, jen jsem se chtěla podělit o subjektivní
pocit, že čas běží dlouhým krokem. Nedávno jsme přivítali ve školce nové děti, vzápětí
oslavili Vánoce, začali psát rok 2009 a už byli naši předškoláci u zápisu do 1. třídy ZŠ.

V prvním týdnu nového roku, kdy ještě doznívaly vánoční zvony, se vydaly naše
děti na tříkrálový průvod od mateřské školy do místního kostela sv. Petra a Pavla
v rámci projektu Kamarádi Moravského krasu.  V čele průvodu šli tři králové – tři děti
s korunkami na hlavě. Silný zážitek z prohlídky betléma a rozhovoru s panem farářem
Trmačem, který dětem vyprávěl pohádku o málo známém hudebním nástroji banju,
umocnila pí učitelka Javorská hrou na varhany. Návštěvu jsme ukončili zpěvem koled
za doprovodu obou hudebních nástrojů.
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„Bílá zima, modré mrazy,…“
–  ty také přišly s novým
rokem. Zimních radovánek si
užíváme plnými doušky. Jen
ten mráz by mohl být mírnější.

Další kulturní zážitek nám
zprostředkovali žáci základní
školy pod vedením pana učitele
Máčela. Nastudovali a
předvedli nám jednu z pohádek
Josefa Čapka „O pejskovi a
kočičce.“

S profesionálními herci jsme se vypravili daleko, předaleko. „Hvězdné pohádky„
totiž vyprávěly o hvězdách a vesmíru. Závratná dálka, tajemno a zajímavé příběhy.
Už víme: „Země −  malá tanečnice – točí se jak slunečnice. Otáčí se každým dnem.
Víte za kým? Za sluncem. Až ho celé obtancuje, nový rok zas nastupuje.“Nejen zábava
a kultura je součástí našeho školkového života. Důležitá událost nás čekala 22. ledna.
Však jsme se na ni připravovali nejen ve školce, ale i návštěvou ve vyučování „ve
velké škole.“ Ano, naši předškoláci šli k zápisu do 1. třídy ZŠ, a „zakrátko budou
prvňáci a sejdou se všichni v lavici…“
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Leden, únor – to jsou měsíce, kdy se řady našich dětí většinou tenčí. Proč? Nevítané
nemoci, kašel, rýma a chřipka jsou příčinou. Jak se proti nim bránit? Naše děti už to
ví. Divadelní představení „Bába Chřipka“ nám napovědělo a prozradilo vše o
vitamínech, otužování a péči o zdraví.

Po pololetních prázdninách jsme ještě zhlédli dvě divadelní představení „Kašpárek
a jeho kouzelný svět loutek“ a „Raneček pohádek.“ A to už se i únor nachyluje. Svými
jarními prázdninami se s námi loučí. A co my? Budeme se loučit se zimou? Už brzy.

„Motýl ještě někde spí, brouci v díře dřímou,
fouká vítr ledový, nos nám rudne rýmou.
Ale brzo přijde den, kdy už jaro vstane,
sněhuláku zbudou jen oči uplakané.“

(J.Balík)        Marie Nezvalová

Byli jsme na Regiontouru 2009
Jedovnice na pohlednicích, na kalendářích, na pexesu, na propiskách i igelitových

taškách … stručně řečeno, každý jen trochu pozorný návštěvník cestovatelského
veletrhu Regiontour, který se konal v polovině ledna v Brně, odcházel domů
s vědomím, že Jedovnice jsou krásné, že stojí za to je navštívit a navíc, že se na své
hosty o víkendech a prázdninách už dnes těší. Někteří možná jen zařadili získané
suvenýry do svých sbírek, jiní ale už  plánují, kdy se do Jedovnic vydají.

Letos se Jedovničtí  na veletrhu prezentovali hned na dvou stáncích a je nutné dodat,
že díky získané dotaci je bylo opravdu vidět. Blanenský stánek se sice věnoval širšímu
regionu, ale prospekty a další materiály o Jedovnicích na něm rozhodně nezapadly.

Zajímavější to bylo na společném
stánku regionů Moravský kras a
Drahanská vrchovina. „Spolek
Moravský kras obdržel dotaci, jejímž
nositelem byly právě  Jedovnice se
sedmi okolními obcemi – byla to
Rudice, Šošůvka, Sloup, Ostrov u
Macochy, Kotvrdovice a Vilémovice.
Navíc jsme se dali dohromady se
spolkem Drahanská vrchovina,
protože  máme k sobě blízko,“ řekl
jedovnický starosta Jaroslav Šíbl.
Zajímavostí bylo, že se na společném
stánku představili  i dlouholetí
partneři Jedovnic, zástupci
německého města Aschheim.
Drahanští si pozvali přátele ze
Slovenska.
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Právě díky získané dotaci byl na stánku dostatek propagačních materiálů. Ale
lákadlem byla ještě další věc. Díky Místní akční skupině Moravský kras se v jeho
rámci představily i výrobky, které  nesou značku Moravský kras – regionální produkt.
Tato značka si v právě nyní připomíná druhé výročí své existence. Už z dálky lákala
zájemce vůně pštrosích stejků z doubravické farmy, která je nejmladším držitelem
certifikátu, k ochutnání byly i pštrosí klobásy a párky. Na své si přišli milovníci medu
a medoviny, nechyběla ani ochutnávka vín. kterou zajistil Školní lesní podnik
Masarykův les ze Křtin. Na stánku voněly i koláče ze sloupské pekárny, pozornost

přitahovala voňavá mýdla i
zajímavé svíčky ze včelího
vosku.

Zkrátka a dobře,  zejména
v sobotu a v neděli byl stánek
Moravského krasu doslova
v obležení.  Mezi hosty byl i
hejtman Jihomoravského kraje
Michal Hašek, který ocenil
zejména novou nabídku
turistických produktů z regionu
a projekt značení místních
produktů.

     Marta Antonínová

Cvrček
Jíra žil v puklině starodávného pařezu a jmenoval se Cvrček. Na pasece před chalupou

hlásila cedule příchozím:“Tady je SKŘÍTKOVO !“
Toho zimního dne zametal Jíra před domkem sníh. Jeho srdce malé, protože trpasličí,

tlouklo v pohodě skromného blahobytu a pozpěvoval si tradiční písničku svých předků,
jež zněla zhruba ...“ Odtud tam, chodím sám, slávu lidí nehledám.“To byla dědečkova,
dej mu Pánbůh nebe. „Sousede, budíš mě, nekřič přece tolik !“Ozvalo se z nedaleké
plechovky u ohniště. Její obyvatelka, Jonáta Neveselá, procitla z nuceného spánku.
Protáhla se a zamžourala ven. Ještě není ani náznak jara a ona chtěla zaspat všechen
sníh a hlad. „ Když máš jednu kapsu prázdnou a druhou vysypanou, tak mlč !“ vyštěkl
Jíra podrážděně. „A zalez do sudu ! A to Ti povídám, jestli se mě výpar samohonky
donese za můj plot, zahrabu Tě do popela !“ Jonáta se ulekla a polkla nadvakrát hubenou
slinu své domácnosti. Bylo jí rázem hořko na duši, ale pak jen odfrkla nosem nepříznivý
tah lednového větru a sousedova slova. „Pitomec ! Ať ho napadne plíseň a tasemnice
!“ Blýskla zlověstně očima. „Myslí si, že když má vystaráno, je něco víc než já.“
Zahrabala se do cárů novinového papíru a zahřívaje se vlastním dechem napadlo ji, že
pokud se spánek znovu nedostaví, navštíví srnčí krmelec a štípne tam zvěři trochu
granulí.
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Jíra ve svém teritoriu najednou otálel. Klátil tělem do všech stran, protože vpravdě
se mu udělalo trapně z vlastní řeči. Koště odhodil do dřevníku, dřepl si na bobek a
těžkou skřítkovskou hlavu zabořil do dlaní. „Měli sem jí radši pomoct,“ pomyslel si.
„Do holobytu jí teče, já vím ..., jenomže – krucifix, co by tomu řekli páni Nad jelenem,
bohatá spřízněná rodina ?! Musím přece vypadat jako ...ČLOVĚK. Jíra se ocitnul
v mučivém rozpoložení. Ještě chvíli bloumal se svěšenýma rukama, ale začaly padat
sněhové vločky velké jak kočičí pěst a zašimraly ho ještě víc do svědomí. Vztekle
zadupal, jelikož umetání jeho malé cesty vyšlo tak nějak naprázdno a zmizel střemhlav
v dutině pařezu.

Jonáta Neveselá usnula a nevěděla nic o tom, že teplo, které svým pohybem
nebezpečně rozvlnila, pozvolna uniká děravým sítem z pláštíku místnosti.

Jíra Cvrček měl té noci divoké sny. Ráno vklouznul do kaliopek a sportovních bot a
na kole dobré značky odfrčel do továrny ve městě. Pracoval zde totiž na HPP u LIDÍ,
v jádru veliké firmy světového významu, na geniálním stroji a byl na to patřičně hrdý.
To ráno však nezačalo jako každé jiné. Ředitel firmy a jeho zástupci shromáždili
v MEGAHALE  dav dělníků a všichni – hubení, tlustí, chytří, hloupí, malí, vysocí i
trpaslíci, museli vyslechnout tento projev: „Vážení zaměstnanci, byli jsme s vámi nadmíru
spokojeni, avšak nenadálá krize užírá majetek a konta nám všem. Ve jménu přežití tohoto
gigantického Golema, musíme se s vámi bohužel rozloučit. Rozdejte si bílé obálky a do
dalších dnů nechť vás provází štěstí. Zlomte vaz !“ Jíra dočista zkoprněl. Doklopýtal
ještě do závodní jídelny, kde mu bezzubá kuchařka vrazila na rozloučenou řízek a
buchtičky se šodó a šel. Tentokrát vedle kola, neboť nohy mu zeslábly natolik, že se ani
neotočil a nezamával kamarádům, jež ho zde v dobrém i zlém provázeli. Věděl, že
lesníkům za nájem pařezové dutiny už nezaplatí. Rozhazoval totiž tajně za dobroty a
neměl pro tenhle případ nic ušetřeno. Kde se cestou ptal na novou práci, všude to bylo
stejné. Trpce zalitoval, že se rozhádal se sousedkou Jonátou. Když pomyslel na spřízněnou
rodinu boháčů z Nad jelení, udělalo se mu mdlo. Odvrhnou jej jak prašivé zvíře. Protože
s nimi neudržel krok. – Dorazil do rodného lesa a ovanulo jej oteplení. Zahodil kolo na
pěšině a s nadějí, která mu v hrdle poskočila jak ohryzek rybí kosti,  se rozběhl, teď už
tryskem, za Jonátou. „Omluvím se jí, pěkně ji uchlácholím, dostane tenhle oběd a kytku
jak vod člověka !“ Mumlal si horečně. „Dáme se dohromady, vypomůžem si v nastalé
nouzi, však vono nebude tak zle. A ze začátku můžem bydlet – no“ – chtěl doříct „třeba
u ní.“ Jakmile však nahlédl pod víčko plechovky, ustrnul podruhé. Drobná, promodralá
postavička zde ležela zcela bez života. Poslední mrazivá noc se stala Jonátě osudnou.
Její ubohé tělíčko se naposledy rozvinulo ze skrčeného uzlíku jak plástev včelího medu.
Na rtech roztála stopa po úsměvu. Možná měla sny o teplých obdobích a o lidech, kteří
se navzájem zahřívají jako ptáci laskavými křídly. Kdo ví ...Její trpasličí srdce však
zůstalo pod ledem jednou provždy. Jíra, třesoucí se dojetím i hrůzou, opatrně zavinul
dívku do chatrného hadru, pak do svého zimníku a s pláčem ji odnesl pohřbít.Do ucha,
jakoby mu přitom zpíval neviditelný Bůh všech skřítků: „Točíme se v kruhu, stejně jako
předtím, kdo neslyšíš lásku, ten jí hlavu setni ...!“
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Večer toho dne se Cvrček, jež se stal velkým, vrátil do svého domu jen pro pár
nejnutnějších věcí. Stejně mu už za pár hodin nebude patřit. Vzchopil poslední síly své
duše a vstoupil do prostoru plechovky před sebou. Dírou ve střeše hleděl přímo do nebe
a na krátký mžik proletěl jeho srdcem oheň horoucí lásky. To na něj nejspíš Jonáta, nyní
už volná a šťastná mrkla svým okem. Pocítil hlubokou vděčnost a ojínil svými rty kovové
stěny ve svitu hvězd. Obemknula jej vlna dosud neznámého klidu a muž v té chvíli
věděl, že se příštího rána vydá znovu a třeba po sté hledat svou další, malou či velkou cestu.

Hana Bartošková

Z činnosti jedovnických hasičů
V období od října 2008 do konce

ledna 2009 vyjela jednotka SDH
Jedovnice celkem k osmi případům.

Z toho tři dopravní nehody, čtyři
požáry a jednou se jednalo o
technickou pomoc. O těchto
událostech pravidelně informujeme na
stránkách jedovnického Textžurnálu a
na našich stránkách:
www.sdhjedovnice.unas.cz

Nová učebna na jedovnické průmyslovce
Na konci loňského roku byla na

Střední průmyslové škole Jedovnice
otevřena nová učebna elektrotechniky,
která je svým vybavením jednou
z nejlepších v našem regionu.
Fotografií se k  události ještě vracíme.

Miroslav Nečas, foto archív SPŠ

Od dubna se zvyšuje jízdné na linkách IDS − JMK
Od počátku dubna se cestující na linkách integrovaného dopravního systému dočkají
zdražení jízdného. Zdraží se jak jednorázové jízdenky tak i předplatní. Cesta do Blanska
bude stát místo 15,− Kč nově 22,− Kč, za cestu do Brna zaplatíme místo 32,− Kč nově
37,− Kč. Za měsíční jízdenku do Blanska zaplatí cestující nově 490,− Kč (nyní 450,−),
do Brna 1.120,− Kč (nyní 1.020,−Kč). Součástí dnešních Informací je i jízdní řád,
který začal platit 14. prosince loňského roku.   Leoš Blažek
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Jedovnická desítka
Žebříček návštěvnosti filmových představení na II. pololetí 2008

1. Bathory (23. září) 169 diváků
2. Mamma Mia! (11. listopadu) 93 diváků¨
3. Bobule (1. července) 68 diváků
4. Taková normální rodinka (15. července) 64 diváků
5. Letopisy Narnie 2 (12. srpna ) 60 diváků¨
6. U mě dobrý (22. července) 39 diváků
7. Máj (25. listopadu) 32 diváků
8. Kung − Fu Panda (30. září) 29 diváků
9. Sex ve městě (21. srpna) 23 diváků
10. Vall I (21. října) 22 diváků

Celková návštěvnost II. pololetí roku 2008 je 822 diváků v průměru 25 diváků na
jedno představení.

Božena Ševčíková

Redakční okénko JIK
Dlouhé zimní večery přímo vybízí k tomu, pustit si v infokanálu něco navíc. Ještě jednou

si proto pustíme záznam ze Setkání parohatých měst. Nechali jsme zdigitalizovat i několik
desítek let starý filmový pás s pořadem o Jedovnicích. Sami jsme zvědaví, co na něm
uvidíme. Prosíme i naše organizace a spolky, které mají zájem o odvysílání svých záznamů
(např. z divadelních představení nebo koncertů), aby dodaly svoje sestříhané záznamy
k odvysílání – nejlépe na disku DVD. Poradíme si ale i s kazetou VHS.

Probíhá plesová sezóna, která je i letos bohatá a každý si může vybrat. Vypravili
jsme se na ni i s naší kamerou. Délku příspěvku jsme všem naměřili rovným dílem a to
pět minut. Příliš veselých a bulvárních záběrů se ale od nás divák nedočká (na to jsou
jiné TV stanice).

Snažili jsme se spíš zachytit atmosféru a to, čím se plesy od sebe lišily. Někde zvolili
slavnostní předtančení, ať už v tradičním nebo netradičním provedení. Jinde se střílelo
na branku a nebo se hrál baseball. Všude byla bohatá tombola, někde dokonce velmi
bohatá. Někteří pořadatelé uspořádali volenky – tradiční nebo veselé. K vidění byly i
scénky nebo parodie. Leckde si společně účastníci pod pódiem od plic zazpívali nebo
se učili společně nové tance.

A tuto různost jsme se snažili v těch pěti minutách našim divákům ukázat. Nebylo
naším cílem někoho ztrapnit nebo poškodit. Však se také pomyslné střihačské nůžky
při sestřihu někdy i dost zapotily. Ty plesy byly totiž mnohem veselejší, než je pak
zachyceno ve videožurnálu. A to je dobře, protože naše pětiminutovky Vás mají nalákat
k jejich hojné osobní účasti. Po odvysílání záznamů z plesů vždy vyvstane otázka:
Proč je někde na plesech taková tma? Nevíme a nemáme to jak ovlivnit. Zkuste se
zeptat přímo pořadatelů.
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V letošním roce bychom rádi na internetových stránkách městyse zařadili i textžurnál,
který obsahuje v podstatě veškeré aktuální dění v obci. A také videožurnál. Podmínkou
je posílení odchozího směru internetu z radnice. To bude dokončeno optickým kabelem
firmy IGN pana Lebiše v nejbližších dnech.

I nadále prosíme pořadatele akcí, aby svůj záměr natočit jejich akci do Videožurnálu
oznámili vedoucímu redakce nejlépe týden předem – a v žádném případě nespoléhali
na to, že pozvánka na akci je v textžurnálu. Jsou jich tam desítky týdně a kdo rozhodne
o tom, kterou akci automaticky natočit a kterou ne? Jediným důvodem, proč nějakou
akci nevidíte, je fakt, že se pořadatel o natočení nestál, tj. na této věci se nedomluvil.
Děkujeme všem, kteří tak činí a pak spolupracují při vytváření komentářů.

I v jedenáctém roce jedovnického infokanálu Vám i sobě přejeme, aby zprávy, které
přes infokanál získáváte, byly jen dobré a pozitivní.

Ing. Josef Matuška, vedoucí redakce infokanálu

Tříkrálová sbírka v Jedovnicích zlomila letos další rekord
Na počátku ledna jsme v ulicích Jedovnic potkávali skupinky koledníků.  Byly to

jedovničtí skauti, kteří se zapojili do akce Oblastní charity Blansko – Tříkrálová sbírka.
Letošní sbírka nesla moto „Pro ty, kteří nemají tolik štěstí“. Akce probíhala po celém
území České republiky.

Po sečtení obsahů všech jedenácti pokladniček bylo v Jedovnicích  vybráno 39.513,−
Kč. Oblastní charita využije prostředky na podporu charitativního díla v našem regionu.

Celkem bylo na okrese Blansko vybráno v roce 2008 – 983.055,50 Kč a v letošním
roce  − 1.112.097,− Kč.

Kolik se vybralo v minulých letech v Jedovnicích (zdroj archív Informací): rok
2001 – 16.000,− Kč, rok 2003 – 26.965,70 Kč a 5 euro, rok 2004 – 27.731,− Kč, rok
2005 − 25.333,50 Kč, rok 2006 – 30.619,50 Kč, rok 2007 − 35.485,− Kč, rok 2008 –
33.534,50 Kč.

Všem, kteří sbírku zajišťují, pomohli s organizací, přispěli do kasiček patří − velký
DÍK.   Leoš Blažek
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Bivojanka v roce 2008
Skončil rok 2008 a tak se Bivojanka, stejně jako jistě každý z nás, zamýšlela, jaký

pro ni uplynulý rok byl. A můžeme říct, že jsme toho zvládli poměrně hodně. Kromě
desítek hodů, promenádních koncertů nebo poutí byl rok 2008 v jedné věci naprosto
vyjímečný. V tomto roce se totiž vdalo nebo oženilo hned pět členů Bivojanky, svatby
byly ale jen čtyři. Jak je to možné? Inu, naše zpěvačka si vzala našeho hráče. Ale
vezměme to popořadě.

V květnu se nám oženil trumpetista Ondřej Šíbl. Během obřadu se prostranství před
kostelem proměnilo na skutečnou benzínovou stanici a na řadu přišly i rady vysloužilého
zedníka − pana Lorence. Novomanželé od nás dostali i jednu Tatru písku, tedy tu
dětskou.

Na začátku června jsme vyrazili do staré Líšně, abychom vyzkoušeli z myslivecké
latiny trumpetistu Jirku Pospíšila. Nad lesem, který vyrostl po obřadu před kostelem,
se podivoval i místní pan farář. Nevěsta učila Bivojanku anglicky.

Koncem června proběhla již zmiňovaná dublovaná svatba tubisty Bivojanky a
Olšověnky Josefa Vágnera a naší zpěvačky Sylvi Šotové. Sál kulturního domu praskal
ve švech. Není divu, přítomny byly dvě domácí kapely a zahrát přijeli muzikanti
z Velkých Opatovic, kde Pepa v historické vojenské uniformě rád vypomáhá. Po obřadu
je čekal nelehký úkol: Sylva opravovala vodovod a Pepa přeskakoval živou kozu,
protože tu na cvičení jsme nesehnali. Nemělo to být ale naopak?
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Zpráva o výhodách manželského stavu se rychle v kapele roznesla a tak se ještě
v srpnu ženil klarinetista Martin Ševčík. Jeho nevěsta měla s šátkem na očích určit
zemědělské plodiny, jenže se tam zatoulalo i kamení, Martinova kudrnatá hlava a
dokonce i laboratorní myši. Martin hasil a to citát ze svatebního paprikového oznámení
„ Ta myšlenka nás pálila již dlouho“.

Rok 2008 byl tedy pro Bivojanku rokem svatebním. Novomanželům přejeme do
začátku společné cesty vše nejlepší a sobě přejeme, aby nevěsty pustily ženichy ve
čtvrtek na zkoušku a o víkendu na vystoupení.

Vám, občanům Jedovnic, opožděně přejeme, aby pro Vás rok 2009 byl úspěšný a
také, aby byl celý prozářen hudbou a zpěvem.

Ing. Josef Matuška, starosta Spolku Bivoj
Kalendář – Jedovnice 2009
Nemáte doma ještě kalendář Jedovnice 2009? Posledních pár kusů je možné sehnat

ještě v informačním středisku na náměstí. I ten letošní připravovala naše redakce na
konci loňského roku. Zájem o kalendář byl i tentokrát velký. Kalendář vytiskla a
knihařské práce provedla firma Ing. Vladimíra Sázavského – Bind. Firma sídlí
v Jedovnicích a sousedí s fotbalovým hřištěm. Po premiéře v roce 2008 byla zvolena
forma stolního  a nástěnného kalendáře. Fotografie pořídil Václav Trmač, Leoš Blažek
a autokemp Olšovec. Nechybí měsíční pozvání na akce, které se v Jedovnicích budou
pořádat. To je také důvod, proč kalendář vychází až na počátku roku. Chceme být  co
nejvíc aktuální.   Leoš Blažek

Dovolte mi poděkovat Ing. Vladimíru Sázavskému majiteli firmy Bind spol s. r. o.
a všem zaměstnancům firmy za pomoc a podporu při realizaci nástěnných a
stolních kalendářů pro Městys Jedovnice   Leoš Blažek
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Beseda režiséra Václava Marhoula s průmyslováky

Po uvedení válečného filmu Tobruk s průmyslováky besedoval jeho scénárista a
režisér Václav Marhoul. Dotazy se týkaly volby válečného tématu, života vojáků,
problémů při natáčení v poušti i na osobní vlastnosti hrdinů filmu – jejich hrdinství i
zbabělost. Zajímavá beseda byla ukončena potleskem.                 Ing. Josef Matuška

Omlazující kůrou projde alej na Blansko
Správa a údržba silnic v Blansku

počítá v letošním roce s údržbou stromů
v aleji, která  lemuje silnici na Blansko.
Na konci roku provedli pracovníci
očíslování stromů a v těchto dnech je na
každý strom dokončován posudek. Do
začátku vegetační  doby by mělo být
všechno hotovo. Některé stromy budou
muset být pro svůj špatný zdravotní strav
pokáceny a nahrazeny novou výsadbou,
jiné budou ořezány.  Suché větve
ohrožují provoz vozidel na komunikaci
na Blansko již několik let. Při silném
větru je průjezd alejí značně nebezpečný
a došlo tam v poslední době i k haváriím,
které padající větev způsobila.

Leoš Blažek
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Hospůdka Surfbar má otevřeno celoročně
I v tomto období můžete navštívit hospůdku

Surf bar, která stojí pod Rivierou. Otevřeno je
po celý týden (pondělí až čtvrtek od 15,00 do
24,00 hodin, v pátek od 15,00 do 02,00 hodin,
v sobotu od 11,00 do 02,00 hodin a v neděli
od 11,00 do 22,00 hodin). Teplá jídla jsou
nabízena po celou provozní dobu. Na čepu je
Plzeň 12 stupňů, 10. stupňový Gambrinus a
12. stupňový Radegast. Prostory je možné
využít pro pořádání večírku a rodinných oslav.

Leoš Blažek

Duchovní sloupek

Dívat se a vidět
V půli adventu si domluvila prohlídku našeho kostela skupinka středoškolských

studentů z Brna. Prvním překvapením pro mě bylo, že dorazili sami, bez pedagogického
doprovodu a z vlastní iniciativy. Využili svůj volný den k osobnímu setkání s moderním
sakrálním uměním. Posadili se do lavic, vyslechli si povídání o tom, jak došlo
k modernizaci interiéru jedovnického kostela a co na přání otce Vavříčka napsali ke
svému dílu autoři. Pak asi 20 minut seděli, mlčeli a dívali se. To bylo druhé překvapení.
A třetí? Když se potom zvedli, prohlédli si vše dosažitelné i zblízka a šli na autobus, aniž
by vytáhli fotoaparáty a pustili se do lovu obrázků, jak obvykle uměnímilovní hosté
v našem kostele činívají. Když jsem se o tom při loučení zmínil, divili se pro změnu zase
oni: „A proč bychom měli fotit? Nám stačí pohlednice. My jsme si to přišli užít.“

Týž den odpoledne si náš kostel přijela prohlédnout skupinka Pražáků ve věku někde
kolem hranice odchodu do důchodu. Na otázku, zda jim mám k interiéru něco říci,
odpověděli kladně. Pustil jsem se tedy do výkladu, ale protože se tvářili jako odborníci,
začal jsem opatrně zmínkou o tom, že jsem slyšel z úst akademiků i jiná vysvětlení, než
znám já od P. Františka Vavříčka, a že to považuji za dobré vysvědčení pro autory,
protože skutečně umělecká díla oslovují různé lidi různým způsobem. Nechali mě
domluvit, ale pak vystoupil jeden z nich a sdělil ostatním, že je to všechno jinak. A řekl
to tak, že jsem se cítil jako prvňáček, který při zkoušení prohlásí, že tři a tři je pět. Ten
pán se zřejmě v umění vyzná. Užil mnoho odborných výrazů a říkal o uměleckých
směrech šedesátých let minulého století věci, které jsem ještě od nikoho neslyšel. Připadal
mi známý, myslím, že jsem ho viděl v televizi, kde velice horlivě mluvil o tom, jaká
křivda by se stala českému národu, kdyby byla pražská katedrála vrácena církvi. Také
teď všecko vysvětlil tak dokonale, že se po skončení jeho přednášky nikdo na nic nezeptal.
Všichni se tvářili, že je jim všechno jasné stejně jako když se v matematice řekne, že
3 + 3 = 6. Nebylo co řešit. Umění bylo prozkoumáno a popsáno, nebylo co dále objevovat,
nebylo nač se ptát, nebylo co očekávat. Nebylo nad čím ještě žasnout.
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Každá z těchto dvou skupinek návštěvníků si to „užívala“. Ta první tím, že na sebe
nechala beze slov působit umělecká díla v prostoru, pro který byla vytvořena, ta druhá
tím, že díky mnoha proneseným slovům mohla tento prostor opustit s přesvědčením,
že tomu rozumí a že je jim všechno jasné. Mé sympatie patří těm prvním. Myslím, že
ti mladí studenti pochopili mnohem lépe, než onen vzdělaný a pravděpodobně několika
tituly přizdobený pán z Prahy, co je umění a k čemu slouží kostely. Snad se mnou
souhlasí i otec Vavříček společně s umělci, kteří nám ty poklady v kostele zanechali a
teď to naše mudrování sledují z nebeských výšin.   Václav Trmač, farář

Taháky ze školních lavic

STŘÍPKY ze života školy
Leden
12.1. Kontrola Pedagogicko−psychologické poradny /Smejkalová/
12.1. Zahájení lyžařského výcviku v Olešnici pro I. stupeň  /Šíblová H./
20.1. Návštěva budoucích prvňáčků /Souček/
Pololetní pedagogická rada

Pololetní konzultace
22.1. Zápis do 1. ročníku
29.1. Vydání pololetního vysvědčení
Porada pracovní skupiny k čerpání fondů EU
Okresní soutěž v Sudoku

Vycházka  za  sběr  kaštanů
Na podzim se žáci 1. stupně naší školy zapojili do sběru kaštanů. Chtěli pomoci

zvířátkům v zimě, a proto sbírali s velikým úsilím.Odměnou jim byla vycházka do
lesa s doprovodem myslivce a jeho loveckého psa. Pan  Vlastimil Šíbl připravil pro
děti, které sbíraly kaštany, velmi pěknou prosincovou vycházku. Děti poznávaly stromy,
pozorovaly lesní zvěř a ke krmelcům donesly jablíčka, suchý chléb a další potravu.
Dozvěděly se také mnoho zajímavého z vyprávění pana myslivce. Za to , že se chovaly
v lese tiše, dostaly špekáčky na opékání a také si mohly vystřelit z “doopravdické”
pušky.

Navštívili jsme také malou zoologickou zahradu, kterou má doma pan Václav Hlávka.
Děti byly nadšené a spokojené.

Děkujeme touto cestou panu Vlastimilu Šíblovi a panu Václavu Hlávkovi za poučnou
a zajímavou vycházku a těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Milada Sotolářová

Okresní přebor v šachu
Okresní kolo Přeboru škol v šachu na Blanensku proběhlo 17. prosince 2008 v

kulturním domě v Jedovnicích. Celkem se ho ve třech kategoriích zúčastnilo 94 šachistů
(včetně 4 šachistek). Počtem účastníků je to pravidelně jeden z největších či přímo
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největší turnaj na Blanensku. ZŠ Jedovnice reprezentovalo družstvo mladších žáků ve
složení Petr Nezval, Radim Res, Michal Vágner Aleš Šebela a Pavel Navrátil  a družstvo
starších žáků ve složení Slávek Kalina, Zdeněk Lehký,  Filip Doležel a  Jan Sedlák.

Lyžařský kurz 1. stupně
Na týden se stala cílem skupiny žáků ZŠ Jedovnice Olešnice na Moravě. Uskutečnil

se zde lyžařský výcvik žáků I. stupně. Každý den v 8 hodin vyjížděly autobusy z
jedovnického náměstí na sjezdovku v Olešnici. Žáci i s některými rodiči byli první
den rozděleni do družstev a se svými instruktory lyžovali s krátkou pauzou vždy do
14 hodin. Po několika pádech v pondělí, už v úterý většina účastníků uměla nejen
vyjet kotvou na kopec, ale bez větších potíží zdolat nerovnosti terénu, projíždět
brankami, někteří zkusili hodiny či jízdu pozpátku. Z hlediska organizačního to bylo
trošku těžší, protože byl každý den jiný počet dětí a hlavně jiný počet instruktorů,
takže bylo třeba přeřazovat děti do družstev, každý den byl jiný počet družstev.

Pro zajímavost pár čísel: v pondělí lyžovalo 88 lyžařů, v úterý 78, ve středu 78,
ve čtvrtek 84 a v pátek 89 lyžařů.

Naši malí svěřenci mnohokrát sjeli svah pod vedením instruktorů, kterým patří za
jejich ochotu a trpělivost obrovské poděkování. Bez rodičů, kteří se zúčastnili a
pomáhali nejen svým dětem, si nedovedu zdárný průběh kurzu představit a i jim patří
velký dík. Odměnou pro nás dospělé byly rozzářené oči dětí a jejich štěstí z toho, že
opravdu lyžují, z toho, jak si pomáhají a jak se k sobě navzájem na svahu chovaly.Svým
lyžařským uměním budily zaslouženou pozornost všech dospělých na svahu a skvěle
reprezentovaly jméno naší školy.

V Olešnici jsou lidé „do zlata zasadit“, nic nebylo nemožné, žádný problém, ve
všem nám vyšli vstříc. Pochvala patří i autodopravě pana Františka Málka, byl připraven
na všechny alternativy−  1 autobus nebo 2 autobusy, šlo se domluvit ze dne na den.

Krásné byly reakce všech dospělých na svahu, kteří naše děti obdivovali a moc
chválili nejen za lyžování /to hlavně/, ale i za chování k sobě navzájem.

Děkuji všem instruktorům z řad školy i rodičů a samozřejmě i vedení naší školy za
možnost uskutečnění takové akce a slibuji, že v následujících letech se uskuteční znovu.

Mgr. Hana Šíblová, vedoucí akce
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Zápis nových prvňáčků
V úterý 20. ledna navštívily základní školu paní učitelky mateřské školy se svými

svěřenci. Byla pro ně připravena prohlídka všech prostor školy za doprovodu žákyň
devátého ročníku. Postupně si děti prohlédly školní družinu, jídelnu, tělocvičnu,
počítačové učebny, zookoutek, tedy všechny prostory, které jim budou od září
k dispozici.

Pro děti to byla taková malá generálka před zápisem, ke kterému se i se svými rodiči
ve čtvrtek 22. ledna dostavilo celkem 42 předškoláků.

I pro letošek zvolily paní učitelky hravou formu. Každého příchozího dítěte se ujaly
pohádkové postavičky , které představovali žáci druhého stupně školy a při putování
po školní budově plnily děti nejrůznější úkoly. Vystřihovaly z papíru postavičky,
kreslily obrázky, počítaly jednoduché příklady, předvedly svoje pohybové dovednosti.
Všichni tak museli předvést, co všechno už umí a nebylo toho málo. Na závěr celého
putování obdržely všechny děti pamětní list a drobné dárky.

Celkem bylo zapsáno do 1. ročníku 39 dětí, dvakrát si zákonní zástupci požádali o
odklad. To znamená, že v nadcházejícím školním roce 2009/2010 budou  otevřeny na
základní škole Jedovnice opět dvě první třídy.

Pokud se někdo nemohl v řádném termínu k zápisu dostavit, je možné si telefonicky
domluvit náhradní termín.
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Přehled klasifikace ZŠ Jedovnice za 1. pololetí školního roku 2008/2009

Třída Počet Třídní učitel Průměrná počet Průměrný počet
žáků známka vyznamenání  omluvených hodin

1. A 16 RADKA ZÁBRANOVÁ Dis 1,00 16 24,38
1. B 18 Mgr. MAGDA FAJFROVÁ 1,00 18 22,89
2. A 17 Mgr. HANA ŠÍBLOVÁ 1,09 17 26,71
2. B 16 Mgr. MILADA SOTOLÁŘOVÁ 1,04 15 43,44
3. 27 Mgr. YVONA KOLÁŘOVÁ 1,13 25 32,15
4. A 18 Mgr. BLANKA SVOBODOVÁ 1,24 13 27,67
4. B 16 PaedDr. HELENA SMEJKALOVÁ 1,21 13 36,13
5. 22 Mgr. JAROSLAV VÁVRA 1,61 13 18,86
6. A 14 MARTINA ŠMACHOVÁ 1,66 6 47,33
6. B 17 Mgr. DANA HRAZDÍROVÁ 1,71 6 42,71
7. 26 Mgr. JANA NEZVALOVÁ 1,71 6 37,77
8. 31 Mgr. RENATA ŠÍBLOVÁ 1,57 10 54,42
9.A 14 Mgr. BLANKA NEČASOVÁ 1,56 4 50,50
9.B 17 Mgr. JARMILA KRBEČKOVÁ 1,92 3 55,12

Michal Souček, ředitel ZŠ Jedovnice

Pololetní vysvědčení
Pololetní vysvědčení dostali ve čtvrtek 29. ledna všichni žáci jedovnické základní

školy. Žáčkům první třídy vysvědčení rozdával společně s třídní učitelkou i ředitel
školy Mgr. Michal Souček.     (foto: archív školy)
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Novinky a zajímavosti z naší ZUŠky

30. výročí založení Základní umělecké školy Jedovnice
V letošním roce si připomínáme výročí 30 let existence samostatné základní umělecké

školy v Jedovnicích.  K tomuto významnému jubileu připravuje ZUŠ cyklus koncertů
a doprovodných akcí, které proběhnou v jarních měsících tohoto roku. Samostatná
příloha věnovaná třicetileté existenci základní umělecké školy bude součástí
březnového vydání Informací.

Slavnostní koncert k 30. výročí založení Základní umělecké školy v Jedovnicích
Ten se uskuteční v pátek 27. března 2009 od 17 hodin v sále kulturního domu.

V programu vystoupí současní i bývalí učitelé školy, žáci a absolventi konzervatoří,
hudební soubory a pozvaní hosté. Nebude chybět ani prezentace výtvarného a tanečního
oboru školy.

Spolupořadatelem koncertu je místní organizace STPO Jedovnice. Srdečně zveme
všechny příznivce školy a celou širokou veřejnost.

Křest CD pěveckého kvarteta JAKO
V úterý 6. 1. 2009 se konal v komorním sále ZUŠ Tříkrálový koncert pěveckého

kvarteta JAKO, spojený se křtem jejich nového CD Good News. Na programu zazněly
převážně písně z tohoto hudebního nosiče. Jako host zazpívala Ludmila Dohnálková
a na kytaru doprovodil Jiří Kučerovský. Křestu se zhostil ředitel školy Mgr. Josef
Škvařil, který popřál kvartetu, aby se toto CD stalo počátkem jejich nové umělecké
kariéry. Po koncertě proběhla také autogramiáda.

Hana Korčáková
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Školní kola celostátní soutěže základních uměleckých škol
Dne 16. 1. 2009 se konalo školní kolo pěvecké soutěže ZUŠ v sólovém a komorním

zpěvu. Soutěže se zúčastnilo 30 zpěváků. Porota vyslechla více jak 70 skladeb různých
žánrů od lidových písní, přes klasické árie až po melodie z muzikálů.  Nelehkým úkolem
bylo vybrat ty nejlepší do okresního kola, které se bude konat 10. 2. 2009 v Blansku.

V pondělí 26. ledna proběhlo také školní kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové
nástroje. Z necelých dvou desítek soutěžících byli i zde vybráni žáci, kteří školu budou
reprezentovat v okresním kole dne 12. 2. v Letovicích.

Všem účinkujícím děkujeme za předvedené výkony a přejeme hodně úspěchů při
reprezentaci naší školy.

Ohlédnutí za vánočními koncerty
... v úterý 16. prosince se v sále kulturního domu v Jedovnicích konal tradiční Vánoční

koncert žáků ZUŠ. Programu předcházela prezentace prací žáků výtvarného oboru
paní učitelky Mgr. Jitky Vávrové. Před zaplněným hledištěm se v pestrém, přibližně

hodinovém pásmu představily
pěvecké sbory,  komorní tělesa,
sólisté, dechový orchestr, ale
také žáci tanečního oboru školy.

... v čase těsně předvánočním
– v neděli 21. prosince, vyrazil
Taneční orchestr Základní
umělecké školy Jedovnice na
koncert do Senetářova. Ve více
než dvouhodinovém programu
zazněly písně všech žánrů a
nechyběly samozřejmě ani
koledy. Potlesk diváků si
vyžádal přídavky a účinkující
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nezaskočil ani výpadek elektrického
proudu v úplném závěru
vystoupení. V nastalé tmě si
posluchači v zaplněném sále za
doprovodu trubky společně
zazpívali známé koledy, s
vánočními písněmi se připojilo
pěvecké kvarteto JAKO a když se
světla opět rozzářila, vyvrcholil
program závěrečnou sérií skladeb v
podání celého orchestru, která byla
odměněna dlouhotrvajícím
potleskem. Když ve večerních

hodinách autobus s mladými muzikanty dorazil zpět do Jedovnic, bylo vidět, že pocit
z dobře odvedené práce na vydařeném vystoupení zvítězil nad únavou a byl tím
nejlepším způsobem rozloučení před vánočním odpočinkem souboru.

Mgr. Josef Škvařil, ředitel ZUŠ Jedovnice

Bleší trh

Koupím byt nebo dům v Jedovnicích nebo okolí. Platím hotově – cenu nabídněte.
Rychlé jednání. tel. 605 898 473

Koupím domek nebo chatu na vlastním pozemku v okolí Jedovnice. tel. 722 542 207

Policie městyse Jedovnice informuje

Z činnosti Policie Městyse Jedovnice za období od 2. 12. 2008 do 25. 1. 2009
− 4. 12. 2008 strážníci provedli v ranních hodinách na ulici Legionářská odchyt volně

pobíhajících dvou psů, boxera a vlčáka. Psi byli předáni majitelům. Věc šetří PMJ.
− 6. 12. 2008 strážníci opět provedli odchyt psa rasy Vlčák, který se volně pohyboval

na Havlíčkově náměstí. Po zjištění majitele psa, byla věc řešena na místě domluvou.
− 8. 12. 2008 strážníci šetřili krádež přijímacího zařízení u jedné z budov Úřadu

Městyse Jedovnice. Ve věci byl dotázán bývalý nájemník části objektu. Tento uvedl,
že zařízení omylem odnesli jeho pracovníci, kteří prováděli stěhování. Věc byla
vrácena majiteli. V dané věci se nejedná o přestupek.

− 9. 12. 2008 strážníci přijali oznámení, že došlo k postříkání zdi kulturního domu.
Na místě bylo zjištěno, že neznámý pachatel na zeď nastříkal nápis na plochu o
rozloze tři metry čtvereční. Tímto jednáním se pachatel dopustil trestného činu, a
proto případ byl na místě předán k šetření PČR Blansko. Pachatel svým jednáním
způsobil úřadu škodu ve výši 3.000,−Kč.
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− 13. 12. 2008 strážníci šetřili oznámení k poškození kolumbária na místním hřbitově.
Provedeným šetřením bylo zjištěno, že v době od 18.00 hodin dne 12.12.2008 do
09.00 hodin dne 13.12.2008 neznámý pachatel rozbil kameny dvě skleněné výplně
rámu a poté z jedné schránky vzal urnu s ostatky zemřelého a tuto rozbil nedaleko
kolumbária. Jelikož je zde důvodné podezření, že se jedná o trestný čin, byla na
místo přivolána hlídka OO PČR Blansko, která si případ na místě převzala.

− 20. 12. 2008 strážníci v nočních hodinách zadrželi muže, který při odchodu
z restaurace v Chaloupkách poškodil poštovní schránku. Strážníci muže nedaleko
od místa zadrželi. Věc byla na místě vyřešena uložením nemalé blokové pokuty.
Následně pachatel uhradil škodu, kterou způsobil na poštovní schránce.

− 22. 12. 2008 strážníci přijali oznámení, že v zahrádkách nad ulicí Salajna, došlo
pravděpodobně k požáru komína chaty. Strážníci věc ihned oznámili místním
hasičům. Na místě nebylo možné z důvodu špatné viditelnosti a přístupu k místu
k údajnému požáru zjistit nic bližšího. Strážníci se k místu požáru snažili dostat
z horní ulice K Propadání. Zde zjistili, že došlo k požáru udírny. Požár byl již před
příjezdem hasičů uhašen. Věc byla na místě předána vyšetřovateli HZS Blansko.

− 22. 12. 2008 strážníci při obchůzkové službě zjistili, že doposud nezjištěný pachatel
odcizil vzrostlý jehličnan – borovici u rekreačního domu v areálu pily u Rudického
propadání. Neznámý pachatel stromek odcizil tak, že ve výšce 1,30 m nad zemí
odřízl pilkou horní část stromu. Tímto jednáním způsobil škodu ve výši 1.500,−Kč.
Případ šetří PMJ jako přestupek.

− 27. 12. 2008 strážníci šetřili oznámení občana z ulice Barachov, který strážníkům
tvrdil, že má doma neznámé osoby, které odmítají opustit dům. Na místo se dále
dostavila i hlídka PČR Blansko s dvěma psovody, neboť občan věc oznámil i na
tísňovou linku 158. Společným šetřením a prohlídkou domu nebylo zjištěno, že by
se v domě nacházeli cizí osoby. V dané věci se nejednalo o trestný čin ani přestupek.

− 29. 12. 2008 strážníci na základě žádosti okresního soudu Blansko provedli šetření
ke zjištění trvalého pobytu osoby ve věci výkonu rozhodnutí o exekučním řízení.

− 29. 12. 2008 strážníci provedli šetření poškozené čekárny a odpadkového koše na
ulici Jiráskova u benzinového čerpadla. Jako pachatelé byli zjištěni dva mladíci
z Jedovnic. Tito se svým jednáním dopustili přestupku, který byl vyřešen uložením
blokové pokuty. Mladíci dále musí způsobenou škodu na čekárně opravit ze svých
prostředků.

− 31. 12. 2008 strážníci zajišťovali místo dopravní nehody, ke které došlo na ulici
Jiráskova, kde se řidička vozidla jedoucí směrem na Kotvrdovice nevěnovala plně
řízení a srazila u benzinového čerpadla chodce, který přecházel vozovku. Strážník
na místě provedl první pomoc zraněnému muži a přivolal lékaře a dopravní policii.
Dále zajistil svědka nehody. Po dobu šetření byl provoz odkloněn přes benzinovou
stanici.

− 2. 1. 2009 strážníci při výkonu služby byli slovně napadeni jedním majitelem chaty,
kterému se nelíbilo, že hlídka provádí kontrolu vjezdu motorových vozidel do chatové
oblasti, kde je vjezd povolen na zvláštní povolení úřadu. Svým jednáním je muž
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důvodně podezřelý ze spáchání přestupku. Přestupek byl oznámen na Městský úřad
Blansko k projednání.

− 2. 1. 2009 strážníci společně s PČR Blansko provedli asistenci při ošetřování muže,
který vyhrožoval újmou na zdraví vůči své osobě. Na místě zasahovala RZS
Nemocnice Blansko, která muže ošetřila.

− 5. 1. 2009 strážníci převzali nalezené klíče, které byly nalezeny na Havlíčkově
náměstí. Po uveřejnění v relaci na infokanále, se na služebnu dostavil majitel klíčů,
který si je převzal.

− 5. 1. 2009 strážníci během výkonu služby nalezli na ulici Barachov jeden kus
registrační značky od motorového vozidla. Nalezená registrační značka byla zaslána
na oddělení dopravně správních agend Městského úřadu Blansko.

− 9. 1. 2009 strážníci provedli odchyt psa rasy Kokršpaněl, který volně pobíhal na
ulici Barachov. Pes byl po odchycení předán majiteli. Věc řešena domluvou.

− 13. 1. 2009 strážníci řešili případ sraženého psa na ulici Jiráskova. Po příjezdu
strážníků sražený pes již nejevil známky života. Psa pravděpodobně srazilo
projíždějící motorové vozidlo, které od místa srážky odjelo. Svědci události nebyli
zjištěni. Sražený pes byl předán jeho majiteli.

− 15. 1. 2009 strážníci vyjeli na místo oznámení do bytu, z kterého, podle oznamovatele,
měl vycházet zápach z připáleného jídla. Majitel bytu na zvonění nereagoval, i když
bylo zřejmé, že se v bytě nachází. Jelikož nehrozilo bezprostřední ohrožení životů,
či škodě na majetku, nebyly zde důvody k násilnému otevření bytu.

− 16. 1. 2009 strážníci provedli asistenci při dopravní nehodě dvou osobních
motorových vozidel, ke které došlo na Havlíčkově náměstí. Při nehodě nedošlo ke
zranění osob. Účastníci se na místě dohodli, čímž nebylo nutné volat k prošetření
dopravní policii.

− 16. 1. 2009 strážníci provedli na Havlíčkově náměstí odchyt volně pobíhajícího
psa. Pes byl umístěn v kotci na úřadě. Majiteli psa byla za opakovaný delikt uložena
bloková pokuta.

− 16. 1. 2009 strážníci v nočních hodinách při výkonu služby na ulici Za Kostelem
našli ležet na zemi podnapilou ženu, která se rozhodla odpočinout ve sněhové závěji.
Z důvodu ohrožení jejího života vlivem nízkých mrazivých teplot, byla žena
převezena služebním vozidlem do nedalekého místa trvalého bydliště. Věc šetřena
jako přestupek PMJ.

− 18. 1. 2009 strážníci při silniční kontrole zadrželi řidiče, který před jízdou požil
nemalé množství alkoholických nápojů. Orientační dechová zkouška byla pozitivní.
Na místo byla přivolána hlídka PČR Blansko, která provedla opětovnou dechovou
zkoušku. Věc si na místě převzala PČR Blansko pro podezření z trestného činu
opilství.

− 20. 1. 2009 strážníci provedli na ulici Absolonova odchyt volně pobíhajícího psa.
Po zjištění jeho majitele věc vyřešena z důvodu opakovaného deliktu blokovou
pokutou.
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− 21. 1. 2009 strážníci opět provedli u hřbitova odchyt volně pobíhajícího psa, Věc
řešena rovněž pro opakování uložením blokové pokuty.

− V uvedeném období strážníci šetřili celkem 92 přestupků.
− K problematické situaci na ulici Jiráskova bych chtěl sdělit, že tato záležitost se řeší

již od roku 2006, kdy se konalo na místě samotném  jednání zástupců DI PČR
Blansko, Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje oblast Blansko, stavebního
úřadu a zástupce obce. V současné době probíhají ústní jednání s dopravním
inženýrem OŘ PČR Blansko a zástupcem SúS Blansko. Na měsíc únor je svolána
schůzka všech zúčastněných stran, které rozhodují o možných změnách a opatřeních
na této komunikaci, které by vedly k větší bezpečnosti účastníků silničního provozu,
zejména chodců. Jelikož majitelem – správcem  komunikace je Krajský úřad Brno,
nemůže obec provádět na této silnici žádné zásahy ani změny. Výhledově je zde
plánována úprava křižovatky do tvaru „T“. Otázkou však je, zda na tuto  stavební
realizaci úpravy křižovatky budou v rozpočtu Krajského úřadu Brno volné finanční
prostředky.
Mým prvořadým cílem je co nejdříve alespoň prosadit umístnění dopravního značení,

které bude upozorňovat řidiče na možný zvýšený výskyt chodců ve vozovce, popřípadě
omezení rychlosti v tomto nebezpečném úseku. V měsíci únoru bude na ul. Jiráskova
opětovně nainstalován  měřič rychlosti projíždějících mot. vozidel.

Od  1. ledna 2009 strážníci obecních policií mohou  měřit rychlost vozidel jen za
určitých podmínek jako je např. označení měřeného úseku dopravním značením. Do
současné doby nebyla Ministerstvem dopravy ČR vydána prováděcí vyhláška týkající
se parametrů uvedené  dopravní značky. Proto budou strážníci Policie Městyse
Jedovnice zatím dle možností  Dopravního inspektorátu Blansko měřit rychlost zejména
v tomto nebezpečném úseku  /příjezd do obce/ v součinnosti s policisty tohoto oddělení.

Luděk Kolář, velitel Policie městyse Jedovnice

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

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

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

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

Fejeton

Jedovnice rozkvétají ke spokojenosti občanů
Jakožto občan Jedovnic a také dlouholetý roznašeč reklamních letáků jsem

bezpochyby měl tu možnost povšimnout si v několika posledních měsících řady změn
v různých částech našeho městyse, a to ať už drobnějšího, či většího charakteru.
V dnešním článku bych tedy rád upozornil a vyzdvihnul perfektní a rychlou správu
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míst, kolem kterých všichni pravidelně chodíme a která to potřebovala nejvíce, a
rovněž vyslovil přání, aby tímto tempem a takhle dobře Jedovnice rozkvétaly i nadále.

Myslím, že jednou z nejdůležitějších událostí, která si zaslouží být zmíněna jako
první, se stalo celkové zlepšení prostředí kolem kulturního domu, neboť právě zde se
koná většina kulturních akcí. Odbourání pro mnohé zbytečné a překážející plechové
boudy a její nahrazení venkovním pódiem, které nyní může být využito pro řadu
kulturních vystoupení, se zdá být výborným krokem vpřed stejně jako následné
osvětlení bezprostředního okolí tohoto místa. A právě u osvětlení ještě chvíli
zůstaneme… Světla totiž nepřibyla pouze u kulturního domu, ale i na řadě dalších
míst, která se ve tmě stávala značně nepřehlednými a nebezpečnými. Nyní už se
nemusíme bát procházet se v noci ani kolem fotbalového hřiště, rybníka a po cestě
lesem k autokempu Olšovec, především však po schodech vedoucích k základní a
průmyslové škole. Dlouhá léta jsem zrovna tímto místem celé studené zimy chodíval
za úplné tmy, což se ale nedávno změnilo.

Dále musím pochválit pečlivé zvýraznění přechodů přes frekventovanou hlavní
silnici, což by mělo mít za následek zvýšení bezpečnosti chodců přecházejících
vozovku. Kéž by však všichni řidiči bílé zebry na silnicích respektovali. Bílý pruh se
také konečně objevil i na silnici směřující z městečka na parkoviště ještě před odbočkou
na školu, kudy denně projdou desítky dětí, a jakýmsi způsobem tak vytváří určitý
prostor pro všechny chodce. U České spořitelny a kolem bufetu a restaurace Olšovec
si taktéž lze povšimnout zábradlí, které zabraňuje nájezdu vozidel a ponechává tak
dostatečný prostor pro pěší pohyb nás, občanů.

Opomenout nesmím ani nejen rekonstrukci schodů ke kostelu včetně vytvoření
kopečku pro kočárky a vylepšení chodníku kolem fotbalového hřiště, ale také oprávu
prostoru pod květinářstvím Zelinka, kde nyní vznikl hezký parčík.

Takovýchto míst, která byla opravena, je však ještě více.
Doufám tedy, že zastupitelé městyse Jedovnice budou i do budoucna dbát na prostředí

a pokračovat v úpravách, které nejsou mnohdy oproti velkým stavbám až tak finančně
náročné, avšak velice pomohou ke spokojenosti všech občanů. Také pevně věřím, že
již brzy dojde i na vyslyšení proseb obyvatelů bytovek Na Kopci a vytvoří se v blízkosti
lepší parkovací plocha, aby silnice nemusely být neustále obklopeny auty. Budu se
těšit! Petr Loukota

Ze společenské kroniky

V měsíci lednu a únoru 2009 oslavili svá životní jubilea
L e d e n
Bílek Petr Tyršova č. p. 740 13.01. 84 roků
Julínková Vlasta Brněnská č. p. 93 08.01. 83 roků
Ševčík Augustin Havlíčkovo nám. č. p. 137 12.01. 83 roků
Knechtová Jindřiška Tyršova č. p. 323 12.01. 83 roků
Zouharová Milada Za Kostelem č. p. 448 12.01. 80 roků
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Pavléková Libuše Havlíčkovo nám. č. p. 25 27.01. 80 roků
Ručková Anna Olšovecká č. p. 275 30.01. 80 roků
Kleinbauerová Jindřiška Olšovecká č. p. 327 17.01. 75 roků
Ševčíková Blažena Zahradní č. p. 699 21.01. 75 roků
Martinek Josef Záměstí č. p. 37  29.01. 75 roků

Ú n o r
Burianová Anna Barachov č. p. 179 20.02. 99 roků
Nezvalová Marie Absolonova č. p.  415 16.02. 96 roků
Pytela Alois Za Kostelem č. p. 446 26.02. 92 roků
Němcová Drahomíra Zahradní č. p. 699 03.02. 87 roků
Formánek František Za Kostelem  č. p. 455 17.02. 84 roků
Šimáčková Valburka K Propadání č. p. 364 22.02. 82 roků
Tomášek Alois Zahradní č. p. 699 03.02. 80 roků
Machátová Jiřina Zahradní č. p. 699 07.02. 80 roků
Juřinová Božena Zahradní č. p. 699 08.02. 75 roků
Šebela Josef Legionářská č. p. 499 16.02. 70 roků
Randulová Anežka Zahradní č. p. 699 20.02. 70 roků
Musil Josef K Propadání č. p. 402 27.02. 70 roků

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

Zdeňka Nečasová, matrikářka ÚM Jedovnice

Městys Jedovnice zná prvního občánka roku 2009
Prvním občánkem narozeným v roce 2009 je René Nečas

z Wanklovy ulice. René se narodil v pátek 23. ledna  manželům
Andrei a Janu Nečasovým. Štěstí a zdraví přeje prvnímu občánku
roku 2009 i redakce Informací.

Inzerce

Dobrý den vážení obyvatelé Jedovnic a blízkého okolí,chtěl bych zde v krátkosti
představit novou firmu působící v Jedovnicích. ZATAR s. r. o. Vám nabízí:

Půjčovna střešních boxů,užitkového automobilu a elektrocentrál.
Ceník půjčovny:

Dodávka Ford Transit : 950,− Kč na den, nebo 150,− Kč / hodina i s řidičem.
Možno přistavit až k domu.

Střešní box na 5 párů lyží nebo 3 snowboardy : 95,− Kč na den
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Střešní nosič lyží a snowboardů: malý – 4 páry lyží – 45,− Kč na den
                                              velký – 6 párů lyží – 65,− Kč na den

Elektrocentrála yamaha, výkon 1 kw : 200,− Kč na den

Prodejna s brusným, spojovacím materiálem značky:
Pilana, Tyrolit, Rhodius

Připravujeme prodej hutního materiálu (trubky, pásovina, Y,U atd.), hutní
materiál zatím nemáme skladem,ale dle přání můžeme obědnat. Na místě nařežeme

na požadované rozměry i pod úhlem,velmi příznivá cena řezů, nařežeme i Váš
materiál zakoupený jinde.

Prodej nářadí ručního i elektrického značky:
Tona, Stanley, Narex, Proma a další

Nářadí skladem i na objednávku − jakékoliv nářadí si vyberete z našich katalogů a
nebude − li skladem ihned, jej objednáme.

Dále chci upozornit na náš mobilní výkup kovů,který bude v provozu od měsíce
března,stačí se s námi domluvit osobně, telefonicky nebo e−mailem a my si pro Váš
kovový odpad přijedeme až k Vám domů. Každý kdo u nás prodá kovový odpad,

dostane věrnostní kartu,do které bude vždy zaznamenáno množství a druh dodaného
materiálu. Tuto kartu můžete v budoucnu použít k získání slevy na zboží nebo si

můžete vybrat dárek.
Adresa prodejny: Jedovnice, ulice Zahradní (za poštou) budova bývalého

pneuservisu
otvírací doba: Po − Pá : 08:00 – 17:00 hodin, po předchozí dohodě možná změna

e−mail:ZATARsro@seznam.cz     tel.:775 051118

SLEVA 5%
Tento inzerát slouží jako slevový kupón,když k nám přijdete s celým inzerátem,

dostanete slevu 5% na jakoukoliv naši službu nebo zboží.
Navíc prvních deset získá jako dárek 50% slevu do naší půjčovny.

Zdeněk Hudec − firma TERAL * 798 62 Rozstání 346 nabízí

Podlahářské práce
Renovace dřevěných podlah
Renovace lakovaných parket

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

Podlahové stěrky − Ostatní podlahářské práce
Tel./fax: 582 395 447, mobil: 603 728 392, e−mail: teral@seznam.cz
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Z policejních protokolů

Policie ČR Blansko šetřila v Jedovnicích za období od 1. 12. 2008 do 23. 1. 2009
* Fasáda kulturního domu v Jedovnicích se 7. prosince stala cílem dosud neznámého

sprejera. Ten na ni nasprejoval nápis K1 stříbrnou barvou s černým obrysem a vpravo
od tohoto nápisu poté ještě nastříkal černou barvou nečitelný obrazec. Poškodil tak
plochu o rozměrech 350 x 160 cm. Vznikla tak škoda ve výši asi tři  tisíce korun.

* Ani místo posledního odpočinku nebylo svaté neznámému pachateli, který se vydal
škodit v přesně nezjištěné době kolem 13. prosince na jedovnický hřbitov. Dovnitř
se dostal pravděpodobně otevřenými vraty, poškodil skleněné výplně tří schránek v
kolumbáriu, z poslední vzal i dvě měděné urny. Ty pak odhodil asi deset metrů od
místa, kde byly uloženy. Jednu urnu navíc rozbil o kontejner. Škoda, kterou tak
způsobil, byla odhadnuta zatím na čtyři a půl tisíce korun. Policisté případ šetří pro
podezření ze spáchání trestných činů výtržnictví a hanobení lidských ostatků. 

* Policisté během prosince a ledna v Jedovnicích odhalili dva řidiče, kteří sedli za
volant pod vlivem alkoholu. První řídil 15. prosince Ford Fiesta v době, kdy dechová
zkouška prokázala 1,87 promile alkoholu v dechu. Řidiči byl zadržen řidičský průkaz
a byla mu zakázána další jízda. Při dalším šetřením bylo zjištěno, že řidič se navíc
stejného skutku už v posledních dvou letech jednou dopustil.  Druhý řidič Toyoty
Avensis při kontrole obecními strážníky 17. ledna necelou hodinu před půlnocí
přiznal, že vypil před jízdou nejen tři dvanáctistupňová piva, ale také ořechovku.
Dechová zkouška u něj prokázala 1,83 promile alkoholu v dechu. Oba řidiči jsou
podezřelí ze spáchání trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové látky.

* Šestaosmdesátiletý chodec byl lehce zraněn při přecházení vozovky mimo přechod na
silnici mezi Jedovnicemi a Kotvrdovicemi. Stalo se tak dopoledne kolem půl desáté
v poslední den roku. Srazila jej řidička Škody Felicie, která na kluzké silnici nestihla
zabrzdit a chodci vyhnout. Při nehodě vznikla škoda na vozidle asi pět tisíc korun.

por. Mgr. Iva Šebková, tisková mluvčí Policie ČR Blansko
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Krátce z obce a našeho regionu

Dávky státní sociální podpory − změna platné právní úpravy od 1. 1. 2009
S  účinností od 1. 1. 2009 je novelizován zákon  č. 117/1995 Sb., o  státní sociální

podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Zákonné úpravy se  týkají především dávky
rodičovský příspěvek, a to zejména v případě, kdy rodič pečuje o zdravotně
postižené dítě.

Dosud náležela tato dávka  rodičům pečujícím o dítě, které je dlouhodobě zdravotně
postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené do 7 let věku dítěte, v základní
výměře 7600,− Kč. V případě, že je tomuto dítěti současně vyplácen příspěvek na péči
podle zákona o sociálních službách, je rodičovský příspěvek krácen. Tato právní úprava
zůstává zachována.

Nově však má od 1. 1. 2009 rodič pečující o dlouhodobě zdravotně postižené nebo
dlouhodobě  těžce  zdravotně  postižené  dítě nárok na rodičovský příspěvek také po
dovršení 7 roků věku dítěte až do jeho 10 let (od 1. 1. 2010 až do 15 let), a to v nižší
výměře  3.000,− Kč.  Podmínkou však v tomto případě je, že tomuto dítěti nenáleží
příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách.

Dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené
může nově navštěvovat jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti
předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denně, dále může bez omezení
navštěvovat přípravnou třídu základní školy nebo školu poskytující základní nebo
střední vzdělání.

Úřad práce v Blansku, odbor státní sociální podpory proto vyzývá všechny rodiče,
kterých by se mohla nově zavedená právní úprava týkat, aby se informovali na
jednotlivých kontaktních místech na možnost podání žádosti o výše uvedenou dávku.



Informace 1/ 2009

38

Od 1. ledna 2009 došlo také k prodloužení lhůty pro provedení volby čerpání
rodičovského příspěvku do dvou roků věku dítěte – tato volba  musí být provedena
nejpozději do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž
dítě dovršilo 22 týdnů života. Úřad práce v Blansku

Zubní pohotovost na okrese Blansko
Mimo níže uvedenou pohotovost na okrese Blansko je služba zajištěna na Karáskově

náměstí č. 1, Brno, tel. 548 424 248 a to od 19,00 hod. do 7,00 hod. ve všední dny a
nepřetržitě o víkendech a svátcích.

Pohotovostní služba je u jednotlivých zubních lékařů uvedených v přehledu sloužena
od 8,00 do 12,00 hodin.

Ú n o r
7. 2. 2009 MUDr. Řehořek, Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453
8. 2. 2009 MUDr. Řehořková, Blansko, bud. ZZS K.H.Máchy 17 516 527 874

14. 2. 2009 MUDr. Semrádová, Sloup, Zemspol, 221 516 435 203
15. 2. 2009 MUDr. Staňková, Jedovnice, Zdrav. středisko 516 442 726
21. 2. 2009 MUDr. Stojanov, Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 451
22. 2. 2009 MUDr. Ševčíková B., Blansko, Svitavská 1A 516 416 386
28. 2. 2009 MUDr. Ševčíková R., Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 454

B ř e z e n
1. 3. 2009 MUDr. Švendová, Křtiny, Zdrav. středisko 516 439 404

  7. 3. 2009 MUDr. Tomaštíková, Adamov, Smetanovo nám. 327 516 446 398
  8. 3. 2009 MUDr. Vrtělová, Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 455
14. 3. 2009 MUDr. Well, Adamov, Smetanovo nám. 327 516 447 605
15. 3. 2009 MUDr. Žáčková, Blansko, Mahenova 13 516 419 538
21. 3. 2009 MUDr. Blaťák, Černá Hora, Zdrav. středisko 516 437 257
22. 3. 2009 MUDr. Crhonková, Blansko, Pražská 1b 516 418 786
28. 3. 2009 MUDr. Hanáková, Blansko, Pražská 1b 516 418 788
29. 3. 2009 MUDr. Hepp, Rájec, Šafranice 101 516 434 055

D u b e n
  4. 4. 2009 MUDr. Hosová, Rájec, Zdrav. středisko 516 432 138
  5. 4. 2009 MUDr. Hošák, Adamov, U Kostela 4 516 446 428
11. 4. 2009 MUDr. Houdková, Blansko, Pražská 1b 516 418 787
12. 4. 2009 MUDr. Jílková Rájec, Ol. Blažka 145 516 410 786
13. 4. 2009 MUDr. Juráková, Blansko, Pražská 1b 516 418 787
18. 4. 2009 MUDr. Žáčková, Blansko, Mahenova 13 516 419 538
19. 4. 2009 MUDr. Kovandová, Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 450
25. 4. 2009 MUDr. Kulhánková, Křtiny, Zdrav. středisko 516 439 190
26. 4. 2009 MUDr. Kupková, Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 457
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Přijměte pozvání

Jedovnická chasa pro Vás připravuje
Jedovnický masopust – Ostatkovou zábavu

sobota – 21. 2. 2009, sál KD Jedovnice, začátek ve 20 hodin, hudba K − BAND
rej masek od 20,30 hodin

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

Divadelní soubor Vlastimil
uvádí autorské představení

PAROHATÉ POVĚSTI aneb kterak Jedovnice k parohům ve znaku přišly
repríza – neděle: 8. února 2009, začátek v 17 hodin

neděle: 15. února 2009, začátek v 18,30 hodin
neděle: 1. března 2009, začátek v 17 hodin – NAPOSLEDY kinosál Jedovnice

Předprodej vstupenek je zahájen v prodejně
„Květiny Jaroslav Zelinka Jedovnice“.

Pozvánka na slavnostní valnou hromadu MS ČČK
Místní skupina Českého červeného kříže zve všechny svoje členy i ostatní jedovnické

občany na Slavností valnou hromadu MS ČČK
která se koná ve čtvrtek 26. března 2009 od 16,30 hodin v sále kulturního domu.
Na valné hromadě zavzpomínáme na založení místní skupiny, od kterého letos uplyne

60 roků.
Po krátkém seznámení s činností místní skupiny a vzpomínky na historii bude

následovat kulturní program. Těšíme se, že si s námi přijdete zavzpomínat na staré
časy a pobavit se.       všechny srdečně zve výbor MS ČČK

Redakce Informací  ***  Pionýrská skupina Jedovnice
MAS Moravský kras *** Olšovec spol. s. r. o.

připravují
13.   K n i ž n í   j a r m a r k  –  Jarní (velikonoční)

a
2. veletrh produktů   z   M o r a v s k é h o    k r a s u

sobota – 28. března 2009, otevřeno od 8,00 do 16,00 hodin
sál kulturního domu Jedovnice

· burza přinesených knih, časopisů, CD, MC, LP, hudebnin a dalších tiskovin (příjem
zboží do burzy bude ve středu — 25. března 2009 od 17,00 do 19,00 hodin ve
vestibulu KD Jedovnice)
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· prodej regionální literatury (pohlednice, mapy, turistické známky, tašky, keramika)
· zboží budou nabízet i soukromí prodejci (speciální mýdla, levné knihy, velikonoční

zboží a další prodejci)
Veškeré další informace k jarmarku získáte v redakci  tel. 516 528 213
nebo na e−mailu: informace@jedovnice.cz.

Na veletrhu se budou prezentovat všichni výrobci, kteří jsou držitelé značky
 „Produkt z Moravského krasu“.

− prodej sýrů Niva, ovčí a kozí  produkty, ochutnávka sýrů NIVA
− prodej medu, medoviny a medových výrobků, ochutnávka medoviny
− prodej dřevěných hraček, výrobků z ovčí vlny
− prodej dárkového zboží (mýdla, šátky, šály)
− prodej výrobků Pivovaru Černá Hora
− prezentace — Pštrosí farmy (prodej masa, klobás a dalších uzenin)

a další doprovodný program.

Základní umělecká škola Jedovnice
připravuje

Varhanní koncert učitelů a žáků ZUŠ Jedovnice
ten se uskuteční v neděli 26. dubna v 16,00 hodin v kostele sv. Petra a Pavla

v Jedovnicích.

Plesová sezóna 2009 pokračuje v únoru
Junák Jedovnice

připravuje
Skautský bál

pátek − 13. 2. 2009, sál KD Jedovnice, hudba TAMDEM, začátek ve 20,00 hodin

Hokejisté HC Olšovec Jedovnice
pořádají

Ples HC Olšovec
pátek — 27. 2. 2009, sál KD Jedovnice, začátek ve 20,00 hodin, hudba ARCUS

Pozvání z okolí

Školní lesní podnik − Masarykův les Křtiny
si dovoluje pozvat na

Den otevřených dveří v arboretu Řícmanice
(zimní krása jehličnanů)

sobota − 21. 2. 2009, otevřeno od 10,00 do 16,00 hodin
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Připravujeme

Městys  Jedovnice
připravuje pro Vás

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

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

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

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

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

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

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

Muzikál měl premiéru v divadle Broadway Praha.
Zájemci přihlaste se na tel. 516 528 211 paní Marie Gabrielová nebo 516 528 213

paní Božena Ševčíková.

Městys  Jedovnice
připravuje pro Vás

Zájezd do předvánoční Prahy s návštěvou muzikálu „Baron Prášil“
neděle − 6. 12. 2009; cena vstupenky 599,− Kč, cena dopravy 350,− Kč

(vstupenky máme do 3. a 4. řady)
Muzikál má premiéru v listopadu 2009 v divadle Hybernia Praha.

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

Sport

Výsledky ankety „Fotbalista okresu“ vyhlašoval Pavel Trávníček
V jedovnickém kinosále se na konci ledna vyhlašovaly výsledky ankety „Fotbalista

okresu“.  Anketu připravuje pravidelně blanenský fotbalový svaz.  Slavnostním večerem
provázel herec Pavel Trávníček a  na podiu přivítal všechny oceněné sportovce a
fotbalové funkcionáře.



Jedovnice měly také své
zastoupení. 11. místo v kategorii
hráč obsadil Lukáš Kunc z SK
Jedovnice, čímž se dostal do
nejlepší jedenáctky okresu.
Králem fotbalu na okrese
Blansko je Martin Sehnal, rovněž
kmenový hráč Jedovnic, hrající
za APOS Blansko. Kompletní
výsledky ankety:

1. Martin Sehnal (FK APOS BLANSKO)
2. Tomáš Kleveta (FK APOS BLANSKO)
3. David Bednář (FK APOS BLANSKO)
4. Ondřej Španěl (SK OLYMPIA RÁJEČKO)
5. Jan Sehnal (SK OLYMPIA RÁJEČKO)
6. Vlastimil Bárta (FC FORMAN BOSKOVICE)
7. Vladislav Němec (SOKOL BOŘITOV)
8. Aleš Slanina (FK APOS BLANSKO)
9. Daniel Novotný (FK KUNŠTÁT)
10. Miroslav Sedlák (SOKOL LIPOVEC)
11. Lukáš Kunc (SK JEDOVNICE)

Fotbalistka roku 2008:
1. Ivona Braunšlégerová (FC FORMAN BOSKOVICE)
Dorostenec roku 2008:
1. Jan Horák (FC FORMAN BOSKOVICE)
Žák roku 2008:
1. Jan Sedlák (FK APOS BLANSKO)
Hráč přípravky roku 2008:
1. Jan Minx (FC FORMAN BOSKOVICE)
Osobnost roku 2008:
1. Lubomír Zapletal (SK OLYMPIA RÁJEČKO)
Trenér roku 2008:
1. Petr Vašíček (FK APOS BLANSKO)
Rozhodčí roku 2008:
1. Milan Strya (JABLOŇANY) Leoš Blažek



Mezinárodní závody motorových člunů budou letos v květnu
Dlouholetá tradice zářijových závodů motorových člunů bude v letošním roce

porušena. Letos připadá na září MS v Malajsii a tak se rozhodl pořadatel Vomo Brno
uskutečnit jedovnické závody už v květnu 23. a 24. (víkend). Doprava lodí na MS do
Malajsie zabere asi jeden měsíc a tak by byly závody ochuzeny o evropskou
špičku.V Jedovnicích se pojede ME v kategorii O 700, R 1000, OSY 400 a mezinárodní
závody v kategorii O 250, O 350, O 500, T 850. Další závody kluzáku připravuje i
Klub vodních sportů Jedovnice. Termíny a další podrobnosti zveřejníme příště.

Leoš Blažek

Kino

Adresa: Na Kopci 571, 679 06 Jedovnice, tel. 516 442 624
Začátky představení vždy v 18,00 hodin. Hrací profil vždy v úterý.

Březen 2009
3. 3. úterý – ANGLICKÉ JAHODY
/114´/ FALCON vstupné 69,− + 1,− Kč    MN 12
Ruský zběh, američtí filmaři a 21.srpen 1968 v Davli u Prahy.

10. 3. úterý – HLÍDAČ Č. 47
/108´/ FALCON vstupné 74,− + 1,− Kč    MN 15
Karel Roden, Lucia Siposova a Václav Jiráček: vrcholy milostného trojúhelníku,
jenž nakonec probodne všechny.

17. 3. úterý – SNĚŽEKY A MACHŘI PO 25 LETECH
/104´/ FALCON vstupné 74,− + 1,− Kč    MP
Co se stane, když spojíte nostalgii se solidním řemeslem?

24. 3. úterý – NESTYDA
/88´/ FALCON vstupné 69,− + 1,  Kč    MN 15
Neromantický romantická komedie Michaela Viewegha o manželství a sexu?
Nebo hořká anekdota Jana Hřebečka o pozdních nálezech a předčasných ztrátách?

31. 3. úterý – MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3: MATURITNÍ ROČNÍK
/112´/ FALCON vstupné 74,− + 1,− Kč     MP
„Jsou krásní, mladí a bezstarostní“. Film USA český dabing.

Na měsíc duben 2009 připravujeme:
  7. 4. Vy nám taky šéfe!,
14. 4. Kdopak by se vlka bál,
21. 4. Ženy
28. 4. Kozí příběh: Pověst staré Prahy.
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