
Ve čtvrtek 28. ledna proběhl na základní škole v Jedovnicích zápis dětí do prvního 
ročníku. K zápisu přišlo 34 dětí (17 chlapců a 17 dívek). Většina nových prvňáčků 
je z Jedovnic 29 dětí a dále z Krasové 5 dětí. Od září budou proto otevřeny opět 
dvě první třídy prvňáčků. Zajímavostí je, že k zápisu přišla i dívenka, která jde do 
školy o rok dříve. Rodiče se rozhodli pro její nadání ji také zapsat do první třídy.
Dále v čísle: * Vybírání poplatků pro rok 2010 začne od dubna, * Blahopřejeme 
jubilantům, * Z policejních protokolů, * Informace a zajímavosti z našich škol, * Poz-
vánky na akce v únoru a březnu, * Další číslo Informací vychází v polovině dubna.
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Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 70 ze dne 14. 12. 2009 

Informace z rady a zastupitelstva 

Na základě předložených zpráv a projednaných záležitostí: 
Rada městyse schvaluje 

 Pronájem pozemku p. č. 1163 v k. ú. Jedovnice, který je v majetku městyse, panu L. 
Randulovi, Jedovnice, dle předloženého návrhu. 

 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o pronájmu na hotel Riviera, žadatel J. Štafa, Jedovnice a 
Dr. J. Sedlák, Brno, za předložených podmínek. 

 Smlouvu o nájmu bytu s Z. Karibovou, Jedovnice, dle předloženého návrhu. 
 Bezplatný pronájem kulturního domu na vyhlášení fotbalisty roku 29. 01. 2010, 

žadatel  Českomoravský fotbalový svaz, okresní fotbalový svaz Blansko. 
 Podmínky pro plesovou sezónu 2010: nájemné sál KD 1.800,- Kč, sál Chaloupky 

1.080,-  Kč, (částky s 20% DPH), prominutí poplatku ze vstupného, povolení výjimky 
z obecně závazné vyhlášky č. 5 / 2005 O pořádání veřejných produkcí – prodloužení 
akcí do 02 hodin, úhradu rozbitého inventáře, úhrada vyčištění ubrusů dle skutečnosti, 
příspěvek na výzdobu sálu 300,- Kč, při podání žádosti na tombolu správní poplatek 
200,- Kč. 

 Poplatek za kabelovou televizi od roku 2010 ve výši 960,- Kč s DPH. Úhrada je 
možná ve splátkách. 

Rada městyse bere na vědomí 
 Informaci ředitele základní školy Mgr. Součka k návrhu rozpočtu na 2010. 
 Poděkování Domova pro seniory Černá Hora a Domova Sv. Alžběty Žernůvka za 

poskytnutý dar na kulturní akce. 
 Zápis z jednání komise pro občanské záležitosti ze dne 09. 12. 2009. 

Rada městyse souhlasí 
 s přijetím sponzorského daru ve finanční hodnotě 21.701,- Kč a 34.280,- Kč 

poskytnutých mateřské škole a jejich použitím dle předloženého návrhu. 
 se stavebními úpravami jachtklubu, žadatel V. Dvořáčková, Jedovnice, dle 

předloženého návrhu. 
 se stavbou chaty na pozemku p. č. 1747/1 v k. ú. Jedovnice, která je v majetku 

městyse, dle předloženého návrhu, žadatel L. Osička, Zaječí. 
 se změnou termínu pořádání závodů dračích lodí na rybníku Olšovec z 01. 05. 2010 na 

12. 06. 2010. 
 s prezentací městyse na stránkách Evropské databanky, Brno, za předložených 

podmínek. 
Rada městyse rozhodla 

 přiznat peněžitý dar starostovi městyse dle předloženého návrhu. 
 

Usnesení ze zasedání  Zastupitelstva městyse Jedovnice, 
konaného dne 16. 12. 2009 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 pana Jana Jelínka a pana Mgr. Jana Fránka 
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3. Návrhovou komisi ve složení pan Ing. Josef Plch a pan Jaroslav Zelinka  
4. Zprávu starosty městyse o kontrole úkolů ze zasedání zastupitelstva městyse konaného 

dne 14. 10. 2009 
5. Rozpočtová opatření č. 7 / 2009 a 8 / 2009 dle předložených návrhů. 
6. Rozpočtové provizorium městyse pro rok 2010 dle předloženého návrhu.    
7. Podání žádosti o dotaci z Česko-německého fondu budoucnosti, Na Kazance 634/7,                
      CZ-171 00 Praha 7, pro rok 2010 
8. Podání žádosti o dotaci z Nadace ČEZ, Oranžové hřiště, Seifertova 55, 130 00 Praha 3,           
      IČ 26721511, na obnovu herních prvků na zahradě Mateřské školy Jedovnice.   
9. Přijetí účelové neinvestiční finanční dotace z rozpočtu JMK ve výši 49.682,- Kč na výdaje 

na  zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH na rok 2009. Pověřuje starostu podpisem     
      smlouvy na účelovou neinvestiční finanční dotaci. 
10. Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na parcelách č. 456, 462/1 a    

2698 / 1 v k. ú. Jedovnice, které jsou majetkem městyse , mezi Městysem Jedovnice,    
      Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice, IČ 00280283, a E.ON Distribuce, a.s.,    
      F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 0028085400, dle předloženého    
      návrhu. 
11. Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na parcelách č.650 a 732 v k. 

ú. Jedovnice, které jsou majetkem městyse , mezi Městysem Jedovnice, Havlíčkovo 
náměstí 71, 679 06 Jedovnice, IČ 00280283, a E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 
2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 0028085400, dle předloženého návrhu. 

12. Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na parcele č. 1349 / 2 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. 
13. Mandátní smlouvu s firmou Koinvest, s. r. o., IČ 25589679, Demlova 10011, 674 01 

Třebíč, na vypracování kompletní projektové dokumentace na stavbu Sběrný dvůr odpadu 
Jedovnice. Pověřuje starostu městyse podpisem mandátní smlouvy. 

14. Odkup nemovitosti p. č. 1746/10 (orná půda) o výměře 20 m2, zapsané na LV č. 260 pro 
k. ú. a obec Jedovnice od prodávajících manželů A.a M. Grimových, Jedovnice, za kupní 
cenu dle znaleckého posudku. 

15. Znění kupní smlouvy na odkup nemovitosti p. č. 1746/10 (orná půda) o výměře 20 m2, 
zapsané na LV č. 260 pro k. ú. a obec Jedovnice od prodávajícího manželů A. a M. 
Grimových, bytem  Jedovnice, za kupní cenu dle znaleckého posudku. Pověřuje starostu 
podpisem kupní smlouvy. 

16. Odkup nemovitosti p. č. 14 / 2 (jiná plocha) o výměře 22 m2, zapsané na LV č. 2061 pro 
k. ú. a obec Jedovnice od prodávajícího O. Šíbla, bytem Jedovnice, za dohodnutou kupní 
cenu 2.500,- Kč.  

17. Znění kupní smlouvy na odkup nemovitosti p. č. 14 / 2 (jiná plocha) o výměře 22 m2, 
zapsané na LV č. 2061 pro k. ú. a obec Jedovnice od prodávajícího O. Šíbla, bytem 
Jedovnice, za dohodnutou kupní cenu 2.500,- Kč. Pověřuje starostu podpisem kupní 
smlouvy. 

18. Směnu části pozemku p. č. 967 v k. ú. Jedovnice, majitelé R. a P. Grygovi, Jedovnice, za 
sousední část pozemku p. č. 965 / 5 v k. ú. Jedovnice, majitel Městys Jedovnice, 
Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice, bezplatně. Pověřuje starostu podpisem směnné 
smlouvy. 
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B. Ukládá radě městyse: 
1. zajistit hospodaření městyse dle schváleného rozpočtového provizória  pro rok  2010 při     
    nepřekročení celkových výdajů. 
C. Ukládá radě městyse a předsedovi finančního výboru: 
1. připravit návrh rozpočtu městyse pro rok 2010 a předložit ho k projednání a schválení     
    zastupitelstvu městyse 
2. svolat před zveřejněním rozpočtu do  06. 02. 2010 jednání volebních subjektů ke stanovení   
    návrhu investičních a  neinvestičních akcí na rok 2010. Pro jednání připravit jmenovitý    
    seznam investičních a neinvestičních akcí, projednaný při sestavování rozpočtu na rok   
    2009, doplněný o požadavky na rok 2010.  
 

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 71 ze dne 13.01.2010 
Na základě předložených zpráv a projednaných záležitostí: 
Rada městyse schvaluje 

 na základě vyhlášky č. 462 / 2009 Sb. výši stravného pro cestovní náhrady pro 5 - 12 
hodin 70,- Kč, 12 - 18 hodin 110,- Kč, 18 - 24 hodin 170,- Kč. 

 Vnitřní směrnici č. 1 - 2010 Směrnici o tvorbě a použití sociálního fondu včetně 
rozpočtu pro rok 2010. 

 bezplatný pronájem kinosálu kulturního domu na divadelní představení pohádky O 
Honzovi 17. 01., 23. 01. a 26. 02. 2010, žadatel Divadelní soubor Vlastimil Jedovnice. 

 prominutí poplatku ze vstupného na představení Divadelního souboru Vlastimil 
Jedovnice ve dnech 17. 01., 23. 01. a 26. 02. 2010. 

Rada městyse bere na vědomí 
 informaci k řešení nájmu bytu s Z. a L.Rylichovými, Jedovnice. 
 zprávu o odstranění nepořádku v Podhájí. 

Rada městyse souhlasí 
 s pořádáním závodu horských kol GT ZASKAR 2010 (dříve Merida bike tour) dne  

 11. 09. 2010, žadatel GALANT BRNO, s.r.o., Brno. 
 s vybudováním sjezdu a nájezdu na pozemek p. č. 2363 v k.ú.Jedovnice, žadatel V. 

Pavloňová, Jedovnice. 
Rada městyse nesouhlasí  

 s prodejem pozemku p. č. 544 v k. ú. Jedovnice, který je v majetku městyse, žadatel V. 
Pavloňová, Jedovnice. 

Rada městyse nemá námitek 
 k přemístění provozovny Z. Lebiš - Regopen, Jedovnice, do prostor bývalého 

pneuservisu, ulice Zahradní, Jedovnice. 
                                                                              Marie Gabrielová, tajemnice ÚM Jedovnice 

 
Stavební úřad Jedovnice informuje 

Zprávy z radnice 

    Stavební úřad Jedovnice, který v rámci své svěřené agendy působnost spravuje kromě 
Jedovnic i dalším 10 obcí. K 31. 12. 2009  vyřídil celkem 976 podání dle níže uvedeného 
rozčlenění.   V období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 byla vydána  rozhodnutí a opatření podle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
v následujícím rozsahu:  
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Počet vydaných rozhodnutí včetně usnesení: 
(stavební povolení, územní rozhodnutí, kolaudační rozhodnutí apod.)  291 
Počet ostatních opatření (nejsou rozhodnutím): 
(změna užívání, územní souhlas, ohlášení, reálné dělení apod.   518 
Počet ostatních vyřízených písemností:      167 
(potvrzení, stanoviska vyjádření apod.) 
Za rok 2009 bylo povoleno:  
rodinné domy:      (z toho  4 v Jedovnicích )      34 
bytový dům v Jedovnicích                                                     1 
stavební úpravy:   (z toho 9 v Jedovnicích )      39 
garáže, kůlny apod.( z toho 3 v Jedovnicích)      40 
Za rok 2009 bylo zkolaudováno: 
rodinné domy   (z toho 5 v Jedovnicích)                                              40 
přístavby, stavební úpravy RD    (z toho 6 v Jedovnicích)               20 
ostatní (garáže, kůlny, přípojky  apod.)   (z toho 6 v Jedovnicích)                            25 

    Jitka Koutná, referentka SÚ Jedovnice 
 

Vybírání poplatků na rok 2010 
Poplatky se budou vybírat od dubna, vždy v pondělí a ve středu od 8,00 do 11,00 hodin, 
od 12,00 do 17,00hodin. V úterý, ve čtvrtek a v pátek se poplatky nevybírají !!!!!!!!! 
Poplatek za odpad – 500,- Kč na osobu a rok. 
Poplatek za kabel.televizi – 800,- + 160,- DPH (odvod státu), celkem 960,- Kč na rok 
Poplatek za psa   

 400,- Kč na rok, za každého dalšího psa 200,- Kč  
 v byt. domě nad 3 byty 1000,- Kč na rok, za každého dalšího psa 500,- Kč 
 důchodci 200,- Kč na rok. 

Poplatky za hroby - budou se platit až od července 2010. 
Termín úhrady všech poplatků je do 30. 09. 2010. Můžete si platby rozložit na více splátek, 
které si dohodnete u paní Ševčíkové. Rovněž je možno platby hradit přes účet - potřebné 
variabilní symboly obdržíte u paní Ševčíkové na čísle telefonu 516 528 213 nebo e-mailovou 
poštou kultura@jedovnice.cz. Věříme, že si svoje záležitosti vyřídíte v daném termínu. 

Marie Gabrielová, tajemnice ÚM 
 

Sbírka pro Diakonii Broumov 
Místní skupina Českého červeného kříže uspořádá humanitární sbírku pro Diakonii 
Broumov.                         Kdy: v neděli  28. 3. 2010 od 13 do 17 hodin. Kde: sál Chaloupky 
Co se bude sbírat: jako vždycky, letní a zimní oblečení pánské, dámské, dětské, lůžkoviny, 
prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky, peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře, deky.  
Protože sbírku pořádáme pravidelně, jistě víte, že věci musí být zabalené do igelitových 
pytlů.  Leták bude uveřejněn před konáním sbírky. 

V měsíci lednu a únoru 2010 oslavili životní jubilea 

Ze společenské kroniky 

L e d e n 
Bílek Petr   Tyršova č. p. 740   13.01.  85 roků 
Julínková Vlasta  Brněnská č. p. 93   08.01.  84 roků 
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Knechtová Jindřiška Tyršova č. p. 323   12.01.  84 roků 

Ruč

Bř

 

  
Ú n o r 
Pytela Alois   Za Kostelem č. p. 446  26.02.  93 roků 
Němcová Drahomíra Zahradní č. p. 699   03.02.  88 roků 
Formánek František  Za Kostelem č. p. 455            17.02.  85 roků 
Šimáčková Valburka K Propadání č. p. 364            22.02.  83 roků 
Tomášek Alois  Zahradní č. p. 699   03.02.  81 roků 
Machátová Jiřina  Zahradní č. p. 699   07.02.  81 roků 
Kopřiva Alois  Zahradní č. p. 699   16.02.  80 roků 
Kupková Helena  Na Větřáku č. p. 562  09.02.  75 roků 
Hořavová Eva  K Propadání č. p. 142  09.02.  70 roků 
Nezvalová Marta  Na Kopci č. p. 636   29.02.  82 roků 

Zouharová Milada  Za Kostelem č. p. 448            12.01.  81 roků 
Pavléková Libuše  Havlíčkovo náměstí č. p. 25          27.01.  81 roků 

ková Anna  Olšovecká č. p. 275             30.01.  81 roků 
Klímová Alena  Za Kostelem č. p. 440  12.01.  80 roků 
Kunc Alois   Tyršova č. p. 325   18.01.  80 roků 
Hoppe Libor   Brněnská č. p. 90   01.01.  75 roků 

ezina Ivo   Jiráskova č. p. 30   09.01.  70 roků 
Dostálová Marie  Tyršova č. p. 740   30.01.  70 roků 

Dne 23. 01. 2010 oslavili 50 roků manželství – Zlatou svatbu 
manželé Růžena a Bohuslav Trojáčkovi, Jedovnice, Jiráskova č. p. 28 
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V obřadní síni jsme uvítali nové občánky: 
- Richarda Ševčíka, nar. 20. 08. 2009, Jedovnice, Habeš č. p. 339 
- Annu Hudcovou, nar. 02. 11. 2009, Jedovnice, Havlíčkovo náměstí č. p. 247 
- Viktora Kuchaře, nar. 12. 10. 2009, Jedovnice, Na Větřáku č. p. 717 

                                                               Zdeňka Nečasová, matrikářka ÚM Jedovnice  

Nové rádio 
 

 Koupil jsem si „pod stromeček“ (žádný jsem na faře neměl a bylo to až po Vánocích, 
ale to na věci nic nemění) nové rádio. To staré už hrálo bez šumu jen za příznivého počasí a 
cédéčka se snažilo prohlásit za nečitelná, aby je nemuselo přehrávat; teprve když se 
přesvědčilo, že to nemíním vzdát po prvním či pátém pokusu, přiznalo, že když se chce, tak 
to jde. Při instalaci nového přístroje jsem pustil automatické ladění a byl jsem velice 
překvapen, neboť nové rádio na stejný kus drátu dokázalo najít a provozovat ve velmi dobré 
kvalitě asi 20 stanic, zatímco to staré i v době, kdy ještě bylo nové, zachytilo jen 4. A navíc 
jsem objevil, že z Brna už rok vysílá Nové brněnské rádio Čas po celý den moji oblíbenou 
folk a country muziku, takže teď poslouchám na novém rádiu Nové rádio. 
 Není tomu tak nějak podobně i v jiných záležitostech? Co všechno kolem nás reálně 
existuje, aniž bychom o tom věděli? Kolik příjemných, potřebných a užitečných věcí 
ztrácíme tím, že máme svůj zaběhaný styl života a ani nás nenapadne přemýšlet o nějaké 
změně? 
 Díky Masopustu proniká do obecného vědomí také informace o začátku postní doby. 
Stanovením data masopostních radovánek podle data Popeleční středy to ovšem většinou 
končí. Škoda. 40 dnů mezi Popeleční středou a Velikonocemi (pro upřesnění – těch dnů je 
46, ale neděle není postním dnem, každý týden slavíme takové malé Vzkříšení) může mít 
podobný výsledek jako ten můj nákup nového rádia. Něčeho se vzdáváme, tak jako jsem 
napřed odeslal peníze, potom získáme něco, co rozšíří naše duchovní obzory. Člověk zjistí, 
že čas věnovaný naslouchání někomu jinému nebo zamyšlení nad tím, co a proč a jak děláme, 
přinese něco, po čem jsme toužili, nebo nás k tomu aspoň přiblíží. Že se co do pocitu 
uspokojení vyplatí nekoupit si něco, bez čeho se můžeme obejít, a podpořit místo toho 
někoho, komu citelně ‚teče do bot‘. Že jeden den v týdnu bez sledování televize nám pomůže 
získat čas třeba na to, abychom se společně probírali starými fotografiemi, na které jsme se 
už 10 let nepodívali. 
 Prožívání různých částí roku tak, jak je církev zavedla v souvislosti se slavením 
velkých svátků, není jen trápením poslušných věřících, má svůj praktický smysl pro každého 
člověka. Někdy se jaksi zapomnělo na to, proč to či ono děláme, někdy i sami věřící zůstali 
jen u vnějších věcí, někdy jsou církevní praktiky předem odsouzeny jako hloupost nebo 
setrvávání ve středověku. Smysl postní doby a dalších tradic tu však pořád zůstává jako 
nabídka pro ty, kdo se chtějí posunout v kvalitě svého života o kousek dál.  Václav Trmač, farář 

Školní lesní podnik - Masarykův les Křtiny     si dovoluje pozvat na 
Den otevřených dveří v arboretu Řicmanice (zimní krása jehličnanů)   

  sobota - 20. 2. 2010, otevřeno od 10,00 do 16,00 hodin 
 

 

Duchovní sloupek 

Pozvání z okolí



Policie městyse Jedovnice informuje 
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Z činnosti Policie Městyse Jedovnice za období od 27. 11. 2009 – 24. 1. 2010 

                    
- 9. 12. 2009 strážníci ukončili šetření případu poškození sloupu veřejného osvětlení na 

ulici Na Kopci. Po opravě a vyčíslení škody byla majitelka vozidla, které způsobilo 
poškození vyzvána k zaplacení vzniklé škody, kterou ihned následně uhradila.  

- 9.12. 2009 strážníci na základě oznámení provedli šetření k odstavenému motorovému 
vozidlu na ulici Podhájí. Uvedené vozidlo vykazovalo známky vraku, a proto po 
zjištění majitele vozidla byl tento vyzván, aby vrak na své náklady odstranil. Výzvu 
uposlechl.  

- 12. 12. 2009 strážníci přijali oznámení od občana, který nalezl na ulici Bezručova 
v Blansku dámskou peněženku s doklady. Nalezené věci byly předány majitelce. 
K věci byl sepsán úřední záznam.  

- 15. 12. 2009 strážníci na žádost majitele stavby garáží na ulici Vyškovská, provedli 
řízení a odklon dopravy. Uzavírka úseku Jedovnice – Kotvrdovice, trvala v době od 
15.30 do 18.30 hodin. Během objízdné trasy nedošlo k ohrožení bezpečnosti a 
plynulosti silničního provozu.  

- 16. 12. 2009 strážníci na žádost odboru sociálních věcí MÚ Blansko, vypracovali 
zprávu k sociálně - právní ochraně nezletilé osoby žijící v neúplné rodině.  

- 21. 12. 2009 strážníci přijali oznámení o poškození poštovní schránky a vstupních 
dveří domu na ulici Záměstí. Po provedeném šetření na místě bylo zjištěno, že 
způsobená škoda na majetku je nejméně 13.000,- Kč. Z toho důvodu bylo vyrozuměno 
OO PČR Blansko, neboť se v dané věci jedná o trestný čin poškozování cizí věci, 
který je plně v kompetenci šetření PČR.  

- 21. 12. 2009 strážníci přijali oznámení o volně pobíhajícím psovi rasy německý ovčák, 
který byl odchycen u hotelu Terasa. Dle registrační známky byl zjištěn majitel, který si 
psa převzal. Věc vyřešena napomenutím.  

- 25. 12. 2009 strážníci při výkonu služby zjistili na několika místech naší obce 
poškození několika odpadkových košů. Ve věci strážníci provedli šetření ke zjištění 
pachatelů. Na základě zjištěných poznatků, bylo vytipováno několik osob, které 
následně vyzvány k podání vysvětlení na služebně PMJ. Strážníkům se vandalské 
poškozování obecního majetku podařilo objasnit. Dle zákona byla pachatelům 
přestupků uložena maximální bloková pokuta. Pro informaci občanů se jedná o 
mladistvé i nezletilé osoby. 

- 4. 1. 2010 strážníci při výkonu služby nalezli na Havlíčkově náměstí klíče od 
motorového vozidla. Klíče následně hlídka předala řidičce vozidla, která s vozidlem 
parkovala nedaleko místa nálezu.  

- 5. 1. 2010 strážníci vypracovali zprávu pro zastupitele městyse Jedovnice, ve věci  
nepovolené skládky na ul. Podhájí.  Strážníci  při šetření zjistili zakladatele skládky, 
který na výzvu strážníků skládku z veřejného prostranství ihned odklidil. Přestupek 
byl vyřešen napomenutím. 

Policie městyse Jedovnice informuje 
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- 7. 1. 2010 strážníci provedli na žádost stavebního úřadu Městyse Jedovnice doručení 
písemnosti do vlastních rukou.  

- 7. 1. 2010 strážníci přijali oznámení od pracovníků firmy vyvážejících komunální 
odpad, že na ulici Na Kopci stojí v „Zákazu zastavení“  zaparkovaná dvě osobní 
motorová vozidla, která brání vyvezení odpadu. Z toho důvodu nemohl být odpad 
vyvezen v řádném termínu. Firma musela pro odpad přijet mimořádně následující den, 
což obci zvýšilo náklady na odvoz. Strážníci na místě provedli  šetření a 
fotodokumentaci. Řidičům vozidel byla na vozidla umístěna výzva pro pachatele 
přestupku. Věc  je v šetření.  

- 9. 1. 2010 strážníci provedli  asistenci u dopravní nehody na ul. Brněnská, kde řídili 
dopravu a provedli dechovou zkoušku u obou řidičů, která byla negativní. Vzhledem 
k tomu, že způsobená škoda na vozidlech nebyla příliš velká a účastníci se na místě 
domluvili o vině, byla nehoda vyřešena bez účasti Policie ČR. 

- 13. 1. 2010 strážníci objasnili přestupek proti veřejnému pořádku, kterého se dopustil 
mladistvý pachatel dne 22. 12. 2009 v chatové oblasti Jedovnice, kde předváděl svoji 
sílu a převracel kontejnery na komunální odpad. Přestupek vyřešen blokovou pokutou.  

- 15. 1. 2010 strážníci ve spolupráci s PČR Blansko provedli kontrolu  chat v rekreační 
oblasti  Jedovnice. Kontrola byla zaměřena na zajištění chat a jejich neporušení. 
Během této akce bylo kontrolováno cca 150 chat. Při kontrole zjištěny 3 případy 
neuzamčených okenic. Majitelé těchto chat byli vyzváni, aby si svůj majetek řádně 
zajistili.  

- 15. 1. 2010 strážníci kontrolovali na Havlíčkově náměstí osobu, která byla v minulém 
roce soudně vystěhována z obecního bytu, neboť neplatila nájem a svěřený byt 
zdevastovala. Jeho jednáním byla městysi způsobena nemalá finančí škoda. Do 
dnešního dne úřadu z dluhu nezaplatil ani korunu. I když vystěhované osobě bylo 
vyřízeno náhradní ubytování  a zajištěno důstojné přespávání v azylovém domě 
v Blansku za částku 20,- Kč na noc, tohoto nevyužil a dobrovolně se stal 
bezdomovcem, který má pravidelný slušný měsíční příjem – důchod. V současném 
mrazivém počasí byl jmenovanému ze strany úřadu  několikrát nabídnut převoz do 
azylového domu, aby nemusel přespávat na ulici a nedošlo k ohrožení jeho zdraví. 
Tuto i  následnou lékařskou  pomoc odmítl.  Jedná se o člověka, který je svéprávný a o 
svém životě a osudu si rozhoduje zcela sám. Svým jednáním se nedopouští žádného 
trestního jednání a pomocnou ruku nabídnutou úřadem odmítá. 

- 16. 1. 2010 strážníci provedli na žádost exekučního úřadu doručení písemnosti osobě 
žijící v Jedovnicích.  

- 19. 1. 2010 strážníci provedli na žádost OŘ PČR Blansko doručení písemnosti do 
vlastních rukou.  

- 20. 1. 2010 strážníci přijali oznámení o nálezu klíčů od motorového vozidla, které byly 
nalezeny na ulici Na Kopci. Nález byl zveřejněn na infokanále. Na základě této relace 
si dne 21. 1. 2010 majitel klíče vyzvedl na služebně PMJ.  
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- 21. 1. 2010 strážníci přijali oznámení k žádosti o pomoc při otevření uzamčeného 
vozidla, jehož řidič si omylem ve vozidle uzamkl klíče. Strážníci společně s majitelem 
vozidla zajistili dodání náhradních klíčů k uzamčenému vozidlu.  

- 22. 1. 2010 strážníci na ulici K Propadání ve večerních hodinách odchytli volně 
pobíhajícího psa rasy Zlatý retrivr. Pes byl umístěn do kotce na úřadu městyse. Zpráva 
o odchytu psa byla uveřejněna na infokanále.  

- Strážníci upozorňují majitele motorových vozidel parkujících na ulici Na Kopci u 
bytovek, aby respektovali dopravní značení „Zákaz zastavení“, které platí ve 
čtvrtek ve vyznačené době uvedené na dodatkové tabuli, pod touto dopravní 
značkou a zachovávali průjezdnost místních komunikací. Vzhledem k tomu, že 
někteří řidiči tuto značku nerespektují, čímž brání pravidelnému odvozu 
komunálního odpadu, je nucena PMJ přistoupit k razantním postihům, a to 
odtahům vozidel, které v uvedené době parkují, kde je to dopravním značením 
zakázáno.  V současné době PMJ pracuje na uzavření  smlouvy s odtahovou firmou, 
která bude případný odtah vozidel realizovat.   

- V uplynulém období strážníci šetřili 47 přestupků v silničním provozu a 15 přestupků 
ve veřejném pořádku.  

- Policie Městyse Jedovnice přeje všem občanům Jedovnic i jejim návštěvníkům 
hodně zdraví a pohody v roce 2010.  
Děkujeme všem, kteří nám v loňském roce poskytli jakoukoliv pomoc při řešení 
mnoha záležitostí. Bez této pomoci se neobejdeme a těšíme se na spolupráci i 
v tomto roce.                                        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 

 
Policie ČR řešila za období od 20. prosince 2009 do 25. ledna 2010 v Jedovnicích    

Z policejních protokolů 

….. petarda poničila schránku  
Poškozené dveře a roztržená poštovní schránka – to je následek nezodpovědného počínání 
dosud neznámého pachatele, který čtyři dny před Štědrým dnem v noci hodil petardu přímo 
do schránky na dopisy u jednoho z domů v Jedovnicích. Po explozi petardy byla schránka 
zcela roztržena, její plechová dvířka byla vymrštěna a vzduchem odletěla a zarazila se do 
vstupních plastových dveří. Majiteli tak vznikla škoda za víc jak 13 tisíc. 
….. narazil do zaparkovaného auta 
Nepozornost a nedostatečné se věnování řízení bylo příčinou dopravní nehody, která se stala 
26. prosince kolem půl sedmé večer v Jedovnicích. Čtyřiatřicetiletý řidič osobního auta 
Volkswagen Touran  jel od školy k ulici Záměstí a přední částí narazil do zaparkovaného 
osobního auta Renault. Při nehodě nebyl nikdo zraněn, dechová zkouška neprokázala, že by 
řidič před jízdou pil alkohol. Na vozech po střetu vznikla škoda asi 60 tisíc korun.  
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….. vloupal se do chaty 
Škodu ve výši přesahující 15 tisíc korun způsobil 
neznámý pachatel, který se vloupal do rekreační chaty 
v Jedovnicích na Blanensku. Policisté toto vloupání 
začali vyšetřovat první den letošního roku. Tehdy majitel 
chaty zjistil, že mu někdo na chatě poškodil dvě okna, 

ku, 
nný 

 

dl 
 na 

ci.  
íc korun, odcizením věcí pak 

Pachatel  je tak podezřelý ze spáchání trestného 
ová mluvčí Policie ČR Blansko 

 
Policisté v chatové oblasti Jedovnic 

jedním z nich se dostal dovnitř. Pak už mu nic nebránilo 
v tom, aby si z chaty odnesl lampu, zrcadlo, DVD
přehrávač, videorekordér, radiomagnetofon, vrtač
elektrickou kulmu na vlasy, vysoušeč vlasů, nástě
barometr a další věci. 
……ukradl lyžařské boty 
Do osobního auta značky Volvo zaparkovaného u 
autobusové zastávky v Jedovnicích se vloupal 17. ledna
v odpoledních hodinách neznámý pachatel. Nejprve 
rozbil okénko zadních dveří, pak ze sedadla ukra
sportovní tašku, v níž byly dámské i pánské boty
běžky, alkotester, termoprádlo, trička  a další vě
Poškozením okna vozidla pachatel způsobil škodu ve výši 8 tis
další škodu ve výši přesahující  5 tisíc korun. 
činu krádeže a  poškozování cizí věci.        por. Mgr. Iva Šebková, tisk

 

 

     Přesně na Nový rok  způsobil škodu ve výši přesahující 15 tisíc korun neznámý  pachatel, 
který se vloupal do chaty v rekreační oblasti Jedovnic. Majitel chaty zjistil, že mu někdo na 

chatě poškodil dvě okna a právě 
jedním z nich se dostal dovnitř. 
Z chaty si odnesl lampu, zrcadlo, 
DVD přehrávač, videorekordér, 
radiomagnetofon, vrtačku, elektric-
kou kulmu na vlasy, vysoušeč 
vlasů, nástěnný barometr a další 
věci. 
   Tento případ není na Blanensku 
ojedinělý. Rekreační objekty se 
stávají stále častěji cílem zlodějů. 
Ti do nich míří hlavně během 
podzimních a zimních měsíců, kdy 
jsou budovy chat a chalup 
neobývané jejich majiteli. Počet 
případů vykradených chat a chalup 

rok od roku vzrůstá. V roce 2007 policisté šetřili 39 vloupání, v roce 2008 68 vloupání a 
v minulém roce 84 vloupání. 
     To je hlavní důvod proč již druhým rokem se policisté zaměřují  na kontrolu rekreačních 
objektů v blanenském okrese. Policisté kontrolují, zda se v těchto lokalitách nepohybují 
neznámé osoby, zda majitelé mají své objekty dostatečně zabezpečeny nebo jestli některá 
z chat či chalup nebyla v nepřítomnosti svého majitele navštívena. 
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    Právě takovou kontrolou prošla jedovnická chatová oblast ve středu 6. ledna. Policejní 
akce se zúčastnili policisté pořádkové policie a policejní psovodi. O kontrole objektů byly 
vlastníci informováni kontrolním lístkem, kde jim policisté vyznačili čas návštěvy a  zjištěné 
závady na objektu. Kontrola odhalila několik špatně zabezpečených objektů – nezavřené 
okenice. Pořádková policie s policejními psovody budou i nadále chatové oblasti sledovat.                           
                                                                                                                                  Leoš Blažek 

        
Oznámení ZP MV ČR, poboč

** nabídkou vstupu do elektronické komunika
slev a výhod ** zajištěním výměny evropských pr
 

 
Fotosoutěž zná své vítěze 

Inzerce 

ka Brno, oznamuje, že v termínech:  25.2. 2010 - 25.3. 2010 - 

ce ** sjednáním cestovního  pojištění ** nabídka programu  
ůkazů                          Těšíme se na Vaši návštěvu ! 

29.4.2010 – 27.5.2010 - 24.6.2010 – v době od 13:00 - 14:30 hodin 
 bude k dispozici pro veřejnost mobilní pracoviště  v kulturním domě v Jedovnicích. 
Na místě bude možné vyřídit agendu spojenou s: 

** zřízením karty života ** změnou osobních údajů ** přihlášením do pojišťovny** 

Zprávy z Jedovnice 

      Začátkem podzimních dnů, když příroda začala barevně čarovat se členky z mateřského 
centra Dymáček rozhodly, že využijí této krásné přírodní scenérie a vyhlásily fotosoutěž 
s názvem ,,Jak maluje podzimní příroda‘‘. Soutěž byla započata 12. 10. 2009 a  ukončena 
poslední listopadový den. Účastníci 
měli tedy dostatek času, aby se 
podělili o zážitky zachycené na 
vycházkách. Na náš email byly 
zaslány snímky, které zobrazovaly 
přírodu, děti při podzimních 
radovánkách, zkrátka kouzelné 
okamžiky zachycené objektivem 
fotografa. Vyhodnocení bylo vskutku 
obtížné, opravdu bylo z čeho vybírat. 
V porotě zasedli pan farář P. Václav 
Trmač, který je znám svým 
fotografickým uměním, paní Marie 
Gabrielová z úřadu městyse a 
předsedkyně MaRC Dymáček o.s. Eva 
Hinštová.  
       První místo získala jedna z nejaktivnějších maminek našeho centra a to Anna Vágnerová 
z Jedovnic, která vsadila na krásy rybníka Olšovce (otištěné vítězné foto). 
Dále se umístili: 2. místo - Martin Chládek, z Višňové (šípek v podzimním hávu) 
                           3. místo - Jaroslava Miholová, z Vilémovic (u zříceniny hradu Holštejna)                     
                           4. místo - Josef Kuchař z Jedovnic (Macocha na podzim)       
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                           5. místo - Kamila Krbálková, Jedovnice (konec listopadu) 
        Zvláštní ocenění patřilo Zdence Hinštové , která jako jediná ze soutěžících poslala 
fotografii v černobílém provedení.                                                               Marcela Pernicová           
 

Odbahnění rybníka v Arboretu Křtiny 
        Na konci roku 2009 bylo zahájeno odbahnění rybníka v Arboretu Křtiny, a to včetně 
výměny poškozeného výpustného zařízení, opravy hráze a vybudování tůní bezprostředně 
pod rybníkem. Investorem akce v celkové hodnotě 3,6 mil. Kč je Školní lesní podnik 
Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně. Náklady budou z 90 % hrazeny z dotace 
Státního fondu životního prostředí, zbytek bude dofinancován z prostředků ŠLP ML Křtiny. 
Termín provedení těchto prací pro zvýšení ekologické stability je s ohledem na technické 

možnosti a zájmy ochrany přírody 
stanoven na období říjen 2009 až 
duben 2010.  
         Rybník o výměře 8 681 m2 
se nachází mezi městysi Křtiny a 
Jedovnice, je součástí areálu 
arboreta, které je ve vlastnictví 
Mendelovy univerzity v Brně a ve 
správě ŠLP ML Křtiny. Po mnohá 
desetiletí se postupně dostávalo do 
rybníka značné množství 
splavenin, které se usadily po celé 
jeho ploše. Snížením vodního 
sloupce se v rybníku zmenšil 
retenční prostor, a tím i možnost 
akumulace vody v krajině. Proto 
bylo nutné přistoupit k odbahnění, 

které předpokládá celkovou kubaturu odstraněného sedimentu v objemu 4 000 m3.  
           Zpočátku byly provedeny vytyčovací práce a vypuštění rybníka. Poté došlo k 
odstranění bahna před dosluhujícím výpustným zařízením (požerákem). Vyhloubeny byly 
rýhy ve dně pro stažení zbytkové vody. Dále byla překopána původní sypaná zemní hráz o 
výšce 3,5 m, osazen nový požerák a výtokové potrubí. Vzhledem ke značnému poškození 
hráze abrazí byla realizována oprava návodní strany zarovnáním a násypem lomového 
kamene. Zpevněna byla koruna hráze, aby i nadále mohla sloužit jako přístupová komunikace 
do arboreta. 
       Počátek vlastního odbahňování je dle klimatických podmínek plánován na leden 2010, 
poté v průběhu února započne odvoz bahna na schválené deponium. Po dokončení 
odbahňovacích prací bude provedeno svahování a úprava dna rybníka, včetně opevnění hráze 
záhozem.  Vybudovány budou tůně pod hrází rybníka. Bude tak vytvořeno dílo, které se 
kladně projeví především na biotopu obojživelníků, např. chráněné ropuchy obecné, ale i 
dalším organismů.  
        Celá akce odbahnění rybníka v Arboretu Křtiny významně posílí ekologické poměry 
tohoto lokálního biocentra, přispěje k nápravě retenční schopnosti, v neposlední řadě upoutá 
návštěvníka i estetickou hodnotou.               Ing. Pavel Mauer, Mendelova univerzita v Brně,  
                                                                                  Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny  
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Setkání bikerů 
 
     Slunečné silvestrovské 
odpoledne patřilo jede-
nácti cyklistům, kteří se 
po obědě sešli u kultur-
ního domu na již 2. 
ročníku akce „Přátelé 
bikeři – rozloučení  se 
starým rokem.“ V tomto 
množství nás skutečně 
nešlo přehlédnout.  

Jsem velmi rád, že 
se zde opět propojily dvě 
cyklistické generace, 
každá s jiným pojetím 
tohoto sportu. Starší 
generace – vyznávající 
klasickou formu jízdy 
v terénu či na silnici a 

mladší generace – která umí s koly i jiná kouzla. Nejstarším účastníkům bylo málo přes 50 let, 
nejmladším účastníkem byl žák 9. ročníku ZŠ Lukáš Burda, který také jako nejmladší reprezentoval 
Jedovnice na podzim 2009 při závodě GT Zascar Challenge. Příjemným překvapením byla účast 
prvního přespolního bikera z Kotvrdovic.  

Po zahájení jsme se s ohledem na sjízdnost lesních cest dohodli na trase směr Vilémovice, 
Ostrov, Lipovec, Kotvrdovice,  Jedovnice, takže jsme si pohodovým tempem vyšlápli posledních 25 
km loňského roku.  

Děkuji všem, kteří v toto sváteční odpoledne dali přednost pohybu na vzduchu a vzdali tak 
poslední hold v roce geniálnímu stroji na lidský pohon. Těším se opět na poslední vyjížďku roku 
2010. 

Všem vyznavačům cyklistiky v Jedovnicích a okolí přeji do nového roku – buďte stále tak 
zdraví, abyste mohli kdykoliv sednout na kolo a vyjet do přírody.            Zdraví  Vás    Jirka Dvořák     
 

Jedovnická desítka 
Žebříček návštěvnosti filmových představení za  I I. pololetí 2009 
1. Líbáš jako bůh (12. května)     186 diváků 
2. Peklo s princeznou (19. května)                 54 diváků 
3. Bolt – pes pro každý případ (30. června)                48 diváků 
4. Kozí příběh-Pověsti staré Prahy (28. dubna)               41 diváků 
5. Sněženky a machři po 25 letech (17. března )               34 diváků 
6. U mě dobrý (22. července)      31 diváků 
7. Kdopak by se vlka bál (14. dubna)     28 diváků 
8. Hlídač č.47 (10. března)                   22 diváků  
9. Výměna (19. května)       16 diváků 
10. Na půdě (26. května)       13 diváků 
Celková návštěvnost   za  II. pololetí roku 2009 je 530 diváků v průměru 29 diváků na jedno 
představení.                                                                                                                 Božena Ševčíková 
 

Škůdci lesa na Školním lesním podniku Křtiny – ledovka hrozí 
    Jednou z nejznámějších užitečných funkcí lesa je funkce rekreační. Kdo by se rád 
nepodíval do přírody, ať už pěšky, na kole nebo na lyžích? Málokdo si však uvědomuje, že 
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stav lesních porostů vyžaduje odbornou a trvalou péči lesních hospodářů, kteří musejí čelit 
neustálému ataku ze strany různých škůdců.  
     Škody v lese se dělí na dvě základní skupiny, a to na biotické a abiotické. K biotickým 
patří různé druhy lesního hmyzu a hub, z nichž nejznámější, ale také nejnebezpečnější jsou 
kůrovci. Lesy na území Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny Mendelovy 
univerzity v Brně jsou vůči těmto škůdcům poměrně stabilní. Je to dáno hlavně příznivou 
druhovou skladbou, většina porostů je smíšených s celkovým rovnoměrným zastoupením 
jehličnatých a listnatých dřevin.  
     V posledních letech jsou na školním podniku nejzávažnější škody abiotickými činiteli. V 
loňském roce to byla vichřice v polovině srpna, která se přehnala mezi městysem Jedovnice a 
obcemi Bukovina a Bukovinka. Za oběť jí padlo formou vývratů či zlomů na 10 tisíc metrů 
krychlových dříví. Vichřice měla takovou sílu, že se vyvracely i ty nejstabilnější dřeviny jako 
jsou buk a modřín. Poničila i sbírku dřevin v Arboretu Křtiny. 
     Lesníkům se podařilo tuto větrnou kalamitu zpracovat, avšak hrozí další. Tou je ledovka a 
mokrý sníh. Začátkem měsíce ledna se husté sněžení změnilo v déšť, který při minusových 
teplotách okamžitě namrzal na větvích stromů. Následné mohutné sněžení ještě více zatěžuje 
již tak namáhané vrcholky stromů. Nejvíce náchylné k vrcholkovým zlomům jsou jehličnaté 
dřeviny borovice a smrk.  
     K poškození stromů námrazou a sněhem docházelo již v minulosti, o čemž svědčí tzv. 
bajonetové vrcholky, které je možno spatřit ve velkém množství v lesních porostech.  
V posledních letech byla největší zlomcová kalamita v roce 1985, způsobila ji ledovka. 
Obdobná katastrofa v důsledku mokrého sněhu a námrazy byla v roce 2008. Vůbec k 
nejrozsáhlejšímu poškození porostů v našem regionu došlo v roce 1930, kdy v okolí obce 
Rudice byla po námraze vytěžena holina o velikosti 30 ha.  
     V současné době lze jen doufat, že se v těžkých zimních podmínkách stav lesa nezhorší a 
že stabilita porostů nebude ledovkou a sněhem výrazně narušena. Návštěvníkům lesa je však 
třeba připomenout velké nebezpečí pádu stromů a ulomených větví, apelovat na obezřetnost 
při pobytu v lesích. Zejména při silnějším větru je bezpečnější vycházky či lyžování odložit 
na dobu, až sníh a ledovka z větví opadnou.                           

Ing. Jaromír Halamka, Mendelova univerzita v Brně,  
                                                                                  Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny  

 
Letka do stanice „NEBE“ 

Motto: „Vím jistě, že všemohoucí Bůh ptáky miluje, jinak by jim nebyl dal stejná křídla, jako 
dal  svým vlastním andělům.“                            (Nápis na stěně Ptačí svatyně u Adamova). 
             Hrachůvka se prohne v zádech a zůstává křečovitě napjatá. Dokonalá tětiva luku. 
Brada trčí strmě do Vesmíru, zvrásněné hrdlo připomíná kmen hrdého nepokořeného stromu. 
Stojím za jejími patami, asi pětiletá, na prosluněném dvorku před chalupou, jejíž komín 
nebezpečně nakřivo je opatřen malou stříškou. Vzbuzuje dojem, že kdyby se zřítil, pohřbil by 
Hrachůvku zaživa s celou chalupou jak sama říká – do pekla. Stařenka se proto bojí přeletu 
hlučných letadel, kterým pravidelně spílá ostošest. Její postava vyschlá a hubená jak 
žebrákova výplata zděšeně poskakuje sem a tam. Jednu ruku zapřela v bok, ta druhá, sbalená 
v kostnatou pěst, pevně hrozí k otřásajícímu se nebi. „Čerchmantova banda jedna! Haranti 
mizerný! Aby, vás, krucifix, vzal ďas! ...Doprčic! A já zas hřeším slovem! Kýho šlaka! Včilka 
se róhám a všecko kvůli vám! Haranti mi...“ křičí ječivým hláskem a lomcuje celým svým 
starým strnulým tělem. Po obloze totiž právě přelétá skupina stíhaček. Mhouřím oči do 
slunce a v ohlušujícím rachotu se směju Hrachůvčině zlosti a líbí se mi, jak je to divadlo 
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opravdové. Hrachůvka navíc popadá koště a běží nejrychlejším cupitavým během jakého je 
schopna napříč dvorem, za ní dvě slepice, věrné přítelkyně v žití.Koště maluje ve vzduchu 
poslední beznadějnou výstrahu narušitelům klidu a pořádku. Letadla mizí za obzorem. Ženin 
divoký tanec se uklidňuje a ona dramatickým gestem pravé ruky udělá ještě před čelem 
slavnostně veliký kříž. „Vodpusť mně, Pane, moje hříchy!“Vyrazí zadýchaně, sepne dlaně a  
rezignovaně pokývá hlavou.“Skončijó všecí v pekle. Toto si Pámbu nenechá líbit, ne 
ne!“Stříbrná malá hlavička s drdůlkem tvaru vánočky se vrtí na vyzáblém krčku jako klíč v 
neposlušném zámku a ženička si to „šněruje“ mezi záhonky zahrádečky zpět. Pak její trnkové 
oči zaberou moji přítomnost. Plácne širokými dlaněmi do přenádherné nabrané vrstvy 
vyšívaných sukní pod zástěrou a koště letí  za králikárnu. Půlobloukem svého těla se ještě 
celá natočí k té příšerné události, které musela před chvílí čelit a posledním mávnutím ruky ji 
pošle minulosti.“Copak mě neseš, panenko?Deš na besedu?“ „Ja!“Odpovídám po jejím 
způsobu a stojím přitom jako patník v pozoru, uvnitř ale v dychtivém očekávání.“Tak poď 
dál! Uvařím ti čaj.“Moje oči jiskří dětským nadšením a když se střetnu s jejím pohledem, 
vidím, že je vše v pořádku. Ptám se proto jako obvykle:“A ukážeš mě něco?“Jelikož k 
Hrachůvce mám nepsaně dovoleno přijít – jak ona říká - „na poplk“a kromě toho pro 
tajemství, jaká nezná nikdo jiný, jen ona. Předává mi je postupně, po kapkách jak jde čas a 
jsou to tajemství rozmanitá. Hrachůvka zná spoustu bylin, léčivé čaje a odvary a dokonce i 
jakási kouzelná zaříkávání. Vrstvu jejích sukní člověk nespočítá, ani špičky nohou jsem 
nikdy nezahlédla a to se mi také líbí. Moje ruka se chápe ženiny.“Huš!Jedete?!“ Vzkřikne do 
slepičího hejna které opustilo své skrýše. Pak odcházíme spolu s šustícími sukněmi do 
předsíně malého domku nad strání. Vdechuji vlhko, vůni květin, jablek a hlíny z otevřeného 
jícnu malého podzemního sklepení. Nikdy jsem v něm nebyla. Hrachůvka tam vchází vždy se 
svíčkou líčit pasti na myši. Ze tmy svítí kocourovy zelené oči. Jmenuje se Mour a ve rvačce 
přišel o jedno ucho. Navždy si tím získal můj obdiv a soucit. Sklep hlídají podle slov 
majitelky skřítkové. Tak trochu mě při pohledu tím směrem vždycky mrazí. Co když je má 
hostitelka vážně ...nechci ani domyslet. Mour jí někdy vyskočí na shrbená záda a Hrachůvka 
vypadá jako Ježibaba. Marně jsem však přemýšlela o tom, když mi babička řekla, že mě 
Hrachůvka jednoduše „lakuje.“Co to asi znamená? Vstupujem do kuchyně malé jako dlaň. 
Usedám na dobovou židli – svůj dětský trůn za stolem. Pravidelný tikot hodin jak tep 
lidského srdce , obrázky lidí, slavností, veliké Prahy a sušené květiny s pentlemi pod 
dřevěným zeleně natřeným stropem. Destilace ticha mezi tabulkami oken kam se chytila a 
umdlévá veliká moucha. Duše něčeho tajemného je tady hmatatelně přítomná. Křišťálově 
průsvitný anděl s obrovskými perutěmi stojí za Hrachůvčiným krkem a ona míchá ve velikém 
hrnci lahodný čaj uprostřed kachlových kamen. Plameny ve sporáku syčí příběhy pradávného 
ohně. Ženin rukávec krouží nad jeho životodárnou silou v magickém rytmu čarodějů. 
„Hrachůvko, seš čarodějnice?“ „Aby tě husa kopla,“odvětí, ale dodává. „ Moje prabába, to 
byla vědma. Uměla léčit dobytek a všecko. Lidi jí říkali „Divá baba.“I k porodům chodila.-
Na, tady máš buchty.“ Dostávám talíř vonících „cihel.“K tomu „puclák“ „čajiska.“ Sukénky 
došustí ke kredenci. Mezi nádobím podloženém kraječkami vyndá zažloutlé fotografie. 
Vzpomínka jí sedí na čele pohnutá a němá. „Tatínek padnul ve válce a maminka se udřela. 
Domácí medicína nepomohla. Byl hlad a bylo nás moc.“ „Ty seš na světě sama, Hrachůvko?“ 
Posílám svou otázku od voňavých buchet vzhůru ke tváři plné letokruhů. „Ja! Měla sem za 
svobodna syna … To mě lidi nevodpustili. Ani vlastní rodina. Tenkrát byla taková doba. Víš 
, děvče, pamatuj si. To nélepší, co dostaneš v životě vod Pánaboha, tenhle svět zadusí. 
Nesmíš se dat, jo, pravda svatá to je. Ženská nemá lehké život, dyž se řídí hlasem svýho 
srdce. Člověk člověku je vlkem – no, „čuž!“ Jez ty buchty! A zapíjé. Eště ti dám.“S těmi 
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slovy odchází do vedlejší světnice pro velký herbář v černých plátěných deskách a po chvíli 
jej položí přede mne na stůl. „Ten založila moje prabába,“ dí slavnostně. Pak začíná vyprávět 
dlouhý příběh o všech rostlinách zde poznatelných . Jsou zde nakresleny rukou prabáby, 
doplněny dokonce barvičkami a ty důležité označeny rozličnými znaménky . Prabába uměla 
číst a psát a ve svém okolí požívala vážnosti. Poslouchám to vždy celé znovu dokola. 
Následuje stručné přezkoušení mé pozornosti. „Eště seš malinká,“ praví „ženička,“ ale než 
pudeš do školy, šak já tě naučím. Vo bylinách budeš umět všecko!“ „Vážně, vážně mě to, 
Hrachůvko, naučíš?!“ Poskakuju radostí jako kůzle. „No „baže“ a nehópé mě tady, nebo se 
propadneš do sklepa!“Úsměv jí cuká koutky širokých úst když odnáší čarodějnou knihu 
kouzel a naděje do šteláře ve skříni. Kráčím těsně za jejími zády a našlapuju potichu a 
zvysoka po prkenné podlaze s věrností apoštola. Stařenka mrkne k hodinám.“ Já vím, už 
budu muset dom, „zasmutním“ s povzdechem. Ze šuplíku dostávám peprmintové „cukrdle.“ 
„Než pudeš, pomodlíme se.“ Dodává. Poklekáme společně naproti velkému zrcadlu pod 
krucifixem. V zrcadle mám možnost vidět každé gesto Hrachůvky při modlení a výraz její 
tváře. „Otče náš …,“modlíme se polohlasně mezi rty. Snažím se klečet s důstojnou vážností, 
ale za chvíli mne tlačí kolena a modlitba se zdá příliš dlouhá. A tak pozoruju krucifix nad 
našimi hlavami, Hrachůvku ve zbožném zanícení a přeju si dočkat se chvíle, kdy na mne 
Ježíš připoutaný na kříži mrkne alespoň okem. Můj čas na besedě vypršel a milá čarodějnice 
mě vyprovází ke dveřím. „Navleču ti korále z šípků, esli chceš. Přindi si pro ně zítra.“ 
Zítřek mě žene neučesanou rovnou ke Hrachůvce. Dvorek je ale tentokrát prázdný, ani 
drůbež nepobíhá venku. Lomcuju klikou chalupy. Je otevřeno. Proběhnu do kuchyňky 
strašidelnou předsíní. Uvnitř místnosti čiší podivná syrovost a chlad. Oheň v kamnech 
nepraská a Hrachůvka odnikud nevychází. Všude je vzorně uklizeno, avšak včerejší 
důvěrnost se vytratila zřejmě někam jinam po stopách věčného ohně. Jen obrázky na stěnách 
se tváří stejně. Dodávám si proto odvahu a váhavým krokem přejdu kuchyň a vkročím do 
světnice. Hlavou mi ještě bleskne potměšilá myšlenka, že se mi Hrachůvka někam ukryla. 
„Hrachůvko!“ Moje zavolání mizí v netečných zdech a v ložnici vládne neúprosné ticho. Jen 
velké hodiny tikají prostorami tepem lidského srdce a jejich tikot se v mém mozku náhle 
stává bušením mohutného břemene, které mne obemkne a vzápětí rozdírá mé jistoty o 
okolním světě. Štíhlá postava stařenky spočívá nehybně na bělostném katafalku přikrytá 
sněhovými peřinami. Ve svěšené ruce drží náhrdelník z šípků. V ten okamžik mi neznámá 
děsivá přítomnost nepoznaného vyráží dech. Něco se na mě řítí a já utíkám. Nad chalupou v 
té chvíli prolétá skupina stihaček. Křičím, točím se a padám a znovu vstávám jako dým z 
popela. V hlavě mi buší jediné. Hrachůvka je slyšela tentokrát mnohem dřív, než já. A tím 
hrozivým rachotem jí prostě zastavili srdce ...Doma padám s pláčem do babiččina klína. „No 
tak děvenko, už je dobře,nenaříkej tolik. Hrachůvčinu  duši právě odnesli do stanice NEBE.“                     
                                                                                                                         Hana Bartošková                       

Tříkrálová sbírka 
     Výtěžek jubilejní desáté Tříkrálové sbírky činil v Jedovnicích 44.515,- Kč. Pro srovnání 
výtěžek loňské sbírky činil 39.513,- Kč. Z vašich darů máme v plánu podpořit tyto projekty -  
podpora humanitární činnosti včetně drobné pomoci potřebným, zázemí pro terénní činnost – 
např. auto, kompenzační a rehabilitační pomůcky, podpora nového projektu Domácí 
hospicové péče při Oblastní charitě Blansko, podpora krizových služeb. Oblastní charita 
Blansko děkuje všem, kteří vlídně přijali koledníky – skauty a přispěli do zapečetěných 
pokladniček. Stejné díky patří koledníkům, kteří věnovali svůj čas ve prospěch druhých lidí. 
Děkuje také úřadu městyse Jedovnice za vstřícnost a spolupráci. Anna Baláková,OCh Blansko 
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Vzpomínka na P. Františka Vavříčka 

 P. František Vavříček byl iniciátor stavby kostela v Senetářově (autor Ludvík Kolek) a mo-
derních úprav kostela v Jedovnicích (autoři Koblasa, Me-
dek, Istler). 
25. 1. 2010 jsme si připomněli 15. výročí odchodu tohoto 
dobrého pastýře na věčnost. 

Na počátku 60. let 20. století byl pseudogotický oltář 
v jedovnickém kostele působením podzemní vody natolik 
zničen, že ho bylo třeba nahradit novým. Když nový, tak 
skutečně nový, žádná kopie. Lidé schopní pojednat 
liturgický prostor byli po ruce a otec František Vavříček 
měl odvahu jít novou cestou. Nápady dostávaly stále 
konkrétnější podobu, až jednou přišel den, kdy do kostela 
přivezli velké bedny obsahující časti nového oltáře. Do 

večera měla být instalace 
hotová. Otec František s oběma 
hospodyněmi seděli v lavici a s 
napjatým očekáváním se 
modlili. Obavy, že nový oltář 
nezapadne do prostoru, byly 
zbytečné. Mikuláš Medek a Jan 
Koblasa, Karel Nepraš a Josef 
Istler odvedli dobrou práci. Za 
zmínku stojí jejich prozíravost. 
Oltář, který byl v roce 1963 
vybudován jako jeden celek, byl 
po liturgické reformě jednoduše 
rozdělen do dnešní podoby. 
Dobrý konec této akce byl povzbuzením k dalšímu budování. Za druhé světové války byla 
obec Senetářov zahrnuta do cílové plochy německé střelnice a obyvatelé se museli 
vystěhovat. Tehdy slíbili, že jako projev vděčnosti za návrat vybudují novou kapli. Vrátili se, 
ale do roku 1948 svůj slib splnit nestihli a potom nastala doba budování "nebe na zemi" a 
stavby sloužící duchovnímu povznesení člověka dlouho neměly šanci. Úspěšné dokončení 
nového interiéru kostela v Jedovnicích a naděje na uvolnění politických poměrů byly 
podnětem k započetí příprav na spln
čas, takže v roce 1969, ještě dř
podle návrhu architekta Ludvíka Kol  
železobetonové skořepiny ve tva
byl dokončen v roce 1971. Tehd  
bude kostel slavnostně vysvě  
věřící nevystavovali nebezpeč
v tichosti užívat. Volba byla ja
budovatelé socialismu s tím poč
silnice ze všech stran uzavřeny.  

ění onoho slibu. Vše potřebné bylo připraveno v pravý 
íve, než znovu "spadla klec", začala stavba kostela sv. Josefa 

ka a ing. Otakara Vrabce. Na realizaci odvážné
ru lodního trupu měl hlavní podíl tesař Karel Skoták. Kostel 
ejší mocipáni postavili otce Františka před rozhodnutí: buď

cen, ale bude zakázáno jeho užívání (samozřejmě proto, aby se
í, že se na ně ta "hrůza" zřítí), nebo se kostel začne bez svěcení 

sná. Zpráva o první mši v novém kostele se roznesla, ale 
ítali. 11.7.1971 byl Senetářov obklíčen státní bezpečností a 
 Kaplan musel pro cosi zapomenutého běžet do Jedovnic
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pěšky. Lidé si našli cestu lesem a tak byla mše koncelebrovaná deseti kněžími – rodáky 
navštívena mnohem hojněji, než si představovali státní úředníci. V následujících letech už byl 
kostel užíván bez problémů. Jedovničtí komunisté však přišli s nápadem vybudovat 
konkurenční stavbu. Postavili smuteční obřadní síň s přesvědčením, že jí budou lidé tak 
unešeni, že na nový senetářovský kostel zapomenou. Návštěvnost obřadní síně byla uměle 
zvýšena zákazem pohřbů z kostela, ale zájezdy se nekonaly. Zato Muzeum perleťářství v 
Senetářově se stalo nejnavštěvovanějším muzeem na blanenském okrese. Nešlo ovšem o to, 
že by lidé byli tak zvědaví na domáckou výrobu knoflíků, ale muselo to být uvedeno na 
žádance jako cíl autobusového zájezdu, protože tam nebylo možné napsat kostel. 
Slavnostního svěcení se kostel sv. Josefa v Senetářově dočkal po dvaceti letech 7.7.1991. 
Stavba kaple v Rudici, která měla následovat hned po dokončení senetářovského kostela, se 
dočkala realizace o dalších deset let později.              (Z knihy Brněnská diecéze – Historie a vzpomínky) 

 
Nadstandartní aktivity v mateřské škole 

Mateřská škola Jedovnice se představuje ….

  
    Chtěli bychom Vám představit nadstandartní aktivity v mateřské škole. Jedná se o kroužek 
anglického jazyka, který na naší škole zabezpečuje Jazyková přípravka Brno, divadelní 
kroužek, pod vedením paní učitelky Aleny Dostálové a Dany Zouharové, dále pak pří-
pravná hudební výchova  pod vedením paní učitelky Magdaleny Javorské ze ZUŠ. 
 Další nadstandartní aktivitou je projekt Kamarádi Moravskáho krasu, jehož zakladatelkou 
a vedoucí je paní učitelka Marcela Srncová. 
 

Kroužek anglického jazyka    
   Výuka probíhá formou hry, pohybu, kreslení,
popěvků a opakování anglických slov. Již v tomto 
věku jsou děti schopny si zapamatovat a osvojit cca 200 
anglických slovíček, která v reakcích a   

 
odpovědích používají jednotlivě, 
odděleně.  
Je to významný krok 
k porozumění cizímu jazyku. 
Odpovědi a reakce v ucelených 
větách děti zvládají až po 2. roce 
výuky jazyka, tj. asi v 6-7 letech. 
Kroužek probíhá ve dvou 
skupinách jedenkrát týdně. Ve 
skupině je devět dětí.   
                         Lektorky kroužků  
 Anna Šíblová a Ivana Kučerová 
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Divadelní  kroužek 
   Od září 2008 působí na 
naší MŠ divadelní kroužek, 
pod vedením paní učitelky  
A. Dostálové a paní 
učitelky D. Zouharové. Je 
určen talentovaným 
dětem, které se nestydí 
projevit se, vystoupit na 
veřejnosti a mají dobrou 
výslovnost.  
     Kroužek se schází 
pravidelně každé úterý 
odpoledne v prostorách 
tělocvičny MŠ, výjimečně 
ve třídě. Je zaměřen na 
dramatickou výchovu 
nejmenších. Věnujeme se 
ale zejména divadelní 

tvorbě - nácviku pohádkových představení. Děti se učí nejrůznější dramatické hry, základy 
pantomimy, práci s maňáskem. Sami si většinou vyrábíme kulisy a kostýmy. V minulém 
školním roce jsme nacvičili a zahráli pohádku  O Sněhurce, Dvě pohádky z lesa a Zvířátka a 
loupežníci. V letošním šk. roce se staly členy kroužku nové děti. Jejich počet je maximálně 
14. V předvánočním čase jsme rodičům i veřejnosti představili pohádku O dvánácti 
měsíčkách. Nyní s dětmi nacvičujeme představení Z pohádky do pohádky. Na závěr šk. 
roku bychom chtěli zahrát našim kamarádům, rodičům a ostatní veřejnosti pohádku O 
Zlatovlásce. Těšíme se na setkání s Vámi.      Paní učitelky Alena Dostálová a Dana Zouharová 
 
Přípravná hudební výchova 
Výuka rozvíjí rytmus, intonaci, 
děti se učí reakci na zvukový 
signál, pečlivé výslovnosti, 
správnému dýchání. Hudební 
výchova přispívá k celkovému
rozvoji osobnosti. Učí se 
překonat ostych a předvést své 
znalosti na veřejných 
vystoupeních. (Vystupují u 
rozsvěcení vánočního stromečku, 
na rozloučení s předškoláky, kon- 
certech  ZUŠ apod.) Přípravná 
hudební výchova probíhá
jedenkrát týdně. V kroužku je 
20 dětí.                    Paní učitelka     
                    Magdalena Javorská 
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V měsíci lednu proběhla na všech 
pracovištích základní umělecké 
školy početná série pololetních 
přehrávek a třídních besídek jed-
notlivých nástrojových oddělení. 
Pololetní přehrávka jedovnických 
kytaristů, se uskutečnila 
v komorním sále ZUŠ v pondělí       
25. ledna.  
         (text a foto: 
ZUŠ Jedovnice)    

 
 

 
Ukradené violoncello poprvé v Jedovnicích 

Novinky a zajímavosti z naší ZUŠky 

 
   Možná i vám bude znít příběh o ukradeném a 
navráceném nástroji povědomě. Přesně před 3 lety upoutal 
pozornost diváků sledujících všechny zpravodajské relace. 
Mezi obvyklou porcí dramat a senzací najednou zazněl té- 

Na prodeji nástroje od Adam
roku 1842 by se stejn
    Na rok 2010 p
jednoho z nejvě
Sebastiana Bacha. Ke 
(21.3.) se ZUŠ Jedovnice rozhodla uspořádat večer komorní hudby, na který pozvala 
brněnského violoncellistu Jana Škrdlíka. 

měř pětiminutový 
vstup známého 

českého 
violoncellisty Jana 
Škrdlíka. K 
Bachově hudbě, 
kterou hrál na 
vypůjčený nástroj, 
jsme mohli slyšet 
komentář apelující 
na zloděje, aby 
vrátili vzácné vio- 
loncello odcizené z 
umělcova ateliéru. 

a Emanuela Homolky z 
ě jen těžko obohatili... 

řipadá výročí narození i úmrtí 
tších skladatelů všech dob – Johanna 

dni Bachových narozenin 
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   S J. Škrdlíkem se posluchači měli možnost seznámit na mnoha stech koncertech na třech 
kontinentech, ať už jako s komorním hráčem nebo sólistou. Jeho CD Bachových suit bylo 
vybráno v roce 2003 japonskou firmou Geocities mezi 10 nejlepších titulů reprezentující 
českou interpretační tvorbu. 
   Duo Jan Škrdlík a cembalistka Kateřina Bílková - Mašová spolu vystupují již řadu let. Za 
tu dobu účinkovali na téměř 90 koncertech nejen v ČR, ale i v zahraničí. Na podzim roku 
2008 uvedli poprvé v Brně na jediném koncertě kompletní Bachovo dílo pro violoncello a 
cembalo. Zaměřují se  převážně na barokní hudbu, ale spolupracují např. se Společností 
Bohuslava Martinů při uvádění jeho violoncellového a cembalového díla. 
   Koncert se uskuteční v pátek 19. 3. 2010 v 17.30 hodin v Komorním sále MŠ.  
 

ZUŠ Jedovnice pro Vás připravuje 
 
7. 2. 2010 Benefiční koncert tanečního orchestru ZUŠ na pomoc obětem zemětřesení na 
Haiti Jedovnice 15.00 hodin sál kina 
10. 2. 2010 Kytarový koncert  Miloše Pernici a Zuzany Pernicové - Jedovnice komorní sál 
17.30 hod. 
7. 3. 2010 Jarní koncert dětského sboru ZUŠ a ŽPS Píseň - edovnice sál v Chaloupkách 
18. 3. 2010  Kulturní program pro ČČK Jedovnice - Jedovnice komorní sál ZUŠ 
19. 3. 2010 Koncert cembalistky K. Mašové a violoncellisty J. Škrdlíka - Jedovnice komorní 
sál ZUŠ 
19. 3. – 21. 3. 2010 Prezentace prací žáků výtvarného oboru ZUŠ - Sokolovna Lipovec 
pobočky Lipovec v rámci předvelikonoční výstavy v Lipovci 
21. 3. 2010 Koncert muzikálových melodií J. Daniela a L. Dohnálkové,  Olomučany - sál 
* *Koncert tanečního orchestru ZUŠ Jedovnice - Dřevěný kostelík Blansko 
15. 4. 2010  Pěvecká soutěž Jedovnická kuňka  -  Jedovnice 9.00 hodin kinosál  
* *   Termín bude upřesněn 

 
Setkání se zrcadlem 

 
     Střepy nosí štěstí, ale rozbité zrcadlo sedm 
let neštěstí. Jak si s tím poradit? Tak tedy 
vyzbrojeni řezáky na sklo a speciálními 
kleštěmi pustili se větší výtvarníci do porcování 
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odřezků zrcadel. Z těch potom lepili na sklenice třpytivou mozaiku. Po finální úpravě a 
vymytí spárovací hmoty tak vznikla originální blýskavá vázička. Ti zdatnější podobnou 
techniku aplikovali i při zdobení andělů. Zbylé střípky jsme využili při výrobě motýlků. 
Práce s drátem a drobnými korálky je sice velice náročná, ale nakonec ji úspěšně zvládli i ti 
nejmladší žáčci a z rukou jim vylétly opravdu nevídané druhy a poddruhy motýlů podobné 
pestrobarevným drahokamům. 
P. S. Barevné fotografie jsou na webových stránkách jedovnické ZUŠ.    Mgr. Jitka Vávrová 
                                 

Vánoce a my 
Taháky ze školních lavic

     
 Všichni už se těšili, kdy 
nastanou na základní škole 
v Jedovnicích poslední dva dny 
školy v tomto roce. Žáci 1. 
stupně na to, že je nebudou učit 
jejich paní učitelky, ale starší 
kamarádi a kamarádky z 9. 
ročníku. Žáci 2. stupně na den 
plný her, nazvaný Pomáhat si je 
správné – a to nejen o 
Vánocích. A pomáhat si 
skutečně museli. Žáci ve 
skupinkách měli nevidomého, 
němého, bezrukého, obtížně se 
pohybujícího a pouze jeden byl 

zcela zdráv.  
      Aby splnili úkoly na všech 12 stanovištích, museli projevit velkou snahu,vzájemnou 
spolupráci a toleranci, více či méně pomáhat ostatním členům skupiny. Na první pohled se 
zdálo, že projít lávku nad potokem, je zcela snadné. Když ale nevidíte, kam šlápnout nebo se 
vaše tělo pohybuje jinak, než byste si přáli, máte co dělat, abyste se „nevykoupali“. Protože 
mrzlo, až praštilo,vyzkoušeli jsme si, jak se co nejrychleji obléknout. Pro každého nebylo 
snadné prolézt obručí bez doteku. Prošli jsme určenou trasu s nafouknutými balonky 
vloženými mezi sebou. A co byste řekli prolézt kruhem, který jste si nejprve vystřihli z 
papíru formátu A4. Předat si ve skupině krabičku tak, aby se jí nikdo nedotkl rukou a přitom 
putovala mezi všemi, chtělo trochu přemýšlení. Bylo zajímavé seznámit se s některými 
symboly znakové řeči. A protože naši žáci mají filipa, se všemi úkoly připravenými učiteli si 
lépe či hůře poradili. Za každý správně splněný úkol získalo družstvo 2 indicie, ze kterých 
složili první klíč naší hry. Zbýval ještě druhý klíč - hledání úkolů rozmístěných na různých 
místech ve škole. Tak vznikl text: „ Vánoční dárek čeká v odborné učebně.“ Ti nejrychlejší 
usedli v multimediální učebně jako první.  
       A proč právě tato hra? Vždyť mezi námi žijí právě takoví lidé, na jaké jsme si my jen 
hráli. Děti se na chvíli vcítily do problémů, s jakými se někteří lidé setkávají denně. Věřím, 
že na žáky hra zapůsobila a nebudou lhostejní k lidem, kteří jejich pomoc potřebují. 

Mgr. Jana Nezvalová 
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Krajské kolo ve florbale 

    Florbalistky ZŠ Jedovnice překvapily vítězstvím v okresním kole  turnaje Orion Florbal 
Cup 2009 / 2010 v kategorii mladších žákyň a postoupily na kraj.  
    Bojovnost, útočná hra a sportovní štěstí – to jsou hlavní zdroje úspěchu našich dívek. Poté, 
co postupně vyřazovaly renomované školy, rozhodly o výsledku nervy drásající nájezdy. 
Radost byla obrovská. O to větší, že trénujeme v malém prostoru vesnické tělocvičny, ve 
kterém se těžce rozehrávají herní kombinace. Další problémem je nedostatek hráček. Z 
tohoto důvodu se nám ani nepodařilo postavit dvě základní „čtverky“!  
Dnes už máme vítězství v kapse, radujeme se z poháru a diplomů. Posílení čokoládami od 
spolupořádající firmy Orion a za asistence letitého školního florbalového maskota intenzivně 
trénujeme na krajské kolo.  
To se uskutečnilo ve středu 13. ledna 2010 v Pozořicích. Zde se utkalo nejlepších 8 celků 
z celé jižní Moravy a naše hráčky nepostoupily do finálové čtyřky.  
A zde jsou jména našich hráček : 1. Nella Vavrčíková 7.A  kapitánka -- 2. Michaela 
Rylichová 7.A gólmanka -- 3. Nikola Papírníková 7.B gólmanka  --  4. Jolana Syrová 7.B -- 
5. Petra Juříková 7.A  -- 6. Michaela Matušková 7.B -- 7. Simona Kopecká 7.B -- 8. Hana 
Stupinská 7.B  --  9. Anna Kuncová 7.B                                                Mgr. Dana Hrazdírová              
 

 STŘÍPKY ze života školy 
P r o s i n e c    2009 
2.12. Olympiáda v českém jazyce /Nezvalová/ 
4.12. Okresní kolo florbal starší žáci /Srnec/ 

Den otevřených dveří SPŠ Jedovnice /Souček/ 
Volejbalový turnaj pedagogů v Letovicích 

7.12. Anglické divadlo pro 8. a 9. ročník /Doleželová/ 
9.12. Volba MISS školy /Králová/ 
21.12. Vánoční celoškolní projekt Pomáhat si je správné a nejen o Vánocích 
22.12. Vánoční koncert v kinosále KD Jedovnice 
L e d e n    2010 
11.1. Informace o klasifikaci zákonným zástupcům 

Schůzka sdružení CIRSIUM 
13.1. Krajské kolo ve florbale mladší žákyně /Hrazdírová/ 
22.1. Školení výchovné poradenství /Šíblová J./ 
25.1. Pololetní pedagogická rada 
27.1. Soutěže v anglické konverzaci /Doleželová/ 
28.1. Předání pololetního vysvědčení a zápis do 1. ročníku ZŠ 

Přijděte fandit 
    Základní škola Jedovnice se v letošním školním roce zapojila do soutěže Rubikon. Tato 
soutěž chce upozornit na problematiku sázení dětí a mladistvých. Letos probíhá v Plzeňském 
a Jihomoravském kraji. V našem kraji se soutěže účastní 42 škol, my organizujeme školní 
kolo, nejlepší soutěžní družstvo postupuje do oblastního kola, dále do krajského finále. 
Projekt vrcholí soutěžním kolem v červnu v Senátu Parlamentu ČR. 
    Soutěž je určena pro žáky od 12 do 16 let.Školní kolo soutěže má 5 kol. Jednotlivá kola 
soutěže jsou nazvány Zákony, Rychlost, Můj názor, Rozhodni se, Stalo se? Nestalo? Další 
informace najdete na www.projektrubikon.cz. Soutěž naší školy se uskuteční ve středu  
24. února 2010 od 12,30 hodin v sále kina. Srdečně zveme všechny diváky a fandy. 

Iva Králová 
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Netradiční výuka fyziky 
     V úterý 26. 1. se proběhl na ZŠ Jedovnice „Soudní proces“, který probíhal v průběhu dvou 
vyučovacích hodin. 
     Žáci 9. ročníku dostali na první pohled zcela jednoduchý úkol. Měli vyhrát výběrové 
řízení, vedené formou soudního procesu, pro stavbu elektrárny na fiktivním ostrově, na 
kterém je vhodné použít všechny druhy prezentovaných elektráren. Mezi představovanými 
elektrárnami byly zastoupeny takřka všechny typy: tepelná, jaderná, vodní, větrná, 
přečerpávací, přílivová-odlivová a solární. 
      Skupiny měly pro přípravu vyhrazen časový interval 5 dnů. Mohly tedy získat informace 
o své i ostatních elektrárnách. 
      Soudní proces byl rozděl do tří částí. V první části skupina představila svoji elektrárnu, 
princip na kterém funguje a její přednosti a nedostatky. V druhé části členové ostatních 
skupin mohli vznášet argumenty a dotazy, v čem je představovaná elektrárna nevhodná a jak 
budou řešena možná rizika. Po proběhlé diskusi nastala poslední část procesu, ve které 
v několika krátkých větách skupina pronesla závěrečnou řeč. 
      Vše posuzovala porota ve složení - paní zástupkyně Mgr. Štěpánková, zástupkyně 1. 
stupně Mgr. Svobodová, biolog a chemik Mgr. Vávra. Porotci měli za úkol hodnotit přípravu 
skupiny, prezentaci získaných informací, schopnost obhájit svůj názor a reagovat na kladené 
dotazy, aktivitu jednotlivých členů skupiny a vedení závěrečné řeči. Také měli posoudit, 
kterou elektrárnu by pro fiktivní ostrov vybrali. Při tomto výběru vycházeli pouze 
z vyřčených faktů a nebrali v potaz svůj vlastní názor a své přesvědčení. Měli tedy 
rozhodovat stejným způsobem, jako při běžném soudním procesu.             Mgr. Renata Šíblová 

 
Přehled klasifikace ZŠ Jedovnice za 1. pololetí školního roku 2009/2010 

 

Třída Počet 
žáků Třídní učitel Průměrná 

známka 
počet 

vyznamenání 
Průměrný počet 

omluvených hodin
1. A 17 Mgr. BLANKA SVOBODOVÁ 1,00 17 25,9 
1. B 21 PaedDr HELENA SMEJKALOVÁ 1,00 21 31,1 
2. A 17 RADKA ZÁBRANOVÁ Dis 1,02 17 38,8 
2. B 18 Mgr. MAGDA FAJFROVÁ 1,01 18 62 
3. A 17 Mgr. HANA ŠÍBLOVÁ  1,17 17 42,3 
3. B 15 Mgr. MILADA SOTOLÁŘOVÁ 1,15 13 55,3 
4. 26 Mgr. YVONA KOLÁŘOVÁ 1,10 24 43,3 

5. A 18 Mgr. BLANKA NEČASOVÁ 1,46 8 43,6 
5. B 15 Mgr. JARKA KRBEČKOVÁ 1,44 9 48,6 
6. 25 Mgr. JAROSLAV VÁVRA 1,65 9 49,5 

7. A 14 MARTINA ŠMACHOVÁ 1,79 4 59,6 
7. B 17 Mgr. DANA HRAZDÍROVÁ 2,04 3 72,6 
8. 26 Mgr. JANA NEZVALOVÁ 1,66 7 61,3 
9. 31 Mgr. RENATA ŠÍBLOVÁ  1,51 17 63,9 
ZŠ 277  1,36 184 49,8 

Michal Souček, ředitel ZŠ Jedovnice 
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Mateřské a rodinné centrum  Dymáček  o.s. Jedovnice 
žádá všechny, kteří se chtějí zapojit do masopustního veselí, aby přišli 

 v sobotu -- 13. 2. 2010 v 9,00 hod. do KD Jedovnice. 
námi zapojit do masopustního průvodu a 

zachovat tak hezkou tradici. Nezáleží na tom, jestli vám je 
deset let nebo padesát, podstatné je to, 
že se chcete bavit a radovat. A 
masopustní veselice je k tomu jako 
stvořená. A pokud si chcete lámat 

hlavu s maskami, nemusíte, máme k zapůjčení. Po 
telefonické domluvě možnost výběru. Informovat se
můžete na telefonním čísle 721 846 186 nebo 736 
466 952. Našim cílem je udělat náš městys veselejší a zábavnější v tento den, tak 
pojďte do toho s námi. 

************************** 
Divadelní soubor Vlastimil Jedovnice 

připravuje reprízu pohádky Zdeňka Kozáka pro všechny své věrné diváky  

„O     H o n z o v i“      sobota - 20. února 2010, kinosál, začátek v 15 hodin. 
Předprodej vstupenek v prodejně  „Květiny Jaroslava Zelinky“ od 25. ledna 2010. 

    Pojďte se s 

 

POSLEDNÍ   REPRÍZA   **  POSLEDNÍ REPRÍZA ** POSLEDNÍ   REPRÍZA    
************************** 

Mateřské a Rodinné centrum Dymáček, o.s.    si Vás dovoluje pozvat na 
B A Z Á R E K  dětských věcí      J A R O - L É T O  

 v sobotu - 13. 3. 2010 od 9.00 do 12.00 hod.  v sále  KD Jedovnice 
     Máte - li zájem něco prodat, přineste tyto věci dne 12. 3. 2010 do kulturního domu v 
době 15.30 - 17.30 hod.. Pokud chcete jen nakupovat, jste srdečně zváni. 
      Na místě s vámi bude sepsána smlouva o zprostředkování prodeje a vybrány poplatky,  tj. 
5,- Kč za 10 ks. věcí (členové o. s. zaplatí 5,- Kč za 15 ks věcí), které budete chtít prodat 
(oblečení, doplňky pro jarní a letní dny ….) = manipulační poplatek. Každému prodejci bude 
po ukončení bazárku z prodané hodnoty zboží odečteno 15% za zprostředkování prodeje 
(členům o. s. 10%).  Zbytek zboží a utržené peníze budou k dispozici 13. 3.  2010  od 14.00 – 
15.00 hod.  opět v kulturním domě. 
Na Vaši účast se těší za MaRC Dymáček, o. s. organizátorky a přejí hodně úspěchu a šťastnou 
ruku při výběru! 

**************************** 
Pozvánka pro členy a příznivce MS Českého červeného kříže Jedovnice 

Výbor MS Českého červeného kříže zve všechny své členy a příznivce na 
Valnou hromadu 

která se uskuteční ve čtvrtek 18. března 2010 od 16,00 hodin. Bližší podrobnosti se dozvíte na 
plakátech a na Infokanále. 
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Redakce Informací  ***  Městys Jedovnice *** MAS Moravský kras 
připravují 

15.   K n i ž n í   j a r m a r k  –  Jarní (velikonoční)   a 
4. veletrh produktů   z   M o r a v s k é h o    k r a s u 

sobota – 27. března 2010, otevřeno od 8,00 do 16,30 hodin, sál KD Jedovnice 
 burza přinesených knih, časopisů, CD, MC, LP, hudebnin a dalších tiskovin 

(příjem zboží do burzy bude ve středu -- 24. března 2010 od 17,00 do 19,00 hodin ve vestibulu KD Jedovnice) 
 prodej regionální literatury (pohlednice, mapy, turistické známky, tašky, keramika) 

 zboží budou nabízet i soukromí prodejci(speciální mýdla, levné knihy, velikonoční zboží a 
další prodejci)  Veškeré další informace k jarmarku získáte v redakci  tel. 516 528 213 

nebo na e - mailu  - informace@jedovnice.cz. 
Na veletrhu se budou prezentovat většina výrobců, kteří jsou držitelé značky „Mo- 

ravský kras – regionální produkt“: prodej sýrů Niva, ovčí a kozí  produkty, ochutnávka 
sýrů NIVA, prodej medu, medoviny a medových výrobků, ochutnávka medoviny, prodej 

dárkového zboží (mýdla, šátky, šály),prodej výrobků Pivovaru Černá Hora, prodej 
výrobků -- Pštrosí farma (prodej masa, klobás a dalších uzenin) a další program. 

Městys Jedovnice a 
Divadlo Pavla Trávníčka 
uvádějí původní českou 
komedii 
S B O R O V N A  
pátek – 14. května 2010, 
začátek v 19,00 hodin, 
kinosál KD Jedovn
hrají: Pavel Tr
Luboš XAVER Veselý, Petr
Jindrová,  Uršula K
Kateřina Korn
Tunová, Monika Fialková 
Předprodej vstupene
zahájen od 10. února 2010   

                       v Informa
                       nám

 
Jedovnice z

ice 
ávníček, 

a 
luková, 

ová, Hana 

k bude 

Připravujeme *  Fotozprávy * Inzerce

čním středisku na            
ěstí – knihovna Jedovnice. 

 

nají prvního občánka roku 
2010 

áte“. Prvním občánkem 
 v roce 2010 v Jedovnicích je 
ech. Ve svém rodném listě má  

 16. ledna 2010.  

 
  „Tak tady jej m
narozeným
Miroslav Č
vepsané datum
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Pololetní vysvědčení na ZŠ 

   Pololetní hodnocení – vysvědčení mají už za 
sebou žáci jedovnické základní školy. Prvňáč-
kům předal první vysvědčení ředitel školy Mgr. 
Michal Souček. Přehled prospěchu žáků najdete 

na straně 24 a 25.                                                                              (foto archív ZŠ Jedovnice) 
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