Příjemné prázdniny je možné prožít i na břehu jedovnického Olšovce. U rybníka
trávila týdenní pobyt i skupina děti z Dětského domova z Brna. Kvalita vody je letos
výborná. Krajská hygienická stanice z Brna ji pravidelně ve čtrnáctidenních cyklech
kontroluje. Podrobnější informace najdete na 26 straně.

Dále v čísle: * Informace z rady a zastupitelstva * Společenská kronika * Řemesla a živnosti v
předválečných Jedovnicích * Z policejních protokolů * Taháky ze školních lavic * Mateřská škola se
představuje * Pozvánky na kulturní a sportovní akce v srpnu a září * Sport – Ohlednutí za uplynulou
fotbalovou sezónou * Fotoreportáž – Paroháči 2010 * Rozpis zubní pohotovosti srpen až říjen 2010.
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Informace z rady a zastupitelstva
Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 80 ze dne 14.06.2010
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 23 hodin, na hudební produkce Folk v areálu jachtklubu
v termínech 23.07.2010 a 20.08.2010, žadatel V. Dvořáčková, Jedovnice.
 výjimku z Obecně závazné vyhlášky č. 5 / 2005 O pořádání veřejných produkcí –
prodloužení akce do 01 hodin, na hudební produkce na Barachově ve dnech 04.07.,
09.07., 24.07., 30.07., 07.08., 21.08.2010, žadatel p. I. Kocmanová, Jedovnice.
 vzorovou Smlouvu o pronájmu hrobového místa dle předloženého návrhu.
 kalkulaci věcně usměrňované ceny pro služby hřbitovní spojené s nájmem hrobového
místa pro rok 2010 - hřbitov Jedovnice ve výši 40,- Kč / m2 / rok, cena za místo
v kolumbáriu 300,- Kč / rok.
 odměnu řediteli ZŠ Mgr. M. Součkovi dle předloženého návrhu.
Rada městyse bere na vědomí
 informaci OHS ke stavbě stánku občerstvení v Olšovci, s. r. o., žadatel p. V.
Dvořáčková, Jedovnice.
 informaci o připravovaných opravách na ZŠ Jedovnice v období prázdnin.
Rada městyse souhlasí
 se stavbou Jedovnice - vodovod I. etapa (výměna stávajících havarijních vodovodních
řadů), na pozemcích parcelní čísla 288 / 8, 994 / 1, 1042 a 1043 / 1 v k. ú. Jedovnice,
které jsou v majetku městyse, žadatel VAS a. s., Brno.
 se zakoupením moravské zemské vlajky.
 s pořádáním akce Pán Prstenů - Bitva o Středozem, která se bude konat v Rakoveckém
údolí od 24.06. - 27.06.2010, žadatel MORAVIAN LARP, o.s., Brno, dle
předloženého návrhu a za předpokladu, že pronajaté pozemky budou uvedeny do
původního stavu a nedojde k poškození porostů na těchto pozemcích.
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice, konaného dne 14.06.2010 na
Úřadu městyse Jedovnice, dveře č. 20.
Na základě předložených zpráv a projednaných záležitostí Zastupitelstvo městyse Jedovnice:
A. Schvaluje:
1. zapisovatelku paní Marii Gabrielovou, tajemnici ÚM
2. ověřovatele zápisu paní Mgr. Annu Bayerovou, pana Ing. Josefa Matušku
3. zprávu starosty městyse o kontrole úkolů ze zasedání zastupitelstva městyse konaného
dne 14.06.2010
4. zadání Územního plánu Jedovnice
5. s výhradou dle zjištění uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření
Městyse Jedovnice provedené KÚ JMK ve dnech 01. - 02.03.2010, Závěrečný účet
Městyse Jedovnice za rok 2009, výsledek hospodaření městyse za rok 2009 včetně
finančního vypořádání roku 2009 vůči státnímu rozpočtu, výsledky inventarizace
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městyse za rok 2009 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Městyse
Jedovnice provedené KÚ JMK ve dnech 01. - 02.03.2010
6. rozpočtová opatření č.1/2010 a 2/2010 dle předložených návrhů
7. přijetí dotace z Programu rozvoje venkova ve výši 64.000Kč na akci Olšovec 10,
přijetí dotace z rozpočtu JMK na opravu přístupového schodiště ZŠ ve výši 200.000,Kč a přijetí dotace z Českoněmeckého fondu Budoucnosti ve výši 50.000,-Kč na 10 let
evropského partnerství
8. převzetí pozemku p. č. 536 / 4 (trvalý travní porost o výměře 688 m2) od JUDr. J.
Pokorného, Jedovnice, a zavedení do majetku Městyse Jedovnice v ceně určené dle
znaleckého posudku
9. obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 O udržování čistoty veřejných prostranství,
ochraně životního prostředí a ochraně veřejné zeleně na území Městyse Jedovnice
10. názvy ulic
pro lokalitu kolen farské zahrady Sadová
pro průmyslovou zónu Pod Horkou
pro lokalitu za Chaloupkami Kniesova
pro lokalitu kolem Dymáku U Dymáku
11. pro volební období 2010 – 2014 - 15 zastupitelů Městyse Jedovnice
12. podle § 63, odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
veřejnoprávní smlouvu s Městem Blansko na výkon přenesené působnosti podle
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, na rozhodování o
přestupcích a ukládání pokut v řízeních o přestupcích, dle předloženého návrhu
13. smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na
pozemku parcelní číslo 1747/1 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, dle předloženého návrhu. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
14. výjimku z jednotného informačního systému městyse pro umístění velkoplošné
reklamy hotelu Rado, Havlíčkovo náměstí 572, Jedovnice s platností do 15. 09. 2011.
B. Bere na vědomí:
1. zprávu rady městyse o odstranění nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření Městyse Jedovnice předložené KÚ JMK
2. předloženou zprávu o výsledcích hospodaření společnosti Olšovec s.r.o. Jedovnice za
rok 2009
C. ukládá radě městyse:
1. předložit v termínu do 14.07.2010 na JMK písemnou zprávu o projednání, přijetí
opatření a plnění přijatých opatření ve smyslu §13 zák. č. 420 / 2004 Sb.
2. zveřejnit obecně závaznou vyhlášku č. 1 / 2010 O udržování čistoty veřejných
prostranství, ochraně životního prostředí a ochraně veřejné zeleně na území Městyse
Jedovnice
D. vyslovuje poděkování:
1. jednatelům a zaměstnancům společnosti Olšovec s.r.o. Jedovnice za snahu úspěšně
zvládnout rok 2009
E. souhlasí:
1. s prominutím pohledávky ve výši 20.508,-- Kč za zesnulého J. Lepky
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F. ruší:
1. usnesení A/8 ze dne 23.03.2005 týkající se pojmenování ulice kolem Dymáku na
Brněnská.
G. pověřuje:
1. starostu městyse podpisem Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
na pozemku parcelní číslo 1747/1 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
Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 81 ze dne 30. 06. 2010
Na základě předložených zpráv a projednaných záležitostí:
Rada městyse schvaluje
 zadání výběrového řízení na zpracovatele územně plánovací dokumentace firmě
Wallet, s. r. o., Praha .
 Smlouvu o užívání televizního kabelového rozvodu.
 Smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby mezi Městysem Jedovnice a p. J. Pavlíkem,
Jedovnice, dle předloženého návrhu.
 odměnu ředitelce MŠ Jedovnice J. Kučerové dle předloženého návrhu.
Rada městyse bere na vědomí
 zápis z jednání mezi Městysem Jedovnice a panem L. Dvořákem, Jedovnice, ze dne
17. 06. 2010, ve věci nájemní smlouvy.
 informaci o obdržení finančních prostředků (dotace) na Camping po celý rok (z roku
2009).
 poděkování SPŠ Jedovnice za zabezpečení slavnostního rázu při předávání maturitních
vysvědčení absolventům.
 dopis hetmanovi JMK týkající se kalamitní situace v lesích městyse a v chatové
oblasti.
 termín konání rybolovu, který bude 23.10. - 24.10.2010.
Rada městyse souhlasí
 s vedením kanalizačních řadů jednotné kanalizace a s rozšířením stávající ČOV dle
projektové dokumentace, kterými budou dotčeny pozemky městyse.
 s vedením NN přípojky pro RD, žadatel p. J. Staněk, Blansko, dle předloženého
návrhu, za předpokladu, že pozemek p. č. 206, který je v majetku městyse, bude
uveden do původního stavu.
 se stavbou RD, sjezdu a nájezdu a inženýrských sítí, žadatel M. Huňková, Jedovnice,
dle předloženého návrhu.
Rada městyse stanovuje
 dohled nad prováděním oprav v době prázdnin na ZŠ Jedovnice, který bude vykonávat
pracovník SÚO p. J. Král.
Marie Gabrielová, tajemnice ÚM Jedovnice
Očkování psů proběhne až v příštím roce
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Zprávy z radnice
Kabelová televize a vypínání elektrického proudu
Společnost E.On nahlašuje vypínání elektrického proudu prostřednictvím úřadu městyse,
který tyto skutečnosti oznamuje na úřední desce.
Pokud v určité části Jedovnic nejde elektrický proud, kabelová televize nefunguje nejen
v této oblasti, ale i v dalších, které následují za vypnutou. Zesilovače jsou napájeny
elektrickým proudem, takže když jeden z důvodu vypnutí nejede, nejedou i ostatní. Proto se
může stát, že i když ve vaší oblasti elektrický proud není vypnut, kabelová televize nemusí
být v provozu.
Úřední deska
Po zkušenostech z kalamity, která nás před časem postihla, si vám dovolujeme sdělit, kde
najdete potřebné informace. V některých částech Jedovnic nefungoval elektrický proud, takže
jste nemohli získat informace z Infokanálu, který je součástí kabelové televize. V takových
případech je nutné se jít podívat na úřední desku, která slouží k poskytování informací
občanům. Je umístěna na čelní straně vstupu na úřad a v parku před úřadem městyse.
(Elektronická úřední deska je na stránkách městyse www.jedovnice.cz.)
Na této úřední desce získáte informace týkající se vypnutí elektrického proudu, problémů
se zásobováním vody a podobně. Využíváme ještě pomocné plochy k informacím, které jsou
za okny knihovny a na nástěnce při vstupu do obchodního domu Jednoty (COOP).
Duchovní sloupek
BRÝLE (podobenství o svědomí)
V jedné třídě se po prázdninách objevil nový žák. Měl hned dvě zvláštnosti. Tou první
bylo jméno – jmenoval se Damián a s takovým jménem se jeho noví spolužáci ještě nesetkali.
Druhou zvláštností bylo to, že jako jediný ve třídě nosil brýle. A jak už to tak bývá, děti se
rády posmívají neobvyklým věcem, možná proto, že by samy chtěly být zajímavé a závidí
tomu, kdo takový je, a tak se stal terčem bezdůvodného posměchu i Damián. Samozřejmě, že
ho to štvalo, ale co mohl dělat? Proti takové přesile by nic nezmohl a nechtěl si zhoršit situaci
žalováním paní učitelce. A tak se jen mračil na ty svoje nešťastné brýle, které to všechno
zavinily. Jenže to mračení bylo vidět i za brýlemi a spolužáci si mysleli, že se mračí na ně. O
to víc se do Damiána strefovali pichlavými poznámkami. Ten by nejraději hodil ty nešťastné
brýle do koše, ale dobře věděl, že by si musel ze svých úspor zaplatit nové. Proto je trestal
jinak – vůbec si je nečistil. Nějak mu v té zoufalé situaci nedošlo, že tím ubližuje sám sobě,
protože přes špinavé brýle špatně vidí a navíc poskytuje spolužákům další důvod k
posměchu.
Nejtěžší bylo utajit ušmudlané, uprášené a umaštěné brýle před maminkou. Damián
zneužil maminčiny důvěry a když mu připomínala, aby si je nezapomněl vyčistit, odpovídal,
že už je má vyčištěné, jen k tomu nedodal, že od toho čištění uběhly dva týdny. A maminka
měla zrovna tolik práce, že si ani nevšimla, jak to s brýlemi vypadá ve skutečnosti.
4
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Jenže tak dlouho se zanedbává čištění brýlí, až na to jejich majitel a uživatel doplatí.
Damián si nějak nevšiml, že přes brýle už není skoro nic vidět. Jednoho mlhavého rána
vyrazil ještě rozespalý do školy a zapomněl, že mají před domem vykopanou rýhu pro
kanalizaci. Naštěstí rýha nebyla hluboká, a tak se Damiánovi, který do ní z ničeho nic spadl,
nic nestalo. Nezlámal si nohu ani ruku ani vaz, kromě několika drobných odřeninek, které
nestály za řeč, to odnesly jen boty a oblečení. Na dně rýhy byla kalužina a školák se v ní
hezky vyválel, než se mu podařilo v úzkém prostoru vstát a vylézt ven. Nejdříve zkontroloval
brýle. Kdyby se aspoň rozbily, když už ho postihla tato nehoda! Jenže brýle byly v pořádku,
až na tu dvoutýdenní špínu, která neměla s kanalizací nic společného. Pak se podíval na své
oblečení, začvachtal nohama v botách a bylo mu jasné, že takhle jít do školy nemůže.
Vykročil tedy zpět k domovu. Aby předešel případnému trestu, rozbrečel se už
předem, a tak maminka jen spráskla ruce nad tím vodníčkem, kterého spatřila přede dveřmi.
Poslala Damiána do koupelny, aby se umyl, donesla mu tam čisté oblečení a dříve, než mohl
cokoli udělat, odnesla s sebou jeho brýle odložené na pračce. A tak se to všechno provalilo.
Mamince bylo jasné, že se brýle neušpinily při pádu do kanalizační rýhy, ale že naopak byly
příčinou této nehody. Synek musel s pravdou ven. Maminka při tom vyprávění pečlivě čistila
jeho brýle. Když mu je potom podávala, viděla, že nemá zrovna moc chuti si je nasadit. „Víš,
Damiáne,“ řekla mu pro povzbuzení, „když budeš nosit brýle dva nebo tři roky, možná se ti
spraví oči a pak už se obejdeš bez nich. Když je nosit nebudeš nebo si je nebudeš čistit, bude
to čím dál horší. A mohlo by se stát, že jednou místo do kanálu spadneš pod auto. Těch
posměváčků si nevšímej, však ono je to přestane bavit, když se kvůli tomu nebudeš vztekat.
Zkus jim místo vztekání ukázat, co umíš, až se ti k tomu naskytne příležitost.“ Pak se
podívala na hodinky, vyskočila ze židle a popohnala svého syna: „Rychle vstávej a utíkej, ať
nepřijdeš pozdě do školy! Nebo víš co, já tě tam dnes svezu autem, abys neměl průšvih.“
Chtěla ještě dodat, že už pro něho nemá další čisté a suché šaty, kdyby snad zase někam
„zahučel“, ale nechala si to pro sebe.
V matematice dala paní učitelka dětem tak zapeklitý příklad, že ho dokázal vypočítat
jen jediný žák z celé třídy. A tím žákem byl Damián. Vysloužil si za to jedničku a navíc
pochvalu do žákovské knížky. O přestávce se k Damiánovi posadil jeden ze spolužáků a
požádal ho, aby mu vysvětlil, jak to počítal. Během vysvětlování se k nim shromáždili ostatní
spolužáci, poslouchali pozorně výklad a sem tam se někdo zlehka praštil rukou do hlavy, aby
tak vyjádřil, že se mu v ní 'rozsvítilo'. Všichni byli tak zaujati matematikou, že si na
Damiánovy brýle nikdo nevzpomněl.
Nazítří dostaly děti podobný příklad a všichni ho vypočítali správně. Paní učitelka
sama nevěřila tomu, že by to všichni dokázali opsat bez chybičky a tak tajně, že by si toho
ani v jednom případě nevšimla, takže celá třída dostala jedničky. A Damiánovi se dostalo
navíc několik děkovných pohledů vyslaných spolužáky, kteří se mu ještě předevčírem
posmívali.
Václav Trmač, farář
Ze společenské kroniky
V měsíci červenci a srpnu 2010 oslavili životní jubilea
Červenec
Nejezchleb Václav
Tyršova č. p. 317
26.07.
90 roků
Keprtová Eliška
Brněnská č. p. 219
05.07.
86 roků
Nejezchlebová Eliška
Habeš č. p. 599
13.07.
84 roků
Klíma Jindřich
Habeš č. p. 341
14.07.
84 roků
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Tesařová Hana
Stará Věra
Ing. Kuba Felix
Cimbálník Václav
Lapka Miroslav
Mikulášek Josef

Tyršova č. p. 740
Podhájí č. p. 250
Brněnská č. p. 270
Na Větřáku č. p. 574
Tyršova č. p. 498
Legionářská č. p. 59

22.07.
03.07.
19.07.
19.07.
16.07.
17.07.

81 roků
75 roků
75 roků
75 roků
70 roků
70 roků

Srpen
Šebelová Anna
Daňková Vlasta
Švéda Robert
Padrtová Karla
Doleželová Marie
Skoupá Božena
Štelmach Dominik
Kocourková Alžběta

Palackého č. p. 239
Hybešova č. p. 216
Hybešova č. p. 516
Tyršova č. p. 316
Za Kostelem č. p. 444
Za Kostelem č. p. 433
Záměstí č. p. 101
Zahradní č. p. 699

02.08.
09.08.
17.08.
12.08.
05.08.
20.08.
05.08.
06.08.

89 roků
88 roků
84 roků
83 roků
81 roků
81 roků
80 roků
70 roků

Blahopřejeme všem jubilantům, kteří v měsíci červenci a srpnu 2010 oslavili svá jubilea.
Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a spokojenost do dalších let života.
Dne 12.08.2010 oslaví
60 roků manželství – Diamantovou stavbu
manželé Marie a Josef Ondráčkovi, Jedovnice, Habeš 349
Přejeme jim mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších společně prožitých let.
Zdeňka Nečasová, matrikářka ÚM Jedovnice
Zprávy z Jedovnic
Poslední akce před
prázdninami
Ve středu 23. června
proběhlo
oficiální
poslední
cvičení
v
letošním školním roce. S
kým jsme se loučili?
S našimi nejmenšími
dětmi, které celý rok
poctivě
protahovaly
svoje
tělíčka
pod
vedením Aničky a Evy
(spolehlivým zástupcem
byla Věrka). Uteklo to
jako voda a budeme mít
prázdniny, po kterých
6
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se pár dětí již mezi nás nevrátí, protože začnou navštěvovat mateřskou školku, takže
rozloučení být muselo.
Jak dopadlo? Jak jinak než perfektně! Maminky poklábosily u kávy nebo čaje, každý
donesl něco dobrého na zub, takže i děti mimo cvičení měly hromadu práce. Po krátké
rozcvičce se rozeběhly na různá stanoviště - tunel, motodráha, kuželky, kostky, pucle,
skákání. A protože jim patřila velká odměna zato, co se za celý rok naučily, každý dostal
krásnou a dobrou perníkovou medaili, kterou upekla pro všechny Anička.
Za celý Dymáček chci poděkovat Aničce za vedení cvičení, přípravu rozlučkového cvičení
a medaile, maminkám za pamlsky pro děti, ale hlavně všem, že se cvičení účastní.
V příštím školním roce bude menší změna - středu přebere Eva a čtvrtek začne opět cvičit
Mirka. Podrobnosti zjistíte na konci prázdnin na našem webu, kdy Vás budeme zvát na
"zápis" do cvičení v dalším školním roce.
Marcela Pernicová
Klec
Motto: Cítím se úplně bez odvahy Nežádala jsem, aby se mi všechno toto stalo. Proč by to
mělo být právě takto ? ...Dcero, ať ti člověk nikdy nebere odvahu .... (z knihy Vassuly Ryden
„Můj anděl Daniel“)
„Nešahej na mě!“ vykřikla Pěnkava. „Což nevidíš posvátnost chvíle? Zakládám feťácký
doupě!“. „Břink!“ Krve by se v něm nedořezal. Století hlíz nastartovalo páru a drtí svoje
nepoddajné děti. Nikdy si to nemyslely. Chvíli předtím se ještě houpaly na zábradlí, vyráběly
dravé smyky nad ohybem řeky, skákaly do vody střemhlav i pozpátku ... a teď .. „Nešahej
na mě!“
Seděl v přijímací místnosti a připadal si jak zvíře v kleci. Nad hlavou černobílej nápis
SVOBODA! Pak ho přijala,zdvořile, v límečku na bílých podpatcích, s pozorností rysa. „Jaké
máte dovednosti, přístojnosti, cíle, jazykové schopnosti – negramotnosti?“ „Jakže?“ „Snad se
nebojíte? Víte co? Napíšu vám pro příště kurs proti ostýchavosti“.
„Nešahej na mě!“ vykřikla. Očima blýskla preventivně zpod obrouček laciných brýlí.
„Což nevidíš zázračný cigarety, který doputovali až z ... maniokovýho pobřeží banáníkové
Guineje. Tam to kouřej i malý děcka. Cpou si to do nosních dírek a máma jim ještě přidá.“
Opeřenci. Seděli jenom tak. Chyceni štůčkem života, do pasti oběžníků, veřejných
průklepníků, a počítačových změn. Jinak ale prakticky volní, protože 3.795 m vzdušnou
čarou od Úřadu práce. Nepoddajný děti. „Blahobyt jsem teda nikdy nezažila, jo?“ promluvila
dutý, na její věk trochu ponořeným hlasem Pěnkava. Věděl, že táta jí posílá dárky z Ameriky.
„Ta nezaměstnanost je chvilková. Až skončí, poletím za nim ... Ale teďka vyřizuji žádosti,
razítka, víza a tak. Vo příští dovolený – hurááá, Feďanéé!!.“ Bylo mu jasné, že o pořádnou
práci nejspíš Pěnkava nezavadí. Bylo to tak už rok. Byla po škole, všude chtěli praxi, a
nepocházela z kruhů, kde by mohla ono prominentní, toužené místo najít. Chybělo jí
vysokoškolské vzdělání, „což je prokletí té dnešní přemodernizované doby,“jak říkával děda
Hurťák z Mezihoří, když popíjel před baráčkem bezinku.
Do korun stromů se vznesly obláčky z čibuků Manitoua. „Sam se rozhodnul vzít práci
v lese, na těžbě. Les mám děsně rád...jenomže mě hajnej nejdřív slíbil a pak zas vodřek . A
tak nevím, už nevím, fakt, už asi zbejvá jenom fabrika Musim se do toho zejtra vobout a
vyrazím zas leštit kliky. Kde myslíš, Pěnkavo, že je lepší makat ? Co říkáš, kde?“ Elegantně
zavířila kreslivými oblouky cigarety.“Kde nejvic platěj ,ne, vole? A to určitě nejsou
podhodnocený dělnický profese, naivko. Chceš se udřít ? Za nic ?“ „Já nevím. Místama už je
to lepší, než dyž všude honili lidi do práce za sedm tisíc čistýho. Tak tragicky bych to
nebral.“ Schoulil se do sebe . Chtělo se mu snít.Představil si kapitál peněz v ruce a vlastní
7
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výrobnu lodí. –„Jo ! Leda z kůry!“ Jak mu řekla onehdy mamka. „Pro dětičky z mateřské
školky.“ Uchechtnul se té představě. Čibuky vydávaly vydatnou, náruživě omamnou vůni
vzdálené exotiky. Pěnkava udělala houpačku a propadla se zády do keře ostružiníku. Oba se
roztočili v kole stoupajících spirál a za chvíli se vznášela těla, myšlenky duše, ptáci – každý
kout, vysoko převysoko nad proschlými lesy. Zdálo se mu , že děda Hurťák se stal havranem,
krouží nad úřadem práce a radostně mu žehná...“Krá !“ Poté Pěnkava uchopila jeho ruce a
přiblížila si je k chvějícímu se tělu Nikdy k ní necítil lásku. Ale teď, najednou...Ovinula ho
zlatými vlasy, které zářily jak poledni slunce. Dotýkali se. Rezavý ježek zmizel v propadlišti
dějin... „Ta nezaměstnanost je chvilková...lá – sko - do korun stromů sem se rozhodnul...a
tak, už nevim, už nevim, fakt...“
„Nešahej na mě !“ Nikdy si to nemysleli. Krve by se v něm nedořezal. Schoulil se do
sebe. Bylo to tak už rok. Seděl v přijímací místnosti a připadal si jak zvíře v kleci.
Hana Bartošková
Řemesla a živnosti v předválečných Jedovnicích
Na přelomu 19. a 20. století vzniklo pravdivé rčení, že řemeslo a živnost má zlaté dno.
Proto také v dané době z Jedovnic odcházeli čtrnáctiletí chlapci domkařů a bezzemků do
učení a to hlavně do Vídně.
Blanenské strojírny hraběte Salma nebyly tak rozsáhlé a byly spíše pro občany z Blanska a
nejbližšího okolí. Mladá děvčata nechtěla tak daleko a chodila převážně sloužit k pánům do
Brna.
Protože před první svět. válkou vyučené chlapce po návratu domů nečekaly dobré
perspektivy, hledali uplatnění v jiných oborech. Je zajímavé, že jich hodně našlo uplatnění u
četnictva, o čemž svědčí skutečnost, když po vzniku Československé republiky jich nejméně
7 z Jedovnic sloužilo jako vrchní strážmistři na Slovensku a Podkarpatské Rusi a někteří se
v roce 1939 po vzniku Slovenského státu vrátili do Jedovnic. Vraceli se v době, kdy tehdejší
Československá vláda pozapomněla, že mladá slovenská inteligence se hlásí o své uplatnění
a protože skoro každý učitel, četník, notář byl Čech, tak to skončilo v roce 1939 nešťastným
voláním „Čehůni von„
Většina řemeslníků se po rozpadu Rakouska - Uherska vracela domů a mnozí zakládali
malé živnosti, ne však všichny obsahovaly příslovečné zlaté dno. V živnostech pracovali
převážně sami majitelé s jedním či dvěma učni a pokud dorůstal nejstarší syn, byl předurčen,
aby po vyučení v otcovské péči převzal rodinnou živnost.
Mám-li začít s popisem Jedovnických živností, musím začít od významných výrobních
činností, které se vymykaly běžnému pojmu „živnost“ ! Nemám na mysli výrobu
kamnářského zboží a barvírnu textilií, které zanikly v 30. letech a zbylo po nich jen to
pojmenování - kamnárna (objekt p. Zdenka Pořízka) a barvírna (dnešní provozna Reda). Chci
hovořit o horní a dolní pile, kde pracovalo kolem 20 lidí a největší konjunkturu pila
zaznamenala na začátku protektorátu. Německá nákladní auta už tehdy s přívěsem odvážela
velké množství řeziva. Pila umožnovala také zemědělcům s koňským potahem svážet
kulatinu z okolních lesů. Nejvíce se specializovali „kladaři„ z Bukoviny, Bukovinky a
Senetářova.
Další obor, který přesahoval pojem živnosti byl družstevní lihovar a výroba kořalek a
sodovek. Lihovar sdružoval rolníky z širokého okolí a zpracovával jejich nadvýrobu
brambor. Vyrobený líh byl dodáván do lihovaru v Rájci, kam se za přísného dozoru státních
financí soustřeďovaly dodávky lihu z ostatních lihovarů. Z výroby lihu vznikal odpad8
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výpalky, na které měli přednostní právo dodavatelé brambor a někdy z milosti zbylo i na
ostatní.
Kýbl výpalků do sečky krávě znamenal 1 l mléka navíc. Mnozí si budou pamatovat, že
čistá voda na zpracování se čerpala z potoka nad horní pilou (prostor u Hastrmana)/ a odpad
byl vypouštěn do rybníka u tenisového hřiště. V dnes již zbouraném panském domě byla
výroba kořalek ,z nichž v té době byl chráněn patentem tehdy známý likér „Macocha„
Součástí výroby byla sodovkárna, všechny výrobky byly rozváženy do širokého okolí. Horní
a dolní pila a také mlýn p. Fr. Julínka, který sloužil zemědělcům k mletí a šrotování obilí,
využívaly k pohonu svých strojů vodních zdrojů. Při dostatku vody k pohonu vystačily vodní
turbiny (Dík za vystavené torzo turbiny na hrázi Olšovce), v opačném případě byl odebírán
el. proud z veřejné sítě.
Po skončení světové hospodářské krize v letech 1929 - 34 začala postupně konjunktura a
nejvíce se projevila v rozbíhající se zbrojní výrobě a také navazující stavební činnosti.
Výsledky se projevily i v Jedovnicích, stavěly se dělnické rodinné domky, nejvíce na Kopci,
více se opravovalo, ale nikdy ne svépomocí, tak jak tomu bylo po II. světové válce, kdy
začala všenárodní obnova. Jakoukoliv stavbu mohla provádět jen stavební firma nebo
zednický mistr. U nás to byli zedničtí mistři p. Bezrouk z ulice a p. Ratislav vedle bývalé
cukrárny, velmi obětaví a dobrosrdeční odborníci, kteří byli oslovování „pane stavitel„.
Stavělo se hlavně mimo zimní období a tak vzniklo pravdivé pořekadlo té doby „kadlátky
modrají, zedníci blednou„.
V té vzpomínané době bylo nejvíce stolařských provozoven. Velkovýroba nábytku byla
v plenkách a proto v tomto oboru bylo jakž tak dosti práce. Byly to stolárny p. Kovaříka z
Větřáku, v ulici Olšovecká dům p. Gromské, další také p. Kovaříka ve Žlebě, dnes sklad
květinářství p. Zelinky, stolárna u Havlíčka v provozu střídavě dodnes, v Záměští stolařství p.
Jos. Vlčka, známá osobnost, který skončil v koncentračním táboře a vrátil se s podlomeným
zdravím a živnost již neobnovil. V Chaloupkách stolařství p. Pavla Dvořáka spojené
s pohřební službou. Další stolárna v Chaloupkách byla pod silnicí - dům p. Ing. Lebiše, kde
v r. 1938 byla zřízena školní třída, kde jako první tam „úřadovala nově zavedena měšťanka.
Na kopci vyráběl nový nábytek p. Václav Kuchař, dlouholetý předseda MNV.
Tehdejší provozovny tak, jak je tomu nově i dnes, podléhaly různým hospodářským
potížím, takže některé zanikly, jiné, krátkodobě vznikly, takže přesné počty a časové údobí
nelze přesně určit. A když už jsme u dřeva, musím vzpomenout na kolářství - tesařství a to
pod Kamnárnou p. Dráždila a pana Zouhara řečeného „Zdravíčko“, který nám klukům dělal
primitivní hokejky v ceně 1 Kč a prohlašoval, že má nejlepší dílnu z celých Jedovnic a to
proto, že má do hospody na Panském domě jen přes ulici. Bylo tam také tesařství p. Svěráka,
který se do Jedovnic přestěhoval v 30. létech ze Sloupu, ale hned těsně po válce zaniklo,
protože nemělo následovníka.
K pilířům živností také patřily provozovny „kovo„ t. j. zámečnictví p. Al. Kakáče nad
Kamnárnou, dále pak p. Musila a protože byl malý postavou, tak zámečnictví u p. Musílka,
dlouholetého předsedy jedovnických hasičů. Obě provozovny patřily k dílnám, kde se
občanům dostala široká škála služeb od železa. Dále bylo i klempířství p. Matušky a
jak nevzpomenout na kovárnu p. Nejezchleba, vždy obleženu koňskými potahy ze širokého
okolí a kde kování koní byla hlavní činnost kovárny. Vysoká rozložitá postava opásaná
koženou zástěrou, to byl tehdy v třicátých letech ten pravý Lešetinský kovář.A když se
přetrhl řemen na postrojích koní a nebo byl potřeba nový chomout, tak zde byli vždy při ruce
bratři Pavlékové, jeden pod Kamnárnou, druhý na městečku naproti studny, dnes naproti
sochy sv. Jana.
9
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Rozvojem mechanizace v zemědělství a úbytkem koní tato řemesla zanikla.
O hladké tváře jedovnických chlapů zvláště před nedělí a péči o klukovské hlavy „do hola„
pečovali holiči p. Sedlák (dnešní knihovna) p. J. Musil a p. Mach, kterým po zaškolení
pomáhaly s parádou jedovnických dam jejich manželky. Nelze zapomenout na holičství p.
Roudného v chatce pod hasičskou zbrojnicí, který, ač špatně chodil, velmi obětavě stříhal a
holil v domech, kde zákaznící nemohli k holiči dojít. O dámskou a pánskou modu pečovali tři
krejčovství. V první řadě to byl krejčovský mistr p. Oldřich Mazal - vedle lékárny, který více
než o nové šaty se staral o začátek jedovnického fotbalu a myslím si, že jeho zásluhy o rozvoj
jedovnického fotbalu nebyly nikdy oceněny a je na nynějším vedení, aby našlo vhodnou
formu a místo, jak vzpomínku a zásluhu Old. Mazala nynější i budoucí generaci příznivcům
tohoto sportu připomenout.
Pan Otakar Charvát v Podhájí a p. Kunc Na Kopci, dobří odborníci,ochotni dobře poradit,
patří k těm, na něž se nezapomíná.
O tehdejší dámy, slečny ale i panimámy bylo v Jedovnicích vcelku postaráno velkým
počtem švadlen, ať již pod firmou, nebo sousedskou svépomocí.
Byl to v prvé řadě salon p. Aničky Burianové - Šenkýřové, kde se vyučila spousta mladých
děvčat a tak jak to tehdy chodilo, mnoho z nich se učilo švadlenou proto, aby přinesly do
manželství umění ušít pro rodinu, známé a sousedy. Dá se to z dnešního pohledu posuzovat
jako určitá část věna, které v té době byla v mnoha rodinách samozřejmostí. Jestli měl někdo
živnostenský list nebo ne, to mnohdy nerozhodovalo, rozhodovalo, kdo uměl a byl laciný,
takže Na Kopci p. Šubrtová, dále pí Volejníková, pí Hřebíčková, Buchtová a v Chaloupkách
všichni starší nemohou zapomenout na hodnou a milou Jůlču Hudcovou (na Brněnské ulici).
V té době se začínali také rodit provozovny, navazující na rozvoj nové techniky, jako oprava
radií, bicyklů, taxislužby, kde nejznámější byli br. Kučerovi, řečeni jako firma „U
Spanilouchů (v domě na náměstí přebudovaném na Koplast). Vzniklo sklenářství p.
Gromského.
Vím, že uváděný přehled živností v předválečném údobí nemusí být úplně přesný a proto
se omlouvám, když jsem některé neuvedl. Bylo to údobí nestálé, poznamenané strachem z
hrozící války, byl také zvýšený pohyb obyvatel, no prostě konec klidu a jistoty 35-36 let.
Přišla doba rozvoje válečné výroby, totálního nasazování, zvláště, pak do Německa. I tato
doba dává možnost si ji připomenout, pokud se najdou pamětníci a protože píši o řemeslech
v předválečném údobí, tak lidé byli také nemocni, docházelo k úrazům, a proto příště o
předválečném zdravotnictví v Jedovnicích.
Rudolf Kuběna
Polomy likviduje lesní „kombajn“
Polomy, napáchané vichřicí na začátku června, pomalu mizí. K jejich likvidaci využívají
lesní hospodáři i současnou nejmodernější techniku. Cílem je minimalizovat následné škody
na lesních porostech a také snaha o udržení kvality vytěženého dříví.
Sledovat při práci tak zvanou harvestorovou techniku, to je zajímavá podívaná. Jedná se o
špičkové víceoperační stroje, které při těžbě stromy kácí, odvětvují, rozřezávají a
shromažďují na úložiště kmeny nařezané na požadovanou délku, to vše v jednom pracovním
cyklu. Samozřejmě bez dotyku lidské ruky, ale za bedlivého dozoru operátora stroje, jemuž
pomáhá výkonný počítač. Současně s harvestorem je vždy nasazena i vyvážecí souprava,
která výřezy uchopí, naloží a vyveze ven z lesa na určenou skládku. Jedna z nich například
vznikla ve druhé polovině června u rybníku Dymáku na okraji Jedovnic. Tam harvestor
likvidoval polom v lokalitě zvané U obrázku. Dnes už je souprava přesunuta jinam.
10
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„Harvestorová technologie snižuje nutnost fyzicky náročné práce a zvyšuje bezpečnost lidí
při nasazení v podmínkách lesní kalamity,“ řekl zástupce vedoucího habrůveckého polesí
Ondřej Budík. Souprava, která pracovala nedaleko Jedovnic, přijela pomáhat do Moravského
krasu až z Písku.
Výkon harvestoru je závislý na tom, jak šikovný je operátor. Ten pracuje v bezpečnostní

klimatizované kabině. Soustava reflektorů mu umožňuje i práci v noci. Říká se, že zvládnout
harvestor je podobně obtížené jako řídit stíhačku. Proto tuto práci nemůže dělat každý.
Pokud ji operátor neovládá dobře, může v lese udělat více škody jak užitku. Tato technika je
využívána především v jehličnatých porostech, méně často v listnatých lesích.
Listnaté stromy mají silnější větve a rozložitou korunu, to harvestoru komplikuje práci a
snižuje jeho výkon. A tak se nakonec lesní hospodáři bez mužů s motorovými pilami
neobejdou.
Marta Antonínová
Policie městyse Jedovnice informuje
Z činnosti Policie Městyse Jedovnice za období od 23. 5. 2010 – 20. 7. 2010
27. 5. 2010 strážníci přijali oznámení o nálezu tenisové rakety nalezené na asfaltovém hřišti
na Barachově. Nález uveřejněn na infokanále, majitel si tenisovou raketu vyzvedl na
služebně PMJ.
27. 5. 2010 strážníci přijali oznámení o vloupání do rybářských buněk u rybníka Dymák. Po
příjezdu na místo a prvotním šetření byla věc neprodleně oznámena na PČR Blansko, neboť
došlo ke spáchání trestného činu krádeže vloupáním. Případ si na místě převzalo Obvodní
oddělení PČR Blansko.

11
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28. 5. 2010 strážníci na základě oznámení hlídací služby řešili v ATC Jedovnice přestupek
proti veřejnému pořádku - rušení nočního klidu. Přestupek byl po projednání na místě
vyřešen napomenutím.
29. 5. 2010 strážníci přijali oznámení o havarovaném vozidle na parkovišti na Barachově. Po
zjištění majitele vozidla byl tento vyrozuměn, aby se k vozidlu dostavil věc řešit. Při
provádění dalších úkonů bylo zjištěno, že v zavazadlovém prostoru osobního havarovaného
vozidla se nachází věci pocházející z trestné činnosti. Z toho důvodu byla věc oznámena na
PČR Blansko, která si následně po příjezdu věc převzala k dalšímu šetření.
30. 5. 2010 strážníci přijali oznámení, že v chatové oblasti před hotelem Riviéra je u zábradlí
přivázána koza, která je zamotána a škrcena ocelovým řetízkem. Po příjezdu na místo
strážníci zvíře vyprostili a převezli na zajištění na úřad, kde zvíře umístnili do kotce. Během
dne poté strážníci zjistili majitele, který si zvíře převzal. Věc řešena domluvou.
30. 5. 2010 strážníci při výkonu služby v dopoledních hodinách na Havlíčkově náměstí
zjistili osobu, která se dopustila přestupku proti veřejnému pořádku, tím, že se přivedla
požitím alkoholických nápojů do stavu, kdy nedokázala ovládat své jednání. Tato osoba byla
převezena služebním vozidlem do místa bydliště v Jedovnicích. Následně byla předvolána na
PMJ k projednání přestupku. Za přestupek jí byla uložená bloková pokuta. Spisový materiál
o přestupku uložen na služebně.
31. 5. 2010 strážníci na žádost Kriminální policie Blansko provedli předvedení osoby, která
byla podezřelá ze spáchání trestné činnosti na území Jedovnic. Předvedenou osobu si
následně převzali pracovníci kriminální služby. K věci byl sepsán úřední záznam o
předvedení osoby.
2. 6. 2010 strážníci na žádost PČR Blansko provedli šetření ke třem osobám podezřelých
z trestné činnosti. Zjištěné skutečnosti byly předány PČR Blansko.
5. 6. 2010 strážníci u tenisových kurtů odchytli za pomocí odchytové tyče psa, který krátce
předtím napadl dítě na dětském hřišti. Pes byl umístněn do kotce na úřadě. Poté strážníci
provedli zdárné šetření ke zjištění majitele psa. Tomuto byla po projednání přestupku uložena
maximální bloková pokuta.
7. 6. 2010 strážníci přijali oznámení o nálezu klíčů u Kulturního domu v Jedovnicích. Po
uveřejnění nálezu na infokanále si klíče na služebně vyzvedl jejich majitel.
7. 6. 2010 strážníci přijali oznámení o poškození včelích úlů. Výjezdem na místo a
ohledáním místa bylo zjištěno, že důvodem převrácení celkem 6-ti úlů byla poškozená stará
dřevěná podpora, která pod tíhou úlů praskla. Cizí zavinění bylo za přítomnosti PČR a
přítomného včelaře vyloučeno. Ve věci sepsán úřední záznam.
8. 6. 2010 strážníci na žádost Magistrátu města Brna provedli šetření k osobě, která spáchala
přestupek. Zjištěné skutečnosti byly obratem zaslány na příslušný odbor Magistrátu města
Brna.
10. 6. 2010 strážníci řešili přestupek proti veřejnému pořádku – rušení nočního klidu
v chatové oblasti v Tyršově osadě. Přestupek byl po obnovení nočního klidu a jeho
projednání vyřešen na místě domluvou.
14. 6. 2010 strážníci přijali oznámení, že v kempu se během noční služby ztratil noční hlídač.
Provedeným šetřením od osob, které s hlídačem hovořili naposled bylo zjištěno, že hlídač
během služby se konzumací alkoholických nápojů přivedl do podnapilého stavu. Aby nebyl
ráno přistižen zaměstnanci kempu, odešel ze zaměstnání dříve a své osobní věci ponechal na
recepci. O zjištěných skutečnostech byl vyrozuměn jeho zaměstnavatel.
14. 6. 2010 strážníci přijali oznámení o nálezu bezpečnostního klíče na ulici Legionářská. Po
uveřejnění nálezu na infokanále si klíče vyzvedla jejich majitelka.
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15. 6. 2010 strážníci přijali oznámení o nálezu registrační značky, která byla nalezena na
silnici na Havlíčkově náměstí. Značka byla ihned zaslána na odbor dopravy Městského úřadu
Blansko k dalšímu šetření.
23. 6. 2010 strážníci po provedeném šetření k přestupku, kterého se dopustila osoba, která na
veřejnosti kouřila marihuanu, čímž se dopustila přestupku na úseku ochrany před
alkoholismem a jinými toxikomaniemi, celou věc oznámili na Městský úřad Blansko
k projednání.
29. 6. 2010 strážníci přijali oznámení o odcizení čtyř kusů kol ze zaparkovaného osobního
mot. vozidla na ul. Na Kopci. Tímto jednáním neznámý pachatel způsobil majiteli vozidla
škodu nejméně 4.500,-Kč. Věc šetří PMJ. Policie městyse žádá občany, kteří by mohli podat
jakoukoliv informaci k této krádeži a ke zjištění pachatele, aby nám i anonymně informaci
podali.
30. 6. 2010 strážníci přijali oznámení o nálezu svazku klíčů na ul. Olšovecká. Nález byl
uveřejněn na infokanále a klíče uloženy na služebně k vyzvednutí.
1. 7. 2010 strážníci přijali oznámení o uvolněném el. kabelu mezi sloupy na ul. Na Větřáku.
Šetřením na místě bylo zjištěno, že k uvolnění kabelu došlo v důsledku vysoké venkovní
teploty a v důsledku dilatace k prověšení kabelu s napínacím lanem. Následně byla zajištěna
oprava elektrického kabelu.
7. 7. 2010 strážníci prováděli na Havlíčkově náměstí řízení dopravy při dopravní nehodě
mezi třemi vozidly z nichž jedno vozidlo nedodrželo bezpečnou vzdálenost a narazilo do
dvou vozidel, které jely před ním a zastavily před přechodem pro chodce. Nehodu na místě
řešila dopravní policie. Ke zranění osob ve vozidlech ani chodce, který přecházel vozovku
po přechodě nedošlo.
7. 7. 2010 strážníci provedli na žádost Okresního soudu Znojmo šetření k osobě, která se má
zdržovat na k.ú. městyse. Po provedeném šetření a zjištěných skutečnostech byla OS Znojmo
zaslána písemná zpráva.
9. 7. 2010 strážníci přijali oznámení o placení útraty falešnou bankovkou. Na místě byla
zjištěna osoba, která touto bankovkou chtěla platit a bankovka zajištěna. Poté byla osoba
převezena na PČR Blansko, neboť byla důvodně podezřená ze spáchání trestného činu. Věc
předána PČR Blansko k dalšímu opatření.
11. 7. 2010 strážnici přijali oznámení o nálezu registrační značky, která byla nalezena na
parkovišti na Barachově. Registrační značka byla zaslána na odbor dopravy Městského úřadu
Blansko k dalšímu opatření.
11. 7. 2010 strážníci přijali oznámení o nálezu peněženky s finanční hotovostí a osobních
dokladů. Ve věci byl sepsán úřední záznam o nálezu a popisu. Následně byla požádána P ČR
Tišnov o vyrozumění majitele peněženky. Tento si nalezené věci osobně převzal na služebně
PMJ.
11. 7. 2010 strážníci řešili porušení OZV č. 1/2010, kdy na parkovišti na Barachově
kempovalo pět osob ve dvou karavanech. Za porušení OZV byly těmto osobám uloženy
blokové pokuty.
12. 7. 2010 – strážníci provedli na žádost Městského úřadu Blansko doručení písemnosti do
vlastních rukou. Uvedená osoba si zásilku na poště opakovaně nevyzvedla.
12. 7. 2010 strážníci prováděli v dopoledních hodinách řízení dopravy na ul. Jirásková, kde
silniční dopravu blokovalo nákladní vozidlo, které zde dovezlo stavební materiál na stavbu.
13. 7. 2010 strážníci na žádost PČR Blansko, doručili písemnost zájmové osobě trvale bydlící
v Jedovnicích, jelikož policisté osobu nemohli v místě bydliště několikrát zastihnout.
13. 7. 2010 strážníci při výkonu služby zjistili přestupkové jednání – rušení nočního klidu a
porušení Obecně závazné vyhlášky v chatové oblasti, kde dva návštěvnici svým hlučným
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nevhodným chováním uráželi své sousedy. Za tento přestupek byla mladíkům uložena
bloková pokuta.
15. 7. 2010 strážníci šetřili přestupek na úseku veřejného pořádku, kterého se dopustil občan
Jedovnic, který pod vlivem požití alkoholických nápojů na Havlíčkově náměstí nekontroloval
své chování a rušil noční klid. Osoba byla převezena do místa bydliště. Přestupek následně
vyřešen uložením blokové pokuty.
15. 7. 2010 strážníci řešili na pláži rybníka Olšovec porušení OZV č. 1/2010, kdy dva
majitelé psů své miláčky koupali v místech, kde je to vyhláškou zakázáno. Přestupek byl u
obou majitelů napoprvé řešen domluvou.
19. 7. 2010 strážníci v odpoledních hodinách přijali oznámení, že se na parkovišti na
Barachově volně pohybuje pes rasy rotwailer. Po příjezdu na místo a provedené kontrole
uvedeného místa a přilehlého okolí nebyl výskyt psa hlídkou strážníků zaznamenán.
Strážníci v uplynulém období šetřili celkem 97 přestupků v silničním provozu, zejména
parkování v zákazech, překročení rychlosti, použití technického prostředku k zabránění
odjezdu vozidla - tzv. botička.
Upozorňuji občany, zejména majitele psů, aby se seznámili s vydanou Obecně závaznou
vyhláškou č. 1 / 20l0 o udržování čistoty veřejných prostranství, ochraně životního
prostředí a ochraně veřejné zeleně na území městyse Jedovnice, která byla nedávno
zastupitelstvem přijata a vydána.
Rádi přivítáme Vaše připomínky a náměty k naší práci, které můžete předat v úřední hodiny
na služebně PMJ nebo zcela anonymně vhozením obálky do schránky, která je umístněna
vlevo při vstupu na úřad městyse.
Luděk Kolář, velitel Policie Městyse Jedovnice
************************************************************************************************

K O N T A K T -- Policie městyse Jedovnice, tel./ fax. 516 528 220, mobil – 723 204 979
adresa : Havlíčkovo nám. 71, 679 06 Jedovnice
úřední hodiny – středa: 13,00 až 17,00 hodin
Z policejních protokolů
Policie ČR řešila za období od května do července v Jedovnicích
…… ukradl naftu z pracovního stroje
Visací zámek na víku nádrže na pracovním stroji značky Dozer Cat zaparkovaném v
Jedovnicích na Blanensku ulomil v přesně nezjištěné době dosud neznámý pachatel. Z nádrže
pak odcizil dvě stě litrů motorové nafty. To mu ale nestačilo, proto se stejným způsobem
dostal i do nádrže dalšího pracovního stroje známého jako vibrační vál, ze kterého vyčerpal
dalších dvě stě litrů nafty. Celkem tam způsobil škodu jak na strojích, tak na odcizeném
palivu, za víc jak 14 tisíc korun.
…šetří vloupání do benzínky
Do benzínové čerpací stanice v Jedovnicích se v přesně nezjištěné době vloupal dosud
neznámý pachatel. Po vypáčení vstupních dveří se dostal do vnitřních prostor prodejny, kde
ukradl peníze v hotovosti, cigarety, motorové oleje, ale i plyšové hračky, autobaterie a nářadí.
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Na ukradeném zboží způsobil škodu za asi 41 tisíc korun, na poškození dveří pak za dalších
10 tisíc.
…přišel pro pivo a pro rybářské pruty
Do dvou unimobuněk, které využívají rybáři v Jedovnicích jako sklad a klubovnu se v
přesně nezjištěné době do čtvrtečního večera 27. května vloupal dosud neznámý pachatel.
Nejprve poškodil dveře, poté odcizil dvě plastové přepravky s lahvemi od piva, ale také
čtyřiadvacet půllitrových plechovek s pivem. Kromě toho si zloděj odnesl ještě sedmnáct
rybářských prutů, tři kufry s rybářskými potřebami a další věci. Celkem tak zloděj způsobil
škodu za víc jak 22 tisíc korun.
…při nehodě se zranili tři lidé
Čtyřiatřicetiletý řidič osobního auta značky Mazda 626 jel v sobotu 29. května kolem tři
čtvrtě na jedenáct v noci po silnici ve směru od Křtin k obci Jedovnice na Blanensku.
Pravděpodobně v důsledku velké rychlosti a podnapilosti nestačil zareagovat na před ním
jedoucí auto, které zpomalovalo kvůli odbočení. Řidič do něj narazil. V odbočujícím vozidle
byli tři lidé lehce zraněni, mezi nimi i jednadvacetiletá řidička tohoto vozidla. U řidiče
Mazdy policisté při dechové zkoušce zjistili, že pil před jízdou alkohol. V dechu měl 1,22
promile alkoholu. Na vozech vznikla škoda asi 100 tisíc korun.
…přišel si pro cigarety
Terčem dosud neznámého pachatele se v noci na čtvrtek 3. června stala během krátké doby
již podruhé benzínová čerpací stanice v Jedovnicích na Blanensku. Ten rozbil vchodové
dveře, dostal se do prodejny, kde ukradl asi padesát kartonů cigaret různých značek. Způsobil
tak škodu za přibližně 45 tisíc korun.
por. Mgr. Iva Šebková, tisková mluvčí Policie ČR Blansko
Taháky ze základní školy
Ohlédnutí za školním rokem 2009/2010
Ve školním roce 2009/2010 navštěvovalo ZŠ Jedovnice 278 žáků ve 14 třídách. Na prvním
stupni to bylo 8 tříd, na druhém stupni 6 tříd.
Prvnáčci absolvovali hned v září jako již tradičně třídenní socializační pobyt ve středisku
Vyhlídka. Na podzim nechyběl také Den otevřených dveří, který se těšil velkému zájmu
rodičů především na 1. stupni. Stejně tak úspěšný byl také již 4. ročník školního vinného
bálu. V poslední prosincový den celá škola absolvovala koncert vánočních skladeb
v kulturním domě.
Pro žáky 1. stupně byly zorganizovány dva lyžařské výcvikové kurzy – jeden do Olešnice
na Moravě a druhý, pro již pokročilejší lyžaře, do rakouského Tauplitzu.
Na Velikonoce si připravili žáci 1. stupně krátký kulturní program pro klienty jedovnické
DPS. Ve spolupráci s ŠLP Křtiny naši žáci věšeli vlastnoručně vyrobené ptačí budky do lesů
v okolí Arboreta. Po delší přestávce se také prvňáčci zúčastnili sportovní olympiády ve
Velkých Opatovicích.
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Pro žáky 2. stupně byl první mimoškolní akcí školního roku projekt sdružení CIRSIUM
Překročení Rubikonu, ve kterém porovnávají svoje znalosti žáci 6. ročníku. Taktéž pro
kolegy z okolních základních škol jsme uspořádali hospitace v přírodovědných předmětech.
Na podzim se uskutečnil zájezd do německého Aschheimu, kterého se zúčastnili především
žáci, kteří mají druhý cizí jazyk němčinu.
Jako jedna ze 6 škol okresu Blansko jsme se zúčastnili preventivního programu Rubikon,
který je zaměřený na téma dodržování zákonů a problematiku sázení mladistvých. Cílem
tohoto projektu je posílit právní povědomí dětí a mládeže. V oblastním kole se naše družstvo
umístnilo na 5. místě.
V prosinci se konal již 13. ročník volby MISS ZŠ Jedovnice. 2. vícemiss se stala Anička
Kuncová ze 7. B, 1. vícemiss se stala Klaudie Blahníková z 9. třídy a Miss školy pro rok
2009 se stala Katka Sehnalová z 9. třídy. Početné publikum pak rozhodlo o Miss sympatie,
kterou byla zvolena také Katka Sehnalová. Veškerý výtěžek z celé akce je posílán do
Arcidiecézní charity Praha na projekt Adopce na dálku - pomáháme studiu indického chlapce
Johnniho Islampurkara.
Za velice mimořádný a úspěšný považuji celoškolní projekt, zaměřený tentokráte na první
pomoc. Celý projekt po odborné stránce zaštítila SZdŠ Blansko, jejichž studenti 3. ročníku se
ujali rolí odborných poradců. Skupiny přibližně po 8 žácích absolvovali během dvou dnů 15
stanovišť, na kterých si vyzkoušeli ošetření zlomenin, zastavení krvácení, transport
zraněného a řadu dalších základních dovedností z této oblasti. Jednou z posledních
mimoškolních akcí bylo terénní vyučování pro žáky 8. a 9. ročníku, kteří zde v praxi
ověřovali svoje poznatky z fyziky, chemie, přírodopisu a zeměpisu.
Ze sportovních úspěchů nutno zmínit postup družstva mladších žákyň do krajského kola
ve florbale, 2. místo na halovém fotbalovém turnaji v Adamově a především atletické
úspěchy – obhajoba 1. místa ve skoku vysokém Vítka Pernici na Kunštátské laťce a
umístnění celého družstva starších hochů na Poháru rozhlasu. Na 5. místě jsme se jako škola
umístnili v okresním turnaji v bowlingu.
Z hlediska materiálně - technického
byla v průběhu školního roku kompletně
zrekonstruována tělocvična školy, byly zrenovovány parkety, vyměněna okna a na stěny
usazeno dřevěné obložení. V dalších třídách se žáci dočkali nového výškově stavitelného
nábytku. Již v červnu byla zahájena práce na výměně elektroinstalace v 1. patře školy.
Na závěr školního roku, který se uskutečnil za nádherného počasí na výletišti Barachov,
proběhly tradiční ankety o nejlepšího pedagoga, žáka a sportovce školy. Nejoblíbenějším
pedagogem byla žáky zvolena Mgr. Renata Jakubková, nejlepším žákem I. stupně byl vybrán
Marek Worbis z 4. ročníku, nejlepším žákem II. stupně Lucie Čejková z 8. ročníku.
Nejlepšími sportovci školy byli zvoleni Jolana Syrová ze 7.A a Vítek Pernica z 8. ročníku.
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Opravy během prázdnin
Také o letošních prázdninách
panuje na jedovnické škole čilý
ruch. Za největší akci lze
považovat 1. etapu kompletní
výměny elektroinstalace, na
kterou
poskytl
finanční
prostředky zřizovatel – městys
Jedovnice.
Dále se bude opravovat
vstupní schodiště do školy, které
již bylo v havarijním stavu, a na
střeše se v rámci výstavby
fotovoltaické elektrárny vymění
část střešní krytiny.
Přehled klasifikace ZŠ Jedovnice za 2. pololetí školního roku 2009/2010
Třída

Počet
žáků

1. A
1. B
2. A
2. B
3. A
3. B
4.
5. A
5. B
6.
7. A
7. B
8.
9.
ZŠ

17
21
18
18
17
16
26
18
15
25
14
16
26
31
278

Třídní učitel
Mgr. BLANKA SVOBODOVÁ
PaedDr. HELENA SMEJKALOVÁ

RADKA ZÁBRANOVÁ DIS
Mgr. MAGDA FAJFROVÁ
Mgr. HANA ŠÍBLOVÁ
Mgr. MILADA SOTOLÁŘOVÁ

Mgr. YVONA KOLÁŘOVÁ
Mgr. BLANKA NEČASOVÁ
Mgr. JARKA KRBEČKOVÁ
MGR. JAROSLAV VÁVRA
JITKA LANGROVÁ, Dis
Mgr. DANA HRAZDÍROVÁ
Mgr. JANA NEZVALOVÁ
Mgr. RENATA JAKUBKOVÁ

počet
Průměrný počet
Průměrná
vyznamenání omluvených
známka
hodin
17
1,00
47,0
21
1,00
34,9
17
1,07
33,6
18
1,06
40,4
14
1,27
46,2
13
1,27
57,0
23
1,14
57,1
11
1,38
53,3
8
1,46
53,8
10
1,62
62,3
4
1,90
81,1
3
2,01
63,6
5
1,67
63,0
12
1,60
66,4
176
1,39
54,3

Zahájení školního roku 2010/2011 na ZŠ Jedovnice
Školní vyučování bude zahájeno ve středu 1. září 2010 slavnostním shromážděním všech
žáků a učitelů v kinosále Kulturního domu v Jedovnicích. Začátek tohoto shromáždění je v
8.00 hodin. Na toto zahájení jsou srdečně zváni také rodiče, případně prarodiče všech žáků.
Po jeho skončení budou žákům poskytnuty v Kulturním domě základní informace
k organizaci školního roku jejich třídními učiteli.
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Žáci 1. a 6. ročníku budou po skončení programu v Kulturním domě převezeni autobusem
do budovy školy, kde budou přivítání třídními učitelkami ve svých třídách, rozdány
pomůcky. Budou jim poskytnuty informace o chodu školní jídelny a družiny.. Následovat
bude společná prohlídka všech prostor školy, které budou využívat.
Ve čtvrtek 2. září bude ve sborovně probíhat prodej sešitů, vhodných pro výuku ve všech
ročnících. Třídní učitelé provedou ve svých třídách všechny práce, související se zahájením
nového školního roku a bude zahájena řádná výuka dle rozvrhu.
Organizace školní roku 2010 - 2011
Školní rok 2010 – 2011 bude zahájen na všech základních, středních a speciálních školách
ve středu 1. září 2010, první pololetí bude ukončeno v pondělí 31. ledna 2011. Druhé pololetí
bude ukončeno ve středu 30. června 2011.
Prázdniny ve školním roce:
podzimní prázdniny – středa 27. 10. 2010 a pátek 29. 10. 2010
vánoční prázdniny – od čtvrtka 23. 12. 2010 do neděle 2. 1. 2011, vyučovat v novém roce
2010 se začíná v pondělí 3. ledna 2011
pololetní prázdniny (jednodenní) - pátek 4. února 2011
jarní prázdniny pro okres Blansko budou v termínu 14. 3. 2011 do 20. 3. 2011
velikonoční prázdniny – čtvrtek 21. 4. 2011 a pátek 22. 4. 2011
hlavní prázdniny budou trvat od 1. 7. 2011 do 31. 8. 2011
Nový školní rok 2011 – 2012 bude zahájen ve čtvrtek 1. září 2012.
(zdroj MŠMT
Praha)
Mateřská škola Jedovnice se představuje …
Konec školního roku byl v mateřské škole plný rozličných akcí pro děti i rodiče
Karnevalem s Tetinami jsme oslavili Den dětí a slavnostně pasovali předškoláky do řad
školáků, uspořádali jsme sportovní dopoledne, jeli na školní výlet do zábavního parku Bongo
v Brně, přivítali jsme ve školce zástupce městyse Jedovnice a ZŠ Jedovnice na besedě s
rodiči nastávajících prvňáčků. Jednotlivé kroužky prezentovaly svou celoroční práci
vystoupením na besídkách pro rodiče. Divadelní kroužek si připravil pohádku Zlatovláska a
na premiéru pozval nejen rodiče dětí, ale i všechny příznivce divadla.
Fotoseriál z výletu
Ze školního výletu do
zábavního
centra
Bongo
Brno.
Každá
z atrakcí
představuje jiný světadíl či
zemi, což umožňuje, že tak za
jediný den můžeme uskutečnit
dobrodružnou cestu kolem
světa. Před návštěvou lákavých
18
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atrakcí (cestou kolem světa) jsme se nejdříve
posilnili.
Antarktida byla rájem nejenom pro nejmenší
cestovatele. Je zde plno kuliček, kostek,
stavebnic a klouzaček.
-------------------------------------------------------Brazílie: ideální místo zahrát si fotbálek!

Na Hawaiských ostrovech jsme si mohli
vyzkoušet, že kdo ztroskotá u pobřeží skalisek musí vynaložit obrovské úsilí, aby se
vyškrábal nahoru na ostrov.
Afriku představuje nekonečný
labyrint chodeb, klouzaček, žebříků
a nejvyšší skluzavka v ČR.
-------------------------------------------

Na Madagaskaru na nás čekala adrenalinová
bungee trampolína, pomocí které jsme se vynesli
vysoko nad země a světadíly.
Na návštěvě v Číně nás ohromil drak. Že v Číně
žádní čínští draci nejsou? Chyba lávky! Stačí jen
vlézt do jeho tlamy a víme o tom své.
19
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Kdo chtěl pohlédnout do nitra žhavého vulkánu, čekala na něj náročná cesta na vrchol
indonézské sopky. Tento nelehký úkol je snem každého dětského cestovatele.

Domů ……..jsme se vraceli s úsměvem. Výlet byl
perfektní.
Jitka Kučerová, ředitelka MŠ
20
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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

*********
Hospůdka „Na Barachově“ připravuje
Taneční večery na Barachově
pátek - 30. 7. 2010 ….. hudba Živel
sobota - 7. 8. 2010 ….. hudba country skupina Cech
sobota - 14. 8. 2010 ….. hudba Classic
sobota - 21. 8. 2010 …… hudba Classic
začátky večerů jsou ve 20.00 hodin
V neděli 1. 8. 2010 je připraven koncert dětské taneční kapely
"Kaštánci" z Horní Lhoty, začátek v 16.00 hod.
Kino Jedovnice
Srpen - 2010

Adresa: Na Kopci 571, 679 06 Jedovnice, tel. 516 442 624, Začátky představení vždy v 19.30 hodin
úterý 3. srpna 2010 – Kouzelná chůva a Velký třesk
čtvrtek 5 srpna 2010 – Záložní plán
úterý 10. Srpna 2010 – Solomon Kane
čtvrtek 12. srpna 2010 – Toy Story 3:Příběh hraček
.
úterý 17. srpna 2010 – Moon
čtvrtek 19. srpna 2010 – Kuky se vrací
úterý 24. srpna 2010 – Predátoři čtvrtek 26 srpna – Český mír
úterý 31. srpna 2010 – Muži, kteří nenávidí ženy
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Sport
Fotbalová sezona SK Jedovnice 2009/2010
V červnu skončil ročník fotbalových soutěží 2009/2010. Jedovnické „A“ mužstvo se umístilo
v tomto ročníku na 4. místě, když získalo celkem 45 bodů. Na 1. místě skončilo Blansko,
které získalo 60 bodů, 2. Šošůvka, 3. Drnovice. Jedovničtí se 14x radovali z vítězství, 3x se
rozešli se soupeřem smírně, 9x odešli poraženi. V celé soutěži právě Jedovnice vstřelily
nejvíce branek – 86 !
Naším nejlepším střelcem se stal se svými 27 brankami Honza Janda, 13x se trefil Martin
Tajnai, 11x Viktor Pernica. Na podzim i na jaře se nám podařilo porazit mužstva Letovic,
Sloupu,Vavřince, Olomučan, Kořence a Vísek, ani bod jsme neodebrali Blansku, Doubravici
a Drnovicím. Remizou jsme se na podzim i na jaře rozešli s Boskovicemi . Jen částečně
jsme bodovali s Rudicí, Lysicemi a Šošůvkou. Všechny zápasy na domácím hřišti sledovaly
návštěvy, které nám mohou závidět mužstva z mnohem vyšších soutěží! Okresní přebor
2009/2010 je historií, touto cestou si vás dovolujeme pozvat na ročník příští, který
zahajujeme 14. 8. v Rudici.
Podzim 2009
Letovice - SK
1 : 2 Janda 2
SK – Drnovice
1 : 3 Formánek
Vavřinec – SK
2 : 3 Janda, Tajnai, Pokorný
SK- Doubravice
3 : 4 Janda, Pokorný,Tajnai
Lysice – SK
0 : 1 Janda
Boskovice – SK
3 : 3 Janda 2, Pernica
SK – Šošůvka
3 : 3 Formánek, Pokorný 2
Olomučany – SK
2 : 3 Pernica, Vintr 2
SK – Blansko
2 : 3 Formánek, Janda
SK – Kořenec
6 : 2 Pokorný, Janda, Vintr, Tajnai, Pernica, Pešička
Rudice – SK
4 : 2 Janda 2
SK – Sloup
2 : 1 Janda, Vintr
Vísky – SK
0 : 4 Pernica 2, Borek, Pešička
SK – Letovice
6 : 0 Vintr 2, Formánek 2, Janda,Pešička
Jaro 2010
SK - Vavřinec
SK- Lysice
Doubravice-SK
SK- Boskovice
Šošůvka-SK
SK – Olomučany
Blansko – SK
Kořenec- SK
SK – Rudice
SK – Vísky
Sloup- SK
Drnovice – SK

5:1
2:3
4: 0
2:2
3:1
8:2
4:3
1:4
5:1
4:2
1:6
3: 1

Janda 3, Borek, Tajnai,
Janda, Pokorný
Pernica, Vintr
Janda
Janda 3, Pokorný 2, Tajnai 2, Pešička
Janda, Pokorný 2
Janda 2, Tajnai 2
Janda, Pernica, Tajnai 2, Formánek
Pernica 2 , Tajnai 2
Janda 2, Pernica 2, Tajnai, Vintr
Formánek
22
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Střelci:
Podzim 2009:
Janda 13, Vintr 6, Formánek 5,
Pernica 5, Pokorný 5, Tajnai 3,
Pešička 3, Borek 1
Celkem: 41 branek
Jaro 2010:
Janda 14, Tajnai 10,
Pernica 6, Pokorný 5
Vintr 2, Pešička 1, Formánek 1
Borek 1
Celkem: 40 branek
Skóre podzim: 41 : 28 Skóre jaro:
40 : 24 Skóre celkem: 81 : 52 (bez zápasu
s Drnovicemi)
Střelci: Janda 27, Tajnai 13, Pernica 11, Pokorný 10, Vintr 8, Formánek 6, Pešička 4, Borek 2

V popředí ležící brankář Laďa Suchý. První řada zleva: Vít Borek, Martin Tajnai, Jan Fránek,
Jan Janda, Jakub Pešička, Tomáš Kopecký Druhá řada zleva: trenér Radek Sedláček, Jaroslav
Buchta, Radek Lebiš, Radim Pavlék, kapitán Viktor Pernica, Patrik Kala, Kamil Vintr,
Martin Pokorný, Broněk Formánek
Jitka Koutná
23

Informace 4/2010

Informace pro každého …

Poznámka autora:
Základní typ opticko - kouřového hlásiče napájeného vlastní baterií je možné bez problémů sehnat
v každém hobby marketu. Cena se pohybuje kolem 200,- Kč.
Vždy však musí být na obalu uvedena česká technická norma ČSN EN 14604.
Radek Doležel, preventista SDH Jedovnice
24
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Fotoreportáž
Setkání paroháčů – Pražmo 2010

Obec Pražmo se stala dějištěm čtvrtého setkání paroháčů,
tedy měst a obcí, chlubících se jelen nebo parožím ve svém
znaku. Na setkání zavítala i jedovnická delegace. Po oba
dny byl připraven velice zajímavý program, doplněný i o
výlet na rozhlednu. V sobotu se podařilo odhalit a pokřtít
sochu paroháče a pamětní desku v parku před místní radnicí. Za dva roky se bude setkání
pořádat v Doksech. To potvrdil i parohatý parlament, v němž tentokrát zasedla místostarostka
Jedovnic Iva Králová.
(foto:. Hynek Štrajt)
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Došlo po uzávěrce
K volbám půjdeme v říjnu
Na pátek – 15. října 2010 a sobotu – 16. října 2010 vyhlásil prezident ČR Václav Klaus
termín voleb do zastupitelstev obcí a měst. Kandidátní listiny budou na registračním úřadě
přijímány do úterý 10. srpna 2010 do 16 hodin. Ke komunálním volbám se na stránkách
Informací vrátíme na počátku října kdy vyjde i speciální číslo.
Termín výlovu Olšovce
Na víkend 23. a 24. října 2010 byl naplánován termín letošního podzimního výlovu
Olšovce. Podrobnější informace přineseme v příštím čísle.
Sportovní pozvání k Olšovci
sobota – 14. srpna 2010 ** Delikomat manager triatlon ** autokemp Olšovec
(400 m plavání v rybníku, 16 km cyklistika – horská kola, 4 km běh), pořádá Galant a Ekol
team Brno
neděle – 15. srpna 2010 ** X. Kepák trail Jedovnice 2010 ** autokemp Olšovec
(0,4 km plavání, 16 km cyklistika, 4 km běh), pořádá Galant a Ekol team Brno
sobota – 21. srpna 2010 a neděle 22. srpna 2010 ** Mezinárodní závody vodních skútrů
rybník Olšovec bude dějištěm 3. a 4. kola … pětikolového seriálu *** kategorie i pro
začátečníky, pořádá Racingklub Jedovnice
sobota – 11. září 2010 *** GT Zaskar 2010 ** autokemp Olšovec
(start trať na 100 km (převýšení 2400 m) v 10,30 hodin, start trať na 54 km (převýšení
1200m) ve 12,00 hodin – společný start všech závodů
Kontrola kvality vody v Olšovci
Krajská hygienická stanice z Brna, i v letošním roce sleduje kvalitu vody v Olšovci. Zatím
její pracovníci kontrolovali rybník pětkrát s výborným výsledkem (jednou odběr pro nepřízeň
neproveden). Jak je zřejmé, kvalita vody se v letošním roce podstatně zlepšila. To konstatují
jak odborníci, tak i hosté a návštěvníci, kteří k Olšovci zavítají.
Kontrolní odběry: pondělí – 17. 5. 2010 – odběr pro nepřízeň neproveden
pondělí – 14. 6. 2010 – teplota 22,2 stupňů – voda vhodná ke koupání
pondělí – 28. 6. 2010 – teplota 22 stupňů – voda vhodná ke koupání
pondělí – 12. 7. 2010 - teplota 26,6 stupňů – voda vhodná ke koupání
pondělí – 26. 7. 2010 - teplota 20 stupňů – voda vhodná ke koupání
Výběrové řízení na ředitele kempu Olšovec
V prodlouženém termínu se do výběrového řízení na funkci ředitele obecní společnosti
Olšovec přihlásilo 17 uchazečů. V čase odeslání Informací do tiskárny nebylo výběrové
řízení ještě ukončeno. Koho komise vybrala zveřejníme příště.
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Zubní pohotovost
Mimo uvedenou dobu, je služba zajištěna v Brně – Úrazová nemocnice, Ponávka č. 6
tel. 545 538 111, ve všední dny od 17,00 do 7,00 hodin, o svátcích a víkendech nepřetržitě
24,00 hodin denně. Služba v oblasti Blanenska je sloužena od 8,00 do 12,00 hodin.
Srpen
1.8.
7.8.
8.8.
14.8.
15.8.
21.8.
22.8.
28.8.
29.8.

MUDr. Tomaštíková
MUDr. Vrtělová
MUDr. Štrajtová
MUDr. Well
MUDr. Žáčková
MUDr. Havlová
MUDr. Hosová
MUDr. Hepp
MUDr. Stojanov

Adamov, Smetanovo nám. 327
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Černá Hora, Zdrav. středisko
Adamov, Smetanovo nám. 327
Blansko, Mahenova 13
Blansko, Pražská 1b
Rájec, Zdrav. středisko
Rájec, Šafranice 101
Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 446 398
516 488 455
608 220 806
516 447 605
516 419 538
516 418 786
516 432 138
516 434 055
516 488 451

Září
4.9.
5.9.
11.9.
12.9.
18.9.
19.9.
25.9.
26.9.
28.9.

MUDr. Hanáková
MUDr. Klapušová
MUDr. Houdková
MUDr. Jílková
MUDr. Juráková
MUDr. Hošák
MUDr. Kovandová
MUDr. Kulhánková
MUDr. Kupková

Blansko, Pražská 1b
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Blansko, Pražská 1b
Rájec, Ol. Blažka 145
Blansko, Pražská 1b
Adamov, U Kostela 4
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Křtiny, Zdrav. středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 418 788
516 488 452
516 418 787
516 410 786
516 418 787
516 446 428
516 488 450
516 439 190
516 488 457

Říjen
2.10.
3.10.
9.10.
10.10.
16.10.
17.10.
23.10.
24.10.
28.10.
30.10.
31.10.

MUDr. Láníková
MUDr. Levová
MUDr. Miklíková
MUDr. Paulíčková
MUDr. Pokorná M.
MUDr. Pokorný M.
MUDr. Roth
MUDr. Semrádová
MUDr. Staňková
MUDr. Řehořek
MUDr. Řehořek

Poliklinika Blansko, Sadová 33
Adamov, Smetanovo nám. 327
Blansko, ZŠ Rodkovského
Černá Hora, Zdrav. středisko
Blansko, Gellhornova 9
Blansko, A. Dvořáka 4
Ostrov, Zdrav. středisko
Sloup, Zemspol, 221
Jedovnice, Zdrav. středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 456
516 447 606
515 157 112
516 437 257
516 412 422
516 417 621
516 444 326
516 435 203
516 442 726
516 488 453
516 488 453
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