Základní škola Jedovnice zná svou novou MISS ZŠ. Ve třináctém ročníku soutěže
byla zvolena Katka Sehnalová z 9. třídy (na fotu uprostřed), 2. vícemiss se stala
Anička Kuncová ze 7. B (na fotu vlevo) a 1. vicemiss Klaudie Blahníková z 9. třídy
(na fotu vpravo). Početné publikum rozhodlo i o Misssympatie, kterou byla zvolena
také Katka Sehnalová. Výtěžek z akce je každoročně posílán do Arcidiecézní charity
Praha na projekt Adopce na dálku. Přispíváme tím na studium indického chlapce
Johnniho Islampurkara.

Dále v čísle: * speciální příloha - Autobusový jízdní řád IDS pro oblast Jedovnicka,
* speciální příloha - Kalendář akcí pro rok 2010, * zpravodajství z Jedovnic, * pokračování
o jedovnickém občanu F. B. Ševčíkovi * pozvání na vánoční akce,* plesová sezóna 2010
se kvapem blíží.
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Úvodník
Vážení spoluobčané,
Konec roku je čas, kdy hodnotíme rok uplynulý, to, co se nám v něm podařilo, co jsme naopak
nezvládli, co bychom udělali jinak, a dáváme si předsevzetí do roku nového.
Dovolte mi, abych tak jako každý rok touto dobou, alespoň v krátkosti připomenul
nejdůležitější akce minulého roku v naší obci. Městys Jedovnice v letošním roce podal čtyři projekty,
kde se jednalo o získání prostředků z Evropské unie.
Byl to propagační projekt pod hlavičkou Spolku pro obnovu venkova Moravský kras, kde
jsme získali dotaci v hodnotě 1.2 mil Kč. Tyto prostředky byly použity na nejrůznější propagační
materiály, vybavení informačního centra výpočetní technikou a také financování naší expozice na
veletrhu cestovního ruchu.
Dalším, asi nejvýznamnějším, byl projekt na výstavbu chat v autokempu Olšovec. Dotace
by měla činit asi 4 mil. Kč. Chaty jsou zbudovány tak, aby mohli sloužit celoročnímu provozu.
Zároveň v této části kempu byly vybudovány nové sítě – vodovod, kanalizace a rozvody el. energie,
včetně nového osvětlení. A to i na druhé straně rybníka Olšovce pod Riviérou.
Základní škola, prostřednictvím městyse podala žádost o finanční podporu na financování
projektu Vybavení odborných učeben. S úspěchem jsme získali 2 mil Kč.
Posledním podaným projektem je žádost o finanční podporu na stavbu sběrného dvora. Zde
jsme v první fázi neuspěli, ale jsem přesvědčen, že v další vyhlášené výzvě budeme úspěšní.
Z peněz JMK jsme vybudovali a otevřeli dvě nová dětská hřiště a společně s novým
nájemcem zprovoznili tenisové kurty, opravili vstup do klubovny Skautů a Pionýrů i do kulturního
domu. Nemalé finanční prostředky byly investovány v mateřské škole, kde byla vyměněna část oken
a dveří ve staré budově.
Samozřejmě, že současně s těmito velkými akcemi plníme běžné úkoly spojené
s každodenním provozem a údržbou veřejných prostranství a obecního majetku. Ve spolupráci se
Svazkem vodovodů a kanalizací, jehož jsme členem, se nám podařil vyměnit hlavní vodovodní řád
v Habeši.
Tak jako každoročně zastupitelstvo podpořilo naše kulturní a společenské organizace.
Důstojně jsme vzpomenuli desáté výročí podepsání smlouvy s německým městem Aschheim.
Ne všechno se nám však daří podle představ, snad nejvíc nás trápí stav místních komunikací, kde se
nedaří nalézt způsob financování těchto oprav.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval Vám všem, kteří jste se podíleli na rozvoji našeho
městyse. Také chci všem popřát krásné a klidné prožití vánočních svátků, zdraví, štěstí,
spokojenost a hodně úspěchů v novém roce.
Ing. Jaroslav Šíbl, starosta městyse
Informace z rady a zastupitelstva

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 66 ze dne 5. 10. 2009
Na základě předložených zpráv a projednaných záležitostí:
Rada městyse schvaluje
 výjimku z Obecně závazné vyhlášky č. 5 / 2005 O pořádání veřejných produkcí a
zajištění veřejného pořádku na 06. 11. 2009 do 02,00hodin, bezplatný pronájem
kulturního domu, osvobození od poplatku ze vstupného, žadatel Základní škola
Jedovnice - 4. Školní vinný bál.
 bezplatný pronájem kulturního domu na 22. 12. 2009 na pořádání Vánočního
koncertu, žadatel Základní škola Jedovnice.
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 výjimku z Obecně závazné vyhlášky č. 5 / 2005 O pořádání veřejných produkcí a
zajištění veřejného pořádku na 07. 11. 2009 do 24,00hodin, osvobození od poplatku ze
vstupného, úplatný pronájem sálu Chaloupky dle předloženého návrhu, žadatel
hudební skupina fr VJEK Jedovnice.
 příspěvek ve výši 1.500,- Kč Nadačnímu fondu Veronika, Ráječko.
 Smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby s p. A. Krajčovičovou, Jedovnice, dle
předloženého návrhu.
 úhradu nájemného v bytech městyse dle výměry bytů s účinností od 01. 01. 2009.
Rada městyse bere na vědomí
 rozhodnutí MěÚ/OSÚ Blansko Povolení k předčasnému užívání stavby Cyklostezka
Kotvrdovice – Jedovnice.
 roční plán práce na školní rok 2009 - 2010, Školní vzdělávací program pro předškolní
vzdělávání, Školní řád, Organizační řád Mateřské školy Jedovnice.
 žádost p. M. Celé a p. A. Kopřivy, Jedovnice, o řešení situace s teplou vodou na DPS
v Jedovnicích.
 zápis z jednání komise pro občanské záležitosti ze dne 16. 09. 2009.
 zápis z jednání komise prevence kriminality ze dne 02. 09. 2009.
 zápis z jednání komise soc.zdravotní ze dne 09. 09. 2009.
 zápis z jednání komise stavební ze dne 01. 10. 2009.
 informaci o přípravách na zajištění zdárného průběhu rybolovu.
Rada městyse souhlasí
 s návrhem řešení stavby stolařské dílny a garáže historických vozidel v prostoru
bývalé pálenice, žadatel Ing. arch. J. Novotný, Kuřim, dle předloženého návrhu.
 s výstavbou opěrné zídky na hranici parcely č. 22/1 v k. ú. Jedovnice, která je
v majetku městyse, žadatel Ing. D. Franc, Jedovnice, dle předloženého návrhu.
 s udělením výjimky počtu dětí ve třídách Mateřské školy Jedovnice dle předloženého
návrhu.
 s přístavbou chaty č. e. 60, žadatel paní E. Pavlů, Blansko, dle předloženého návrhu.
 s přístavbou chaty č. e. 105, žadatel paní N. Shymon, Brno, dle předloženého návrhu.
Rada městyse nesouhlasí
 s prodejem pozemku p. č. 2189 / 1 v k. ú. Jedovnice O. a M. Matuškovým, Jedovnice.
 s prodejem části lihovaru p. Ing. Z. Lebišovi, Jedovnice.
Rada městyse nevyhovuje
 odvolání p. Bc. M. Ottové, Jedovnice, ve věci prominutí poplatku za provoz systému
shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Rada městyse rozhodla
 ve funkci zadavatele veřejné zakázky malého rozsahu Oprava komunikace Vyškovská
po přívalových deštích, zadané dle § 18 odst. 3 zákona č. 137 / 2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky, kterou
předložila firma Karel Porč, Lysice.
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice, konaného dne 14.10.2009 na
Úřadu městyse Jedovnice, dveře č. 20.
Na základě předložených zpráv a projednaných záležitostí Zastupitelstvo městyse Jedovnice:
Schvaluje:
1.
2.
3.
4.

zapisovatelku paní Marii Gabrielovou, tajemnici ÚM.
ověřovatele zápisu pana Jaroslava Charváta a pana Ing. Josefa Matušku
návrhovou komisi ve složení paní Mgr. Anna Bayerová a pan Ing. Gustav Magula
zprávu starosty městyse o kontrole úkolů ze zasedání zastupitelstva městyse konaných
dne 23.04.2009 a 25.09.2009.
5. rozpočtová opatření č. 1/2009, 2/2009, 3/2009, 4/2009 dle předložených návrhů.
6. prominutí pohledávky ve výši 312.318,- Kč za zesnulého L. Zukala, Senetářov
7. zrušení závazku firmě Besta Ing. Brázda s.r.o., Blansko, ve výši 38 400,- Kč, pozastávka
faktury č. FD 234/03 ze dne 12.06.2003.
8. převzetí pozemků p. č. 845/2 - (ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 6 m2)
a 845/4 (ostatní plocha –ostatní komunikace o výměře 24 m2) od vlastníka Jihomoravský
kraj a převedení do majetku Městyse Jedovnice v pořizovací cena Kč 294,-- a 1176,podle
§5 odst. 1 písm. d) zákona č.95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
9. Smlouvu o výpůjčce uzavřené mezi Městysem Jedovnice a Mateřskou školou Jedovnice.
Pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
10. Zřizovací listinu příspěvkové organizace Městyse Jedovnice Mateřské školy Jedovnice.
11. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajího věcnému břemeni s E.ON
Distribuce, a.s., České Budějovice, dle předloženého návrhu.
12.Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 1-340/2009-14 na
opravu místní komunikace na ulici Vyškovská – mimořádná údržba po přívalových
deštích a zimní údržbě (dokrytí).
13. Smlouvu o výpůjčce uzavřené mezi Městysem Jedovnice a Základní školou Jedovnice.
Pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
14. Zřizovací listinu příspěvkové organizace Městyse Jedovnice Základní školy Jedovnice.
15. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu
NUTS 2 Jihovýchod Camping po celý rok. Pověřuje starostu podpisem Dodatku č.1.
16. předložené žádosti poskytovatele soc.služeb Městyse Jedovnice o dotaci ze státního
rozpočtu pro rok 2010 dle metodiky MPSV.
17. rozpočtové opatření č. 6 / 2009
18. Kupní smlouvu mezi Městysem Jedovnice a paní A.Kohoutkovou, Jedovnice, majitelkou
pozemků p.č. 331/20, 331/23 a 333/3 v k.ú.Jedovnice, na odkup části těchto parcel dle
geometrického zaměření a předloženého návrhu. Pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy.
Vydává:
1. Změny územního plánu sídelního útvaru Jedovnice, na katastrálním území Jedovnice,
označené jako J5 a J6, včetně jejich odůvodnění formou opatření obecné povahy.
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Ukládá radě:
1. vydat novou Zřizovací listinu příspěvkové organizace Mateřská škola Jedovnice
a provést její distribuci příslušným orgánům.
2. vydat novou Zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní škola Jedovnice
a provést její distribuci příslušným orgánům
Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 67 ze dne 19. 10. 2009
Na základě předložených zpráv a projednaných záležitostí:
Rada městyse schvaluje
 Příkaz starosty Městyse Jedovnice č. 1 / 2009 Inventarizace 2009.
Rada městyse bere na vědomí
 zprávu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření městyse provedeného ve dnech
05.10. - 06. 10. 2009.

Rada městyse souhlasí
 s navrženým způsobem vybírání parkovného v době konání rybolovu 24. 10. - 25. 10.
2009, předkladatel Ing. J.Matuška, Jedovnice.
Rada městyse rozhodla
 ve funkci zadavatele veřejné zakázky malého rozsahu Oprava vstupu do
společenského domu č. p. 571, Jedovnice, zadané podle § 18 odst.3 zákona č.137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou předložila firma GRAZ CZ s.r.o. Jedovnice.
Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 68 ze dne 09.11.2009
Na základě předložených zpráv a projednaných záležitostí:
Rada městyse schvaluje
 nákup nového kotle pro klubovnu mládeže v lihovaře dle předloženého návrhu.
 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 01. 04. 2003, uzavřený mezi Městysem
Jedovnice a panem J. Pavlíkem, Jedovnice, dle předloženého návrhu.
 bezplatný pronájem prostor na úřadě městyse Šachovému oddílu TJ Sokol Jedovnice
na pořádání šachových turnajů dle předloženého návrhu.
 Nájemní smlouvu na pronájem tenisových kurtů s firmou GRAZ CZ, s.r.o., Jedovnice,
dle předloženého návrhu.
Rada městyse bere na vědomí
 oznámení kontroly JMK, odboru kultury a památkové péče, na čerpání dotace
z rozpočtu JMK na Opravu vstupu do společenského domu č. p. 571.
 oznámení SFŽP o neakceptování žádosti městyse o podporu ze SFŽP ČR v rámci
Operačního programu Životní prostředí na projekt Sběrný dvůr Jedovnice.
 sdělení firmy Koplast Jedovnice, že budou pracovat o státních svátcích 28. 10. 2009 a
17. 11. 2009.
 zápis z jednání komise kulturní a školské ze dne 05. 11. 2009.
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Rada městyse souhlasí
 s umístěním dřevěného křížku na travnatém trojúhelníku před benzinkou, žadatel V.
Staroštík, Prostějov.
 s pronájmem vestibulu KD pro ZP MVČR na provozování mobilního pracoviště dle
dohodnutých podmínek.
 s pronájmem hladiny rybníka Olšovec na závody dračích lodí dne 01. 05. 2010,
žadatel společnost PAVLOF Brno.
Rada městyse nesouhlasí
 se zřízením sídla firmy Klub vodních sportů Jedovnice, o. s., Jedovnice, na adrese
úřadu městyse.
Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 69 ze dne 25.11.2009

Na základě předložených zpráv a projednaných záležitostí:

Rada městyse schvaluje
 nájemní smlouvu s N. Hebkou, zastoupenou P. Hebkou, matkou, Brno, na pronájem
pozemků p. č. 2115/2 a 2115/1 v k. ú. Jedovnice v rekreační oblasti, pro provozování
hostinské činnosti Surf baru dle předložených podmínek.
 nájemní smlouvu na pronájem kulturního domu na rok 2010 na pořádání zábav dle
předloženého návrhu, žadatel M. Res, Jedovnice.
 prominutí poplatků za odpad za nemovitost č. p. 251, Jedovnice, dle předloženého
návrhu, žadatel J. Kraplová, Brno.
 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí pečovatelské služby s p. Š. Matuškovou,
Jedovnice, dle předloženého návrhu.
 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí pečovatelské služby s p. A. Kocourkovou,
Jedovnice, dle předloženého návrhu.
 Smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby s p. V. Přibylovou, Jedovnice, dle
předloženého návrhu.
 odměnu ředitelce MŠ J. Kučerové dle předloženého návrhu.
 odměnu řediteli ZŠ Mgr. M. Součkovi dle předloženého návrhu.
 příspěvky ve výši 400,- Kč na kulturní vystoupení pro zařízení pro seniory, ve kterých
jsou umístěni naši občané, dle předloženého návrhu.
 rozpočtové opatření č. 7/2009 dle předloženého návrhu.
Rada městyse bere na vědomí
 informaci z jednání u Krajského soudu v Brně ve věci vydání pozemků v kempu
Olšovec s.r.o., majitelé Odehnalová a spol..
 informaci z jednání s firmou Koplast týkající se postupu přípravy projektů k budování
sítí a sjezdu a nájezdu.
 poděkování Nadačního fondu Veronika z Ráječka za příspěvek na nákup invalidního
vozíku pro Veroniku.
 poděkování Českého svazu včelařů, o. s., základní organizace Jedovnice, za finanční
částku určenou na zakoupení léčiva k ošetření včelstev.
 zápis z jednání komise kulturní a školské ze dne 24. 11. 2009.
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 zápis z jednání komise pro mezinárodní spolupráci ze dne 24. 11. 2009.
 zápis z jednání komise soc. zdravotní ze dne 18. 11. 2009.
Rada městyse souhlasí
 s vedením plynovodní přípojky po pozemcích p. č. 990, 991/1 a 988, které jsou
v majetku městyse, žadatel Společenství vlastníků domu č. p. 502, Jedovnice, za
předpokladu, že budou po skončení prací uvedeny do původního stavu.
 s rozšířením stávající pergoly v provozovně na Havlíčkově náměstí vedle mateřské
školy, dle předloženého návrhu, žadatel p. M. Dohnal, Jedovnice.
 se započetím vzájemné spolupráce s firmou Žitný, s. r. o., stavební společnost Brno,
v oblasti výstavby nových rodinných domů na území městyse v lokalitách schválených
stávajícím územním plánem.
Rada městyse ruší
 záměr na prodej pozemku městyse p. č. 2528 / 11 v k. ú. Jedovnice. Záměrem rady
městyse bylo vytvoření stavebního místa, které by z důvodu neobdržení nabídek na
odkup tohoto pozemku od původních žadatelů nebylo vytvořeno, výsledek neodpovídá
záměrům městyse .
Marie Gabrielová, tajemnice ÚM Jedovnice
Zprávy z radnice

Provoz úřadu městyse koncem roku
Poslední pracovní den před vánočními svátky je úterý 22. 12. 2009, pracovní doba 7,00 11,00 hodin ** 12,00 - 15,30 hodin.
Pokladna pro platby v hotovosti je otevřena do pondělí 21. 12. 2009 do 17,00 hodin.
V posledním týdnu letošního roku bude úřad městyse pro veřejnost otevřen následovně:
pondělí -- 28. 12. 2009, pracovní doba 7,00 - 11,00 hodin ** 12,00 – 17,00 hodin
(M. Gabrielová, B. Ševčíková, Ing. J. Šíbl, T. Kratochvíl)
úterý -- 29. 12. 2009, pracovní doba 7,00 - 11,00 hodin ** 12,00 - 15,30 hodin
(Z. Korčáková, T. Kratochvíl)
středa -- 30. 12. 2009, pracovní doba 7,00 - 12,00 hodin
(Z. Nečasová, M. Gabrielová)
čtvrtek -- 31. 12. 2009 – úřad uzavřen -- dovolená
Stavební úřad bude od 23. 12. 2009 do 03. 01. 2010 uzavřen - dovolená
Policie městyse bude k dosažení na mobilním telefonu, v případě potřeby volejte Policii
ČR linku 158 !!!
Knihovna bude uzavřena od 23. 12. 2009 do 03. 01. 2010.
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.
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Jedná se o různou drobnou výpomoc, pro představu uvádíme 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.
Od ledna 2010 nabízíme rozšíření služby dovážka oběda. Nabízíme obědy jako dosud ze
základní školy, nově pak budeme vozit obědy ze Školního lesního podniku Křtiny, kde je
možnost výběru ze 2 jídel.
V případě, že byste měli zájem seznámit se podrobněji s nabízenými službami, můžete se
obrátit na úřad městyse, kancelář č. 24, na paní Marie Gabrielovou, telefon 516 528 211 nebo
přímo na pečovatelky v Domě s pečovatelskou službou, číslo telefonu 516 442 245, které
zodpoví všechny Vaše případné dotazy. Rádi vyhovíme Vašim požadavkům, Vaše
spokojenost je odměnou za naši práci ve prospěch Vás, seniorů.
Marie Gabrielová
Ze společenské kroniky
V měsíci listopadu a prosinci 2009 oslavili životní jubilea
Listopad
Ošlejšková Marie
Hloušková Barbora
Pokladník Jiří
Mičková Růžena
Šíbl Jaroslav
Urbánková Emílie
Kuběna Rudolf
Trnková Růžena

Tyršova č. p. 332
U Hrubé lípy č. p. 544
K Propadání č. p. 85
Zahradní č. p. 699
Kostelní č. p. 40
Havlíčkovo nám. č. p. 26
Kopeček č. p. 532
Legionářská č. p. 468

30.11.
22.11.
18.11.
17.11.
26.11.
24.11.
25.11.
01.11.

95 roků
90 roků
87 roků
85 roků
85 roků
84 roků
84 roků
82 roků

11. listopadu 2009 oslavili 50 roků manželství – Zlatou svatbu
manželé Božena a Josef Šebelovi, Jedovnice, Havlíčkovo nám. č. p. 4
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21. listopadu 2009 oslavili 50 roků manželství – Zlatou svatbu
manželé Marie a Vladimír Hadravovi, Jedovnice, Palackého č. p. 280
Prosinec
Grim Jaromír
Němcová Božena
Vitouch Antonín
Doležel Alois
Kuncová Marie
Vitouchová Milada
Pokladníková Jiřina
Sedláková Drahomíra
Vágnerová Miloslava
Šplíchal Josef

Za Kostelem č. p. 428
Zahradní č. p. 699
Podhájí č. p. 556
Za Kostelem č. p. 444
Zahradní č. p. 699
Podhájí č. p. 556
K Propadání č. p. 85
Havlíčkovo nám. č. p. 78
Podhájí č. p. 567
Nad Rybníkem č. p. 526

12.12.
03.12
13.12
07.12.
13.12.
29.12.
02.12.
20.12.
01.12.
24.12.

93 roků
86 roků
84 roků
83 roků
83 roků
83 roků
81 roků
80 roků
75 roků
70 roků

Blahopřejeme všem jubilantům, kteří v měsíci listopadu a prosinci 2009 oslavili svá jubilea.
Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a spokojenost do dalších let života.
V obřadní síni jsme uvítali nové občánky:
- Vendulu Hřebíčkovou, nar. 16.05.2009, Jedovnice, K Propadání č. p. 244
- Tomáše Rusňáka, nar. 21.07.2009, Jedovnice, Absolonova č. p. 417
- Darinu Dobrovolnou, nar. 03.08.2009, Jedovnice U Hrubé lípy č. p. 610
- Františka Matušku, nar. 11.08.2009, Jedovnice, Na Kopci č. p. 566
- Matěje Ondrouška, nar. 04.09.2009, Jedovnice Na Větřáku č. p. 724
Zdeňka Nečasová, matrikářka ÚM Jedovnice
Duchovní sloupek

Peníze, peníze, peníze
Kousek od finského města Rovaniemi údajně sídlí Santa Klaus. Kdoví, proč právě
v této zemi, když ve Finsku zastává tytéž služby Velký Ukko. Ten prý na rozdíl od dříve
jmenovaného nenápadně chodí pěšky. Možná i proto se o něm u nás nic neví, ale spíše to
bude zásluhou firmy Coca Cola, které se zřejmě nejevil tento pěšák dostatečně výkonný, a
proto ke svým reklamním účelům vymyslela Santu a jeho soby.
Byl jsem tam letos v červenci, tedy v době, kdy už by jeden či druhý, případně oba,
měli mít po dovolené a pilně se připravovat na další Vánoce. Dotyčné staříky jsem však
neviděl. Jen sobů tam bylo dost, byli docela sebevědomí a když se rozhodli pochodovat po
silnici, nevyvedl je z míry ani dvacetitunový autobus. Nebyl jsem zklamán, nikdy jsem
nevěřil v Dědu Mráze ani v Santa Klause a vyprávění o Velkém Ukkovi pro mě bylo zcela
nové. Nevidět ovšem neznamená prokázat, že neexistují, takže má nevěra i nadále zůstane
nevěrou a pokud někdo naopak v některého z trojice prošedivělých dobrodinců věří, nemohu
jeho víru zviklat ani tím, že mu promítnu několik stovek fotografií z uvedené oblasti. Dokážu
jen to, že na žádné z nich není ani Santa Klaus, ani Ukko, ale to ještě nemusí znamenat, že
neexistují. A Dědy Mráze se to netýká vůbec, protože jeho údajné bydliště je daleko za
hranicí, k jejímuž překročení je třeba vízum za tisícovku.
Někde jsem četl, že éra Santa Klause v našich končinách končí. Vyskytuje se prý jen
v reklamních katalozích, které vytiskli v příliš velkém předstihu, a v nabídce zboží, které je
na tom podobně. Osvědčený „Ježíšek“ opět postupně dobývá ztracené pozice. To je dobrá
8
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zpráva. Když jsou Vánoce oslavou narození mimořádného dítěte v Betlémě, proč je
nahrazovat kouzelnými dědečky? Stejně to bylo nespravedlivé; divím se, že feministky
nepřišly s tvrzením, že Santa Klaus je ve skutečnosti žena, protože mužové mají s dárky
odjakživa obrovské problémy.
Proč se někdo snaží nahradit Ježíška někým jiným, co nejvíce odlišným ve věku,
vzhledu i místě pobytu? Vypadá to, jako by ho někdo chtěl před námi dobře utajit a proto
nám vnucuje zavádějící informace. Snaží se o totéž, co kdysi za pomoci vojáků zkoušel král
Herodes, doufejme, že také se stejným výsledkem. Určitý podíl na této snaze může mít
ideologie, ale dnes hýbe světem něco jiného: peníze.
Moderní strategie zaměřená na zisk je mnohem nebezpečnější. Už v listopadu na nás
různými cestami útočí informace o tom, že průměrná rodina utratí letos za dosud
nezakoupené dárky asi 30.000,- korun a že každý obdaruje 7 až 12 lidí. Když si to přečteme,
mnohého napadne, že by se neměl nechat zahanbit, že je se svými dárky za několik set
hluboce pod průměrem. Méně je těch, kteří si všimnou, že zadavatelem průzkumu je nějaká
banka nebo podobný podnik ochotný půjčit nám peníze v jakémkoli množství, při čemž se
pokud možno nemluví o úrocích. Snaživě jim přizvukují obchodníci se slevami, u kterých
člověk nikdy neví, jestli nejsou za slevy pouze vydávány. I to jsou Vánoce postavené na
hlavu, opak toho, co slavíme.
Ať už jsou pro vás Vánoce oslavou narození historického Ježíše nebo máte ke slavení
jiný důvod, přeji vám, aby se vám podařilo udělat lidem kolem sebe co nejvíce radosti
s minimálním použitím peněz. Ty nejdůležitější věci – láska, zájem, naslouchání, trpělivost,
úsměv, dobré slovo atd. - se totiž nikde neprodávají. O to větší je jejich hodnota.
Václav Trmač, farář
Policie městyse Jedovnice informuje

-

-

-
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Z činnosti Policie Městyse Jedovnice za období od 26.09.2009 – 26.11.2009
2. 10. 2009 strážníci na základě oznámení provedli na ulici Na Větřáku odchyt volně
pobíhajícího psa rasy Zlatý retrívr. Pes zajištěn a předán majiteli. Věc řešena
napomenutím.
2. 10. 2009 strážníci provedli na základě oznámení šetření k zaparkovanému
motorovému vozidlu na ulici Legionářská. Uvedené vozidlo zde bylo zaparkováno
delší dobu a nepatřilo nikomu z blízkého okolí. Strážníci požádali PČR Blansko o
spolupráci v souvislosti s pátráním po odcizených vozidlech. Provedená prověrka
k tomuto vozidlu, byla negativní. Ve věci se nejednalo o trestný čin, ani přestupek.
3. 10. 2009 strážníci řešili případ, kdy řidič osobního motorového vozidla hlasitou
hudbou puštěnou ze zaparkovaného automobilu obtěžoval v nočních hodinách
obyvatele na Havlíčkově náměstí. Strážníci muže upozornili na rušení nočního klidu a
ten hudbu ihned vypnul. Přestupek proti veřejnému pořádku byl vyřízen na místě
napomenutím.
5. 10. 2009 strážníci při výkonu služby na ulici Olšovecká, nalezli dva kusy klíčů zn.
FAB. Nález zveřejněn na infokanále.
6. 10. 2009 strážníci na žádost Okresního soudu Blansko, provedli šetření k zájmové
osobě, trvale žijící v Jedovnicích.
10. 10. 2009 strážníci v 03.15 hodin, řešili trojici mladíků, kteří v tuto časnou dobu si
na Havlíčkově náměstí sdělovali velmi hlasitým projevem svoje zážitky z předešlého
večera. Strážníci mladíkům připomněli pravidla dodržování nočního klidu v době od
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22.00 do 06.00 hodin. Poté se mladíci v tichosti rozešli ke svým domovům. Přestupek
tak byl na místě vyřešen domluvou.
12. 10. 2009 strážníci na ulici Olšovecká šetřili přestupek Proti veřejnému pořádku
proti majiteli nemovitosti, který si na veřejném prostranství založil neoprávněně
skládku kamení a uložil další rostlinný odpad. Věc řešena na místě napomenutím.
Skládka s kamením a odpadem byla ihned přestupcem odstraněna.
17. 10. 2009 strážníci v nočních hodinách řešili případ rušení nočního klidu v chatové
oblasti, kde si skupina mladých lidí uspořádala v pronajaté chatě diskotéku, čímž rušili
ostatní návštěvníky rekreační oblasti. Po příjezdu hlídky svého protiprávního jednání
zanechali, hudbu vypnuli. Přestupek byl vyřešen napomenutím.
19. 10. 2009 strážníkům byla oznámena dopravní nehoda. Řidič havarovaného vozidla
nepřizpůsobil rychlost stavu vozovky a s vozidlem vyjel mimo komunikaci, kde se
vozidlo převrátilo na střechu a poté na bok. Ke zranění řidiče při havárii nedošlo. Na
vozidle vznikla škoda cca 30.000,- Kč. Dechová zkouška na alkohol byla negativní.
Z výše uvedených důvodů nebyla havárie hlášena PČR Blansko.
19. 10. 2009 strážníci při silniční kontrole zadrželi řidiče osobního motorového
vozidla, který nikdy nevlastnil řidičské oprávnění. Z důvodu podezření, že uvedený
řidič svým jednáním naplnil skutkovou podstatu trestného činu, byla přivolána hlídka
PČR Blansko, která si věc na místě převzala k dalšímu šetření.
20. 10. 2009 strážníci přijali oznámení, že při stavebních pracích na ulici Podhájí,
došlo k poškození dvou kusů panelů, zakrývající koryto potoka. Šetřením bylo
zjištěno, že k prolomení panelů došlo v důsledku najetí těžkého stavebního stroje, pod
kterým se panely prolomily. Na majetku obce byla tímto jednáním způsobena škoda
ve výši cca 4.000,-Kč. Na místě provedena fotodokumentace. Další šetření provedli
dopravní nehody PČR Blansko. Místo poškození uvede do původního stavu firma,
která zde stavbu realizuje.
23. 10. 2009 strážníci ve dvou případech provedli na žádost Odboru hospodářskosprávního Městyse Jedovnice šetření k osobám hlášeným k trvalému pobytu
v Jedovnicích.
24. 10. 2009 strážníci přijali oznámení o pohřešování malého chlapce, který byl
s rodiči na rybolovu. Po následné pátrací akci, byl čtyřletý chlapec nalezen a předán
rodičům.
25. 10. 2009 strážníci při dohledu nad silničním provozem na Havlíčkově náměstí
kontrolovali řidiče parkujícího na chodníku a v „Zákazu stání“. Řidič cizí národnosti
strážníkům nepředložil doklady potřebné k řízení a lámanou češtinou tvrdil, že
přestupek nespáchal. Vzhledem k tomu, že řidič nemohl na místě prokázat svoji
totožnost a odmítal řešení přestupku na místě, byla na místo přivolána hlídka dopravní
PČR Blansko. Věc byla předána k dalšímu šetření PČR Blansko.
25. 10. 2009 strážníci zadrželi řidiče nákladního vozidla, který při odjezdu z hráze
rybníka po skončení rybolovu, poškodil svým vozidlem sloup veřejného osvětlení. Na
obecním zařízení byla způsobena škoda ve výši 2.000,- Kč, kterou viník následně po
opravě a vyčíslení škody uhradil.
28. 10. 2009 strážníci v odpoledních hodinách spatřili mladíka, který kouřil cigaretu
na zastávce autobusu na Havlíčkové náměstí, a to v těsné blízkosti ostatních
čekajících.
Svým
jednáním
se
mladík
dopustil
přestupku
podle
§30,odst.1,písm.l,zák.č.200/90Sb. Byla mu uložena pokuta.
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Informace 6/2009

-

-

-

-

-

-

30. 10. 2009 strážníci na základě oznámení řešili přestupek před restaurací Riviera,
kde jeden z mladíků rozbíjel sklenice o vozovku na místní komunikaci. Strážníci
vyzvali mladíka, aby střepy uklidil, což uposlechl. Tímto jednáním si mladík vysloužil
blokovou pokutu za znečišťování veřejného prostranství.
31. 10. 2009 strážníci ve večerních hodinách ve spolupráci s příslušníkem PČR
Blansko prováděli kontrolu projíždějících vozidel. Kontrola byla zaměřena na řízení
vozidel pod vlivem alkoholu. Při této kontrole byl přistižen řidič, kterému byla
zjištěna přítomnost alkoholu v dechu. Věc šetřena PČR Blansko.
4. 11. 2009 strážníci na základě žádosti Okresního soudu Blansko vypracovali zprávu
o pověsti a chování k osobě podmínečně odsouzené, která trvale bydlí v Jedovnicích.
5. 11. 2009 strážníci přijali oznámení, že na ulici Palackého se potuluje kuna, která se
chová nepřirozeně. Ve věci byl vyrozuměn člen mysliveckého sdružení, který zvíře
odchytil a provedl další opatření.
9. 11. 2009 strážníci odeslali na Odbor dopravně-správních agend Blansko nalezenou
registrační značku na ulici Na Větřáku.
11. 11. 2009 strážníci přijali oznámení o poškození fasády domu na ulici Nad
Rybníkem. Doposud neznámý pachatel fasádu poškodil tak, že na omítku odhodil kus
ovoce, které ji znečistilo. Majiteli domu byla způsobena škoda ve výši cca 500,-Kč.
Věc nadále šetřena jako přestupek proti majetku.
13. 11. 2009 strážníci na žádost Odboru hospodářsko - správního Městyse Jedovnice
provedli šetření ke zjištění skutečností k osobě, která je hlášena k trvalému pobytu
v Jedovnicích.
13. 11. 2009 strážníci ve večerních hodinách přistihli za obřadní síní skupinu mladíků,
kteří svým hlasitým křikem rušili noční klid. Věc vyřešena blokovou pokutou.
14. 11. 2009 strážníkům bylo pořadateli „Běhu za Jedovnickým kaprem“ nahlášeno
pohřešování malého chlapce. Následně byla provedena pátrací akce, které se
zúčastnilo 10 osob. Chlapec byl v pořádku nalezen a předán rodičům.
17. 11. 2009 strážníci přijali písemné oznámení o páchání přestupků v rekreační
chatové oblasti Jedovnice. Provedeným šetřením k tomuto oznámení nebylo
prokázáno jednání údajného přestupce, které by naplňovalo skutkovou podstatu
daného přestupku. Ve věci byl podán návrh na odložení.
20. 11. 2009 strážníci přijali oznámení, že na ulici Olšovecká leží ve vozovce muž
v silně podnapilém stavu. Na místě bylo provedeno šetření ke zjištění totožnosti muže.
Poté byl převezen do místa bydliště. Věc je šetřena jako přestupek Proti veřejnému
pořádku a bude na základě výslechu a vyjádření viníka vyřešena blokově nebo
oznámením do přestupkové komise.
26. 11. 2009 strážníci provedli řízení a usměrňování dopravy při havárii nákladního
vozidla, kterému za jízdy upadlo zadní kolo. U poškozeného vozidla musel být
nejprve přeložen náklad a pak bylo následně vozidlo odtaženo.
V uplynulém období strážníci provedli v šesti případech buďto ve spolupráci s PČR
Blansko nebo sami kontrolní měření rychlostí.
Dále šetřili celkem 51 přestupků v dopravě a veřejném pořádku.

Pořadové číslo

07/2009
15/2009
16/2009
11

Nevyřízené ztráty a nálezy 2009

datum nálezu

18.02.2009
25.03.2009
26.03.2009

místo nálezu

ul. Zahradní
ul. Na Kopci
Havlíčkovo nám.

nalezená věc

hodinky
klíče
klíče
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19/2009
25/2009
37/2009
42/2009
45/2009
50/2009
57/2009
75/2009
96/2009
97/2009
99/2009
101/2009
103/2009

02.04.2009
ulice Habeš
holicí strojek
21.04.2009
ulice Na Kopci
prsteny
05.05.2009
Havlíčkovo nám.
klíče
14.05.2009
ulice Zahradní
klíče
18.05.2009
ul. Na Kopci
klíče
27.05.2009
silnice ke kempu
klíče
05.06.2009
U Křížku
přehrávač
10.07.2009
Havlíčkovo nám.
klíče
27.08.2009
Havlíčkovo nám.
klíč
31.08.2009
u kostela
svazek klíčů
07.09.2009
hřiště
dětské brýle
13.09.2009
Šindlerova cesta
dálkový ovladač od vozidla
21.09.2009
u rybníka
dřevěné pádlo
05.10.2009
ulice Olšovecká
klíče
Podrobný popis věcí záměrně neuvádíme. Dotaz na výše uvedené nálezy je možno učinit
v době úředních hodin na služebně Policie Městyse Jedovnice nebo telefonicky 723 204 979.
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

Z policejních protokolů
Policie ČR řešila za období od 1. září 2009 do 30. listopadu 2009 v Jedovnicích
…. cyklista narazil do zaparkovaného auta
Nepozornost byla zřejmě příčinou netypické dopravní nehody, k níž došlo 6. září 2009 před
půl pátou odpoledne v Jedovnicích na ulici Palackého. Třicetiletý cyklista se tam při jízdě
dostatečně nevěnoval řízení a narazil do zadní části zaparkovaného osobního auta značky
Škoda. Při nárazu si způsobil lehké zranění, na autě však vznikla škoda za asi 50 tisíc korun,
na kole za dalších asi 15 tisíc.
…. ničil lak na autě
Nepříjemné překvapení čekalo 20. září 2009 na majitele osobního vozu Fiat Ulysse, které
bylo zaparkované v Jedovnicích. Neznámý pachatel na něm totiž poškodil lak tak, že udělal
rýhy po celém jeho obvodu. Poškodil tak zadní kufr vozu, všechny čtvery dveře, přední i
zadní, pravý i levý, blatník. Majiteli vozu tak vznikla škoda za přibližně 25 tisíc korun.
…. kradl u benzínky
Do uzamčeného prodejního boxu umístěného před vchodem benzínové čerpací stanice v obci
Jedovnice se v přesně nezjištěné době do 26. října 2009 vloupal neznámý zloděj. Rozstříhal
lamelové dveře boxu a odcizil odtud pětadvacet nádob se zimní kapalinou do chladiče, pět
nádob s destilovanou vodou a dalších deset nádob se zimní kapalinou do odstřikovačů.
Zloděj tak podnikatelům způsobil škodu za přibližně 9 tisíc korun. Zloděj je podezřelý ze
spáchání trestného činu krádeže.
…. sedl za volant opilý
V pondělí 5. října 2009 ve 22:35 hodin hlídka policistů kontrolovala na účelové komunikaci
na náměstí v Jedovnicích devětadvacetiletého řidiče motorového vozidla. Dechová zkouška
12
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u něj odhalila 1,38 promile alkoholu v dechu. Řidiči policisté na místě zakázali další jízdu a
muž je podezřelý ze spáchání trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové látky.
por. Mgr. Iva Šebková, tisková mluvčí Policie ČR Blansko
Nehody s chodci mají na Blanensku velmi vážné následky

Zatímco v roce 2007 ani 2008 nezemřel na silnicích na Blanensku ani jeden chodec, v letošním
roce dopravní policisté šetřili už čtyři dopravní nehody s účastí chodce, které si vybraly nejvyšší daň
– lidský život. Dalších pět lidí pohybujících se pěšky bylo na blanenských silnicích letos těžce
zraněno.
V poledních měsících policisté vyjížděli k tragické dopravní nehodě na státní silnici Brno Svitavy, při níž byl sražen v sobotu 31. října řidičkou Škody Fabia sedmasedmdesátiletý muž. Svým
zraněním na místě podlehl. O tři dny později, tedy 3. listopadu zase byli v Boskovicích sraženi dva
lidé přímo na přechodu pro chodce. Utrpěli lehká zranění.
Většina těchto nehod má společné to, že se staly v podvečerních, večerních nebo časných ranních
hodinách. Začíná však již podzimní a zimní období, kdy je snížená viditelnost. Řidič auta s tím
samozřejmě musí počítat, ale je nepochybně i věcí chodců, aby byli k řidičům ohleduplní,
nevstupovali do vozovky z bezprostřední blízkosti, chodili po správné straně vozovky, a pokud jdou
neosvětlenými úseky, aby si zajistili, že budou vidět. Chodci by si také měli uvědomit, že velkým
nebezpečím pro ně může být pohyb ve vozovce nebo v její blízkosti pod vlivem alkoholu.
Velkým přínosem pro zvýšení viditelnosti chodců mají různé reflexní nášivky, nálepky nebo
proužky, umisťované na oblečení, obuvi či zavazadlech. Zatímco chodce v tmavém oblečení za
snížené viditelnosti řidič uvidí na vzdálenost 15 metrů, oděv opatřený reflexním prvkem je vidět už
na vzdálenost dvou set metrů.
Dopravní policie se proto v pátek 6. listopadu zaměřila na upozorňování chodců na význam těchto
prvků. V pátek od 18 – 21 hodin se v okrese Blansko pohybovali policejní hlídky, které zastavovali
chodce pohybující se v blízkosti silnic nebo přímo na silnicích. Informovali je o významu reflexních
prvků a poradili na jakých místech oděvu je vhodné je nosit. Zároveň zdarma chodcům rozdávali
reflexní pásky. Takto budou policisté působit na chodce pravidelně nejméně do konce letošního roku.
Pro děti mají policisté připraveny také reflexní nálepky. Rozdávat je budou opět i s upozorněním na
jejich význam, v ranních hodinách na přechodech pro chodce.
Dopravní nehody s chodcem – statistika – okres Blansko (1. 1. - 5. 11. 2009)
2009
2008
2007
29
26
33
Celkem nehod
4
0
0
Úmrtí
5
2
5
Těžké zranění
18
20
22
Lehké zranění
2
4
6
Bez zranění
3
6
6
Alkohol

por. Mgr. Iva Šebková, tisková mluvčí Policie ČR Blansko
Inzerce

Oznámení ZP MV ČR, pobočka Brno, oznamuje, že v termínech: 17.12.2009 - 28.1.2010
- 25.2. 2010 - 25.3. 2010 - 29.4.2010 – 27.5.2010 - 24.6.2010 – v době od 13:00 - 14:30 hodin
bude k dispozici pro veřejnost mobilní pracoviště v kulturním domě v Jedovnicích.
Na místě bude možné vyřídit agendu spojenou s:
** zřízením karty života ** změnou osobních údajů ** přihlášením do pojišťovny**

** nabídkou vstupu do elektronické komunikace ** sjednáním cestovního pojištění ** nabídka programu
Těšíme se na Vaši návštěvu !
slev a výhod ** zajištěním výměny evropských průkazů
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Zprávy z Jedovnic

Vánoční strom
na jedovnickém náměstí
První adventní víkend je
v Jedovnicích již tradičně
ve znamení rozsvěcování
vánočního
stromu
na
náměstí. Ani letos nebyla
tradice
přerušena.
O
slavnostním sobotní odpoledni vystoupila jedenická Bivojanka a děti ZUŠ
Jedovnice pod vedením
Magdaleny Javorské a
Kateřiny Javorské. Kulturní komise společně s hasiči
připravila občerstvení.
Leoš Blažek
15. výročí skautské hry – Lesní lidé
V sobotu 7. listopadu se uskutečnil již 15. ročník
celodenní skautské hry Lesní lidé. Tradičně chladné
počasí otužilé skauty z Jedovnic a okolí neodradilo a hra
měla opět přes sto účastníků.
Celá akce se zakládá na legendě o zaniklé vesnici
Bystřec. Podle vymyšleného příběhu do této vesnice
přitáhla na začátku zimy 15. století skupina vojáků, před
kterými bylo obyvatelstvo nuceno utéct do okolních lesů.
A tak se světlušky a vlčata v roli vesničanů - „lesních
lidí“ - pod vedením svých vedoucích vydaly budovat nové
provizorní vesnice, kde nechybělo ohniště a v tomto
počasí tolik nutný přístřešek.
Během dne se snažili lesní lidé sesbírat cenné
předměty schované na louce a zjistit čísla ostatních vesnic lesních lidí a také vlajek vojáků,
kteří jim vše znepříjemňovali svými výpady. Kromě těchto úkolů si museli lesní lidé uvařit
tři teplá jídla a také překonat nepřízeň počasí.
Vše však dobře dopadlo. Neustálé napětí a hrozba přicházející z lesa přiměla vojáky, aby
odtáhli dál na jih a lesní lidé tak dostali zpět svoji vesnici. 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 v pátek 16:00 sraz na parkovišti před kulturním domem;
3. oddíl pro malá vlčata – ve středu v 16:30, sraz u fotbalového hřiště na straně u tiskárny.
Bližší informace ke skautským akcím naleznete na http://jedovnice.cz/skauti/ Jan Fránek
14
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Koncert obyvatel Ústavu sociální péče zrakově postižených z Brna Chrlic v Jedovnicích
Městys
Jedovnice
ve
spolupráci s MS Českého
červeného kříže uspořádaly
vystoupení pěveckého sboru
z ústavu
sociální
péče
zrakově postižených 10. listopadu 2009. Účinkující provázela vystoupením paní PhDr.
Běhalová, která nejprve
seznámila přítomné s tímto
ústavem a jeho aktivitami.
Pak už uváděla jednotlivé
části vystoupení. Na závěr si
účinkující
i
návštěvníci
společně
zazpívali
při
harmonice.
Vzhledem
k tomu, že bylo nepříjemné
počasí s hustým deštěm, nebyla účast hojná. Ten kdo ale přišel, jistě nelitoval. Věříme, že
naše společné aktivity budou pokračovat i v budoucnu. Děkujeme všem za účast a vedení
ZUŠ za zapůjčení sálu.
Marie Gabrielová

Mikuláš na průmyslovce
Ani letos nechyběl u oběda na
průmyslovce Mikuláš a jeho družina.
Mnozí studenti slíbili, že se polepší.
(text a foto: SPŠ Jedovnice)

Práce studentů SPŠ Jedovnice míří do USA
Každým rokem vyhlašuje firma SolidVision,
hlavní distributor programu SolidWorks v ČR,
soutěž modelování v tomto programu pro
studenty středních škol. V letošním roce naši
studenti zaznamenali mimořádný úspěch. Kvalita
jejich přihlášených prací byla na tak vysoké
úrovni, že hodnotitelská komise z firmy SolidVision se rozhodla udělit vítěznou první cenu
hned třem projektům současně. Všechny tyto vítězné práce vytvořili studenti naší školy:
Radek Kovačka, Dominik Fiala a Miroslav Vintr. Na druhém místě se umístil Miroslav
15
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Dedek, rovněž náš student. Současně porota konstatovala, že kvalita vítězných prací si
v ničem nezadá s komerčním nasazením systému SolidWorks.
Práce velmi zaujaly i firmu Dassault
Systémes SolidWorks, Massachusetts, USA,
která tento program vyvíjí. Tato firma
požádala naši školu o poskytnutí práv na
používání videí a snímků vítězných prací na
jejích konferencích a seminářích. Tímto se
práce studentů dostanou na promítací plátna i
zahraničních firem zabývajících se příslušnou
problematikou.
Galerii všech soutěžních prací za posledních 5
let si lze prohlédnout na stránkách firmy
SolidVision:http://www.solidvision.cz/souteze/galerie-praci-2008-9/
SPŠ Jedovnice

Z činnosti Komise pro občanské záležitosti
My, členové KPOZ, navštěvujeme naše spoluobčany ve výroční dny jejich narození.
Přicházíme k nim s blahopřáním a s malým dárkem. V mnoha případech si však daleko více
odnášíme. Bohatství, které vychází ze vzpomínek jubilantů. Protože vyprávějí, v jakých
podmínkách se narodili, vyrůstali a žili před osmdesáti, či devadesáti lety a ještě dříve.
Vzpomínky, které jsou neopakovatelné a které v budoucnu nebude mít již kdo vyprávět.
Věřil by dnes někdo tomu, když jubilantka se slzami v očích vzpomíná a vypráví, že její
maminka musela ještě během dopoledne na mlatě cepem mlátit obilí a v poledne že se pak
ona narodila?
Neuslyšíme již poutavá vyprávění paní Josefy Hejčové o tom, jak v mládí spokojeně žili
s manželem - řidičem v domku na pile. V době, kdy pila měla jen vlastní turbínový zdroj
elektrického proudu, který byl nepravidelný. Proto prý říkávali: „U Julínka elektrika ve dne
svítí, v noci bliká.“ A také vzpomínky, jak stavěli dům a jak to v době jeho výstavby v jejich
části Chaloupek vypadalo.
.
Nebo u paní Marie Nezvalové, která ve svých letošních šestadevadesátinách, ač „již
nemohla na nohy“, měla tak bystrou pamět a myšlení, že si vše ještě velmi dobře pamatovala.
Jak manžel, pan Josef Nezval, se podílel na organizování poválečného rozvoje života
v Jedovnicích, včetně rozšiřující se výstavby nových rodinných domků v Chaloupkách. Bylo
by toho tolik, že vše se nedá vypsat. Prostřednictvím vnučky paní Evy Nejezchlebové má-me
z archívu pana Nezvala dochovanou fotografii z roku 1947, na které je pan Nezval
s tehdejším ministrem školství, s Jaroslavem Stránkým., se kterým jednali o nutnosti
výstavby nové školní budovy v Jedovnicích, která se pak stala skutkem.
Nebo u paní Jiřiny Peřinové vzpomínání na „starého školníka Peřinu“, který jako legionář
prožil celou sibiřskou anabázi a později pak byl ve funkci školníka v jedovnické škole. Jako
školník byl prý výraznou a svéráznou osobností, která autoritativně řídila běžný chod školy.
Tímto jednáním si získal respekt u žáků i u vyučujících. Traduje se, pokud si pamětníci
vzpomenou, řada doslova humorných historek z jeho působnosti.
Všechna tato vzpomínání a vyprávění při jubilejních návštěvách jsou živou, ale nepsanou
kronikou ze života občanů. Proto také pan Ing. Josef Plch, který se zajímá o regionální
historii, jako člen KPOZ, ale zároveň též jako předseda kulturní komise, rád navštěvuje
jubilanty, kteří dovedou tak věrohodně vzpomínat.
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A protože tyto řádky vyjdou v prosincovém vydání dvouměsíčníku Informace, ukončím je
poděkováním všem, kteří přispěli k obohacení našeho historického vědomí, uctěním památky
těch, kteří nás v roce 2009 opustili, a přáním spokojených vánočních svátků i úspěšného roku
2010 všem občanům.
IM

Komise pro občanské záležitosti v číslech

KPOZ pokračovala ve své obvyklé činnosti také blahopřáním starším občanům k jejich
životním výročím. V tabulce uvádím přehled o počtu těchto výročí, včetně změn, ke kterým
v průběhu roku došlo. Na prvním řádku tabulky jsou početní stavy jubilantů k 1. lednu,
poslední řádek udává skutečnost ke 30. listopadu 2009.
Věk
70
75 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89
Počet 20 12 18
6
8 14 12 6
2
10 2
3
Ž + M 7+13 8+4 15+3 4+2 7+1 6+8 7+5 4+2 2+0 7+3 2+0 1+2
30.XI. 20 12 17
5
8 12 12 6
2
9
2
2
14+3 3+2
6+6
6+3
0+2
Věk
90 91 92 93 94 95 96
97 98 99 = celkem
Počet
2 -01
2 -0- 2
1
1
1
1 = 124
Ž + M 2+0 -- 0+1 0+2 -- 2+0 1+0 1+0 1+0 1+0 = 78 + 46
30.XI.
1 -1
2
-- 2
0
0 1
0 = 114 obč. (70ž+44m)
za VPOZ IM

Podzimní sbírka pro Diakonii Broumov

V neděli 29. listopadu se uskutečnila sbírka pro nás již nepotřebných věcí, kterou pořádáme
pro Diakonii Broumov. Při této sbírce bylo odevzdáno 275 pytlů a krabic. Nejvíce jich bylo
jako vždy s oblečením, které by jinak skončilo v popelnici či kontejneru.
Vámi darované věci budou použity pro humanitární účely a pomohou mnohým sociálně
potřebným občanům. Materiál, který se nehodí pro humanitární pomoc, bude přetříděn a dále
ekologicky a průmyslově zpracován. Na třídění a zpracování se podílí občané z okraje
společnosti, kteří by jinak práci těžko hledali. Další sbírka bude realizována na jaře 2010.
Děkujeme jménem potřebných za Vaši pomoc.
MS ČČK Jedovnice

Devítky na konci letopočtu v jedovnické kronice
1459 – Hynek mladší z Waldštýna odstoupil Jedovnice s hradem a majetkem na Holštýně
Voku z Holštýna.
1569 – v pondělí po sv. Havlu prodal Vilém Jedovnický ze Želetavy a pán na Pojdomí, hrad a
druhou půlku městečka Jedovnic, polovici pivovaru, polovici rybníka „Velkého“, 7 sedláků
z Vilimovic a pustou osadu Harbechy se vším příslušenstvím pánu Bernardovi Drnovskému
z Drnovic.
1579 – Privilejní listinou panovník císař Rudolf II., na ponížené prosby statečného Bernarda
Krnovského, konšelům a poddaným městečka Jedovnice povolil dva výroční trhy. První
v pondělí po neděli „průvodní“ a druhý na sv. Václava.
1739 – Zuřivé vichry vyvrátily v okolních lesích velké množství stromů. Antonín starohrabě
ze Salmů nechal proto následně vystavět železné hutě (r. 1746), chtěje tak zužitkovat to velké
množství dříví. Lidem tak vznikl nový pramen obživy.
1769 – Zemřel Antonín hrabě ze Salmů.
17
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1839 – 3.června u vrchnostenského úřadu v Rájci byl ukončen dvacetiletý spor mezi
knížetem Hugo ze Salmů a plnomocníky obce jedovnické – Jakubem Julínkem, Janem
Hrazdírou, Františkem Julínkem a Antonínem Kopečným. „Neblahým tím porovnáním
přiřknuto velkostatku rájeckému 2/3 sporých pozemků ve výměře 52 jiter 814 čtver. sáhů,
lesů a luk, kdežto obci přidělena 1/3 ve výměře 26 jiter 407 čtver. sáhů, většinou pustého
svahu nad rybníkem.“
1839 – Protože škola „pod kostelem“ již svojí kapacitou nevyhovovala, byla přeložena do
tzv. „rezidence“ („Panský dům“ č. 81), kdež zůstala do roku 1900.
1879 – v kostele byl na hlavní oltář pořízen krásný obraz sv. apoštolů Petra a Pavla od akad.
malíře Emila Pirchana. Obraz byl později v průběhu let vlhkem téměř zničený, avšak v r.
1923 byl velmi dovedně zrestaurován.
1899 - „Založen školními dětmi za vedení učitelstva ovocný sad na svahu nad rybníkem, který
v následných letech péčí obce na celou pustou stráň byl rozšířen.“
kronikář J.R. a I.M.
Redakční okénko JIK
Dovolte odpovědět na několik Vašich dotazů:
.... proč jste v komentáři zářijového cyklistického závodu vynechali jména dvou
jedovnických účastníků?
Startovní listina obsahuje asi 600 jmen a proto jedinou metodou je hledat v tomto dlouhém
seznamu klíčové slovo „Jedovnice“. Několik závodníků jsme tak skutečně našli. U dvou
chybějících nebyla chyba na naší straně. První si zadal jako tým Blansko a druhý svoji obec
vynechal. Na tuto chybu jsme byli upozorněni po premiéře, takže jsme ji druhý den napravili
a věříme, že příště si tam všichni uvedou Jedovnice, respektive Blansko - Jedovnice.
…. proč nyní inzerát do textžurnálu stojí 119 Kč?
Jak sama cifra napovídá, může za to DPH, jejímž plátcem se od srpna stal i Městys Jedovnice
a tedy i infokanál. Jedna televizní strana tedy stojí na týden 119 Kč, tři dny 60 Kč a 2 týdny
238 Kč. Za informace obsažené v inzerátu odpovídá inzerent.
…. proč jste natočili a zpracovali Šutrobití v Rudici, když se nekonalo v Jedovnicích?
Jedovnický infokanál samozřejmě zachycuje kulturní, sportovní a společenský život
v Jedovnicích nebo jedovnické účinkující na jejich vystoupení v okolí. Není ale důvod občas
nezařadit něco zajímavého z okolí, zejména pokud se taková akce v Jedovnicích nekoná.
Netočíme tedy fotbalové utkání ve vedlejší obci, pokud v něm nehraje jedovnický tým nebo
hasičské závody, pokud na nich nestartují naši hasiči. Stejně tak netočíme dejme tomu
vánoční koncert v okolí. Těchto akcí máme v Jedovnicích dost. Pokud se ale nějaká akce u
nás nekoná, proč si nerozšířit svoje obzory. Tříminutový příspěvek má sloužit i jako
pozvánka na zajímavé akce v okolí, kam se za rok můžete vydat na výlet - třeba do Rudice na
závody domácích traktorků nebo setkání přátel rudických geod a tavbu železa. Myslíme si,
že zajímavé bylo třeba i letní seznámení s krasovskými obecními symboly, jejichž autorem je
mimo jiné náš spoluobčan Ing. Josef Plch.
….videožurnál je nyní na internetu, bude tam i textžurnál?
Nejprve k videožurnálu. Návštěvníci jedovnických internetových stránek už ví, že od
září najdou poslední a předposlední videožurnál i zde. Výhoda je zřejmá, sledovat ho můžete
24 hodin denně a to odkudkoliv, nejste tedy omezeni dosahem jedovnické kabelové televize.
Zveme k jeho sledování tímto i občany, kteří nejsou napojeni na kabelovou televizi. Ke
sledování můžete pozvat i své známé nebo příbuzné. Stačí na adrese www.jedovnice.cz
klepnout na odkaz Videožurnál on-line. Máme radost, že nás sledují naši občané i v Americe
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nebo v Itálii na studiích. Dění v Jedovnicích je tak přístupné i pro přátele z německého
Aschheimu.
Jedovnický videožurnál je na internetu uložen v internetové kvalitě. V plné televizní
kvalitě si ho můžete vychutnat, pokud si půjčíte disk DVD v knihovně na náměstí.
K dispozici je i Blanenský videožurnál. Disk do knihovny předáváme hned po ukončení
vysílání v rozvodu kabelové televize, tedy týden po premiéře. Týden po premiéře ho
zařazujeme i na internet.
A nyní k textžurnálu. Textžurnál na internetu jako hotovou smyčku zatím nenajdete. Je
to další úkol, který nás čeká. Všechny nové zprávy a pozvánky jsou ale již dnes vkládány do
sekce Aktuality. Chybí jen inzeráty, fotoseriály a pohřby.
Závěrem připomínáme pořadatelům, aby se na natočení akce do videožurnálu
domluvili týden předem, protože jinak není zaručeno, že alespoň jeden člen redakce bude mít
volno na její natočení. V žádném případě zveřejnění pozvánky v textžurnálu není domluvou
na natáčení, protože v textžurnálu jsou desítky akcí týdně a kdo bude soudcem, co natočit
automaticky a co ne? Stačí tedy jediný telefonát na radnici, lístek na dveřích redakce nebo
jediný mail a vše je domluveno. Pokud tedy ve videožurnálu nevidíte nějakou akci, není to
vina infokanálu, ale vždy pořadatelů. Děkujeme všem, kteří toto jednoduché pravidlo
dodržují.
Blíží se konec roku, proto bychom rádi poděkovali těm, kteří s námi při výrobě
textžurnálu nebo videožurnálu z jednotlivých spolků a organizací spolupracují – posílají
hezké fotky, píší komentáře nebo je dokonce i namlouvají. I ve 12. roce vysílání
Jedovnického infokanálu platí, že naše vysílání bude takové, jaké si je my sami uděláme.
Na úplný závěr dovolte, abychom Vám poděkovali za sledování infokanálu
v končícím roce a do nového roku 2010 Vám popřáli, abyste na Jedovnickém infokanále
nalézali zprávy jen dobré a pozitivní.
Ing. Josef Matuška, vedoucí redakce infokanálu
Hádej, hádej, hadači, kde dětičky
nepláčí.
Hádanku uhodnete hned po úvodních
verších.
“ V listopadu listí padá hlíně na
prokřehlá záda.
Země má to listí ráda…”
“Na podzim už vítr píská na
píšťalky ze strniska.
Pak už snížek napadá, v peřině spí
zahrada.”
Ale vraťme se zpět k listopadu.
Musíme pěkně od začátku. Už jsme
si na školku zvykli, víme, jak to v ní
chodí. Přesto všem přišlo vhod
kulturní představení O kamarádství. Kamarádi si neubližují, pomáhají. Třeba takto: “ Umím smyčku
kličku na střevíčku a když vidím plakat Otku, zavážu jí rychle botku.”
Ochladilo se, i sníh jsme již viděli, podzimní vítr shazuje nejen listí ze stromů, ale i čepice a
profukuje bundy. S oblékáním, díky svetrům a mikinám, jsou někdy problémy a potíže.
Na nebi se často objevují mraky a prší. Je pošmourno, to vůbec na dobré náladě nepřidává. A tak si
život ve školce zpříjemňujeme – třeba vyprávěním jak to bylo dřív, s čím si děti hrávaly, že děvčátka
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měla panenky z polínek. A ty jsme si také vyrobili. Zpestření přinesl do školky pan fotograf.
Naaranžoval zimní zátiší a děti mohly
zaujímat pozice pro fotografování.
Když chybí zima za okny, tak si její
bílou krásu připravíme uvnitř. Nejen
pro oči jsme ztvárnili potěšení, ale i
pro čichové buňky. Vůně vycházela a
linula se ze školní kuchyně. To paní
kuchařky hlídaly dětmi vyrobené
perníčky a linecké cukroví. Že děti
umí vyrobit dobré cukroví nám
potvrdila i pohádka O cukrářce
Barborce.
“Každým rokem nakonec, přijde
měsíc prosinec…” o posledním
měsíci, ale i o těch před ním,
vyprávěla pohádka O dvanácti
měsíčkách, kterou nacvičily děti z
divadelního kroužku MŠ. Zahrály ji nejen pro školkové děti, ale pozvaly i naše spoluobčany z DPS,
rodiče a veřejnost. Prosinec nám poskytuje také mnoho překvapení, těšení, radostných chvil. Krásné
okamžiky jsme zažili při rozsvěcení vánočního stromu v obci. Nezapomenutelná byla návštěva
Mikuláše a jeho družiny ve školce. Jelikož nenašel zlobivé děti, mohl předat dárky. Každý, kdo
navštívil MŠ, obdivoval pestrost a nápaditost adventní výzdoby, ocenil zručnost paní učitelek i dětí.
Tajemnost podvečera 5. prosince už odezněla a ve třídách se objevují stojánky, přede dveřmi
jehličnaté stromy. Dny jsou stále kratší a noci delší. Přišel den, podvečer, kdy do jednotlivých tříd
mateřské školy míří kroky rodičů, prarodičů. Děti pozvaly své nejmilejší, aby společně prožili
příjemné
chvilky,
aby
předvánoční čas byl pohodový
a voňavý. O štěstí a
předvánoční náladu se děti
podělily i se seniory v DPS,
kam pravidelně docházíme s
kulturním programem a malými
dárečky.
Vánoce jsou svátky, kdy se
snažíme být na sebe příjemní,
dělat si radost, nadělovat, kdy
je třeba zamyslet se, zhodnotit a
vzpomenout, trochu bilancovat.
I my jsme prošli uplynulé
období a konstatovali, že
mateřská
škola
získala
výborného spolupracovníka –
Klub rodičů. Jsou nápomocní,
ze získaných sponzorských
příspěvků,
věcných
i
finančních, se děti mohly těšit v
čase předvánočním i vánočním. A to ještě netuší, jaké překvapení na ně čeká. Prozradíme jen málo,
od základu se změní prostředí v 1. třídě. Takže stále máme důvod na příjemné těšení.
Že by nám je pokazilo počasí? Otázky by tu byly. Jaká zima přijde? Bude bílá, veselá? Mrazík
okna namaluje? No uvidíme! Přát si můžeme různé věci. Víte, co si přejeme my?
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“Ať děti šťastné jsou a ať je znát, že je má na světě každičký rád, ať s nimi doma jen radost bydlí, té
dejte velkou židli.”
Příjemné Vánoce a dle vašich přání prožitý rok 2010 za kolektiv MŠ Jedovnice
přeje M. Nezvalová
Poděkování MŠ Jedovnice sponzorům

Děti a všichni zaměstnanci mateřské školy Jedovnice velice děkují všem sponzorům
za finanční dary. Byly použity na nákup dětského nábytku do 1. třídy, vánočních dárků
a hraček pro všechny děti.
JMENOVITĚ DĚKUJEME TĚMTO SPOLEČNOSTEM ČI JEDNOTLIVCŮM:
 AGRIS Jedovnice, s.r.o.
 ČERMÁK Roman, Telnice
 GRAS CZ s.r.o., Jedovnice
 JAVAZD s.r.o., Jezeřany – Maršovice
 KONZUM MARKET, Jedovnice
 KOPLAST spol. s.r.o., Jedovnice
 LÉKÁRNA KRAS, Jedovnice
 MAGULOVÁ Barbara Ing., Jedovnice
 MUDr. KLEINBAUER Aleš, Jedovnice
 MUDr. KRATOCHVÍLOVÁ Eva, Jedovnice
 MUDr. PROCHÁZKA Ivo
 PREMON s.r.o., Jedovnice
 ŠROT GEBESHUBER s r.o. Sokolnice
 VAŠÍČKOVÁ Jana, Jedovnice
 ZELINKA Jaroslav, Jedovnice
 ŽIŽKOVÁ Irena Ing., Jedovnice

Celý projekt jsme uskutečnili ve spolupráci s členy Klubu rodičů při mateřské škole,
kterým rovněž velice děkujeme. Za věcné dary děkujeme paní Marii Gabrielové, Marcele
Tovaryšové z Jedovnic a manželům Průchovým z Lipovce. Zpříjemnily dětem předvánoční
čas ve školce.
Až večer všem dětem zahoří od svíček ve šťastných očích tisíce hvězdiček,
ozdoby zazáří jak zimní náledí a zdálky tichounce zaznějí koledy,
vánoční stromeček se trochu ukloní, zaprská prskavkou, zvonečkem zazvoní:
Bim bim bam, bim, bim bam, veselé Vánoce vám!
Jitka Kučerová, ředitelka školy
Digitalizace v naší kabelové televizi
Jak je všeobecně známo, začal 1. prosince vysílat Kojál digitálně – zatím jen programy
ČT, na Novu a Primu si rok musíme počkat. Uživatelé nemuseli nikde nic měnit, protože
přeladění proběhlo na centrále a tyto programy jsou nadále šířeny analogově. Digitalizaci se
ale nevyhneme do budoucna ani v naší kabelové televizi, protože přibývá uživatelů s novými
televizory, které toto nové vysílání zvládají a uživatelé chtějí využívat nové funkce, které to
s sebou přináší.
To si vyžádá velké finanční investice v řádu statisíců. Musí se totiž vyměnit všechny
zesilovače po městysi. Zastupitelstvo městyse se rozhodlo tento záměr podpořit a celou akci
jednorázově zafinancovat již v příštím roce s tím, že se tato částka postupně během několika
let vybere od uživatelů.
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S tím souvisí cena, kterou za kabelovou televizi platíme. Stávající cena (rok 2009) činí
595,- Kč včetně DPH. Radost ze zvýšení ceny o DPH samozřejmě nemáme, na druhou
stranu nám to jako plátcům DPH ale umožňuje provádět digitalizaci o pětinu levněji. Cena
595,- Kč ročně znamená, že sledujeme prostřednictvím televizního kabelového rozvodu ke
dni 1. 12. 2009 přenos 20 televizních programů (ČT1, ČT2, Nova, Prima, ČT24, ČT 4 Sport,
Noe, Nova Cinema, Barandov 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 a rozhlas FM) za 595,- Kč měsíčně. To je v okolí
velká rarita, protože když se zeptáte spolupracovníků v zaměstnání, kolik platí oni, dozvíte
se, že mnohonásobně více. Pomineme-li vánoční slevy, platí běžně např. zákazníci UPC
měsíčně 200,- Kč u nabídky MINI a 500,- Kč u nabídky KLASIK (35 programů), to je
ročně 2 400,- Kč nebo 6 000,- Kč. Znovu podotýkáme, že u nás se ročně platí 595,- Kč za 21
programů. Navýšení ročního poplatku nám umožní celou síť postupně zrekonstruovat a
nabídnout v ní nejen analogové programy, ale i nové digitální pakety (zatím jen ČT, za rok i
Nova a Prima). V budoucnu se přidají i další digitální pakety, které bude šířit Kojál nebo jiný
vysílač dostupný
v našem okolí.
Je zřejmé, že v budoucnu budou postupně analogové programy ubývat a ty digitální
přibývat. Mezitím budou postupně dosluhovat v našich domácnostech staré analogové
televizory a nahrazovat je ty digitální. Jiné se koneckonců ani prodávat nebudou. I pak ale
chceme v naší kabelové síti zachovat české programy jako ČT 1, ČT2, Nova nebo Prima
analogově. Uživatelé pak mohou na nových digitálních televizorech např. v obývacím pokoji
využívat výhod digitálního vysílání, zatímco např. v kuchyni, dětském pokoji nebo dílně
bude ještě dosluhovat starý televizor s analogovým vysíláním. Výše uvedené programy
budou šířeny samozřejmě i digitálně, tj. budou v rozvodu duplicitně (analogově i digitálně).
Náklady na provoz a modernizaci naší kabelové sítě výrazně snižuje i spolupráce s
internetovou firmou IGN pana Lebiše, protože městys společně s ním využívá jeho rozvod
optických vláken po městysi. Zmodernizovaný kabelový rozvod umožňuje mimo jiné i
přístup na internet v rychlostech mnohem vyšších než umožňuje dnešní bezdrátová síť Wifi.
Je to další důvod k tomu využívat kabelovou televizi, jejíž cena je u nás v Jedovnicích
neuvěřitelně nízká. Pro porovnání, když si denně budeme kupovat noviny (á 12,- Kč),
měsíčně zaplatíme cca 300,- Kč. Za kabelovou televizi platíme měsíčně necelých 50,- Kč. I
po případném zvýšení z důvodu modernizace je to pořád velmi dobrá cena. Poplatek za KTV
hradíte na ÚM společně s ostatními poplatky (odpad, psi). Placení těchto poplatků si můžete
po dohodě na radnici rozvrhnout na více měsíců, můžete se domluvit i na případných
splátkách.
Závěrem lze tedy říci, že jedovnická kabelová televize drží krok s novými
technologiemi a to za cenu, o které se obyvatelům okolních měst ani nezdá. V brzké
budoucnosti se můžeme postupně těšit na nové digitální programy a také na rychlý internet.
Ing. Josef Matuška, předseda mediální komise
Párty, převleky aneb poradce senátora
Začátkem listopadu 2008 v Charitě otevíráme nové azylové denní centrum pro lidi bez
domova. Jsem jeho zaměstnankyní a na závěrečné slavnostní párty mě osloví muž ve
společenském oděvu. Krátce se mi představuje jménem, a jako nezávislý novinář. Zasvěceně,
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s profesním zaujetím mi podává výklad z nejrůznějších témat, oblastí, ba vědních oborů,
kterými se v životě zabýval. Má slušnou dávku výmluvnosti a sociální inteligence. Čelím
tomuto vodopádu vědomostí s grimasami pologramotné studentky střední školy, a snažím se
alespoň o profesionální držení sklenky s džusem. Patami vrostlá do linolea kvituji svůj
protějšek výrazivem „Ano, jistě, no to je ohromné, úžasné, no tak to vidíte“ apod., tak jak to
děláme v případech, kdy nás společník v konverzaci výrazně převyšuje společensky či
intelektuálně. Po čtvrt hodině se začínám řádně potit. Téma naštěstí sklouzlo k předmětu
přírodního léčitelství a jednoduchým poznatkům z psychologie, kde mám alespoň něco
načteno.
Dozvídám se, že můj společník také pracoval s bezdomovci, ovšem v Itálii. Právě se mu
však nabízí v České republice post poradce některého jihočeského senátora. Když jsem
konečně vysvobozena z družného zajetí této celebrity celebritou jinou, odvlékám se, unavená
společenským nářezem, k talíři jednohubek posetém převážně již holými sirkami párátek a
zbytků. Větší lekci mé vlastní omezenosti mi už dlouho nikdo neposkytnul. „Ale přece jen“,
pomyslím si s úlevou „nějak jsem ten „velký“ rozhovor zvládla“, a jsem přesvědčená, že
pana P. určitě uvidím minimálně na obrazovce TV, v nějaké politické kampani těsně před
volbami. Jen nechápu, proč si vybral ke sdílení svých analogií právě mě, obyčejnou
asistentku denního centra.
Je prosinec a po dvou měsících na novém pracovišti slavíme první Vánoce. Od rána v
plném provozu zajišťujeme štědropolední nasycení potřebných klientů. V řadě zástupu
přichází štíhlý muž v džínách a bavlněné kapuci. Důvěrně se ke mně nakloní a téměř šeptá:
„Pamatuje si na mě? Hovořili jsme spolu při slavnostním zahájení tohoto zařízení ...... jsem
teď zase na ulici. Adresa? Mám jednu fiktivní.....“.
„Prvních deset návštěv máte stravu zdarma“ pronáším naučenou formuli v těžkém šoku.
Světlo do nastalé duševní tmy vrhají pouze zakuklencovy „lenonky“. Vypadá jako anarchista.
Z Itálie.
Já: „Podává se smaženej kapr se salátem“. Polknu. „Posaďte se u nás“. On: „Rád“.
V hloubi duše se táži, proč mi všemocný osud celý život přehrává a cpe před zraky
paradoxy a bizardní situace, které by někdo jiný prožil tak za tisíc let. „Co jsem komu ...“.
Brejlička slupne rybu s nadzvukovou rychlostí, cukroví nastrká do kapes mikiny a
opráší dlaně se slovy „Ta práce poradce mi bohužel nevyšla. Jó, kdyby volby byly dopadly
jinak... No vo těch příštích to mám určitě v kapse!“ Odchází, stávaje se rychle neviditelným,
jelikož zázraky se dějí právě o Vánocích. A já se spontánně, neovladatelně „řehtám“.
Kam se asi teď vydal, tento perspektivní manažer, naší všelidsky riskantní profese.
Možná do bistra na panáka, anebo pěšky do země zaslíbené? Na Cejlu druhá doleva.
Dlouhá Noc, přesvatá noc, nás všechny po Štědrém večeru přikryje a kdo ví, kam se
vlastně podějeme v tom novém roce. Vždyť někdo není schopen dělat poradce ani sám sobě a
za dveřmi s firemní značkou 2009 stojí další tisíce nezaměstnaných. Dovoluji si upozornit, že
pro ty, kteří snad situaci nezvládnou, nabízíme na našem azylovém pracovišti poradenství a
spoustu převleků zdarma až do vyčerpání zásob. Vzhledem k pověstné výši průměrných
českých mezd a podpor neváhejte. A vzkaz senátorům? Makejte na sobě, pánové. Dojde-li
totiž do voleb příštích k přeskupení sil, mnohý český bezdomovec má takzvaně řečeno „v
kouli“ a k tomu prostě image.
Hana Bartošková
Inzerujte v Informacích – svým otištěným inzerátem oslovíte všechny jedovnické domácnosti.
volejte – 516 528 213, faxujte – 516 442 722, email – informace@jedovnice.cz
Dejte o sobě vědět.
23

Informace 6/2009
Pomozte v pátrání po historii "parníčku" na Olšovci

Veřejnou
lodní
dopravou se v historii jihu
Moravy nechlubí jen
Brněnská či Vranovská
přehrada a turisty v létě
Punkevní
"ucpané"
jeskyně.
Kolektiv
tvůrců
kolem Mgr. Pavla Gejdoše, který připravuje
rozsáhlou
encyklopedii
dějin lodní dopravy v
České republice chce do
své publikace zahrnout i rybník Olšovec v Jedovnicích. Neboť po jeho hladině se v minulosti
neproháněly jen závodní sportovní čluny, ale brázdila jej i klasická vyhlídková výletní loď.
Dokazují to tři různé dobové pohlednice z první republiky, které se tvůrcům knihy
dostaly o rukou. Z nich lze vyčíst, že motorová loď pro asi dvacet výletníků nesla zvláštní
jméno Miloň a pro případ deště nesla kovou konstrukci pro případné roztažení plachty.
Návštěvníci seděli podle pamětníků naproti sobě.
Kdo přesně se staral o plavbu není známo, možná to byl tzv. Okrašlovací spolek,
založený v roce 1926, který se staral o rozvoj a propagaci Jedovnic. "Tyto údaje by ale bylo
dobré zpřesnit o konkrétní roky, kdy byla loď v provozu, zajímalo by nás i odkud se loď na
Olšovci vzala a jaký byl její další osud. Také například jakou trasu a jak často plula či kdo
byl jejím kapitánem. Uvítáme i jakékoli další perličky z olšovecké plavby," popsal Gejdoš.
Máte-li v hlavě vzpomínky na dávný provoz "parníčku" na Olšovci, dobové fotografie
či jiné záznamy, podělte se s ostatními, dejte prosím vědět na e-mail gep@email.cz, telefon
605 027 196 či přímo do redakce Informací ÚMJ informace@jedovnice.cz nebo 723 830
686. Těšíme se.
(apt) foto: archiv P. Gejdoše
Úplata v mateřské škole
Úplata za MŠ se stanoví dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhlášky 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání
v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád.
V souladu s § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), lze předškolní vzdělávání
poskytovat za úplatu ve všech mateřských školách bez ohledu na to, kdo je jejich zřizovatelem.

Výše úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku 2009/2010 byla vypočítána
z neinvestičních nákladů MŠ Jedovnice za rok 2008. Tato částka nesmí přesáhnout 50%
těchto nákladů. 50% činí částku 700,- Kč. Úplata byla stahovena ve výši 32%.
 Pro dítě, v celodenním provozu a dítě navštěvující MŠ 5 dnů v měsíci
činí úplata
450,- Kč
 Pro dítě, které navštěvuje MŠ pravidelně v rozsahu 4 hodiny denně,
činí úplata
300,- Kč
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 Je třeba si uvědomit, že MŠ přijímá děti zejména od 3 do 6 let. Přijetí dětí mladších 3 let
je tedy určitý nadstandard. Navíc je třeba pro tyto děti mít připraveno všechno tak, jako
pro děti v celodenním provozu (včetně lehátka, lůžkovin).
 Pokud děti zapsané na celodenní provoz navštíví ten měsíc školku jen 5x, z důvodu
nemoci, či jiného osobního důvodu platí také plnou výši úplaty.
 Pokud je přijato dítě mladší 3 let kapacitně zabírá místo v MŠ jako každé jiné dítě!
 Rodiče dětí jsou s úplatou za školku včas seznámeni, s každým zákonným zástupcem je
sepsaná Dohoda týkající se docházky, potažmo úplaty.
 Výše úplaty za předškolní vzdělávání byla projednána a schválena Radou městyse
na zasedání dne 8. 6. 2009 pod bodem 24/59.
Jitka Kučerová
60. výročí založení Místní skupiny ČČK v Jedovnicích
… na začátky rozvoje MS vzpomíná zakládající člen Josef Kocman.
Šedesát roků nejen v životě člověka, ale i v činnosti tak ušlechtilé organizace jakou byl
Československý a dnes Český červený kříž, navozuje myšlenky zamyslet se nad tím, co se za
tu dobu přihodilo a srovnat
události minulé se současností.
Za toto období došlo
k velkému
pokroku
nejen
v technice, ale i kolosálnímu
rozvoji celého zdravotnictví.
Svoje vzpomínky začnu tím, jak
jsem se dostal k laickému zájmu
pomoci postiženému člověku.
Ve slunných dnech koncem
dubna roku 1945 se chýlila válka
ke svému konci. Od Brna bylo
slyšet hřmot děl. Jedovnice byly
plné německých vojáků, protože
se zde opravovala motorová
vozidla. To vyvolalo u vítězící
armády každodenní nálety na
Jedovnice,
které
způsobily
hodně požárů a škod na budovách i obyvatelích.
Před jedním náletem jsem mluvil před naším domem na Palackého ulici s kamarádem
Pepíkem Němcem, učněm u pana Emanuela Musila, zámečníka ve stejné ulici. Na moji
otázku, kam jde, odpověděl, že u Růžičkových (dům pod Převážkou k Jedovnicím) je zabitý
kůň, že by chtěl nějaké maso. Odešel. Za chvíli začal nálet a já jsem se rychle schoval. Po
náletu jsem vyšel ven a paní, která šla z Chaloupek, říkala že u domu pana Pavla Dvořáka,
stolaře, jsou dva mrtví. Hned jsem tam běžel v předtuše zlé události. Dům byl zasažen
bombou do štítu a dva ukrytí u domu byli usmrceni střepinami a padajícími cihlami. Jedním
z nich byl můj kamarád a druhým Doležel z Chaloupek. Rychle jsem se vracel a pod velikým
jasanem u pivovarského sklepa pod lihovarem ležel zraněný Eduard Zouhar. Pomáhal jsem
s jeho převezením do zřízeného obvaziště či lazaretu na faře. Zde ošetřoval raněné Dr.
Vašíček. Nevím, jak se to stalo, že jsem zde nějakou dobu pomáhal.
Přešel rok a z popudu Dr. Vašíčka se organizoval kurz pro samaritány, který
uspořádala Československá služba samaritánská kurz pro samaritány nejen v Jedovnicích, ale
i pro zájemce z okolních vesnic. Rozsah kurzu trval 44 hodin teorie i praxe. Školení
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probíhalo v neděli dopoledne v kreslírně měšťanské školy (nynější mateřská škola).
Organizaci kurzu zajišťoval nestor samaritánů z Blanenska a člen hasičské služby samaritské
František Komárek, kovář z Brťova, který do kurzu dojížděl na kole. Odborné přednášky a
výuku obvazové techniky školil Dr. Vašíček.. Kurz dokončilo 23 absolventů, zkoušky se
konaly v neděli 16.února 1947 a ten den složili všichni slib do rukou Dr. Vašíčka s tím, že se
budou řídit myšlenkou zakladatele Červeného kříže Henry Dunanta „Všímejte si utrpení,
pomáhejte trpícím“. Samaritány, kteří poskytovali první pomoc v Jedovnicích byli Jan
Knecht, Josef Kotouček, Jaroslav Chalupa, Albína Doleželová a Josef Kocman. Každý
obdržel členský samaritánský průkaz a stal se tak členem Československé služby samaritské.
Byli jsme začleněni do spolku ČSČK v Blansku, kde jsme chodili na schůze, Josef Kocman
nebo Jan Knecht, a předávali zprávy ostatním členům.
Materiálu k ošetřování nebyl vždy dostatek. Získával se většinou u okresního spolku
z humanitární pomoci UNNRA, část jsme hradili i sami. Tato situace trvala prakticky do
konce roku 1949. Po
dohodě okresního výboru
v Blansku, Dr.
ČSČK
Vašíčka a místních složek
byla svolána 12.prosince
1949 schůze a za účasti 66
občanů byla ustavena
Místní skupina ČSČK
Jedovnice. Schůzi vedl
tajemník
OV
ČSČK
Vladimír Večeřa. Na této
ustavující
schůzi
byl
zvolen prvním předsedou
MUDr. Josef Vašíček
(1908)
a
jednatelem
Robert Tříska (1912).
Nová místní skupina
se stala příkladem pro
vznik skupin ČSČK v dalších obcích obvodu. Nové skupiny vznikaly většinou tak, že Dr.
Vašíček s Josefem Kocmanem uspořádali v dané obci kurz první pomoci a jeho absolventi,
noví zdravotníci, se stali zakládajícími členy nové místní skupiny ČSČK.
V historii MS ČSČK nelze opomenout práci lidových hygieniků. Připomeňme osobní
vzpomínku Dr. Vašíčka na lidové hygieniky. Říká: „Při dnešní přeorganizovanosti naší
společnosti maně se vtírá myšlenka na dřívější organizaci ve zdravotním obvodě Jedovnice.
V každé vesnici jsem měl jako obvodní lékař po jednom členu ČSČK, kterému byl svěřen
úsek hygieny v obci. Byli to spolupracovníci obvodního lékaře v pravém slova smyslu.“ V
Jedovnicích to byl Josef Kocman (1929).
Za svůj rozvoj a přínos pro obyvatele na vesnici byl v roce 1953 zdravotní obvod
Jedovnice i s lékařem vyhodnocen ministerstvem zdravotnictví jako nejlepší v celé republice.
V roce 1955 zde byl z popudu MZd natočen krátký film s názvem Náš pan doktor, v němž
byla vyzdvižena práce místních skupin ČSČK, péče o starší generaci a řešení čekací doby.
V roce 1968 byl natočen další krátký film „Dlouhý den Dr. Vašíčka“.
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V činnosti
MS
ČSČK
Jedovnice
docházelo ke kvalitativním změnám. Prohlubovala se obvodní
zdravotní péče prováděná Dr.Vašíčkem, který věnoval stálou péči
kvalitě služeb na SPP,
školení mladých zdravotníků ve školách,
bezpečnosti a hygieně
v zemědělství
apod.
Starost o práci v MS
předal do rukou novým
funkcionářům.
Dlouholetou
předsedkyní MS byla
Leontina Ševčíková, jednatelem a vedoucím zdravotníků byl Josef Kocman a později PhMr.
Florian Klimeš a další.
Na konci roku 1957 jsem odešel z Jedovnic do Blanska, kde jsem se zapojil do MS
ČSČK Blansko 2, z dřívější široké zdravotnické činnosti jsem prováděl jen opakování
obvazové techniky v MS, rovněž jsem se zapojil na svém pracovišti Metra Blansko do
zdravotní služby v rámci CO. Členem dozorčí rady Oblastního spolku ČČK Blansko jsem
dodnes.
(S historií místní organizace jste byli seznámeni v Informacích březen duben 2009).
(3x foto: z kroniky MS ČČK Jedovnice)
Klub pro mládež Jedovnice

Opět
zdravíme
čtenáře
Informací z jedovnického klubu pro
mládež. Za uplynulé měsíce se
v klubu konalo asi 5 miniturnajů
v pokeru (kterého se zúčastnilo
kolem dvaceti kluků a holek, takže
si ani nebylo kam sednout), jeden
turnaj ve stolním fotbálku a po
domluvě kluků se večer co večer
konají náhodné turnaje ve stolním
tenise. Po horlivé hře našich ping
pongových borců končí minimálně
polovina pálek a míčků v koši.
Naštěstí míčků máme zásobu (ne
vždy) a tak hra může pokračovat.
Návštěvnost klubu se den ode
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dne zvyšuje a naštěstí už máme v našem klubu teplíčko díky podpoře městyse Jedovnice a
panu Šebelovi, kterým chceme tímto převelice poděkovat, jinak bychom zmrzli. Na vypínání
kotle je vždy určená služba.
V budoucnu bychom chtěli náš
klub zvelebit a opravit (pracanty
máme, chybí zatím jen podpora a
materiál), aby náš klub mohlo
navštěvovat více dětí a abychom
mohli reprezentovat obec při
návštěvě
našich
partnerů
z Aschheimu nebo při výměnných
pobytech na SPŠ Jedovnice. Je
přece fajn, když se naše děti můžou
pochlubit klubem pro mládež, kde
můžou rozvíjet svoji kreativitu,
nápaditost, inteligenci při řešení
různých logických her a kde zvyšují svoji pozornost při dalších aktivních hrách. Mnohdy je
v klubu tak narváno, že na fotbálek i na ping pong se stojí fronty, všechny pohovky, křesla
i židle jsou přeplněny a
přecpány dětmi a ani
stolní hry už není kde
hrát, tak se vyrábí
provizorní
stoly
ze
všeho, co je po ruce.
V tomto
krásném
zimním měsíci budeme
v klubu slavit i Vánoce.
Stromeček si ozdobíme
vyrobenou dekorací a
dárečky si nadělíme
v průběhu
Vánočních
svátků. Pokud byste i Vy
chtěli navštívit klub nebo
nadělit dáreček, nebojte
se přijít v odpoledních
hodinách a podpořit tak
jedovnické děti a mládež
při hrách ( někteří se do klubu chodí i učit, je lepší se učit v kolektivu, více hlav více ví ). A
co by se nám hodilo? Například různé logické hry (šachy, strategické hry apod.), aktivní hry
(Twister, různé karetní hry apod.), dekorační předměty (polštářky, polštáře, plakáty) nebo
cokoliv, co vás napadne.
A co se v našem klubu celé dny děje? Tak se vraťte do dětských let a přijďte se podívat
za námi a zahrát si nějakou hru. Protože jak vždy říkám, kdo si hraje, nezlobí. 
za klub zdraví „klubová mamka“ Petra Skotáková a kluci a holky z klubu
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Divadlo Pavla Trávníčka v Jedovnicích
Dvakrát
se
v letošním roce mohli
diváci přijít pobavit na
představení
pražského
divadla Pavla Trávníčka.
Mikulášské představení
Létající
snoubenky
navázalo na dubnovou
komedii
Povečeříme
vleže. V novém roce do
jedovnického
kinosálu
zavítá v březnu divadelní
společnost Háta (pozvání
na představení již dnes je
zveřejněno v rubrice „Přijměte pozvání“). Divadlo
Pavla Trávníčka se do Jedovnic zase pravděpodobně vrátí v dubnu, kdy přiveze a představí
divadelní komedii Sborovna s Kateřinou Kornovou a Uršulou Klukovou.
Leoš Blažek
O jednom nemravníkovi aneb Kterak profesora Ševčíka čestného občanství zbaviti chtěli

Díky panu Miloslavu Kuběnovi ze Sloupu jsem se dostal k fotokopiím zajímavých
materiálů, uložených v boskovické pobočce Státního okresního archivu Blansko. Tam je ve
fondu Okresního úřadu Boskovice pod signaturou L (obecní záležitosti) v kartonu č. 275
uložena složka uzavřená r. 1892 „Spor o čestné občanství profesora F.B. Ševčíka“. Jde o
záležitost, která už dávno upadla v zapomenutí a nikdy nebyla publikována, nabízí zajímavé
informace nejen k životu prof. Ševčíka, ale i o situaci v Jedovnicích na konci 19. století. A
také nutí k zamyšlení.
Už několik let mám od p. Kuběny i tištěná předvolební provolání prof. Ševčíka „Ctěným
voličům do obecního zastupitelstva městečka Jedovnic na Moravě“- 1 exemplář z ledna 1882
a 2 exempláře ze 13. března 1885 – na těch někdo tužkou dopsal poznámky určené
neznámému adresátovi.
Minule jsem psal, že se Ševčík i z Vídně zajímal o dění v Jedovnicích, že opakovaně
organizoval na dálku vlastní kandidátku pro obecní volby, že jeho provolání k jedovnickým
voličům zní dnes příliš pateticky a možná tak znělo již tenkrát a že Horňanského monografie
neurčitě zmiňuje, že měl protivníky i mezi „svými“. To vše souvisí s dále prezentovaným
sporem (o němž jsem ovšem při psaní minulého textu neměl tušení).
Nejprve velmi stručné odbočení do historie řízení obcí. „Představeným“ obce byl
rychtář, který měl soudní pravomoc řešit méně závažná provinění a spory, zodpovídal za
vybírání dávek pro vrchnost, zastupoval obec vůči vrchnosti i naopak. Někde rychtáře
dosazovala vrchnost, někde šlo o funkci dědičnou, kterou bylo možno i prodat jinému
zájemci. Ve městech a městečkách byl kromě rychtáře (jako zástupce vrchnostenské moci) i
purkmistr, který byl volen ze členů městské rady – radní (konšelé) pak byli voleni měšťany.
Je zajímavé, že jedovnickým purkmistrem byl v letech 1837 až 1846 Karel Ševčík z č.
73. Jelikož otec F.B. Ševčíka se jmenoval Karel a rodina žila na č. 73, jde tedy (téměř jistě) o
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otce „našeho“ Františka. To může být zdánlivě v rozporu s tvrzením o chudobě rodiny – ve
skutečnosti to spíše svědčí o tom, že tento úřad nebyl zdrojem podstatných příjmů a nutnost
hájit zájmy obce i proti vrchnosti mnohé odrazovala.
Od roku 1850 byly státní reformou funkce purkmistra a rychtáře zrušeny – od té doby je
situace podobná dnešní. Volili se (na 3 roky) členové obecního výboru (tzv. výboři), ti si
zvolili mezi sebou radní a starostu. V letech 1861-75 byl jedovnickým starostou Antonín
Ševčík z č. 73, tedy bezpochyby bratr prof. Ševčíka. Právě za jeho starostování bylo prof.
Ševčíkovi výborem 6. ledna 1867 jednomyslně schváleno a uděleno čestné občanství. Když
jsem v SOkA Blansko vyhledal zápis o tomto rozhodnutí, byl pro mě poněkud překvapivý:
„PROTOKOL založen při schůzi účastníků k volbě oprávněných, kteří vyvoliti mají 3
údy (tj. volitele), kteří by na určitý den k volbě poslance do sněmu zemského vysláni byli. (…)
2. Zároveň na podaný návrh Emanuele Ševčíka (z č. 36) jest jednohlasně zvolen p. František
Ševčík profesor ve Vídni za občana jedovnického a uděleno jemu právo občanské, o čemž se
jemu skrze zaslání vyhotoveného diplomu k vědomosti co nejdříve dáti má.“
Stvrzeno 12 podpisy. Tedy ani zmínka o ČESTNÉM občanství, ovšem pojem „zvolen
za občana“ je mlhavý. Jen zmíním, že r. 1880 udělila Ševčíkovi obecní rada Vídně za jeho
zásluhy „právo měšťanské“, tedy byl uznán za plnoprávného vídeňského měšťana. Ale
„právo občanské“?? I na to dal odpověď boskovický archiv.
Dokumenty ohledně sporu začínají dopisem F.B. Ševčíka z Vídně c.k. okresnímu
hejtmanství v Boskovicích ze 13. listopadu 1891. Hejtmanství ho nazvalo „stížnost a
ohražení“. Prof. Ševčík uvádí, že soukromými důvěryhodnými dopisy z Jedovnic byl
informován, že ho obecní výbor na svém veřejném zasedání dne 1. listopadu 1891 většinou
hlasů 13:5 zbavil čestného občanství. S odvoláním na obecní zákon označuje toto rozhodnutí
za nesprávné a nezákonné. Argumentuje, že a) obecní zákon umožňuje udělit za zásluhy
čestné občanství, ale neříká nic o možnosti čestného občanství zbavit (pokud bylo původní
rozhodnutí v pořádku) – a co není zákonem povoleno, je zakázáno. Že starosta o tom, co
výboru nenáleží, nemá vůbec připustit diskusi, natož hlasování…
Protože výčet písemností a argumentů tak, jak vznikaly a byly zakládány, by mohl
působit nepřehledně, uvedu teď podstatné události tak, jak šly v čase za sebou. Vše začalo
oním provoláním k voličům před obecními volbami r. 1882. F.B. Ševčík velmi plamenně
voličům radí, jaké lidi a proč nevolit a jaké lidi a proč volit („… Je Vám všem známo, jaká
bezbožnost, jaké sobectví, ziskuchtivost, jaké nemravy, rozbroje, různice a jinší nectnosti
zahnízdily se u mnohých občanů v Jedovnicích… Jedna z těch příčin jest dozajista ona, že do
obecního zastupitelstva nebyli vždy voleni mužové takoví, kteří toho byli všickni úplně
hodni… Nenechte se při volbách vésti tou okolností, že jest někdo Váš bratr, strejc, švagr,
kmotr… Nevolte nikoho z útrpnosti nebo milosrdenství, tj. nevolte nikoho proto, že má mnoho
dětí aneb že vůbec na počestný způsob nemůže snad svou rodinu vyživiti…“). Následují
jména 18 kandidátů, které mu doporučili jedovničtí přátelé jako muže čestné a výzva: „… A
pročež tyto tu uvedené pány volte jednohlasně a ani jedinké jméno nezměňte, neb… mohly by
se pak do obecního výboru vlouditi opět osoby, které by pak jen k neštěstí Jedovnic, ano i
celého okolí tamto svou vládu prováděly…“.
Jeho slova patrně měla úspěch, protože novým starostou se po Emanuelu Ševčíkovi z č.
36 stává muž č. 1 kandidátky, hostinský František Pokorný z č. 3. Zajímavé je, že Em. Ševčík
(starosta 1876-82) kdysi navrhnul prof. Ševčíkovi udělit čestné občanství, ale na Ševčíkově
kandidátce uveden nebyl – i když to může plynout i z jeho věku, znechucení či třeba omezení
starostování na 2 funkční období... nevím. F.B. Ševčík ovšem poslal 19.3.1882 ještě další
předvolební provolání (které nemám), v němž dal místním přátelům volnou ruku ke změně
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kandidátů. S výsledkem ovšem spokojen nebyl, jak o tom svědčí ostrá slova jeho
následujícího provolání k volbám z r. 1885:
„… Já varoval Vás tehdy před těmi, jaké Vy jste voliti neměli… vyzývaje Vás… byste ani
jedinké jméno na listině oné nezměnili… Tu najednou psal mi p. Julínek, kterého jsem za
svého upřímného přítele a i pravého přítele Jedovnic… považovati mohl, že musí prý se ta
moje kandidátní listina poněkud změniti, chceme-li, aby naše strana zvítězila. Já, vkládaje
pevnou naději v p. Julínka… vyzval jsem Vás otevřeným listem druhým… abyste tedy volili
dle kandidátní listiny, kterou vám p. Julínek neb jeho přátelé doručí… S bolem upřímným
musím se vyznati,že jest mi toho želeti, že uposlechnul jsme tehdy p. Julínka… Neb do nově
zvoleného výboru vetřel se člověk, kterého Vy jste nadarmo v mojí kandidátní listině hledali a
před kterým já jsem své přátele… co nejdůtklivěji varoval. Tento člověk… nezasluhuje…
seděti v obecním zastupitelstvu…“
A konkretizuje, oč jde, byť bez uvedení jména: „Nevolte žádného muže, který, maje
spořádanou a počestnou manželku a i malé dítky, přec k všeobecnému pohoršení svádí mladé
nezkušené ženštiny, je balamutě… Člověk, který děvkařství svůj čas věnuje, ten nemůže jej
dobru obce a svojím spoluobčanům obětovati a tedy nehodí se docela do obecního výboru…
píšete mně… bych proti lidem takovým nic nepodnikal… neb že naposledy oni i na mně se
mstíti budou…“
Následuje opět kandidátka s 18 kandidáty a závěrečná výzva, podobná té z minulých
voleb: „Tyto zde uvedené pány volte jednohlasně, ani jedinké jméno nezměňte a varujte se
lidí těch, kteří by Vám radili, byste jen jedinké jméno změnili,… neb takoví lidé jsou nepřátelé
Jedovnic…“
Ševčík si asi neuvědomil, že jeho pohled z Vídně nemusí vystihovat náladu
jedovnických lidí, kteří jsou nuceni spolu žít a vycházet. Účinek byl pravděpodobně velmi
kontraproduktivní, protože 6. července 1885 se obrací starosta František Pokorný a radní
Dominik Kocman (oba byli pro obě období na Ševčíkově kandidátce) německy psaným
listem na školní radu Dolního Rakouska (patrně jako na orgán, jemuž prof. Ševčík podléhal),
aby zamezili Ševčíkovým agitačním pamfletům, které urážejí jedovnické muže. V důsledku
toho asi prof. Ševčík už vícekráte do průběhu voleb v Jedovnicích podobným způsobem
nezasáhl.
S volbami v r. 1885 asi souvisí i nedatovaný Ševčíkův dopis: „Tak tedy, milý Toufare,
ujměte se této věci vřele, šak já Vám Vaši práci o ní zapravím… a tedy musíte ty p. voliče…
v mojem jménu vyzvati, aby… volili jen tak, jak já jim to dobře radím…Kdyby některý neuměl
snad dobře čísti, tedy přečtite mu to provolání… Když se takto voliti bude, tedy bude to jak
pro chudého, tak pro zámožnějšího nejlepší, arciť že lidé nemravní a lháři budou se nad tím
durditi…“
Po volbách 1885 zůstal starostou František Pokorný, v letech 1888-91 starostoval
Dominik Kocman. Roku 1891 se stal starostou Josef Šebela – a v listopadu vypukl spor o
Ševčíkovo čestné občanství. Cituji bod 4 zápisu ze schůze obecního výboru 1.11.1891:
„Poněvadž shromážděný obecní výbor obce městečka Jedovnic dopis v časopise
„Hlasu“ č. 245 nadepsaný „Hejtmanství boskovického“ jednohlasně na naši obec vztahuje a
všeobecné mínění zavládá, že dopisovatelem tohoto dopisu jakož i podobného dopisu v
„Našinci“ nikdo jiný nejni nežli penz. profesor Ftrantišek Ševčík, a poněvadž v obouch těchto
dopisech surově naše obec jest napadaná, navrhuje p. starosta, aby se p. Frant. Ševčíkovi
odejmulo čestné občanství, jenž mu bylo v sezení obecního výboru roku 1867 dne 6. ledna
uděleno, a dává o návrhu tomto lístky hlasovati. Budeli návrh tento většinou přijat, budiž p.
Frant. Ševčík novinami a dopisem od obecního představenstva vyzván, aby dokázal, že nejni
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pisatelem ani zasilatelem těchto článků. Podaříli se jemu důkaz o své nevině provésti, budiž
veškeré jednání v tomto směru anulováno a budiž i nadále za čestného občana považován.
Nedokáželi ale neviny své, pak nabude usnešení většiny platnosti. Pro návrh odejmutí
čestného členství odevzdáno 13 hlasů, 4 hlasy proti návrhu, 1 hlas prázdný. Jest tedy návrh
přijat.“
Obecní výbor tedy přijal presumpci viny a Ševčík, jenž požadované důkazy těžko mohl
předložit, se obrátil 13.11.1891 se stížností na okresní hejtmanství. Kromě a) výše uvedeného
označení rozhodnutí za nezákonné uvedl i další logické argumenty:
b) Obecní zákon dává obecním výborům právo vyznamenat a pochválit zasloužilé
občany, ale nedává jim právo je kárat a trestat – to je vyhrazeno státní moci. Jedovnické
rozhodnutí je takovýmto trestem. Jelikož čestné občanství obdržel za své zásluhy o
Jedovnice, pak napadené rozhodnutí de facto tyto zásluhy popírá, jako by nikdy nebyly.
c) Zmiňuje oba články „Z okresu hejtmanství boskovického“ (v Hlasu) a „Z Jedovnic“
(v Našinci), které vyšly v říjnu 1891, oba „…líčící ostře zlořády v obci, zmiňujíce se též o
jednání starosty Šebely a jiných výborů a nevýborů“. Píše, že není autorem ani zasilatelem
těchto zpráv, leč že s jejich osnovou úplně souhlasí, neboť se zakládají na pravdě. A i kdyby
(hypoteticky) byl autorem, nemá obec právo mu čestné občanství odebrat. Zmiňuje i zákon o
svobodě vyjadřování, znovu však opakuje, že není autorem oněch příspěvků.
d) Závěrem žádá, aby hejtmanství zneplatnilo listopadové rozhodnutí obecního výboru a
aby toto rozhodnutí bylo veřejně vyvěšeno v Jedovnicích.
15.11.1891 je datován dopis 5 jedovnických výborů (patrně těch, co nesouhlasili) c.k.
okresnímu hejtmanství, kde mj. stojí: „… Bohužel při hlasování obdržel Šebela na svůj návrh
vjetšinu a taky hned panu profesorovi to v novynách „Moravských listech“ sdělili… My, níže
podepsaní výborové neuznáváme toto usnešení za zákonité a prosím c. a k. okresní
hejtmanství, by toto usnešení několika jen výborů za neplatné uznalo a zrušilo.“
Okresní hejtmanství 16.11.1891 písemně vyzvalo představenstvo obce, aby do 3 dnů
zaslalo protokol z jednání 1. listopadu. Obec reagovala 19.11.1891, zaslala nejen opis
protokolu z 1.11.1891, ale také opis protokolu z 6.1.1867, opis listu dolnorakouské školní
radě, dopis Toufarovi, tištěná Ševčíkova provolání z let 1882 a 1885. A našli nový argument:
„V úctě podepsaní dovolují si podotknout, že dle právního znění protokolu od 6. ledna 1867
profesoru Ševčíkovi pouze občanské právo uděleno bylo a také pouze v takovém sezení, které
k tomuto usnášení nebylo kompetentní… Jelikož hledí veřejný pořádek v naší obci podrýt, byl
v úctě podepsaný starosta obce od občanů vyzván, aby tomuto dlouholetému trápení, nesváru
konec učinil… Vzhledem k těmto okolnostem jeví se býti toto jednání ospravedlněno.“
Okresní hejtmanství bylo jiného názoru, dalo plně za pravdu Ševčíkovým argumentům a
21.11.1891 písemně oznámilo Ševčíkovi i do Jedovnic , že: „…udělení čestného občanství
předpokládá skutečné zásluhy… které ani později odčiněny býti nemohou… Obecní
zastupitelstvo.. proti stávajícím zákonům jednalo.“ Hejtmanství zakázalo provést napadené
usnesení a sdělilo, že proti rozhodnutí se lze do 14 dnů odvolat k místodržitelství do Brna.
Jedovničtí výborové se nevzdali a opravdu se 1. prosince odvolali k c.k. moravskému
místodržitelství v Brně. S přiloženým opisem protokolu ze 6.1.1867 a volebními
prohlášeními opět argumentovali, že bylo uděleno jen „právo občanské“, že Ševčík ho užíval
klamným způsobem jako „čestné občanství“. Dále, že schůze výboru se tehdy měla zabývat
volbou volitelů do zemského sněmu a že tedy i usnesení o udělení „práva občanského“ má
být podle čl. 9/3 obecního zákona zneplatněno. Že provoláními štval proti sobě občany a že
jde o to, aby v obci zavládl pokoj. Místodržitelství postoupilo k dalšímu šetření záležitost
boskovickému hejtmanství. To 9.12.1891 vyzvalo obec, aby zaslalo všechny seznamy voličů
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k obecním volbám po r. 1867 a současně prof. Ševčíka, aby doložil notářsky ověřený opis
diplomu o udělení čestného občanství.
21. prosince poslal prof. Ševčík ověřený opis diplomu z r. 1867, který si nejdříve musel
nechat poslat ze svého domu č. 49 v Jedovnicích k notářskému ověření ve Vídni. V diplomu
se jasně mluví o udělení čestného občanství a diplom stvrdilo podpisy (všech?) 18 členů
obecního výboru. Ševčík dále uvádí, že na veřejně vyvěšovaných seznamech voličů byl obcí
titulován jako čestný občan a nikdy nezazněla námitka, že stávající starosta Šebela byl
posledních 9 let obecním tajemníkem a sestavoval ony volební listiny s titulem „čestný
občan“ a že dnešní Šebelovy argumenty jsou vedené zlým úmyslem a vědomě nepravdivé.
Jedovničtí představitelé odepsali 22. prosince, že žádné volební listiny nemají
k dispozici. 2.1.1892 hejtmanství odpovídá, že nežádalo volební listiny, ale seznamy voličů, a
nařizuje jejich zaslání do 8 dnů. 25. ledna hejtmanství zaslání urguje. A konečně 4. února
vydává hejtmanství definitivní rozhodnutí – „právo občanské“ z protokolu ze 6.1.1867 je jen
zjevnou formální chybou zapisovatele, diplom jednoznačně potvrzuje „čestné občanství“,
toto čestné občanství vždy uznával i obecní výbor, jak plyne ze seznamů voličů – a nakonec i
ze zápisu schůze 1.11.1891.
A teď přichází i vysvětlení oněch tužkou psaných poznámek na 2 exemplářích
Ševčíkova provolání z r. 1895. U odstavce o svádění mladých nezkušených žen je na jednom
připsáno: „Tento nemravník splodil již dvě děcka (jedno žije ještě) s onou ženštinou, kterou
takovým spůsobem svedl – a vydržuje ji a dochází k ní veřejně; no až ústně více!“ Na druhém
je připsaná poznámka lakoničtější, leč jasná: „Šebela“.
Otázkou je, zda kdo byl autorem oněch textů v Hlasu a Našinci – možná spíše někdo
z jedovnických stoupenců, protože Ševčík patrně nebyl zvyklý psát anonymy. A co by asi F.
B. Ševčík řekl dnes – ať už hvězdné Ordinaci či politickým špičkám?
Josef Plch
Vánoční jarmark a veletrh zaplnil jedovnický kulturní dům

Všechny prostory jedovnického kulturního domu patřily o mikulášském víkendu
vánočnímu knižnímu jarmarku a veletrhu produktů nesoucí označení Moravská kras –
regionální produkt. V kinosále v doprovodné programu vystoupila cimbálová muzika
Radhošť z Rožnova pod Radhoštěm a ze ZD Němčičky představilo svoje kvalitní moravská
vína. Kinosál dále patřil i Místní akční skupině, která přiblížila své projekty. Fotografie nám
akci přibližují. Foto z jarmarku najdete i na následují straně.
(text: L. Blažek, foto: Leoš Blažek, Tomáš Pernica)
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Taháky ze školních lavic

Robinsoni v Jedovnicích
Ve čtvrtek 26. listopadu se žáci devátého ročníku ZŠ Jedovnice zúčastnili projektu
Pedagogické fakulty Masarykovy Univerzity, v jehož rámci se vrátili do doby Daniela Defoe
a vžili se do role Robinsona na pustém ostrově. Třída byla rozdělena na pět skupin, které
mezi sebou navzájem soutěžili o drobné ceny.
Cílem tohoto projektu bylo posílení interdisciplninárních vazeb v rámci přírodních
věd. Žáci tak mohli hravou a praktickou formou propojit své znalosti a dovednosti z biologie,
zeměpisu, chemie a fyziky.
Při hledání pokladu prokázali znalost práce s GPS a mapou, které si osvojili při
nedávném kurzu. Ve škole pak pod vedením studentů Pedagogické fakulty zjišťovali další
informace o ostrově, na kterém ztroskotali. Získané informace, pak žáci zpracovali do
posterů, jejichž prostřednictvím na závěr prezentovali svou celodenní činnost. Nechybělo ani
vyhlášení vítězů a předání “sladkých” cen.
Žáci devátého ročníku, tak získali nejen řadu nových dovedností, ale použili i znalosti
získané v hodinách přírodovědných předmětů. Za Masarykovu Univerzitu projekt zaštiťoval
34

Informace 6/2009

doc. Eduard Hoffmann. Realizace byla možná díky vstřícnému kroku vedení školy a třídní
učitelky Mgr. Hrazdírové, kteří si tímto zaslouží velké poděkování.
studenti Pedagogické fakulty MU v Brně
Boty toulavý
Právě boty toulavý mají žáci 3. B
třídy se svou paní učitelkou. Ptáte se
proč? Od první třídy děláme
společné vycházky, a to po
vyučování nebo i v sobotu.
Poznáváme blízké a vzdálenější
okolí vždy jednou za měsíc. Byli
jsme v Rudickém propadání a ve
mlýně, u Klostermannovy studánky,
na Výpustku, u Kulatého dubu, na
zaniklé osadě Bytřec, na Býčí skále
a u Františkovy huti v Josefově, v
Adamově, ve Křtinách, na Tipečku,
na Chochole atd. Cestou poznáváme
stromy, květiny, hrajeme hry, zpíváme písně a hlavně se díváme kolem sebe a je nám dobře.
Nabízíme k prohlédnutí fotky z poslední vycházky do Křtin (kostnice) a na Býčí skálu. Bylo
to fajn, ale tentokrát nás bylo málo.
Mgr. Milada Sotolářová
STŘÍPKY ze života školy

L i s t o p a d -- 2009
4.11 Školení koordinátorů projektu RUBIKON /Králová/
5.11. Odborný seminář LIPKA /Vávra/
Příjezd delegace z partnerského Achheimu /Štěpánková, Souček, Kříčková, Králová/
6.11. 4. jedovnický vinný bál
10.11. Odborová schůze MO ČMOS /Šíblová R./
12.11. Hospitace 1. stupně na ZŠ Lipovec /Souček, Štěpánková, Kolářová, Šíblová H.,
Sotolářová, Fajfrová, Smejkalová, Svobodová)
Okresní kolo florbal mladší žákyně – postup do krajského finále/Hrazdírová/
16.11. Okresní kolo florbal starší žákyně /Hrazdírová/
19.11. Konference ROP /Souček/
20.11. Porada metodiků prevence /Krbečková/
23.11. Projekt příběhy bezpráví , beseda s Policií ČR /Štěpánková/
24.11 Okresní kolo florbal mladší žáci /Srnec/
Den otevřených dveří pro veřejnost
Pedagogická rada
Konzultace s rodiči
Prezentace SŠ pro rodiče

35

Informace 6/2009

P r o s i n e c -- 2009
2.12. Olympiáda v českém jazyce /Nezvalová/
4.12. Okresní kolo florbal starší žáci /Srnec/
Den otevřených dveří SPŠ Jedovnice /Souček/
Volejbalový turnaj pedagogů v Letovicích
7.12. Anglické divadlo pro 8. a 9. ročník /Doleželová/
9.12. Volba MISS školy /Králová/
21.12. Aerobik sdružení CIRSIUM /Zábranová/
Vánoční celoškolní projekt Pomáhat si je správné a nejen o Vánocích
22.12. Vánoční koncert v kinosále KD Jedovnice
Den otevřených dveří na ZŠ Jedovnice
V úterý 24. listopadu
2009 proběhl opět den
otevřených
dveří
na
jedovnické základní škole.
Znovu téměř po roce se
vedení
ZŠ
Jedovnice
rozhodlo umožnit rodičům
svých žáků navštívit své
potomky přímo ve výuce.
A tak v tento den v době od
8,00 – 12,00 měli všichni
zájemci možnost posadit se
do lavic a připomenout si
tak dobu, kdy v nich seděli
oni sami. Největší zájem o
tuto akci projevili podle očekávání rodiče
prvňáčků, ale také v ostatních třídách
zejména na I. stupni nebyla o návštěvníky
nouze. Cílem dne otevřených dveří je, aby
se rodiče seznámili s chodem školy a
s průběhem
výchovně-vzdělávacího
procesu. Zvláště v dnešní době, kdy každá
škola vyučuje podle vlastního vzdělávacího
programu je toto určitě krok správným
směrem. Po této akci rádi přivítáme
jakékoliv poznatky či náměty z řad
zúčastněných rodičů.
4. školní vinný bál
První listopadový pátek byl letošním termínem již 4. ročníku vinného bálu, který pořádala
ZŠ Jedovnice. V místním kulturním domě čekal na jeho účastníky večer plný zábavy a
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překvapení. Letos se tohoto bálu již podruhé
zúčastnila i delegace z německého Aschheimu,
který je partnerskou obcí městyse Jedovnice.
Program vinného bálu zahájili malí rockeři
ze skupiny Kaštánci pod vedením Jany
Pernicové. Po nich následovalo slavnostní
zahájení bálu ředitelem školy Mgr. Michalem
Součkem A poté se již na podiu objevila hlavní
hudební skupina večera - Tom Sayer Band, aby
na taneční parket pozvala všechny přítomné.

Zárovně začal v kinosále pro všechny
milovníky vína nefalšovaný vinný košt
za doprovodu cimbálové hudby pod
vedením Mgr. Pavla Dočekala. Mimo jiné
mohli zájemci ochutnat takové specialitky
jako je výběr z bobulí nebo slámové víno.
Zde
také mohli návštěvníci shlédnout
bohatou tombolu, do níž ceny věnovali
nejrůznější sponzoři a příznivci školy nejen
z Jedovnic a okolí, ale z celého okresu
Blansko.
O další napětí mezi účastníky se postaralo půlnoční losování hlavních cen tomboly,
kterého se ujal frontman brněnské folkové kapely Kamelot Roman Horký, který na bále
vystoupil se svým recitálem. A po jeho vystoupení až do brzkých ranních hodin pokračovala
opět hudební skupina Tom Sayer Band, kteří střídali rychlé, pomalé i lidové písničky, takže
každý si přišel na své a taneční parket byl zcela zaplněn
Je dobře, že si lidé v dnešní uspěchané době dokáží najít čas, posedět a pobavit se se
svými přáteli. Veškerý výtěžek z této akce poputuje k žákům ZŠ Jedovnice na zlepšení
materiálně-technických podmínek ve škole a na zkvalitnění výchovně-vzdělávacího procesu
ve škole. Chtěli bychom touto cestou ještě jednou poděkovat všem, kteří nám byli při
organizování této akce nápomocni a také všem sponzorům za jejich příspěvky do tomboly.
4. vinný bál je za námi, těšme se na jeho pokračování v roce 2010, v roce, kdy
jedovnická základní škola oslaví 60 let svojí existence.
vedení ZŠ Jedovnice
Inzerce

REMONA - Úklidové služby, Havlíčkova 1, Boskovice, tel.: 737 317 055,
e-mail: www.remona.estranky.cz.
Provádíme: * čištění koberců 30,- až 35,- Kč/m2, * sedací soupravy 100,- Kč/sedací
místo, * křeslo 120,- až 150,- Kč/kus, * taburet 60,- Kč/kus,
* židle 30,- až 50,- Kč/kus, * kancelářské křeslo 120,- až 150,- Kč/kus.
Dále provádíme: úklid firem, domácností a institucí, mytí oken, výškové mytí oken,
komplexní a postavební úklid, výškové práce, čištění a impregnace koženého
čalounění. Sleva 10 %

37

Informace 6/2009
Novinky a zajímavosti z naší ZUŠky
Žáci ZUŠ Jedovnice rozsvěcovali vánoční
stromy i v okolních obcích
Poslední listopadový víkend byl ve znamení
začínajícího Adventu, ke kterému již
neodmyslitelně patří slavnostní rozsvěcování
vánočních strom Za zpěvu žáků jedovnické
„zušky“ se tak slavnostně rozzářil nejen
vánoční strom v Jedovnicích, ale také
v Ostrově u Macochy a Habrůvce.
(text a foto: ZUŠ Jedovnice)

Pěvecké kvarteto JAKO na cestách
Úspěšné pěvecké kvarteto JAKO, působící
při ZUŠ Jedovnice, můžeme slyšet nejen
v Jedovnicích, ale i daleko za hranicemi
regionu. První adventní neděli mladí zpěváci
předvedli své umění na koncertě v galerii ve
Vlčnově. Kytarový doprovod zajistil pan
Miloš Pernica.
(text a foto: ZUŠ Jedovnice)

Adventní koncert v Náměšti na Hané
V neděli 29. 11. se opět spojili zpěváci z pěveckého sboru Rastislav se studentským
komorním orchestrem Musica Nova, posíleným několika profesionálními hudebníky z Brna.
Celkem 60 účinkujících vyjelo do Náměště na Hané, kde ve farním kostele byl úspěšně
proveden adventní koncert s komponovaným programem z děl J. S. Bacha, P. J.
Vejvanovského, R. Fuhrera, B. Smetany, J. Pachelbela a G. Faurého.
Nosnou skladbou koncertu byla MISSA PASTORALIS R. Fuhrera, ve které byl dobře
zpívající sbor doprovázen nejen smyčcovými nástroji, ale také dvěma hoboji, dvěma
hornami, dvěma trubkami a varhanami – což byl nový zážitek plnější orchestrální barevnosti,
především pro naše mladé hudebníky. Početné publikum odměnilo účinkující dlouhým
potleskem ve stoje.
Milada Andrášiová
Přijměte pozvání

Střední průmyslová škola Jedovnice připravuje
Vánoční koncert SPŠ Jedovnice
ten se koná v pátek 18. 12. 2009, začátek v 9,45 hod. v jedovnickém kostele.
S vánočním programem vystoupí houslistka Ilona Stryová a její hudební škola Lentilky.
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Sváteční bohoslužby
20. 12. 2009 v 10,30 hodin -- dětská mše s přinesením Betlémského světla (to si mohou lidé
odnést domů, další možnost bude na Štědrý den dopoledne)
24. 12. 2009 v 16,00 hodin dětská mše vánoční (místo kázání divadlo) ve 23,00 hodin
"půlnoční" mše , 25. a 26.12. 2009 mše jako v neděli
31. 12. 2009 v 18,00 poděkování za uplynulý rok
Farnost Jedovnice
Základní umělecká škola Jedovnice zve všechny své příznivce na tradiční
VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ Jedovnice
v pondělí -- 21. 12. 2009 v 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 16,00 hod. do 16,30 hodin otevřena výstava prací žáků výtvarného oboru. ¨
Po jejím skončení si žáci budou moci své výrobky odnést domů.

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

Jedovnická dechová hudba Olšověnka
připravuje

Štědrovečerní troubení z ochozu radnice

ve čtvrtek – 24. prosince 2009, začátek ve 22,30 hodin, ochoz radnice na náměstí

PS Píseň Sokol Jedovnice
Vás všechny srdečně zve v sobotu 26. prosince 2009

Vánoční koncert

začátek v 16,00 hodin v kostele v Jedovnicích
spoluúčinkují žáci jedovnické ZUŠ

Plesová sezóna 2010
pátek -- 15. 1. 2010 -- Ples Sportovního klubu – sál KD
*****************
Spolek Bivoj a hokejisté z Barachova
si Vás dovolují pozvat na svůj čtvrtý společný

Ples Bivojanky a HC Barachov
(12. ples Bivojanky).

Ten bude tradičně zahájen předtančením naší mládeže v pátek -- 22. ledna 2010
ve 20:00 hod. v sále kulturního domu v Jedovnicích.
K poslechu a tanci hudební skupina PROROCK. 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 70,- Kč (v den plesu 80,- Kč)
jsou v předprodeji: a) Od 7. prosince do 18. prosince v knihovně na náměstí, tel.: 516
442 284. Poznámka: V pátek odpoledne zavřeno. b) V době vánočních prázdnin lístky
k dispozici u Ing. Matušky, a to pouze po předchozí telefonické domluvě tel.: 777 183 602.c)
Od pondělí 4. ledna pokračuje předprodej v knihovně, viz a).
Děkujeme všem, kteří si vzhledem k tradičně vyprodanému sálu
zajistí lístky včas.
Na čtvrtém společném plese Bivojanky a HC Barachov se těšíme Nashledanou.
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pátek -- 29.1. 2010 Ženáčský ples – sál Chaloupky
pátek -- 5. 2. 2010 -- Ples KDU-ČSL – sál KD
pátek -- 12. 2. 2010 -- Skautský bál – sál KD

Jedovnický masopust - Ostatková zábava
sál KD, sobota -- 13. 2. 2010, začátek ve 20,00 hod., rej masek od 20,30 hod.
12B

13B

********************
pátek -- 26. 2. 2010 -- Ples HC Olšovec – sál KD
Připravujeme v roce 2010

Městys Jedovnice a Divadelní společnost HÁTA
pro Vás připravují divadelní představení

Dnes hrajeme Cyrana

sobota – 6. března 2010, začátek v 18,00 hodin, kinosál KD Jedovnice

autor divadelní hry Ken Ludwig, režie: Lumír Olšovský

Tato americká komedie, jejímž autorem je Ken Ludwig, pojednává o všedních věcech

nevšedního divadelního života.
Předprodej vstupenek bude zahájen od ledna 2010 v Informačním středisku na
náměstí (knihovna)
V představení hrají: Ivana Andrlová, Olga Želenská, Jana Šulcová, Ludmila Molínová,
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Adéla Gondíková, Lucie Zedníčková, Jana Zenáhlíková, Hana Kusnjerová, Jana Birgusová,
Libor Hruška, Petr Pospíchal, Marcel Vašinka, Viktor Limr, Lumír Olšovský, Zbyšek
pantůček, Vladimír Čech, Petr Gelnar, Michal Hruška, Filip Tomsa
Sport

Sportovní pozvánky
Sportovní klub J E D O V N I C E
pořádá ve čtvrtek – 31. 12. 2009
SILVESTROVSKOU KOPANOU
Sraz hráčů v 9,30 hodin před kulturním domem.
************************
ČSTV Blansko – fotbalový svaz
připravuje
Vyhlášení ankety „Fotbalista okresu Blansko“
pátek – 29. ledna 2010, kinosál KD Jedovnice, (začátek bude upřesněn na KTV)
Kulturní a doprovodný program, občerstvení zajištěno.
1B

14B

Pozvání z okolí

Přijměte pozvání na
Silvestr na rozhledně Podvrší ve Veselici
čtvrtek – 31. 12. 2009, otevřeno od 10,00 do 15,00 hodin
Rozhledna bude otevřena za každého počasí pro všechny, kteří si ji vyberou za cíl své letošní
poslední vycházky. Pro návštěvníky je přichystané teplé občerstvení. Vstupné dobrovolné.
Informace na č. t. 725 116 593.
********************************************

Školní lesní podnik - Masarykův les Křtiny
si dovoluje pozvat na
Den otevřených dveří v arboretu Řicmanice (zimní krása jehličnanů)
sobota - 20. 2. 2010, otevřeno od 10,00 do 16,00 hodin
9B

Pozvání na zájezd

Městys Jedovnice připravuje zájezd do Prahy na nový muzikál
Baron Prášil
Představení je plné nevídaných triků a vizuálních efektů, které doposud nebyly na divadelní
scéně použity.
režie - Filip Renč, v muzikálu účinkují - Josef Vojtek, Daniel Hůlka, Jiří Langmajer, Zdeňek
Izer, Tomáš Savka, Kateřina Brožová, Marta Jandová, Vilém Čok, Aleš Háma
a další pražské herce a zpěváky.
termín zájezdu - neděle - 7. března 2010,
divadlo Hybernia Praha -- cena vstupenky -- 599,- Kč a doprava -- 380,- Kč.
Zájemci hlaste se u Marie Grimové - knihovna Jedovnice tel. 516 442 284
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Připravujeme

Chorvatsko 2010 - termín 11 . 6. – 20. 6. 2010
U

Školní klub při ZŠ Jedovnice
a Komise pro volný čas, mládež a tělovýchovu Vám nabízí
zájezd k moři.
Poloha: patrové bungalovy cca 150m od centra Bašky Vody, Makarská riviéra,
oblázková pláž, vhodná i pro děti, vzdálená 30 – 100 m
Ubytování: 2 a 3 lůžkové pokoje se sprchou a WC
Stravování: formou polopenze v centrální restauraci- snídaně formou bufetu, večeře výběr ze 3
menu, polévka nebo předkrm, salátový bufet, desert
Ceny: 2 lůžkový pokoj – dospělý
7 950,- Kč
dítě do 12 let
7 600,- Kč
dítě 12 -18 let
7 850,- Kč
dítě do 8 s polopenzí, bez nároku na lůžko 2 850,- Kč
3 lůžkový pokoj – dospělý
dítě do 12 let
dítě 12 -18 let
dítě do 8 s polopenzí, bez nároku na lůžko

6 950,- Kč
6 600,- Kč
6 850,- Kč
2 850,- Kč

V ceně je zahrnuto: doprava z Jedovnic, ubytování, polopenze, pobytová taxa, zábava pro dospělé
i děti v Neptun klubu (tento klub navštívili v minulosti např. Aleš Háma, Tereza Kostková, Jana
a Jiří Adamcovi, Petr Nárožný, Karel Šíp…) Prosím, pokud Vás nabídka zaujala, přihlaste se co
nejdříve. Záloha 1 000,- Kč na osobu do konce prosince. Pokud nebudeme mít dostatečný počet
zájemců, nebude nám cestovní kancelář termín a místo držet. Na jaře není další taková šance.
Závazné přihlášky -- Iva Králová, 606 342 126
Z našeho regionu
Zubní pohotovost na okrese Blansko
Mimo níže uvedenou pohotovost na okrese Blansko je služba zajišťována 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.
Prosinec -- 2009
19.12.
20.12.
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.

MUDr. Řehořek
MUDr. Řehořková
MUDr. Staňková
MUDr. Stojanov
MUDr. Ševčíková B.
MUDr. Ševčíková R.

Leden -- 2010
1. 1.2010 MUDr. Švendová

Poliklinika Blansko, Sadová 33
Blansko, bud. ZZS K.H.Máchy
Jedovnice, Zdrav. středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Blansko, Svitavská 1A
Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 453
516 527 874
516 442 726
516 488 451
516 416 386
516 488 454

Křtiny, Zdrav. středisko

516 439 404

42

Informace 6/2009
Novoroční blahopřání

PF 2010 Bivojanky

Dechová hudba Bivojanka děkuje za potlesk a podporu v končícím roce a přeje Vám, aby
nový rok 2010 byl prozářen hudbou a zpěvem.
MS ČČK Jedovnice,
přeje občanům Jedovnic krásně Vánoce svátky a v novém roce zdraví, štěstí a pohodu.
Všechno nejlepší všem občanům, pevné zdraví a rodinnou pohodu v roce 2010 přeje
PF 2010
výbor ZO KSČM Jedovnice
Veselé a šťastné Vánoce a v roce 2010 pevné zdraví a rodinnou pohodu přejí
pracovníci Úřadu městyse Jedovnice
Příjemné prožití Vánoc a v roce 2010 stálé zdraví, štěstí a pohodu. Děkujeme Vám za přízeň
a těšíme se na setkání s Vámi u premiér v roce 2010.
PF 2010
členové Divadelního souboru Vlastimil
Příjemné prožití Vánoc a v novém roce 2010 stálé zdraví, štěstí a pohodu přeje všem
čtenářům a občanům Jedovnic
redakce Informací
PF 2010

Vánoční prodej kaprů – Jedovnice – Havlíčkovo nám. (u tel. budky)
pondělí – 21. prosince 2009 a úterý 22. prosince 2009
prodejní doba od 9,00 do 15,30 hodin
Kino Jedovnice

OD 16. 12. 2009 DO 01. 03. 2010 DOVOLENÁ
Přejeme všem návštěvníkům jedovnického kina příjemné prožití
svátků vánočních a šťastný nový rok 2010.

Hledám domek v Jedovnicích nebo okolí se zahradou s možností parkování.

kontakt: tel. 739 634 301

INFORMACE – L I S T O P A D – P R O S I N E C 2009 / číslo – 6, ročník č. XIX
dvouměsíčník Úřadu městyse Jedovnice – vychází zdarma

Adresa redakce : Havlíčkovo nám. č. 71, 679 06 Jedovnice,
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