Jaro je tady. Malou slavností ho přivítali i obyvatelé jedovnického domu
s pečovatelskou službou. Přišli za nimi nejmladší školáci s pásmem básniček
a písniček. Babičky a dědečky děti překvapily nejen tím, co se ve škole všechno
naučily, ale potěšily je i malým dárkem. Vedle malovaného velikonočního vajíčka
to byla i kytička jako posel přicházejícího jara.

Dále v čísle: * Rozpočet městyse pro rok 2010, * Termíny odvozu železného šrotu, *

Volby – květen 2010, * Zajímavá procházka Jedovnicemi – vzpomínání na obchůdky
a obchodníky, * Zprávy z jedovnické MŠ – ZŠ – ZUŠ, * Pozvání na akce v dubnu a květnu,
* Rozlosování kopané – jaro 2010, * Rozpis zubní pohotovosti duben – červen 2010.
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Informace z rady a zastupitelstva
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice, konaného dne 28. 01. 2010 na
Úřadu městyse Jedovnice, dveře č. 20.
Na základě předložených zpráv a projednaných záležitostí Zastupitelstvo městyse Jedovnice:
Schvaluje:
1. Zapisovatelku paní Marii Gabrielovou, tajemnici ÚM.
2. Ověřovatele zápisu pana Ing. Gustava Magulu a pana Ing. Davida Grima.
3. Návrhovou komisi ve složení pan Mgr. Jan Fránek a pan Libor Kocman.
4. Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 06120432 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí České republiky, mezi Městysem Jedovnice, Havlíčkovo náměstí 71, 679 06
Jedovnice, IČ 00280283, a Státním fondem životního prostředí České republiky, se
sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729.
5. Předložení žádostí o dotace na Ministerstvo pro místní rozvoj, Program obnovy venkova,
název projektu Výměna oken a dveří v Mateřské škole Jedovnice - 1.etapa, na
Jihomoravský kraj, název projektů Pořízení vitríny pro trvalou instalaci 2ks restaurovaných barokních podstavníků - zpřístupnění veřejnosti, Nasvícení sochy sv. Jana
Nepomuckého na náměstí, Informační zpravodaj mikroregion Jedovnicko.
Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 72 ze dne 03. 02. 2010
Na základě předložených zpráv a projednaných záležitostí:
Rada městyse schvaluje
 Dodatek č. 19 k nájemní smlouvě ze dne 22. 01. 1999 mezi Městysem Jedovnice a
autokempem Olšovec, s. r. o., pro rok 2010 dle předloženého návrhu.
 Zadání výběrového řízení na dodavatele stavby Sjezd a nájezd do průmyslové zóny
firmě Wallet, s. r. o., Karlovo náměstí 14 – 15 / 292, 120 00 Praha 2, IČ 26704871.
 Nájemní smlouvu a smlouvu o spolupráci mezi Městysem Jedovnice a firmou Ing. Z.
Lebiš, Jedovnice, dle předloženého návrhu.
 Nájemní smlouvy s majiteli pozemků sloužících jako hřiště Legionářská J. Kocmanem
st., J. Kocmanem ml., JUDr. M. Musilovou, Jedovnice - část p. č. 2456 / 22, Mgr. S.
Nesázalovou - Vladíkovovou, Praha - Nové Město - část p. č. 2456 / 23, A.
Vaňkovou, Brno - část p. č. 2456 / 49, J. Buchtou, Jedovnice, B. Šebelovou, Jedovnice
- část p. č. 2456 / 24, K. Pernicou, Jedovnice - část p. č. 2456 / 48 a část p. č. 379 / 13,
dle předloženého návrhu.
Rada městyse bere na vědomí
 Informaci z jednání ředitele Olšovce s.r.o. s jednateli společnosti ze dne 29. 01. 2010.
 Informaci z jednání ve věci sjezdu a nájezdu do průmyslové zóny ze dne 01. 02. 2010.
 Informaci KÚ JMK, odboru životního prostředí, k přípravě na případná
protipovodňová opatření.
 Informaci o výtěžku Tříkrálové sbírky v Jedovnicích, který byl 44.515,- Kč a
poděkování DCH Brno, Oblastní charity Blansko, za příspěvky občanů a za pomoc
všem, kteří se podíleli na jejím uspořádání v Jedovnicích.
1
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Rada městyse souhlasí
 Se stavbou školící a administrativní budovy, výrobní haly, přístřešku odpadového
hospodářství, zpevněných ploch a oplocení na parcelách č. 2454 / 11, 2454 / 12,
2454 / 13 a 2454/14 v k. ú. Jedovnice, žadatel RIZNER s. r. o., 678 01 Blansko, dle
předloženého návrhu.
 S novostavbou RD na parcele č. 2322 / 4 v k. ú. Jedovnice, žadatel Ing. arch. J.
Novotný, Kuřim, dle předloženého návrhu.
 Se stavebními úpravami rekreační chaty č. e. 236, žadatelé S. a R. Klvačovi, Brno, dle
předloženého návrhu.
Rada městyse nesouhlasí
 S pronájmem kulturního domu na pořádání diskoték firmě RENDY PROFIT, s. r. o.
(nový nájemce hotelu Rado).
Rada městyse vyslovuje poděkování
 Všem koledníkům za provedení Tříkrálové sbírky a občanům za jejich příspěvky pro
potřebné.
Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 73 ze dne 24. 02. 2010
Na základě předložených zpráv a projednaných záležitostí:
Rada městyse schvaluje
 Smlouvu o právu provést stavbu na pozemcích p. č. 244 / 1, 244 / 2, v k. ú. Jedovnice
na realizaci stavby sjezdu pro průmyslovou zónu Jedovnice, mezi Jihomoravským
krajem se sídlem v Brně a Městysem Jedovnice, dle předloženého návrhu.
 Na základě ustanovení §6, odst.6, písm. b) zákona č. 183 / 2006 Sb. (stavební zákon)
v platném znění, žádost Městyse Jedovnice o zajištění pořizování územně plánovacích
dokumentací včetně jejich změn, Městským úřadem Blansko, jako úřadem územního
plánování.
 Výsledek hospodaření Základní školy Jedovnice za rok 2009 a jeho rozdělení do
fondů dle předloženého návrhu.
 Výsledek hospodaření Mateřské školy Jedovnice za rok 2009 a jeho rozdělení do
fondů dle předloženého návrhu.
 Nájemné za sál Chaloupky 1.200,- Kč, poplatek ze vstupného ve výši 5%, povolení
výjimky z Obecně závazné vyhlášky č. 5 / 2005 O pořádání veřejných produkcí –
prodloužení akce do 02 hodin, úhrada vyčištění ubrusů dle skutečnosti, při podání
žádosti na tombolu správní poplatek ve výši 200,- Kč, žadatel Pohostinství Klíma
Crhák.
Rada městyse bere na vědomí
 Informaci z valné hromady Honebního společenstva Rudice, která se konala 11. 02.
2010.
 Zápis o odevzdání a převzetí díla - opravy střešního pláště na objektu 53 b. j., ulice
Zahradní Jedovnice.
 Oznámení firmy Koplast spol.s.r.o. Jedovnice o provozu na pracovišti ve dnech 15.
02-18. 02., 22. 02. - 25. 02. a 01. - 04. 03. 2010 od 7,00 do 20,00hodin.
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 Informaci o prodloužení půjčovní doby v knihovně ve středu do 18,00 hodin.
Rada městyse souhlasí
 S umístěním trafostanice v ulici Legionářská, kterým budou dotčeny pozemky p. č.
2457 / 115 a 379 / 1 v k. ú. Jedovnice, které jsou v majetku městyse, žadatel
Energetika Boskovice, spol. s. r. o., Boskovice, dle předloženého návrhu.
 S vybudováním vodovodní přípojky, žadatel J. Mařík, Jedovnice, dle předloženého
návrhu.
 Se stavebními úpravami chaty č. e. 287 v k. ú. Jedovnice, žadatel J. Vrtěnová,
Blansko.
 Se stavbou montovaného stánku na prodej langošů v areálu kempu, žadatel R.
Matoušek, Brno, dle předloženého návrhu a stanovených podmínek.
 S přijetím daru ve formě dětského nábytku Mateřskou školou Jedovnice, dle
předloženého návrhu.
Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 74 ze dne 15. 03. 2010
Na základě předložených zpráv a projednaných záležitostí:
Rada městyse schvaluje
 V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích
(obecní řízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 149 a ustanovením §
144 odst. 1 písm. e) a g) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, žádosti o
zápisy změn v rejstříku škol a školských zařízení pro mateřskou školu, jejíž činnost
vykonává příspěvková organizace Mateřská škola Jedovnice, okres Blansko
- u mateřské školy - snížení kapacity ze 126 dětí na 102 děti a výmaz místa poskytovaného vzdělání na adrese Krasová 43, a to s účinností od 01. 04. 2010 u školní jídelny – snížení kapacity z 200 stravovaných na170 stravovaných a výmaz místa
poskytovaných služeb na adrese Krasová 43, a to s účinností od 01. 04. 2010
 V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích
(obecní řízení), v platném znění, podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a
školských zařízení.
 Řediteli Základní školy Jedovnice, okres Blansko, panu Mgr. M. Součkovi, odměnu
dle předloženého návrhu.
 Přidělení bytu 1+1 ve 2. NP manželům Š. a A. Tomáškovým, Jedovnice (výměna).
 Přidělení bytu 1+1 ve 3. NP panu F. Husákovi, Blansko - Lažánky.
 Dodatky ke smlouvám o poskytnutí pečovatelské služby dle předložených návrhů.
Rada městyse bere na vědomí
 Dopis Veřejného ochránce práv Brno čj.6769/2009/VOP/JK ve věci podnětu manželů
Vopáleckých, Adamov.
 Inspekční zprávu z inspekce provedené na Základní škole Jedovnice, okres Blansko,
ve dnech 12. 01. - 14. 01. 2010.
 Poděkování Nadačního fondu Veronika Ráječko za poskytnutý finanční dar v roce
2009.
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 Oznámení o pořádání předvolebního mítinku dne 27. 03. 2010 od 14,30 hodin na
Havlíčkově náměstí, pořadatel Strana práv občanů.
 Sdělení společnosti Telefónica O2 Czech Republic o zrušení veřejného telefonního
automatu v lokalitě Na Kopci ve 2. / IV 2010 z důvodu jeho nevyužívání.
 Zápis z jednání komise životního prostředí konané dne 10. 03. 2010.
 Zápis z jednání komise sociálně zdravotní ze dne 11. 03. 2010.
Rada městyse souhlasí
 S vybudováním sjezdu a nájezdu přes pozemek městyse p. č. 2547 / 9 v k. ú.
Jedovnice, se stavbou sítí přes pozemky městyse p. č. 2068, 2547 / 9, 2551 / 2,
2551 / 4 v k. ú. Jedovnice, dle předloženého návrhu, žadatel pan V. Klein, Jedovnice.
 S provedením oplocení pozemku p. č. 170 v k. ú. Jedovnice, žadatel manželé Z. a J.
Matuškovi, Jedovnice.
 Se stavbou nového rodinného domu na pozemku parcela č. 1488 v k. ú. Jedovnice a se
stavbou NN sítě na pozemku parcela č. 1043 / 1 v k. ú. Jedovnice, dle předloženého
návrhu, žadatel pan M. Havel, Blansko.
 Se stavbou rekreační chaty na pozemku p. č. 1744 v k. ú. Jedovnice dle předloženého
návrhu, žadatel manželé J. a I. Kuběnovi, Blansko.
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice, konaného dne 15. 03. 2010 na
Úřadu městyse Jedovnice, dveře č. 20.
Na základě předložených zpráv a projednaných záležitostí Zastupitelstvo městyse Jedovnice:
Schvaluje:
1. Zapisovatelku paní Marii Gabrielovou, tajemnici ÚM.
2. Ověřovatele zápisu pana Jaroslava Zelinku, pan Ing. Kamila Kvasnicu.
3. Návrhovou komisi ve složení pan Jaroslav Charvát a pan Leoš Blažek.
4. Zprávu starosty městyse o kontrole úkolů ze zasedání zastupitelstva městyse
konaného dne 15. 03. 2010.
5. Rozpočet městyse pro rok 2010 včetně všech dodatků předložených na dnešním
jednání zastupitelstva městyse. Stanovuje jako závazné limity rozpočtu celkové
výdaje na jednotlivých paragrafech. Současně ukončuje platnost rozpočtového
provizoria na rok 2010
6. Delegování pravomocí Zastupitelstva městyse na Radu městyse: provádět rozpočtová
opatření do výše 500 000,- Kč ročně v jednotlivých závazných ukazatelích
(paragrafech) a zapojení dotací v plné výši
7. Dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí příspěvků dle
návrhu rozpočtu na rok 2010 v té výši a těm právnických osobám, které jsou uvedené
v příloze tohoto materiálu
8. Přijetí překlenovacího úvěru ve výši dokrytí deficitního rozpočtu (ke dni schvalování
rozpočtu se jedná o částku 1,916.100,- Kč), pokud finanční prostředky příjmové části
rozpočtu nepokryjí část výdajovou
9. Rozdělení prostředků z odvodu výtěžku z provozu VHP za rok 2009 dle
předloženého návrhu.
10. Přijetí dotace z MPSV Praha poskytované prostřednictvím JMK ve výši 304.000,- Kč
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na poskytování sociálních služeb.
11. Příspěvkové organizaci Mateřská škola Jedovnice, okres Blansko, IČO 62072889, se
sídlem Havlíčkovo náměstí 224, 679 06 Jedovnice, vedení účetnictví školy ve
zjednodušeném rozsahu podle § 9 odst. 2 vyhlášky č. 410 / 2009 Sb., s účinností od
01.01.2010
12. Příspěvkové organizaci Základní škola Jedovnice, okres Blansko, IČO 62073095, se
sídlem Nad Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice, vedení účetnictví školy ve
zjednodušeném rozsahu podle § 9 odst.2 vyhlášky č.410/2009 Sb., s účinností od
01.01.2010.
13. Smlouvu o financování investiční akce „Jedovnice, Habeš - výměna vodovodu -FPO“
14. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na
pozemku parcelní číslo 288/8 v k.ú. Jedovnice, která je majetkem městyse , mezi
Městysem Jedovnice, Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice, IČ 00280283, a
E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, 0028085400,
dle předloženého návrhu. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
15. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na
pozemcích parcelní čísla 14 / 1, 15 / 1, 15 / 2 v k. ú. Jedovnice, které jsou majetkem
Městyse Jedovnice, mezi Městysem Jedovnice, Havlíčkovo náměstí 71, 679 06
Jedovnice, IČ 00280283, a E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49
České Budějovice, IČ 0028085400, dle předloženého návrhu.
16. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na
pozemcích parcelní čísla 379/1, 2457/115, 370/1 v k. ú. Jedovnice, které jsou
majetkem městyse, mezi Městysem Jedovnice, Havlíčkovo náměstí 71, 679 06
Jedovnice, IČ 00280283, a E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49
České Budějovice, IČ 0028085400, dle předloženého návrhu.
17. Dodatek č. 1/2010 ke Zřizovací listině ze dne 14.10.2009 příspěvkové organizace
městyse Jedovnice Mateřské školy Jedovnice, okres Blansko s účinností od
01.04.2010.
18. Zrušení Smlouvy o spolupráci s obcí Krasovou ze dne 22. 11. 2002 ve znění
Dodatku č. 1 ze dne 08. 09. 2004, Dodatku č. 2 ze dne 15. 12. 2006 a Dodatku č.
3/07 ze dne 13. 07. 2007 s účinnosti od 01. 04. 2010.
19. Zrušení Smlouvy o výpůjčce s obcí Krasová ze dne 23. 10. 2002 ve znění Dodatku
č. 1 ze dne 09. 09. 2004, Dodatku č. 2 ze dne 18. 12. 2006 a Dodatku č. 3/07 ze dne
13. 07. 2007 s účinnosti od 01. 04. 2010.
20. Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 06120432 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí České republiky, mezi Městysem Jedovnice, Havlíčkovo náměstí
71, 679 06 Jedovnice, IČ 00280283, a Státním fondem životního prostředí České
republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, dle
předloženého návrhu.
21. Výjimku pro umístění velkoplošné reklamy Autokempu Olšovec s.r.o., Havlíčkovo
náměstí 71, 679 06 Jedovnice, IČ 60709448, z jednotného informačního systému
městyse.
Bere na vědomí:
1. Položkové členění rozpočtu pro rok 2010. Zastupitelstvo stanovuje, že v rámci
paragrafu se změna výdajů jednotlivých položek (kromě mzdových) povoluje.
Rozpis je přílohou zápisu.

5

Informace 2/2010

Ukládá radě městyse:
1. Předat rozpis schváleného rozpočtu zodpovědným pracovníkům za jednotlivé
paragrafy rozpočtu, ředitelům příspěvkových organizací městyse a zástupcům
institucí, kterým byly schváleny příspěvky na činnost pro rok 2010 včetně stanovení
podmínek čerpání a následné veřejnoprávní kontroly nakládání s přidělenými
financemi.
D. Pověřuje:
1. Radu městyse vypsáním výběrového řízení na výběr nejvhodnějšího finančního ústavu
na překlenovací úvěr, jejíž výběr zajistí komise jmenovaná radou městyse
2. Starostu městyse podpisem úvěrové smlouvy k převzetí překlenovacího úvěru s
vybraným finančním ústavem, doporučeným komisí jmenovanou radou městyse a
schválenou radou městyse.
3. Starostu městyse podpisem Smlouvy o financování investiční akce „Jedovnice, Habešvýměna vodovodu – PFO“
4. Starostu městyse podpisem Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
na pozemku parcelní číslo 288 / 8 v k. ú. Jedovnice, která je majetkem městyse, mezi
Městysem Jedovnice, Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice, IČ 00280283, a
E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ
0028085400 po jejím obdržení.
5. Starostu městyse podpisem Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
na pozemcích parcelní čísla 14 / 1, 15 / 1, 15 / 2 v k. ú. Jedovnice, které jsou majetkem
Městyse Jedovnice, mezi Městysem Jedovnice, Havlíčkovo náměstí 71, 679 06
Jedovnice, IČ 00280283, a E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49
České Budějovice, IČ 0028085400, po jejím obdržení.
6. Starostu městyse podpisem Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
na pozemcích parcelní čísla 379 / 1, 2457 / 115, 379 / 10, 370 / 1 v k. ú. Jedovnice,
které jsou majetkem městyse , mezi Městysem Jedovnice, Havlíčkovo náměstí 71, 679
06 Jedovnice, IČ 00280283, a E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49
České Budějovice, IČ 0028085400, po jejím obdržení.
Marie Gabrielová, tajemnice ÚM Jedovnice
Zprávy z radnice
Vybírání poplatků na rok 2010
Poplatky se vybírají od dubna, vždy v pondělí a ve středu od 8,00 do 11,00 hodin a od
12,00 do 17,00 hodin. V úterý, ve čtvrtek a v pátek se poplatky nevybírají !!!!
Poplatek za odpad – 500,- Kč na osobu a rok.
Poplatek za kabel. televizi – 800,- + 160,- DPH (odvod státu), celkem 960,- Kč na rok, tj.
80,- Kč měsíčně za 24 programů (ČT1, ČT2, Nova, Prima, ČT24, ČT 4 Sport, Noe, Nova
Cinema, Barandov, Nova sport, CS film (vysílá od 12 hodin, do 12 hodin CS mini pořady pro
děti) v jazyce českém, STV1, STV2, Markíza - programy v jazyce slovenském, „O“, MTVhudební programy, z nichž „O“ je v jazyce českém, RTL, RTL2, PRO7, SAT1, VOXprogramy v jazyce německém, Eurosport, CNN-programy v jazyce anglickém, Infokanálmístní vysílání a rozhlas FM)

6
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Poplatek za psa - 400,- Kč na rok, za každého dalšího psa 200,- Kč, v byt. domě nad 3
byty 1000,- Kč na rok, za každého dalšího psa 500,- Kč, důchodci 200,- Kč na rok.
Termín úhrady výše uvedených poplatků je do 30. 09. 2010. Můžete si platby rozložit na více
částek, které si dohodnete u paní Ševčíkové, tak, aby byl dodržen termín úhrady.
Poplatky za hroby - budou se platit až od července 2010, termín úhrady je do 30. 11. 2010.
Rovněž je možno platby hradit přes účet-potřebné variabilní symboly obdržíte u paní
Ševčíkové na čísle telefonu 516 528 213 nebo e-mailovou poštou kultura@jedovnice.cz.
Věříme, že si svoje záležitosti vyřídíte v daném termínu. Marie Gabrielová, tajemnice ÚM
Rozpočet Městyse Jedovnice pro rok 2010

ROZPOČET PŘÍJMU 2010
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1112
1113
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1122
1211
1334
1337
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1351
1361
1511
2460
4112
4116
4121
4123
4223

daň z fyz. osob
daň z fyz. osob
daň z příjmů fyz.
daň z příjmů právn. osob
daň z příjmů pr. osob (daň za městys)
daň z přidané hodnoty
odvody za odnětí půdy
poplatek za likvidaci odpadu
poplatek ze psů
lázeň (rekr.) poplatek
poplatek za užívání veř. prostranství
poplatek ze vstupného
poplatek z ubyt. kapacity (lůžkovné)
poplatek za povolení k vjezdu
poplatek za provoz. VHP (místní)
odvod z výtěžku VHP
správní poplatky
daň z nemovitostí
splátky půjčených prostř. (FRB)
neinvest. přijaté (dotace na výkon st. správy)
neinvest. dotace JMKÚ ( peč.služba )
obce na ZŠ, Krasová na MŠ a byt DPS
neinvest. dot.ZŠ
invest.. dotace (ZŠ+ATC)

1031 – pěstební činnost
2143 – cestovní ruch
3313 – filmová tvorba
3314 – činnosti knihovnické
3319 – ostatní činnosti v kultuře (sál Chaloupky)
3341 – rozhlas a televize
3349 – Informace
3392 – zájmová činnost v kultuře ( kulturní dům )
3612 – bytové hospodářství
3613 – nebytové hospodářství
3632 – pohřebnictví
3635- územní plánování
3639 – komunální služby
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60000
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400000
3362000
304000
538700
418600
5553600
31104500
200000
2640000
80000
14000
35000
750000
6000
70000
362000
140000
301000
7000
35000
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3722 – sběr a svoz komun. odpadu
3725 – tříděné odpady
3745 – péče o vzhled obce a zeleň
4351 – osobní asistence, pečovatelská služba
5311 – bezpečnost a veřejný pořádek
6171- správa
6310 - úroky z FRB
6402- finanční vypořádání (za volby 2009)
6409- ostatní činnosti
8115- zůstatek z roku 2009
8113 - dokrytí překl. úvěrem

Příjmy celkem

Schváleno zastupitelstvem městyse 15. 03.2010.

ROZPOČET VÝDAJŮ 2010

1031 – pěstební činnost
2143 – cestovní ruch
2212 – silnice
2219 – ostatní záležitosti (chodníky,…)
2221 – provoz veřejné sil.dopravy
2310 – pitná voda
2321 – odvádění a čištění odp. vod
2333 – úpravy drobných vodních toků
3311 – MŠ
3113 – ZŠ
3122 – střední odborné školství
3231 - zákl. umělecká škola
3313 – filmová tvorba (kino)
3314 – činnosti knihovnické
3319 – ostatní záležitosti kultury
3322- obnova a zachování kult.památek
3326- pořízení, zachování kulturních památek
3330 – činnosti registr.církví
3341 – rozhlas a televize
3349 – Informace
3392 – zájmová činnost v kultuře (KD)
3399 – ostatní záležitosti (KPOZ)
3419 – ostatní těl.činnost
3421 – využití volného času dětí a mládeže
3612 – bytové hospodářství
3631 – veřejné osvětlení
3632 – pohřebnictví
3633 – výstavba a údržba komunikací
3635 – územní plánování
3639 – komunální služby
3721 – sběr a svoz nebezp. odpad
3722 – sběr a svoz komun.odpadu
3723- sběr a svoz směsného odpadu
3725 – tříděné odpady
3729 – ostatní nakládání s odpady

53000
180000
43000
1551400
350000
14000
100000
5200
3000
372200
1638600

40054900

190000
1000000
700000
300000
135200
105000
200000
300000
1600000
3000000
10000
10000
308000
504000
283000
0
0
70000
1035000
120000
855000
60500
3716000
60000
290000
700000
105000
70000
500000
360000
65000
2018000
500000
790000
150000
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3745 – péče o vzhled obce a zeleň
4319 – ostat.výdaje (sociální komise+ZP)
4351 – osobní asistence
5311 – bezpečnost, policie městyse
5399 - ost.neinvest.transfery (přestupk.komise)
5512 – požární ochrana
6112 – ZM
6171 – činnost místní správy
6223 – mezinárodní spolupráce
6310 – obecné příjmy a výdaje
6320 – pojištění funkčně nez.
6399 – ostatní finanční operace
6409 – ostatní činnosti jinde nezařazené
8124 – splátky půjček
8114 - splátky půjček

Výdaje celkem

Schváleno zastupitelstvem městyse 15.03.2010.
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2500000

40054900

Marie Gabrielová, tajemnice ÚM

Soutěž o nejlépe opravenou památku Jihomoravského kraje
Rada Jihomoravského kraje (dále jen JMK) vyhlásila 12. 11. 2009 III. ročník soutěže O
nejlépe opravenou památku JMK se zahájením hlasování 01. 02. 2010. Soutěžilo se ve třech
kategoriích - velké stavby, díla výtvarného umění a drobné stavby. Celkem bylo přihlášeno
30 památek.
V letech 2008 a 2009 se nám podařilo opravit sochu sv. Jana Nepomuckého na
Havlíčkově náměstí. Celkové náklady na opravu činily 180.722,- Kč, z toho městys obdržel
dotaci ve výši 100.000,- Kč, zbytek hradil ze svých finančních prostředků. Rozhodli jsme se,
že tuto opravenou památku do soutěže přihlásíme, čehož se ujal pan Ing. Josef Plch. Naše
památka soutěžila v kategorii díla výtvarného umění. Společně s námi v této kategorii bylo
dalších 6 památek. V naší kategorii bylo oceněno pouze první místo, a to částkou 50.000,Kč. Ostatní místa oceněna nebyla. Pečlivě jsme všichni sledovali průběh hlasování od
počátku do samého konce, několikrát denně. Obraceli jsme se opakovaně na vás, občany,
také na všechny naše příbuzné a známé mimo Jedovnice. Od počátku jsme vedli, situace se
změnila 20. února, kdy nás předběhlo Veselí nad Moravou se svou štukovou výzdobou
v kostele sv. Andělů strážných. Šlo nám o všechno, tak jsme museli zase všichni společně
přesvědčovat všechny o smyslu hlasování a žádat o podporu. Na první místo jsme se vrátili
23. února. Tento stav trval až do 28. února, kdy byl poslední den hlasování. Ještě v 19,30
hodin jsme vedli o 50 hlasů, ve 20,15 hodin už jen o deset. Do půlnoci daleko, tak jsme
museli zabojovat. Podařilo se, zvítězili jsme s celkovým počtem 1015 hlasů, na druhém místě
skončilo Veselí nad Moravou, které získalo o 59 hlasů méně.
Děkujeme všem za zaslané SMS a za podporu, kterou jste nám při hlasování vyjádřili a
pomohli nám tak zvítězit. Finanční podporu, kterou bychom měli obdržet do konce března,
městys použije z větší části na dokončení úprav okolí sochy - např. osvětlení.
Je smutné, že jihomoravské sdělovací prostředky (Český rozhlas Brno a Česká televize)
věnovali svůj zájem pouze vítězné památce v kategorii velké stavby. Škoda.
Marie Gabrielová
Poznámka: Svátek sv. Jana Nepomuckého je 16. května. K tomuto datu připravujeme
slavnostní předání sochy občanům spojené s přednáškou restaurátorky MgA. Radky Levínské
o výsledcích restaurátorského průzkumu sochy a o průběhu restaurátorských prací. O akci
9
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budeme včas informovat obvyklými cestami (www.jedovnice.cz, textžurnál, úřední deska
ÚM).
Úřad městyse Jedovnice - evidence obyvatel - přehled k 3l. l2. 2009

Počet občanů

2714

Narozeno
z toho chlapců
z toho děvčat

25
12
13

Přihlášeno
Odhlášeno

43
43

Počet úmrtí
z toho mužů
z toho žen

26
13
13

Počet občanů k 31. 12. 2008
Počet občanů k 31. 12. 2009
Rozdíl

2 715
2 714
-1

V roce 2009 bylo uzavřeno manželství - Jedovnice
Rudice
Senetářov
Vilémovice
Celkem za matriční obvod uzavřeno manželství

15
3
0
2
20

První narození dítě v roce 2010 -- Miroslav Čech, nar. 16.01.2010, Jedovnice, Na Kopci 502
K datu 31.12.2009 nejstarší občanky
Anna Martinásková, Jedovnice, Kostelní č. p. 36 - 95 roků,
Marie Ošlejšková, Jedovnice, Tyršova č. p. 332 – 95 roků
Zdeňka Nečasová, matrikářka ÚM Jedovnice
Sběr železného šrotu – Jaro 2010
Úřad městyse dává na vědomí občanům, že bude proveden sběr železného šrotu
První termín od pátku 30. 04. 2010 do neděle 02. 05. 2010
Stanoviště na železný šrot
Havlíčkovo náměstí - parkoviště před Pavlékovými, Legionářská ulice u hřiště,
Habeš u lomu, Na Větřáku plocha před likusákem SPŠ
Za Kostelem u garáží ČSAD (nesmí omezit provoz autobusů), pro chataře na parkovišti nad
Tyršákem
Druhý termín od pátku 07. 05. 2010 do neděle 09. 05. 2010
Stanoviště na železný šrot
Chaloupky u Kříže, Na Kopci pod ,,Lipami“ nad kulturním domem
Barachov na pískovém parkovišti, pro chataře na parkovišti nad Tyršákem
Tomáš Kratochvíl, ÚM Jedovnice
10
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Volby – květen 2010
Stanovení počtu a sídel volebních okrsků
pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 28. a 29.května 2010
Na základě § 14 c písm. f zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a
vyhlášky MV č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona, ve znění pozdějších
předpisů, i n f o r m u j i
1. Počet volebních okrsků v Jedovnicích pro volby do Parlamentu České republiky je
stanoven na 2 okrsky.
2. Sídlem volebního okrsku č. 1 je obřadní síň na Úřadě městyse Jedovnice, Havlíčkovo
náměstí 71
3. Sídlem volebního okrsku č. 2 je zasedací místnost č. 3 na Úřadě městyse Jedovnice,
Havlíčkovo náměstí 71.
Stanovení počtu členů okrskových volebních komisí
pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 28. a 29. května 2010
Na základě § 14 c písm. c zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a
vyhlášky MV č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona, ve znění pozdějších
předpisů, s t a n o v u j i
1. Počet členů okrskové volební komise č. 1 (Městečko) v Jedovnicích pro volby do
Parlamentu české republiky na minimálně 5 členů.
2. Počet členů okrskové volební komise č. 2 (Chaloupky) v Jedovnicích pro volby
do Parlamentu České republiky na minimálně 5 členů.
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí
pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 28. a 29. května 2010
Na základě § 14 e odst. 7 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MV
č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů,
jmenuji
1. Zapisovatelkou okrskové volební komise č. 1 (Městečko) v Jedovnicích pro
volby do Parlamentu České republiky paní Zdeňku Korčákovou, Jedovnice.
2. Zapisovatelkou okrskové volební komise č. 2 (Chaloupky) v Jedovnicích pro
volby do Parlamentu České republiky paní Zdeňku Nečasovou, Jedovnice
Ing. Jaroslav Šíbl, starosta Městyse Jedovnice
Kabelová televize
Městys navázal spolupráci v oblasti internetu a kabelové televize s firmou Ing. Z. Lebiš,
Jedovnice. V letošním roce budou vyměněny všechny zesilovače sloužící k přenosu
kabelového vysílání a rovněž budou využívány optické kabely místo stávajících kabelů, které
nám slouží ve většině případů od počátku zavedení kabelové televize v Jedovnicích, tj. od
počátku 90. let minulého století. Tím by se měla zlepšit kvalita přijímaných programů v
celých Jedovnicích. Ne vždy jsou ale problémy v našem systému. Sami jistě víte, že vzniká
hodně nových programů a také je prováděna digitalizace vysílačů, což přináší v neomezeném
provozu rovněž problémy. Prosíme o shovívavost. Rovněž vás žádáme, abyste případnou
11

Informace 2/2010

zhoršenou kvalitu obrazu nahlásili na číslo telefonu 606760194, protože si můžete myslet, že
se čeká na nové vedení, ale ve skutečnosti to může být problém snadno odstranitelný.
Věřím, že společnými silami tento přechod zvládneme.
Sbírka pro Diakonii Broumov
V neděli 28. března 2010 uspořádala Místní skupina Českého červeného kříže humanitární
sbírku pro Diakonii Broumov. Bylo sebráno celkem 255 pytlů. 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. Děkujeme jménem potřebných za Vaši pomoc.

Další sbírka bude již v neděli 13.června 2010.
Bližší informace ke sbírce budou v kabel.TV a na plakátech.
Místní knihovna informuje

Statistika za rok 2009:
Stav knihovního fondu k 31.12.2009
Z toho naučná literatura
Z toho krásná literatura
Přírůstky
Úbytky
Registrovaní čtenáři
Počet návštěvníků
Počet výpůjček

10 844 svazků
3 347 svazků
7 497 svazků
268 svazků
200 svazků
228
1 684
6 947

Odebíráme 3 tituly periodik, v knihovně se můžete připojit na internet za 0,60 Kč /min.
(0,50 + 20% DPH).Výběr knih doplňuje výměnný fond z Regionálního oddělení Městské
knihovny Blansko, který je pravidelně obměňován.
Připravujeme v dubnu přednášku:
ve středu -- 14. dubna 2010 v 17.00 hod v komorním sále ZUŠ v MŠ Jedovnice
Nový Zéland - země protinožců (příběh o splnění životního snu)
Poutavé i poučné vyprávění a promítání připravil Jiří Mára.
Marie Grimová, knihovnice
Ze společenské kroniky

V měsíci březnu a dubnu 2010 oslavili životní jubilea
Březen
Ing. Doležal Stanislav
Na Kopci č. p. 566
08.03.
90 roků
Šlesingerová Marie
Jiráskova č. p. 29
05.03.
88 roků
Lošťáková Marie
Zahradní č. p. 699
12.03.
88 roků
Drochytková Svatoslava Na Kopci č. p. 636
10.03.
83 roků
Novotná Libuše
Zahradní č. p. 699
22.03.
82 roků
Janíček Robert
Jiráskova č. p. 187
07.03.
81 roků
Štelmachová Jana
Záměstí č. p. 101
23.03.
81 roků
12
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Ing.Kleinbauer Karel
Kocmanová Olga
Hadrava Vladimír

Olšovecká č. p. 327
Barachov č. p. 298
Palackého č. p. 280

10.03.
15.03.
20.03.

80 roků
80 roků
75 roků

Duben
Nejezchleb Rudolf
Formánková Květoslava
Kousalíková Drahomíra
Kocman Josef
Grimová Milada
Pavlík Jindřich
Kutilová Růžena
Švédová Antonie
Kaderková Marie
Kmeč Zdeněk
Šíblová Ludmila

Habeš č. p. 599
Jiráskova č. p. 465
Havlíčkovo nám. č. p. 390
Havlíčkvo nám. č. p. 130
Palackého č. p. 301
Zahradní č. p. 677
Jiráskova č. p. 382
Hybešova č. p. 516
Zahradní č. p. 699
Salajna č. p. 353
Legionářská č. p. 66

02.04.
05.04.
14.04.
15.04.
25.04.
10.04.
12.04.
16.04.
10.04.
17.04.
19.04.

88 roků
85 roků
85 roků
85 roků
85 roků
83 roků
83 roků
81 roků
80 roků
75 roků
75 roků

Blahopřejeme všem jubilantům, kteří v měsíci březnu a dubnu 2010 oslavili svá jubilea.
Přejeme pevné zdraví, štěstí a spokojenost do dalších let života.
Dne 29. 04. 2010 oslaví Diamantovou svatbu, 60 roků manželství,
manželé Jiřina a Jiří Pokladníkovi, Jedovnice, K Propadání č. p. 85
Přejeme jim stálé zdraví do dalších společně prožitých let.
V obřadní síni jsme uvítali nové občánky:
- Lauru Klímovou, Jedovnice, Na Kopci 375
- Tomáše Fránka, Jedovnice, Zahradní 677
- Violu Blahníkovou, Jedovnice, Habeš 704
- Filipa Havlinu, Jedovnice, U Hrubé lípy 609
Zdeňka Nečasová, matrikářka ÚM Jedovnice
Duchovní sloupek

Scandalus
V souvislosti s plánovanou generální opravou kaple v Kotvrdovicích se podařilo vypátrat
autora minulých stavebních úprav provedených před 50 lety. Rád přijel zavzpomínat na mládí
a pozval mě na návštěvu do Kolína nad Rýnem, aby mi mohl na nových sakrálních stavbách
ukázat, jak směřuje vývoj architektury k jednoduchým a zároveň chytře vymyšleným řešením
a jaká „kouzla“ se dají provádět s denním světlem.
Cesta do Kolína nad Rýnem byla pro mě tak trochu strašákem – už jsem byl leckde po
Evropě, ale nikdy jsem nebyl v zahraničí sám. Překonal jsem obavy a občasné pokušení na
něco se vymluvit, zjistil možnosti dopravy, zakoupil jízdenku a na konci února jsem se pustil
do tohoto dobrodružství. Až do Kolína to bylo v pohodě, v autobuse české firmy se mluvilo
česky, takže mi ani nepřišlo, že jsem v cizině. Napínavé to začalo být, když jsem vystoupil
v Kolíně nad Rýnem.
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Byli jsme s panem architektem, domluveni, že na mě bude čekat půl hodiny před
plánovaným příjezdem autobusu. Očekával jsem, že ho uvidím hned, ale i když jsem se
rozhlížel velmi pozorně, nikde jsem ho neviděl. Vzhledem k tomu, že autobus přijel dříve,
než měl, zůstal jsem klidný. Ani jsem si nesundal batoh, byl jsem přesvědčen, že během
několika minut se můj hostitel objeví. Rozhlížel jsem se po lidech, kteří se objevili v dohledu,
pozorně sledoval projíždějící auta a má nervozita pomalu narůstala. Ostatní spolucestující,
kteří zde vystoupili se mnou, si postupně rozebrali nějací jejich známí, zůstal jsem tam sám
v neznámém městě s nepatrnou znalostí němčiny. Nechtěl jsem svého dobrodince honit
telefonem, ale po půlhodině jsem usoudil, že už nastal čas zjistit, co se děje. Napřed jsem
zavolal na mobil na číslo uložené při dřívějším hovoru s panem architektem. Volané číslo
bylo nedostupné. Zkusil jsem pevnou linku, ale na druhé straně to nikdo nezvedal. Moje
fantazie se pustila do práce a produkovala různá vysvětlení. Hostitel na mě zapomněl nebo si
spletl datum. Čeká na jiném místě a stejně jako já si láme hlavu řešením neplánované situace.
Měl po cestě havárii. Musel do nemocnice z jiného důvodu. Nemyslel pozvání vážně a já
jsem to nepochopil. Nedošla mi emailová zpráva nebo jsem ji přehlédl...
Po hodině čekání jsem změnil téma a začal přemýšlet, jak to vyřeším sám. Můžu počkat
do večera a zkusit, jestli mě vezmou do autobusu domů, i když mám jízdenku na jiný termín.
Můžu koupit plán města, najít někde na okraji ubytování, na které by mi stačily peníze, a
zkoumat město samostatně. Nebo můžu zkusit spát někde pod mostem jako můj hostitel,
když sem uprchl před následky normalizace po invazi cizích vojsk do naší země v roce
1968...
Začalo pršet. No, to mi ještě scházelo! Před deštníkem jsem dal přednost dálničnímu
mostu na protější straně ulice. Je odtud vidět na místo, kde autobus zastavil, takže
očekávaného uvidím, když se snad objeví. Ale jak dlouho mám čekat, abych si předčasným
řešením situace na vlastní pěst nezkomplikoval život ještě víc a zbytečně? Přešel jsem ulici a
pokračoval v pochodování tam a zpět. Na to, abych se někde posadil, bylo moc chladno. Jak
bych asi trávil noc na takovém místě? A neměl bych problémy s policií nebo nějakými
místními bezdomovci?
Ukázalo se, že déšť, který umocnil mé šedivé myšlenky, urychlil řešení situace. Hned po
prvním otáčce při svém bezcílném pochodu jsem před sebou uviděl očekávaného hostitele.
Vystoupil z auta zaparkovaného mezi několika dalšími pod mostem a hleděl na mě stejně
překvapeně jako já na něho. Byl přesvědčen, že autobus zastaví tak, jak má, na tomto malém
parkovišti chráněném mostem před nepohodou, a tak čekal tam, jenže řidič si ušetřil najíždění
a vyjíždění z parkoviště a zastavil přímo na dálničním nájezdu. Zatímco já jsem si
představoval, že bude stát na místě, kde autobus zastaví, on zůstal sedět v autě, protože
v rádiu hlásili, že na dálnici jsou po noční vichřici popadané stromy a kvůli nim
třicetikilometrová kolona. Neviděl projíždějící žlutý autobus nebo přijel těsně po něm, a tak
se věnoval dennímu tisku přesvědčen, že tak dlouhá kolona se hned tak nepohne. Druhé
straně ulice nevěnoval pozornost, protože ho ani nenapadlo, že bych tam mohl stát, a navíc
tam z auta nebylo vidět stejně jako z druhé strany na auto. Mobil nemohl použít, protože
změnil přístroj i operátora, ještě si nepřepsal čísla a to své neoznámil známým. A tak jsme
oba na sebe hodinu zbytečně čekali, aniž by nás napadlo, že nás dělí jen několik desítek
metrů.
Nikdo nic nemyslel zle, nikdo nic zavrženíhodného neudělal, jednání všech
zúčastněných je pochopitelné. Jen se něco mělo zjednodušit, něco nestihlo a pozapomnělo,
jen jsme trochu víc spoléhali na to, že ten druhý udělá přesně to, co si já představuji. A byla
z toho docela horká hodina uprostřed zimního počasí. Na detailech záleží. Dokonalost je
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tvořena maličkostmi. Kdo se v době postu zabýval otázkou, co by mohl dělat trochu lépe, aby
bylo lépe jemu nebo jiným, možná také objevil nějakou „drobnost“, která však působila
stejné nepříjemnosti jako kamínek v botě. Náprava takové „maličkosti“ může být takovým
malým zmrtvýchvstáním. To velké, Ježíšovo, znovu prožijeme o Velikonocích jako nečekané
rozuzlení situace, kdy nikoho z jeho přátel nenapadlo, že ho po ukřižování a pohřbu ještě
někdy uvidí, a byli z toho stejně bezradní jako já při tom dlouhém čekání v Kolíně. Prožití
Velikonoc i z tohoto pohledu může být pro nás zpětně povzbuzením k tomu, abychom
pokračovali v hledání a srovnávání těch malých životních nesrovnalostí, které mohou být
nakonec příčinou velkých nesnází.
Kamínek v botě se latinsky vyjádří slovem „scandalus“, z něhož vzniklo české slovo
skandál. Docela hezky to vyjadřuje důvod, proč je dobré se těch „kamínků“ včas zbavit.
Václav Trmač, farář
Policie městyse Jedovnice informuje

Zpráva o činnosti Policie Městyse Jedovnice za období od 25. 1. 2010 do 18. 3. 2010
- 25. 1. 2010 strážníci ve spolupráci s policisty a psovody PČR Blansko provedli kontrolu
chatové oblasti se zaměřením na zabezpečení chat.
- 25. 1. 2010 strážníci přijali dvě oznámení o nálezu klíčů, které byly nalezeny na hrázi
rybníka Olšovec a na parkovišti u pošty. Nález byl zveřejněn na infokanále. Klíče uloženy na
PMJ k vyzvednutí.
- 29. 1. 2010 strážníci ve večerních hodinách provedli ve spolupráci s PČR kontrolu
restauračních zařízení v k.ú. Jedovnice. Kontrola byla zaměřena na dodržování nařízení
zákona č. 379/2005 Sb. - ochrana před škodami způsobenými tabákovými výrobky,
alkoholem. Během kontroly byly zjištěny celkem čtyři případy, kdy se podával alkohol
osobám mladším 18-ti let.
- 2. 2. 2010 strážníci řešili dopravní přestupek na Havlíčkově náměstí, kde řidič vozidla
porušil zákazovou značku B 28. Přestupek za „Zákaz zastavení“ byl vyřešen na místě
blokovou pokutou.
- 2. 2. 2010 strážníci přijali oznámení o nálezu klíčů na Havlíčkově náměstí. Nález uveřejněn
na infokanále. Klíče si následně převzal majitel.
- 3. 2. 2010 strážníci na žádost PČR Blansko provedli doručení písemnosti osobě, která se
převzetí záměrně vyhýbala.
- 3. 2. 2010 strážníci zjistili pachatele přestupku, který kouřil na zastávce MHD. Tímto se
dopustil přestupku dle výše uvedeného zákona č. 379/2005 Sb. Přestupek vyřešen na místě
napomenutím.
- 3. 2. 2010 strážníci na žádost MÚ Blansko dodali písemné dokumenty k přestupkovému
jednání pachatele z Jedovnic.
- 3. 2. 2010 strážníci šetřili případ nezaplacených útrat v některých restauracích a prodejnách
v Jedovnicích. Pachatel nezaplacené útraty na vyzvání strážníků všechny uhradil. Za své
jednání mu byla uložena bloková pokuta.
- 4. 2. 2010 strážníci šetřili přestupek v silničním provozu na Havlíčkově náměstí, kde řidič s
uložením blokové pokuty strážníkem nesouhlasil, a proto byla věc neodkladně oznámena na
odbor dopravy. Zde řidiče čeká mnohem větší postih, než který mu strážníci na místě
přestupku vyměřili.
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- 5. 2. 2010 strážníci při obchůzkové službě zadrželi pachatele, který odkopl z držáku
odpadkový koš. Tímto se mladík dopustil přestupku proti majetku, za který mu byla uložena
pokuta v maximální výši.
- 5. 2. 2010 strážníci na žádost PČR Blansko, doručili písemnost zájmové osobě trvale
bydlící v Jedovnicích, jelikož policisté osobu nemohli v místě bydliště několikrát zastihnout.
- 8. 2. 2010 strážníci objasnili přestupek proti majetku - poškození odpadkového koše.
Pachateli - opět osoba mladistvá, byla uložena maximální bloková pokuta a musel uhradit
způsobenou škodu.
- 9. 2. 2010 strážníci ve spolupráci s PČR Blansko na základě uzavřené koordinační dohody
provedli dopravně - bezpečnostní akci v Jedovnicích. Celkem bylo zjištěno osm přestupků šest řidičů nebylo za jízdy připoutáno, dva řidiči porušili zákaz zastavení.
Těmto řidičům byly na místě uloženy blokové pokuty.
- 9. 2. 2010 strážníci na základě oznámení šetřili přestupek v dopravě na silniční komunikaci
ve směru na Brno za hájenkou, kde skupina snowboardistů přeskakovala za plného provozu
přes komunikaci, čímž ohrožovali nejen své zdraví, ale i zdraví a bezpečnost projíždějících
řidičů. Tato činnost jim byla okamžitě zakázána a přestupek vyřešen napomenutím.
- 9. 2. 2010 strážníci ve večerních hodinách přijali oznámení od občana bydlícího na ulici Za
Kostelem, že se zde pohyboval podezřelý neznámý muž, který si prohlížel nemovitosti a
vstupní prostory do domů. Vzhledem k dlouhému časovému odstupu oznámení nebyl tento
muž po provedeném pátrání strážníků v uvedených místech zjištěn.
- 10. 2. 2010 strážníci ve večerních hodinách při obchůzce nalezli na ulici Na Kopci osobní
doklady uložené v tzv. ledvince. Po sepsání úředního záznamu byla nalezená věc předána
majiteli.
- 12. 2. 2010 strážníci přijali oznámení, že v prostorách domu s pečovatelskou službou na
ulici Zahradní, se pohybují dvě osoby, které navštěvují zde bydlící občany a nabízí různé
služby a v této souvislosti od nich požadují jejich osobní data. Strážníci na místě tyto osoby
zkontrolovali. V daném případě nedošlo k žádnému přestupkovému jednání, neboť do domu i
do obydlí občanů byli vpuštěni samotnými nájemci bytů a osobní data jim občané poskytli
zcela dobrovolně. Kontrolované osoby se mimo jiné prokázali platnou průkazkou jisté
společnosti, která poskytuje mimo jiné i dodávky elektrické energie.
- 14. 2. 2010 strážníci přijali oznámení o poškození dvířek kolumbária na místním hřbitově.
Po provedeném šetření a ohledání místa bylo zjištěno, že k poškození - rozbití skleněné
výplně došlo vlivem porušení spájeného spoje, který se otvíráním dvířek ulomil. Žádná jiná
škoda zde nevznikla. Ve věci byl sepsán úřední záznam.
- 15. 2. 2010 strážníci přijali oznámení, že se po obci pohybují podomní prodejci, kteří
převážně starším lidem nabízejí různé zboží za neodolatelné akční ceny a poté při placení
dochází k okrádání těchto osob někdy o veškeré naspořené úspory. Oznamovatelka naštěstí
tyto prodejce rázně z domu vykázala a sdělila jim, že věc ihned oznámí obecní policii. Poté
prodejci okamžitě nasedli do vozidla a z místa odjeli. Následně strážníci provedli pátrání po
uvedeném vozidle, které oznamovatelka popsala, ale jeho výskyt již nebyl v Jedovnicích
zaznamenán. O věci byla vyrozuměna dozorčí služba PČR.
- 16. 2. 2010 strážníci od dozorčího PČR Blansko přijali oznámení o vloupání do osobního
auta, které bylo zaparkováno na parkovišti na ulici Zahradní u DPS. Doposud neznámý
pachatel z vozidla odcizil osobní věci, doklady, platební kartu, mobilní telefon a finanční
hotovost. Krádeží majiteli vozidla způsobil škodu na odcizených věcech ve výši cca 6.000,Kč a na poškozeném vozidle škodu cca 4.000,- Kč. Věc šetří OO PČR Blansko.
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- 17. 2. 2010 strážníci přijali žádost o spolupráci při pátrání po neznámém majiteli psa a
psovi, který pokousal dítě. Následně bylo ve věci provedeno strážníky šetření, vyslechnut
zraněný chlapec a na základě jeho výpovědi bylo vytipováno několik majitelů psů dle popisu,
které chlapec uvedl. Po zdlouhavém šetření se podařilo majitele psa zjistit a zajistit vyšetření
psa, které je nutné provést opakovaně na veterině. Nakonec bylo zjištěno, že celá událost se
odehrála úplně jinak, než zraněný chlapec uvedl rodičům a strážníkům a to proto, že chlapec
si zranění zavinil vlastní vinou, neboť psa, kterého měl majitel uzavřeného za plotem na
svém pozemku dráždil a strkal přes plot ruce, čímž došlo k jeho poranění.
- 18. 2. 2010 strážníci přijali oznámení o krádeži zhrnovadel sněhu na ulici Na Větřáku.
Doposud neznámý pachatel zde v nočních hodinách odcizil celkem pět kusů těchto
zhrnovadel. Vzhledem k způsobené škodě se pachatel dopustil přestupku proti majetku. Věc
šetří PMJ.
- 18. 2. 2010 strážníci přijali oznámení o krádeži dvou párů běžek ze suterénu domu na ulici
Zahradní. Pachatel tyto lyže odcizil, aniž by musel překonat jakoukoliv překážku a použít
násilí. Dveře do uvedených prostor v době krádeže nebyly uzamčeny. Svým jednáním se
pachatel dopustili přestupku proti majetku.
- 19. 2. 2010 strážníci přijali oznámení, že na ulici Barachov neznámý řidič s vozidlem
havaroval a narazil do rozvodné skříně telefonu a z místa nehody ujel. Strážníci ihned
provedli pátrání po neznámém řidiči a tohoto po krátké době vypátrali a zajistili. Na místo
byla přivolána hlídka dopravních nehod, která si věc na místě převzala.
- 20. 2. 2010 strážníci v nočních hodinách řešili rušení nočního klidu na ulici Na Kopci.
Zadrželi zde tři mladíky, kteří se zúčastnili plesu, konaného v kulturním domě. Mladíci svým
hlasitým projevem rušili obyvatele domů v uvedené lokalitě. Strážníci důrazně mladíky
napomenuli a vyzvali je, aby zanechali tohoto jednání, čehož uposlechli a odešli do
kulturního domu, kde se ples konal. Přestupek vyřešen na místě napomenutím.
- 20. 2. 2010 strážníci přijali oznámení o rozbití skleněné výplně okna u rodinného domu na
ulici Habeš. Zde doposud neznámý pachatel za použití přenosné dopravní značky, kterou vzal
od benzinového čerpadla rozbil skleněnou výplň okna u rodinného domu, čímž majiteli
způsobil škodu ve výši cca 700,- Kč. Věc šetří PMJ jako přestupek.
- 24. 2. 2010 strážníci ve večerních hodinách provedli odchyt volně pobíhajícího psa. Pes byl
umístěn do kotce na úřadě a po zjištění majitele byl předán. Věc řešena napomenutím.
- 26. 2. 2010 strážníci přijali oznámení o náhlém úmrtí v DPS na ulici Zahradní. Strážník na
místě zajistil do příjezdu PČR místo úmrtí. Věc předána k šetření PČR.
- 26. 2. 2010 strážníci při obchůzkové činnosti nalezli klíče, které byly následně předány
majitelce.
- 1. 3. 2010 strážníci přijali oznámení o havarijním stavu silniční komunikace v Chaloupkách
ve směru na Brno. Na místě byly zjištěny dva hluboké výtluky, které nebyly žádným
způsobem označeny a tím bezprostředně ohrožovaly bezpečnost a plynulost silničního
provozu a hrozila škoda na vozidlech projíždějících v daném úseku. Věc byla ihned
oznámena na dispečink OSS Blansko, která neprodleně provedla označení místa dopravním
značením.
- 5. 3. 2010 strážníci v nočních hodinách řešili přestupek proti veřejnému pořádku, kterého se
dopustili dva mladíci, kteří při cestě z restaurace svým velmi hlasitým projevem rušili noční
klid. Tito byli strážníky vyzváni, aby zanechali svého hlasitého projevu. Přestupek vyřešen
na místě napomenutím.
- 6. 3. 2010 strážníci provedli kontrolu čtyř osob, které se nacházeli na rampě u pošty, kde
znečišťovali nedopalky od cigaret uvedený prostor. Osoby byly vyzvány k úklidu
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znečištěného místa, které ihned uvedli do původního stavu. Věc vyřešena napomenutím.
- 7. 3. 2010 strážníci při obchůzkové službě zjistili vrak vozidla na parkovišti na Barachově,
který byl převrácen na pravém boku. Aby nedošlo k ohrožení života a zdraví, vrak vozidla
strážníci převrátili zpět na kola. Poté byl majitel vozidla písemně vyrozuměn, aby si vrak v co
nejbližší době na své náklady odstranil. Po pachatelích přestupku pátrá PMJ.
- 10. 3. 2010 strážníci přijali oznámení o nálezu klíčů na Havlíčkově náměstí.
Věc uveřejněna na infokanále a klíče uloženy na služebně PMJ k vyzvednutí. Klíče následně
předány majiteli.
- 12. 3. 2010 strážníci při výkonu noční služby provedli asistenci při havárii osobního
vozidla, která se stala za obcí Jedovnice ve směru na Brno, kde řidič vlivem nepřizpůsobení
rychlosti na zledovatělém povrchu dostal smyk a sjel ze silnice do rokle. Strážníci na místě
řídili dopravu.Věc byla na místě předána po příjezdu skupině dopravních nehod Policie ČR.
- 16. 3. 2010 strážníci při silniční kontrole na Havlíčkově náměstí řešili dopravní přestupek
řidiče, který se svým vozidlem zaparkoval přímo na zastávce a v „Zákazu zastavení“.
Vzhledem k tomu, že řidič odmítl strážníkovi předložit doklady potřebné k řízení vozidla a
následně odmítl prokázat svoji totožnost, byla na místo vyžádána hlídka PČR Blansko, aby
zjistila totožnost řidiče. Po příjezdu hlídky byla jeho totožnost zjištěna a ověřena a přestupek
byl hlídkou policie vyřešen na místě blokovou pokutou. Tím, ale věc pro řidiče nekončí,
neboť je důvodně podezřelý z přestupku proti veřejnému pořádku, kterého se dopustil tím, že
neuposlechl výzvy veřejné osoby – strážníka. Řidiči za toto jednání hrozí v přestupkovém
řízení bloková pokuta do výše 5.000,- Kč.
Informace pro občany k platnosti řidičských průkazů:
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni
vyměnit do 31. prosince 2010.
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni
vyměnit do 31. prosince 2013.
S nastávajícím jarním počasím se objevují podvodníci, kteří se v obchodech slušně domáhají
k rozměňování větších bankovek za menší. Přitom neustále mění svoje požadavky a
prodavačku nakonec v její neprospěch oklamou a okradou. PMJ doporučuje obchodníkům,
aby se do výměny peněz nepouštěli a tyto lidi odmítli např. z nedostatku drobných a odkázali
na rozměnění v bankovních ústavech, neboť jak se říká „za dobrotu, na žebrotu“.
Od měsíce dubna začnou strážníci opětovně provádět kontrolní měření na dodržování
rychlosti vozidel, a to buďto samostatně nebo ve spolupráci s PČR na základě uzavřené
koordinační dohody o vzájemné spolupráci.
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
Zprávy z Jedovnic

Fernet
Malý, ale zajímavý postřeh od obchodního pultu z prodejny nápojů v budově hotelu
RADO. Potřeboval jsem koupit láhev Fernet Stocku. V nabízeném výběru byly vystavené tři
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možnosti, s rozdílnými cenami. Vedle řady Fernet Stock Citrus byly dva druhy
„obyčejného“. Ty dva obyčejné, „stejné“, se od sebe lišily pouze cenou. „Jak to, když jsou
stejné, má každý z nich jinou cenu? „Ta pravá řada, jsou z letošního roku. Ty druhé jsou
ještě z prosincové dodávky, kdy byl fernet levnější“, odpověděla paní vedoucí prodejny.
IM
Slepičí srdce
Narodila jsem se prý nohama napřed, myslím, že na noc. Podzimní nebe zakryla temná
mračna a můj osud je dle astrologické předpovědi nekonformní rošťák bojující až do stáří
s obtížemi.
Prváci přicházejí na svět ze zaječí lásky infantilních, Amorem stižených jedinců, kteří ne
vždy přivedou své potomstvo do útulných doupat. Měla jsem štěstí. Mé přivítání v rodném
domě bylo velkolepé. Na návštěvě právě trůnily sudičky, tři tety, připravené přispět mé
křehké matce v šestinedělí radami a nahříváním škrobených zavinovaček. Otec nechyběl –
byl hezkým, snědým mužem a ovládal hru na několik hudebních nástrojů.
Říká se, že zážitky dětství nás provázejí celým životem. Táta „Východočech“ s odlišným
nářečím pro mne byl a zůstává romantikem, vypravěčem, kreslířem, ale i pilotem sportovního
plachťáku a hlavně muzikantem. Maminku miloval a svůj vztah se jí snažil proto vyjadřovat
zejména muzicírováním a po bohémském způsobu laškovně, jenže pragmatická, o pět let
starší maminka se stáhla k praktické rovině bytí, své práci , pletení čepic a zatvrdila se.
Možná si připadala na dobývání stará. Vycítila jsem to odmítnutí. Čepic bylo nepočítaně.
V té době se mému otci začaly kazit nástroje, na které cvičil v pokoji u okna do zahrady.
Pokud se ale horší část dospěláckého ega odehrává za pevnějšími dveřmi, dítě jen chvíli
zápolí s přelepenou špehýrkou a pak se jde věnovat užitečnějším věcem. Svého otce jsem
poprvé uslyšela pořádně zařvat mnohem později a z docela jiných důvodů, když zoufale
spěchal na WC. Já, šestnáctiletá, tam seděla a tajně kouřila startku. Ve zmatku jsem ji típla o
umělohmotné prkénko, otevřela a z pusy mi vylítlo zděšené: „Co chceš, vole!?“ A měla jsem
ji.
Jinak si můj tatínek vyřizoval účty jen skrze nástroj a když saxofon s klarinetem střídavě
povykovaly své lkaní a klení, odcházela se maminka, s hrdě podmračeným čelem, uklidit na
druhou stranu domu.
Bydlení bylo dvougenerační, tak ještě babička s dědou z máminy strany. Babička platila
za budík rodiny, vlastnila mnoho energie a obětavosti a chovala slepice za zdí (o tom
později). S dědou ovládali včelstvo v zahradě, nerozlučné manželství, medomed a dřinu na
lukách a políčkách. Tahali mě v rámci hlídání s sebou na malém kočárku značky
„Princess.“Technický pokrok však uháněl kupředu rychleji a tak jsem svůj první kontakt
s železným obrem technického původu zažila asi dvouletá právě s nimi. Jednalo se o sekačku
na trávu s dlouhým krkem fukaru. Pamatuji si onen strašlivý zvuk a plivání selanky na
vlečku. Řvala jsem babičce mezi koleny hrůzou, neboť jsem mašinu považovala za podivné
zvíře, jež mne může pohltit, semlít a vyplivnout úplně stejným způsobem. Toto první setkání
s dokonalejší technikou předznamenalo a ovlivnilo můj celoživotní postoj k ní. Je odcizený a
negativní.
Vraťme se proto ke slepicím za zdí. Byly situace, kdy babička nechala vejít slepičí
lordstvo pod zastřešenou verandu domu. Nekompromisně, telepaticky, s upřeným pohledem
sdělila drůbeži s očí do očí svůj plán, kdy se budou stříhat paznehty a těm „na omáčku“
projevila o poznání větší soucit. Museli jsme se všichni otočit zády, přičemž jsme se
dozvěděli, která adeptka je k obědu vytipovaná. Vzápětí se babiččino a slepičí vzájemné
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přilnutí změnilo na dvorku v honičku na život a na smrt. Babiččina ruka byla pevná a rychlá,
přesto jsem se vždy odvrátila a zakryla zrak.
Slepice bydlely za zdí malé kuchyně v přístěnku s žebříkem. Tento malý činžáček
s bidýlky skýtal tajemství nedobytného prostoru, kolektivního tepla, šimravých peříček a
schoulené pokory. Cítila jsem zřetelně jeho energii za stěnou, když jsem musela ulehnout
v izolaci malé kuchyně s dětskými nemocemi. Na mohutné pelesti jsem se před spaním
otáčela čelem ke zdi a naslouchala slepičí pospolitosti, tichému hnízdění, kvokání a šelestění
nohou na bidýlkách. Tlukot mého srdce zněl vlnobitím. Věděla jsem, že podmínky jejich
života jsou stísněné a tak jsem jim do čerstvě vymalované omítky nakreslila různé vývojové
vzkazy mé osobnosti a ptačí zob.
V domě nás tenkrát žilo šest včetně maminčina bratra. Přesto jsem dětský pokoj
nepotřebovala. Dětství existovalo všude od sklepa po půdu. Objevovalo tajemné kouty, světla
a stíny, nejrůznější vůně i pachy starobylosti, tradiční náčiní prarodičů. To vše překlenovala
monstrózní střecha půdy jako kajuty zaoceánské lodi. Všude se odehrával příběh. V té době
nebylo snadné náš dům přejít, ani obejít. Ve své členitosti nabízel zajímavá překvapení. Např.
botník s botami všech stylů byl pro holčičího jedince mé doby skutečným pokladem. Potácet
se na podpatcích v babiččině kombiné jsem vydržela opravdu dlouho, zvláště když k tomu
zpíval Karel Gott. Babička mimo jiné skrze svoji víru denně komunikovala s Bohem a anděly
a zvala je dovnitř. Věřím, že náš dům hlídali, spali pod dřevěnou podlahou a hovořili
s babičkou stejně, jako já se slepicemi. Nezměnila to ani první televize, na kterou k nám
chodili sousedé, dokonce ani rozhodnutí mých rodičů odejít za novým životem do paneláku
v okresním městě počátkem sedmdesátých let. Dostala jsem svůj vlastní pokoj a uzavřela se
v něm se svými knížkami a fantazií. Táta nacpal klarinet do mrňavé skříně a uzamknul na
klíč. Mámě zůstalo její přísné čelo. Přesto jsme se nakonec víkend co víkend začali
pravidelně vracet za babičkou a dědou do rodného hnízda. To za odměnu mých školních
známek a pro slepičí srdce.
Hana Bartošková
Martina Sáblíková a Jedovnice ?
Ne, Martina Sáblíková nemá s Jedovnicemi nic společného. Ale přece. Ve druhé polovině
osmdesátých let, před dvaceti třemi lety, tedy,v roce kdy se dnešní olympionička narodila,
tehdejší okresní školní inspektor se zaměřením na tělesnou výchovu a sport, Paed.Dr.
Antonín Vévoda, organizoval v Jedovnicích v penzionu NIKA seminář pro školské
pracovníky, zaměřený k rozvoji sportu a tělovýchovy na školách.
Na večerní besedu pozval trenéra rychlobruslení z okolí Žďáru a Nového Města n. M,
jehož jméno si již nepamatuji. Pamatuji si však z jeho vyprávění, že je u nich velký zájem o
rychlobruslení a to, v jakých podmínkách trénují. Bez finanční podpory, jenom na přírodních
zamrzlých plochách různé úrovně.“To víte, nehrajeme fotbal ani hokej.“
Ani tyto macešské podmínky však tamní nadšence pro rychlobruslení neodradily. Jak dnes
vidíme, tak dlouholetá vytrvalost přinesla své výsledky. Možná, že právě toto tvrdé prostředí
k tréninku, které nutí překonávat obtíže, přivedlo Martinu Sáblíkovou ke zlatým medailím.
IM
Procházka po Jedovnicích před druhou světovou válkou
Každý z nás se někde narodil a nemusí to být vždy jeho domov.Domov je mnohem širší
pojem.To je rodina,dům či byt kde žiji, ulice, kamarádi, škola, místa v přírodě, které jsem si
oblíbil a na něž rád neustále vzpomínám a v neposlední řadě město či vesnička, kde jsem žil
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celé své mládí a kam se rád vracím,nebo tam žiji celý svůj život a považuji toto místo za
nejlepší a nejdůležitější na světě.Z těchto pocitů vzniklo to známé a nehynoucí rčení básníka
naší krajiny, národního umělce Halase: „Já se tam vrátím…“.
Co je pro Halase Kunštát, to jsou pro mnohé z nás Jedovnice. Místo s dlouhodobou tradicí
působící pro okolí coby středisková obec, řečeno dnešní terminologií, obec, která je
domovem po dlouhé období více než dvěma tisícům obyvatel a známá pro celý střed Moravy
svým velkým rybníkem,známým za starých časů pod jménem „Pilščák“ a nyní již
dlouhodobě Olšovec. Lidé se rodí,mnozí odcházejí, ale do Jedovnic v posledním období,díky
bytové výstavbě v osmdesátých letech přišlo mnoho nových občanů,z nichž většina se již
považuje za domorodé a mají Jedovnice rádi.Vždyť naše obec jim poskytuje nejen
bydlení,ale širokou síť různých služeb, kulturního, společenského i sportovního vyžití.
Každý z nás má svou historii. Historii má rodina, průmyslový závod, ale především lidské
sídliště, ať je to vesnička,městečko, či velké město. Historii, a to ne nějak krátkodobou, mají i
naše Jedovnice. O době dávno minulé nás seznamuje pan Ing. Josef Plch. Když se však
sejdou ti nejstarší, pak rádi vzpomínají na dobu svého mládí, kde a jak co bylo na Náměstí,
co v Chaloupkách, nebo v Ulici, jak se to dříve tam či onde jmenovalo, kdo tam bydlel, no
prostě vzpomínky živé,ale čím dál více vzdálené,až odchodem této generace zapadnou úplně.
A proto pojďte s námi po Jedovnicích a zastavme se společně alespoň minutu a oživme si, jak
to tenkrát vypadalo.
A protože naše putování bude trvat poměrně dlouho, podívejme se, kde se dalo co
nakoupit,ve kterých obchodech, do které hospody mohl člověk zajít a posedět, u kterého
řemeslníka či živnostníka se dalo co udělat nového, nebo opravit. Nezapomeneme ani na
takovou službu jako bylo tenkrát zdravotnictví, které mělo působnost pro široké okolí.
Pojďme tedy nakupovat a začněme od Chaloupek směrem k Městečku.
První obchod se smíšeným zbožím byl paní Hřebíčkové (v domě M. a Zd. Šebelové,
nahoře v Chaloupkách), obchod pana Buriana (u kříže, dům Opltových), spolek Vzájemnost Včela (dnešní zavřený obchod Pod Lipami). V ulici U kříže byl obchod Ošmerů, kde se
prodávala síta, řešeta a podobné zboží. Vlevo nad Křížem byl malý obchůdek s knoflíky a
nitěmi (dnešní galanterie) pana Otakárka jak se mu tenkrát říkalo i když jeho těžiště prodeje
bylo především na jarmarcích. Pod velkou lípou, která tam stojí dodnes, měla dřevěný
krámek teta Lína a prodávala tam ovoce a hlavně cukroví. Nebylo jediné taneční zábavy, aby
svoje zboží nenabízela přímo na sále. Naproti této budce přes silnici byl přístavek řezníka
pana Hédla, který prodával své výrobky jen ve středu a v neděli dopoledne.
Půjdeme - li dál tak polevé straně byl ještě další obchod se zeleninou Ševčíkových (dům L.
Doležela), pak pekárna a prodejna pečiva pana Kocmana. Těžiště jeho činnosti bylo pečení
domácího chleba. Hospodyně doma připravily těsto do tak zvaných slaměnek, děcka –
školáci je na trakaři cestou do školy předali k upečení a cestou ze školy jej brali upečený
domů. Každá domácnost měla svoji značku vyraženou na chlebě a nikdy nedošlo k záměně.
O dva domy dál „U Nečasů“ byla první prodejna firmy Baťa, která se později přestěhovala na
Panský dům, kde sloužila až do otevření obchodního domu. A zase o dům dál bylo řeznictví
pana Grimy a potom cukrárna pana Formánka, který také provozoval fotografování. Na tu
dobu velmi pěkná prodejna byla vyhledávána především mladými lidmi a „lufťáky“, kteří již
v té době navštěvovali Jedovnice na letní byt. Druhá cukrárna vznikla až po roce 1938, kterou
si otevřel pan Kovařík – řečený Plachta, když se svou rodinou musel jako skoro všichni Češi
opustit Slovensko. Pro starší generaci je v jejich školních letech nezapomenutelný obchod se
školními potřebami pana Holuba staršího i mladšího a na Mílu paní Holubovou, která již v té
době obsluhovala ruční benzinové čerpadlo,které bylo na okraji ulice. Nesmíme zapomínat na
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tehdejší poměry moderní obchod s textilem „U Sedláků“, který přežil ještě dlouhou dobu po
válce. Tam, kde je dnes trafika pana Ševčíka, byl také obchod s přesně neurčeným zbožím
pana Charváta staršího. Následuje na této straně řeznictví U Kousalíků, pak druhá prodejna
Vzájemnosti - Včela a na rohu ulice od Záměští prodejna železářství pana Kučery – „U
Bóbínků“.
Vraťme se zpět a přejděme na druhou stranu ulice, chcete - li náměstí. Půjdeme - li nahoru
byl tam druhý obchod se železářstvím pana Kocmana, který měl nakladatelství a vydával
pohlednice Jedovnic a Moravského Krasu. Dále pak další řeznictví pana Sedláka „U
Sedláčků“. Těsně před válkou byla otevřena drogerie, kde je dodnes. Několik domů směrem
k radnici byl obchod s moučnými výrobky a krmivy rodiny Šebelů, pak více znám jako
obchod „U Černínů“, který převzal funkci prodeje mléka a mléčných výrobků. Na rohu za
starou radnicí byl dům rodiny Hochvaldů, kde byl hlavním artiklem prodej a nákup kůží. Co
z této rodiny, která nikomu neublížila zbylo, je památka na hřbitově. Je zde památka na lidi,
kteří zahynuli v koncentračních táborech. Přes ulici byl dosti velký obchod s potravinami
mladého Charváta. Tento rohový dům, kde je dominantou tiskárna,měl několik nájemníků a
také se tam vystřídala řada různých živností (prodej a oprava hodin, zubní technika apod.)
Nelze zapomenout na několik dřevěných budek u silnice pod hasičskou zbrojnicí, kde vévodil
pan Foral se svým stánkem se zeleninou a pan Roudný a Vilda Doležel se správou hodinek.
V Záměští měl malou prodejnu pan Pokladník, který měl občas pronajatý třešňový sad nad
„Riviérou“ a prodával rekreantům třešně.
Je zřejmé, že v této hektické době, poznamenané válečným nebezpečím vznikaly a
zanikaly malé obchůdky, ale co přetrvávalo, byl nákup „na knížku“. Při nákupu se zapisovala
hodnota odebraného zboží a po zaplacení příslušné částky, obvykle na konci měsíce (nebo při
výplatě) byl dluh umazán. Nebyla to snad předzvěst platebních karet?
Jen Vzájemnost - Včela měla zvláštnost, že hodnoty nákupu prodávající vracel v tzv.
bločcích, které se za rok (nebo půl) spočítaly, svázaly do balíčku a dle výše hodnoty byl
umožněn jakýsi prémiový nákup.
Takže máme nakoupeno, panimáma bude spokojena a dostali jsme správnou
prvorepublikovou žízeň a proto půjdeme do hospody, ale to až příště!
Rudolf Kuběna
Příjemné odpoledne s melodiemi Glenna Millera
Takové chvíle v atmosféře swingové hudby prožívali v neděli 14. března hosté na koncertním vystoupení Jedovnického Big - Bandu, který v kinosále vystoupil s nejznámějšími a
nejoblíbenějšími Glenn Millerovými skladbami.
Jedovnický Big - Band vznikl seskupením „starých“ hudebníků do nového souboru,
zaměřeného na jiný hudební proud. Pod vedením kapelníka Jaroslava Šíbla a uměleckého
vedoucího Jaroslava Zouhara.
Výsledkem několikaměsíčního náročného nácviku byl dnešní koncert, o kterém můžeme
říci, že jak počtem návštěvníků, tak jejich reakcí na jednotlivá hudební vystoupení, bylo
úspěšný.
V hudebním programu, který byl zahájený a ukončený „znělkou“ Stardust, uváděly slovem
děvčata ze základní školy, Kateřina Sehnalová (Bukovina) a Klaudie Blahníková.
V ukázkách ze života Glenna Millera vystupoval Roman Hrazdíra (Rudice) v rolích zastavárníka, podplukovníka a přítele Chummiho. Manželku paní Helenu Millerovou představila
Veronika Kuncová a samotného Glenna Millera zahrál Josef Plch ml. V dívčím pěveckém
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triu při skladbě Beer Barrel zpívaly paní a slečny Marie Doleželová, Karolína Smejkalová a
Anna Šíblová.
Není bez zajímavosti, že z osmnáctičlenného orchestru, včetně dvou děvčat, jsou téměř
všichni jeho členové absolventi nebo ještě žáci jedovnické umělecké školy, ve věkovém
rozpětí od sedmnácti do padesáti let. Jsou zde i hudebníci z první dechové hudby LŠU
Jedovnice, což opět potvrzuje úspěšnost rozvoje dlouhodobé činnosti této školy a jejího
„zakladatele“ pana Jiřího Gundackera. Někteří z těch starších, kteří se během života odstěhovali do jiných míst, na zkoušky „bandu“ rádi dojíždějí.
K úspěšnosti koncertního odpoledne značně přispělo také technické zázemí. „Zvukaři“ pan
Jiří Šubrt s panem Michalem Szlávikem a paní Helena Pernicová, která z vlastní iniciativy
pomocí kamery a projektoru celé vystoupení zpestřila promítací technikou osvětlením
horizontu nad orchestrem.
Jako autor těchto řádků si dovoluji o prvním velmi úspěšném vystoupení Jedovnického
Big - Bandu napsat svoji představu, že toto vystoupení nezůstane ojedinělé, ale že se stalo
počátkem nového hudebního proudu v Jedovnicích.
IM
Mateřská škola Jedovnice se představuje ….
Kamarádi Moravského krasu
…aneb projekt MŠ Jedovnice, který je
zaměřen na akce a výlety v Jedovnicích a do
blízkého okolí. Projekt probíhá již druhý
školní rok.
Cílem je poznávání přírody v různých ročních
obdobích,
vytváření
citového
vztahu
k přírodnímu a kulturnímu bohatství, a to
nejen v místě bydliště.
Někdy bývají úkoly těžké, děti by je samy
nezvládly, proto vyzveme ke spolupráci
rodiče.
Jiný úkol je připraven jen pro děti a potom se
akce koná dopoledne bez rodičů.
Za velmi zdařilé výlety uvádíme:
 Za vodníkem Olšovečkem, kde děti s
rodiči poznávaly okolí rybníka Olšovce
a na stanovištích plnily připravené
úkoly.
 Za skřítkem Podzimníčkem, zaměřený
na sběr a poznávání podzimních plodů a listů.
 Tříkrálový průvod, který nás zavedl do našeho kostela, kde jsme za doprovodu varhan,
na které hrála Magdalena Javorská, společně zpívali koledy a potom jsme si poslechli
poutavé vyprávění poučné pohádky z úst pana děkana Václava Trmače.
 Od mlýna ke mlýnu opět s rodiči. Cestou se děti dozvěděly název již zaniklého
rybníku, hledaly určité druhy rostlin, apod. V cíli, u větrného mlýnu v Rudici jsme si
za odměnu opekli špekáčky.
Letošní rok jsme zahájili výletem do pohyblivé Moravské vesničky v Blansku.
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Bohaté sněhové nadílky jsme využili ve Sněhohrátkách. Akce opět pro rodiče a děti.
Jak probíhala se můžete dočíst v následujícím článku.
V jarních měsících plánujeme návštěvu autokempu Olšovec v Jedovnicích a pěší výlet
s rodiči do jeskyně Balcarka v Ostrově u Macochy.
Vítáme jakoukoli pomoc a spolupráci od rodičů a těšíme se na zájem a přízeň dětí. Odměnou
nám jsou jejich spokojené tváře.
Za Kamarády Moravského krasu… Marcela Srncová
Sněhohrátky na zahradě MŠ, aneb rozloučení se sněhovou nadílkou – únor 2010
Kamarádi
Moravského
krasu
uspořádali pro rodiče a děti stavění ze
sněhu na zahradě mateřské školy.
Týmy se přihlásily u paní učitelky
Srncové, ta všechny členy zapsala na
kartičku. Po práci kartička sloužila k
autorizaci díla.
Akce se zúčastnilo celkem16 týmů.
Děti si přivedly na pomoc maminku,
tatínka, babičku,sourozence a v jednom
případě i dědečka.
Zahrada se pěkně zaplnila a začalo
se pracovat. Rodiče s dětmi byli
vybaveni
lopatami
a
různými
pomůckami pro dozdobení svých staveb. Za hodinu se zahrada školky změnila k nepoznání.
Projížděly tudy dvě mašinky, traktor s vlečkou a nákladem hnoje v podobě listí, opodál se
šinula šnečí rodinka, která
měla
tykadla
nápaditě
vyrobená
ze
šišek,
odpočívala zde housenka,
ježek s jablíčky, mlsná
kočička, želva a pes. Na vše
důstojně
dohlížel
pan
Sněhulák s kravatou a
slušivou
vestičkou
a
Sněhulačka v čepici a šále.
Mezi tím vším se tyčilo
několik hradů.
Stavby byly vskutku
nápadité
a
originální.
Všichni si proto zasloužili
odměnu
v
podobě
památečního diplomu a
sladké odměny.
Ohodnoceny byly i tři nejpodařenější díla. Za nápad a jeho provedení dostali vítězové
sněhuláčky ušité z filcu, pomádu na rty a vitamínová kolečka. Pro všechny byl připravený
teplý čaj a výborné perníčky, za které patří poděkování paní Ondráčkové.
Jitka Kučerová
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Popis fotek: Kryštůfek Urbánek se svým
týmem - maminkou a tatínkem (foto č. 1) Viktorek Hána se svým týmem - maminkou a
babičkou (foto č. 2) Matýsek Tetur s mámou, babička byla členkou poroty, proto nemohla
být členkou Matýskova týmu (foto č. 3) Janička Stehlíková a Tea Holubová u díla "Želva"
Novinky a zajímavosti z naší ZUŠky

Společné zpívání, nejen jarní
V
neděli
odpoledne 14. 3.
2010
uspořádal
pěvecký sbor Píseň
spolu s žáky ZUŠ
Jedovnice
„Jarní
koncert“.
Za okny to sice
ještě
jarně
nevypadalo,
ale
uvnitř sálu hřála
příjemná atmosféra
plná jarních písniček
a melodií. Program
zahájil
dětský
pěvecký sbor pod
vedením sl. uč.
Kateřiny Javorské. Poté se již rozezpívala "PÍSEŇ" líbeznými, veselými i rozvernými
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písněmi pod taktovkou paní Magdaleny Javorské. Závěr patřil obecenstvu, které si společně
zazpívalo - co jiného než "Tu naši písničku českou". Průvodním slovem nás vtipně provázela
Kateřina
Veselá.
V letošním roce slaví ŽPS PÍSEŇ svých 30 let zpívání: Již nyní Vás zveme na slavnostní
výr oční koncert, který se bude konat 14. listopadu 2010. O této akci budete blíže
informováni. A na závěr ještě jedno pozvání na „Festiválek dětských pěveckých sborů“, kde
uslyšíte nejen malé jedovnické zpěváčky z MŠ a ZUŠ, ale zavítají k nám děti i z poboček
ZUŠ Jedovnice v Rudici a Ostrově u Macochy. Toto společné setkání se uskuteční ve středu
19. 5. 2010 v KD v Jedovnicích.
Kateřina Javorská
Pozvánka na koncert
Dne 21. 3. 2010 se uskutečnil v
Olomučanech Koncert muzikálových melodíí. Zazpívali
žáci ZUŠ Jedovnice Jiří Daniel
a Ludmila Dohnálková. Zazněly
známé
písně
českých
i
světových
muzikálů.
V
přeplněném sále byla výborná
atmosféra a všichni se velmi
dobře bavili. Publikum ocenilo
účinkující potleskem ve stoje a
vyžádalo si přídavky. Pro velký
úspěch
bude
představení
uvedeno:
v Jedovnicích a to v neděli 25. 4. 2010 v 17.30 hod.v sále kina. v Doubravici 8.5. v 16 hod.
v kině, v Blansku i Boskovicích. Ještě jednou děkuji všem, kteří se podíleli na této velmi
vydařené akci a zveme všechny, aby se přišli podívat a pobavit. Hana Korčáková dipl.um.
V rámci Velikonočního
jarmarku prezentovali
jedovničtí výtvarníci některé své výtvory.
Klobouky
Co si kdy kdo z našich
předků nasadil na hlavu
od dob, kdy si stoupli na
zadní,
to
už
asi
nezjistíme.
Jak
se
s touto problematikou
vypořádali
žáci
výtvarného oboru ZUŠ
Jedovnice, je otázka
zcela jiná. Pokrývky
hlavy - to je velice
široké téma a stejně tak
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široký
byl jejich
výtvarný
záběr:Hloušková,
od takřka
Jedovnickou školu úspěšně reprezentovali tito žáci:
Andrea
Miholová,
Anička
secesních,
Melanie Bastlová, Jolana Vávrová, Jolana Kučerová,
Hana vyloženě
Stupinská,dámských
Kamila Kašpárková,
květinových
přes pohádkové
Michaela Matušková, Petra Juříková, Nella Vavrčíková,
Jolana klobouků,
Syrová a Martina
Kalinová.či
variace,okresního
kolem technických
Do třetice fotbalový úspěch, družstvo starších žákůzvířecí
se zúčastnilo
přeboru ve futsale
supervizí,
jsme až
se prokousali
až kezápase
zcela o
v Adamově 16. března po velice kvalitních výkonech
prohrálo
v rozhodujícím
typu zřícenina
či
postup do finále se ZŠ Lysice na pokutové kopy.neotřelým
Družstvopokrývkám
hrálo ve složení:
Jan Matuška,
město.
Vznikla
celá řádka
kreslených
Kamil Zouhar, Vít Musil, Jan Galita, Josef Nezval,
Filip
Ondráček
Jan Tichý,
Jan Kunc,
a pro mnohé bylo velice těžké se
Tomáš Voráč, Tomáš Magda, Patrik Netík a Davidnávrhů
Vymazal.
rozhodnout,
kterýúspěchů
si vybratnejen
k následné
Vedení školy všem děkuje za reprezentaci školy
a přeje hodně
ve sportu i
realizaci.
nadále.
Voskové
STŘÍPKY ze života
školyobrázky
Vosková batika je jednou z velice starých,
lidstvem využívaných technik ke zdobení
Ú N O R -- 2010
3.2. Olympiáda v českém jazyce /Nezvalová/ látek. My jsme si ji „vypůjčili“ na výrobu
malých obrázků, které jsme ještě navíc
5.2. CIRSIUM – soutěž v aerobiku ve Křtinách/Králová/
zakomponovali do keramických rámečků,
8.2. Seminář EU – peníze do škol /Souček/
s nimiž se motiv obrázků zvolna prolíná a
14.2. Lyžařský výcvik 2. stupně/Hrazdírová, Srnec/
doplňuje.
Mgr. Jitka Vávrová
16.2. CIRSIUM – florbal mladší žáci ve Sloupu /Souček/
18.2. Okresní kolo soutěže v anglickém jazyce /Doleželová/
19.2. Pracovní seminář Aktuální školská legislativa /Souček/
24.2. Školní kolo soutěže RUBIKON /Králová/
26.2. Odborná exkurze z fyziky 9. ročník /Šíblová R./
Divadelní představení spolku Vlastimil pro 1. stupeń
Tanec od Ludvíka XIV. po break dance
B Ř E Z E N -- 2010
9.3.V úterý
Schůzka
vedení škol
9. března
2010sdružení
vyrazil CIRSIUM
4. ročník
16.3. Futsalový
turnaj
Adamově
tanečního
oddělení
ZUŠvdo
Brna. /Srnec/
Porada
ředitelů
ZŠnavštívili
/Souček/ představení
V divadle
Reduta
jsme
18.3. CIRSIUM
– turnaj
vybíjené
v Lipovci /Souček/
„Tanec
od Ludvíka
XIV.ve po
breakžákyň
dance“.
Oblastní konference
Zábranová/
Prostřednictvím
projekce CMKOS
a živých /Souček,
tanečních
24.3.
Školní
kolo
recitační
soutěže
/Nezvalová,
Šíblová J./
výstupů
jsme
se seznámili
Konference
digitální
technologie
na
ZŠ
/Souček,
Štěpánková/
s dějinami baletu a tance. Viděli
29.3. i CIRIUM
– florbalový
turnaj starší žáci v Jedovnicích /Srnec/
jsme
nejznámější
čísla z odkazu
Návštěva
Úřadujako
práce –např.
8. ročník /Šíblová J./
klasického
baletu,
30.3.
Celoškolní
projekt
na
téma
Raymondu
A.
Glazunova,První pomoc ve spolupráci se SZdŠ Blansko /Štěpánková/
Čtvrtletní
pedagogická
Bajadéru
L. Minkuse,
Pasrada
de
pro rodiče
quatre Konzultace
a Entrée Odetty
a Prince
Celoškolní
projekt na
z31.3.
Labutího
jezera
P. témaI.První pomoc ve spolupráci se SZdŠ Blansko /Štěpánková/
CIRSIUM – bowlingový
turnaj zaměstnanců škol
Čajkovského.
Iva Králová
Atletický mítink Kunštátská laťka /Srnec/
V páteční podvečer 19. března
zněly komorním sálem ZUŠ Co je to CIRSIUM ?
velebné tóny barokní hudby J.S.
Toto
sdružení
fungujezájiž
od roku 1998 a zahrnuje základní školy v Jedovnicích,
žitek
Bacha.
Nevšední
umělecký
Křtinách, Lipovci, Ostrově,
Podomí, a Sloupu. I když už v současné době již většina ze
jedovnickým
posluchačům
zakládajících
členů-ředitelů
pracuje
jinde, jejich
nástupci
se scházejí
i nadále.
společně
připravili
Jan Škrdlík
(violoncello)
a Kateřina
Mašová
– Bílková
(cembalo).
Náplní pravidelných schůzek, které se konají každé 2 měsíce jsou
nejrůznější
problémy,
které
(text
a foto: ZUŠ
Jedovnice)
s sebou školní povolání přináší. Navíc ke každé schůzce vedení je vždy přizvána jedna
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Taháky ze školních lavic
Lyžařský výcvik Olešnice – 15. Až 19. 2. 2010
V týdnu od 15. do 19. února se uskutečnil již druhý ročník lyžařského výcviku žáků 1.
stupně ZŠ Jedovnice. Dnes už můžeme říct, že byl úspěšný. Přesný počet zúčastněných dětí a
jejich rodičů nám ukazuje tabulka.
Pondělí
71 dětí
13 rodičů
Úterý
69 dětí
11 rodičů
Středa
71 dětí
11 rodičů
Čtvrtek
69 dětí
13 rodičů
Pátek
68 dětí
14 rodičů
Výcvik vedlo každý den 8 instruktorů, kteří se střídali podle svých možností ( Šíblová,
Fajfrová M., Musil, Fránek, Kříčka, Doleželová, Smejkalová, Kolářová, Svobodová,
Zábranová, Zukal, Fránková, Stehlík, Fajfrová L.)
Ještě před samotným výcvikem jsme děti rozdělili do skupin a každá dostala své jméno, takže
se potom po svahu proháněli Lyžníci, Sněženky i Machři, Supermani i Superženy, Sluníčka
a Výkvět. Nejmenší děti navíc dostaly „rozlišováky“, aby všem na svahu bylo jasné, že jsou
začátečníci. Navíc tato skupina oslovila i mnoho cizích rodičů, kteří nám v průběhu dne
přidávali i své vlastní děti. V jednom okamžiku jsme vystupovali jako „charitativní“ lyžařská
škola. A opravdová lyžařská školka měla v této chvíli prázdno.
Musíme vyjádřit poděkování nejen instruktorům, ale i rodičům, kteří se snažili vždy a se
vším pomoct (Gernešová, Kovaříková, Kučerová, Leigeb, Šebelová, Matušková, Rimpler,
Pernica), vedení školy za vstřícnost při organizaci a ještě jednou těm rodičům, kteří si udělali
čas a přijeli se na své lyžaře podívat.
V průběhu výcviku se všechny děti naučily obout lyžáky, zapnout lyže, být odpovědný a
uklidit si své věci, jezdit na kotvě i pomě. Největší radost nám děti udělaly tím, jak si
vzájemně pomáhaly , nezranily se a nic neztratily. Poprvé se všechny děti zúčastnily závodů
a nejrychlejší z každé skupiny byly odměněny věcným dárkem. Zároveň byli oceněni
„skokani kurzu“ – David Randula a Veronika Košťálová.
Počasí nám tentokrát moc nepřálo, naopak v pátek před koncem lyžování asi hodinu
mírně pršelo, ale dětem to vůbec nevadilo a chtěly lyžovat dál.
Pro lyžaře, kteří s námi lyžovali už druhým rokem, se v příštím roce pokusíme nabídnout
pobytový lyžař. výcvik v jiné lokalitě (Jeseníky, Beskydy, Tauplitz).
S pozdravem „SKOL“ Mgr. Hana Šíblová, Mgr. Magda Fajfrová
Sportovní úspěchy
V rámci regionálního sdružení škol CIRSIUM se žáci jedovnické školy zúčastnili
sportovních klání ve florbalu a vybíjené. A z obou dvou se nevraceli do Jedovnic s prázdnou.
Florbalový turnaj mladších žáků, který se konal ve Sloupu, pro nás skončil 3. místem. V
turnaji ve vybíjené děvčat, který se konal ve čtvrtek 17. 3. 2010 v Lipovci jsme byli ještě o
stupínek úspěšnější a děvčata získala pohár za druhé místo.
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Jedovnickou školu úspěšně reprezentovali tito žáci: Andrea Miholová, Anička Hloušková,
Melanie Bastlová, Jolana Vávrová, Jolana Kučerová, Hana Stupinská, Kamila Kašpárková,
Michaela Matušková, Petra Juříková, Nella Vavrčíková, Jolana Syrová a Martina Kalinová.
Do třetice fotbalový úspěch, družstvo starších žáků se zúčastnilo okresního přeboru ve futsale
v Adamově 16. března po velice kvalitních výkonech prohrálo až v rozhodujícím zápase o
postup do finále se ZŠ Lysice na pokutové kopy. Družstvo hrálo ve složení: Jan Matuška,
Kamil Zouhar, Vít Musil, Jan Galita, Josef Nezval, Filip Ondráček Jan Tichý, Jan Kunc,
Tomáš Voráč, Tomáš Magda, Patrik Netík a David Vymazal.
Vedení školy všem děkuje za reprezentaci školy a přeje hodně úspěchů nejen ve sportu i
nadále.
STŘÍPKY ze života školy
Ú N O R -- 2010
3.2. Olympiáda v českém jazyce /Nezvalová/
5.2. CIRSIUM – soutěž v aerobiku ve Křtinách/Králová/
8.2. Seminář EU – peníze do škol /Souček/
14.2. Lyžařský výcvik 2. stupně/Hrazdírová, Srnec/
16.2. CIRSIUM – florbal mladší žáci ve Sloupu /Souček/
18.2. Okresní kolo soutěže v anglickém jazyce /Doleželová/
19.2. Pracovní seminář Aktuální školská legislativa /Souček/
24.2. Školní kolo soutěže RUBIKON /Králová/
26.2. Odborná exkurze z fyziky 9. ročník /Šíblová R./
Divadelní představení spolku Vlastimil pro 1. stupeń
B Ř E Z E N -- 2010
9.3. Schůzka vedení škol sdružení CIRSIUM
16.3. Futsalový turnaj v Adamově /Srnec/
Porada ředitelů ZŠ /Souček/
18.3. CIRSIUM – turnaj ve vybíjené žákyň v Lipovci /Souček/
Oblastní konference CMKOS /Souček, Zábranová/
24.3. Školní kolo recitační soutěže /Nezvalová, Šíblová J./
Konference digitální technologie na ZŠ /Souček, Štěpánková/
29.3. CIRIUM – florbalový turnaj starší žáci v Jedovnicích /Srnec/
Návštěva Úřadu práce – 8. ročník /Šíblová J./
30.3. Celoškolní projekt na téma První pomoc ve spolupráci se SZdŠ Blansko /Štěpánková/
Čtvrtletní pedagogická rada
Konzultace pro rodiče
31.3. Celoškolní projekt na téma První pomoc ve spolupráci se SZdŠ Blansko /Štěpánková/
CIRSIUM – bowlingový turnaj zaměstnanců škol
Atletický mítink Kunštátská laťka /Srnec/
Co je to CIRSIUM ?
Toto sdružení funguje již od roku 1998 a zahrnuje základní školy v Jedovnicích,
Křtinách, Lipovci, Ostrově, Podomí, a Sloupu. I když už v současné době již většina ze
zakládajících členů-ředitelů pracuje jinde, jejich nástupci se scházejí i nadále.
Náplní pravidelných schůzek, které se konají každé 2 měsíce jsou nejrůznější problémy, které
s sebou školní povolání přináší. Navíc ke každé schůzce vedení je vždy přizvána jedna
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z profesních skupin našich zaměstnanců. A tak v v letošním školním roce sešly již účetní
škol, výchovní poradci nebo přírodovědci. Pedagogové z těchto škol se také scházejí na
společných vzdělávacích akcích.
Kromě pracovních schůzek vedení se činnost sdružení odvíjí i v oblasti sportovní a
společenské. Každý rok se uskuteční řada sportovních turnajů, jejichž pořadatelství si rozdělí
jednotlivé školy a tak má Cirsium svoje žákovské přeborníky ve florbale, přehazované, nebo
vybíjené.
Ve Sloupu se koná vždy v květnu znalostní soutěž Cirsiáda – vědomostní soutěž žáků II.
stupně v matematice a českém jazyce, anglickém jazyce a informatice. Pravidelně změří
svoje síly také zaměstnanci všech škol v turnaji ve volejbale a bowlingu.
Bohužel s příchodem nového vedení na ZŠ Ostrov dostává tato unikátní spolupráce povážlivé
trhliny.
Jejich aktivity, vedoucí k získávání nových žáků z okolních obcí považuji za velmi
nevhodné až nekalé. Prvním krokem nového kolegy ředitele bylo jen několik dní po nástupu
do funkce zveřejnění několikastránkového článku v místním zpravodaji v Ostrově. Neznalý
čtenář z něho mohl získat dojem, že ostrovská ZŠ patří mezi ojedinělé v regionu, ba téměř v
naší republice a ostatní školy zde se svými metodami a formami práce vrátily do dob starého
Rakouska-Uherska.
Dalším krokem, které na žádost obce Krasová bylo provedeno, je převedení
odloučeného pracoviště ZŠ Jedovnice v Krasové pod ZŠ Ostrov. Cílem tohoto kroku je
získání potencionálních žáků, žijících v přilehlých obcích Krasová a Vilémovice, kteří
doposud navštěvují ZŠ Jedovnice. Tato historická spádovost zde funguje ke spokojenosti
žáků i zákonných zástupců od nepaměti. Každému je jasné, že podobné praktiky mohou
velmi výrazně ochromit důvěru , chuť a ochotu spolupracovat s takto jednající školou v
mikroregiounu.
Zákonní zástupci mají při výběru školy možnost svobodné volby, pro kterou školu se pro
svoje dítě rozhodnou. A jednotlivé školy by měly svojí nabídkou a svými výsledky přesvědčit
rodiče, že právě tato škola je ta vhodná pro jejich dítě. Ne však psaním článků, které ostatní
konkurenty pošpiňují a zcela záměrně je znevýhodňují , ne však administrativními kroky a
podobnými praktikami.
Vedení ZŠ Jedovnice tímto reaguje na skutečnosti, které nastaly po změně vedení ZŠ
Ostrov a považuje tyto kroky za neseriozní , nekolegiální a nemající místo v takto doposud
dobře fungujícím sdružení. Samozřejmě, že takové získávání žáků je nejjednodušší a
rychlejší, než dlouhodobě přesvědčovat rodičovskou veřejnost o kvalitách svojí školy. Bez
podbízení se formou nepravdivých informací pošpiňujících druhé a nekalých praktik ,
pochybných slibů a dohod. Já však mohu slíbit, že jedovnická škola se k takových praktikám
nesníží a nebude je používat.
Věřím, že již mnozí rodiče dnes sami mohou poznat, jaké kvality a možnosti každá
škola má a jaké aktivity škola pro svoje žáky nabízí. Vedení ZŠ Jedovnice nabízí tímto všem
zájemcům z řad rodičů nových prvňáčků, ale i ostatních, možnost navštívit kdykoliv
jedovnickou základní školu, popovídat si s jejím vedením i pedagogy a prohlédnou si vše co
bylo v posledních letech vybudováno. Jednak za finanční pomoci zřizovatele , ale i financí
z EU se nám podařilo zbudovat nové učebny i s odpovídajícím vybavením. Spolu
s výborným učitelským sborem, který pracuje jako skvělý tým, jsou to aspekty, na které
můžeme být právem hrdi.
Mgr. Michal Souček, za zaměstnance ZŠ Jedovnice
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Zprávy po uzávěrce
Březnový jarmark v kulturáku
Poslední březnovou sobotu bylo v kulturním domě živo už od rána. Konal se tam tradiční
knižní jarmark, který byl u počtvrté spojen i s veletrhem produktů z Moravského krasu. Na
své si přišli jak milovníci literatury,
tak ti, kteří na jarmark směřovali s
vidinou dobrého jídla a pití. Podle
nabízeného zboží bylo zřejmé, že
velikonoce jsou za dveřmi.
„Velký zájem byl o perníky s
velikonoční tématikou. - vajíčka,
králíčci a kuřátka šla na odbyt,“
řekla Zdena Zachovalová z Blanska,
která se jedovnického jarmarku
zúčastnila už počtvrté a jejíž perníky
nesou značku Moravský kras –
regionální produkt.
Novinkou na jarmarku byla
například ochutnávka s
nabídkou pod názvem Vína
pro
Moravský
kras.
„Příjemně mne překvapil
zájem o kvalitní vína.
Nabídku jsme vybírali s
ohledem na blížící se
velikonoční svátky, a jak je
zřejmé, trefili jsme do
černého,“ vysvětlil velký
zájem návštěvníku Pavel
Ondráček z boskovické
firmy U sv. Mikuláše.
Návštěvníci
také
se
zájmem sledovali, jak se
ručně vyrábějí kartáče nebo třeba pletení velikonoční pomlázky. Ke slovu přišla i kosmetika,
bižuterie a především bohatý sortiment potravinářských produktů. Mohlo by se zdát, že
knížky zůstaly trochu opomenuty, ale opak je pravdou. Řada návštěvníků přišla na jarmark
právě jen k vůli nim a mnozí si pod paží odnášeli pěknou hromádku zajímavého čtiva.
Marta Antonínová, foto: ama
Street Dance Kemp Europe 2010
Naše redakce dostala od pořadatelů letošního Street Dance Kemp Europe 2010 následující
dopis – otiskujeme jej v úplném znění…..
Vážení občané Jedovnic a rezidentní rekreanti.
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I když to tak prozatím nevypadá, léto se blíží a s ním i termín, vám již dobře známé akce,
Street Dance Kemp Europe. Tentokrát již v sedmém ročníku. Tento rok jsme se rozhodli Vás
informovat o důležitých aspektech této akce. Je nám známo, že mnohým z vás naše akce
nepřináší užitek přímo. Možná i proto se ozývá kritika ze strany vás, nespokojených lidí.
Naším cílem ovšem není získat z této akce co nejvyšší finanční profit bez ohledu na okolí. Ba
právě naopak se snažíme, touto nejprestižnější akcí svého druhu na světě, obdařit pozitivními
emocemi, uměleckým vzděláním a pocitem dobře využité energie všechny účastníky akce. A
to při snaze o co nejnižší náklady těchto lidí. Vždyť tancem se vyjadřovali i ty nejpůvodnější
lidská pokolení. Tanec pro tyto lidské bytosti znamená život! Snažte se je prosím pochopit. I
vy přeci pro něco žijete. Díky SDK Europe se do vašeho malebného městyse Jedovnice
podívá více než 1.500 tanečníků opravdu z celého světa. Od Tokia přes Peking, Moskvu,
Paříž, Londýn… až po západ USA. Rádi bychom vás požádali o trpělivost a shovívavost
v onom termínu 4. - 11. 7. 2010. Snažte se prosím najít v sobě také tuto pozitivní energii,
která bude sálat ze všech těchto lidí okolo vás. Protože se nám kemp rok od roku rozrůstá,
využíváme celou ubytovací kapacitu Jedovnic a blízkého okolí. Pro vaše pohodlí jsme již
s dostatečným předstihem započali jednání s panem starostou a zastupiteli městyse
Jedovnice. Předmětem těchto jednání je mimo jiné, technické zajištění snížení hladiny
produkovaného hluku na přijatelnou úroveň, a například možnost poskytnutí vhodných
benefitů pro městys Jedovnice. Jednání stále probíhají a mohu vás ujistit, že pan starosta
spolu s námi se snaží o nalezení co nejpřijatelnější cesty, jak dosáhnout spokojenosti všech
lidí, nacházejících se v onom termínu na území Jedovnic. A protože je pro nás velice důležitá
spokojenost vás, našich hostitelů. Rádi uvítáme vaše připomínky. A to na E-mailové adrese:
jedovnice@sdkeurope.com
S přáním skvěle prožité sezóny 2010
Realizační team Street Dance Kemp Europe
Akce v autokempu Olšovec v roce 2010
1. 5. 2010 - Memoriál Hynka Švédy pořádaný JK Olšovec o.s. (Mgr. Michal Kubík)
21. 5. - 23. 5. 2010 - Daewoo - Chevrolet sraz
29. 5. - 30. 5. 2010 - VoMo Brno, Mezinárodní závody motorových člunů
4. 6. - 6. 6. 2010 - Republikové finále Brannballu
12. 6. 2010 - Červnový závod pořádaný JK Olšovec o.s. (Mgr. Michal Kubík)
12. 6. 2010 - Dračí lodě (Pavlof s.r.o., Brno) - PŘESUNUTO NA 19.6.2010 NA BRNĚNSKOU
PŘEHRADU !!!
25. 6. - 27. 6. 2010 - Volkswagen Brouk sraz (Procházka Blansko)
4. 7. - 11. 7. 2010 - Streetdance kemp 2010, celosvětová soutěž a škola v hip hopu
31. 7. - 6. 8. 2010 - Train for change, mezinárodní tábor
13. 8. - 15. 8. 2010 - Lancia sraz 2010
14. 8. - 15. 8. 2010 - Delikomat Manager Triatlon 2010 (Galant Brno)
28. 8. 2010 - Jedovnický kapr pořádaný JK Olšovec (Mgr. Michal Kubík)
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10. 9. - 12. 9. 2010 - GT Zaskar 2010 (Galant Brno), závody horských kol
26. 9. 2010 - Minigolf - oblastní turnaj a II. liga družstev MGC Jedovnice

Důležité upozornění – Než začnete pálit odpad na zahrádce ?
Nařízení Obce Jedovniceč. 1/2004 -- O podmínkách spalování rostlinných materiálů
Rada Obce Jedovnice schválila dne 29. 03. 2004 podle § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s § 50 odst. 1
písm. h) a § 3 odst. 5 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších
zákonů, nařízení Obce Jedovnice o podmínkách spalování rostlinných materiálů.
Článek 1 -- Základní ustanovení
Toto nařízení stanovuje podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů
jen materiálů) na území Obce Jedovnice.

(dále

Článek 2 -- Podmínky spalování materiálů
1. Spalovat se mohou pouze tyto materiály nekontaminované jinými látkami 1):
a) suché dřevo, větve a listí,
b) dřevěné uhlí,
c) suché rostlinné materiály,
2. Spalování materiálů dle bodu 1 může provádět každá fyzická osoba starší 18 let, mladší pouze v
doprovodu dospělé osoby (dále jen osoba), za dodržení všech bezpečnostních, požárních2) a
právních předpisů 3) .
3. Spalování materiálů může být prováděno pouze:
a) na vlastním nebo na pronajatém pozemku, nesmí se jednat o veřejné prostranství,
b) za dobrých rozptylových podmínek.
c) v době do 20 hodin, oheň po této hodině musí být uhašen a nesmí kouřit
d) ve dnech pondělí až sobota (mimo neděli a státem stanoveny svátky)
4.Omezení dle odst.3, písm.c) a d) neplatí jedná-li se o tepelnou úpravu potravin na zvlášť
vybudovaných bezpečných ohništích
Článek 3 -- Oznamovací povinnost
Osoby hodlající provádět spalování většího množství materiálů musí nejméně den předem na tuto
skutečnost upozornit Jednotku sboru dobrovolných hasičů Jedovnice a úřad městyse Jedovnice.
_______________
1)
§ 3 odst. 5 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
2)
§ 78, odst.1, zákona č.133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
3)
§ 53, odst.1, pís.o, zákona č. 289/95 Sb o lesích , ve znění pozdějších předpisů
Článek 4 --- Sankce
Porušení tohoto nařízení lze postihovat jako přestupek, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný
podle zvláštních předpisů nebo trestný čin.3)
Článek 5 --- Účinnost
Nařízení nabývá účinnosti 29. 03. 2004
_________________
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3)

§ 46 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
§ 58 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
§ 53, odst.2, zákona č. 289/95 Sb o lesích, ve znění pozdějších předpisů
§ 78, odst.2, zákona č.133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Přijměte pozvání
Místní knihovna Jedovnice pořádá přednášku
NOVÝ ZÉLAND - země protinožců

Poutavé i poučné vyprávění a promítání nádherných fotografií a videosekvencí připravil
Jiří Mára. Seznámíte se s překrásnou přírodou Nového Zélandu i zvyky domorodých obyvatel.
Současně se dozvíte, že cestu je možné absolvovat i na invalidním vozíku. Jiří Mára je autorem čtyř
cestopisných knih a dokumentárních filmů, které si můžete na besedě zakoupit.

středa -- 14. dubna 2010 od 17.00 hod. v komorním sále ZUŠ v MŠ Jedovnice
Pionýrská skupina Jedovnice a Školní klub při ZŠ Jedovnice
připravují na Sokolském hřišti Na Kopci
Kuličkiádu
ve středu 28. dubna 2010, sraz hráčů v 17.00 hodin
***************
Pionýrská skupina Jedovnice a Školní klub při ZŠ Jedovnice
připravují na Sokolském hřišti Na Kopci

Velký slet čarodějnic

pátek - 30. dubna 2010, začátek v 18.00 hodin
soutěže o ceny pro děti, dobrá hudba, táborák a občerstvení nebude chybět

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

ZO KSČM Jedovnice a OV KSČM Blansko
srdečně zvou své členy a všechny občany Jedovnic na
Prvomájovou oslavu
sobota – 1. května 2010, začátek ve 14,30 hodin před kulturním domem v Jedovnicích.
Kulturní program a občerstvení nebude chybět.
V případě nepříznivého počasí se setkání uskuteční v místním kině.
******************
Místní organizace KDU-ČSL Jedovnice
zve všechny maminky se svými rodinami na oslavu
DNU MATEK, která se uskuteční v neděli -- 9. 5. 2010 v Kulturním domě v
Jedovnicích. Oslava začne v 15,00 hodin. Vystoupí žáci ZUŠ Jedovnice.
Školní lesní podnik - Masarykův les Křtiny
si dovoluje pozvat na

Den otevřených dveří v arboretu Křtiny

víkend - sobota – 22. 5. 2010 ** neděle 23. 5. 2010, otevřeno od 10,00 do 17,00 hodin

************************
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Městys

Jedovnice

a

Divadelní společnost HÁTA Praha

pro Vás připravují divadelní představení

Prolhaná
Ketty

neděle – 19. září 2010
začátek v 18,00 hodin
kinosál KD Jedovnice
Předprodej vstupenek
bude zahájen
od 15. dubna 2010
v Informačním středisku
na náměstí (knihovna).
autor divadelní hry:
Maurice Hennequin,
režie: Pavel Šimák
V představení hrají: Ketty - Mahulena Bočanová *** Vilém - Zbyšek Pantůček
Jimmy - Lumír Olšovský *** Maggie - Ivana Andrlová
Zoé - Veronika Jeníková / Lucie Svobodová *** slečna Peticktonová - Jana Šulcová / Jiřina
Pachlová *** Henry / Strážník - Dalimil Klapka / Čestmír Gebouský
Maud - Olga Želenská
Sport

Sportovní pozvání k Olšovci

Vodní Motorismus Brno
připravuje na rybníku Olšovec

Mezinárodní závody v kategoriích O - 250, O-350, O-500 a OSY 400
Mistrovství Evropy v kategorii T- 850
sobota – 29. 5. 2010 a neděle – 30. 5. 2010 – rybník Olšovec
Rozlosování kopané – Jaro 2010
Okresní přebor dorostu A
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Kolo

Datum

Den

Čas

Domácí

Hosté

11.
12.
13.

4.4.
11.4.
18.4.

NE
NE
NE

13:15
13:15
13:45

Ostrov
Jedovnice
Kotvrdovice

Jedovnice
Adamov
Jedovnice

14.
15.
16.
17.
18.

25.4.
2.5.
9.5.
16.5.
23.5.

NE
NE
NE
NE
NE

13:45
14:15
14:15
14:15
14:15

Jedovnice
Ráječko
Jedovnice
Lipovec
Jedovnice

Blansko B
Jedovnice
Olomučany
Jedovnice
Sloup

10.

30.5.

NE

14:15

Vavřinec

Jedovnice
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Okresní přebor žáků skupina a
Kolo

Datu
m

De
n

Čas

Domácí

Hosté

14.
15.
16.
17.
18.
19.
12.
20.
21.
13.
22.

4.4.
10.4.
18.4.
24.4.
2.5.
9.5.
12.5.
15.5.
23.5.
26.5
29.5.

NE
SO
NE
SO
NE
NE
ST
SO
NE
ST
SO

11:30
14:00
10:00
14:00
10:00
10:00
17:00
14:00
10:00
17:00
14:00

Adamov
Jedovnice
Šošůvka
Jedovnice
Ráječko
Rájec
Lipovec
Jedovnice
Blansko B
Jedovnice
Jedovnice

Jedovnice
Rudice
Jedovnice
Kotvrdovice
Jedovnice
Jedovnice
Jedovnice
Černá Hora
Jedovnice (Údolní)
Vavřinec
Lipůvka

Okresní přebor přípravek skupina B
Kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Datum
7.4.
14.4.
20.4.
23.4.
28.4.
5.5.
11.5.
14.5.
16.5.

Den
ST
ST
UT
PA
ST
ST
UT
PA
NE

Čas
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
14:00

Domácí
Vysočany
Jedovnice
Blansko B-Ú
Kotvrdovice
Jedovnice
Lipovec
Jedovnice
Jedovnice
Olomučany

Hosté
Jedovnice
Olomučany
Jedovnice
Jedovnice
Rudice
Jedovnice
Boskov C
Vysočany
Jedovnice

10.

25.5.

UT

17:00

Jedovnice

Blansko B

11.
12.
13.
14.

28.5.
2.6.
9.6.
16.6.

PA
ST
ST
ST

17:00
17:00
17:00
17:00

Jedovnice
Rudice
Jedovnice
Boskov C

Kotvrdovice
Jedovnice
Lipovec
Jedovnice

Okresní přebor mužů II. třídy
Kolo

Datum

Den

Čas

Domácí

Hosté

16.

4.4.

NE

15:30

Jedovnice

Vavřinec

17.

11.4.

NE

15:30

Jedovnice

Lysice

Doubravice

Jedovnice
Boskovice B

NE

16:00

18.

18.4.

19.

24.4.

SO

16:00

Jedovnice

20.

2.5.

NE

16:30

Šošůvka

Jedovnice

21.

9.5.

NE

16:30

Jedovnice

Olomučany

22.

16.5.

NE

16:30

Blansko B

Jedovnice

23.

23.5.

NE

16:30

Jedovnice

Rudice

24.

30.5.

NE

16:30

Kořenec

Jedovnice

25.

6.6.

NE

16:30

Jedovnice

Vísky

26.

13.6.

NE

16:30

Sloup

Jedovnice

15.

19.6.

SO

16:30

Drnovice

Jedovnice

Šachový oddíl Sokola ještě žije
Šachovou sezónu 2009-10 jsme vyhlíželi s obavami – v okresním přeboru 2008-09 jsme po
nevalných výkonech obsadili až 7. místo z 9 družstev, což bylo určitě zklamáním, navíc došlo
k dalšímu poklesu reálného stavu hráčů – další dva oznámili, že z časových důvodů nechtějí hrát,
takže nám zůstalo jen 9 jistých lidí – což na osmičlennou soutěž nemůže stačit (s ohledem na nemoci
a jiné nepředvídatelné absence).
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Protože už tři sezóny 4 naši hráči hostují v krajských soutěžích za Rudici, zkusil jsem
vyjednat na oplátku zapůjčení 1 hosta do okresního přeboru. Stanovisko Rudice bylo překvapivé –
prý to nepřipadá v úvahu, nemohou nám nikoho půjčit. Inu… Faktem je, že hraní za Rudici přináší
našim mladým hráčům cenné zkušenosti. V nouzi nejvyšší se nám podařilo sehnat neregistrovaného
šachistu z Blanska, takže nejhorší bylo zažehnáno. Z 10 lidí k dispozici jich je 6 z Jedovnic, 2
z Kotvrdovic, 1 z Rájce a 1 tedy z Blanska. Bohužel, už několik let nepřišel nikdo nový z Jedovnic,
hráči odpadají a když jsme zkoušeli oslovit naše bývalé členy, nepochodili jsme. Důsledkem je, že
dnes máme jediné družstvo (před pár lety 3), nemáme mládežníky – kdysi byli žáci v drtivé převaze.
A teď již k letošní sezóně.
Na úvod trochu „teorie“: Zápasy okresního přeboru se hrají na 8 šachovnicích, za výhru
v zápase jsou 3 body, za remízu 1, za prohru 0 (tedy stejně jako ve fotbale), jednotlivé partie jsou
bodovány 1-0,5-0. Okresní přebor tuto sezónu hrálo 10 družstev, kvůli dopravním vzdálenostem do
našeho okresu už roky patří i Rovečné (kraj Vysočina) a Jevíčko (Pardubický kraj). Hraje se
jednokolově, hracím dnem je neděle, zápasy začínají zhruba v 9.30, maximální délka zápasu je 6
hodin, běžně končí asi o hodinu dříve. Hraje se od října do března asi 1x za 2 týdny.
První zápas jsme hráli 25. října 2009 na půdě největšího favorita soutěže, Lipovce C. Prohra
1,5-6,5 byla jednoznačná, naši hráči se v několika partiích dlouho drželi, ale rozhodly zkušenosti
domácích. Garde Lipovec C nakonec vyhrál všechny zápasy a tím i okresní přebor.
Ve 2. zápase proti Lipovci D (ten celkově skončil 6.) jsme byli mírnými favority, vyhráli
jsme 5-3 a posunuli se na 5. místo.
Ve 3. kole jsme vyrazili až do dalekých Čech, do Rovečného (celkově 8.) - a odvezli jsme si
výhru 6,5-1,5.
Ve 4. kole jsme hostili ASK Blansko B (celkově 5.) a rozešli jsme se smírně 4-4.
V lednovém 5. kole jsme uhráli další remízu 4-4 ve Sloupu (celkově 4.), domácí nastoupili
jen se 7 hráči, takže jsme jednu partii vyhráli kontumačně. V tabulce jsme stále byli na 5. místě.
Následovala nečekaně snadná výhra 7-1 nad Adamovem C (celkově 7.) a také v 7. kole doma
5,5-2,5 nad Boskovicemi B (celkově 7.) – tím jsme se posunuli na 4. místo v tabulce.
V předposledním 8. kole jsme vyhráli na půdě outsidera soutěže, Jevíčka B (celkově 10.),
nejvyšším rozdílem 8-0 a postoupili jsme na 3. příčku.
Po měsíční pauze jsme nastoupili k poslednímu zápasu s Rudicí C, která již neměla o co hrát
– patřila jí bez ohledu na výsledek 2. příčka. Přesto hosté přijeli v silné sestavě, byli papírovými
favority na všech šachovnicích. Nejtěsnější vítězství 4,5-3,5 tak pro nás bylo třešničkou na dortu
vydařené sezóny, která na začátku vypadala nedobře.
Celkové pořadí: 1. Garde Lipovec C - 27 bodů, 2. Sokol Rudice C - 21, 3. Sokol Jedovnice 20, 4. TJ Sloup B - 16, 5. ASK Blansko B - 13… celkem 10 družstev.
Naše sestava a body/počet zápasů: 1. Jan Matuška 4/8; 2. Josef Plch st. 8,5/9; 3. Stanislav
Fránek ml. 4,5/6; 4. Alois Kunc 6/8; 5. Michal Dvořák 3/5; 6. Jaroslav Keprt 5,5/8; 7. Tereza
Navrátilová 4/7; 8. Josef Plch ml. 2/8; 9. Stanislav Fránek st. 3,5/7; 10. Břetislav Nechvíla 4/5.
Obdivuhodné je, že jsme při tak uzounkém kádru vždy hráli v plném počtu.
Ještě jedna akce z turnajů jednotlivců: Začátkem září 2009 se přihlásila Tereza Navrátilová na
otevřené Mistrovství ČR v rapid šachu juniorů a juniorek (čas na partii 25 minut pro hráče), v 9
kolech uhrála 4 body a obsadila 71. místo mezi 101 účastníky, což byl výsledek solidní. Josef Plch
Kino Jedovnice
Duben - 2010
Adresa: Na Kopci 571, 679 06 Jedovnice, tel. 516 442 624
Začátky představení vždy v 19.00 hodin pozor změna !!!!

13. 4. úterý –

KNIHA PŘEŽITÍ

Po strašlivé válce na Zemi přežilo jen pár jedinců a osamělý hrdina Eli (Danzel Washinton) jako oko v hlavě
střeží tajemnou knihu. Thriller USA
s titulky
/118´/
FALCON
Vstupné 69,- + 1,- Kč
MN 12
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20. 4. úterý –

DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ

27.4. úterý –

NĚJAK SE TO KOMPLIKUJE

Nenechejte si ujít nový český film Zdeňka Trošky.
/102´/ FALCOV
Vstupné 74,- + 1,- Kč

MP

Po delší pauze tu zase máme chytrou romantickou komedii, která umně kombinuje humor a drsnou realitu
mezilidských vztahů. Film USA s titulky.
Vstupné 69,- + 1,- Kč
MN 12
/120´/ BONTON

Na měsíc KVĚTEN 2010 připravujeme:
4. 5. Ženy v pokušení, 11.5. Zloděj blesku, 18.5. Alenka v říši divů, 25.5. Legie
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.
Duben
10.4.
11.4.
17.4.
18.4.
24.4.
25.4.

MUDr. Ševčíková B.
MUDr. Ševčíková R.
MUDr. Švendová
MUDr. Tomaštíková
MUDr. Vrtělová
MUDr. Well

Blansko, Svitavská 1A
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Křtiny, Zdrav. středisko
Adamov, Smetanovo nám. 327
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Adamov, Smetanovo nám. 327

516 416 386
516 488 454
516 439 404
516 446 398
516 488 455
516 447 605

Květen
1.5.
2.5.
8.5.
9.5.
15.5.
16.5.
22.5.
23.5.
29.5.
30.5.

MUDr. Žáčková
MUDr. Blaťák
MUDr. Havlová
MUDr. Hanáková
MUDr. Hepp
MUDr. Hosová
MUDr. Hošák
MUDr. Houdková
MUDr. Jílková
MUDr. Juráková

Blansko, Mahenova 13
Černá Hora, Zdrav. středisko
Blansko, Pražská 1b
Blansko, Pražská 1b
Rájec, Šafranice 101
Rájec, Zdrav. středisko
Adamov, U Kostela 4
Blansko, Pražská 1b
Rájec, Ol. Blažka 145
Blansko, Pražská 1b

516 419 538
516 437 257
516 418 786
516 418 788
516 434 055
516 432 138
516 446 428
516 418 787
516 410 786
516 418 787

Červen
5.6.
6.6.
12.6.
13.6.
19.6.
20.6.

MUDr. Klapušová
MUDr. Kovandová
MUDr. Kulhánková
MUDr. Kupková
MUDr. Láníková
MUDr. Levová

Poliklinika Blansko, Sadová 33
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Křtiny, Zdrav. středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Adamov, Smetanovo nám. 327

516 488 452
516 488 450
516 439 190
516 488 457
516 488 456
516 447 606
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Důležité informace pro občany

Jak správně nahlásit mimořádnou událost

Určitě se Vám již někdy stalo, když jste se ocitli ve stresové situaci, že jste si rychle nemohli
vybavit věci, které si jindy bez problémů pamatujete. Z tohoto důvodu jsme pro Vás připravily
takový jednoduchý návod, jak správně nahlásit mimořádnou událost .

POŽÁR

150

112

1) volejte na tísňovou linku
nebo
kde nahlásíte:
 KDE hoří
 CO hoří
 KDO volá
 Vaše TELEFONNÍ ČÍSLO
2) nebo nahlaste požár na místní OHLAŠOVNĚ POŽÁRU
Policie Městyse, Havlíčkovo náměstí 71
Josef Formánek, Kostelní 397
Michal Prause, Legionářská 53
Jaroslav Šíbl, Kostelní 40

tel. č.: 723 204 979
tel. č.: 731 402 674, 737 784 102
tel. č.: 602 515 391
tel. č.: 724 186 338

3) nebo stiskněte tlačítko POŽÁRNÍ POPLACH na místní hasičské zbrojnici
(Kostelní 351), tím spustíte sirénu, a vyčkejte do příchodu členů místní jednotky
sboru dobrovolných hasičů
JINÉ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

150

112

1) volejte na tísňovou
nebo
kde nahlásíte:
 KDE se to stalo
 CO se stalo
 KDO volá
 Vaše TELEFONNÍ ČÍSLO

TECHNICKÉ POMOCI V MÍSTĚ MĚSTYSE typu spadený strom, čerpání vody, likvidace
nebezpečného hmyzu, apod.

1) Události tohoto typu můžete hlásit buď přímo jednotce SDH Jedovnice
JSDH JEDOVNICE, Kostelní 351
tel. č.: 723 971 249
2) nebo jako ve výše uvedeném případu na tísňovou linku

POZNÁMKA:
Pokud usoudíte, že pro přijíždějící jednotku hasičů nebude úplně zřejmé, kde se místo události
nachází, není od věci stát na místě, kde jim můžete ukázat cestu. Leckdy se tím výrazně urychlí zásah
a zmírní následky.Více o tom jak správně nahlásit jakoukoliv mimořádnou událost naleznete na
internetové adrese: www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci/hlaseni-mimoradne-udalosti
Radek Doležel, preventista SDH Jedovnice
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