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Na obálce: Pomník Karla Havlíčka Borovského

Kresba Mgr. Jitky Vávrové připomíná pomník Karla Havlíčka Borovského, (ne)přehlédnutelnou 
dominantu náměstí, jež mu dala i jméno. Posledně o něm psal kronikář Jiří Roudný v Informacích 
OÚ 4/2000 v příspěvku pod názvem 100 let pomníku Karla Havlíčka Borovského:

Na našem náměstí stojí již 100 let významná památka obce – pomník Karla Havlíčka Borovského. 
Naše občany i cizí návštěvníky často zajímá vztah Jedovnic k osobě K. Havlíčka a vůbec k době, ve které 
psal a žil. Byla to známá doba našeho národního obrození, kdy řada našich významných vlastenců, 
spisovatelů a básníků veřejně vystoupila na ochranu českého jazyka a staletých národních tradic. (…) 
Karel Havlíček… zemřel mladý, ale za několik let veřejné činnosti si získal pověst neohroženého bojov-
níka a vlastence. Jeho postoj nejlépe vystihuje známé rčení, vytesané do našeho pomníku: „Přislibujte si 
mně, poroučejte si mně, vyhrožujte si mně, přece zrádcem nebudu!“ 

V těch letech sílilo národní cítění i v Jedovnicích, lidé četli české knihy a české noviny Včela, Poutník, 
Květy a v padesátých letech bylo v obci odebíráno i 6 čísel Havlíčkova Slovana. Pokračovatelem těchto 
národních a vlasteneckých myšlenek se stal  čtenářsko-pěvecký spolek „Vlastimil“, založený v roce 1863. 
Tak si Havlíček získal své místo v myslích i srdcích našich předků.

V té době vznikla také myšlenka na postavení pomníku, trvalo však řadu let, než byla uskutečněna. Poz-
ději byl vytvořen přípravný výbor z vážených jedovnických občanů. V jeho čele stál známý lékař František 
Polčák. Z darů a sbírek byla obstarána potřebná částka na zhotovení sochy. Provedl ji sochař František Vo-
lesský z České Třebové za 1.570 korun tehdejší měny. Těžko si dnes uvědomíme práci přípravného výboru, 
než dosáhl povolení u c.k. rakouských úřadů postavit pomník tvrdému odpůrci tehdejšího zřízení.

Slavnostní odhalení se konalo v neděli 23. září 1900. Byla to národní slavnost pro celé okolí, které 
se zúčastnilo více než 2.000 osob. Slavnostní projev přednesl a odhalení provedl spisovatel a redaktor 
„Času“ dr. Jan Herben z Prahy.

Havlíčkovi bylo postaveno 13 pomníků. V Čechách 10, nejstarší je v Kutné Hoře z roku 1883. Na 
Moravě jsou dva, první v Jedovnicích z roku 1900 a druhý v Prostějově z roku 1921. (…) Tak náš Hav-
líčkův pomník je nejen ozdobou našeho – po něm pojmenovaného – náměstí, ale především důkazem 
národních a pokrokových tradic naší obce.

Karel Havlíček nepochybně byl významnou osobností své doby, s tragickým osobním osudem. 
Ovšem o jeho slávu se nemálo postarala strana mladočeská, která z něj po jeho smrti učinila ná-
rodního mučedníka, využívajíc formulací, jaké byly známé z legend o křesťanských svatých. Nově 
utvářenému národu Čechů, budovanému spíše na „protipapežských“ tradicích, byl dodán „nesvatý“ 
mučedník. Je symbolické, že jedovnické náměstí zdobí sochy dvou národních mučedníků – svatého 
Jana Nepomuckého, u nějž se zastavovaly průvody při slavnostech Božího Těla, a za silnicí světského 
Karla Havlíčka, u nějž končívaly průvody a konala se shromáždění v duchu národním. Pomník tak 
více než o Havlíčkovi samotném vypovídá o své době, kdy se z části Moravanů stali Češi, kdy orien-
tace Moravy na Vídeň byla nahrazována orientací na Prahu, kdy se v radosti nad nabytou národní 
samostatností českou měla vytratit staletá moravská samospráva zemská. K zamyšlení je i tolerance 
c.k. rakousko-uherských úřadů, jež povolily stavbu pomníků svého „nepřítele“.

(Pokračování na straně 22)   Josef Plch
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Usnesení ze schůze Rady městyse Je-

dovnice č. 23 ze dne 26. 9. 2011

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:
Rada městyse schvaluje
•   smlouvu o dílo mezi městysem Jedovnice 

a fi rmou Swietelsky stavební s. r. o., odštěpný 
závod Dopravní služby Morava, Brno, na 
dodavatele stavby Oprava úseku cyklotrasy 
poškozeného přívalovými dešti, dle předlože-
ného návrhu

•   Dodatek č. 5 ke Smlouvě o pronájmu a nájmu 
pozemku uzavřené mezi městysem Jedovnice 
a fi rmou I. Kocmanová, Jedovnice, dle předlo-
ženého návrhu

•   nájemní smlouvu na provozování parkova-
cích ploch v době rybolovu mezi městysem 
Jedovnice a Ing. J. Matuškou, Technické služ-

by v dopravě, Jedovnice, dle předloženého 
návrhu

•   podání žádosti o dotaci na MPSV na sociální 
služby

•   rozpočtové opatření č. 7/2011 dle předložené-
ho návrhu

Rada městyse souhlasí
•   s vybudováním oplocení na pozemcích p. č. 

2528/12, 2528/13, 2528/287 a 2528/288, žada-
telka S. Tioková, Jedovnice, dle předloženého 
návrhu

•   se stavbou rodinného domu, žadatelka J. Kli-
mešová, Bardějov, dle předloženého návrhu

Rada městyse nesouhlasí
•   s pronájmem levé části budovy č. p. 44 žada-

telce H. Grossové, Rozstání
Rada městyse rozhodla
•   na základě doporučení komise na výběr doda-

vatele stavby Oprava úseku cyklotrasy poško-

Informace z rady a zastupitelstva

Vážení spoluobčané,

s koncem roku se blíží čas, kdy hodnotíme rok uplynulý – to, co se nám v něm podařilo, co jsme 
naopak nezvládli – a dáváme si předsevzetí do roku nového.

Dovolte mi, abych alespoň v krátkosti připomenul nejdůležitější akce roku 2011 v naší obci.
V letošním roce se nám podařilo vybudovat inženýrské sítě do průmyslové zóny, ve spolupráci 

s Vodárenskou a.s. jsme opravili kompletně hlavní vodovodní řad v ulici Habeš a následně opravili 
podstatnou část komunikace v této části Jedovnic.

V námi zřizovaných školských zařízeních – ZŠ a MŠ – byla zbudována dětská hřiště. Podpořili jsme 
činnost MaRC Dymáček jeho přestěhováním do obecního objektu č.p. 44.

Samozřejmě nesmíme zapomenout na nikdy nekončící práci při každodenní údržbě veřejných 
prostranství, úklidu a opravě obecního majetku.

Chtěl bych také zdůraznit úspěšnost našeho zastupitelstva a zaměstnanců úřadu městyse při po-
dávání projektů, ať už akcí investičních, nebo neinvestičních.

Tyto jsou závislé na fi nančních prostředcích městyse a současná ekonomická situace státu není 
ideální. Přesto jsou podány další projekty, a to zejména Sběrný dvůr, Oprava správní budovy v ATC 
a Oprava bezpečnostního přelivu na rybníku Vrbový.

Také bych chtěl zmínit bohatý společenský život v obci. Ať jsou to všechny kulturní nebo sportov-
ní akce, které nám mohou závidět okolní obce i města.

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval Vám všem, kteří jste se podíleli na rozvoji našeho městyse. 
Také chci všem popřát krásné a klidné prožití vánočních svátků, zdraví, štěstí, spokojenost a hodně 
úspěchů v novém roce.

Ing. Jaroslav Šíbl, starosta městyse 

Radostné Vánoce a vše dobré do nového roku přeje všem čtenářům-spoluobčanům 
také redakce Jedovnického zpravodaje.
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zeného přívalovými dešti zadat zakázku fi rmě 
Swietelsky stavební s. r. o., odštěpný závod 
Dopravní služby Morava, Brno

Rada městyse bere na vědomí
•   výsledky soutěže Rozkvetlé Jedovnice. Rada 

městyse vyslovuje poděkování všem obča-
nům, kteří svými květinami a zelení přispívají 
ke kvalitnějšímu a krásnějšímu prostředí 
v Jedovnicích

•   postup přípravných prací na přípravě zasedací 
místnosti na č. p. 44

•   žádost Zdenky Vágnerové, Jedovnice, o prove-
dení údržby stromů v lokalitě u kostela

•   žádost obyvatel Havlíčkova náměstí o řešení 
situace způsobené provozem Nonstop-baru

Usnesení ze schůze Rady městyse 

Jedovnice č. 24 ze dne 19. 10. 2011

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:
Rada městyse schvaluje
•   Smlouvu o dílo mezi městysem Jedovnice 

a MgA. R. Levinskou, Brno, na restaurování 
kamenného kříže v Chaloupkách, dle předlo-
ženého návrhu

•   Smlouvu o podnikatelském nájmu a pronájmu 
veřejné plochy k provozování stánkového 
prodeje v době rybolovu mezi městysem 
Jedovnice a Olšovcem s. r. o. Jedovnice, dle 
předloženého návrhu

•   Smlouvu o nájmu nebytových prostor v liho-
varu mezi městysem Jedovnice a A. Kyzlin-
kem, Blansko, dle předloženého návrhu

•   Smlouvu o nájmu nebytových prostor v kul-
turním domě mezi městysem Jedovnice a TJ 
Sokol Jedovnice, dle předloženého návrhu

•   Smlouvu o nájmu části pozemku p. č. 2115/2 
a 2115/1 mezi městysem Jedovnice a N. Heb-
kou, Brno, dle předloženého návrhu

•   Smlouvu o nájmu části pozemku p. č. 2528/11 
mezi městysem Jedovnice a fi rmou Žit-
ný s. r. o. Brno, dle předloženého návrhu

•   bezplatný pronájem sálu KD na 04. 11. 2011 
a 15. 12. 2011, žadatel Základní škola Jedov-
nice

•   výjimku z obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 
O pořádání veřejných produkcí – Vinný bál 

dne 04. 11. 2011 do 02 hodin, žadatel Základ-
ní škola Jedovnice

•   zrušení přípojky kabel. TV, žadatelka J. Ran-
dulová, Ochoz

•   Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí 
a jejich zařízení a vybavení ze dne 25. 03. 
2011, mezi městysem Jedovnice a Olšovcem 
s. r. o., Jedovnice, dle předloženého návrhu

•   ukončení nájemní smlouvy mezi městysem 
Jedovnice a J. Kučerou, Jedovnice

•   podmínky výzvy na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na opravu hasičského auta CAS 24 
L 101 SDH Jedovnice

•   Smlouvu o poskytování pečovatelské služby, 
žadatel R. Vymazal, Jedovnice, dle předlože-
ného návrhu

•   Smlouvu o poskytování pečovatelské služby, 
žadatel R. Kuběna, Jedovnice, dle předložené-
ho návrhu

•   Smlouvu o poskytování pečovatelské služby, 
žadatelé A. a J. Rumíškovi, Jedovnice, dle 
předloženého návrhu

•   postup vyřizování žádosti o uzavření smlouvy 
o poskytování pečovatelské služby dle předlo-
ženého návrhu

•   příspěvky na činnost organizacím Diakonie 
Broumov, TJ Zora Praha, Ústav pro zrakově 
postižené Chrlice, dle předloženého návrhu

•   příspěvky na kulturní akce zařízením, ve 
kterých jsou umístěni naši bývalí občané: DD 
Černá Hora a Paprsek Velké Opatovice, dle 
předloženého návrhu

•   Příkaz starosty městyse Jedovnice č. 1/2011 
Inventarizace 2011

•   Plán inventur dle předloženého návrhu
Rada městyse souhlasí
•   se stavbou plynovodní přípojky, žadatel P. 

Doležel, Jedovnice, dle předloženého návrhu
•   se stavbou kabelového připojení internetu, 

žadatel Vegacom a. s., divize Sítě, Brno, dle 
předloženého návrhu

•   se stavbou vodovodní a kanalizační přípojky, 
žadatel B. Julínek, Jedovnice, dle předloženého 
návrhu

•   s udělením licence na provozování veřejné 
linkové osobní dopravy vnitrostátní pro do-
pravce ČAD Blansko a. s., Blansko, pro linku 
Blansko – ČKD Blansko – Skalní mlýn
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•   s udělením licence na provozování veřejné 
linkové osobní dopravy vnitrostátní pro do-
pravce ČAD Blansko a. s., Blansko, pro linku 
Blansko – Jedovnice – Senetářov – Ruprechtov 
– Vyškov

•   s udělením licence na provozování veřejné 
linkové osobní dopravy vnitrostátní pro do-
pravce ČAD Blansko a. s., Blansko, pro linku 
Brno – Ochoz u Brna – Křtiny – Jedovnice

•   s udělením licence na provozování veřejné 
linkové osobní dopravy vnitrostátní pro do-
pravce ČAD Blansko a. s., Blansko, pro linku 
Blansko – Jedovnice – Studnice

•   s výměnou okna a dveří v lihovaru v pronajaté 
části lihovaru, po projednání s nájemcem J. 
Mojžíškem, Blansko, žadatel GRAS CZ. s. r. o., 
Jedovnice

•   s vyřazením majetku DDHM, DHM dle před-
loženého seznamu, žadatel Základní škola 
Jedovnice

Rada městyse nesouhlasí
•   s realizací přípojky kabel. TV do bytového 

domu Na Kopci 751 z důvodu malého zájmu 
majitelů bytů o připojení

•   s odprodejem části pozemku p. č. 660, který 
je v majetku městyse, žadatel Ing. Z. Doležel, 
Břeclav

Rada městyse rozhodla
•   zadat zakázku restaurování kříže v Chaloup-

kách MgA. R. Levinské, Brno

Rada městyse bere na vědomí
•   informaci o zahájení prací na opravě úseku 

cyklotrasy
•   informaci o připravovaném prořezu lip u kos-

tela, který bude proveden MěÚ Blansko, jenž 
je má v majetku

•   informaci o pronájmu bytu v přízemí Základ-
ní školy Jedovnice 

•   protokol o provedené kontrole vedení matrič-
ních knih a sbírek listin ze dne 06. 10. 2011 
předložený MěÚ / OVV, Blansko

•   zápis ze schůze komise pro občanské záleži-
tosti ze dne 26. 09. 2011

•   zápis z jednání komise sociálně zdravotní ze 
dne 17. 10. 2011

•   návrh obce Kotvrdovice a komise soc. zdra-
votní při Radě městyse Jedovnice na obsazení 
bytu v majetku Kotvrdovic na DPS Jedovnice

Rada městyse jmenuje
•   komisi na výběr dodavatele veřejné zakázky 

malého rozsahu na opravu hasičského auta 
CAS 24 L 101 SDH Jedovnice ve složení J. Šíbl, 
M. Prause, T. Kratochvíl

Rada městyse neschvaluje
•   příspěvek na Mezinárodní festival dechových 

orchestrů Letovice, žadatel Kruh přátel ZUŠ 
Letovice

Ing. Jaroslav Šíbl, v. r., starosta městyse 
Ing. Josef Plch, v. r., místostarosta městyse

Důležité informace pro občany

Provoz úřadu městyse koncem roku 

Pokladna pro platby v hovotosti je otevřena do středy 28. 12. 2011 do 15 hodin.
Pátek  23. 12. 2011:  dovolená 
Úterý  27. 12. 2011:  7 – 11, 12 – 16 
Středa  28. 12. 2011:  7 – 11, 12 – 16 
Čtvrtek  29. 12. 2011:  dovolená 
Pátek  30. 12. 2011:  dovolená 

Stavební úřad bude od 23. 12. 2011 do 02. 01. 2012 uzavřen.

Knihovna bude od 23. 12. 2011 do 02. 01. 2012 uzavřena.

Policie městyse, když bude sloužit, bude k dosažení na mobilním telefonu, v ostatních případech 
volejte Policii ČR na linku 158 !!! 
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Tisková oprava – Bannery

V minulém čísle Jedovnického zpravodaje (září / říjen) bylo v článku Nejšťastnější drak celého pra-
věku na stránkách Sboru dobrovolných hasičů Jedovnice ...aneb naše webové stránky byly obohaceny 
o nové bannery (reklamní proužky) nesprávně uvedeno, že bannery byly umístěny na http://www.
hasicijedovnice.cz.
Ve skutečnosti však „našimi stránkami“ byly míněny webové stránky obce www.jedovnice.cz. Právě 
zde se na podzim objevily bannery Vaše cesty k bezpečí, Dráček Hasík a Krizport – odkazy na důležité 
webové stránky týkající se protipožární ochrany občanů.
K této chybě došlo nedorozuměním: vzhledem k tomu, že článek (jehož původní název zněl Nejšťast-
nější drak celého pravěku na jedovnických stránkách aneb naše webové stránky byly obohaceny o nové 
bannery) byl dodán „od hasičů“ a nebyla v něm uvedena konkrétní adresa, domnívala jsem se, že se 
zde mluví také o webových stránkách jedovnických hasičů – navíc na jejich stránkách tyto bannery 
najdeme také. Za nedopatření se autorce článku Mgr. Koubové, SDH Jedovnice i všem čtenářům 
omlouváme.

Soňa Plchová, zástupkyně šéfredaktorky Jedovnického zpravodaje

Rekonstrukce hasičské cisterny

Jedovničtí hasiči se chystají na přelomu roku zrekonstruovat cis-
ternový hasičský automobil CAS 24 LIAZ 101, který patří do vý-
bavy naší jednotky. Cisternu jsme získali převodem v roce 2007 
od HZS JmK, kde byla po dlouhé službě vyřazena. Po nutných 
opravách a úpravách provedených především členy naší jednotky 
od r. 2007 slouží našim hasičům. Její technický stav a stav úče-
lových zařízení již nevyhovuje a k tomu, aby mohla dál sloužit 
a pomáhat nejen našim občanům, potřebuje kompletní opravu 
a rekonstrukci.

V letošním roce se městysi Jedovnice podařilo získat dotaci z dotačního programu Jihomoravského 
kraje „Na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí“ ve výši 700.000 Kč. 
Díky této dotaci a dofi nancování z rozpočtu městyse bude koncem letošního roku provedena kom-
pletní repase účelové nástavby celého vozidla. 
Opravu vozidla provede fi rma KOMET Pečky, která se zabývá problematikou oprav požární techni-
ky a byla vybrána na základě výběrového řízení. Na vozidle dojde ke kompletnímu odstranění celé 
účelové nástavby a výměně všech zkorodovaných dílů konstrukce za nové. Nově bude oplechována 
celá karoserie nástavby pozinkovanými plechy. Dále pak bude provedena kompletní výměna starých 
konstrukcí a polic pro uložení technických prostředků a materiálu za nové v hliníkovém provedení. 
Dojde také k repasi celého účelového zařízení jako jsou vodní nádrž, čerpadlo, sání, veškeré armatu-
ry a ventily. Samozřejmě celá nástavba dostane nový lak v barevném provedení dle platné vyhlášky 
pro hasičská vozidla.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat Jihomoravskému kraji za poskytnutou dotaci, především pak 
člence rady JmK paní JUDr. Marii Cackové a členu zastupitelstva JmK panu Stanislavu Navrkalovi, 
kteří nás velmi podporovali při úsilí o získání této dotace, bez které by provedení kompletní rekon-
strukce nebylo možné.
Věřím, že po této celkové opravě bude vozidlo další dlouhá léta dobře sloužit naší jednotce při řešení 
všech mimořádných událostí a chránit tak zdraví a majetek nejen jedovnických občanů. 

Michal Prause, velitel SDH Jedovnice
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Podmínky pro vypouštění odpadních vod do kanalizace

Vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu je řešeno Kanalizačním řádem. 
Ten stanovuje podmínky, za kterých se producentům povoluje vypouštět do kanalizace odpadní 
vody. Velkou část odpadních vod tvoří odpadní vody ze zdravotnických zařízení, průmyslových 
podniků a provozoven – tito významní znečišťovatelé mají stanoveny individuální limity předepsané 
rozhodnutím Městského úřadu, pro ostatní platí všeobecné koncentrace znečišťujících látek vypouš-
těných do kanalizace. Podmínky pro vypouštění byly stanoveny proto, aby čistírny odpadních vod 
(ČOV), do nichž ústí kanalizace měst, byly schopny odpadní vodu vyčistit a neznečisťovalo se životní 
prostředí.

Do stokové sítě nepatří následující látky:

• Látky radioaktivní 
• Látky infekční a karcinogenní
• Jedy, žíraviny a výbušniny
• Pesticidy
• Omamné látky, hořlavé látky
• Biologicky nerozložitelné tenzidy
• Organická rozpouštědla
• Ropné látky, silážní šťávy

• Průmyslová a statková hnojiva
• Látky způsobující změnu barvy vody
•  Látky, které by mohly způsobit ucpání kana-

lizační stoky
•  Pevné odpady včetně kuchyňských, ať ve 

formě pevné nebo rozmělněné, které se dají 
likvidovat tzv. „suchou cestou”

Jak je uvedeno, do kanalizace nepatří řada látek, tento odpad ukládejte dle druhu do kontejnerů, 
sběrných dvorů a sběrových míst.

Velkým problémem v kanalizaci je tuk:
Po ochlazení tuku v kanalizaci vznikají hrudky, které se postupně nabalují a zachycují do sebe další 

příměsi, které pak ucpávají čerpadla v čerpacích stanicích na kanalizaci, obalují sondy, které ovládají 
chod čerpadel a zastavují je. Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, vznikají mastné kyseliny 
a ty zvyšují korozi stěn kanálů a potrubí. V extrémních případech vznikne tuková kra a dojde k úpl-
nému ucpání kanalizace. Následně musí provozovatel vodohospodářské infrastruktury provést čiště-
ní kanalizace kombinovanými tlakovými vozy, které materiál včetně tuků rozplaví a zachytí a ten je 
pak odvezen na skládku. Stejně tak tuk působí i problémy v samotném procesu čištění na čistírnách 
odpadních vod, a to tím, že prochází čistírnou a zhoršuje vlastnosti aktivovaného kalu a následně 
tedy i odtokové parametry.

Řešení pro domácnosti: 
Kanalizační řád výslovně nezakazuje vypouštět vodu s tuky z domácností, ale povolené koncen-

trace tuků ve vypouštěné splaškové vodě jsou tak nízké, že z nich zákaz vylévání tuků do odpadů 
vyplývá. V případě ideálního nakládání s kuchyňskými odpady je rozumné oleje a tuky přendat 
například do krabice od mléka či starého sáčku, olej přelít do PET lahve či láhve od oleje a buď 
odevzdat jako tříděný odpad, nebo prostě vyhodit do komunálního odpadu.

Řešení pro restaurační provozy:
Pro vývařovny a podobné provozy platí povinnost zachycení tuků v lapácích tuků a olejů a po-

vinnost řádně je provozovat. Lapák tuků je zařízení sloužící především k ochraně kanalizace před 
mechanickými problémy při zalepování potrubí tukem. Vhodnost lapáku z hlediska jeho použití 
s ohledem na kapacitu je dána jmenovitou velikostí (NG), což je bezrozměrné číslo udávající ověře-
nou schopnost lapáku zachycovat tuky a oleje při odpovídajícím průtoku. Určení jmenovité velikosti 
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je výsledkem zkoušky typu uskutečněné dle ČSN EN 1825-1. Tuková odpadní voda musí být napoje-
na na samostatnou kanalizační větev, která je zaústěna do lapáku tuku a z lapáku pak do komunální 
kanalizace. Na tukovou kanalizaci se napojují výlevky, dřezy a žlaby z přípraven masa, varny, výdeje 
jídel, mytí stolního a provozního nádobí (otázkou je napojení odpadů z myček). Základním prin-
cipem činnosti lapáku tuku je sedimentační proces v čase, který je důležitý pro odstranění volných 
tuků a ještě mnohem více emulgovaných tuků (emulgovaný tuk přichází hlavně z odpadních potrubí 
myček působením chemických prostředků a mechanického účinku trysek). Odsazované tuky a oleje 
(jsou lehčí) jsou zachycovány na přepážce lapáku. Po určité době provozu (dle provozního řádu) je 
tuk z hladiny lapáku odčerpáván, po naplnění pak celý lapák vyčištěn. Vzniklý odpad musí být pře-
dán oprávněné fi rmě k likvidaci.

Drtiče kuchyňského odpadu:
Kuchyňské odpadky nepatří do kanalizace. Ti, kdo používají drtiče kuchyňských odpadů a roz-

mělněné odpady splachují do kanalizační sítě, porušují kanalizační řád dle vyhlášky č. 428/2001 
Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. Tyto odpady podléhají režimu zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. je kompostovatelný kuchyňský odpad za-
řazen do kategorie komunálního odpadu. Kuchyňský odpad způsobuje v kanalizaci ucpávání a pod-
poruje množení hlodavců, kteří dobře živení přežívají v kanalizaci. 

Stomatologické ordinace:
Každá stomatologická souprava musí být vybavena separátorem amalgámu. 
Těžké kovy, jako je rtuť obsažená v amalgámu, velmi znečišťují odpadní vody a nesmí se do kana-

lizace dostat.

Legislativa:
Zákon č. 254/2001 Sb. – o vodách (vodní zákon) a související předpisy 
Nařízení vlády č. 229/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb.
Zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. 
Prováděcí vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a ka-

nalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), 
ve znění vyhlášky č. 146/2004 Sb. a vyhlášky č. 515/2006 Sb.

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, ve vyhlášce č. 341/2008 Sb. o podrobnostech 
nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách 
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitel-
nými odpady), dále jen vyhláška č. 341/2008 Sb., v zákoně č. 156/1998, v platném znění. 

Pokud už dojde k závažnému ohrožení kvality odpadních vod, je původce havárie povinen 
učinit veškerá opatření k odstranění závady, a to na vlastní náklady. Původce havárie je právně 
odpovědný za znečištění kanalizace, za ohrožení chodu ČOV, příp. i znečištění recipientu, za což 
mu hrozí sankce.

Pavel Mikulášek, Vodárenská akciová společnost a.s., divize Boskovice
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•   Dne 17.09.2011 strážníci v nočních hodinách 
řešili celkem čtyři případy rušení nočního kli-
du ze strany návštěvníků vracejících se z taneč-
ní zábavy. Přestupky byly ve všech případech 
vyřešeny po zajištění nočního klidu napome-
nutím.

•   Dne 19.09.2011 strážníci na žádost exekučního 
úřadu provedli šetření k zájmové osobě, která 
má trvalé bydliště v k.ú. městyse Jedovnice. 
Zjištěné skutečnosti byly předány neodkladně 
žadateli.

•   Dne 26.09.2011 byla na služebnu OP doručena 
petice občanů bydlících na Havlíčkově náměs-
tí v souvislosti s provozovnou Nonstop-bar. 
V zaslané petici – žádosti o sjednání nápravy 
je uvedeno, že v poslední době dochází ke zvý-
šenému nárůstu rušení nočního klidu – hluk 
z provozovny, odcházející podnapilí hosté, 
znečišťování náměstí, obtěžování kolemjdou-
cích občanů křikem, urážkami, střelbou zá-
bavné pyrotechniky a podobně. Věcí se zabývá 
OPMJ.

•   Dne 28.09.2011 strážníci zjistili a zadrželi 
muže, který bez povolení lovil na vodní nádrži 
zv. Na Mokřadech ryby. Přestupek byl na místě 
vyřešen uložením blokové pokuty.

•   Dne 28.10.2011 strážníci na Havlíčkově náměs-
tí odchytili volně pobíhajícího psa. Po zjištění 
majitele byl pes předán. Přestupek vyřešen na 
místě napomenutím.

•   Dne 29.09.2011 strážníci přijali oznámení od 
zástupkyně ZŠ Jedovnice, že se na ni obrátila 
žákyně sedmé třídy, že ji údajně při cestě do 
školy sledovalo vozidlo s neznámým mužem. 
Provedeným šetřením nebyly zjištěny konkrét-
ní poznatky vedoucí k osobě řidiče ani regis-
trační značka vozidla. Na základě tohoto ozná-
mení přijali strážníci opatření k ochraně dětí 
při cestě do školy i ze školy, a dále opatření, 
které by vedlo k dopadení možného pachatele. 
Během této akce, která trvala do 26.10.2011, 
nebyl zaznamenán výskyt uvedeného vozidla 

ani podezřelého muže. I nadále strážníci pro-
vádějí důslednější dohled nad školáky jdoucí-
mi do školy a ze školy.

•   Dne 01.10.2011 strážníci při výkonu služby 
nalezli na Havlíčkově náměstí ležet před pro-
vozovnou Sport-bar podnapilého muže. Po 
zjištění totožnosti byla osoba převezena slu-
žebním vozidlem do místa bydliště, neboť ne-
byla schopna samostatného pohybu. Svým jed-
náním se muž dopustil přestupku proti veřej-
nému pořádku dle zák. č. 200/90 Sb. ve znění 
pozdějších novel. Přestupek na místě vyřešen 
uložením a uhrazením blokové pokuty.

•   Dne 03.10.2011 strážníci přijali oznámení 
o krádeži 4 ks zimních pneumatik z kůlny ro-
dinného domu na ulici Salajna v Jedovnicích. 
Odcizením pneumatik byla majiteli způsobena 
škoda v celkové výši 6.484,- Kč. Z důvodu výše 
způsobené škody byla věc telefonicky předána 
dozorčí službě Obvodního odd. PČR Blansko. 
V dané věci se jedná o důvodné podezření 
z přečinu krádeže dle ust. § 205/1 a) tr. záko-
níku a porušování domovní svobody dle ust. 
§ 178/1 tr. zákoníku. Ve věci byl sepsán úřední 
záznam.

•   Dne 04.10.2011 strážníci přijali stížnost týkají-
cí se nedodržování maximální povolené rych-
losti motorových vozidel na ulici U Hrubé lípy 
v Jedovnicích. Tato ulice je označena doprav-
ním značením „Začátek a Konec obytné zóny“, 
z čehož plyne maximální povolená rychlost 
20 km/h. Z důvodu oprávněné stížnosti budou 
v tomto úseku probíhat namátková kontrolní 
měření rychlosti ze strany OPMJ. Žádáme ři-
diče, kteří zde jezdí rychleji, než dovoluje do-
pravní značení, aby v zájmu občanů, zejména 
hrajících si dětí, jezdili tak, jak se má.

•   Dne 06.10.2011 strážníci při výkonu obchůz-
kové služby našli ležet na Havlíčkově náměstí 
staršího muže, kterému se udělalo při cestě do 
obchodu nevolno. Po zjištění jeho totožnos-
ti byla vyrozuměna rodina, která si muže na 

Z policejních záznamů

Zpráva o činnosti Policie Městyse Jedovnice 
za období od 14. 9. do 14. 11. 2011
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místě převzala a odvezla do místa trvalého 
bydliště. 

•   Dne 08.10.2011 strážníci v nočních hodinách 
při výkonu služby na ulici Za Kostelem našli 
ležet uprostřed místní komunikace podnapilé-
ho muže. Po probuzení muž se strážníky začal 
komunikovat a byl schopen chůze do místa 
bydliště, které se nacházelo nedaleko místa 
jeho spočinutí. Přestupek proti veřejnému po-
řádku vyřešen na místě napomenutím.

•   Dne 14.10.2011 strážníci přijali oznámení o ver-
bálním napadání pracovníků společnosti Agris 
Jedovnice. Výjezdem na místo byla zjištěna to-
tožnost přestupce, který byl po provedeném še-
tření a zjištění všech okolností z areálu následně 
vykázán. Svým jednáním se napadající osoba 
dopustila přestupku proti veřejnému pořádku 
dle zák. 200/90 Sb. ve znění pozdějších novel. 
Přestupek byl zaslán k projednání do přestup-
kové komise při Městském úřadu v Blansku.

•   Dne 19.10.2011 strážníci přijali oznámení o po-
škození zaparkovaného motorového vozidla, 
které bylo zaparkováno v zadním traktu nákup-
ního střediska COOP Boskovice v Jedovnicích. 
U vozidla došlo k rozbití okenní vyhřívané vý-
plně zadních dveří. Provedeným šetřením bylo 
zjištěno, že v dopoledních hodinách uvedené-
ho dne bylo prováděno zaměstnancem úřadu 
městyse sečení travnatého porostu, přičemž 
pravděpodobně došlo k odmrštění kamínku 
a následnému poškození okenní výplně zadních 
dveří. V dané věci se nejedná o trestný čin ani 
přestupek. Pojistnou událost řeší úřad městyse. 
Ve věci sepsán úřední záznam a provedena foto-
dokumentace z místa šetření.

•   Dne 22.10.2011 strážníci přijali oznámení 
o nalezeném dítěti, které se ztratilo rodičům 
při konání rybolovu. Následným šetřením 
mezi návštěvníky rybolovu byli rodiče zjištěni 
a dítě jim bylo předáno. Stejné oznámení stráž-
níci šetřili i následný den 23.11.2011. I v tomto 
případě vše dobře dopadlo. Během této spole-
čenské akce strážníci řešili nemalé množství 
přestupků, zejména v dopravě. Ve dvou přípa-
dech strážníci řešili přestupek proti veřejnému 
pořádku, kdy návštěvníci požili větší množství 
alkoholu, než je zdrávo a než jejich tělo sneslo.

•   Dne 23.10.201 strážníci přijali oznámení o nále-

zu peněženky s osobními doklady na pěší zóně 
u rybníka Olšovec. Po vyrozumění majitele pe-
něženky mu byla na služebně OPMJ proti pro-
tokolu předána. Úřední záznam uložen na OP.

•   Dne 24.10.2011 strážníci provedli šetření k po-
škození autobusové zastávky na Havlíčkově 
náměstí ve směru na Brno a zastávky na ulici 
Vyškovská ve směru na Vyškov. Poškozením 
uvedených zastávek byla úřadu městyse Je-
dovnice způsobena celková škoda ve výši cca 
6.000 Kč. Věc je šetřena jako přestupek proti 
majetku. Prosíme případné svědky, kteří mo-
hou podat jakékoliv informace ke zjištění pa-
chatelů vandalismu, aby tak učinili na OPMJ. 
Zejména u poškození zastávky na Havlíčkově 
náměstí, ke kterému došlo dne 22.10.2011 ko-
lem 19. hodiny, kdy se na uvedené zastávce 
nacházelo větší množství cestujících čekajících 
na odjezd do Brna a Blanska. Za jakékoliv in-
formace předem děkujeme. 

•   Dne 24.10.2011 strážníci přijali oznámení 
o nálezu fotobrašny, 3 ks paměťových nosičů, 
5 ks paměťových karet a 4 ks tužkových baterií. 
Uvedené věci byly nalezeny u rybníka Olšovec. 
Následně z nalezených záznamů byl zjištěn 
kontakt na majitele nalezených věcí, který si po 
vyrozumění věci oproti protokolu na služebně 
OP převzal.

•   Dne 28.10.2011 strážníci přijali oznámení o par-
kování vozidla na vyhrazeném parkovišti na ul. 
Tyršova. Na uvedené motorové vozidlo, které 
neoprávněně parkovalo na uvedeném místě, byl 
přiložen technický prostředek k zabránění od-
jezdu vozidla. Následně byl přestupek na místě 
vyřešen uložením blokové pokuty. 

•   Dne 29.10.2011 strážníci řešili případ ruše-
ní nočního klidu na Havlíčkově náměstí, kdy 
skupinka vracející se z rodinné oslavy hlasitým 
zpěvem rušila noční klid. Tímto jednáním se 
zpěváci dopustili přestupku proti veřejnému 
pořádku. Přestupek byl vyřešen na místě na-
pomenutím.

•   Dne 30.10.2011 strážníci přijali oznámení 
o verbálním napadení na ulici Salajna v Je-
dovnicích. Šetřením na místě bylo zjištěno, že 
došlo k vzájemnému slovnímu napadení mezi 
dvěma osobami ohledně volného pobíhání 
psa. Po provedeném šetření a posouzení byly 
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přestupky vyřešeny na místě uložením bloko-
vých pokut. 

•   Dne 02.11.2011 strážníci přijali oznámení o ná-
lezu klíčů, které byly nalezeny u fotbalového 
hřiště v Jedovnicích. K věci byl sepsán úřední 
záznam o nálezu věcí a informace zveřejněna 
na infokanálu. Klíče uloženy na služebně OP 
k vyzvednutí. 

•   Dne 03.11.2011 strážníci provedli na žádost 
ekonomického odboru, ohlašovny úřadu 
městyse Jedovnice, šetření ke zjištění trvalého 
pobytu. 

•   Dne 03.11.2011 strážníci přijali oznámení 
o dopravní nehodě, ke které došlo na ul. Jirás-
kova u čerpací stanice, kde řidička odbočující 
k čerpací stanici nedala přednost dodávko-
vému vozidlu jedoucímu po hlavní silnici od 
obce Kotvrdovice a došlo ke střetu a nárazu 
do rozvodné plynové skříně. Z důvodu úniku 
plynu z rozvodné plynové skříně strážníci na 
místo ihned přivolali havarijní službu Jihomo-
ravské plynárenské, hasiče a nehodovou službu 
PČR. Poté strážníci na místě řídili provoz až 
do odstranění havarovaných vozidel a úklidu 
vozovky. Ke zranění osob při dopravní nehodě 
nedošlo. Způsobená škoda na vozidlech a ma-
jetku Čepra byla předběžně vyčíslena na částku 
cca 100 tisíc Kč.

•   Dne 05.11.2011 strážníci řešili dva přestupky 
rušení nočního klidu a znečišťování veřejného 
prostranství. Přestupky na místě vyřešeny na-
pomenutím.

•   Dne 08.11.2011 strážníci přijali oznámení 
o volně pobíhajícím psovi rasy rotwailer. Pes 
byl následně odchycen a zajištěn strážníky 
v kotci na úřadě městyse. Věc byla projednána 
s majitelem psa. Přestupek byl vyřešen napo-
menutím, s tím, že v případě opakování bude 
přestupek postoupen správnímu orgánu, kde 
majiteli hrozí nemalý postih.

•   Dne 11.11.2011 strážníci přijali oznámení, že 
na Havlíčkově náměstí u zastávky ČAD Blan-
sko leží podnapilý muž. Z důvodu pracovního 
výjezdu mimo k.ú. Jedovnic byla strážníky na 
místo vyžádána hlídka Obv. odd. PČR Blansko, 
která na místě zjistila totožnost muže. Muž 
s policií komunikoval, nebyl zraněn. Důvodem 
jeho malátnosti bylo požití většího množství 
alkoholických nápojů, než je zdrávo. Věc je 
šetřena OPMJ jako přestupek proti veřejnému 
pořádku zák. č. 200/90 Sb. ve znění pozdějších 
novel.

•   Dne 12.11.2011 strážníci šetřili přestupek na 
úseku veřejného pořádku, kterého se dopustil 
občan městyse, který pod vlivem požití alko-
holických nápojů na ulici Na Kopci nekontro-
loval své chování, čímž budil veřejné pohorše-
ní. Z důvodu věku a stavu, ve kterém se občan 
nacházel, byl přestupek vyřešen napomenutím 
a převezením muže do nedalekého místa trva-
lého bydliště.

V uplynulém období strážníci řešili 91 přestupků 
v dopravě. Při měření rychlosti v daném období 
bylo zjištěno 41 řidičů, kteří v naší obci překro-
čili maximální povolenou rychlost. Ukázněnost 
řidičů, co se týče dodržování rychlosti v obci, se 
výrazně zlepšila. I nadále budou probíhat namát-
ková měření.

OPMJ upozorňuje občany, že se na ni mo-
hou obracet buď přímo osobně v úřední den 
každou středu v době od 13 do 17 hodin, nebo 
telefonicky na mobilní telefon 723 204 979. 
V případě, že na tomto telefonním čísle nebude 
náš strážník přítomen, bude Váš hovor automa-
ticky přepojen na dozorčí službu Obvodního od-
dělení PČR v Blansku, kde můžete rovněž žádat 
o pomoc.

Luděk Kolář – velitel Obecní 
policie městyse Jedovnice

Z policejního zápisníku

Z kůlny si odnesl pneumatiky / Neuzamčená kůlna zlákala v přesně nezjištěné době do 2. října 
k návštěvě neznámého zloděje. Ten si odtud odnesl čtyři pneumatiky značky Goodyear v hodnotě 
přesahující 6 tisíc korun. Policisté případ prošetřují pro podezření ze spáchání trestného činu kráde-
že a porušování domovní svobody.
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Při havárii zemřel řidič / Tragicky skončila v pátek 4. listopadu v půl osmé večer havárie osobního 
vozidla Volkswagen Polo na Blanensku. Osmnáctiletý řidič vozidla jedoucího od Jedovnic směrem 
k obci Lažánky vyjel zřejmě vlivem nepřiměřené rychlosti v levotočivé zatáčce do stromu. Řidič při 
havárii utrpěl natolik vážná zranění, že jim na místě podlehl. V autě navíc zůstala těžce zraněná čtr-
náctiletá spolujezdkyně a těžce zraněný osmnáctiletý mladík. Další, patnáctiletá dívka, utrpěla lehká 
zranění. Na vozidle vznikla škoda asi za 60 tisíc korun.

Vykradl auto / Pod rouškou tmy šel krást do osobního auta značky Volkswagen Golf zaparko-
vaného v centru Jedovnic neznámý zloděj. Stalo se to v noci na 5. listopadu. Zloděj poškodil dveře 
auta a zevnitř si vzal autorádio, datový kabel, sportovní tašku se sportovním vybavením a další věci 
v celkové hodnotě přes 16 tisíc korun.

por. Mgr. Iva Šebková, tisková mluvčí Policie ČR v Blansku

Společenská kronika

Jubilanti

Blahopřejeme všem jubilantům, kteří oslaví narozeniny v měsíci listopadu a prosinci 2011.
Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a spokojenost do dalších let života.

Listopad
 1. 11. Růžena Trnková, Legionářská 468 84 roků
 2. 11. Anna Matušková, Habeš 378 81 roků
 6. 11. Jaroslava Kratochvílová, Na Kopci 636 75 roků
 7. 11. Marie Sáňková, Habeš 373 70 roků
 11. 11. Bohuslav Trojáček, Jiráskova 28 75 roků
 16. 11. Marie Šebelová, Za Kostelem 530 70 roků
 17. 11. Růžena Mičková, Zahradní 699 87 roků
 19. 11. Pavel Vajdiš, Zahradní 677 70 roků
 25. 11. Rudolf Kuběna, Kopeček 532 86 roků
 30. 11. Marie Ošlejšková, Tyršova 332 97 roků

Prosinec
 2. 12. Jiřina Pokladníková, K Propadání 85 83 roků
 3. 12. Božena Němcová, Zahradní 699 88 roků
 10. 12. Ing. Jaroslav Sotolář, Kopeček 583  81 roků
 10. 12. Věra Hloušková, Na Kopci 83  81 roků
 12. 12. Rudolf Kovařík, Olšovecká 482 70 roků
 18. 12. Naděžda Ailerová, Zahradní 699  75 roků
 18 .12. Jiřina Pernicová, Olšovecká 489 70 roků
 20. 12.  Drahomíra Sedláková, Havlíčkovo nám. 78 82 roků
 25. 12.  Božena Hřebíčková, Za Kostelem 488 70 roků

Vítáme mezi námi

V měsíci říjnu jsme uvítali tyto děti:

Bohumila Seluckého, nar. 1. 4. 2011, Legionářská 515 
Vítka Ondrouška, nar. 7. 5. 2011, Na Větřáku 724
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Adélu Kolmačkovou, nar. 15. 6. 2011, Podhájí 189
Ondřeje Šíbla, nar. 12. 7. 2011, Sadová 748
Jakuba Grögera, nar. 18. 7. 2011, U Hrubé lípy 544
Adélu Lízalovou, nar. 26. 7. 2011, Na Kopci 634
Jiřího Němce, nar. 2. 8. 2011, Legionářská 173
Jakuba Štreita, nar. 13. 8. 2011, Záměstí 9 

Zdeňka Nečasová, matrikářka ÚM Jedovnice

Co se děje v mateřské škole?

Zahradní slavnost v mateřské škole

Slunečné počasí letošního podzimu 
si děti v mateřské škole opravdu užívaly 
po svém. Téměř každý den, hned ráno 
po příchodu do školky, se ujišťovaly: „A 
co dneska, půjdeme zase na zahradu?“ 
Po kladné odpovědi následovalo: „Jo, 
hurá! Už se těším na loď!“ 

27. září proběhla v MŠ zahradní 
slavnost, jejíž součástí bylo předání 
nově vybavené zahrady dětem. Zazpí-
vat a zatancovat nám k tomu přišly děti 
a paní učitelky ze ZUŠ Jedovnice. Do 
programu přispěly vodnickým tancem 
i nejstarší děti za školky. Mezi pozva-
nými hosty byl pan starosta městyse 
Jedovnice Ing. Jaroslav Šíbl a členka 
výboru Klubu rodičů při MŠ Ing. Irena 
Žižková, kteří společně přestřihli pásku 
a ofi ciálně zahájili provoz dětského hřiště. Děti vzaly zahradu doslova útokem, aby vyzkoušely Noe-
movu archu, přístavní pevnost a pružinová houpadla v podobě koníků. Zahradou se ozývaly radost-
né výkřiky dětí spolu s písničkami z pohádek až do pozdního odpoledne. Pro dospělé hosty zde byl 
připraven burčák, pro děti čaj a pro všechny výborné koláče, které upekly paní kuchařky ze školky, 
a spousta dalších dobrot od rodičů. Slavnost si užili dospělí i děti. Každému, kdo se na akci podílel, 
patří poděkování. Příjemně prožité odpoledne bude připomínat pamětní deska umístěná při vstupu 
do zahrady.                        Jitka Kučerová

Čarujeme s podzimem

Ve výchovně vzdělávací oblasti byly podzimní měsíce ve znamení seznamování, pozorování, pozná-
vání, experimentování, sbírání přírodnin, vyrábění. Děti si postupně zvykaly, učily se soužití s ostatními 
dětmi a zaměstnanci školky. Základem pro soužití v kolektivu je vytvoření pravidel chování, na jejichž 
vzniku se podílejí samy děti. Starší děti si je pomocí piktogramů i samy nakreslí. Ve třídě Kačenek přibyl 
jeden kamarád z říše živočišné: křeček Olíšek, o kterého se děti společně starají. Některé podzimní týdny 
jsme nazvali „jablíčkový“, „hruškový“, „bramborový“ – podle toho, čím jsme se zrovna zabývali. Příroda 
nám poskytla spoustu inspirace a také darů pro naše činnosti. 
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U kostela na nás šibalsky mrkaly kaštany, v Habeši nám svoje plody nabídl šípkový keř, u Olšovce 
nám foukal vítr listy přímo do dlaní… Jako by příroda skutečně čarovala! Nasbírané poklady pod-
zimu vnesly kouzlo i do naší školky. Společnými silami vyrobení draci, ozdobení bramborovými 
tiskátky, frotáží z listů nebo ovocem, se tváří jako živí. Denně nás vítají stále veselí skřítci Podzim-
níčci, ježek v chaloupce z listí, buclatí kapříci, dýňová strašidýlka. Nad hlavami nám létají netopýři 
a po chodbách se vznášejí kamarádi duchové. Tiše naslouchají našemu recitování, zpěvu a vyprávění 
zážitků nejen z vycházek. Milé obrázky Josefa Lady nám přiblížily doby dávno minulé, a tak jsme 
si zahráli na pasáčky, poseděli u ohníčku, dokonce podojili krávu a snědli pečené brambory. O lese 
a jeho obyvatelích dětem přišel povyprávět lesník pan Bastl. Děti se dozvěděly, čím se zvířata živí, jak 
se dorozumívají, prohlédly si kůže lišky, jezevce a psíka mývalovitého. 

„Na svatého Martina kouřilo se z komína. Za komínem meluzína, kvílí, skučí, přijde zima…“ Pod-
le pranostiky dne 11. listopadu přijíždí Martin na bílém koni. Znamená to, že napadne sníh. Letos 
se pranostika nenaplnila, ale ve školce Martin na koni skutečně přijel. Díky výtvarnici, paní učitelce 
K. Pavlů, která s dětmi ze staré ponožky, textilní výplně, papíru, provázku a klacíku vyrobila koníky, 
na kterých se děti (jako Martinové) projely školkou, aby tak spolu s básničkou připomněly starou 
tradici.         Paní učitelky z mateřské školy

Advent a Vánoce v MŠ

Začal advent, čas příprav a těšení se na Vánoce. Děti společně připravují dárky a přáníčka jako 
malé překvapení pro své blízké. Stejně jako minulý rok, tak i letos děti čeká mikulášská nadílka, 
půjdeme potěšit vánočním přáním naše spoluobčany v DPS, pozveme rodiče na vánoční besídky 
a všechny příznivce našich malých divadelních umělců na pohádku Sněhurka. 

Besídky pro rodiče se uskuteční 13. prosince (II. budova MŠ) a 14. prosince (I. budova MŠ) 
v 15:00 hod v jednotlivých třídách.

Divadelní vystoupení dětí z dramatického kroužku mateřské školy se uskuteční 15. prosince 
v 15:30 hod. v učebně ZUŠ v mateřské škole. Srdečně zvou děti a paní učitelky   
      

Ať stromeček krásně voní, ať tisíce zvonečků na štědrý den zvoní,
ať pocit štěstí a lásky hřeje, ty nejkrásnější Vánoce vám přejem.

   Za kolektiv zaměstnanců MŠ Jedovnice Jitka Kučerová
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Z lavic základní školy

Další beseda projektu „Moje volba – moje budoucnost“ 
aneb řemeslo má zlaté dno

Naše škola se v rámci výuky volby povolání zapojila již ve školním roce 2010/2011 do dvouletého projektu 
ISŠ Sokolnice (http://mvmb.iss-sokolnice.cz/). Projekt chce dosáhnout zvýšeného povědomí o technických 
a řemeslných oborech. Soustředí se na prezentaci a přiblížení těchto oborů žákům základních škol. 

Propagovanými oblasti jsou: stavebnictví, strojírenství, potravinářství, dřevovýroba a nábytkářský 
průmysl, elektrotechnika, autodoprava, gastro a oděvní průmysl. 

V rámci projektu jsou pro žáky i učitele připravovány odborné exkurze do fi rem, besedy na ZŠ 
s odborníky a tzv. oborové dny, při kterých si žáci sami budou moci vyzkoušet některé z řemesel. 

19.10. 2011 proběhla na ZŠ Jedovnice první beseda nového školního roku 2011/2012. Týkala se 
strojírenství a jeho možností. Žáci 8. ročníku se v průběhu dvou vyučovacích hodin seznámili s růz-
nými typy profesí, strojírenskými nástroji i výrobky, možnostmi uplatnění i studia v tomto oboru. 

Celou besedu vedl pan Horký z ISŠ na Olomoucké v Brně. Žáci se dozvěděli také o oborech, které 
se na této škole učí. Jsou to obory: studijní s maturitou – strojírenství a mechanik seřizovač a obory 
s výučním listem – obráběč kovů, puškař a strojní mechanik. Největší úspěch měl právě výše zmíně-
ný obor puškař, protože si žáci mohli vyzkoušet složit a následně opět rozebrat zbraň. 

Mgr. Jaroslava Šíblová

Strašidla a duchové ve škole?

Tak to nebývá často k vidění, a přesto se to těmito postavami hemžilo v pondělí 31.října v 5. B celý 
den. Páťáci totiž slavili Svátek duchů – Halloween. 

Každý z nich se stal alespoň na chvíli někým ze záhrobí, čarodějem či čarodějnicí nebo duchem.
Všichni takto oblečení plnili spousty úkolů, sestavili si svoji čarodějnou knihu a vykouzlili si svého 
ducha. Měli za úkol i vymyslet básničku nebo pohádku, kde vystupuje jako hlavní postava dýně, která 
neodmyslitelně k tomuto svátku patří. 
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Svátek duchů se u nás obvykle neslaví, ale patří 
k tradicím v anglicky mluvících zemích. Vychází 
přitom ze staré keltské legendy, kdy právě po-
slední den v říjnu poletují kolem nás zbloudilé 
duše zemřelých a snaží se vniknout do příbytků 
lidí. Převlečené postavy a vydlabané dýně mají 
všechna nebezpečí od domů odvrátit a uchránit 
jejich obyvatele.

Nám se to určitě podařilo a všichni jsme si celý 
den pěkně užívali.                 

Mgr. Jitka Teturová

6. jedovnický školní Vinný bál

V pátek 4. listopadu se od 19 hodin rozsvítily všechny prostory kulturního domu v Jedovnicích, 
protože se zde konal 6. jedovnický Vinný bál, pořádaný pracovníky Základní školy v Jedovnicích.

Po náročných přípravách – výzdobě všech prostor, přípravě tří druhů jídla, navezení alkoholických 
a nealkoholických nápojů, shromáždění velmi kvalitní a rozsáhlé tomboly – mohl bál vypuknout.

K poslechu a tanci hrály dvě kapely – v kinosále to byla cimbálová muzika, v hlavním sále pak 
jedna z nejpopulárnějších současných kapel na našem okrese – skupina Medium Blansko.

Do 21 hodin se všechny stoly na sále zaplnily lidmi, a tak mohl být náš bál slavnostně zahájen. 
Slavnostní atmosféru podtrhlo i předtančení v duchu salsy – předvedené dívčí skupinou „Zblázněné 
do salsy“. Po předtančení již všichni tance chtiví vyrazili na parket, na kterém se střídaly rytmy mo-
derní současné hudby s rytmy salsy.

V kinosále probíhala po celý večer ochutnávka těch „nej“ vín z různých oblastí jižní Moravy a ozý-
val se odtud zpěv lidových písní.

Novinkou letošního bálu byla i „pánská obsluha“ u stolů, kterou zajišťovali bývalí deváťáci naší 
školy a která se setkala s velkým úspěchem.

Večer velmi rychle ubíhal, protože při dobrém pití a jídle a s příjemnými lidmi čas utíká dvoj-
násobně rychle, a tak jsme se ani nenadáli a přiblížila se půlnoc. Půlnoční hudební přestávku jsme 
si zpříjemnili módní přehlídkou večerních rób a losováním pěti nejhodnotnějších cen ze vstupe-
nek – vnitřních interiérových dveří, DVD přehrávače, topného panelu, minivěže a laserové tiskárny. 
Všechny ceny byly rozdány, ale ti, kteří neměli štěstí, si nemuseli zoufat, protože bohatá tombola vše 
vynahradila.

Když skupina Medium ohlásila poslední skladbu večera, nechtělo se nám věřit, že je po všem.
Vedení ZŠ Jedovnice by chtělo touto cestou ještě jednou poděkovat všem sponzorům, místním 

fi rmám, příznivcům školy a rodičům za věnování množství cen do tomboly, a těm, kteří na bál přišli, 
za podporu školy touto cestou.

Plně obsazený sál a spokojenost odcházejících lidí nás přesvědčila o tom, že všechno úsilí a práce, 
kterou jsme zorganizování školního bálu věnovali, stálo za to. Výtěžek bálu bude věnován na částečné 
pokrytí nákladů, spojených s plánovaným celoškolním vánočním projektem, a na další dovybavová-
ní školy potřebnou technikou a materiálem.

Ještě jednou děkujeme všem, kteří byli „u toho“ a věříme, že nám zachovají svoji přízeň i při 7. je-
dovnickém Vinném bálu v listopadu příštího roku.                                                 

 Vedení ZŠ Jedovnice
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Volby do školské rady

Ve dnech 14.-15. 11. 2011 proběhly na ZŠ Jedovnice volby do školské rady pro období 2011-2014. 
Na kandidátní listině se objevilo celkem 13 kandidátů.

Byli to Mgr. Magda Fajfrová, Lukáš Králík, Jitka Matušková, Pavel Ondráček, Roman Pernica, Jana 
Sehnalová, PaedDr. Helena Smejkalová, Petr Stehlík, Mgr. Hana Šíblová, Mgr. Světlana Štěpánková, 
Mgr. Dita Vítková, Mgr. Radka Zábranová a Lenka Zukalová.

Pedagogičtí pracovníci školy svou volbou zvolili za nové členy školské rady Mgr. Magdu Fajfrovou, 
PaedDr. Helenu Smejkalovou a Mgr. Radku Zábranovou. Zákonní zástupci žáků školy za svoje zá-
stupce zvolili Mgr. Hanu Šíblovou, Mgr. Světlanu Štěpánkovou a pana Petra Stehlíka.

K tomu, aby byla školská rada úplná, zbývá ještě doplnit tři nové členy za zřizovatele.
ZŠ Jedovnice

Novinky a zajímavosti ze ZUŠ

Taneční orchestr na cestách

Taneční orchestr umělecké školy zahájil v letošním školním roce sérii veřej-
ných koncertů již záhy po začátku školního roku. V neděli 9. 10. dorazil autobus 
s účinkujícími před budovu základní školy v Ostrově u Macochy, kde probíhalo 
slavnostní odpoledne u příležitosti otevírání nových učeben vybudovaných z pro-
středků EU. Navzdory téměř zimnímu počasí a přívalům deště se v prostorném 
stanu shromáždilo početné publikum. Společně s dalšími účinkujícími se podařilo 

vytvořit příjemnou atmosféru, při které všichni zúčastnění zapomněli na déšť a chlad. 
Orchestr vystoupí do konce kalendářního roku na veřejnosti ještě několikrát. Swingové melodie 

v podání mladých muzikantů zazněly či zazní např. 19. 11. v kulturním domě v Holštejně, 3. 12. 
v Nesovicích u Vyškova či 9. 12. v Doubravici nad Svitavou. Nový rok pak soubor zahájí Tříkrálovým 
koncertem v neděli 8.1. v Bořitově.

Josef Škvařil



18

Musica Nova – slavnostní koncert v Luži na Chlumku 30. 10. 2011

Od začátku školního roku studoval orchestr Musica Nova cyklus deseti Biblických písní A. Dvořáka. 
Základní tým souboru byl doplněn hudebníky brněnské fi lharmonie a Janáčkovy opery. Sólistou kon-
certu byl basista Jiří Sulženko, který patří k předním interpretům operní a koncertní hudby u nás. 

Hudební část vystoupení byla obohacena duchovní meditací mistra slova Radovana Lukavského 
(reprodukce z CD). Orchestr se zhostil svého úkolu dobře. Premiéra náročného díla byla dalším 
koncertním vrcholem činnosti souboru a jistě také uměleckým obohacením každého z mladých in-
terpretů.          Milada Andrášiová

Vystoupení v Podomí

Krásné podzimní sobotní dopoledne jsme zažili v ZŠ Podomí. 
Tato škola slavila na konci října 60. výročí svého založení. Pozvá-
ní na tuto oslavu nás potěšilo. Žáci ZUŠ Jedovnice se značnou 
měrou podíleli na průběhu hodinového kulturním programu. 
Dětem se podařilo pěkně zahrát, a tak dobře reprezentovat naši 
školu. Jejich výkony byly odměněny vřelým potleskem

Mgr. Mária Frkalová

Adventní a vánoční veřejná vystoupení žáků ZUŠ

Listopad
26.11. Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu Jedovnice   15:00
26.11. Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu Rudice    16:00
27.11.  Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu Ostrov u Macochy   15:30 

Prosinec 
3.12. Adventní koncert tanečního orchestru  Nesovice – KD  17:00
4.12. Mikulášská besídka    Jedovnice – KD   16:00
4.12.  Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu Lipovec   17:00
5.12. Adventní koncert žáků ZUŠ   Křtiny - zámek   17:00
8.12. Mikulášská besídka    Ochoz u Brna
9.12. Adventní koncert Musica Nova  Hlinsko    18:00
9.12. Adventní koncert tanečního orchestru  Doubravice nad Svit.- kino 17:00
16.12. Adventní koncert dech. souboru ml. žáků  Jedovnice – sál Chaloupky 15:00
18.12. Adventní koncert žáků ZUŠ    Ochoz u Brna – kostel  15:00
18.12. Adventní koncert žáků ZUŠ   Ostrov u Macochy – kino 15:00
22.12. Vánoční koncert pro SPŠ   Jedovnice – KD
22.12. Vánoční koncert žáků ZUŠ   Jedovnice – KD  16:30

Leden
8.1.  Tříkrálový koncert tanečního orchestru  Bořitov – KD  18:00

Nad rámec těchto vystoupení budou probíhat jednotlivé třídní besídky žáků hudebního oboru.
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Děti a mládež

JUNÁK – SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR, STŘEDISKO JEDOVNICE

6. oddíl na podzim

V říjnu se 6. dívčí oddíl vydal na jednodenní výpravu do Rudického propadání, která se nesla 
v duchu celoroční hry Planety aneb Cestování vesmírem a objevování planet. Protentokrát jsme se 

přemístily na planetu rostlin. Děvčata si vyzkoušela uvařit čaj z přírodních materiálů – kopřiva, mali-
ník, jahodník, jitrocel, šípky a mateřídouška. Z přírodních materiálů jsme si také vytvořily slušivé šaty 
a doplňky, které jsme poté předvedly na nefalšované módní přehlídce. Na závěr byla vyhlášena soutěž 
o „nej“ list podzimu. Výprava se vydařila. 

Ivana Kučerová

Lesní lidé 2011

V sobotu 5. 11. se uskutečnila celodenní skautská hra Lesní lidé. Letošního již 17. ročníku se zú-
častnilo přes sto padesát skautů a skautek z Jedovnic a okolí. 

Hra Lesní lidé se zakládá na legendě o zaniklé vesnici Bystřec. Podle smyšleného příběhu někdy 
v 15. století do této vesnice přitáhla na začátku zimy skupina vojáků, před kterými byli osadníci nu-
ceni utéct do okolních lesů. Mezi sebou si začali říkat „lesní lidé“.

Své nové útočiště si osadníci ohraničili pomocí pěti vlajek. Postavili přístřešek a na ohni uvařili tři 
teplá jídla. Úkolem lesních lidí bylo najít ostatní vesničky rozprchlých osadníků, zapsat jejich vlajky 
a domluvit se na postupu při zpětném dobývání vesnice. Dále pak měli posbírat co nejvíce pokladů 
nacházejících se v jámách na louce, které představovaly zásoby schované před rabujícími vojáky. To 
ovšem nebylo jen tak. V lese a na louce se pohybovali vojáci ozbrojení papírovými koulemi, kteří 
osadníkům ztěžovali život. Osadníci však měli stejné možnosti, a tak docházelo k častým nelítost-
ným přestřelkám. Drobné souboje vyvrcholily závěrečnou bitvou. V té sice vojáci útok lesních lidí 
odrazili, ale ztráta tří vojenských vlajek a obranných pozic přiměla vojáky k ústupu. Lesní lidé tak 
získali zpět svoji ztracenou vesnici.

Na prvním místě se letos umístili skauti ze 4. chlapeckého oddílu Jedovnice. Druzí skončili skauti 
a skautky z Kotvrdovic. Třetí místo obsadili skauti z 3. chlapeckého oddílu Jedovnice. Čtvrté místo 
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patřilo skautkám z 6. jedovnického oddílu a skautům z Ostrova. Dále pak skončili skauti z Lipovce 
a Vilémovic a za nimi se umístili skauti ze Senetářova. 

Vítězem byl však každý, kdo se hry zúčastnil a vydržel až do konce.

Kdo by měl zájem prožívat s námi tato i jiná dobrodružství, ať se přijde podívat na naše schůzky:
4. chlapecký oddíl – každý čtvrtek v 17:00, sraz v klubovně pod sálem v Chaloupkách;
6. dívčí oddíl – ve středu v 17:00, sraz na parkovišti před kulturním domem;
3. chlapecký oddíl – v pondělí v 16:30, sraz u fotbalového hřiště na straně u tiskárny; 
A malá vlčata 1.- 3. třída ZŠ – v úterý v 16:50, sraz před lékárnou.
Bližší informace ke skautským akcím naleznete na http://jedovnice.cz/skauti/

Jan Fránek 

Plánujeme tyto akce:

10.12. –  tradiční předání Betlémského světla ve Vídni, kterého se zúčastní i skauti ze střediska 
Jedovnice

18.12. – předání Betlémského světla na hrubé mši v kostele sv. Petra a Pavla v 10:30 hodin
23.12. – skauti navštíví s Betlémským světlem Dům s pečovatelskou službou v Jedovnicích

Tříkrálová sbírka 6. – 8. ledna 2012

Dobročinnou akci Tříkrálová sbírka pořádá Charita Česká republika 
v celostátním měřítku již podvanácté. Výtěžek sbírky je tradičně určen na 
pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni 
a dalším potřebným především v regionech, kde se sbírka koná. Část výnosu 
sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí. 

Po celý týden od 2. do 8. ledna můžete přispívat do pokladničky na faře. 
6.1. pátek – Chaloupky, 7.1. sobota – zbytek Jedovnic 
Pokud by vás skauti nezastihli, je možné přispět po ranní a před hrubou mší v neděli 8.1. v kostele 

sv. Petra a Pavla.           
   Ivana Kučerová
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Sport

Běh za jedovnickým kaprem

Nádherné sobotní odpoledne 12. listopadu bylo svědkem již 15. ročníku Běhu za jedovnickým 
kaprem – Memoriálu RNDr. Jiřího Kovaříka. Letošní závod kolem jedovnických rybníků byl ve všech 
směrech vydařený. Překrásné podzimní počasí, rekordní účast závodníků a všeobecná spokojenost. 
Tak lze krátce charakterizovat tuto již tradiční a rok od roku oblíbenější sportovní akci. Potěšitelné 
je také to, že na startu stojí každým rokem víc a víc místních závodníků, což se týká zejména chlapců 
z řad žáků – fotbalistů. 

Přesto, že letos chyběla ve startovací listině taková jména jako Dan Orálek či Ivana Martincová, vi-
děli jsme výborný závod a kvalitní výkony. V kategorii mužů si loňské vítězství zopakoval blanenský 
Jan Kohút, který zvítězil časem 36:38. Oblibu a přízeň si získala také již loni zavedená zvláštní kate-
gorie „Mláďata“, kdy na speciálním okruhu bojovalo o nejlepší časy hned 10 jedovnických budoucích 
závodníků, další jejich kamarádi se postavili na start samotného „velkého závodu“. Patron tohoto 
krásného sportovního klání – Jirka Kovařík – by měl z průběhu i výsledků určitě velkou radost. Tak 
jako všichni, kteří se rok co rok snaží o to, aby tomu tak bylo... 

 Jitka Koutná

Fotbalový podzim je za námi...

Po podzimní části soutěže okresního přeboru 
mužů v kopané se naše A mužstvo zazimovalo 
s 22 body a skóre 29 : 20 na 4. místě. (Tato čísla se 
týkají podzimní části, není započítán předehraný 
zápas jara s Kořencem). První se umístil Sloup, 
následuje Blansko a Boskovice. V soutěži jsme 6x 
zvítězili, 4x remizovali a 3x odešli poražení. Na 
4. místě jsme skončili také v počtu jak obdrže-
ných, tak vstřelených branek. Víc gólů nastřílel 
jen Sloup, Blansko a Boskovice, míň branek pak 
obdrželo Blansko, Sloup a Vysočany. Nejvíc gólů 
jsme nastříleli v utkáních se Šošůvkou a Letovi-
cemi, v obou případech zápas skončil 6 : 1. Nej-
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větší „příděl“ jsme si přivezli 
ze Sloupa, kde jsme prohráli 
7 : 0. Nejlepším střelcem 
našeho týmu se stal kapitán 
Viktor Pernica, který zazna-
menal 9 gólů, následuje F. 
Šot se 6 brankami, Vintr 4, 
Borek 3, Rybář 2, po 1 gólu 
vstřelili Kunc, Klimeš, Gryc 
a Galita. 

Návštěvnost domácích zá-
pasů se pohybovala v průmě-
ru kolem 200 diváků, což je 
na tuto soutěž číslo nevídané 
a svědčí o tom, že fotbal se 
těší v Jedovnicích skutečně 

velké oblibě. Co se týká klimatických podmínek, také ty nám abnormálně přály: všechny zápasy 
byly odehrány za asistence sluníčka, pouze v remizových zápasech v Olešnici, Skalici a s Olomučany 
jsme kromě soupeře čelili i mírné nepřízni počasí. Během podzimní části bylo nafoceno 720 fotek, 
jedovnický infokanál natočil a odvysílal sestřih ze 3 utkání. 

Nejpříjemnějším konstatováním na závěr této malé podzimní rekapitulace je ale především to, 
že se v Jedovnicích hraje dobrý fotbal navzdory chmurným prognózám, které se objevily po letním 
odchodu několika údajně klíčových hráčů. Umístění a celkový průběh podzimní části jsou toho do-
statečným důkazem!                 Jitka Koutná

Historie

Pomník Karla Havlíčka Borovského na jedovnickém náměstí

(Dokončení ze strany 2) Protože iniciátor výstavby pomníku, jedovnický lékař MUDr. František 
Polčák, byl v letech 1907-1932 i prvním starostou místního Sokola, převzal v následujících letech 
právě Sokol péči o pomník, jak můžeme číst v „Zápisu o schůzi správního výboru Sokola, konané 
v sobotu dne 20. dubna 1918“: Zahájena rozprava o zbudování důstojného památníku padlým vojí-
nům – členům ve válce. Bratr starosta navrhuje, aby při té příležitosti dala se řádně a pěkně opraviti 
socha buditele a vlastence českého Karla Havlíčka Borovského na náměstí jedovnickém, kde by pak 
umístěna byla deska s nápisy padlých vojínů. Usneseno, aby bratr jednatel dopsal brněnské jednotě o 
informaci stran odborníka – sochaře, který by nám podal rozpočet a po případě provedl sám opravu. 
Usnesení se schvaluje a dopis zaslán dne 27. dubna 1918.

„Zápis o jednání výboru z 25. května 1918“: Přečten dopis bratrské jednoty brněnské ohledně infor-
mací o opravě sochy Havlíčkovy a dalším přípravným vyjednáváním a dorozuměním pověřeni bratři 
starosta a jednatel.

Zdá se, že kvůli ne vhodně volenému materiálu socha buď trpěla povětrností, nebo byla poško-
zována úmyslně. Nakonec vše asi uvázlo na nedostatku fi nancí, jak čteme v „Zápise desáté výroční 
valné hromady, konané v neděli 19. ledna 1919“, která shrnovala dění za uplynulý rok: Jednota vzala 
si na starost opravu sochy národního buditele českého K. Havlíčka Borovského, dopsáno odborníkům 
o informaci. Po těchto informacích usneseno ponechati tuto akci na dobu pozdější, až budou poměry 
příznivější.
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Záměr ohledně opravy byl tedy odložen, ale místní Sokol zorganizoval jinou akci, jak vypovídá 
„Zápis o výborové schůzi, konané v sobotu 29. dubna 1919“: Bod 4: Rozmluva o sázení lípy „Svobody“ 
a „Masarykovy“.  Pořad slavnosti: Slavnost koná se odpoledne ve 2 hodiny. Bratr Kuchař promluví s p. 
starostou, aby obecní výbor a místní školní rada se zúčastnila slavnosti. U zahradníka vyjedná vykopání 
dvou lip. Sestry Charvátová a Kuželová okrášlí lípy. Bratr jednatel obstará koly k lípám, bratři Jeřábek, 
Mařík, Mík a Formánek vykopají u sochy Havlíčkovy doly. Slavnosti zúčastní se veškeré žactvo, průvod 
vyjde od školy a vrátí se ke škole, kde bude rozchod. Členové zúčastní se slavnosti v krojích, dorost v kro-
jích ponese v průvodu okrášlené lípy. Na místě slavnosti promluví bratři Dr. Polčák a Jóža Kuchař, načež 
se lípy zasadí a zalejí. Zasadí je dorostenci a zalejí děvčata. Bratrem Ježem přednese se báseň „Lípa 
svobody“. Žactvo zazpívá dvojhlasně píseň „Lípa“. Smíšený sbor Sokola zapěje hymnu nad Tatrú sa 
blýská a veškero zúčastněné občanstvo bude zpívati národní hymnu „Kde domov můj“. Po tom odchod. 
Oznámení slavnosti ohlášeno v obci způsobem obvyklým, totiž místní strážník vybubnoval vyhlášku. 
Vyhláška zněla: Tělocvičná jednota „Sokol“ v Jedovnicích pořádá ve čtvrtek 1. května 1919 o 2. hodině 
odpoledne slavnost sázení lípy „Svobody“ a „Masarykovy“ za protektorátu obecního výboru a místní 
školní rady. Průvod vyjde od školy k pomníku Karla Havlíčka Borovského. Občanstvo se zve, aby se této 
slavnosti hojně zúčastnilo.

Stojí za povšimnutí, že název slovenské hymny je chybně zapsán a musel ji zpívat (na rozdíl od 
české) sbor – Slovensko ještě bylo jako (nečekaná) součást společného státu „nezažité“. Na schůzi 21. 
května 1919 ještě výbor upřesnil: (…) Dále pověřen byl bratr Grim, aby připevnil a uvázal ke kolům 
zasázené lípy „Svobody“ a „Masarykovu“.

Nešlo pochopitelně o uvazováním lip k bicyklům, ale ke kůlům, jež měl zajistit bratr jednatel. Mož-
ná se zdálo symbolicky nevhodné při slavnostním sázení lípu Svobody poutat ke kůlu.

K pomníku Havlíčka se volně váže ještě jedna historka zachovaná v sokolských záznamech – viz 
„Zápis o členské schůzi, konané v sobotu 25. října 1919“: (…) Účast na oslavě 28. října jest povinna 
a závazna pro každého člena. Sraz všech členů jest v místnostech spolkových, a to dopoledne v 9 hodin, 
odkudž se vyjde na tábor k pomníku Havlíčkovu.

Radostná a důstojná oslava prvního výročí vzniku republiky se ovšem zvrtla, jak plyne z násle-
dujícího „Zápisu o schůzi správního výboru, konané 12. listopadu 1919“: (…) Budiž konstatováno a 
protokolováno: Všichni členové jednoty zúčastnili se korporativně oslavy 28. října – dopoledního táboru 
lidu, pořádaného politickou organizací sociálně demokratickou, na kterémž promluvil řečník této strany 
z Brna, jakýsi pan Kramář. Ačkoliv politická organizace sociálně demokratická ujistila na své schůzi 
sokolského delegáta bratra Karla Kervicra, že řečník bude upozorněn na to, aby mluvil věcně, republi-
kánsky, na théma přiléhající jedině k tomuto památnému dni. Přísloví praví: „Sliby se dávají a blázni se 
radují.“ A já poněkud opravím toto přísloví: „Sliby se dávají, aby se vůbec neplnily.“ A tak je tomu zde 
také. Nejenom, že řečník mluvil nevěcně, nerepublikánsky, nýbrž dovolil si štváti proti druhým stranám, 
jenom tu svoji stranu vychvaloval. Zkrátka, tato řeč hodila se jako pěst na oko a někam na štvavé poli-
tické schůze volební. Proto všichni členové opustili tábor a průvodu městečkem se vůbec nezúčastnili.

Na oplátku za sokolský odchod se představitelé sociální demokracie (i ze školské rady a obecní-
ho výboru – zastupitelstva) nezúčastnili odpoledního sokolského programu pro školu a večerního 
slavnostního sokolského divadelního představení. A tak se namísto očekávané demonstrace národní 
jednoty a svornosti demonstrovala nesvornost.

Poslední zajímavý text jsem našel v „Zápisu o schůzi správního výboru, konané v pondělí 19. 
dubna 1920“: Mluveno o sokolském táboru. (…) Bratru Nečasovi uloženo se školními dětmi upraviti 
místo u sochy Havlíčkovy. Zábradlí dá se natříti barvou. Obecnímu strážníku Sáňkovi připomenuto, 
aby občas dal pozor na lípy u sochy Havlíčkovy, aby se nelámaly větve a nečinily jim škody.

Jak z uvedeného plyne, ani tehdy neměli vandalové úctu k památným stromům, nejde jen o pro-
blém dnešních Jedovnic (viz likvidace prvního „aschheimského“ jasanu). A ještě jednu informaci 
text přináší – že už tehdy bylo kolem pomníku zábradlí, možná onen plůtek, který byl odstraněn 
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na podzim r. 2007 v rámci rekonstrukce této 
části náměstí. Při rekonstrukci byly také od-
straněny husté keře z blízkosti sochy, byla 
vydlážděna plocha před pomníkem a po-
staveny kamenné tarasy za pomníkem a po 
jeho bocích.   

Kolem pomníku dnes rostou čtyři lípy, z 
informací Josefa Grima a Aloise Roudného 
lze odvodit, že dvě lípy za pomníkem byly 
vysazeny krátce po jeho zbudování, nalevo 
je lípa Svobody z r. 1919 a lípa napravo u sil-
nice byla vysazena k 10. výročí vzniku ČSR 
28. října 1928. To odpovídá i odhadu stáří 
lip od Ing. Dominika France. Lípa Masary-

kova zřejmě uhynula a byla nahrazena r. 1928 novou.
Obklopení českého buditele českými lípami je sice symbolicky dokonalé, ale materiálu pomníku 

tyto stromy neprospívají. A předkové patrně nedomysleli ještě jednu věc – na starých fotografi ích 
z dob Rakouska-Uherska je Havlíčkův pomník i za ním stojící krásná budova č. 44 opravdu výraznou 
dominantou náměstí – jak lípy vzrostly, tyto dominanty opticky zanikly a staly se přehlédnutelný-
mi.

Ještě úryvek z nepublikované práce minulého kronikáře Aloise Roudného: Návrh na postavení 
pomníku vyšel právě ze spolku Vlastimil a přípravu ke stavbě řídil zvlášť k tomu zvolený výbor, jehož 
předsedou byl dr. František Polčák, členy výboru dr. Karel Keprt, Josef Šebela z č. 128, Th eodor Holub 
z č. 139, Bernard Hochvald, Antonín Grim z č. 50, učitel František Skopal, Josef Nezval z č. 234, Karel 
Bruch z Podomí a N. Bruch z Krásenska. Peněžní částka na pomník byla opatřena sbírkou mezi občany, 
přispěla i obec, ale největší podíl dali samotní členové výboru.

O tom, že se pomník stal opravdu „kultovním“ místem, svědčí i informace o velikém táboru lidu 
(národní demonstraci), jehož se v neděli 30. června 1918 (nebo o den dříve) zúčastnilo přes 5.000 lidí 
z asi 25 okolních „pohorských“ obcí, motivem byl název písně „Zapalte ohně na horách“. Rovněž jsou 
dochovány dvě fotografi e dalších akcí u pomníku – tábora (tedy shromáždění) lidu při oslavě 20 let 
trvání dělnického spolku v Jedovnicích a tábora lidu za všeobecné volební právo z 1. května 1906.

 Zajímavé je situování pomníku na fotografi i pořízené zřejmě krátce po jeho vztyčení – pomník 
stojí spíše na malém návrší, později zde zjevně došlo ke zvýšení okolního terénu, takže pomník je 
dnes do terénu zapuštěn. Není známo, kdy tato terénní úprava proběhla – prosím případné pamět-
níky o upřesnění.

Bohužel, k zápisům z jednání obecního výboru (zastupitelstva) z doby předcházející výstavbě po-
mníku, uloženým v okresním archivu, nebyly možno se během psaní tohoto textu dostat – děku-
ji proto J. Grimovi za poskytnutí „náhradních“ materiálů, za doplňující informace pak kronikáři 
J.  Roudnému.        Josef Plch

Zprávy z kultury

Koncert Jaroslava Hutky

V neděli 20. listopadu zavítal do Jedovnic Jaroslav Hutka, žijící legenda našeho písničkářství. Jak 
bylo avizováno, nešlo o běžný koncert, ale – dalo by se říci – o koncert „výchovný“, na němž zazněly 
především moravské lidové balady ze sbírky Františka Sušila, tedy moravské písně zachycené zhruba 
v první polovině 19. století. Bohužel, kvůli dopravním potížím začalo vystoupení se zpožděním a tu-
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díž hned naostro. Na interpretovi bylo vidět, že si Sušila i jeho sbírku zamiloval, mezi písněmi se tak 
posluchači mohli dozvědět zajímavosti o Sušilovi, o textech balad – a také o tom, jak české národní 
obrození tyto moravské balady „úspěšně“ už v 19. století vytlačilo, protože se svým obsahem obro-
zencům nehodily. Pro srovnání zazněly i tři české písně ze sbírky Sušilova vrstevníka Karla Jaromíra 
Erbena a také písně ze sbírky Františka Bartoše, který sbíral na Moravě ve 2. polovině 19. století. Bylo 
vidět, že by J. Hutka rád představil další a další tématické okruhy, jimiž se balady zaobíraly – výsled-
kem byl koncert, který (včetně přestávky) trval přes tři hodiny. Naplnil se tak sen mnohých „za málo 
peněz hodně muziky“, protože vstupné bylo velmi nízké – šlo o akci v rámci výročí 760 let od první 
písemné zmínky o Jedovnicích.                      Josef Plch

Duchovní sloupek

Infl ace

V době, kdy jsem si ještě lebedil u maminky v bříšku, byl mezi politickými vězni v Leopoldově také 
řeckokatolický kněz Dominik Trčka. Dostal 12 let za vlastizradu, která spočívala v tom, že nesou-
hlasil s násilným spojením řeckokatolické a pravoslavné církve na východním Slovensku nařízeným 
tehdejší československou vládou. Nepodnikal žádné protestní akce, jen se o tom zmínil v osobním 
dopise svému biskupovi. 

Ve zmíněné době měl za sebou polovinu ‚trestu‘. Bylo mu 72 let, zdravím ani zdaleka neoplýval, 
takže nemohl pracovat a zůstával tedy přes den v cele sám. Tak tomu bylo i na Štědrý den. Modlil se 
a přemýšlel nad tím, co se kdysi událo v Betlémě, a tak nějak samovolně, aniž by si to uvědomoval, 
si začal potichu zpívat nějakou koledu. Udělal si Vánoce aspoň uvnitř, sám v sobě, když to nešlo 
navenek. A do této pohody najednou vtrhl dozorce, který vyhodnotil zpěv náboženské písně jako 
vzpouru. Přivolal velitele věznice s eskortou, která starého a nemocného muže odvedla do tzv. korek-
ce. To byla malá místnost bez okna a topení, všechno včetně ‚postele‘ z betonu. Tam měli ‚provinilci‘ 
zpytovat svědomí. Aby jim to šlo lépe, dostávali jídlo jen obden a deku jenom na noc.

Do rána z toho měl otec Dominik zápal plic. Lékař žádal okamžitý převoz do nemocnice, ale po-
dařilo se mu získat povolení pouze k tomu, aby byl nemocný přemístěn na samotku, kde byla aspoň 
dřevěná palanda se slamníkem a vězeň mohl mít deku celý den. Navíc nebyly k dispozici léky, takže 
zákaz převozu do nemocnice byl v podstatě rozsudkem smrti. Za jednu tiše zpívanou koledu.

V současné době jsme se dostali k opačnému extrému. Před Vánocemi se na nás hrnou koledy ze 
všech stran tak intenzivně, že když pak přijde očekávaný Štědrý večer, jsme jimi přesyceni a nemáme 
chuť zazpívat si nějakou aspoň proto, že to k Vánocům patří. A že by nám to přinášelo radost nebo 
vedlo k zamyšlení nad tím, co nám koledy připomínají? Jak by mohlo, když už jsme to slyšeli tisíc-
krát. Nakonec to musí zachránit televizní pohádka nebo jiné bavidlo.

Infl ace, ztráta hodnoty, se netýká jen peněz. U těch se dá aspoň vyjádřit čísly a člověk tak ví, na čem 
je. Ale všechno se nedá vyjádřit čísly a ohodnotit penězi. Do této kategorie bohužel spadá i to, co člověk 
potřebuje ke štěstí a radosti ze života. Kolikrát za den někomu řekneme: „Dobrý den!“ a při tom nás ani 
nenapadne myslet na jeho dobro, máme dost starostí sami se sebou. Může se stát, že někomu děkujeme, 
ale v duchu si říkáme: „To ses moc nepředal!“ Nebo vynecháme i ten formální projev vděčnosti, protože 
už jsme myšlenkami kdesi jinde. A napadne nás někdy radovat se z toho, že máme střechu nad hlavou, 
nemáme hlad, že jsme ráno mohli vstát z postele? Že nám někdo popřál dobrý den?

V obecném povědomí přetrvává půst o Štědrém dnu, který má zajistit večerní zjevení zlatého 
prasátka. S církevní praxí to nemá nic společného, ta nařizuje přísný půst jenom na Popeleční středu 
a Velký pátek a nějaké odřeknutí si povolených příjemností o pátcích ostatních. Troufám si prohlásit, 
že zlaté prasátko neuvidíte, i kdybyste o Štědrém dnu nesnědli ani jediné sousto. Ale možná by stálo 
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za zkoušku postit se od koled, a raději několik dnů nebo i týdnů před Vánocemi. A pak si jich pár za-
zpívat. Třeba jen potichu a nevadí, když trochu falešně. Je tu poměrně velká šance, že vám to přinese 
trochu radosti z toho, o čem se v koledách zpívá, nebo už jen z toho, že jste si zazpívali, a to navíc se 
svými nejbližšími, což vás možná nenapadlo udělat už hezkých pár týdnů či měsíců. 

Václav Trmač, farář 

Napsali  jste nám

Stalo se v chatové oblasti

Letos brzy na jaře mi byla záměrně zničena chata č. 165, a to pokácením zdravých stromů v její 
blízkosti – tak, aby na ni dopadly. Jako by to byly ještě následky loňské vichřice. Mohlo to tak ujít 
pozornosti.

Prosím případné svědky o odvahu s nahlášením na Policii Blansko (tel. 974 631 396), do kterých 
chat nebo domů bylo velké množství dřeva uklizeno.

František Gale, Brno – Líšeň 

Pozvánky

Olšovec s. r. o. Jedovnice pro Vás připravuje

18. MIKULÁŠSKÝ KNIŽNÍ JARMARK

sobota 3. prosince 2011 – otevřeno od 8:00 do 16:30 hodin – sál KD Jedovnice

• burza knih, časopisů, CD, MC, LP, hudebnin a dalších tiskovin
• prodej knih a další nové literatury
• prodej regionální literatury (pohlednice, mapy, turistické známky, tašky, keramika)
•  zboží budou nabízet i soukromí prodejci (speciální mýdla, levné knihy, dárkové zboží a další pro-

dejci)
• prezentace regionálních novin „Zrcadlo Blanenska a Boskovicka“
• prezentace – řemeslo kartáčnictví a prezentace dalších řemesel
• ochutnávka výrobků z Pivovaru Nová Paka a jejich prodej
• ochutnávka výrobků z Moravského krasu (med, medovina, sýr Niva, tvar.pomazánky)
• další doprovodný program – Vánoční výstava prací žáků ZUŠ Jedovnice

a 7. VELETRH PRODUKTŮ Z MORAVSKÉHO KRASU

sobota 3. prosince 2011 – otevřeno od 8:00 do 16:30 hodin – sál KD Jedovnice

Na veletrhu se bude prezentovat většina výrobců, kteří jsou držiteli značky 
„Moravský kras – regionální produkt“.
• kopie historických drátenických výrobků a drátované šperky s přírodními kameny, Emilie Šťávová
• vitráže, obrázky malované na sklo, šperky, lampy, Ivo Toncer, Čebín 
• malba na hedvábí, Studio Talisman, Mgr. Daniela Koplová, Lažánky 
• umělé květiny z přírodních materiálů, Moraviafl or s.r.o. 
• sklo a šperky, Erika Jonicová, Malhostovice
• malované kameny, Soňa Čermáková, Březina 
• originální umělecká litina z Rudice, Pavel Zouhar 
• zástěry a výrobky fi rmy Yvonne, krejčovská fi rma Iva Unčovská, Chrudichromy
• dřevěné hračky a hry, LIFE Blansko 
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• ovčí produkty, Vladislav Vítek, Kunštát na Moravě
• ovčí sýry, Zoltán Korenek, Hluboké Dvory 
• kozí sýr, Kozí farma Šošůvka – Eva Sedláková
• sýr NIVA, Mlékárna Otinoves 
• tvaroslovné pečivo, Světlana Tioková, Ruprechtov 
• dekorativní perník, Zdeňka Zachovalová, Blansko 
• mýdla a svíčky, včelí produkty, Ing. Václav Parák, Lažánky 
• med a medové produkty, Radek Mrva, Blansko
• med a medové produkty, Eva a Jiří Zigalovi
• pštrosí produkty z Mor. krasu, Pštrosí farma Doubravice s. r. o. 
• pivo, limonády a stolní vody, Pivovar Černá Hora, a. s.
• Boskovický mošt, Palírna Boskovice 
• pekárenské výroky, ZEMSPOL a. s., Sloup • pekárenské výrobky, Jiří Horák, Rudice 
• Jedovnický kapr, Olšovec s. r. o. 

Divadelní společnost HÁTA Praha
představení

„S V Ě T Á C I“

pátek 9. prosince 2011, začátek v 19:00 hodin, kinosál KD Jedovnice
Všechny vstupenky jsou již vyprodány

Vánoční prodej kaprů Jedovnice

středa 21. 12. 2011 / čtvrtek 22. 12.2011
prodejní doba – 9:00 až 16:00 hodin, Havlíčkovo náměstí u telefonní budky
Přijďte si koupit jedovnického kapříka. Zvou Vás srdečně jedovničtí rybáři.

Základní umělecká škola Jedovnice zve všechny své příznivce na tradiční

VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ

Uskuteční se ve čtvrtek 22. 12. 2011 v 16:30  v sále kulturního 
domu v Jedovnicích.
V bohatém programu se představí instrumentální soubory školy, pěvecký sbor 
i sólisté. A nebude chybět ani vystoupení žákyň tanečního oboru.
Ve vestibulu kulturního domu bude v době od 16 do 16:30 otevřena výstava prací žáků 
výtvarného oboru. Po jejím skončení si děti budou moci své výrobky odnést domů.

Vánoční koncert ženského pěveckého sboru Píseň

Vánoční koledy zpívají andělé, tak ať jsou Vánoce šťastné a veselé.

Nejen andělé zpívají vánoční koledy, ale i ženský pěvecký sbor Píseň TJ Sokol Jedovnice, který Vám 
přeje hodně štěstí do nového roku a dovoluje si Vás tímto pozvat na Vánoční koncert v pondělí 26. 
prosince 2011 v 16:00 hod. do jedovnického kostela.



Leden 2012
Tříkrálová sbírka (skauti) – 6.-8.1.
Tříkrálová koleda Bivojanky
Volejbalový ples – sál KD – 7.1.
Lidový ples – sál KD – 13.1.
Ples Bivojanky a HC Barachov – sál KD – 20.1.
Ples fotbalistů SK Jedovnice – sál KD – 27.1.
Výroční členská schůze (STP)
Dětský karneval – sál KD – 29.1.

Únor 2012
Přednáška – soc. zdrav. komise a MS ČČK
Ženáčský ples – sál Chaloupky – 10.2.
Skautský bál – sál KD – 17.2.
Ostatky – průvod masek a pochovávání basy – 
sál KD – 18.2.
Ples HC Olšovec – sál KD – 24.2.
Modrý štít (večerní hra) – 24.2.
Novinky v sociální oblasti – přednáška STP

Březen 2012 
Ples SPŠ Jedovnice – sál KD – 2.3.
Valná hromada MS ČČK s přednáškou 
a kulturním programem
Sbírka pro Diakonii Broumov – MS ČČK
Setkání seniorů s programem k MDŽ – sál 
Chaloupky – 10.3. (KDP)
Cestování s Hanzelkou a Zikmundem (STP)
Jakeovy ženy – divadlo Háta Praha - KD - 25.3.
Jarní koncert Píseň – sál KD
Velikonoční jarmark – KD – 31.3.

Duben 2012 
Velikonoční bohoslužby
Zahájení fotbalových soutěží
Kuličkiáda (pionýři)
Květinová vazba (sociálně zdravotní komise)
Zájezd – Flora Olomouc (KDP)
Zájezd (STP)
Koncert duchovní hudby aschheimského 
chrámového sboru a sboru Píseň – kostel 
Koncerty absolventů ZUŠ Jedovnice – komorní sál MŠ

Květen 2012 
Oslava Svátku práce – KSČM – KD – 1.5.
Pouť do Císařské jeskyně
Svátek matek – kinosál – 13.5.
Skautské závody vlčat a světlušek – 5.5. 
v Blansku
Májové oslavy hasičů k svátku sv. Floriána – 
ukázka has. techniky zakončená májovou vatrou 
na sokolském hřišti – 5.5.
Koncert Pod tou naší starou lípou (MS ČČK) 
Jarní vycházka do přírody (KDP)
Oblastní slet TJ Sokol – sokolské hřiště 

Červen 2012 
Mezinárodní závody motorových člunů 
a mistrovství světa na Olšovci – 2.-3.6.
Zahradní slavnost – fara 
Lehkoatletické závody žactva - Memoriál 
J. Daňka (TJ Sokol) – sokolské hřiště
Závěrečný koncert žáků ZUŠ Jedovnice – sál KD

Spolek Bivoj a hokejisté z Barachova
si Vás dovolují pozvat na svůj šestý společný 

Ples Bivojanky a HC Barachov (14. ples Bivojanky)

Ples bude tradičně zahájen předtančením naší mládeže v pátek 20. ledna 2012 ve 20:00 hod. 
v sále kulturního domu v Jedovnicích.
K poslechu a tanci hudební skupina AKCENT. Do půlnoci se střídá s Bivojankou řízenou panem 
Jiřím Gundackerem. Bohatý kulturní a doprovodný program: tradiční pánská a dámská volenka, na 
půlnoc připraveno překvapení. Tradičně si pochutnáte i na domácí kuchyni.
Vstupenky s rezervací stolu do 20:15 hod. v ceně 90 Kč (v den plesu 100 Kč) jsou v předprodeji do 
22. prosince a v novém roce od pondělí 2. ledna v knihovně na náměstí, tel.: 516 442 284 (v pátek 
odpoledne zavřeno!)
Děkujeme všem, kteří si vzhledem k tradičně vyprodanému sálu zajistí lístky včas.
Na šestém společném plese Bivojanky a HC Barachov se těšíme nashledanou.

KALENDÁŘ AKCÍ PRO ROK 2012
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Jedovnické hody - 30.6.-1.7.

Červenec 2012 
Street Dance – Kemp Olšovec – 1.- 8.7.
Skautské tábory
Poznávací zájezd (KDP)

Srpen 2012 
Koncert Bivojanky pod dožínkovým věncem
Zahájení fotbalových soutěží
Skautské tábory
Vycházka (MS ČČK) 

Září 2012 
Dětský víkend
Turnaj v ringu (pionýři)
Údolí krysaře z Hammeln – vycházka k zaniklé 
vsi (KDP)
Posezení s hudbou (STP)

Říjen 2012 
Pouť farnosti do Sloupa
Drakiáda (pionýři)
Pohádkový les (pionýři)
Sbírka pro Diakonii Broumov (MS ČČK)
Den seniorů – kulturní program (KDP)
Žijeme zdravě – přednáška (STP)
Rybolov – výlov Olšovce 

Lampionový průvod k výročí vzniku 
Československa - 26.10. 

Listopad 2012 
Alpina fest v KD – 2.- 4.11.
Lesní lidé (skautská celodenní hra s historickou 
tématikou) – 3.11.
Běh za jedovnickým kaprem – 10.11.
Advent a Vánoce se blíží (soc. zdrav. komise při 
radě městyse a MS ČČK)
Odpoledne s muzikou (STP)
Vinný bál (ZŠ) – 16.11.

Prosinec 2012 
Rozsvěcení vánočního stromu – 1.12.
Mikulášský turnaj ve vybíjené (skauti) – 8.12. 
Vánoční jarmark v KD – 8.12.
Mikulášská besídka – sál KD – 9.12.
Zájezd do Globusu (KDP)
Cesta pro Betlémské světlo – 21.12.
Vánoční bohoslužby
Členská schůze STP
Vánoční koncert žáků ZUŠ Jedovnice – sál KD
Vánoční koncert pěveckého sboru Píseň – kostel 
sv. Petra a Pavla
Štědrovečerní vytrubování z radnice
Silvestrovská kopaná

Význam zkratek: KD - kulturní dům; STP - Svaz tělesně postižených; KDP - Klub dobré pohody, MS 
ČČK - Místní skupina Českého červeného kříže

Po uzávěrce - různé

Vážení čtenáři,
blíží se konec roku, a tak mi dovolte popřát Vám jménem Policie České republiky 

klidné vánoční svátky a v novém roce co nejméně zpráv z policejních spisů!
por. Mgr. Iva Šebková, tisková mluvčí Policie ČR v Blansku

Dechová hudba Bivojanka 
děkuje za potlesk a podporu v končícím roce. 

Všem občanům Jedovnic přeje, aby nový rok 2012 byl prozářen hudbou a zpěvem.

TJ Sokol Jedovnice 
přeje všem spoluobčanům v novém roce 12 měsíců pohody, 52 týdnů optimismu a 366 šťastných dnů.
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Jedovnické kalendáře na rok 2012

Na rok 2012 byly připraveny dva typy kalendářů – první, řekněme klasický, přináší fotografi e Je-
dovnic doplněné o momentky z pořádaných akcí. Téměř polovinu snímků nafotografoval P. Václav 
Trmač, zbytek je výběrem od různých autorů. Pokud se i vám podaří nafotit zajímavé snímky, zašlete 
je prosím v elektronické podobě na e-mailovou adresu zpravodaj@jedovnice.cz nebo infokanal@
jedovnice.cz – třeba se do příštího kalendáře dostanou i ty vaše. Druhý kalendář přináší soubor všech 
známých erbů držitelů Jedovnic či částí dnešního jedovnického katastru – zaniklé vsi Rohrbach, 
rybníků Budkovanu a Olšovce… Těchto 24 erbů je doplněno stručnými texty o šlechticích, jimž tyto 
erby náležely, i o dění v Jedovnicích v dané době. Zakoupit je můžete v místní knihovně za symbolic-
kou cenu 20 Kč. Poděkování za zajištění tisku patří adamovské fi rmě Grafex.

Program kina Jedovnice

Adresa: Na Kopci 571, 679 06 Jedovnice, tel. 516 442 624

PROSINEC 2011 – začátky představení vždy v 18:00 hodin 

6. 12. úterý / OŠETŘOVATEL    (104´/ FALCON / Vstupné 69,- + 1,- Kč / MP)

Zvířata ve Franklin Park ZOO zbožňují svého laskavého ošetřovatele Griffi na Keyese (Kevin James). Griffi n, 
kterému je příjemněji ve společnosti lva než ve společnosti ženy, usoudí, že jedinou jeho možností, jak najít 
dívku svých snů, je odejít ze zoo  a najít si zajímavější práci. Zvířata se v záchvatu paniky rozhodnou porušit svá 
prastará pravidla mlčení a odhalí své největší tajemství: umí mluvit! Aby Griffi na přiměla zůstat, rozhodnou se 
mu udělit lekce seznamování a dvoření – ve zvířecím stylu. Režie Frank Coraci, rodinná komedie USA, český 
dabing.

13. 12. úterý / KAMARÁD TAKY RÁD    (109´/ FALCON / Vstupné 69- + 1,- Kč/ MN 12)

Dylan (Justin Timberlake) a Jamie (Mila Kunis) rozhodně nemají na usedlý život ani pomyšlení. Když si Newyor-
čanka Jamie, zaměstnaná jako hledačka nových příležitostí, vyzkouší své umění na uměleckém řediteli Dylanovi 
z Los Angeles, kterého přemluví, aby vzal svou vysněnou práci v New Yorku, uvědomí si oba, že jsou si velice 
podobní. Každý z nich má za sebou tolik zkrachovalých vztahů, že jsou ochotni zkrátka pustit lásku z hlavy 
a starat se jen o zábavu. Užívají si spoustu legrace a sdílejí přesvědčení, že láska je jen mýtus z hollywood-
ských fi lmů. Režie Will Gluck, romantická komedie USA s titulky.

OD 14. 12. 2011 DO 1. 3. 2012 DOVOLENÁ

Přejeme všem návštěvníkům
příjemné prožití svátků vánočních a šťastný nový rok!
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