Velmi silná bouřka doprovázená prudkým větrem a krupobitím, která se minulou
sobotu přehnala přes Jedovnice, zanechala za sebou spoušť. Všem, kteří se zapojili
do odklízecích a úklidových prací, patří poděkování. V případě přerušení dodávek
elektřiny nebo pitné vody, získáte potřebné informace na úřední desce (ta je součástí
vstupu na úřad) a ve vitrínách před úřadem městyse (na tomto místě získáte informace
vždy, když nebudete mít možnost získat je jiným způsobem). (foto: archív SDH Jedovnice)
Dále v čísle: * Informace z rady a zastupitelstva * Společenská kronika * Zprávy z Jedovnic *
Duchovní sloupek * Zprávy z jedovnické MŠ - ZŠ - ZUŠ * Informace pro každého ... dnes na téma
... Víte že? Aneb, neznalost zákona neomlouvá .... do příštího čísla připravujeme přílohu nejen pro
turisty s přehledem akci do konce roku 2010. Prázdninové Informace vycházejí na počátku srpna.
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Informace z rady a zastupitelstva
Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 75 ze dne 07. 04. 2010
Na základě předložených zpráv a projednaných záležitostí:
Rada městyse schvaluje
 Mandátní smlouvu č. SML-Z-M-10-027 s firmou RPA, s.r.o., Brno, na zpracování a
zajištění podání žádosti o dotaci na sběrný dvůr.
 Odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku dle předloženého návrhu, žadatel
Základní škola Jedovnice, okres Blansko, Jedovnice.
 Odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku dle předloženého návrhu, žadatel
Mateřská škola Jedovnice, okres Blansko, Jedovnice.
Rada městyse bere na vědomí
 Oznámení firmy Koplast spol. s. r. o. Jedovnice o prodloužení odpoledních směn do
24,00 hodin v měsíci dubnu 2010.
 Oznámení o konání akcí a závodů na rybníku Olšovec Jachetním klubem Olšovec, o.
s. Adamov, v roce 2010.
 Oznámení o konání setkání odbojářů dne 01. 05 .2010 od 10 do 12 hodin u pomníku
K. H. Borovského, pořádané Českým svazem bojovníků za svobodu, OV Boskovice.
 Zprávu o přijetí daru hasičské cisterny SDH Jedovnice od hasičů z Ashcheimu.
Rada městyse souhlasí
 s napojením vodovodní přípojky v areálu kempu Olšovec s. r. o. Jedovnice, žadatel L.
Pernica, Jedovnice, dle předloženého návrhu.
 s provedením barevné úpravy hřiště u parkoviště u rybníka Olšovec, žadatel Občanské
sdružení Klub - NS Jedovnice, dle předloženého návrhu za předpokladu, že jejich
činnost neohrozí děti na dětském hřišti v této lokalitě.
 s objízdnou trasou při konání závodů handicapovaných cyklistů dne 30.05.2010 dle
předloženého návrhu, žadatel Trasing s.r.o. Vyškov.
 s převedením části naučné stezky Jedovnické rybníky - Rudické propadání (část
Jedovnické rybníky) Městysi Jedovnice.
 s odložením věci týkající se přestupku P. Grenara, Jedovnice, dle předloženého
návrhu.
Rada městyse nesouhlasí
 s vybudováním sjezdu a nájezdu na pozemek p. č. 2367, žadatel J. Pavloň, Jedovnice.
 s pořádáním Motorboat Open Jedovnice 2010 v termínu 20. 8. - 22. 08. 2010, žadatel
Klub vodních sportů, o. s. Jedovnice.
Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 76 ze dne 21.04.2010
Na základě předložených zpráv a projednaných záležitostí:
Rada městyse schvaluje
 výjimku z Obecně závazné vyhlášky č. 5 / 2005 O pořádání veřejných produkcí –
prodloužení akce do 02 hodin, na soutěže se sníženou hladinou produkovaného hluku,
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do 06 hodin s výrazně sníženou hladinou produkovaného hluku na pořádání Street
Dance Kemp 2010, žadatel TS BEAT UP Brno.
 výjimku z Obecně závazné vyhlášky č. 5 / 2005 O pořádání veřejných produkcí –
prodloužení akce do 02 hodin na taneční zábavu 09. 07. 2010, žadatel Sbor
dobrovolných hasičů Jedovnice.
 přidělení bytu 1+1 ve 3.NP v DPS Jedovnice paní J. Poláčkové, Jedovnice.
Rada městyse bere na vědomí
 sdělení RNDr. Z. Janečka, Pavlof, Brno, o zrušení závodů dračích lodí na hladině
rybníka Olšovec 12. 06. 2010.
 informaci Ing. J. Plcha o přípravě slavnostního odhalení restaurované sochy sv. J.
Nepomuckého, které bude v neděli 16. 05. 2010 v 17,00hodin.
 vyhodnocení kalkulace ceny vodného a stočného za 1./IV 2010 zaslané VAS a. s.
Boskovice.
 petici občanů týkající se pozastavení řízení k zahájení stavby firmy Koplast
v průmyslové zóně na ulici Palackého v Jedovnicích. Důvody petice byly objasněny
na jednání 25. 03. 2010 za účasti petičního výboru a některých občanů podepsaných
na petici.
 zápis z jednání komise pro občanské záležitosti ze dne 13. 04. 2010.
 zápis z jednání komise soc. zdravotní ze dne 21. 04. 2010.
 informaci z porady jednatelů a vedení Olšovce s. r. o. ze dne 19. 04. 2010.
Rada městyse souhlasí
 s pořádáním Motorboat Open Jedovnice 2010 v termínu 20. 08. - 22. 08. 2010, žadatel
Klub vodních sportů, o. s. Jedovnice, za dohodnutých podmínek.
 se stavbou kůlny, žadatel manželé F. a F. Bezděkovi, Jedovnice, dle předloženého
návrhu.
 se stavbou Jedovnice-stavební úpravy TS Čedok, žadatel Energetika Boskovice, spol.
s. r. o., Boskovice, dle předloženého návrhu.
 se zapůjčením laviček K. Ševčíkové, Podomí.
 s pořádáním Mezinárodních závodů motorových člunů na rybníce Olšovec ve dnech
29. 05. - 30. 05. 2010, žadatel VoMo Brno.
Rada městyse nesouhlasí
 s pronájmem části budovy č. p. 44 na prodejnu dětského oblečení, žadatelka paní R.
Přerovská, Jedovnice.
Rada městyse ruší
 usnesení č. 25/75 ze dne 07. 04. 2010.
Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 77 ze dne 28. 04. 2010
Na základě předložených zpráv a projednaných záležitostí:
Rada městyse schvaluje
 návrh příspěvků do kroniky městyse za rok 2009.
 rozpočtové opatření č. 1 / 2010 dle předloženého návrhu.
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 Dodatek č. 6 Přílohy č. 4 Seznam zaměstnanců městyse a Přílohy č. 5 Organizační
struktura Organizačního řádu Městyse Jedovnice.
Rada městyse bere na vědomí
 výsledek výběrového řízení na odkup pozemků p. č. 2535 / 132, 1746 / 13 a 2535 / 67
v k. ú. Jedovnice od státu prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových.
 výsledek kontroly provedené OSSZ Blansko dne 27. 04. 2010.
 oznámení o konání oslav 1. máje dne 01. 05. 2010 od 14,30 do 17,00 hodin před
kulturním domem, pořadatel MO KSČM.
 oznámení o konání předvolební akce na Havlíčkově náměstí dne 01. 05. 2010 od
11,00 do 13,00 hodin a 18. 05. 2010 od 17,00 do 19,00 hodin, pořadatel MO KDÚ ČSL.
 informaci o převzetí ceny za 1. místo v soutěži Nejlépe opravená památka JMK za rok
2009 v dané kategorii - socha sv. J. Nepomuckého, které bude 07. 05. 2010.
Rada městyse souhlasí
 s provedením úprav v bytě dle předloženého návrhu, žadatel manželé R. a R.
Sedláčkovi, Jedovnice.
 se stavbou bazénu na pozemku p. č. 1742 / 1 v k. ú. Jedovnice, žadatel M. Bartoš,
Brno, dle předložených podmínek.
 se započetím přípravy akce Střednědobého plánu investic a Plánu financování obnovy,
Jedovnice - vodovod I. etapa.
 s využitím motorového člunu na hladině rybníka Olšovec při školení HZS Blansko ve
dnech 03. 05. - 07. 05. 2010.
Rada městyse nesouhlasí
 s prodloužením nájemní smlouvy uzavřené mezi Městysem Jedovnice, Olšovcem spol.
s. r. o. Jedovnice a panem B. Širokým, Rájec - Jestřebí.
Rada městyse vyslovuje
 poděkování J. Roudnému za příkladné vedení kroniky městyse.
Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 78 ze dne 19. 05. 2010
Na základě předložených zpráv a projednaných záležitostí:
Rada městyse schvaluje
 Dodatek č. 2 Dohody o částečné záměně účastníků nájemní smlouvy a smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městysem Jedovnice,
HELIOREALEM CZ s.r.o., Brno a VR OZE Tršice.
 přijetí účelové dotace z rozpočtu JMK v rámci Programu rozvoje venkova v roce 2010
ve výši 64.000,- Kč, akce Olšovec 10.
 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí pečovatelské služby mezi Městysem Jedovnice
a J. Burianem, Jedovnice, dle předloženého návrhu.
 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí pečovatelské služby mezi Městysem Jedovnice
a J. Zouharovou, Jedovnice, de předloženého návrhu.
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 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí pečovatelské služby mezi Městysem Jedovnice
a Ing. H. Pavelkou, Jedovnice a Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí pečovatelské
služby mezi Městysem Jedovnice a D. Pavelkovou, Jedovnice, dle předložených
návrhů.
Rada městyse bere na vědomí
 výsledky rozborů vod ze dne 27. 04. 2010, které se svými hodnotami blíží kvalitě
pitné vody.
 informaci o podání žaloby na dlužné nájemné I. Šenkýř, Jedovnice.
 konání předvolebního shromáždění 23. 05. 2010 od 9,30 hodin České strany sociálně
demokratické.
 zápis o kontrole na plnění podmínek stanovených pro registraci poskytovatelů soc.
služeb provedené KÚ JMK dne 28. 04. 2010 s výsledkem bez závad.
Rada městyse souhlasí
 s provedením terénních úprav na pozemku p. č. 483 v k. ú. Jedovnice, žadatel O.
Němec, Jedovnice, dle předloženého návrhu. Svůj souhlas podmiňuje předchozím
souhlasem VAS a. s. Boskovice s navrženou úpravou.
 s konáním letního stanového tábora ve dnech 02. 07. - 09. 08. 2010, odebíráním pitné
vody a ukládáním odpadů dle předloženého návrhu, žadatel PETROV Brno.
Rada městyse nesouhlasí
 s odprodejem p. č. 1436 / 2 v k. ú. Jedovnice R. Ševčíkovi, Polička a M. Ševčíkové,
Rozstání.
 s oplocením pozemku p. č. 1162 v k. ú. Jedovnice, který je v majetku městyse, žadatel
J. Tesař, Brno.
 se zařazením požadavku obchvatu Jedovnic v rámci pozemkových úprav katastru
Obce Kotvrdovice, předkladatel L. Dvořák, Jedovnice.

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 79 ze dne 31. 05. 2010

Na základě předložených zpráv a projednaných záležitostí:

Rada městyse schvaluje
 Společnosti Olšovec s. r. o. za rok 2009 roční uzávěrku včetně všech zákonem daných
příloh, rozdělení hospodářského výsledku a odměny jednatelům dle předloženého
návrhu. Ztráta ve výši 794.153,96 Kč bude uhrazena ze zisku v příštích obdobích.
 Dodatek č. 1 k Příloze č. 2 Směrnice č. 4 / 2008 Poskytování informací dle zákona č.
106 / 1999 Sb. Sazebník úhrad nákladů spojených s poskytováním informací dle
předloženého návrhu.
 Nařízení městyse Jedovnice č. 1 / 2010 o maximálních cenách za přiložení a
odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla platných na
katastrálním území Městyse Jedovnice dle předloženého návrhu.
 Smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby mezi Městysem Jedovnice a p. J.
Poláčkovou, Jedovnice, dle předloženého návrhu.
 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí pečovatelské služby mezi Městysem Jedovnice
a p. H. Tesařovou, Jedovnice, dle předloženého návrhu.
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 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí pečovatelské služby mezi Městysem Jedovnice
a p. P. Bílkem, Jedovnice, dle předloženého návrhu.
 Smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby mezi Městysem Jedovnice a p. E.
Kubovou, Jedovnice, dle předloženého návrhu.
Rada městyse bere na vědomí
 informaci o průběhu setkání Parohatých měst a obcí v Pražmu ve dnech 28. 05. 29.05.2010.
 Rozhodnutí KÚ JMK, odboru územního plánování a stavebního řádu ve věci
Vopálečtí - Valoušková.
 informaci Nadace ČEZ Praha o neposkytnutí dotace na projekt Oranžové hřištěDětské hřiště v MŠ Jedovnice.
Rada městyse jmenuje
 komisi pro výběr ředitele společnosti Olšovec s.r.o. Jedovnice ve složení rada městyse
a jednatelé Olšovce s.r.o..
Marie Gabrielová, tajemnice ÚM Jedovnice
Upozornění – výběr poplatků za hroby
Poplatky za nájem hrobových míst budou vybírány až od července 2010. Připravujeme sepsání nových nájemních
smluv na dobu 10 let a poplatky budou uhrazeny také na dobu 10 let.
Cena bude stanovena dle skutečné výměry hrobu a bude cca u jednohrobu 1200,-Kč/10let a dvojhrou 2000,-Kč/10let.
Veškeré informace získáte u Boženy Ševčíkové, tel. 516 528 213, kultura@jedovnice.cz

Ze společenské kroniky
V měsíci květnu a červnu 2010 oslavili životní jubilea
Květen
Ševčíková Jiřina
Za Kostelem č. p. 439
29.05.
87 roků
Šebelová Marie
Zahradní č. p. 699
03.05.
85 roků
Dvořáčková Olga
K Propadání č. p. 228
14.05.
84 roků
Staněk Boris
Podhájí č. p. 162
20.05.
84 roků
Kovářová Marie
Podhájí č. p. 399
18.05.
81 roků
Nejezchlebová Drahoslava Tyršova č. p. 317
19.05.
81 roků
Formánková Helena
Za Kostelem č. p. 455
06.05.
80 roků
Štreit Zdeněk
Záměstí č. p. 9
20.05.
80 roků
Špak Juraj
Jiráskova č. p. 240
04.05.
75 roků
Hadravová Marie
Palackého č. p. 280
06.05.
70 roků
Lišková Helena
U Hrubé lípy č. p. 551
07.05.
70 roků
Gottvaldová Zdenka
Na Kopci č. p. 636
17.05.
70 roků
Stejskal Pavel
Na Větřáku č. p. 529
26.05.
70 roků
Štěp Josef
Záměstí č. p. 16
27.05.
70 roků
Červen
Kaderka František
Ševčíková Vlasta
Kunovský Jaroslav
Kuběnová Milada
Kovaříková Vlasta
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Zahradní č. p. 699
K Propadání č. p. 405
Habeš č. p. 340
Kopeček č. p. 532
Olšovecká č. p. 482

02.06.
16.06.
09.06.
23.06.
26.06.

88 roků
86 roků
82 roků
82 roků
70 roků
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Omluva. V minulém čísle Informací jsme omylem neuvedli titul u pana Ing. Vladimíra
Hadravy, Jedovnice, Palackého 280. Touto cestou se mu omlouváme.
V obřadní síni jsme uvítaly tyto děti:
Oldřicha Horáka, nar.23.01.2010
Elišku Galitovou, nar.28.02.2010
Adélu Janíčkovou, nar. 04.04.2010
Vojtěcha Veselého, nar. 24.02.2010
Erika Kakáče, nar. 25.03.2010
Zuzanu Mrhálkovou, nar. 29.03.2010
Šárku Hudcovou, nar. 27.12.2009
Josefa Vágnera, nar. 22.03.2010
Annu Štreitovou, nar. 03.01.2010
Adélu Paarovou, nar. 19.03.2010
Tomáše Paara, nar.17.02.2010

Jedovnice, Absolonova č. p. 741
Jedovnice, Za Kostelem č. p. 422
Jedovnice, Tyršova č. p. 740
Jedovnice, Podhájí č. p. 342
Jedovnice, Tyršova č. p. 330
Jedovnice, Jiráskova č. p. 459
Jedovnice, Na Kopci č. p. 635
Jedovnice, Na Kopcí č. p. 636
Jedovnice, Záměstí č. p. 9
Jedovnice, Záměstí č. p. 315
Jedovnice, Záměstí č. p. 315
Zdeňka Nečasová, matrikářka ÚM Jedovnice

Zprávy z Jedovnic
Vyhnání a konec druhé světové války u nás
Nadpisem se vracím ke dvěma pietním vzpomínkám v Jedovnicích. 1. května dopoledne
Český svaz bojovníků za svobodu pořádal v Jedovnicích „u Havlíčka“ vzpomínkové setkání
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odbojářů k 66. výročí vyhnání Čechů z 33 obcí Drahanské vysočiny. O týden později Úřad
městyse Jedovnice připravil důstojnou vzpomínku k 65. výročí ukončení druhé světové války
s uctěním památky jedovnickým obětem této války. Obě tyto události před šedesáti až
sedmdesáti lety zasáhly též náš městys.
Po obsazení území, tehdy již Protektorátu Čechy a Morava, německá moc rozhodla
rozšířit původní dělostřeleckou střelnici v okolí Račic na rozsáhlý vojenský prostor.
Již v roce 1940 bylo vydáno nařízení: „Do 31. března 1941 musí být vysídlena část tohoto
pásma nutného k rozšíření cvičiště, jež zahrnuje osm obcí s celkovým počtem 4 240
obyvatel.“ Tak byly etapovitě vystěhovávány další obce s poukazem: „Sežeňte si bydlení
jinde, my vám je úředně přidělíme“. Tak museli obyvatelé postupně opouštět své domovy.
S sebou si mohli vzít jen to nejnutnější. Celý proces měl být ukončen k 1. květnu 1944.
Zábor a stěhování se týkal také
Jedovnic. Stránky obecní kroniky o
těchto
událostech
byly
napsány
dodatečně až po válce, protože
v zápisech za rok 1940 čteme: „Tato
pamětní kniha byla podle nařízení
Okresního úřadu v Boskovicích dána do
úschovy do Zemského archivu v Brně…
Vrácena byla v říjnu 1945… Usnesením
Místního národního výboru ze dne 6.
září 1945 byl jsem já, Josef Skoták, č.
216, jádrař, ustanoven kronikářem…
Tak jak se změnilo mnoho následkem
změny státních hranic, tak se také
změnila situace v obci… Snahou německých okupantů bylo vše poněmčit… Staré školské
učebnice byly odstraněny. Dějiny České Františka Palackého byly zakázány.“ Vzpomíná
„na místního faráře Fr. Vodáka, jako horlivého kazatele pro českou věc. Ve svých nedělních
kázáních nemilosrdně bil německé zřízení. Je zajímavé, že se to nedoneslo k německé
kriminální policii.“
Ta však v Jedovnicích působila na jiných místech. Již v roce 1940
začalo poměrně rozsáhlé zatýkání jedovnických občanů, které pokračovalo i v dalších letech.
Někteří ze zatčených se již domů nevrátili. Byli umučeni v koncentračních táborech nebo
skončili v plynových komorách v Osvětimi.
V roce 1942 byly z kostelní věže odebrány zvony, jako kvalitní litina pro zbrojní průmysl.
V roce 1943 byla vydána vyhláška: „…nařizuje se Jedovnice vykliditi. Vyklizovací lhůta je
1. listopadu 1943. Po zákroku na Kozí Horce (ve Vyškově) přímo u velitele vyškovské
střelnice podařilo se zástupcům z Jedovnic snížit z původních celých Jedovnic jen část a sice
celé Záměstí a Podhájí. Doba vyklizení posunuta na neurčito. Přítomni byli: starosta Josef
Kocman, rolník, Josef Nezval, továrník a Osvald Zukal, odborný učitel.“ V následující
části zápisu je seznam 131 domů s uvedením popisného čísla a jména vlastníka.
V době, kdy byly vystěhovávány sousední obce, bylo pro Jedovnice vydáno „další nařízení
na vyklizení Jedovnic…stanoveno na den 1. května 1944… opět odsunuto zásluhou a
přičiněním továrníka Josefa Nezvala staršího i mladšího.“ Avšak „Pozemky u tratě Kombůt
byly zabrány pro zřízení a účely vojenské střelnice…V Tyršově osadě byla umístěna
vojenská pozorovací protiletadlová stanice…..o prázdninách 1944 byly ve škole oddíly
Hitlerjungen…
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….začátkem prosince byli dva občané nuceně vysláni na zákopové práce na rakousko maďarské hranice.
Na jaře 1945 bylo v Jedovnicích budováno 5 tankových zábran přes vozovku. Stavěli je
zajatci z Rudé armády, kteří byli ve velmi zuboženém stavu. Hladoví, polonazí i bosí.
Jedovničtí občané se snažili poskytnout jim jídlo, prádlo i obuv, po zjištění této poskytované
pomoci to však bylo zakázáno.
Zajímavý je následující zápis o příchodu zprávy o smrti Adolfa Hitlera: „Tuto zprávu
přinesli sami němečtí důstojníci dělostřelecké polní baterie na dolní pile v bytě Jiřího Julínka,
odposlechem ze zahraničí z jeho radia.“
„8. května vyhlásili, že 9. května ve 3,45 budou vyhozeny mosty.“ S výstrahou, že kdyby se
někdo pokusil zabránit, bude popraven, případně budou zničeny celé Jedovnice. K demolici
mostů došlo: „Přesně ve 3,45 kamenný most přes Floriánek, o ¼ hodiny později nově postavený most pod Dymákem a za chvíli most a výpust v Olšovci.“…“Nebylo snad v Chaloupkách jednoho domku, který by nebyl zasažen. Kamení mlátilo střechy…“
Druhá světová válka skončila. Vystěhovaní se vraceli do svých obcí, věznění přicházeli
domů z koncentračních táborů a další z nucených prací.
Událostí během let 1939 až 1945 bylo v Jedovnicích a v okolí mnoho. Pečlivostí poválečného kronikáře pana Josefa Skotáka je většina zápisů velmi podrobná. V tomto článku je
pouze celkový přehled podle výpisků z kroniky. Proto ve spolupráci s kronikářem panem
Roudným připravujeme pro zájemce a pro pamětníky besedu nad kronikou o válečných
letech, která nemusí být jenom informativní, ale při které pamětníci mohou svými
vzpomínkami obohatit dosavadní zápisy v kronice ještě o další příběhy, doposud neznámé a
nikde zapsané. Velkým přínosem by bylo, kdyby někdo přinesl a poskytl k ofotografování
fotografie z těch dob.
IM
Vycházka do Rakoveckého údolí, kterou organizovala TJ Sokol Jedovnice – turistický oddíl

Za krásného slunného sobotního dne jsme se vydali na naši vycházku. Po deštivých dnech
se počasí konečně umoudřilo
– vyjasnilo se, oteplilo, a tak
cesta Rakoveckým údolím
byla velmi příjemná. Střídaly
se lesy, louky, skalní
scenérie. Na březích řeky
a na loukách byla spousta
jarních květin a tento
půvabný
jarní
obraz
podbarvovali ptáčci svým
zpěvem.
Skupina 17 zdatných
turistů se po dlouhém
putování směrem od Račic
zastavila a občerstvila u
krásné rakovecké studánky.
Na ohni jsme si opekli
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špekáčky, které chutnaly znamenitě. Pak jsme pokračovali přes vykopávky ke „Kůlně.“
Konečná stanice po vyprahlém dni byla „U Surfu.“ Spokojeni, ale příjemně unaveni, jsme se
vrátili domů. Děkujeme sestře Bronislavě Kotoučkové za skvělou organizaci této akce.
Spokojení turisté
Opravená socha sv. Jana Nepomuckého na Havlíčkově náměstí
V neděli 16. května, v den svátku sv. Jana Nepomuckého, proběhlo na jedovnickém
náměstí
symbolické
„odhalení“
nedávno
restaurované sochy tohoto
světce. Navzdory dešti a
zimě se zde sešly více než
dvě desítky občanů.
Barokní
pískovcová
socha
od
neznámého
autora pochází z roku
1717 – to se podařilo
spolehlivě doložit právě
během restaurování průzkumem nápisu na jejím
podstavci. Kromě chronogramu, který k tomuto
letopočtu ukazoval, bylo
na jiném místě soklu
nalezeno přímo vročení
1717. Jedovnická socha je tak dokladem rychle rostoucí úcty k Janu Nepomuckému ještě
před jeho oficiálním blahořečením (1721) i svatořečením (1729).
Generální renovace sochy byla zahájena již v roce 2008, na své místo se sv. Jan
z restaurátorské dílny vrátil letos v zimě,
vzhledem k nevlídnému počasí prakticky
bez publicity, takže si toho méně pozorní
obyvatelé snad ani hned nevšimli.
Počítalo se, že oficiální předání opravené
sochy občanům se provede až za lepšího
počasí na jaře. Pak se však k jedovnic kému sv. Janu Nepomuckému přece jen
upřela pozornost veřejnosti, protože
socha byla zařazena do seznamu
účastníků soutěže o nejlépe opravenou
památku
Jihomoravského
kraje.
Jednotlivé památky se ucházely o SMS
hlasy
příznivců
prostřednictvím
webových stránek Odboru kultury JMK –
a „náš“ sv. Jan nakonec v kategorii
malých památek zvítězil, když se ziskem
1015 hlasů těsně předstihl opravenou
štukovou výzdobu kostela ve Veselí na
9
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Moravě. Jedovnice díky tomu získají od kraje příspěvek 50 tisíc korun, který bude použit pro
úpravy okolí sochy a především její nasvětlení. Dosud bylo na restaurování této památky
vynaloženo okolo 180 tisíc korun, včetně stotisícové dotace z Ministerstva kultury ČR.
Připomíná to i nově osazená mosazná tabulka na soklu sochy. Během krátkého proslovu u
sochy světce to připomněl také starosta městyse Jedovnice Jaroslav Šíbl. Poté společně
s restaurátorkou Radkou Levínskou symbolicky zapálili svíčku v obnovené laterně (lucerně),
zhotovené podle původního barokního vzoru.
Jedovnický děkan a farář P. Václav Trmač poté požehnal opravenou sochu, toto požehnání
se ale podle jeho slov týká především všech, kteří kdy půjdou okolo sochy sv. Jana
Nepomuckého – ten nám může být příkladem věrnosti pravdě.
Protože však přes kalendářní dobu počasí bylo maximálně nepříznivé, vítr, déšť a chlad se
od zimy odlišoval jen krásně zelenou barvou okolní vegetace, přesunuli se účastníci k
dalšímu programu do nedaleké budovy úřadu městyse Jedovnice.
Program setkání připravil a zorganizoval předseda kulturní komise Josef Plch, který se ke
své lítosti nakonec nemohl osobně zúčastnit, protože byl o den dříve zaměstnavatelem vyslán
na pracovní cestu do zahraničí.
O osobě sv. Jana Nepomuckého, historických souvislostech a mnohých mýtech a
omylech s ním spojených proto pohovořil Petr Franc. Kněz Jan z Pomuku, umučený v roce
1393 za účasti samotného krále Václava IV., je přes dřívější pochybnosti některých
spolehlivě historicky doloženou osobností. Ať už byl mučedníkem zpovědního tajemství či
doplatil „pouze“ na mocenské zájmy panovníka, jimž se odvážil postavit, může nám i dnes
být vzorem pevnosti charakteru a
víry.
Zazněly také tři starobylé písně
z 18. století, věnované sv. Janu
Nepomuckému
a
dokládající
dobový vřelý vztah k tomuto
světci. Zazpívali je Josef Plch
mladší a Jaroslav Chrástecký. Paní
restaurátorka Levínská pak během
promítnutí fotografií z průběhu
restaurování vysvětlila, jak oprava
probíhala,
co
všechno
se
s kamennou sochou v restaurátorské dílně během několika
měsíců dělo, a to za přísného
dozoru odboru památkové péče a
s využitím nejmodernějších restaurátorských technologií. Sv. Jan také dostal nový podstavec z umělého kamene, který působí
proporčněji než dřívější příliš vysoká novodobá „kostka“, která byla odstraněna. (Pocházela
patrně z r. 1935, kdy byla socha asi o 10 m posunuta – v podstavci se totiž našla skleněná
láhev s papírovými lístky, na nichž byl čitelný právě letopočet 1935). Při letošním novém
osazení sochy vložil současný starosta do podstavce také „poselství pro příští generace“, a to
včetně jedovnického pexesa. Kdo ho asi jednou objeví?
Mnohé dřívější restaurátorské zásahy podle dnešních poznatků sochám spíše škodily než
pomáhaly, například použití cementových doplňků vedlo k dalšímu poškození originálního
kamene a zvětšování trhlin. Výklad paní restaurátorky byl určitě pro všechny zúčastněné
10
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velmi zajímavý. Mohli jsme si tak uvědomit, že práce restaurátora je dnes úplná věda, a
přitom výsledky jeho snažení musejí být co nejvíce nenápadné, takže po očištění a zpevnění
povrchu sochy a doplnění chybějících částí a barevném sjednocení vlastně opravená místa na
pohled ani nerozeznáme.
Asi hodinové setkání skončilo potleskem a poděkováním všem dosud jmenovaným,
kteří se na kulturním programu podíleli, včetně pana Jaroslava Vávry, učitele ZŠ, který se
ujal obsluhy dataprojektoru.
Díky takovýmto akcím se prohlubuje vztah občanů ke kulturnímu dědictví. Dříve, když
byla socha sv. Jana Nepomuckého skrytá mezi stromy a dosti zchátralá, kolemjdoucí si
mnohdy ani neuvědomovali, že na náměstí vůbec je. Nyní zazářila v obnovené kráse. Snad se
brzy dočkáme také jejího osvětlení – všichni víme, jak díky reflektorům úžasně „prokoukla“
socha Karla Havlíčka Borovského v horní části stejnojmenného náměstí, a tak doufáme, že i
socha sv. Jana Nepomuckého dostane příležitost více vyniknout a stát se druhou důstojnou
dominantou našeho náměstí.
Soňa Plchová, foto: Soňa Plchová a Leoš Blažek
Občanská petice v Jedovnicích ve věci firmy "Koplast," přinesla informace i poučení
Úvod - bod první: Petice je písemná žádost o udělení určitých práv, milosti, suplika.
/Slovník cizích slov - definice/.
Jako žádost /prosba/, předložená v zájmu vyřešení otázek nebo konkrétního sporu
podléhá stanovám petičního zákona. Petici proto nelze označit za neregulérní postup a je
třeba přijmout fakt, že její mechanismus má urychlující efekt při řešení situace ve chvíli, kdy
na jiné způsoby analýzy a vyslovení se k problému nezbývá čas.
Bod druhý: Orgány obce v rámci samostatné působnosti pečují zejména o hospodářský,
sociální a kulturní rozvoj obce, o tvorbu a ochranu životního prostředí a o všestranné
uspokojování potřeb občanů. /Teze ze zákona o správním právu obecním/.
Bod třetí: Zletilí občané jsou oprávněni k účasti na zasedání obecního zastupitelstva, k
podávání písemných návrhů orgánům obce a podle zvláštních zákonů k hlasování v místním
referendu. /Tolik výstup z teorie zákonů týkajících se života obce. Převzato z učebnice
základů státoprávní teorie, aut. Eichler Ryska, "Základy společenských věd,"Fortuna, Praha,
2005/.
Svoji stručnou zprávu z jednání ve věci výstavby nové provozní haly firmy "Koplast"
Jedovnice v úvodu dokládám náležitým zdůvodněním významu pojmu " petice " a objasňuji
tak postup petičního výboru občanů jako cíleně správný, ze zákona etický /mravní/ a za
vyústění určitých okolností - např. nedostatek času k seznámení se s adekvátními
informacemi - jako jediný možný.
Tato občanská petice proběhla v Jedovnicích koncem března 2010. Vznikla na základě
občanské nespokojenosti s výstavbou nového objektu firmy Koplast, který se má nacházet ve
vymezené průmyslové zóně, jež leží v okrajové linii hlavní dopravní tepny ve směru na
Blansko, v polích, níže pod autoservisem Burda.
Do petičního výboru jsem byla přizvána zástupci občanů, jež iniciovali jednání ohledně
celé kauzy na OÚ Jedovnice. Přijala jsem zde za občanský výbor status mluvčí jednání a
tiskové mluvčí, ačkoli jsem o celé záležitosti měla minimální informace na poslední chvíli.
V závěru besedy jsem přislíbila vydat zprávu pro občany, která by adekvátním způsobem
informovala o průběhu jednání a celé kauzy.
1/ Občanská petice deklarovala požadavek možnosti změny místa pro výstavbu objektu
firmy Koplast.
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2/ V žádném případě nenamítala nic proti podnikatelským aktivitám firmy Koplast a
jejím majitelům osobně – naopak, ocenila vznik nových pracovních příležitostí, které objekt
přinese v době ekonomické krize.
3/ Požadovala vysvětlení garantů bezpečnosti provozu a ochrany životního prostředí,
neboť se nacházíme na výsostném území chráněné krajinné oblasti s ozdravnými pobyty,
dominantním turismem a přírodními raritami.
4/ Upozornila na potřebnost větší míry komunikace mezi obcí a občany ve věcech
závažného charakteru, ke kterým náleží i důležité stavby na území obce.
První bod jednání, kterým bylo převedení stavby na jinou parcelu, nebylo možno
prosadit. Vysvětlení podala vedoucí stavebního úřadu Jedovnice. Je následující. Občané jako
jednotlivci mají plné právo zasahovat do územního plánu obce svými podněty a
připomínkami a podílet se tak na jeho realizaci. Občané se však o tento plán téměř
nezajímají. Po uzávěrce tohoto plánu již nelze zanesená rozhodnutí měnit.
K bodu dvě: Majitelé firmy Koplast p. Kostka a syn k nám během jednání přistupovali
velmi korektním způsobem a obětovali svůj čas pro celou dobu jednání.
K bodu tři: Garanty bezpečnosti provozu objektu a ochrany životního prostředí nám po
dobu bezmála tří hodin objasňovali pozvaní zástupci z Blanska: Vedoucí odboru životního
prostředí městského úřadu, vedoucí okresní hygieny a zástupce hasičů. Dostali jsme zde
vysoké záruky zajištění ochrany ŽP bez zbytkových dopadů na ŽP, neboť nový provoz je
koncipován dle nejmodernějších technologií, jež respektují ekologické principy, což je velmi
důležité.
Celé jednání probíhalo v rovině zdravě expresivní komunikace mezi oběma stranami.
V jeho závěru jsem poděkovala všem zúčastněným, kteří se problému na místě opravdu
věnovali s nasazením všech sil.
Zvlášť zmíním připomínku, která poukázala ještě k problému vozovky a napojení
příjezdové komunikace do firmy. Tato byla vzata do zápisu obecním úřadem k doložení, na
místě ji nebylo možno řešit, neboť nebyl přítomen nikdo z příslušného odboru dopravy.
K bodu čtyři: Protože klíč k celé kauze leží v „pomyslné“ přihrádce „informovanost ze
zdrojů,“vyjádřím zde své hledisko ve věci komunikace. Občané byli o celé záležitosti
informováni nedostatečně, kdyby přiměřené informace měli, k celé petici vůbec nemuselo
dojít. Na jednání jsem proto hovořila o výrazné potřebě informovat veřejnost velmi
transparentním způsobem o věcech významného charakteru, jakým důležité objekty v obci
nesporně jsou ! Informace na vývěskách si mohou občané přečíst na radnici osobně, ale
v praxi nechodíme každý den na Obecní úřad. V mediálním zdroji – infokanále, jsem
v posledních měsících tuto informaci skutečně nezaznamenala – pokud zde proběhla, pak se
omlouvám, ale nevím o tom. Je třeba si uvědomit, že komunikace mezi úřadem a občany je
nosnou osou vzájemné důvěry ! A jsme si vzájemně povinováni komunikací kvalitní, jinak se
to bude promítat do mezilidských vztahů a kvalitě spolupráce. V úvodní části proto ze zákona
připomínám všestranné uspokojování potřeb občanů a sem náleží především právo na
adekvátní informace. Na straně druhé úřad ze zákona nabízí možnosti zúčastňovat se jednání
obecního zastupitelstva a umožňuje podílet se na územním plánu obce. To vůbec není málo a
občané mají možnost se tímto způsobem aktivně podílet na životě obce. Že svého práva
využívají nedostatečně, nebo vůbec, je pravdou, tak se potom nemohou divit, že se třeba věci
ubírají jiným směrem, než by si přáli. V tomto případě – chyba na obou stranách. A zde si
ještě dovoluji připomenout, že chyba, není stigma, ale poučení, abychom ji příště
neopakovali. Za petičním vyjádřením si jako mluvčí celé kauzy stojím, protože je vždy lepší
se ozvat v případě nejasností či nespokojenosti, než-li žít v nejistotě, či snad dokonce strachu,
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že bych se nemohla dovolat svých práv. Je však třeba brát v úvahu, že také jiní mají svá
práva a naše potřeby budou vždy regulovány zákonem. Petice je pak krajním prostředkem.
Co se týká rovnováhy v přírodě, žijeme v technokratické, konzumní společnosti. Je to
společnost, která se nepřestane rozrůstat v rámci urbanistických zásahů do krajiny. Souvisí to
s našimi nadměrnými potřebami a demografickým růstem obyvatelstva. Udržovat rovnováhu
v krajině bude proto čím dál náročnější a budoucnost čeká přelidnění. Charakter Jedovnic je
přírodní a měl by takový zůstat! Proto, vzkazuji našim zastupitelům, aby s další výstavbou
v krajině v okolí Jedovnic postupovali velmi uvážlivě. Petice v plném znění, s podpisy členů
petičního výboru a se všemi podpisy občanů byla předána zástupkyni obecního úřadu na
jednání a vedoucí úřadu stavebního, paní Pavlíčkové, k doložení. Krom přemístění objektu,
které je v této chvíli zahájení stavby již mimo program a řešení přilehlé vozovky, byly
zodpovězeny všechny naše dotazy a přijaty naše dílčí návrhy do záznamu zástupců
protistrany. Týkaly se např. stromové úpravy v rámci dořešení okolí projektu / jeho zasazení
do zeleně / a tím vylepšení estetického vzhledu místa po zásahu do krajiny.
Myslím, že moje informace ohledně celé věci je vyčerpávající. V případě dalších dotazů
si vyžádejte záznam z celého jednání na úřadě městyse.
Hana Bartošková, posluchač katedry společenských věd, Na Kopci 636, Jedovnice
Z policejních protokolů

Pořadové číslo

Nevyřízené ztráty a nálezy 2010
datum nálezu
místo nálezu

nalezená věc

15/2010
02.02.2010
Havlíčkovo nám.
klíče
32/2010
30.03.2010
Havlíčkovo nám.
klíč
38/2010
26.04.2010
Na Kopci
brýle
41/2010
28.04.2010
Na Kopci
hodinky
55/2010
10.05.2010
Kostelní
klíče
Podrobný popis věcí záměrně neuvádíme. Dotaz na výše uvedené nálezy je možno učinit
v době úředních hodin na služebně Policie Městyse Jedovnice nebo telefonicky 723 204 979.
Z činnosti Policie Městyse Jedovnice za období od 19. 3. 2010 – 23. 5. 2010
20. 3. 2010 strážníci přijali oznámení o vozidle, které jezdí na parkovišti na Barachově a po
celé chatové oblasti nepřiměřenou rychlostí, čímž ohrožuje ostatní účastníky silničního
provozu. Strážníci při kontrole chatové oblasti zastavili motorové vozidlo, jehož řidič se
hlídce přiznal ke svému jednání – nepřiměřená rychlost, vjezd do chatové oblasti bez
povolení. Řidiči za tento přestupek byla uložena bloková pokuta.
25. 3. 2010 strážníci na žádost HSO ÚM Jedovnice provedli šetření ke zjištění skutečností
k osobě, která je hlášena k trvalému pobytu v Jedovnicích.
25. 3. 2010 strážníci přijali oznámení o nálezu klíčů, které byly nalezeny na ul. Habeš. Nález
byl zveřejněn na infokanále. Klíče uloženy na PMJ k vyzvednutí.
28. 3. 2010 strážníci přijali oznámení, že na vyhrazeném parkovišti v chatové oblasti parkuje
delší dobu motorové vozidlo. Po příjezdu hlídky na místo, se řidič vozidla v blízkosti
nenacházel. Proto bylo přikročeno k použití technického prostředku k zabránění odjezdu
vozidla. Následně byl přestupek s řidičem, který nesprávně parkoval vyřízen uložením
blokové pokuty.
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29. 3. 2010 strážníci při obchůzkové službě nalezli na ulici Na Kopci svazek klíčů. Nález
klíčů byl uveřejněn na infokanále. Klíče uloženy na služebně PMJ k vyzvednutí.
30. 3. 2010 strážníci přijali oznámení o nálezu klíčů na Havlíčkově náměstí. Nález uveřejněn
na infokanále. Klíče si následně převzal majitel.
30. 3. 2010 strážníci na žádost HSO Městyse Jedovnice provedli doručení písemnosti
osobám, které se převzetí vyhýbaly.
31. 3. 2010 strážníci provedli odchyt volně pobíhajícího psa na ul. Kostelní na parkovišti u
hřbitova. Pes byl pomocí odchytové tyče odchycen a následně předán dle evidenční známky
jeho majiteli. Věc byla vyřešena domluvou.
31. 3. 2010 strážníci ve spolupráci s policisty a psovody PČR Blansko provedli kontrolu
chatové oblasti, která byla zaměřena na zabezpečení chat.
1. 4. 2010 strážníci při obchůzkové službě řešili na Havlíčkově náměstí rušení nočního klidu.
Rušení nočního klidu se dopustil provozovatel restaurace, který měl hlasitě puštěnou
reprodukovanou hudbu. Po vypnutí hudebního zařízení byl přestupek vyřešen na místě
napomenutím.
1. 4. 2010 strážníci řešili opětovně rušení nočního klidu na Havlíčkově náměstí, kterého se
dopustili čtyři mladíci. Přestupek vyřešen na místě napomenutím.
2. 4. 2010 strážníci přijali oznámení o nálezu klíčů na dětském hřišti na ul. Barachov. Klíče si
tentýž den vyzvedl majitel na služebně.
7. 4. 2010 strážníci přijali oznámení o narušení občanského soužití mezi dvěma sousedy na
ul. Na Kopci. Věc šetří PMJ Jedovnice. Po provedených prvotních úkonech bude věc zaslána
k projednání k přestupkové komisi Městského úřadu Blansko.
7. 4. 2010 – strážníci přijali oznámení o poškození zaparkovaného autobusu na ul. Barachov.
Neznámý pachatel, zde v noční době několika vhozenými kameny rozbil skleněné výplně
oken autobusu, čímž na motorovém vozidle způsobil škodu ve výši nejméně 10.000,- Kč.
Vzhledem k výši škody a podezření ze spáchání trestného činu- Poškozování cizí věci byla na
místo přivolána hlídka Obv. odd. PČR Blansko, která si případ na místě převzala k dalšímu
opatření.
8. 4. 2010 strážníci přijali oznámení o podezřelé osobě, která navštěvovala majitele
nemovitostí a těmto oznamovala, že provádí zápis spotřeby el. energie. Když mu oznamovatelka sdělila, že věc oznámí na policii, neznámý muž ihned odešel. Pátrání po této osobě bylo
neúspěšné. V této souvislosti upozorňuji občany, že odpočet elektroměrů je prováděn po
předchozím oznámení a pracovník je povinen se prokázat průkazem.
8. 4. 2010 strážníci předali na služebně klíče, které byly nalezeny na ul. Na Kopci.
10. 4. 2010 strážníci na žádost PČR Blansko doručili písemnost zájmové osobě trvale bydlící
v Jedovnicích, jelikož policisté osobu nemohli v místě bydliště několikrát zastihnout.
14. 4. 2010 strážníci při pravidelné obchůzkové službě v chatové oblasti zjistili porušení
Obecně závazné vyhlášky při pálení trávy. Z důvodu značného kouře bylo majiteli nakázáno
okamžité uhašení ohně. Věc byla vyřešena uložením blokové pokuty.
17. 4. 2010 strážníci přijali oznámení o nálezu klíčů na ul. Zahradní. Nález byl zveřejněn na
infokanále. Klíče uloženy na služebně PMJ k vyzvednutí.
21. 4. 2010 strážníci přijali oznámení o nálezu hodinek u prodejny potravin na ul. Na Kopci.
Nález byl zveřejněn na infokanále. Hodinky byly uloženy na služebně PMJ k vyzvednutí.
21. 4. 2010 strážníci provedli na žádost HSO ÚM Jedovnice šetření k osobám hlášeným k
trvalému pobytu v Jedovnicích.
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24. 4. 2010 strážníci přijali oznámení o nálezu brýlí, které byly nalezeny na ul. Na Kopci u
prodejny potravin. Nález byl uveřejněn na infokanále. Brýle uloženy na služebně PMJ
k vyzvednutí.
28. 4. 2010 strážníci při výkonu obchůzkové služby nalezli na ul. Olšovecká svazek klíčů.
Nález klíčů byl uveřejněn na infokanále. Klíče uloženy na služebně PMJ k vyzvednutí.
29. 4. 2010 Policie Městyse Jedovnice se písemně obrátila na Správu a údržbu silnic
Jihomoravského kraje o podání aktuální zprávy k plánované úpravě křižovatek u
benzinového čerpadla a v Chaloupkách. Do termínu vydání informací žádná odpověď
nedošla.
2. 5. 2010 strážníci při výkonu služby zjistili přestupkové jednání – rušení nočního klidu a
porušení Obecně závazné vyhlášky na parkovišti Barachov, kdy zde ze zaparkovaného mot.
vozidla vyhrávala reprodukovaná hudba, která rušila občany bydlící v těchto místech.
Přestupek byl vyřešen na místě domluvou.
5. 5. 2010 strážníci při dohledu nad veřejným pořádkem v okolí Základní a Střední
průmyslové školy Jedovnice zjistili místního mladíka, který v blízkosti školy před zahájením
vyučování kouřil marihuanu. Přestupkové jednání bylo zaznamenáno na kameru. Věc byla
postoupena PČR Blansko k dalšímu opatření.
11. 5. 2010 strážníci přijali oznámení o nálezu svazku klíčů na Havlíčkově náměstí. Nález
byl zveřejněn na infokanále. Klíče uloženy na služebně PMJ k vyzvednutí.
17. 5. 2010 strážníci provedli na ulici Barachov odchyt volně pobíhajícího psa. Po zjištění
jeho majitele byla věc vyřešena z důvodu opakovaného deliktu uložením blokové pokuty.
18. 5. 2010 strážníci při obchůzkové službě opětovně odchytli na ul. Kostelní volně
pobíhajícího psa, který ohrožoval kolemjdoucí občany. Po zjištění majitele byla věc vyřešena
uložením blokové pokuty.
19. 5. 2010 strážníci zjistili v chatovou oblasti majitele chaty, který ukládal odpad mimo
určená místa. Za tento přestupek proti veřejnému pořádku byla uložena bloková pokuta.
19. 5. 2010 strážníci v odpoledních hodinách přijali oznámení k fyzickému napadení, ke
kterému došlo za obchodním domem Jednoty. Dle sdělení oznamovatelů, napadení spáchali
dva mladíci, kteří poškozené bezdůvodně napadli pěstmi a několikrát je udeřili do obličeje.
Dále uvedli, že pachatelé napadení na místě hajlovali. Strážníci oba výtržníky zadrželi a z
důvodu podezření ze spáchání trestného činu Výtržnictví a Propagace fašismu věc předali
k šetření Obv. odd. PČR Blansko. Po příjezdu na místo si policisté případ na místě převzali.
20. 5. 2010 strážníci přijali oznámení o krádeži inzulínové pumpy ke které došlo na Základní
škole v Jedovnicích. Krádež provedl neznámý pachatel v době hodiny tělesné výchovy.
Odcizením byla majiteli způsobena škoda ve výši 100.000,- Kč. Z toho důvodu byla
bezprostředně po oznámení na místo přivolána hlídka P ČR Blansko, která si případ na místě
převzala.
21. 5. 2010 strážníci přijali oznámení o nálezu černé kožené tašky na ul. Na Větřáku. Taška
byla následně předána majiteli.
22. 5. 2010 strážníci provedli na žádost Městského soudu Brno doručení písemnosti do
vlastních rukou. Osoba bydlící v Jedovnicích si písemnost nevyzvedávala.
22. 5. 2010 strážníci během noční služby řešili tři případy rušení nočního klidu v chatové
oblasti, v ATC a na Havlíčkově náměstí v restauraci Olšovec. Po sjednání klidu byly
přestupky proti veřejnému pořádku vyřešeny na místě domluvou.
V uvedeném období strážníci řešili celkem 129 přestupků v dopravě.
Nenechávejte výměnu řidičských průkazů na poslední chvíli
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni
vyměnit do 31. prosince 2010.
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Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni
vyměnit do 31. prosince 2013.
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
Duchovní sloupek
Interiér
Každý rok jezdíme 8. května s dětmi školou povinnými na pouť. Snažím se hledat méně
známá poutní místa a spojovat cestu s návštěvou zajímavých míst, abychom Den osvobození
oslavili poznáváním krás naší země.
Letos jsme byli ve Staré Vodě u Libavé. Kostel, který až do konce 2. světové války
patřil ke třem nejnavštěvovanějším poutním místům Olomouckého kraje, se po násilném
vystěhování německého obyvatelstva stal součástí vojenského výcvikového prostoru. Němci,
kteří tam žili po staletí, nevěřili do poslední chvíle, že by byla možná taková nespravedlnost,
že budou muset opustit své domovy s padesátikilovým zavazadlem a vše ostatní tam nechat.
Na jaře roku 1946 proto normálně zaseli, ale než obilí vyrostlo, museli odejít za hranice.
Vojákům, kterým byl tento kraj přidělen k výcviku, bylo líto zasetého obilí a dobytka
ponechaného vlastnímu osudu, proto pozvali zájemce české národnosti, aby se ujali nuceně
opuštěných hospodářství. Ti, kteří na výzvu reagovali, však byli po roce vyhnáni také…
Ve Staré Vodě byl kromě kostela piaristický klášter a kolej pro studenty, o které se
piaristé starali, lázně u Královské studánky a několik desítek domů a hospodářských budov.
Budovy se časem staly pro vojáky přítěží, proto bylo rozhodnuto o jejich zboření. Z vesnice
zůstal jenom kostel, protože si nikdo netroufal podepsat rozkaz k odstřelu, i když se obě
armády, Československá a po roce 1968 Rudá, hlásily hrdě k ateismu. A tak kostel přečkal až
do odchodu nevítané zahraniční armády, zatímco ruiny ostatních budov okolo zarostly
náletovými dřevinami. Od roku 1990 se správcové vojenského újezdu starají o záchranu
kostela, chybí ovšem peníze, protože péče o památky jaksi nepatří k poslání armády. Pomohli
kupodivu ti, kteří byli po válce vyhnáni. Díky jejich darům byla opravena střecha a fasáda
kostela, interiér by se měl časem stát vyjádřením smíření a odpuštění. Mše se v kostele slaví
jen na svatou Annu, které je zasvěcen. Letos poprvé nebude zvlášť česká a německá, ale
všichni ji budou slavit společně… Mimo poutní mši se tu jednou za rok scházejí také bývalí
příslušníci PTP, jinak je kostel možné obhlížet jen zvenku, o víkendu je tato část vojenského
prostoru přístupná veřejnosti.
Naše mše tedy patřila k výjimkám. Byl to pro mne zvláštní pocit – kostel byl užíván
k ustájení dobytka, jako sklad hnojiv, později za pobytu sovětských vojsk jako muniční sklad
a také jako vojenské vězení. Z původního vybavení zůstala štuková výzdoba a fresky, které
byly dostatečně vysoko. Ty nižší byly otlučeny, ty, na které bylo možné dosáhnout ze
žebříku, byly popsány jmény ruských měst s čísly vyjadřujícími počet dnů zbývajících do
návratu domů (pro ty, kdo ví, co znamenalo 730: viděl jsem tam číslo 1320!).
Vnímal jsem ten kostel jako obraz toho, co se může stát člověku. Někdo používá takový
slovník a přemýšlí takovým způsobem, že se jeho nitro nezávisle na vnější fasádě podobá
chlévu. Někdo je jako muniční sklad – stačí jiskřička a následuje výbuch způsobený tím, že si
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někdo dovolil sáhnout na jeho svobodu a názory. A pokud člověk myslí jen na sebe, stává se
sám sobě vězením. Nikdo nemůže dovnitř, ale také on nemůže ven. Ovšem může se také stát,
že díky odpuštění, smíření, velkorysé ochotě zapomenout a začít znovu se zanedbaný a
poničený interiér člověka začne postupně obnovovat a stávat přitažlivým podobně, jako se to
děje ve starovodském kostele.
Václav Trmač, farář
Mateřská škola Jedovnice se představuje ….
Jaro v MŠ
Zima byla letos dlouhá, všichni netrpělivě očekávali teplé sluneční paprsky, tedy příchod
jara. I my v mateřské škole jsme společně s dětmi začali plánovat a připravovat různé výlety,
poznávací vycházky a sportovní akce.
Na konci března jsme podnikli výlet
do divadla Radost v Brně, kde jsme
shlédli představení známé pohádky
Jana Karafiáta Broučci. Dětem se
otevřela zábavná scéna divadla, a
když se setmělo a přímo nad námi
diváky poletovali svatojánští broučci,
byl to opravdu krásný zážitek.
Prohlédli jsme si i ostatní prostory
divadla a vyfotili se s figurínami
v lidské velikosti. Domů jsme se
vraceli plni dojmů nejen z divadla, ale
i ze samotné jízdy autobusem.
Další plánovanou akcí byla
poznávací vycházka. Jedná se o hru
„šipkovaná“
s plněním
úkolů,
překonáváním přírodních překážek a chůzí
se zátěží. Děti z 1. a 2. třídy se vydaly
cestou kolem chat nad Barachovem a děti
ze 3. a 4. třídy šly kolem rybníka Olšovec.
Všechny úkoly se nám podařilo zdárně
vyřešit, a tak jsme se mohli pustit do toho
posledního, a tím je najít slibovaný sladký
poklad. Děti brzy objevily, že sladký poklad
v podobě lízátek se ukrývá ve vodníkově
oblíbené vrbě.
Nejpečlivěji jsme se připravovali na
sportovní den. Stalo se již tradicí, že děti si
pro tuto příležitost vyzdobí vlastní trička.
Minulý rok jsme se inspirovali čápy na
komíně a různě barevnými tričky. Tentokrát
jsme zvolili trička bílá s obrázkem znaku
své třídy. Takže ti z vás, kteří sledují život
v naší školce již ví, že na sportování se
připravily týmy Žabek, Kačenek, Kapříků a
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Hastrmánků. A jak vše probíhalo? Jaké disciplíny na
naše sportovce čekaly? A jaká byla odměna?
V příštím čísle dvouměsíčníku Informace vás o tom
budeme informovat a přidáme i dojmy a zážitky
z plánovaného karnevalu a školního výletu do
zábavního centra Bongo v Brně.
Na první fotce Janička a Žanetka za tým Hastrmánků
Druhé foto Matyášek, Kubík a Ondra za tým kapříků
a třetí fotka Denisek, Pavlík a Lukáš za tým Kačenek .
Co se učíme - aneb jarní témata ve výchovně
vzdělávací práci
1. třída - Kačenky
Blíží se doba prázdnin, každý se někam chystá, ať už
po ČR nebo do zahraničí. Prohlíželi jsme si různé
mapy; už víme, kde bydlí Krakonoš, jak daleko je
Praha a že Brno je kousek od Jedovnic. Taky víme, kam odlétají naši čápi na zimu, jaké tam
mají kamarády, že každá země má svou vlajku a symboly a ne všude se domluvíme
česky.Děti si vyrobily mapu Afriky a České republiky.
D. Zouharová
2. třída – Kačenky
Jaro je v plném proudu a pro nás to znamená spoustu příležitostí k objevování tajemství
přírody. Pro větší názornost jsme si zakoupili lupy s pozorovacími kelímky a dětské
mikroskopy. Tyto jsou zařízeny s otvory pro přístup vzduchu, proto můžeme pozorovat nejen
uhynulé brouky, mouchy a jiný hmyz, ale, a to je pro děti mnohem zajímavější, i živé
zástupce hmyzu. Učení prožitkem děti motivovalo k výtvarnému projevu. Pomocí papíru,
nůžek, lepidla, kolíčků a vlastního nadšení vyrobily například pavouka, housenku nebo
berušku.
A. Dostálová
3. třída – Kapříci
Když na nás sluníčko zavolalo, rádi jsme jeho volání vyslyšeli a vyrazili ven. Při vycházkách
jsme pozorovali nejen přírodu, ale také jarní úklid v obci, výzdobu domů, obchodů. Na
základě zážitků si děti vyzdobily školku jarními obrázky. Nástěnka i okna nám rozkvetla
barevnými tulipány. Své vědomosti z oblasti přírody děti rozvíjely při rozhovorech nad
encyklopedií nebo prací s didaktickým materiálem. O tom s jakým nebezpečím se mohou
setkat v přírodě, doma i na dětském hřišti se seznamovaly pomocí příběhů, písniček a scének.
Hravou formou se tak děti seznamovaly s důležitou prevencí úrazů.
J. Petrželová
4. třída – Hastrmánci
se učili poznávat jarní flóru. Použili k tomu herbář, encyklopedii květin a bylin, pozorovali
rozkvetlý trávník i záhon květin školky. Pro názornou ukázku děti nosily květiny z vlastních
zahrádek. Ale jen pár od každého druhu, protože květiny jsou potravou pro včelky. Ve třídě
to příjemně vonělo a květiny ve vázách posloužily zejména při jejich výtvarném zpracování.
Děti se rozhodly, že květiny vymodelují. Při práci jsme se naučili písničku o konvalince
a svátku maminek.
J. Kučerová
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Kluci u figurín v divadle Radost brno, Vojtíšek a Kryštůfek se těší na pohádku Broučci.
(foto: archív MŠ Jedovnice)
Novinky a zajímavosti z naší ZUŠky
Festiválek pěveckých sborů
Ve středu 19. 5. 2010 byl
před KD v Jedovnicích
pořádně
živo.
Tolik
malých zpěváčků pohromadě snad Jedovnice ještě
neviděly. Nápad uspořádat
„Festiválek“dětských
pěveckých sborů ZUŠ se
ukázal jako velmi zdařilý.
Počasí sice nepřálo, ale
uvnitř kinosálu vládla
slunečná atmosféra.
Jako první se předvedli
ti nejmenší z přípravného
sborečku MŠ, dále děti
ze ZUŠ Jedovnice, Rudice
a Ostrova
u Macochy.
19
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Každý sboreček předvedl to nejlepší ze svého repertoáru, o d lidových písní až po populární.
Nejen, se zpívalo, ale i tancovalo – žákyně z jedovnického sboru si připravily vtipné
tancováni k písničce o mravencích, přičemž nechyběl ani ten Ferda Mravenec. Z Ostrova
zase „padalo kvítí z nebe“, z Rudice přiletěl „Dráček Vrtichvost“.
Na závěr si děti s velkým nadšením společně zazpívaly dvě písně. Na pódium se nás
vešlo skoro 70!! Veselá atmosféra a potlesk od diváků nám byl velkým poděkováním
za úspěšnou premiérou. Radost ze společného zpěvu, kdy každý cítí, že se může opřít o toho
druhého a poznává nové kamarády, je hlavním posláním sborového zpívání. Světýlka
v dětských očích byla odměnou především sbormistryním p. uč. M. Javorské, H. Korčákové
a K. Javorské.
Kateřina Javorská
Muzikálové turné pokračuje
Úspěšné turné Muzikálů pokračovalo 11. 5. v Adamově koncertem ke Dni matek.
Pro všechny maminky a babičky to byla krásná kytička k jejich svátku. Dne 20. 5. se otevřela
opona také v aule Gymnázia Boskovice. Mladí studenti byli příjemně překvapeni výkonem
zpěváků a odměnili své vrstevníky bouřlivým potleskem. V sobotu 29. 5. se konal v Blansku
Historický jarmark. Na hlavním podiu v zámeckém parku vystoupili také Jiří Daniel
a Ludmila Dohnálková se svým muzikálovým programem. Počasí jim v sobotu přálo a mezi
početným publikem bylo možné zahlédnout spoustu známých tváří. Všem se koncert líbil
a bude v Blansku uveden ještě na podzim. 1. 6. přijeli zpěváci do ZŠ Lipovec, aby zazpívali
ke Dni dětí. Celá škola se sešla v tělocvičně, která se změnila v malé divadlo. Všechny děti
se nechaly vtáhnou do děje a byly velmi pozorné. Byl to opravdu krásný dárek k jejich
svátku. Opět děkuji všem, kteří se podíleli na vydařených akcích.
Hana Korčáková
Musica Nova a Brněnská muzejní noc
V sobotu 15. května 2010 náš studentský komorní orchestr MUSICA NOVA v rámci
Brněnské muzejní noci již popáté vystoupil v Památníku Mohyla míru nedaleko Slavkova.
Akce měla tradičně specifickou atmosféru, umocněnou bezprostřední blízkosti Slavkovského
bojiště. I přes letošní nepřízeň počasí nás překvapila vysoká návštěvnost posluchačů, a to
včetně posledního, z celkem 5-ti výstupů, který začínal až v 22.45 hod. Myslím, že mohu
za všechny konstatovat, že akce
se vydařila,
což
v průběhu
vystoupení opakovaně potvrdila
řada přítomných posluchačů.
Milada Andrášiová
Ohlédnutí za koncertem ke
Dni matek
V neděli 9. května ožila
pódia
kulturních
domů
na mnoha místech naší země,
neboť oslavy Dne matek se u
nás již staly pevnou tradicí.
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Základní umělecká škola Jedovnice u příležitosti tohoto svátku pořádala koncerty nejen
v Jedovnicích, ale také na všech svých
pobočkách a naši žáci vystoupili i v
obcích mimo působiště školy. V
Jedovnicích byla tradičním pořadatelem
oslav
v kulturním
domě
místní
organizace KDU – ČSL. Pódium
zaplněného sálu ovládl na hodinu a půl
Taneční orchestr ZUŠ Jedovnice
pod vedením Josefa Škvařila. Melodie
orchestru byly několikrát vystřídány
vystoupením žákyň tanečního oboru
pod vedením paní učitelky Ivy Králové.
Se sólovým
pěveckým
výkonem
se představila také Ludmila Dohnálková.
Přes 40 účinkujících svými výkony navodilo příjemnou sváteční atmosféru a sklidilo tak
upřímné ocenění od spokojeného publika.
Mgr. Josef Škvařil
Koncert tanečního oddělení
Ve čtvrtek 3. června se v sále kina
v Jedovnicích konal koncert tanečního oddělení
ZUŠ. V programu kromě jedovnických dětí
vystoupily také žákyně ZUŠ Adamov a SZUŠ
Blansko.
text a foto Iva Králová
Absolventské koncerty
Studium v ZUŠ je rozděleno do tzv. stupňů cyklů. Je zvykem, že na závěr každého z cyklů
vystoupí žák na absolventském koncertě, který
je zároveň jeho absolventskou zkouškou. Tyto koncerty, na které přijdou čerstvému
absolventovi poblahopřát i jeho blízcí a známí, mají vždy slavnostní ráz.
Tak tomu bylo i ve dnech 20. 5., 26.5. a 2.6., kdy v komorním sále ZUŠ zazněly tóny
skladeb hrané na různé nástroje téměř třemi desítkami našich absolventů. Součástí posledního
z koncertů byla také prezentace prací absolventek výtvarného oboru. Žáci – absolventi – se
naučili mnoho. Umění, hra na daný nástroj, či tahy štětcem pro ně rozhodně nejsou odlehlou
končinou, právě naopak.
Milí absolventi. Ať se vám další umělecká setkání vydaří a přinesou vám hodně potěšení.
Mgr. Jiřina Hloušková
Pozvánka na koncerty
Závěrečný koncert žáků ZUŠ Jedovnice se uskuteční v úterý 29. 6. 2010 v 16.30 hodin v
sále kulturního domu. V pestrém programu vystoupí sólisté na hudební nástroje, komorní
tělesa, dechový orchestr mladších žáků, žáci tanečního oddělení a nebude chybět ani
prezentace prací žáků tanečního oboru.
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Promenádní koncert tanečního orchestru ZUŠ Jedovnice se uskuteční již tradičně
v neděli 4. července 2010 v 10.00 hodin na náměstí Svobody v Blansku. Srdečně zveme
všechny příznivce dobré muziky.
Taháky ze školních lavic
STŘÍPKY ze života školy
DUBEN -- 2010
1.4. Odborné školení pedagogů k projektu Peníze do škol /Souček/
6.4. Lyžařský zájezd Alpy pro 1. stupeň /Šíblová Hana/
8.4. Bowlingový turnaj školy /Hrazdírová/
12.4. Anglické divadlo pro 2. stupeň /Doleželová/
14.4. Divadelní představení MŠ pro ZŠ
Školní turnaj ve vybíjené
15.4. Pěvecká soutěž Jedovnická kuňka / Králová/
19.4. Výstava Božena Němcová /Nezvalová, Šíblová J./
22.4. Oblastní kolo soutěže RUBIKON /Králová/
27.4. Okresní turnaj v přehazované děvčata /Hrazdírová/
28.4. Okrskové kolo McDonalds /Svobodová/
29.4. Přírodovědné hospitace pro kolegy sdružení CIRSIUM
KVĚTEN -- 2010
4.5. Okresní kolo dopravní soutěže /Králová/
Okresní kolo Mcdonalds /Smejkalová/
6.5. Odborný sportovní seminář /Srnec, Hrazdírová/
11.5 Pohár rozhlasu v atletice /Souček/
12.5. Pohár rozhlasu v atletice /Hrazdírová/
Okresní kolo soutěže Mladý zdravotník /Langrová, Smejkalová/
Porada vedení sdružení CIRSIUM /Souček, Štěpánková/
13.5. Odborný seminář terénní výuka /Smejkalová, Svobodová/
14.5. Školení metodiků
prevence
patologických jevů
/Krbečková/
15.5. Rybářské závody
/Králová/
19.5.- 21.5. Vědomostní
soutěže sdružení
CIRSIUM
22.5. Poznávací zájezd do
Provance /Hrazdírová/
31.5. Porada pedagogických
pracovníků +
konzultace pro rodiče
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Také letos proběhl tradiční úklid okolí
školy v rámci Dne Země.
Na předchozí stránce naše reprezentace
v okresním kole
fotbalového
mcDonalds Cupu.
(text a foto: ZŠ Jedovnice)
Ohlednutí za lyžováním
na ZŠ Jedovnice
Pohybu není nikdy dost, obzvlášť u
malých dětí a to byl jeden ze dvou
důvodů, proč jsme se rozhodli pořádat
lyžařský výcvik pro děti 1. stupně. Tím
druhým důvodem je fakt, že malé děti se učí vše rychleji a nevadí jim, že upadnou,že nemají
nejmodernější výbavu a už vůbec neřeší, jak u toho vypadají .
Po osobním průzkumu nejbližších svahů a sjezdovek jsme k prvnímu výcviku zvolili
Olešnici na Moravě, která s tažným lanem pro úplné začátečníky, širokým svahem a
možností nechávat lyže celý týden v areálu splnila všechny naše požadavky.
Zájem o lyžování byl tak obrovský jak ze strany dětí, tak ze strany rodičů, že jsme naplnili,
celé dva autobusy, které každý den ráno odjely na svah a kolem 16. hodiny se vracely zpět do
Jedovnic. Všechny děti se naučily bezpečně sjíždět svah. Nejezdí možná nejmodernějším
carvovým obloukem, ale naším úkolem bylo probudit u dětí zájem o lyžování a to se povedlo
na 100%.
Nadšení dětí a rodičů, kteří s námi jezdili celý týden bylo tak obrovské, že jsme slíbili, že
se pokusíme další rok celou akci zopakovat. Říká se, že „dvakrát do stejné řeky nevstoupíš“.
Proto jsme s obavami, aby se vše povedlo, začali s přípravou 2. lyžařského výcviku už
v říjnu. Jen ten, co někdy něco organizoval, si dokáže představit, jak těžké je sehnat kvalitní
instruktory, kteří pracují v době své dovolené, zadarmo a zcela dobrovolně, s cizími dětmi. I
když jsem jim všem již několikrát poděkovala, chtěla bych ještě jednou říct touto cestou , jak
si jejich nezištné pomoci vážíme a ceníme. Stejně si vážíme rodičů, kteří dokázali zapnout
boty nejenom svým dětem, ale i těm „cizím“ a neustále nás bombardovali dotazy, s čím ještě
mohou pomoc a co ještě mají udělat. A když jsme se všichni spojili – učitelé, rodiče, vedení
školy, dobrovolníci - kamarádi a instruktoři, myslím, že můžu říct, že dobrá věc se znovu
podařila.
Znovu jsme naplnili plné dva autobusy lyžařů a zase jsme po týdnu lyžování
zkonstatovali, že máme šikovné děti, protože se všechny naučily lyžovat. Také nás zahřálo
poznání, že jsme se stali pro některé školy „vzorem“ a podle nás začali s výukou lyžování
malých dětí.
Letos jsme zpestřili dětem lyžování uspořádáním prvních závodů a spoustou her, které
měl každý instruktor k dispozici, protože jsme společně vytvořili jakousi „kuchařku veselého
lyžování“, se kterou každý instruktor pracoval dle svého uvážení.
Všichni jsme si oddychli v pátek odpoledne, že jsme všechno zvládli a hlavně, že se nikomu
nic nestalo. Obrovskou radost nám udělaly pochvalné a vstřícné ohlasy rodičů na průběh
celého kurzu.
Protože jsme si „vychovali“ řadu lyžařů, snažili jsme se je za jejich „lyžařskou“ snahu
odměnit uspořádáním zájezdu do rakouských Alp pro ty nejšikovnější. Znovu jsme naplnili
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celé dva autobusy a i když to byly jen 3 dny lyžování, užili jsme si to všichni maximální
měrou, protože nám vyšlo úplně všechno. Až kýčovité počasí se spoustou slunce a okolními
panoramaty, pěkné ubytování s vynikajícím jídlem a vstřícným personálem a co bylo hlavní,
celá akce proběhla ve vzájemné spolupráci škola – rodiče - děti, což není obvyklé a neděje se
to moc často. Myslím, že všichni účastníci byli s touto akcí spokojeni a doufám, že se nám ji
podaří zopakovat.
Chtěli bychom s lyžařským výcvikem dětí na 1.stupni pokračovat s tím, že 1.-3.třída
bude nadále jezdit na základní kurz do Olešnice. Pro ty starší plánujeme již 5tidenní kurz
/zase ve spolupráci a za účasti rodičů/s výjezdem ať už do českých hor nebo do osvědčeného
rakouského Tauplitz. Každý si vybere svou variantu a když bude chtít páťák jezdit do
Olešnice, určitě mu to umožníme stejně jako druhákovi, který pojede lyžovat s rodiči do
Tauplitz, či kamkoli jinde, kde už bude probíhat výcvik s instruktory , které se pokusíme
zajistit z řad vysokoškolských studentů studujících tělesnou výchovu./ Letos pro nás
pracovali 2 studenti a byli jsme s jejich prací spokojeni./
Na závěr chci jenom říct – je fajn, když se děti nenudí. Je nádhera, když sportují a hýbou se.
Ale nejkrásnější je, když se spojí rodiče a škola a takovouto věc jim umožní.
Mnoho dalších nádherných lyžařských zážitků Vám přeje za všechny nadšence z řad učitelů
na ZŠ Jedovnice
Mgr. Hana Šíblová
Atletické úspěchy
Po delším čase se ZŠ Jedovnice zúčastnila v téměř kompletním složení tradičního
atletického mítinku Pohár rozhlasu v Blansku ve dnech 11. a 12. května 2010. Jedná se o
soutěž družstev v kategoriích mladší žáci a žákyně a starší žáci a žákyně. V konkurenci 15
škol z celého okresu se na atletickém tartanu v Blansku neztratili ani jedovničtí zástupci.
Hlavně chlapcům se dařilo a za zmínku stojí především vítězství Vítka Pernici ve skoku do
výšky a do dálky, 1. místo Davida Klimeše ve vytrvalostním běhu a 4. místo Daniela
Vágnera v hodu míčkem.
Dne 26. 5. 2010 se žáci 1. ročníku zúčastnili XII. Olympiády dětí a mládeže ve Velkých
Opatovicích. I když nám počasí příliš nepřálo, na startu se sešlo 230 prvňáčků z 27
základních škol nejen okresu Blansko. Naši školu reprezentovala Kristýna Kalová, Denisa
Sůsová, Eliška Kučerová, Šimon Konečný, Filip Králík a David Kučera. Soutěžilo se v těchto
atletických disciplínách : malý maraton ( 400 m ), hod kriketovým míčkem, běh na 50 m,
skok daleký z místa. Nejlépe si z našich soutěžících vedla Eliška Kučerová, která v běhu na
50 m skončila na 21. místě, výkonem 9,83 s, v hodu kriketovým míčkem na výborném 6.
místě výkonem 12,35 m a v atletickém čtyřboji na 9. místě. Doufejme, že i další roky se
budou moci naši "prvňáci" podobné akce zúčastnit, protože je pro ně velmi cenné a
motivující porovnání vlastní fyzické zdatnosti s cizími závodníky. Vedení školy děkuje všem
zúčastněným za vzornou reprezentaci školy
Informace pro každého ….
Víte že? Aneb, neznalost zákona neomlouvá ….
V dnešním příspěvku, bych Vás rád seznámil se základními povinnostmi
vyplývajícími ze zákona o požární ochraně (zákon č. 133/1985 Sb.), které musí dodržovat
každý občan. Z pohledu prevence v požární ochraně se jedná o jakýsi základ, od kterého
se odvíjí další věci. Vezmeme-li v potaz, jaké existují příčiny vzniku požáru, tak velká část
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z nich je spojena právě s porušením některé z níže uvedených povinností. Požár je pak touto
skutečností buď ovlivněn nebo přímo způsoben. Přestupky proti povinnostem vyplývajícím z
tohoto předpisu jsou řešeny orgánem státního požárního dozoru blokovou pokutou nebo
správním řízením. Jen pro Vaši představu - postih ve správním řízení se může vyšplhat až
do výše 25 tisíc korun.
Fyzická osoba je povinna:
a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání
tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při
skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek,
manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení,
b) zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu,
vody, topení,
c) plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených
místech,
d) obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany
v rozsahu stanoveném zákonem,
e) zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům
požární ochrany za účelem jejich včasného použití a dále udržovat tato zařízení
a věcné prostředky v provozuschopném stavu; uvedené povinnosti se vztahují
na osoby, které mají uvedená zařízení a věcné prostředky ve vlastnictví či
užívání,
f) vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé
zdolání požáru a pro záchranné práce,
g) umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů při
zjišťování příčiny vzniku požáru a v odůvodněných případech mu bezúplatně
poskytnout výrobky nebo vzorky k provedení požárně technické expertizy ke
zjištění příčiny vzniku požáru,
h) oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru
každý požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které
vlastní nebo užívá,
i) dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků
nebo činností.
Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky
svého jednání, je povinen podle zvláštních zákonů dbát, aby tyto osoby svým jednáním
nezpůsobily požár.
Fyzická osoba nesmí:
a) vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku
tísňového volání,
b) provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou
způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními právními
předpisy,
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c) poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasících
přístrojů nebo jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně
bezpečnostních zařízení,
d) omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro požární
techniku,
e) používat barevné označení vozidel, lodí a letadel stejné jako mají jednotky
jednotek požární ochrany,
f) provádět vypalování porostů.
Osobní pomoc:
Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru:
a) provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob,
b) uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho
šíření,
c) ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho
ohlášení,
d) poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu,
velitele jednotky požární ochrany nebo obce.
Věcná pomoc:
Každý je povinen na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce
poskytnout dopravní prostředky, zdroje vody, spojová zařízení a jiné věci potřebné ke
zdolání požáru.
Radek Doležel, preventista SDH Jedovnice
Přijměte pozvání
Městys Jedovnice a
Divadelní společnost HÁTA
Praha
pro Vás připravují divadelní
představení
Prolhaná Ketty
n e d ě l e – 19. září 2010
začátek v 18,00 hodin
kinosál KD Jedovnice
Předprodej vstupenek byl zahájen
v Informačním středisku na
náměstí (knihovna) Jedovnice
tel. 516 442 284

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
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Informace
z rady
a zastupitelstva
Kino
Jedovnice
Červen -- 2010
ze679
schůze
Rady městyse
Jedovnice
č. 75 zepředstavení
dne 07. vždy
04. 2010
Adresa: NaUsnesení
Kopci 571,
06 Jedovnice,
tel. 516
442 624, Začátky
v 19.00 hodin
Na
základě
předložených
zpráv
a
projednaných
záležitostí:
15. 6. úterý –
VLKODLAK
Když je měsíc v úplňku legenda ožívá. Film USA s titulky.
Rada městyse
schvalujeVstupné 69,- + 1,- Kč
/102´/
BONTON
MN 15

Mandátní
smlouvu
č. SML-Z-M-10-027
s firmou RPA, s.r.o., Brno, na zpracování a
22.6. úterý –
MAMAS
& PAPAS
zajištění
podání
žádosti
dotaci
na stavu.
sběrnýRodičovské
dvůr.
Film, který
se marně
snaží
přijíto do
jiného
etudy Alice Nellis.
 FALCON
Odpisový plán dlouhodobého
žadatel
/110´/
Vstupné 74,- hmotného
+ 1,- Kč majetku dle předloženého návrhu, MN
12
Základní
Jedovnice, okres
Blansko, Jedovnice.
29.6. úterý
– školaPŘESTUPNÝ
ROK
 na
Odpisový
plán dlouhodobého
hmotného
majetku dle předloženého návrhu, žadatel
Láska
irský způsob.
Komedie USA/Irsko
s titulky.
Mateřská
škola
Jedovnice,
okres
Blansko,
Jedovnice.
/99´/ BONTON
Vstupné 69,- + 1,- Kč
MN 12
Na měsíc ČERVENEC 2010 připravujeme:
Rada městyse bere na vědomí
1.7. Pevné pouto, 6.7. Souboj titánů, 8.7. Škola života, 13.7. Jak vycvičit draka,
Oznámení
firmy
Koplast
s. 22.7.
r. o. Jedovnice
o prodloužení
odpoledních
15. 7. Princ
a Persie,
20.7.
Robinspol.
Hood,
Ženy v pokušení,
27.7. Zelená
zóna směn do
24,00
hodin
v
měsíci
dubnu
2010.
29.7. Exmanželka za odměnu – začátky promítání v červenci a srpnu od 19,30 hodin.
 Oznámení o konání akcí a závodů na rybníku Olšovec Jachetním klubem Olšovec, o.
s. Adamov, v roce 2010.
Zubní pohotovost
 Oznámení o konání setkání odbojářů dne 01. 05 .2010 od 10 do 12 hodin u pomníku
K. H.
Borovského,
Českým svazem
za svobodu,Ponávka
OV Boskovice.
Mimo
uvedenou
dobu, pořádané
je služba zajištěna
v Brně –bojovníků
Úrazová nemocnice,
č. 6

Zprávu
o
přijetí
daru
hasičské
cisterny
SDH
Jedovnice
od
hasičů
z
Ashcheimu.
tel. 545 538 111, ve všední dny od 17,00 do 7,00 hodin, o svátcích a víkendech nepřetržitě
24,00 hodin denně. Služba v oblasti blanenska je sloužena od 8,00 do 12,00 hodin.
Rada městyse souhlasí
Červen
vodovodní přípojky
v Blansko,
areálu kempu
r. 456
o. Jedovnice, žadatel L.
19.6. s napojením
MUDr. Láníková
Poliklinika
SadováOlšovec
33 516 s.
488
20.6. Pernica,
MUDr.Jedovnice,
Levová dle předloženého
Adamov, Smetanovo
návrhu.nám. 327 516 447 606
26.6. s provedením
MUDr. Miklíková
Blansko,
ZŠ Rodkovského
515 157
112 žadatel Občanské
barevné úpravy
hřiště
u parkoviště u rybníka
Olšovec,
27.6. sdružení
MUDr. Klub
Paulíčková
Černá
Hora,
Zdrav.
středisko
516
437
- NS Jedovnice, dle předloženého návrhu za 257
předpokladu, že jejich
Červenec
činnost neohrozí děti na dětském hřišti v této lokalitě.
3.7.
MUDr. Pokorná M.
Blansko, Gellhornova 9
516 412 422
 s objízdnou trasou při konání závodů handicapovaných cyklistů dne 30.05.2010 dle
4.7.
MUDr. Pokorný M.
Blansko, A. Dvořáka 4
516 417 621
předloženého
návrhu, žadatel
Trasing s.r.o. Vyškov. 516 444 326
5.7.
MUDr. Roth
Ostrov, Zdrav. středisko
části naučné
stezky
Jedovnické
rybníky
- Rudické
propadání (část
6.7.  s převedením
MUDr. Semrádová
Sloup,
Zemspol,
221
516 435
203
rybníky)R.Městysi
Jedovnice.
10.7. Jedovnické
MUDr. Ševčíková
Poliklinika
Blansko, Sadová 33 516 488 454
věci týkajícíPoliklinika
se přestupku
P. Grenara,
11.7. s odložením
MUDr. Řehořek
Blansko,
SadováJedovnice,
33 516 488dle
453předloženého
17.7. návrhu.
MUDr. Staňková
Jedovnice, Zdrav. středisko
516 442 726
18.7.
MUDr. Havlová
Blansko, Pražská 1b
516 418 786
24.7.
MUDr.nesouhlasí
Ševčíková B. Blansko, Svitavská 1A
516 416 386
Rada městyse
25.7. s vybudováním
MUDr. Řehořek
33 516
488 453
sjezdu a Poliklinika
nájezdu naBlansko,
pozemekSadová
p. č. 2367,
žadatel
J. Pavloň, Jedovnice.
31.7.
MUDr. Švendová
Křtiny, Zdrav. středisko
516 439 404

 s pořádáním Motorboat Open Jedovnice 2010 v termínu 20. 8. - 22. 08. 2010, žadatel
Klub vodních
sportů,
INFORMACE
–KVĚ
T E No.–s.ČJedovnice.
E R V E N 2010 / číslo – 3, ročník č. XX
dvouměsíčník Úřadu městyse Jedovnice – vychází zdarma

Usnesení
ze schůze
městyse
Jedovnice č. 76 ze dne 21.04.2010
Adresa redakce
: Havlíčkovo
nám. č.Rady
71, 679
06 Jedovnice,
tel.
528 213,
fax. 516 442 zpráv
722, e –a mail:
informace@jedovnice.cz.
Na 516
základě
předložených
projednaných
záležitostí:

Šéfredaktor:
Leoš Blažek,
zástupce šéfredaktora: Božena Ševčíková. Neoznačené fotografie: Leoš Blažek. Redakce si
Rada městyse
schvaluje
vyhrazuje právo v případě potřeby příspěvky krátit a upravovat. Za obsahovou správnost materiálů zveřejněných
 výjimku
z Obecně
závazné vyhlášky
č. 5 / nevrací.
2005 O pořádání veřejných produkcí –
v Informacích
odpovídají
autoři, nevyžádané
příspěvky redakce
prodloužení
doUzávěrka
02 hodin,
na soutěže
se -sníženou
hladinou
produkovaného
hluku,
Registrační
číslo MK ČR akce
E 11383.
příštího
čísla v pátek
23. července
2010 v 17,00
hodin.
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