
O uplynulém víkendu zažily Jedovnice první letošní výlov. V centru pozornosti byl rybník 
Dymák. Od brzkého rána se jeho hráz plnila návštěvníky, kteří se přišli pokochat pohledem 
na letošní rybí úrodu. Na středu 20. října je naplánován výlov rybníku Vrboví a hlavnímu 
výlovu na Olšovci bude patřit víkend 23. a 24. října.  Všichni jste na hráz srdečně zváni.
Dále v čísle: * Ohlédnutí za volebním období 2006 - 2010 * Pozvání na den otevřených dveří 
v jedovnické průmyslovce * Okénko Policie městyse Jedovnice * Zprávy ze ZŠ, MŠ a ZUŠ * 
ATC Olšovec informuje * Pozvání na akce v říjnu, listopadu a prosinci * Začátek fotbalové sezóny 
2010 - 2011 * Vzpomínání našich pamětníků * Důležité informace pro občany - Změny ve lhůtách 
čištění komínů.
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Ohlednutí za volebním období 2006 - 2010 

Vážení spoluobčané, 
     dovolte mi, abych se v krátkosti pokusil zhodnotit minulé volební období. 
Zvolené zastupitelstvo bylo ustaveno v říjnu roku 2006. V této době byla již druhým 
rokem v plném proudu největší investiční akce - Odbahnění a oprava hráze rybníka 
Olšovce. Nepříznivé klimatické podmínky a skutečnosti, které vlastní projekt  neřešil, 
nás donutili k tomu, že celá akce byla úspěšně dokončena až v červnu 2007. 
     Ve spolupráci s Vodárenskou a.s. jsme vyměnili vodovodní a kanalizační řad na 
prostranství u sochy K.H.Borovského a následně celé místo upravili do nynější 
podoby. Během dalších měsíců jsme rozšířili komunikaci na Větřák. V  témže  roce  
byla přebudována jídelna a kuchyň na základní škole. Současně byly opraveny stropy 
a podlaha tělocvičny ve škole mateřské.  
      Získáním dotace z Jmk se nám podařilo opravit osvětlení lesní cesty směrem na 
Větřák i schodů vedoucích k základní škole. V dalším roce jsme ze stejného zdroje 
opravili vstup do klubovny Skautů v Chaloupkách  a  Pionýrů  u KD. 
      Po jednáních se Sokolem Jedovnice jsme převzali do své správy tenisové kurty, 
které byly pronajaty a upraveny, a tak vzniklo jedno z nejhezčích míst pro sport i 
odpočinek v Jedovnicích. 
      V tomto roce se nám podařilo odkanalizovat ATC Olšovec. Stejnou trasou, pod 
dnem rybníka, jsme přivedli do autokempu také pitnou vodu a optický kabel pro 
připojení kabelové televize a internetu. Zároveň bylo opraveno osvětlení promenádní 
cesty směrem na Rivieru.  Díky další získané dotaci - tentokrát z EU - bylo 
vybudováno 13 chat v autokempu, každá s vlastním sociálním zařízením a moderním 
vybavením.  
       Na základní škole byly ze stejného zdroje vybudovány dvě odborné učebny a 
získány prostředky na terénní vyučování. Obec též obdržela finanční prostředky na 
svou propagaci v rámci Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras. 
       Byla  vybudována cyklostezka mezi Jedovnicemi a Kotvrdovicemi. Bohužel 
dotační tituly z evropských peněz nelze použít na opravy chodníků a místních 
komunikací.  
       Kromě mnoha úspěšných projektů byly podány i některé, jež přijaty nebyly. Byl 
to např. projekt opravy obecního domu č. 44, o jehož schválení se znovu pokusíme. 
Zatím posledním podaným projektem je žádost o dotaci na vybudování Sběrného 
dvora. Problémem všech těchto projektů je spolufinancování, ale i to se nám zatím 
vždy podařilo vyřešit.  
       Posledním naším úspěchem je získání dotace z Jmk na opravu místní komunikace 
v Habeši, která navazuje na cyklostezku. Po uskutečněné výměně vodovodního řadu 
plánujeme ještě před opravou v této části vyměnit plynovod. A pak již opravě nic 
nestojí v cestě. Získávání prostředků  na opravy komunikací bývá velmi obtížné, 
protože městys svou velikostí nespadá do žádné kategorie, kde lze o tyto finance žádat 
a evropské peníze, jak už jsem se zmínil, nelze použít.   

Informace z rady a zastupitelstva 
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       V součinnosti s bytovým družstvem Veselec se nám podařilo opravit střešní plášť 
na 53 bytových jednotkách Zahradní ulice. V letošním roce opravíme  stejným 
způsobem i střechu domu s pečovatelskou službou.  
       Dále začneme v místě průmyslové zóny napojovat inženýrské sítě, které budou 
moci využívat nejen výrobní firmy, ale i budoucí bytová výstavba směrem 
k Legionářské ulici. Tato plocha byla navržena do nového Územního plánu.  
Avšak nejen tyto investiční akce byly náplní práce obecního zastupitelstva.  
       Po celou dobu podporujeme naše příspěvkové organizace, základní i mateřskou 
školu, dobročinné spolky a sdružení. Ne vše se nám podařilo vyřešit, a proto další 
úkoly zůstanou na novém zastupitelstvu.  
       Každodenní práce na údržbě, úklidu a obnově obecního majetku stojí veliké úsilí a 
v neposlední řadě také finanční prostředky, které není jednoduché v této době zajistit. 
Proto mi dovolte, abych závěrem upřímně poděkoval všem těm, jež se jakýmkoliv 
způsobem podíleli v uplynulém volebním období na rozvoji naší obce. Zvláště všem 
členům obecního zastupitelstva, pracovníkům úřadu městyse a také Vám 
spoluobčanům. 
Do dalších dní Vám přeji hodně úspěchů a zdraví.      Ing. Jaroslav Šíbl , starosta městyse 

 
Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 82  ze dne 21.07.2010 

Na základě předložených zpráv a projednaných záležitostí: 
 
Rada městyse schvaluje 

 snížení poplatku za kabelovou televizi, žadatel Ing. Z. Gottwald, Brno, dle 
předloženého návrhu. 

 výjimku z OZV č. 5 / 2005 O pořádání veřejných produkcí a zajištění veřejného 
pořádku na hudební produkci dne 21. 08. 2010 do 01 hodin, žadatel Klub 
vodních sportů Jedovnice, o. s. , Jedovnice. 

 pronájem kulturního domu na Setkání cestovatelů ve dnech 01. 10. - 03. 10. 
2010, žadatel CK Alpina Brno, dle předloženého návrhu. 

 licenční Smlouvu o užití děl s textem či bez textu při promítání AV děl na rok 
2010, předkladatel OSA Praha. 

 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí pečovatelské služby, žadatel J. Plisková, 
Jedovnice, dle předloženého návrhu. 

 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí pečovatelské služby, žadatel  
M. Lošťáková, Jedovnice, dle předloženého návrhu. 

 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí pečovatelské služby, žadatel  
D. Němcová, Jedovnice, dle předloženého návrhu. 

 rozpočtové opatření č.3/2010 dle předloženého návrhu. 
 
 

Zprávy z rady a zastupitelstva 
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Rada městyse bere na vědomí 
 vyhodnocení kalkulace ceny vodného a stočného k 30. 06. 2010, předkladatel 

VAS a. s. Boskovice. 
 oznámení o sobotní směně firmy Koplast spol. s. r. o. Jedovnice dne 17. 07. 

2010. 
 protokol o veřejnoprávní kontrole provedené 28. 06. 2010 v Mateřské škole 

Jedovnice. 
 informaci o neposkytnutí dotace z prostředků JMK na projekt Informační 

zpravodaj mikroregionu Jedovnicko. 
 pozvánku Jachtklubu Adamov na závody plachetnic Finnlandia Cup, který se 

koná ve dnech 28. 08. - 29. 08. 2010 na rybníku Olšovec.  
 Protokol o výsledku následné kontroly na dotaci Víceúčelový objekt pro aktivity 

mládežnických organizací a spolků, kontrolu provedlo MMR Praha. 
Rada městyse souhlasí  

 s umístěním památníku prof. Doležala na pozemku p. č. 2675 / 1 v k. ú. 
Jedovnice, která je v majetku  MeU Brno, ŠLP Křtiny, a se zjednodušeným 
územním řízením, žadatel  Mendelova univerzita v Brně, ŠLP Křtiny. 

 s převodem členských práv a povinností k bytové jednotce A2 2B z pana A. 
Worbise, Jedovnice, na N. Malíkovou, Raková u Konice. 

 s udělením licence na provozování veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní 
pro dopravce ČAD Blansko, a. s., Blansko, na linku Blansko – Jedovnice –
Senetářov – Ruprechtov - Vyškov. 

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

 s udělením licence na provozování veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní 
pro dopravce ČAD Blansko, a. s., Blansko,  na linku Brno – Ochoz – Křtiny -
Jedovnice. 

 s konáním námětového cvičení vojenské jednotky pro dětský tábor dne 19. 08. 
2010 od 16 do 20 hodin, žadatel Obec Ježkovice. 

 s vedením objížďky při soutěži Admiral rally Vyškov dne 11. 09. 2010, žadatel 
Hanácký rally Klub v AČR Vyškov, dle předloženého návrhu. 

 s účastí Městyse Jedovnice v publikaci Cestujeme po Jihomoravském kraji, 
připravované společností Aspida s.r.o. Brno. 

Rada městyse nesouhlasí 
 s umístěním prodejního stánku s textilem na parkovišti u rybníka Olšovec, 

žadatel p. A. Kejík, Boskovice. 
 

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 83  ze dne 11.08.2010 
Na základě předložených zpráv a projednaných záležitostí: 
Rada městyse schvaluje 

 výjimku z OZV č.5/2005 O pořádání veřejných produkcí a zajištění veřejného 
pořádku dne 20. 08. 2010 do 02 hodin, žadatel R. Ševčík, Jedovnice. 



Informace 5/2010 
 

4 
 

Rada městyse bere na vědomí 
 informaci o postupu prací při opravách na ZŠ Jedovnice.  
 Akceptování žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu 

Životní prostředí na Sběrný dvůr odpadu Jedovnice. 
 zprávu jednatelů o provozu Olšovce s. r. o.. 
 oznámení J. Mojžíška, Jedovnice, o jednáních, týkajících se podnájmu objektu 

A v budově lihovaru, Na Kopci 83, Jedovnice. 
 návrh seznamu na vyřazení nepotřebných věcí ze dne 23. 07. 2010, předkladatel 

MŠ Jedovnice. 
 oznámení firmy Koplast Jedovnice o provozu firmy 16. 08. 2010, který bude od 

16,00 do 22,00hodin z důvodu vypnutí el. proudu. 
 sdělení JMK, KÚ JMK, odbor životního prostředí, že žádost o dotaci na 

Rozšíření vodovodu a kanalizace - Kombůt nebyla kladně vyřízena. 
 Rada městyse souhlasí  

 s udělením licence na provozování veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní 
pro dopravce VYDOS BUS a.s., Vyškov,  na linku Blansko – Jedovnice –
Senetářov – Ruprechtov - Vyškov. 

 se stavbou kůlny na nářadí na pozemku p. č. 2367 v k. ú. Jedovnice a se 
zjednodušeným územním řízením, žadatel J. Pavloň, Jedovnice, za předpokladu, 
že stavba bude povolena jako dočasná. 
 

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 84  ze dne 25.08.2010 
Na základě předložených zpráv a projednaných záležitostí: 
 
Rada městyse schvaluje 

 cenu 8,- Kč / m2 na pronájem pozemků v majetku městyse, které jsou zastaveny 
bytovými domy č. p. 566, 634, 635, 636 

 Nařízení městyse č. 2 / 2010 O maximálních cenách za přiložení a odstranění 
technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla platných na katastrálním 
území městyse Jedovnice 

 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí pečovatelské služby mezi Městysem 
Jedovnice a paní D. Němcovou, Jedovnice, dle předloženého návrhu 

 Smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby mezi Městysem Jedovnice a panem 
V.  Nejezchlebem,  Jedovnice 

 částku za pronájem termoporty ve výši 20,- Kč/měsíc  
 rozpočtové opatření č. 4 / 2010 dle předloženého návrhu 

Rada městyse bere na vědomí 
 zprávu jednatelů o provozu Olšovce s. r. o. 
 informaci o průběhu jednání, týkajících se vedení inženýrských sítí do 

průmyslové zóny 
 sdělení Města Blanska, že se nezúčastní Regiontouru 2011 
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 oznámení MěÚ Blansko o zahájení řízení povolení zvláštního užívání 
pozemních  komunikací II/373, II/379, III/37365, na cyklistické závody GT 
ZASKAR 2010, žadatel Galant Brno, s. r. o. Brno 

 oznámení o přípravě taktického cvičení jednotek HZS 
 oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření ve dnech 20. 09. - 21. 09. 2010 

 Rada městyse souhlasí  
 s vedením inženýrských sítí po pozemcích p. č. 870, 871, 873, 833, 834/1, v k. 

ú. Jedovnice, které jsou v majetku městyse, žadatel Mgr. M. Šebela, Jedovnice, 
dle předloženého návrhu 

 se stavbou přístřešku na nářadí, žadatel T. Chlupová, Jedovnice, dle 
předloženého návrhu 

Rada městyse nemá námitek 
 k prodloužení termínu částečné uzavírky silnice III/3783 Holštejn - Lipovec do 

31. 12. 2010, žadatel SÚS JMK Brno 
Rada městyse stanovuje 

 podmínky pro rovná práva volebním subjektům v předvolební kampani: 
1. vstup volebních subjektů do vysílání kabelové televize prostřednictvím 

Infokanálu v rozsahu 1 vstup v trvání 2 minut v termínu 05. 10. - 12. 10. 2010 
včetně 

2. prezentace ve zvláštním vydání Informací, volební číslo, v rozsahu 2 stránky pro 
každý volební subjekt. CD s materiálem bude předáno p. M. Gabrielové do  
24. 09. 2010, předání možno dohodnout telefonicky, číslo telefonu 607645152, 
dostupnost 6,00 – 21,00 hodin. 

      3. plakátovací plochy zůstávají nezměněny 
 
Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 85  ze dne 15.09.2010 
Na základě předložených zpráv a projednaných záležitostí: 
 
Rada městyse schvaluje 

 Smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby mezi městysem Jedovnice a paní A. 
Ručkovou, Jedovnice, dle předloženého návrhu 

 Smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby mezi městysem Jedovnice a paní J. 
Grimovou, Jedovnice, dle předloženého návrhu 

 Smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby mezi městysem Jedovnice a panem 
Z. Štreitem, Jedovnice, dle předloženého návrhu 

 prominutí nájmu za rok 2010 firmám J. Sýkora, Jedovnice, Aleš Kyzlink, 
Jedovnice, dle předloženého návrhu 

Rada městyse bere na vědomí 
 sdělení firmy Koplast s. r. o. Jedovnice o nepravidelném provozu do 20 hodin a 

o sobotách do 12 hodin do konce roku 2010 
 žádost Klubu vodních sportů o. s. Jedovnice o snížení nájmu dle předloženého 

návrhu 
 stížnost Pavloňových, Jedovnice 
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 Rada městyse souhlasí  
 se zřízením věcného břemene na parcele p. č. 680 / 1 v k. ú. Jedovnice, která je 

v majetku městyse, žadatel P. Škaroupka, Blansko, dle předloženého návrhu 
 se zřízením nové el. přípojky, žadatel I. Horáková, Ořechov, dle předloženého 

návrhu 
 se stavbou Partyzánka - Jedovnice e. č. 539 - změna horní stavby a úprava 

vedlejších staveb restaurace, včetně přípojky splaškové kanalizace a lapolu, 
žadatel L. Vaculík, Jedovnice, dle předloženého návrhu 

 s provedením úprav v budově bývalého lihovaru, žadatel P. Gryga, Jedovnice, 
dle předloženého návrhu 
 

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 86  ze dne 20.09.2010 
Na základě předložených zpráv a projednaných záležitostí: 
 
Rada městyse schvaluje 

 zadání výběrového řízení na výběr dodavatele stavby „Výstavba inženýrských 
sítí v lokalitě průmyslové zóny – Pod Horkou“  firmě Wallet, s. r. o., Praha 

 komisi na výběr dodavatele stavby „Výstavba inženýrských sítí v lokalitě 
průmyslové zóny – Pod Horkou“ ve složení: Ing. Jaroslav Šíbl, Jedovnice, 
náhradník Jan Jelínek, Jedovnice, Leoš Blažek, Jedovnice, náhradník Ing. Kamil 
Kvasnica, Jedovnice, Ing.  Antonín Dvořák, Jedovnice, náhradník Ing.  Josef 
Matuška, Jedovnice, zástupce firmy SVAK Boskovice Ing.  Jindřich Král, 
náhradník zástupce firmy SVAK Boskovice Ing. Oldřich Dryšl, zástupce firmy 
VAS a. s. Boskovice Ing.  Josef Vágner, náhradník zástupce firmy VAS  a. s. 
Boskovice Ing. Milan Šeránek 
 

Usnesení ze zasedání  Zastupitelstva městyse Jedovnice, konaného dne 20.09.2010 
na Úřadu městyse Jedovnice, dveře č. 20. 
Na základě předložených zpráv a projednaných záležitostí Zastupitelstvo městyse 
Jedovnice: 
Schvaluje: 
 

1. zapisovatelku paní Marii Gabrielovou, tajemnici ÚM 
2. ověřovatele zápisu pana Jana Jelínka, pana Ing. Davida Grima 

     3.  zprávu starosty městyse o kontrole úkolů ze zasedání zastupitelstva městyse,       
           konaného dne 14. 06. 2010 

4. rozpočtová opatření č. 3, č. 4 a č. 5 / 2010 dle předložených návrhů 
5. prominutí pohledávek ve výši 180.606,50Kč za zesnulého pana I. Šenkýře, 

Jedovnice 
6. paní E. Košábkovou, Jedovnice a paní L. Pokornou, Jedovnice, do funkce 

přísedící u Okresního soudu Blansko na funkční období 2010-2014 
      7.  Mandátní smlouvu č. 32/2010 mezi Městysem Jedovnice, a firmou Wallet s.r.o.,   
           Praha 2,  na zpracování veřejné zakázky Územní  plán Jedovnice 
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8. Smlouvu o dílo č. 85 – 399 - 10 s firmou REKO a. s., Brno, na opravu střechy  
Domu s pečovatelskou službou, Jedovnice. Cena díla je 948.196,50Kč vč. DPH 

      9.  Smlouvu o převodu práv firmy Koplast spol. s. r. o. Jedovnice a Městysem 
           Jedovnice,  spojených s umístěním stavby „Školící a administrativní objekt,   
            výrobní hala“ týkající se  komunikačního napojení nového sjezdu a nájezdu na  
           silnici č. II / 379 

10. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o vedení, údržbě a opravách   
      inženýrských sítí po soukromých pozemcích mezi Městysem Jedovnice a    
      majiteli  pozemků B. Pařízkovou, Sloup v Mor. krasu, manželi V. a I.           
      Kleinovými, L. Kostkou, Jedovnice, M. Kostkou, Kotvrdovice, ČR  
      Pozemkovým fondem ČR, Praha 3, dle předloženého návrhu 
11. prodej nemovitosti p. č. 249 / 3 o výměře 71m2 – zahrada - zapsané na LV č. 1    
      pro k. ú. a obec Jedovnice kupujícím Z. Urbánkem  a M. Urbánkovou,      
      Jedovnice, za dohodnutou  kupní cenu 6.336,- Kč 
12. prodej nemovitosti p. č. 249 / 4 o výměře 38 m2 – zahrada - zapsané na LV č. 1 

pro k. ú. a obec Jedovnice kupujícím V.  Málkem, Jedovnice, a D. Grmelovou, 
Blansko, za dohodnutou kupní cenu 3.228,- Kč 

13. znění kupních smluv Městys Jedovnice - M. a Z. Urbánkovi, Jedovnice a 
Městys Jedovnice - V. Málek, Jedovnice, a D. Grmelová, Blansko  

14. koupi víceúčelového komunálního vozidla Magma - Alficar 
15. způsob financování nákupu vozidla Magma Alficar formou leasingu s akontací 

30-50% nebo zafinancováním z rozpočtu městyse 2010 
16. výběrovou komisi na výběr nejvhodnějšího způsobu financování nákupu vozidla 

Magma Alficar ve složení starosta Ing. Jaroslav Šíbl, Tomáš Kratochvíl, Zdeňka 
Korčáková, Ing. Josef Matuška, Ing. David Grim 

17. vybudování inženýrských sítí dle projektové dokumentace Abras projektový 
ateliér s.r.o., Blansko 

18. způsob financování výstavby inženýrských sítí v průmyslové zóně z rozpočtu 
městyse, případně pomocí úvěru dle usnesení ze ZM ze dne 15. 3. 2010 A8, B1, 
D1,2,319. způsob úhrady ceny napojení  stavebníků  průmyslové zóny.Firma 
Koplast s.r.o částku  max. 500 tis. Kč,- (možno řešit odečtem nákladů spojených 
z vlastní realizace stavby, které by přecházely na městys a splátkovým 
kalendářem),  další stavebníci  provedou na  své náklady komunikační napojení 
v délce své vlastnické parcely (kolem celého svého pozemku) v souladu 
s napojením odpovídajícím záměru městyse 

20. zadávací podmínky pro výběrové řízení na zhotovitele územního plánu (výzva 
k podání nabídky) dle předloženého návrhu 

21. prominutí nájmu ve výši 35.000,- Kč za období 01. 01. 2010 - 30. 04. 2010 za 
objekt „Pizzerie“ v Olšovci, s.r.o., nájemce pan P. Fridrich, Brno, z důvodu, že 
nájemní smlouva byla na žádost Olšovce, s. r. o., Jedovnice, ukončena k 30. 04. 
2010 a v období od 01. 01. 2010 - 30. 04. 2010 nebyla nájemcem v pronajatém 
objektu provozována žádná činnost 
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22. částku 450.000,- Kč panu A. Nečasovi, Jedovnice, jako finanční vyrovnání za 
provedené práce při opravě restauračního zařízení Olšovce s.r.o.,  Jedovnice 
(budova jachtklubu) 

23. doplnění rozpočtového opatření č. 5 / 2010 o částku 450.000,- Kč ve výdajové 
části, která nebyla rozpočtována 

24. přijetí dotace na „Opravu úseku  cyklotrasy poškozeného přívalovými dešti„    
      z rozpočtu  JMK 
25. Smlouvu o poskytnutí  dotace z rozpočtu  Jihomoravského kraje č. 

003722/10/OOR na „Opravu úseku  cyklotrasy poškozeného přívalovými dešti „ 
ukládá radě městyse: 

1. jmenovat výběrovou komisi na výběrové řízení „Výstavba inženýrských sítí    
    v lokalitě průmyslové zóny  -  Pod Horkou.“ a vybrat nejvhodnějšího dodavatele 

C. pověřuje: 
1. starostu městyse podpisem kupních smluv městys Jedovnice - M. a Z. 

Urbánkovi, Jedovnice a městys Jedovnice - V.  Málek, Jedovnice, a D. 
Grmelová, Blansko 

2. starostu městyse podpisem Smlouvy o poskytnutí  dotace z rozpočtu  
Jihomoravského kraje č. 003722/10/OOR  na „Opravu úseku  cyklotrasy 
poškozeného přívalovými dešti            Marie Gabrielová, tajemnice ÚM Jedovnice 

 
Objevy 

 
Kdysi jsem potřeboval zapsat dar na opravu kostela v eurech, a proto jsem hledal, 

jak napsat tuto měnu zkratkou. Bádání mi zabralo nejméně stokrát víc času, než 
kdybych to napsal rovnou slovem, což jsem nakonec stejně musel učinit. Od té doby 
jsem tak činil dodnes. Když jsem mluvil s někým, kdo by mi jistě to tajemství 
zvláštního písmenka ochotně prozradil, nevzpomněl jsem si na to. Nebyl to problém, 
který by mě nějak trápil. Až dnes jsem učinil nečekaný objev. Psal jsem ohlášky na 
příští týden a chtěl jsem kvůli úspoře místa napsat jedním slovem, že někteří půjdou 
pěšky a jiní pojedou nějakým dopravním prostředkem na pouť do Sloupu. Napsal jsem 
tedy j(e)deme. Přesněji řečeno – chtěl jsem to takto napsat. Na monitoru se totiž 
objevilo j€deme. Pokud je mezi vámi někdo, kdo se také snažil napsat €, nevěděl, jak 
na to a zapomněl se zeptat, už víte, jak na to. 

Takových nepodstatných neznalostí bude vždycky víc než našich znalostí. Člověk 
nemůže vědět všechno. Stačí se podívat na nějakou televizní vědomostní soutěž. 
Nikoho to nemusí trápit, kdybychom ty informace potřebovali, nějak bychom se k nim 
dopracovali. Někdy ovšem narazíme na něco, co bychom vědět měli, ale nevíme, 
protože jsme nevěděli, že to vědět máme, že to budeme potřebovat. S tím toho moc 
nenaděláme, snad jen to, že budeme k životu přistupovat podobně jako k hledání hub. 
Člověk nejdříve musí mít potřebu houby hledat, rozmyslí si, kde je bude hledat, vydá 
se tam s patřičným vybavením a pak už jen s hlavou pokorně skloněnou k zemi 

Duchovní sloupek 
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zkoumá terén. Někdy najde houby tam, kde je nečekal, jindy zjistí, že na jeho 
stoprocentně jistém místečku už sklízel někdo jiný. To patří ke kouzlu houbaření a je 
to jeden z důvodů, proč nám vlastnoručně nasbírané houby chutnají více než darované 
nebo koupené. 

Takové vědomostní houbaření může být užitečné třeba k tomu, abychom se na 
sebe méně mračili, abychom předcházeli zbytečným nedorozuměním. Hodně dlouho 
mi například trvalo, než mi došlo, že mnozí lidé necítí rozdíl mezi slovy ‚farář‘ a 
‚kněz‘. Zvyk je zvyk a pro mnoho lidí je farář jediným knězem, s nímž se setkali. 
Jenže pak se stane, že přijdou na faru požádat o souhlas s tím, aby jejich dítě pokřtil 
pan farář XY ve farnosti Z, a když jim řeknu, že XY už není farář, dívají se na mě, 
jako by mi přeskočilo, což není ideální základ pro další konverzaci. Já ovšem na rozdíl 
od nich vím, že člověk vysvěcený na kněze může být pověřen různými úkoly, většinou 
je to správa farnosti, ale může to být třeba péče o studenty, vyučování, vědecké bádání, 
řízení televize Noe nebo radia Proglas. Každá farnost má jen jednoho faráře stejně jako 
škola má jednoho ředitele a městys jednoho starostu, a žádnou z těchto funkcí nemá 
člověk na doživotí, zatímco knězem zůstává vysvěcený člověk pořád stejně jako 
inženýr inženýrem, i když je už 10 let v důchodu. Farář má v 75 letech povinnost 
požádat biskupa o uvolnění z úřadu, a když je žádost přijata (což může být po několika 
letech, pokud je dotyčný zdráv na těle i na duchu), stává se výpomocným duchovním 
podřízeným faráři nebo odejde do některého z domovů pro staré kněze. Zmíněné 
žadatele o křest v jiné farnosti ovšem nikdy nenapadlo zabývat se těmito věcmi a 
nedorozumění je na světě. 

Žádný učený z nebe nespadl. Počítejme s tím, že nevíme všechno my ani ti druzí, 
a zkusme si místo mračení nebo udiveného kroucení hlavou (svou vlastní) příležitostně 
a s citem pomáhat s rozšiřováním duchovních obzorů. Alespoň s lidmi, kteří mají 
zájem.                                                                                               Václav Trmač, farář 
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                                                 Bazárek si získává oblibu 
    V sobotu 18. září pořádalo MaRC DYMÁČEK o. s další bazárek, opět spojený s 
bleším trhem. 
     I tentokrát byl zájem velký a to takový, že nafouknout prostory sálu v KD by 
nebylo od věci. Sešlo se tolik prodávajících, že bylo nutné donést i více stolů a ne na 
všechny zbylo... 
    Tentokrát bylo opět možno zakoupit nejen oblečení, keramiku, ale i různé drobnosti 
do domácnosti a další různé drobnosti tak jak již na uplynulých akcích tohoto typu. 
     Prostor sálu "praskal ve švech", proto bylo opravdu z čeho vybírat. Také 
nakupujících bylo tentokráte více, již před devátou hodinou čekalo na otevření několik 
lidí a ihned po otevření se sál zaplnil nakupujícími. 
      Doufáme, že i příští podobné akce, ať už bazárek či blešák, se budou opět těšit 
takovému zájmu jako doposud. 
      Na závěr chci za MC poděkovat všem, kteří na akci podali pomocnou ruku, 

tentokráte byla opravdu 
každá pomoc velice 
důležitá!     Eva Hinštová 

 
Den, kdy svítí Světlušky 

 
Ve středu 8. září se do 
Jedovnic roz-létlo 5 
Světlušek v originálním 
kos-týmu: Lenka Krá-
korová, Ivana Ku-čerová, 
Natka Ne-jezchlebová, 
Lucka Buchtová a Gabča 
Plchová. Projekt Svět-
luška, který pomáhá 
dětem a dospělým 

s těžkým zrakovým postižením, 
funguje již od roku 2003 a jeho 
patronkou je Aneta Langerová. 
V Jedovnicích jsme vybraly nemalou 
částku 7.736,- Kč. Děkujeme všem, 
kteří přispěli do kasičky a rozhodli se 
tak nevidomým darovat trochu 
světla. Více informací můžete najít 
newebových stránkách 
www.svetluska.net                  
            Za tým Světlušek  
                                 Ivana Kučerová 

Zprávy z Jedovnic 
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Krajiny EMILY 
 
      „Tato povídka vznikla inspirována skutečným životním příběhem. Pokud jeho představitelka 
přežila venku poslední tuhou zimu, možná ji potkáte na cestě brněnskými ulicemi. Jestli jí nabídnete 
suchý chléb a černý čaj, velmi kultivovaným způsobem Vám za to poděkuje." 
 

„Olízej si rány a jeď dál!“ vykřikne někdo z podchodu. Je to zastřený hlas, podivný, ve 
své podstatě zabraňující jakémukoliv osvobození v pohybu. 

Žena ho nevidí, ale ohlédne se. Leží na dlažbě chodníku rozprostřená jak pohoštění, 
s těžkým, prastarým kolem na zádech, zrezivělým věčným deštěm a chladem. 
„Sounáležitost!“ napadá ji v tom okamžiku, kdy sbírá své tělo ze země.  

Vnímá sama sebe v odrazu výkladní skříně a na chvíli její obraz vyplní tělo 
umělohmotné panny v oblečku, kterému se Emily pobaveně zasměje. „Sounáležitost je víla, 
nesoucí mezilidské vztahy ke kolébce samotného božství!“ dokončuje Emilina vzpomínka 
slova někdejší profesorky z reálného gymnázia. „Bože, vždyť už je to dobrých padesát let!“  

Vzdychne. Tahle škola ji vedla do života. A byl to šťastný, opravdu plný život a byl by 
takový zůstal, kdyby v Americe nepřišla o milovaného muže. Chytí se rukama za spánky. 

Vrátila se pak domů, kde o všechno přišla. Tenhle svět ... otřásá se. Hlava už odmítá 
některé věci přijmout. Pomátla se snad. Její osobnost si však zachovala způsoby a 
vystupování dobře vychovaných dam.  

Obraz ve vitríně jí po chvíli ozřejmí, že je to ona sama. „Vypadni krávo! Co tady brzdíš 
provoz!“ okřikne ji mladík tak mlaďounký, že by se stokrát vešel do jejího života.  

Emily zavrtí odmítavě hlavou. Pevně stiskne řidítka velocipedu a nasedá. Má dobrou 
náladu, protože její bolavá kolena zvládla bez újmy pád a protože ujíždí na teplou polévku do 
azylového centra pro lidi bez přístřeší. Emily už také nemá žádnou střechu (o té americké 
mívá občas sny), zato ale vlastní stan zamaskovaný zelení, v blízkosti jakéhosi supermarketu 
v okrajové části města.  

„Jedémm!“ zvolá dlouze pokřikem indiánského náčelníka a s odrazem v bolavých 
chodidlech se řítí čtvrtí mezi zahrádkami. Její zvonivý Viktorčin smích posype kolemjdoucí, 
jež míjí; někteří se zaklením uskočí do stran.Ve svém černém odění teanegerovské generace 
vypadá jako motorizovaná věštkyně, či stařík ve vampírovém plášti, drandící na skládacím 
přístroji jako z filmu Tajemný hrad v Karpatech, do skalisek v zakletých horách. Emilina 
mapa je však jasná. Projíždí se na bicyklu napříč stoletím, jak se jí zachce a tuhle svobodu 
nikomu za pár drobných neprodá. Uši jí zdobí sluchátka opolstrovaná modrozelenou umělou 
kožešinou.  

V rukavicích bez prstů dotlačí kolo do průjezdu azyláku. „Paní Tomanová! Konečně jste 
zahodila ty chřusky!“ zajásá asistentka centra a s potěšením hledí na nohy stárnoucí 
otužilkyně, které konečně vězí v teplých botách. „No jo, no jo,“ přitakává rozvážně Emily 
s modrojasem v očích a nepřetržitě snivým úsměvem na rtech. Rozhlíží se jak hříšník v nebi a 
způsobně, s etiketou jí vlastní žádá o polévku, kus chleba a místo ve sprše.  

Při hygieně nastává problém. Emily nesnáší limity a snaží se upřednostnit své pořadí. 
Napomenuta spolu s vysvětlením však pokorně usedá, pak zas trochu zmateně šouravými 
krůčky křižuje po místnosti a přitom se s hrnečkem čaje v pravici dlouze prohlíží v zrcadle a 
estetickými pohyby si upravuje vlasy a výstroj. Valčíkovým krokem dopluje k asistentce. „To 
bude bájo! Já se na tu koupel tak těším!“ hlaholí a stisknutými pěstičkami dotvrzuje svůj 
pocit. V očích jí při těch slovech jiskří tisíce jiskrných světel, dávno odtržených od chladu 
tohoto světa.  
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Ve sprše si lebedí slušnou dobu. Ušpiněné oblečení však nevymění za nic na světě. Není 
zcela běžné, aby v těchto podmínkách dáma zůstala dámou. Emily jí však zůstala zcela jasně. 
Osvěžená a prohřátá se usadí na židličce a v elegantní pozici vychutnává příchuť lahodného 
čaje. Když požádá o přihřátí dalšího šálku a je jí vyhověno, vyrazí nadšené“ „Jupííí!“ 
Rozesměje tím atmosféru v místnosti. Jiný bezdomovec vyndá z kapsy foukací harmoniku a 
loudí z ní velmi dobře tóny vážných skladeb.  

Čas uplývá a Emily hledí na mladého muže, sedícího za stolem v meditaci přivřených 
víček s růžencem propleteným v dlaních. Je vidět, že se modlí velmi usilovně. Emily k němu 
přisedá a hledí na něj upřeně a tiše jako kámen. Je to, jakoby poraněný, otrhaný anděl od sazí 
usedl s důvěrou pod strom stvoření. Muž je teď jejím zázemím a ona šelestivou řekou, jež se 
rozbíhá pod jeho nohama, dlouho se bála pustit, ale teď obtéká jeho složená zavazadla jako 
kořeny, tak marné v našem životě, když už ničemu nepatří. Po chvíli podá muži své ruce a on 
se nebrání.  

V nehybném společenství připomínají symbol dávné tradice – matku a syna. Když se 
dotyčný rozloučí, také Emily se rozhodne odejít a zanedlouho vyjíždí na další cestu. Skočí do 
pedálů a rozhýbává svá kolena. Míří ke svému stanu v přístavu za obchodním domem.  

„Paní Tomanová! Paní Tomanová!!“ uslyší náhlé hlasy sílící v chaosu. Jsou děsivé, 
drtící a k nim se přidává ještě ten z dnešního rána. „Olízej si své rány TY...!“ Emily začíná 
prolévat mozek tříšť oceánu. To je nespravedlivé, nespravedlivé! Emily šlape do pedálů 
s nejvyšší rychlostí jaké je schopna. Musí jim ujet. Navždycky. Projíždí teď jednou 
americkou ulicí, po které chodila se svým mužem. Když pokoří tuhle křižovatku, dostane se 
za město daleko rychleji. Na chodníku vráží do policisty a padá.  

Probouzí se po mnoha pozemských hodinách na bílé pelesti a cítí se udiveně. „Můj stan! 
Kde je můj stan!“ vydechne v úzkosti. Její pohled však upoutá obraz na protější stěně 
nemocničního pokoje. Obraz s velikým stromem uprostřed, jehož nesčetné větve se navzájem 
dotýkají. Hovoří k ní tiše a přívětivě. Žena bez domova na něm vidí přelety krásných motýlů, 
které jiné lidské oko neuvidí a ucho nezaslechne... Je znovu plná radosti, neboť stojí na prahu 
krajiny, jejíž poselství dokáže pochopit jen ona.                                            Hana Bartošková 
 

Ohlédnutí za vernisáží 
 

     MaRC Dymáček o. s. se zapojil do akce Jak se žije v MC aneb MC jako služba 
rodině.  Ve dnech 30. 8. - 2. 9. 2010 bylo možné v kulturním domě navštívit výstavu . 
      První den, tj. pondělí 30. 8., bylo dnem oficiálního zahájení této téměř týdenní 
akce, ve které jsme návštěvníky chtěli co nejvíce seznámit s činností MC (zejména 
toho našeho  – Dymáčku). Následující dny byly tedy naplněny doprovodným 
programem, jako např. dílničkami (výroba ozdobných ramínek, bižuterie, drobných 
hraček pro děti, dále se hrály deskové stolní hry, cvičilo se…). Chtěli jsme našim 
maminkám i všem přichystat něco nevšedního, a tak jsme pozvali Standu a Vandu, 
kteří dokáží skvěle nejen pobavit, ale i zábavnou formou děti (i dospělé) naučit 
správným návykům. Představení jsme však museli nakonec odvolat, neboť zájem ze 
strany rodičů nebyl takový, jaký být měl, což je veliká škoda. 
    Proč se vlastně do této akce Dymáček zapojil? Hned z několika důvodů….. - 
fotografie, které zde byly vystaveny, ukazovaly život a dění ve všech centrech 
Jihomoravského kraje, a to především těch, které se zapojily do tohoto projektu také. 
Návštěvníci si tak mohli utvořit představu o tom, co vlastně MC mají představovat, co 
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nabízejí, jak to všechno funguje, 
mohli srovnávat, porovnávat 
možnosti v různých městech, 
vesnicích. 
- Centra jako taková poskytují 
všem možnost setkávat se, nově 
se seznamovat, předávat si 
zkušenosti, vědomosti, společně 
se zapojovat do různých 
projektů, soutěží, a mnoho 
dalších možností, jak využít 
volný čas pro děti, rodinu ... 
- Zároveň jsme zapojením do 
projektu oslavili již DRUHÉ 

narozeniny našeho – Vašeho centra (24. 9. 2008 bylo MaRC oficiálně zaregistrováno 
v OR) 
- Vzhledem ke vzrůstajícímu počtu nově narozených dětí chceme nabízet prostor pro 
využití vhodných podmínek pro zdravý rozvoj jejich vnímání, šťastný život, nabídnout 
jim psychickou i fyzickou podporu. Zejména formou her, setkávání se s ostatními 
vrstevníky i těm nejmenším, a tak poskytnout lepší začlenění do kolektivu  (např. 
později – při vstupu do MŠ).  
     Největší úspěch měly dílničky, kde se tvořilo, tvořilo a tvořilo. Zejména zájem o 
korálkování a výrobu šperků byl nečekaný. Náhradní program (po zrušeném 
představení) v úterý 31.8. si podmanily děti, které si přišly vyrobit papírové vlaštovky. 
I když se některým nepodařilo vzlétnout, byl pohled na šťastné tváře dětí největší 
odměnou (pro nás). Děti si však neodnesly jen svá dílka, ale také malého medvídka 
pro štěstí. 
      Děkujeme všem za účast a doufáme, že se příště přijdou podívat i ostatní, nejen 
z řad maminek a dětí.                                                                                  Eva Hinštová 

 
Z činnosti Policie Městyse Jedovnice za období od 21. 7. 2010 – 26. 9. 2010 

 
27. 7. 2010 strážníci přijali oznámení o nálezu klíčů, které byly nalezeny na hrázi 
rybníka Olšovec. Nález byl uveřejněn na infokanále. Klíče byly uloženy na služebně 
PMJ, kde si je majitel následně vyzvedl. 
27. 7. 2010 strážníci převzali od pracovníka recepce autokempu Olšovec nalezené 
osobní doklady - občanský průkaz a řidičský průkaz. Majitel dokladů byl  za 
součinnosti PČR o nálezu dokladů vyrozuměn a následně si doklady převzal oproti 
podpisu na služebně PMJ. 
27. 7. 2010 strážníci provedli na žádost Městského úřadu - odboru vnitřních věcí  
doručení písemnosti do vlastních rukou. Adresát si uvedenou písemnost opakovaně na 
poště nepřebíral. 

Policie městyse Jedovnice informuje 
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27. 7. 2010 strážníci při výkonu obchůzkové služby v chatové oblasti zjistili nelegální 
výlep a umístnění plakátů a reklamních letáků mimo místa k tomu určená. Dle adres a 
telefonických kontaktů na letácích byli tito pachatelé snadno vypátráni. Svým 
jednáním porušili OZV 1/2010 článek 3/1 písm. b), čímž se dopustili přestupku proti 
pořádku ve státní správě. Přestupky byly následně projednány a vyřešeny napoprvé 
napomenutím. Bylo nařízeno odstranění výlepů. Spis uložen na služebně PMJ. 
4. 8. 2010 strážníci převzali na služebně PMJ nalezenou registrační značku od 
motorového vozidla. Jelikož majitel značky nebyl z našeho územního katastru, byla  
značka zaslána na Oddělení dopravně-správních agend v Blansku. 
2. 8. 2010 strážníci při obchůzkové službě nalezli na Havlíčkově náměstí osobní 
doklady - občanský průkaz, řidičský průkaz, technický průkaz k mot. vozidlu a průkaz 
zdravotní pojišťovny. Majitel dokladů byl za součinnosti PČR vyrozuměn o nálezu. 
Doklady si poté osobně převzal na služebně  PMJ oproti podpisu. 
3. 8. 2010 strážníci při kontrole chovných rybníků zadrželi čtyři mladíky, kteří 
neoprávněně lovili ryby v místech, kde je to zakázáno. Svým jednáním se  dopustili 
přestupku, za který byla každému uložena bloková pokuta.  
3. 8. 2010 strážníci při výkonu služby zjistili přestupek na  úseku ochrany před 
alkoholismem a jinými toxikomaniemi podle §  30/1 písm. a) z. č. 200/90 Sb. Pachateli 
přestupku byla uložena na místě bloková pokuta. 
11. 8. 2010  strážníci přijali oznámení o pálení trávy a ostatního zahradního odpadu na 
soukromém pozemku na ulici Olšovecká. Oznamovatel uvedl, že jeho soused pálí 
mokrý odpad a dým z ohně zamořuje jeho obydlí. Výjezdem na místo nebylo zjištěno 
porušení Nařízení obce Jedovnice č. 1/2004 O podmínkách spalování rostlinných 
materiálů. Spisový materiál uložen na služebně PMJ. 
13. 8. 2010 strážníci přijali oznámení o poškození skleněné výplně bočních dveří 
osobního motorového vozidla, které bylo zaparkováno na parkovišti před domem 
s pečovatelskou službou na ulici Zahradní. Provedeným šetřením na místě bylo 
zjištěno, že v uvedený den  zde pracovníci úřadu prováděli sečení trávy. Při této 
činnosti pravděpodobně došlo k odlétnutí kamínku od křovinořezu a k rozbití skla. 
V dané věci se nejedná o trestný čin ani přestupek. Zpráva o prošetření uložena na 
služebně PMJ.  
14. 8. 2010  strážníci při výkonu obchůzkové služby nalezli na Havlíčkově náměstí 
občanský průkaz s peněženkou. Jelikož se jednalo o majitele z  Jedovnic, byly 
nalezené věci následně předány na služebně oproti podpisu. 
14. 8. 2010 strážníci odchytli v chatové oblasti volně pobíhajícího psa rasy kokršpaněl. 
Pes byl umístněn do záchytného kotce na úřadě. Dle evidenční známky byl zjištěn 
majitel, který si zajištěného psa na úřadě vyzvedl. Přestupek vyřešen na místě 
napomenutím. 
14. 8. 2010 strážníci v nočních hodinách přijali oznámení o verbálním a fyzickém 
napadení majitele stánku s občerstvením v ATC Jedovnice. Výjezdem na místo bylo 
provedeno šetření a zjištění pachatele. Přestupek byl na místě vyřešen napomenutím. 
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18. 8. 2010  strážníci v průběhu obchůzkové služby nalezli na ulici Jirásková svazek 
22-ti ks klíčů zn. FAB. Nález byl uveřejněn na infokanále. Následně si majitel klíče 
převzal na služebně. 
19. 8. 2010 byly strážníkům při výkonu služby odevzdány od pracovníka recepce ATC 
Jedovnice osobní doklady - OP, ŘP, P VZP, OTP, profesní průkaz řidiče a platební 
karta. Výše uvedené doklady byly po předchozím telefonickém vyrozumění za 
součinnosti Městské policie Brno Sever předány oproti podpisu majiteli. 
21. 8. 2010 strážníci přijali oznámení o  vzájemném fyzickém napadání hostů před 
penzionem v Chaloupkách. Po příjezdu na místo byl sjednán pořádek-zamezení 
dalších fyzických útoků. Škoda, která vznikla při potyčce na jednom z motorových 
vozidel, jejímž majitelem byl jeden z útočníků bude řešena po vystřízlivění obou stran 
na PČR, neboť škoda na vozidle přesáhla částku 5.000,-Kč. Fyzické napadení bylo 
vyřešeno na místě domluvou. Na místě pořízena fotodokumentace. 
26. 8. 2010 strážníci při výkonu obchůzkové služby nalezli na hrázi rybníka klíč 
s přívěškem. Nález byl uveřejněn na infokanále. Klíč je uložen na služebně PMJ 
k vyzvednutí. 
28. 8. 2010 strážníci přijali oznámení o krádeži kovové ozdoby z mědi ve tvaru 
nepravidelného kříže z rodinného pomníku na místním, hřbitově. Dle sdělení majitele 
pomníku byla odcizením ozdoby způsobena škoda ve výši 3.000,-Kč. K jinému 
poškození pomníku nedošlo. Ozdoba byla nenásilně odborně z pomníku demontována. 
Věc šetří Policie městyse Jedovnice jako přestupek proti majetku dle § 50 zák. č. 
200/90 Sb. 
1. 9. 2010 strážníci přijali oznámení o znečišťování soukromého pozemku na ul. 
Barachov. Dle poškozené dochází k dlouhodobému znečišťování psími exkrementy 
psy, které vlastní její soused. Provedeným šetřením na místě samotném nebylo 
zjištěno, že k znečišťování dochází, neboť pozemek je řádně oplocen a plot není 
poškozen. V době šetření nebylo zjištěno žádné znečištění. Spisový materiál uložen na 
služebně PMJ. 
3. 9. 2010 strážníci přijali oznámení od majitelky pozemku, že došlo v zadní části  její 
zahrady za domem  k poškození trávy po aplikaci neznámé látky. Na místě bylo 
provedeno ohledání místa a fotodokumentace.  Následně jako pachatel přestupku byl 
zjištěn soused z vedlejšího pozemku, který před 14 - ti dny prováděl aplikaci přípravku 
zn. Randap. Vlivem rozprachu při postřiku byl částečně zasažen i pozemek 
oznamovatelky. Přestupek byl následně řešen za účasti obou stran. Po projednání a 
vyjasnění celé záležitosti byla věc vyřešena napomenutím. 
5. 9. 2010 strážníci přijali oznámení od místního občana, který oznámil, že byl v místě 
svého trvalého pobytu na ul. Podhájí verbálně napaden. Jelikož oznamovatel učinil 
toto oznámení současně i na tísňovou linku 158 vyjela na místo i hlídka P ČR Blansko. 
Celý případ byl proto předán k šetření  PČR Blansko. 
5. 9. 2010 strážníci během obchůzkové služby odchytli na Havlíčkově náměstí dva 
volně pobíhající psy rasy irský setr a zlatý retrívr. Psi byli umístněni v záchytném 
kotci na úřadu městyse a zpráva o odchytu uveřejněna na infokanále. Majitelé psů se  
opakovaně dopustili přestupku – porušení OZV č. 1/2010.Těmto byla při předání psů 
uložena bloková pokuta. 
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7. 9. 2010 strážníci při obchůzkové službě převzali nalezené klíče na ul. Na Kopci a na 
parkovišti na Barachově. Nález byl uveřejněn na infokanále. Jeden z majitelů si klíče 
následně vyzvedl na služebně PMJ oproti podpisu. Zbylé klíče uloženy na služebně 
PMJ k vyzvednutí. 
8. 9. 2010 strážníci v odpoledních hodinách  odchytli  u pošty volně pobíhajícího psa 
rasy zlatý retrívr. Pes byl odchycen pomocí odchytové tyče a umístněn do záchytného 
kotce na úřadě městyse. Přestupek byl vyřešen uložením blokové pokuty. 
8. 9. 2010 strážníci prováděli v k.ú  městyse Jedovnice kontrolní měření rychlosti na 
ulicích Jiráskova a Palackého. Bylo zjištěno celkem 5 řidičů, kteří překročili 
stanovenou povolenou rychlost v obci. Čtyři přestupky byly vyřízeny na místě 
uložením blokové pokuty, jeden přestupce byl oznámen na Odbor dopravy v Blansku, 
neboť neustále hlídce tvrdil, že dle tachometru v jeho vozidle rychlost nepřekročil i 
když mu byl předložen záznam z měřícího zařízení. Proto o výši postihu bude 
rozhodovat ve správním řízení správní orgán.  
9. 9. 2010 strážníci přijali oznámení o krádeži  pánského jízdního kola zn. Author 
z nezajištěných prostor garáží bytového domu na ul. Zahradní. Odcizením kola vznikla 
majiteli škoda ve výši nejméně 2.100,-Kč. Svým jednáním se doposud neznámý 
pachatel dopustil přestupku dle § 50 zák. č. 200/90Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
Věc šetří Policie městyse Jedovnice. 
10. 9. 2010 strážníci přijali oznámení o nálezu mobilního telefonu, který byl nalezen 
na ul. K Propadání. Nález byl uveřejněn na infokanále. Mobilní telefon uložen na 
služebně PMJ k vyzvednutí. 
10. 9. 2010 strážníci přijali oznámení od občana Jedovnic, který v oznámení uvedl, že 
nemůže vyjet se svým vozidlem z průjezdu svého domu, neboť mu v tom brání 
zaparkované vozidlo před jeho vjezdem. Na místě bylo zjištěno, že osobní vozidlo je 
zaparkováno takovým způsobem, že brání jak výjezdu, tak k vjezdu do průjezdu domu 
oznamovatele. Z toho důvodu bylo rozhodnuto strážníkem o požití technického 
prostředku k zabránění odjezdu vozidla, neboť řidič se na místě ani v blízkosti vozidla 
nenacházel. Následně došlo k projednání přestupku s řidičem, který zaplatil blokovou 
pokutu a byl mu technický prostředek z vozidla odstraněn. Spisový materiál uložen na 
služebně PMJ.  
11. 9. 2010 strážníci ve spolupráci s dopravní policií  a hasiči z Jedovnic zajišťovali 
společně s pořadateli dlouholetou vyhlášenou sportovní akci-cyklistický závod 
horských kol „GT ZASKAR 2010“. Jelikož akce probíhá za normálního  silničního 
provozu v úseku Jedovnice - Senetářov, byl prováděn operativní rozsah regulace 
silničního provozu v krátkodobé zastavení dopravy v době startů závodů. Akce se 
zúčastnilo přes 600 závodníků. 
11. 9. 2010 strážníci při výkonu služby zjistili, že v budově čp. 542 na ul. Riviéra se 
koná veřejná produkce hudby-diskotéka. Při provedené následné kontrole bylo 
zjištěno, že v prostorách bývalé restaurace se nachází cca 40 návštěvníků diskotéky. 
Svým jednáním je pořadatel této akce důvodně podezřelý ze spáchání několika 
přestupků. Věc šetří PMJ, která zjištěné skutečnosti oznámí na příslušné státní orgány, 
neboť uvedené prostory nejsou způsobilé k pořádání těchto akcí. Pořadateli-
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podnikateli této nelegální akce v případě, že v této činnosti bude nadále pokračovat, 
hrozí dle zákona o obcích  finanční pokuta do výše 200.000,-Kč. 
12. 9. 2010 strážníci přijali oznámení o nálezu mobilního telefonu, který byl nalezen 
na ul. Podhájí. Dle zjištěného telefonního čísla z nalezeného mobilního telefonu byl o 
nálezu informován rodinný příslušník, který vyrozuměl jeho majitele. Tento si 
následně mobilní telefon na služebně PMJ oproti podpisu převzal. 
14. 9. 2010 strážníci přijali oznámení o krádeži stavebního materiálu z rodinného 
domu na ulici Jiráskova. Ve věci byla vyslechnuta jak oznamovatelka, tak i druhá 
strana, která materiál z domu odvezla. Jedná se o rodinné příslušníky, kteří již delší 
dobu žijí v rodinných neshodách. Z provedeného šetření nebylo zjištěno, že v dané 
věci došlo ke spáchání přestupku či trestného činu. Spisový materiál uložen na 
služebně PMJ. 
14. 9. 2010 strážníci přijali  urgentní oznámení o krádeži bot v prodejně se spotřebním 
zbožím na Havlíčkově náměstí. Na místě bylo od oznamovatelky zjištěno, že muž a 
žena se pokusili pronést  bez zaplacení u pokladny jeden pár sportovní obuvi 
v hodnotě 390,-Kč. Po důrazném upozornění prodavačky bylo nezaplacené zboží 
odhozeno na zem. Vykutálená  dvojice z místa odjela motorovým vozidlem nezjištěné 
registrační značky. Hlídka strážníků uvedené vozidlo dle popisu prodavačky 
pronásledovala, ale vozidlo již nezastihla. Věc nadále šetřena PMJ. 
15. 9. 2010 strážnici při obchůzkové službě převzali nalezenou registrační značku od 
přípojného vozidla.  Značka byla nalezena na ulici Kostelní. Dle lustrace nebyl majitel 
značky z Jedovnic, a proto byla značka zaslána na Oddělení dopravně - správních 
agend do Blanska k dalšímu opatření. 
16. 9. 2010 strážníci přijali oznámení, že na parkovišti na Barachově sedí delší dobu 
muž u zábradlí rybníka Olšovce a není schopen samostatné chůze. Výjezdem na místo 
bylo zjištěno, že se jedná o muže z Brna, který v rekreační oblasti vlastní chatu. 
Vlivem nadměrného požití alkoholických nápojů se přivedl do stavu, kdy nebyl 
schopen samostatné chůze. Muž byl převezen služebním vozidlem na chatu. Svým 
jednáním se dopustil přestupku Proti veřejnému pořádku dle § 47/1 písm. c) zákona 
200/90 Sb. ve znění pozdějších předpisů, za který mu byla uložena bloková pokuta. 
20. 9. 2010 strážníci přijali oznámení o odcizení okapového svodu z rodinného domu 
na Havlíčkově náměstí. Pachatel měděný svod odcizil po uvolnění objímky držáku 
svodu. Tímto jednáním majiteli nemovitosti způsobil škodu nejméně 2.100,- Kč. Věc 
šetří Policie městyse Jedovnice jako přestupek Proti majetku dle § 50/1 písm. a) zák. č. 
200/90 Sb. ve znění pozdějších novel. 
23. 9. 2010 strážníci na žádost hospodářsko-správního odboru úřadu Jedovnice 
provedli šetření ke zjištění trvalého pobytu.   
25. 9. 2010 strážníci přijali oznámení o řidiči motorového vozidla, který u kontejnerů 
na Barachově odložil odpad mimo vyhrazená místa. Věc je v šetření Policie městyse 
Jedovnice. Řidič vozidla je důvodně podezřelý ze spáchání přestupku Proti veřejnému 
pořádku dle § 47/1 písm. h) zák. č. 200/90 Sb. ve znění pozdějších novel.  
Strážníci městyse Jedovnice v uplynulém období řešili celkem 142 přestupků 
v silničním provozu.  
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Výzva k výměně řidičských průkazů – nenechávejte výměnu na poslední chvíli : 
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 mají platnost pouze 
do  31. prosince 2010. 
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 mají platnost  
do 31. prosince 2013.                                                NEVYMĚNÍŠ, NEPOJEDEŠ!!! 
 
Rádi přivítáme Vaše připomínky a náměty k naší práci, které můžete předat v úřední 
hodiny na služebně PMJ nebo zcela anonymně vhozením obálky do schránky, která je 
umístněna vlevo při vstupu na úřad městyse. 
                                                               Luděk Kolář, velitel Policie Městyse Jedovnice 

************************************************************************************************ 
K O N T A K T  -- Policie městyse Jedovnice,  

tel./ fax. 516 528 220, mobil – 723 204 979 
adresa : Havlíčkovo nám. 71, 679 06 Jedovnice 

úřední hodiny  – středa: 13,00 až 17,00 hodin 

 
I prázdninový týden lze příjemně strávit s výukou německého jazyka 

 
      O tom, že partnerství mezi ZŠ Jedovnice a ZŠ Aschheim stojí na pevných základech, 
svědčí fakt, že začínáme druhou desítku našich vzájemných výměnných pobytů“ - to je název 
projektu, který byl Základní škole v Jedovnicích schválen a finančně podpořen pro rok 2010 
Česko - německým fondem budoucnosti 
      Předmětem projektu jsou vzájemné výměnné návštěvy žáků,učitelů a hostitelských rodin 
z Jedovnic a z Aschheimu a týdenní intenzivní kurz němčiny pro jedovnické žáky v 
Aschheimu. 
      A právě tento týdenní pobyt absolvovalo 20 žáků a učitelů naší školy v době od 15. do 
22. srpna. Kromě toho, že si žáci v zemi rodilých mluvčí a od rodilých mluvčí osvojovali 
konverzační témata: jídlo, pití, sport, kultura, Aschheim a  jeho pamětihodnosti, škola atd., 
poznali i mnoho atraktivních míst v Mnichově a jeho okolí. 
      Hned první den - po brzkém ranním příjezdu si žáci prohlédli špičkově vybavenou 
hasičskou zbrojnici a byli slavnostně přijati u starosty Aschheimu. Odpoledne bylo věnováno 
poznávání pamětihodností a blízkého okolí naší partnerské obce.Po úterní dopolední výuce 
jsme navštívili Mnichov - Marienplatz, Neues Rathaus, Peterskirche – nejstarší farní kostel 
ve městě, z jehož věže se nám otevřela úchvatná podívaná na celý Mnichov, prohlédli jsme si 
Viktualienmarkt – potravinový trh, který vzkvétá na tomto místě již od roku 1807, zamířili 
jsme i do Hofbräuhausu- nejslavnější hospody na světě – jen pro zajímavost 0,5 l piva zde  
stojí 3,45 Eura. Největším zážitkem středečního dne byla návštěva největších termálních 
evropských lázní ERDING.Čtvrteční den patřil celodennímu výletu do Garmisch-
Partenkirchenu – oblasti rozkládající se v Alpách a jejich podhůří. Nezapomenutelným 
zážitkem byl průchod jednou z nejpůsobivějších soutěsek v Bavorských Alpách – 
Partnachklammem - dlouhým asi 700 matrů a procházka olympijským lyřařským 
skokanským stadionem. 
      Během celého pobytu se naši žáci setkávali se svými kamarády z Aschheimu – hráli 
společně  fotbal, volejbal, metanou a další zábavné hry. 

Taháky ze základní školy 
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      Celý týden nám uběhl mnohem rychleji než jiné prázdninové týdny u nás v Česku, a tak 
jsme se velmi neradi v sobotu s našimi německými přáteli loučili. 
      Útěchou nám je to, že se znovu uvidíme již v říjnu – znovu v Aschheimu a v listopadu u 
nás v Jedovnicích, kdy si společně připomeneme 60 – té výročí založení ZŠ Jedovnice a kdy 
se naši Aschheimští přátelé zúčastní již po několikáté našeho školního vinného bálu. 
Chtěla bych touto cestou jménem žáků a pedagogů ZŠ Jedovnice ještě jednou poděkovat 
Česko - německému fondu budoucnosti za dlouholetou finanční podporu našich aktivit.  

 
ZŠ Jedovnice ve školním roce 2010/2011 

 
       Slavnostní zahájení nového školního roku se uskutečnilo jako tradičně v KD Jedovnice 
za velké účasti rodičovské veřejnosti. Jedovnickou ZŠ bude navštěvovat ve školním roce 
2010/2011 279  žáků celkem v 15 třídách. Následuje přehled tříd s třídními učiteli. 
 

Třída Počet  žáků Třídní učitel 
1. A 15 Mgr. Hana ŠÍBLOVÁ  
1. B 14 Mgr. Yvona KOLÁŘOVÁ 
2. A 17 Mgr. Blanka SVOBODOVÁ 
2. B 21 PaedDr. Helena SMEJKALOVÁ 
3. A 17 Radka ZÁBRANOVÁ, Dis. 
3. B 18 Mgr. Magda FAJFROVÁ 
4. A 17 Mgr. Soňa HRAZDÍROVÁ 
4. B 18 Mgr. Milada SOTOLÁŘOVÁ 
5. 26 Mgr. Renata JAKUBKOVÁ 

6. A 16 Mgr. Blanka NEČASOVÁ 
6. B 19 Mgr. Jarka KRBEČKOVÁ 
7. 25 Mgr. Jaroslav VÁVRA 

8. A 14 Jitka LANGROVÁ, Dis. 
8. B 16 Mgr. Dana HRAZDÍROVÁ 
9. 26 Mgr. Jana NEZVALOVÁ 

   
       Během léta probíhaly, tak jako 
vždy, ve škole stavební práce. I díky 
dotaci z JMK bylo zrekonstruováno 
vstupní schodiště do školní budovy, v 
1. patře se uskutečnila dlouho 
očekávaná a jistě potřebná 
rekonstrukce elektroinstalace a 
následné vymalování dotčených 
prostor. Žáci 1. ročníků mají ve svých 
třídách nový výškově stavitelný 
nábytek. Největší vizuální změnu, i 
díky lesní kalamitě, lze zaznamenat na 
střeše školy. Je zde umístněna 
fotovoltaická elektrárna, firma, která si 
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prostory na střeše pronajala, vyměnila 
veškerou střešní krytinu na užívané části 
střechy za novou. 
        Podle vlastního ŠVP se budou 
vzdělávat s výjimkou 5. ročníku již 
všichni ostatní žáci. V jeho rámci jsou 
zařazeny četné výukové aktivity, které se 
neodehrávají v budově školy, například 
třídenní socializační pobyt pro žáky 1. 
tříd, výměnný pobyt v družební škole v 
Aschheimu, plavecký a lyžařský výcvik, 
terénní vyučování přírodopisu, dějepisná 
exkurze do Prahy a Kutné Hory, 
fyzikální exkurze do elektráren 

Dukovany a Dlouhé Stráně, projekt zaměřený na poskytování první pomoci. 
       Ve spolupráci se Školním klubem proběhnou i v tomto školním roce tradiční akce – 
volba MISSáka školy, Bubushow, pálení čarodějnic, pěvecká soutěž Jedovnická kuňka.   
Pokračovat bude i program školní mléko a nově i ovoce do škol, který poskytuje žákům I. 
stupně zdarma vybrané druhy ovoce. Nebude chybět ani den otevřených dveří, který se 
zvláště na 1. stupni vloni setkal s velkou odezvou rodičů i prarodičů. 
Jménem všech zaměstnanců základní školy přeji všem našim žákům i rodičům pohodový 
školní rok 2010/2011 a hodně zdraví a úspěchů v nadcházejícím období. 

Mgr. Michal Souček, ředitel školy 

 
Seznamovací pobyt žáků prvních ročníků 

  
        Ve středu 15. září odjeli prvňáčci ZŠ Jedovnice se svými učitelkami na 3-denní 
socializační pobyt do hotelu Vyhlídka u Blanska. 
         První den jsme se vydali na rozhlednu u Veselice, kde proběhla soutěž v hodu šiškou na 
cíl. Druhý den jsme se po společné práci nazvané "Ryba zázraků" vypravili hledat poklad, 
který byl odměnou za úkoly splněné cestou. Odpoledne jsme podnikli dobrodružnou výpravu 
na přehradu, během níž jsme překonávali všechny překážky, které nám příroda po jarní 
vichřici připravila. Třetí den dopoledne se všichni prvňáčci zúčastnili sportovní olympiády. 
         Děti si z pobytu odvezly nejen spoustu diplomů, odměn a dárků, ale také mnoho 
nových zážitků, dovedností a naučily se mnohem větší samostatnosti. 
         Chtěly bychom touto cestou poděkovat všem rodičům za dárky, které jsme využily 
nejen na pobytu dětí na Vyhlídce, ale které nám budou sloužit jako # odměny po celý školní 
rok.                                                                Yvona Kolářová, Hana Šíblová a Věra Křičková 

foto na následující straně 
  

Nabídka obědů 
ZŠ Jedovnice nabízí pro jedovnické občany možnost stravování. 

Cena jednoho oběda je 49,- Kč. 
Výdej ve školní budově, bližší informace na telefonu 516 442 495. 



Informace 5/2010 

21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Olšovec patřil dětem z celého světa 
 

      Jeden týden letošních prázdnin patřil kemp Olšovec převážně dětem a mladým 
lidem z celého světa. Byli to účastníci mezinárodního tábora, který uspořádal Pionýr 
České republiky ve spolupráci s obdobnou rakouskou dětskou organizací  pod záštitou 
celosvětové centrály, 
která sdružuje přes 
padesát dětských a 
mládežnických organizací 
po celém světě včetně 
Afriky, Asie a Jižní 
Ameriky.  
      „Tábor se konal na 
dvou místech. V 
rakouských Alpách a v 
Jedovnicích.  Z jednoho 
místa na druhé se kluci a 
děvčata ze třiceti zemí 
přesunovali speciálně 
upraveným vlakem. Měl 

ATC Olšovec informuje ... 
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deset vagonů pro 
děti a dva další, v 
nichž probíhaly 
programy  - od 
kurzů a diskusí po 
diskotéky,“ řekl 

programový 
vedoucí tábora 
Jakub Trnčák, 
který byl celý 
minulý rok součástí 

dvanáctičlenného 
tým lidí ze čtyř 
evropských zemí,  
kteří  se na přípravě 
tábora podíleli. 

  „Zapojené dětské organizace jsou převážně výchovně zaměřené. Podle toho byl také 
zaměřen celý program. Už loni bylo stanoveno pět základních témat, k nimž patřila 
dětská práva, světové ekonomický systém, sexualita a role pohlaví ve společnosti, 
stereotypy a předsudky a konečně posledním tématem bylo životní prostředí a změny 
klimatu,“ vyjmenoval Jakub Trnčák s tím, že i když byla navrhována i „lehčí“ témata, 
děti daly přednost těm závažnějším. Účastníci tábora byli rozděleni do pracovních a 
diskusních skupin podle věku. Těm nejmladším bylo deset, nejstarším dvacet let. A tak 
společně mohli hovořit kluci a děvčata z Peru, Senegalu nebo třeba ze Západní Sahary.  
         Některé děti bydlely v moderních sportovních stanech, ale okolo jste mohli vidět 
celou „stanovou historii“ od  týpí,  přes stany vojenské po stany v podsadou, nechyběla 
ani mongolská jurta. 
        „Protože tábor hostil děti doslova z celého světa, bylo od začátku rozhodnuto, že 
se nebude hovořit jen anglicky. Druhým oficiálním jazykem byla španělština s 
ohledem na účastníky z Jižní Ameriky, dále čeština a němčina. Všechny hlavní 
informační tabule po táboře byly vyhotoveny vždy v uvedených čtyřech jazycích,“ 
dodal programový vedoucí. K dispozici byli i překladatelé, kteří pomáhali v 
komunikaci ve francouzštině. „Používali jsme i ruce a nohy - vždycky jsme se nějak 
domluvily,“ shodly se kamarádky Simona Elexová  a Ingrid Čákiová ze Slovenské  
Rožňavy. 
          Pionýři se každý den těšili na táborové noviny, prostřednictvím videa viděli i to, 
co se dělo v jiných skupinách. Sledovali například, jak děti z Indonésie či Chile 
navštívily propast Macochu, jeskyně Moravského krasu nebo Brno. 
                                                                                                            Marta Antonínová 

Zamyšlení nad letní sezónou 2010 v kempu Olšovec 
 
      Poslední zářijový den přímo vybízí k zamyšlení nad právě se končící letní sezónou.  
Kemp je téměř prázdný, počasí chladné a pošmourné. I když je ještě objednáno několik 
říjnových akcí, plně obsazená kapacita již v letošním roce nebude. 
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      Z mého pohledu lze sezonu hodnotit v mnoha směrech. Kemp prožíval různá období – 
odvolání ředitele v jarních měsících, náhradní řešení do jmenování nového a doufám 
stabilizace s nástupem stávajícího ředitele. Každý z nás má jasnou představu o své práci, 
priority, cíle ... 
      Nechci a ani nemohu hodnotit kvalitu poskytovaných služeb v době, kdy jsem nebyla 
jeho součástí, ale protože jsem naskočila do „rozjetého vlaku“ plné letní sezóny, vím, že to 
není z pohledu zaměstnanců vůbec jednoduché.  Pracovat ve službách je vždy problematické. 
1000 zákazníků, 1000 požadavků a také 1000 pohledů na jednu věc. Najít vhodný 

kompromis přijatelný pro 
všechny je někdy nadlidský 
úkol a vyhovět zákazníkovi 
se prostě musí. Tradice je 
zavazující. 
      Pochopitelně jako v 
každé organizaci, i zde je co 
zlepšovat, čeká nás naplnění 
nové sezóny 2011 a hlavně 
provádění každoročních 
posezónních oprav. V sou-
časné době jsme zprovoznili 
dvě společenské místnosti 
s kapacitou pro 80 a 30 osob, 
které se dají využívat 
k různým společenským a 
kulturním akcím, včetně 

výukových aktivit. I když jsou tyto místnosti v provozu cca 14 dnů, již jsme zaznamenali 
zájem o pronájem z řad 
soukromých osob i 
firem. Prostory lze 
připravit dle přání 
zákazníka a zatím se 
nám podařilo vždy 
zákazníkovi vyhovět.  
      V této krátké úvaze 
jsem se ale ještě vůbec 
nezmínila o akci, která 
nás všech-ny 
zanedlouho čeká.  
Dotkne se každého 
z nás. Některým zvy-
šuje adrenalin v krvi, 
jiní ji vnímají jako 
příležitost potkat se 
s rodinou, přáteli, 
zbytek jsou prostě jen 
pyšní.... Pyšní na to, že 
jsou domácí, že jim ty ryby v rybníce taky trochu patří a že prostě k nim se všichni sjíždějí 
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z okolí a taky trochu závidí. Ano, mám na mysli letošní výlov rybníka Olšovce, který se 
uskuteční 23. a 24. října 2010. Je to nepopsatelná a slovem nesdělitelná událost.  Mistři slova 
a písma mi asi budou oponovat, ale odborníci prominou, vlastní zážitek, je vlastní zážitek.  
       Co napsat závěrem? Jsem ráda, že jsem tak trochu Vaší součástí, jsem ráda, že díky 
kempu znají Jedovnice i lidé na opačném konci naší republiky a rádi se sem vracejí, jsem 
ráda, že kemp každoročně svým nájmem pomáhá řešit problémy městyse, jsem ráda, že kemp 
je schopný zaměstnávat  několik občanů Jedovnic, jsem ráda, že hosté kempu zvyšují tržby 
Jedovnickým....                                 Ing. Mirka Hartmannová, ředitelka Olšovec spol s. r. o. 

 
Co nového 
v mateřské 

škole? 
      Období letních 
prázdnin bylo 
v mateřské škole 
ve znamení oprav, 
rekonstrukcí a 
následně velkého 
úklidu. Tentokrát 
jsme se zaměřili 
na novou budovu, 
která je v provozu 
bezmála již 20 let. 
V celém přízemí 
proběhla výměna 
oken a venkovních 
dveří. Staré tapety ve třídě Kapříků nahradila nová omítka a výmalba v pastelových 
barvách. Stavebnice a didaktické pomůcky si děti ukládají do nové nábytkové stěny 

v podobě domeč-ku v zelenožlutém 
pro-vedení.   
      30. srpna jsme do mateřské školy 
pozvali nejen nově zapsané děti a 
jejich rodiče, ale i ty, kteří se chtějí 
podívat, jaké prostředí zde na děti 
čeká. Otevřeny byly obě budovy 
školky. Děti se budou vzdělávat ve 
čtyřech třídách. Tři třídy navštěvují 
děti od 3 do 5 let. Do čtvrté třídy chodí 
děti 5 – 6 leté, tedy poslední rok před 
nástupem do základní školy.  

Mateřská škola Jedovnice se představuje …



Informace 5/2010 

25 
 

       Po personální stránce proběhly 
nemalé změny. Přijali jsme dvě paní 
učitelky a asistentku pedagoga Mgr. 
Hanu Šíblovou ml. Takže ve třídě 
Žabky vyučuje pí. uč. Dana 
Zouharová, ve třídě Kačenky zůstává 
pí. uč. Alena Dostálová a novou silou 
je zde Mgr. Karla Pavlů. Ve třídě 
Kapříci vyučuje pí. uč. Jitka 
Petrželová a novou pí. uč. je  Monika 
Křivanová. Ve třídě  Hastrmánci 
zůstává vše beze změny, vyučuje zde 
pí. uč. Jaroslava Weiterová a pí. 
ředitelka Jitka Kučerová.  

        Nabídku 
kroužků rozšiřujeme 
o dětské pohybové 
hry s prvky aerobiku. 
Dále zůstává 
divadelní kroužek, 
angličtina a přípravná 
hudební výchova. Již 
v říjnu mohou děti 
zhlédnout divadelní 
představení od 
brněnských Tetin 
s názvem „S tetinama 
zpívání, lepší je než 
zívání“. V listopadu 
se budeme 

fotografovat v duchu 
staročeských Vánoc. Na jedov-
nickém jarmarku, pořádaném 
při příležitosti rozsvěcení 
vánočního stromu, bude mít 
mateřská škola svůj stánek, kde 
najdete výrobky dětí i paní 
učitelek. K zakoupení zde bude 
např. vánoční čaj, ozdoby na 
stromeček, vánoční přání nebo 
kalendář MŠ Jedovnice.                                                                              
       Na úspěšnou spolupráci 
s klubem rodičů navážeme i letos. 
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Dětem zpříjemníme vánoční čas nadílkou pod stromeček či formou sponzorských darů 
dokoupíme nábytek pro nejmenší děti. Projekt Kamarádi Moravského krasu bude pokračovat 
již třetím rokem. Rodiče s dětmi se mohou těšit např. na podzimní vyrábění z dýní nebo na 
hru „Po stopách sněžného muže Yettiho“.  
Děkujeme členům 
klubu rodičů a všem 
ostatním, kteří finan-
ční částkou přispěli 
k zakoupení velkého 
slunečníku a dětských 
zahradních laveček. 
Dětem udělala velkou 
radost trampolína, 
kterou mateřská škola 
získala sponzorským 
darem od štědrých 
rodičů. Trampolína se 
stala nejoblíbenějším 
prvkem zahrady. 
Máme velkou pros-
tornou zahradu, jakou 
se může pyšnit málo 
která MŠ v okolí. 
Bohužel je vybavena 
zastaralými herními prvky. Je tedy naším velkým přáním zahradu zmodernizovat. 
Jménem všech zaměstnanců přeji dětem i rodičům, aby se v mateřské škole dobře cítili a rádi 
se zde setkávali.                                                                            Jitka Kučerová 
 

           Fota v článku: foto 1: na návštěvě u Kačenek, 
           foto 2: na návštěvě u Žabiček – svačinka,  
           foto 3: děti na divadle ve školce, foto 4: a toto jsme si z lesa přinesli foto 5: V lese,  
           foto 6: zahrada - Na trampolíně, foto : archív  MŠ 

 
M ě s t y s      J e d o v n i c e            připravuje pro Vás 

Zájezd do  Prahy s návštěvou muzikálu „Robin Hood“    
Nový muzikál je uváděn v divadle Kalich.  Muzikál připravuje tvůrčí team  autorů Ondřej Soukup, 
Gabriela Osvaldová a režisér Ján Ďurovčík. V muzikálu účinkují - Václav Noid Bárta, Jan Kříž, 

Lucia Šoralová, Nela Pocisková, Martina Bártová, Kamil Střihavka, Martin Pošta, Leona 
Machálková, Radka Pavlovčinová, Petr Dopita, Petr Opava, Jiří Zonyga, Lešek Semelka, David 

Suchařípa, Zdeněk Podhůrský a další pražští herci a zpěváci. 
termín zájezdu - neděle - 23. ledna 2011, cena vstupenky 699,- Kč,   

cena dopravy 390,- Kč  (vstupenky máme do 2. 3. a 4. řady) 
Zájemci volejte co nejdříve Informační středisko Jedovnice 

Marie Grimová,  tel. 516 442 284 

Připravujeme ….
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V měsíci září a říjnu 2010 oslavili životní jubilea 
Z á ř í 
Němcová Anna  Hybešova č. p. 159  18.09  85 roků 
Koubová Marie  Legionářská č. p. 55  18.09.  85 roků 
Valentová Ludmila  K Propadání č. p. 470 15.09.  83 roků 
Setničková Ludmila  Tyršova č. p. 319  15.09.  81 roků 
Ondráček Josef  Habeš č. p. 349  18.09.  81 roků 
Grimová Jarmila  Záměstí č. p. 183  25.09.  81 roků 
Skoták Jaroslav  Na Větřáku č. p. 560 12.09.  75 roků 
Sedláková Františka  Absolonova  č. p. 471 23.09.  75 roků 
Krátká Marie   Podhájí č. p. 259  08.09.  70 roků 
Kvasnicová Emílie  Havlíčkovo nám. č. p. 2 15.09.  70 roků 
Ř í j e n 
Martinásková Anna  Kostelní č. p. 36  16.10.  96 roků 
Tomášek Zdeněk   Jiráskova č. p. 376  02.10.  86 roků 
Palát Ladislav   Absolonova č. p. 412 20.10.  84 roků 
Jančíková Marie   Podhájí č. p. 176  13.10.  81 roků 
Studený Jan   Podhájí č. p. 533  13.10.  70 roků 
Jelínek Jan   Na Kopci č. p. 501  28.10.  70 roků 

Blahopřejeme všem jubilantům, kteří v měsíci září a říjnu 2010 oslavili svá jubilea. 
Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a spokojenost do dalších let života. 

 
9. září 2010 oslavili 60 roků manželství – Diamantovou svatbu 

manželé Helena a František Formánkovi, Jedovnice, Za Kostelem č. p. 455 
 
 
 
 
 

8. října 2010 oslavili  
50 roků manželství 

– Zlatou svatbu  
manželé Helena a 

Miroslav Burdovi, 
K Propadání  
č. p. 121 

Jedovnice 
 
 
 
 
 
 

 
Přejeme mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších společně prožitých let. 

                                          Zdeňka Nečasová, matrikářka ÚM Jedovnice         

Ze společenské kroniky
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Městys Jedovnice a 
Divadelní společnost 

HÁTA Praha 
pro Vás připravují divadelní 

představení                      

Prázdniny snů 
neděle – 12. prosince 2010 

začátek v 18,00 hodin, 
kinosál KD Jedovnice 

Předprodej vstupenek bude 
zahájen od října 2010 

v Informačním středisku na 
náměstí (knihovna)  

tel. 516 442 284.  Autorem 
francouzské komedie je Francis Joffo,   

režie: Antonín Procházka 
V představení hrají:  Ivana Andrlová / Olga Želenská, Vladislav Beneš / Marcel 

Vašinka,  Ernesto Čekan / Michal Jagelka,  Vladimír Čech /  
Petr Pospíchal / Zbyšek Pantůček, Lucie Zedníčková / Jana Zenáhlíková, 

Hana Talpová / Jana Šulcová, Hana Kusnjerová / Kristýna Jetenská 
 

 
 

Přijměte pozvání
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                                                                                    ZUMBA v Jedovnicích ! 
                                         *      Zumba se stává fenoménem                               
                                                                      dnešní doby. Milióny lidí po celém   
                                                                      světě propadají této fitness novince.  
                                                                      * Taneční škola Dynamic zajistila           
                                                                     certifikovanou cvičitelku , Gábinu 
Třískovou a od  1.října 2010 se cvičí každý pátek od 19 do 20 hodin na základní 
škole. Cena za  hodinu je 95,- Kč, permanentka na 10 vstupů stojí 700,- Kč, úvodní 
hodina též 70,- Kč. 
Počet míst v tělocvičně je omezen, prosíme proto, abyste se  v případě zájmu přihlásili 
na email ivakralova@seznam.cz. 
*Taneční škola Dynamic je zde pro vás od roku 1992. Naší největší snahou je poskytovat nejen 
Brňanům služby spojené s tancem, služby na maximální možné úrovni. Jakýkoliv nový taneční styl, 
který by vás mohl zajímat, je pro nás výzvou a pracujeme dnem i nocí na tom, abychom vám 
připravili ty nejlepší kurzy se skutečně kvalitními lektory. Naším dalším cílem je, abyste z našich 
kurzů a akcí odcházeli s co nejlepším pocitem, že jste pro sebe udělali něco příjemného, a že jste svůj 
čas prožili na správném místě se správnými lidmi a to vše v naší Dynamické péči. 

* Zumba Koho nebaví hodiny klasického aerobiku, ale chce se vyřádit, zapotit, zlepšit si kondici a 
taky se pobavit, pro toho je určena Zumba®! Zumba® je snad jediné cvičení, u kterého se budete 
smát. Jako byste protančili noc v latinskoamerickém klubu. Na lekcích Zumby® je nejdůležitější 
hudba. Nebudete poslouchat, kolik kroků Vám zbývá do dokončení které variace, ale necháte se 
pohltit salsou, merengue, cumbie, reggaetonu, postupně přidáme i kroky samby a břišních tanců... Na 
Zumbě je nejlepší, že je opravdu pro každého, nemusíte mít žádné taneční zkušenosti. Zumba® je 
nový dynamický fitness program, který Vás bude bavit, a k tomu všemu po pár týdnech zjistíte, jak 
skvěle tvaruje postavu. Zumba® je registrovanou obchodní značkou Zumba Fitness, LLC. 

************************** 
Pozvání do jedovnické knihovny 

        V prvním listopadovém týdnu po svátku Dušiček se v prostorách Místní knihovny 
v Jedovnicích, uskuteční beseda o knížce Daniela Defoe, "Robinson Crusoe," pro 
předškolní děti a malé školáky MaRC Dymáček s.o.  
       Byť je knihovna menší, využijeme nápaditě prostor k sezení a vejdeme se. 
Maminky prosím, aby s sebou vzaly tvrdou podložku pod formát výkresu A4, 
pastelky, voskovky, či barevné křídy. Budou malovat  s menšími dětmi o cca dvou do 
čtyř let v průběhu besedy barevné ostrovy / nácvik ruky a fantazie dětí / .  
Vezměte si prosím starší oblečení, které můžete bez obav umazat.  
       Konkrétní datum konání akce bude včas upřesněno prostř. poutače v knihovně a 
na vývěskách v městečku. Dále pak v samotném společenství MaRC.  

Na zájemce se těší vedoucí MaRC Eva Hinštová a 
 lektorka besedy Hanka Bartošková. 

Kalendář akcí pro rok 2011 
Uzávěrka příspěvku do kalendáře akcí pro rok 2011 je v pondělí 15. listopadu 2010. 

Pokud neznáte ještě dnes přesné datum akce, udejte alespoň  měsíc ve kterém akci hodláte pořádat. 
Kalendář akcí Vašeho, spolku, organizace, školy zašlete na adresu informace@jedovnice.cz. 

Kalendář bude otištěn v posledním čísle Informací v letošním roce. 



Informace 5/2010 
 

30 
 

  ZZŠŠ  JJEEDDOOVVNNIICCEE      ppoořřááddáá  
  

55..  JJEEDDOOVVNNIICCKKÝÝ  VVIINNNNÝÝ  BBÁÁLL  
  

ppáátteekk  55..  lliissttooppaadduu  22001100  vvee  2200,,0000  hhooddiinn  vv  KKDD  
JJeeddoovvnniiccee  ssee  sskkuuppiinnoouu  MMEEDDIIUUMM  

  
MMůůžžeettee  ssee  ttěěššiitt  nnaa  ppřřeeddttaannččeenníí,,  kkvvaalliittnníí    hhuuddbbuu,,  kkoošštt  

vvíínnaa,,  bboohhaattoouu  ttoommbboolluu  ii  oobbččeerrssttvveenníí  
Předprodej vstupenek v kanceláři školy tel. 516442224  

Doprava z Jedovnic do Blanska po skončení akce 
zajištěna. 

 
Pěvecký sbor Píseň TJ Sokol Jedovnice 

zve všechny svoje přátele a příznivce sborového zpěvu na Slavnostní 
koncert  

pořádaný u příležitosti  
30. výročí založení sboru  

 neděle -- 14. listopadu 2010  
od 16:00 hodin  

v sále KD Jedovnice.  
 Spoluúčinkují žáci ZUŠ a hosté. 

************** 
60. výročí ZŠ Jedovnice zve v sobotu - 20. listopadu 2010 

 
 10,00 hodin slavnostní shromáždění absolventů, zaměstnanců, žáků a 

veřejnosti v tělocvičně školy, kulturní vystoupení  školní družiny v tělocvičně 
školy 

 10,40 hodin možnost aktivní účasti v ukázkových vyučovacích hodinách  
 12,00 hodin kulturní vystoupení  žáků 1. stupně v tělocvičně škol 
 V době od 9,00 - 15,00 hodin průběžné prohlídky prostor školy, výstavka 

historických materiálů a ukázek žákovských prací v prostorách školy, drobné 
občerstvení ve školní  jídelně. 

Využijte této možnosti a vraťte se alespoň na chvíli do školních let i lavic 
************************ 

Městys Jedovnice  ***  Redakce Informace  ***  Olšovec spol. s. r. o. 
připravují 

16.   K n i ž n í   j a r m a r k  –  V á n o č n í    a 
5. veletrh produktů   z   M o r a v s k é h o    k r a s u 

sobota – 4. prosince 2010, otevřeno od 8,00 do 16,30 hodin  
sál kulturního domu Jedovnice 

 burza přinesených knih, časopisů, CD, MC, LP, hudebnin a dalších tiskovin 
(příjem zboží do burzy bude pouze ve čtvrtek 2. prosince 2010 od 17,00 do 19,00 hodin ve vestibulu KD 

Jedovnice)Nutný seznam knih s udáním ceny, které budete prodávat. 
 prodej regionální literatury (pohlednice, mapy, turistické známky, tašky, keramika) 
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 zboží budou nabízet i soukromí prodejci(speciální mýdla, levné knihy, vánoční 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 bude prezentovat většina výrobců, kteří jsou držitelé značky 

 „Produkt z Moravského krasu“. 
Prodej koláčů, pečiva, sýrů Niva, tvarohu, ovčích a kozích produktů, medu, medoviny, 
medových výrobků, dřevěných hraček, výrobků z ovčí vlny, produkty z Pivovaru Černá 
Hora, dárkového zboží (mýdla, šátky, šály), uzeniny a maso z Pštrosí farmy. 

            Ochutnávka medoviny, sýrů NIVA další doprovodný program.  
********************* 

TJ Sokol Jedovnice a MaRC Dymáček 
zvou všechny děti na Mikulášskou besídku 

v neděli - 5. prosince 2010 od 14:00 hodin do sálu KD.  
Jsou připraveny soutěže pro děti a vystoupení žáků ZUŠ Jedovnice. 

 
Akce MaRC Dymáček o.s. 

 
23.10.  od 16:00 hod.  Podzimní dílnička a výroba dárečků k projektu Mámy pro mámy 

1.12. Mikulášská dílnička 9:30 v KD  **   18.12. Stromeček pro zvířátka a Karneval 
Vánoční dílna-termín bude upřesněn na www.dymacek.wbs.cz 

 
Digitalizace v KTV 

 
     V našich domácnostech přibývá rychle televizorů, které umí přijímat programy i digitálně, 
tj. v podstatně lepší obrazové kvalitě. Před rokem zastupitelstvo městyse proto jednohlasně 
podpořilo investice do kabelové televize, aby byla připravena na digitalizaci televizního 
vysílání. Zároveň lze po našem kabelovém rozvodu šířit i internet, což provádí firma Ing. 
Lebiše www.ign.cz. 
     Delší dobu tak mohou majitelé digitálních televizí přijímat 4 programy ČT digitálně. Nyní 
od 1. října přibyl další multiplex, a tak můžete digitálně chytit i Novu včetně Cinemy, Primu  
a Barrandov. 
     Pro majitele analogových (starších) televizorů se nic nemění, stále mohou své programy 
přijímat postaru a nemusí nikde nic měnit ani jim nic neubude. 
V dohledné době bude dle sdělení provozovatele naší KTV přidán i digitální multiplex 3. Ten 
na rozdíl od ostatních neobsahuje programy 4, ale jen dva a to Public a Z1. 
Potřebné zařízení bylo objednáno a musíme na něho tři týdny počkat. 
     Během nastávajících měsíců bude proveden i pokus šířit Jedovnický infokanál v KTV 
digitálně. I zde platí, že na stávajícím analogovém příjmu se nic nemění. Bez ohledu na to, 
jak zkouška dopadne, přejdeme v našem videožurnálu na formát 16:9. TV Blansko tak vysílá 
již dva roky a všechny celostátní televize tak již několik let vysílají téměř všechny pořady. 
     Až všechny staré (analogové) televizory postupně doslouží a budou nahrazeny novými 
digitálními, nastane ten správný okamžik na utlumení analogových programů. 
Do té doby pojedou obě sítě současně. Základní české programy (ČT, Prima, Nova) budou 
zařazeny analogově určitě ještě několik let, aby staré televize mohly dosloužit jako druhý 
nebo třetí televizor v domácnosti. Ing. Josef Matuška, vedoucí redakce Jedovnického infokanálu 

Zprávy z radnice
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Taneční bonusy pro rodiče 

 
     O čem že to vlastně je, se snažím vysvětlit rodičům svých žáků, kteří využili příležitosti a 
přišli si zatančit na „bonusovou“ hodinu. Mohou si zde vyzkoušet správné držení těla, 
koordinaci, prostorové cítění, stejně tak jako ovládání jednotlivých částí těla, např. při 
břišním tanci. Jsou to „ochutnávky“ z různých žánrů, při kterých si ale posílíte jednotlivé 
svalové skupiny a spálíte kalorie. Tyto hodiny se konají vždy ve středu od 17.50 do 18.45 
v tělocvičně ZŠ. Pokud máte doma dítě, které rádo tančí, můžete si také přijít taneční výuku 
vyzkoušet. Děti z přípravky (tj. 1. třída ZŠ), tančí v pondělí od 14.40 hodin, 2. třída tančí 
vždy ve středu ve 14.40. Žáci 3. a 4. třídy ZŠ mají výuku v pondělí a ve čtvrtek.  
Přípravné studium tanečního oboru mohou navštěvovat děti od 5 let. Tento druh výuky trvá 
maximálně 2 roky a děti se zde seznamují se zvoleným oborem. První stupeň základního 
studia je určen pro žáky od 7 let a je sedmileté. Žáci se po absolvování taneční průpravy 
během studia seznámí se základy klasického a lidového tance, ve vyšších ročnících pak se 
základy moderního tance a stepu. Důraz je kladen na taneční praxi. Žáci vystupují na 
koncertech školy a na akcích v Jedovnicích i okolí.  
                                 Na shledání se všemi zájemci o tanec se v tělocvičně ZŠ těší Iva Králová 

 
Organizace výuky ve výtvarném oboru 

        Výuka v tomto školním roce probíhá, jak je již obvyklé, tak, aby byli žáci rozděleni 
do skupin podle věku. Letos máme 8 skupin a celkem 91 výtvarníků a výtvarnic od 6 do 18 
let. Fotografie z naší činnosti je možno zhlédnout na www.zusjedovnice.cz                                                     
                                                                                                                      Mgr. Jitka Vávrová 

První vystoupení Novy v novém školním roce 
      Studentský komorní orchestr Musica Nova se sešel na první zkoušce již 27. 8. 2010, 
neboť hned 19. 9. 2010 měl závazně slíbenou reprízu díla J. Haydna Sedm slov 
Vykupitelových. Ve zúženém obsazení jen deseti hudebníků hrál orchestr toto náročné dílo 
v malém kostelíku sv. Kříže v Nebovidech. Kostel patří k nejstarším na Moravě – první 
zmínka je již z roku 1104. Protože mladí hudebníci nepodcenili přípravu, patřila tato repríza 
k nejzdařilejším, což ocenil i starosta obce Milan Mojžíš slovy: „ Laťku jste nasadili hodně 
vysoko, s Vaší hudbou a meditací Radovana Lukavského jsme prožili krásný podvečer a já 
doufám, že jste u nás nebyli naposled.“                                                       Milada Andrášiová 

 
Koncerty muzikálových melodií 

      Příznivci muzikálů v podání žáků ZUŠ Jedovnice měli možnost zhlédnout další ze série 
podzimních koncertů, které se konaly 30. 9. v Adamově a 3. 10. v Doubravici nad Svitavou. 
V době uzávěrky Informací připravujeme další vystoupení, která se uskuteční 6. 10. 
v Boskovicích ve Skleníku v 15 hod. a 8. 10. v Rájci v malém sále ve 14 hodin. Zazní opět 
známé muzikálové melodie českých a světových autorů v podání zpěváků Ludmily Dohnálkové 
a Jiřího Daniela. Těšíme se na vás při dalších připravovaných akcích.               Hana Korčáková 
 

Základní umělecká škola ve školním roce 2010/2011 
      Vážení čtenáři, po prázdninové odmlce se na stránky Informací opět vrací zprávy ze 
základní umělecké školy. Když jsem začínal psát tento článek, bylo zřejmé, nejen při pohledu 

Novinky a zajímavosti z naší ZUŠky
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do kalendáře, že prosluněné dny zvolna nahrazují ranní mlhy, listy se postupně barví do 
zlatých odstínů a školákům už z prázdnin zůstaly pouze vzpomínky. Školní rok je opět tady. 
       Dovolte mi pozdravit Vás jménem všech zaměstnanců základní umělecké školy, která je 
již více než tři desetiletí pevnou součástí nejen kulturního života Jedovnic. 
A co je u nás po prázdninách nového? Do školního roku 2010/11 startujeme nejenom se 
spoustou energie a nápadů, ale také s mnoha úkoly a cíli, které jsou v blízké budoucnosti před 
námi. Na startovní čáře stojíme v počtu třiceti zaměstnanců, kteří vyučují bezmála 500 žáků 
jak na kmenovém pracovišti v Jedovnicích, tak i na pěti pobočkách v okolních obcích. 
Navzdory demografickému vývoji i ekonomickým turbulencím dnešní doby zájem o 
vzdělávání v základní umělecké škole opět i v letošním roce převyšuje její maximální 
kapacitu. Tato skutečnost je v současnosti v českém školství jevem spíše výjimečným a je 
zároveň tou nejlepší vizitkou práce školy.  
          Personálních a organizačních změn týkajících se výuky v novém školním roce není 
mnoho. Pedagogický 
kolektiv školy je 
dlouhodobě stabilní, 
takže se jedná o úpravy 
spíše kosmetické. Za 
všechny lze uvést 
například mírné navýšení 
počtu hodin výuky hry 
na kytaru, otevření 
přípravného studia 
v tanečním oboru či 
příchod dvou mladých 
pedagogů, kteří posílili 
výuku hry na příčnou 
flétnu a violoncello. 
Veřejnost bude také jistě 
zajímat výše školného, 
které se u nás, na rozdíl 
od jiných škol, platí. 
Myslím, že pro všechny 
rodiče našich žáků je 
dobrou zprávou skutečnost, že školné zůstává i letos beze změny. Ve všech oborech je tedy 
zachováno na úrovni minulého školního roku. 
         Pomyslnou výkladní skříní umělecké školy jsou veřejná vystoupení, koncerty či 
výstavy prací žáků. V uplynulém školním roce jsme měli možnost vidět žáky a učitele naší 
školy na více než šedesáti veřejných akcích…V uvedeném počtu samozřejmě nejsou zahrnuta 
všechna interní vystoupení jako jsou třídní besídky apod. V novém školní roce určitě nebude 
toto číslo nižší. I letos se tedy můžeme těšit například na vystoupení tanečního a dechového 
orchestru, dechového orchestru mladších žáků, tradici zachovávají také pěvecké soubory, 
studentský orchestr Musica Nova či komorní soubor mladších žáků. Zatím nejmladším 
hudebním tělesem je kytarový soubor, který se veřejnosti představí poprvé na vánočním 
koncertu.  



Informace 5/2010 
 

34 
 

           Významnou částí školy jsou také žáci výtvarného a tanečního oboru, kteří tvoří 
přibližně čtvrtinu z celkového počtu žáků. Rovněž mladí výtvarníci a tanečníci připravují na 
letošek řadu samostatných vystoupení a prezentací, takže se určitě máme na co těšit.  
           Ze všech připravovaných akcí bych zmínil na-příklad tradiční adventní a vánoční 
koncerty, koncerty ke Dni matek, výstavy výtvarného oboru nejen u příležitosti knižního 
jarmarku, pilně nacvičujeme také absolventská vystoupení a v plánu je mnoho dalších 
programů pořádaných jak samotnou uměleckou školou, tak ve spolupráci s jednotlivými 
obecními úřady či organizacemi jako je ČČK, STPO aj. Z těch nejbližších lze jmenovat 
například koncert k 15. výročí založení studentského komorního orchestru Musica Nova, 
který je plánován na měsíc listopad, program pěveckého oddělení s názvem Muzikály, který 
průběžně prezentujeme v řadě měst a obcí a je stále velmi žádaný, či již zmiňované adventní 
koncerty, kterým bude předcházet slavnostní rozsvěcování vánočních stromů. Přesná data 
konání uvedených programů budou ještě upřesněna. Podrobný kalendář plánovaných akcí 
bude v nejbližší době zveřejněn na webových stránkách naší školy – www.zusjedovnice.cz a 
samozřejmě budeme veřejnost informovat také prostřednictvím dalších informačních médií.  
          Jak jsem již zmínil v úvodu, úkolů nad rámec běžné každodenní výuky je samozřejmě 
mnohem více. Za všechny bych uvedl například tradiční soutěže základních uměleckých škol 
vyhlášené ministerstvem školství. Letos budeme připravovat naše žáky na soutěžní klání ve 
hře na klavír, housle a kytaru, což jsou kategorie, které tvoří páteř většiny uměleckých škol a 
konkurence je zde opravdu tvrdá. V minulosti jsme na tomto poli dosáhli řadu úspěchů a naši 
žáci se umisťují na čelných příčkách nejen v rámci okresu, ale i kraje. Věřím, že nám i letos 
bude přát štěstí a desítky hodin tvrdého cvičení se zúročí v podobě ocenění či dobrého 
umístění v pomyslném souboji s ostatními školami. 
          Dalším, a troufám si říci, že pro mnohé umělecké pedagogy zcela novým, 
úkolem bude příprava školního vzdělávacího plánu (ŠVP). Tuto aktivitu již důvěrně 
znají učitelé základních a středních škol. V letošním školním roce se tato součást 
reformy vzdělávacího systému naplno rozbíhá i v segmentu základního uměleckého 
školství a bude spojena s řadou aktivit souvisejících nejen s dalším vzděláváním učitelů, ale i 
množstvím administrativních úkonů.  
          Podrobný výčet všech činností, které nás v umělecké škole čekají v tomto školním 
roce, by zcela jistě přesáhl prostor vymezený těmto řádkům. Ale to ostatně ani není cílem, 
neboť se ke zprávám z jedovnické „zušky“ určitě vrátíme v dalších vydáních Informací.  
        Závěrem mi tedy nezbývá, než popřát všem žákům, rodičům i učitelům co nejšťastnější 
vykročení do nového školního roku. Bude to zcela jistě rok plný tvrdé práce, ale pevně věřím, 
že také radosti z úspěchů a dosažených cílů.                                                 Mgr. Josef Škvařil 

S p o r t o v n í    k l u b    J e d o v n i c e 
pořádá  tradiční přespolní běh kolem jedovnických rybníků 
16.  ročník  B ě h u   z a   j e d o v n i c k ý m   k a p r e m 

 „Memoriál Jiřího Kovaříka“ 
sobota – 13. listopadu 2010, prezentace začíná od 13 hodin - Kulturní dům Jedovnice, 

Start všech kategorií ve 14,00 hodin před kulturním domem. 
Kategorie – žáci, žákyně, dorostenci, dorostenky, ženy, muži, veteráni. 

Trať je vedena po 4,25 km dlouhém okruhu pro žáky a  
po 5 km dlouhém okruhu pro ostatní kategorie. 

Sport
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Závodníci na prvních místech získají živého jedovnického kapříka, závodníci na druhém a 
třetím místě věcné odměny. Všichni závodníci obdrží účastnický list. 

Veškeré další informace k závodu získáte u hlavních pořadatelů na tel. číslech 
 516 442 500 ** 728 072 517 ** 602 772 857  

Šachový turnaj 
 

V sobotu 30. října 2010 pořádá šachový oddíl Sokola Jedovnice v sále v Chaloupkách již 14. 
ročník šachového turnaje Chalópky Open ´10.  

Bude se hrát 7 kol 2x 20 minut, prezence 12.15 - 13.00, konec asi v 18 hodin.  
Zveme zvláště mládež, neregistrované hráče a bývalé členy našeho šachového oddílu. 

Začátek sezóny 2010 - 2011 
     SK Jedovnice zahájil novou 
sezónu v kopané 2010-2011 s šesti 
družstvy. Minipřípravka, v níž jsou 
kluci od 4 do 6 let, pravidelně 
trénuje pod vedením Lukáše 
Králíka, Tondy Dvořáka a Jitky 
Teturové na našem travnatém hřišti. 
Počet těchto malých capartů je 
kolem patnácti. Družstvo nehraje 
žádnou soutěž, ale výbor SK 
společně s vedením družstva 
připravuje turnaj, kterého se mladí 
fotbalisté zúčastní. 
     Jejich starší kamarádi, 
přípravka, hraje pravidelně okresní 
soutěž. Kluky ve věku 6 - 10 let 
vedou na trénincích a v zápasech Jaroslav Buchta, Jiří Kotouček a Libor Vymazal. Při 
trénincích a zápasech jim zdatně vypomáhají maminky i tatínci z řad rodičů. Dalším 
mužstvem jsou žáci, u kterých se v této sezóně projevuje generační problém. Kluci jsou 
mladí a rozmezí věku u této kategorie je 10 - 15 let. Proto potřebují povzbudit v zápasech, 
kde se setkávají s mužstvy, které mají ve svém středu patnáctileté vyspělé žáky, kteří sami 
dokáží rozhodnout zápasy. Příslibem do dalších sezón je projekt ČMFS, kde by se mělo hrát 
na polovičce hřiště, s nižším počtem hráčů, kteří sobě odpovídají i věkově. Družstvo žáků 
v této nelehké situaci vede Honza Skoták mladší. 
     Soubor dorostu hraje také pravidelně okresní soutěž. Dorostence vede Marek Pernica. U 
těchto dvou družstev máme dlouhodobý problém s vedením těchto kluků. Obě mužstva vede 
jeden trenér a to je málo. Potřebovali bychom s vedením těchto mužstev pomoci z řad 
bývalých fotbalistů, tatínků, maminek... 
     Nově do této sezóny jsme přihlásili B mužstvo mužů. K tomuto kroku nás hlavně vedlo 
velké množství hráčů, kteří končili v dorostu. Mladí hrají pravidelně za B mužstvo a jsou 
nadějí pro"posílení A mužstva. ""Béčko"" mají na starosti Stanislav Kouřil, Jaroslav Buchta a 
Bob Borek. Družstvo A mužů trénuje Radek Sedláček s Jarkem Buchtem, vedoucí mužstva je 
Vladimír Pernica a zdravotníkem Standa Fránek. Cílem mužstva je atakovat přední příčky 
okresního přeboru II. třídy.  
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   Tímto jsem představil realizační týmy, které se starají o chod mužstev v nové sezóně 
2010 - 2011. Pokud máte chuť a zájem, přijďte mezi nás. 
      Nesmím samozřejmě zapomenout i na sponzory, bez kterých bychom tuhle činnost 
nemohli realizovat.  Proto chci hlavně poděkovat za podporu radnici, a pak celé řadě menších 
sponzorů, a to firmám AGRIS Jedovnice, Sport Bob, LARN, FG Reality, Lékárna Kras, 
autodoprava Málek, Apleg  systems - Michal Krejčí, SOS Elektronic Brno.                                                    
                                                                                 Vladimír Pernica, předseda SK Nerovnice 

 
                             Změny ve lhůtách čištění komínů 

Závadou topidel a komínů v roce 2009 vzniklo v České republice přes 400 požárů. 
Také naše jednotka sboru dobrovolných hasičů v roce 2008/2009 řešila tři případy této 
události. Čištění, kontrola a revize kouřovodů, komínů a spotřebičů paliv nelze podceňovat. 
Nové nařízení vlády, které nabude účinnosti 1. 1. 2011, reaguje na tuto skutečnost. Cílem je 
upravit podmínky, za nichž se provoz komína, kouřovodu a spotřebiče paliv považuje za 
vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, a to zejména stanovením způsobů a lhůt provádění 
čištění, kontroly a revize komína, kouřovodu a spotřebiče paliv. 

Podmínky požární bezpečnosti: 

 Každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen spalinové 
cesty) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru. 

 Provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv se považuje za vyhovující z hlediska 
požární bezpečnosti, jestliže se kontrola, čištění a revize spalinové cesty, čištění 
spotřebiče paliv provádí způsobem a ve lhůtách stanovených tímto nařízením vlády, 
a pokud nejsou při jejich čištění, kontrole nebo revizi shledány závady.  

Důležité informace pro občany
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Kontrolu a čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je 
držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Čištění spalinové cesty sloužící pro 
odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je 
možné provádět svépomocí. 

Revizi spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel 
živnostenského oprávnění v oboru kominictví, a která je zároveň: 

 revizním technikem komínů, 
 specialistou bezpečnosti práce - revizním technikem komínových systémů, 
 revizním technikem spalinových cest. 

O provedené kontrole, čištění nebo revizi spalinové cesty vydá odborně 
způsobilá osoba písemnou zprávu podle vzoru. Dovoluji si upozornit, že tento doklad je 
při požáru topidel a komínů příslušníkem zjišťujícím příčinu vzniku požáru vyžadován a 
kontrolován. Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí a 
kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku 

Druh paliva 

Pevné Výkon 
spotřebiče Činnost 

Celoroční 
provoz 

Sezónní 
provoz 

Kapalné Plynné 

čištění 3x 2x 3x 1x 

kontrola 1x 1x 1x do 50 kW 

výběr 1x 1x 1x 

Poznámky:   1. Za sezónní provoz se považuje provoz po dobu nepřesahující v součtu 6 
měsíců v kalendářním roce. 
2. Při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových 
odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěním nesmí uplynout doba kratší 
4 měsíců.                                                       Ing. Radek Doležel,  preventista SDH Jedovnice 

O předválečné zdravotní péči v Jedovnicích 
   Mám – li vzpomínat, jak to bylo se zdravotní péčí, musím konstatovat, že jedovničtí občané 
měli štěstí na dobré lékaře, ať již v dávné minulosti, nebo v současnosti. 
   Moje vzpomínání mi velmi usnadnilo vysílání Infokanálu o působení dlouholetého lékaře 
MUDr. Vašíčka. Byl velmi obětavým lékařem, vynikajícím dlouholetým fotbalistou, 
houslistou v kapele nezapomenutelného kotvrdovického Kmocha – J. Kunce. Byl nejen 
poslancem Jihomoravského kraje, který byl  větší než současný kraj. 
   Již nikdo si nemůže pamatovat nestora jedovnických lékařů MUDr. Polčáka, jehož dceru si 
vzal tehdy mladý začínající lékař MUDr. Cyril Zavřel, který se z „Panského domu“, kde měl 
ordinaci přestěhoval do ordinace po Dr. Polčákovi, která byla v domě Hrazdírových naproti 
bufetu. Na dvoře tohoto domu měla zubní ordinaci manželka Dr. Zavřela. Syn Dr. Polčáka 
byl dlouholetý profesor lékařské fakulty v Brně, syn Dr. C. Zavřela. Nadějný cévní chirurg 
zemřel na začátku šedesátých let. 
   Dr. Vašíček při příchodu do Jedovnic začal ordinovat také v „Panském domě“. Teprve po 
válce, po odstěhování učitele Osvalda Zukala, přenesl ordinaci do jeho uvolněného domu, 
který později koupil František Němec. Krátce před vypuknutím války měl zubní ordinaci P. 

Vzpomínání našich občanů …..
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Šafr, nevím, zda to byl lékař nebo dentista, protože v té době to byli hlavně dentisté, kteří se 
starali o naše zuby a hlavním jejich nástrojem byly kleště a šlapací zubní vrtačka. Krátce po 
příchodu nacistů asi zmizel v některém koncentráku. V té době všichni lékaři byli 
soukromníci. Jen málo dělníků se v té době mohlo léčit u Dr. Zavřela na pokladnu. Proto se 
také šlo k doktorovi, až byla smrt na jazyku a zdravotní obvod a jeho zázemí bylo velmi 
široké. Teprve po válce vznikly ordinace v Ostrově a v dalších větších obcích. Proto tehdy 
lékaři museli být dobrými diagnostiky a museli umět i trhání zubů. 
   Ke zdravotní péči patřily i porodní báby, protože v té době se zásadně rodilo doma. Porodní  
babičky byly dvě a to paní  Dvořáková ( dům pod radnicí) a paní Šebelová – manželka  velmi 
známého a oblíbeného funkcionáře Pavla Šebely (vedle RADA). Po jejím úmrtí chodila do 
Jedovnic „úřadovat“ paní Dražilová z Rudice. 
   Dávno před touto vzpomínanou dobou se Jedovnice staly přirozeným vývojem 
střediskovou obcí s širokou paletou činností sloužící nejen místním občanům. Proto si 
myslím, že do zdravotní péče patří i péče veterináře, kterým byl dlouhodobě MVDr. 
Holešovský, dobrý odborník, náruživý nimrod – lovec a nejen zvěře. Byl také prvním 
předsedou revolučního národního výboru v Jedovnicích a to až do prvních voleb v roce 1964, 
kdy se stal předsedou MNV Antonín Kovařík, za něhož byla zahájena výstavba dlouho 
očekávané nové školy. 
   Vzpomínkou nepředválečné zdravotnictví jsem skončil své povídání, i když vím, že je 
z tohoto období mnoho dalších zajímavých témat. Chtěl jsem i připomenout, co vše se 
změnilo, jaký všestranný rozvoj zaznamenaly naše rodné Jedovnice, co všechno za toto 
poměrně krátké údobí do dnešních dnů bylo uděláno. Je to vzpomínka na všechny ty 
nejmenované, kteří byli u toho a patří jim nejen vzpomínka, ale i velké poděkování. Bohužel 
najdou i tací, kteří si rádi plivnou a nejhorší jsou ti, kdo plivají do svého vlastního hnízda. 
  Především však to bylo období našeho mládí, kdy všechno bylo tak jednoduché, hezké a 
krásné, někdy i složité, zvláště při rozdávání školního vysvědčení. Bylo věnováno těm, kteří 
v té době byli mladí, nedočkaví, co jim přinese další život. Je to také ocenění těch, kteří 
odešli do „věčných lovišť“, ale jejich život, práce, veřejná činnost, zvláště po válce zanechala 
nesmazatelné stopy na rozvoji Jedovnic a z jejich výsledků ještě dnes v plné míře žijeme. 
   Jen připomínám, že dětství a mládí každého z nás je nezapomenutelné a čím je člověk 
starší, tak si je připomíná. Pro tento článek o obchodech a řemeslech, vždyť každý z nás 
chodil nakupovat, nechávat opravit, co se v domácnosti pokazilo. Copak lze zapomenout, 
když jste se začínali cítit chlapy a vedly naše kroky do hospody a první pivo znamenalo, že 
nám patří celý svět. A děvčata na první taneční zábavě, kde s rozechvělým srdcem čekala, až 
přijde ten, který se líbil a nesměle požádá „slečno (nebo Máňo) smím prosit“. A to první 
políbení, ať už na procházce na Budkovanské hrázi, nebo při doprovodu z taneční zábavy. 
Copak to každý z nás může zapomenout? Vzpomínáte na všechny ty melodie, písničky 
našeho mládí – Cikánko ty krásná… Nikdy se nevrátí … Škoda lásky …a U našich kasáren. 
Vzpomínáte? 
    Budou vzpomínat i dnešní mladí, kteří mají své krásné mládí, jen za jiných okolností. 
Internet, počítače a melodie, při nich slova, kterým většina lidí nerozumí. 
   V poslední době zaznívají názory, které nás velmi mrzí. Je nás starých velmi mnoho, 
stojíme moc peněz ve státním rozpočtu. A tak mi  napadají verše Svatopluka Čecha o 
dřevěném korytě,které otec dělal pro jejich dědu, když už nemohl jíst z talířů a synek se ptal: 
„Tati, to já taky budu muset dělat koryto pro Tebe?“ 
   A tím končí naše procházka po předválečných Jedovnicích, kterou jsem chtěl připomenout, 
jak se tehdy v naší „vesničce střediskové“ žilo a pracovalo.                              Rudolf Kuběna 
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…. v říjnu             středa - 27. 10. 2010 v 18.00 hodin u radnice  - Lampiónový průvod 
městysem v předvečer Státního svátku - Den vzniku samostatného československého 

státu. Večer pokračuje na Sokolském hřišti Na Kopci 
B U B U Š O U   akci připravuje Pionýrská skupina Jedovnice a Školní klub při ZŠ 

Jedovnice  Soutěž o největší, nejmenší, nejhezčí dýni či řepu. Výherci získají odměnu. 
Táborák, možnost opékání špekáčků. Občerstvení zajištěno. 

…. v listopadu              sobota - 27. 11. 2010 od 15.00 hodin u radnice  - Slavnostní 
rozsvěcení vánočního stromu  účinkuje: Olšověnka, vystoupení děti ZUŠ , prodej 
regionálních produktů.  Letos se navíc přijďte potěšit, či si zakoupit výrobky dětí MŠ – 
vánoční ozdoby, prostírání, kalendář ze školních akcí a jiná milá překvapení. 

 
Mimo uvedenou dobu je služba zajištěna v Brně – Úrazová nemocnice, Ponávka č. 6  
tel. 545 538 111, ve všední dny od 17,00 do 7,00 hodin, o svátcích a víkendech nepřetržitě 
24,00 hodin denně. Služba v oblasti Blanenska je sloužena od 8,00 do 12,00 hodin. 

Říjen 
16.10. MUDr. Pokorná M. Blansko, Gellhornova 9 516 412 422 
17.10. MUDr. Pokorný M.  Blansko, A. Dvořáka 4 516 417 621 
23.10. MUDr. Roth Ostrov, Zdrav. středisko 516 444 326 
24.10. MUDr. Semrádová Sloup, Zemspol, 221 516 435 203 
28.10. MUDr. Staňková Jedovnice, Zdrav. středisko 516 442 726 
30.10. MUDr. Řehořek Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453 
31.10. MUDr. Řehořek Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453 
Listopad    
6.11. MUDr. Stojanov Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 451 
7.11. MUDr. Ševčíková B. Blansko, Svitavská 1A 516 416 386 
13.11. MUDr. Ševčíková R. Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 454 
14.11. MUDr. Švendová Křtiny, Zdrav. středisko 516 439 404 
17.11. MUDr. Tomaštíková  Adamov, Smetanovo nám. 327  516 446 398 
20.11. MUDr. Vrtělová Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 455 
21.11. MUDr. Well Adamov, Smetanovo nám. 327  516 447 605 
27.11. MUDr. Žáčková Blansko, Mahenova 13 516 419 538 
28.11. MUDr. Štrajtová Černá Hora, Zdrav. středisko 608 220 806 
Prosinec    
4.12. MUDr. Havlová Blansko, Pražská 1b 516 418 786 
5.12. MUDr. Hanáková Blansko, Pražská 1b 516 418 788 
11.12. MUDr. Hepp Rájec, Šafranice 101  516 434 055 
12.12. MUDr. Hosová Rájec, Zdrav. středisko 516 432 138 
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