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Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás pozdravil v novém roce 2011 a popřál Vám ještě jednou 
hodně zdraví a všechno jen to nejlepší. Zároveň Vás vítám na stránkách nové-
ho Jedovnického zpravodaje. V novém volebním období rozhodla rada městyse 
o změně názvu, který by lépe vystihoval obsah tohoto dvouměsíčníku. Doufám, že 
i nadále budeme prostřednictvím Jedovnického zpravodaje informovat Vás obča-
ny o aktuálním dění u nás v Jedovnicích.
Zároveň chci poděkovat všem, kteří svou prací v minulých letech dostali naše In-
formace na úroveň, kterou nám mohou mnohé obce závidět. 

Ing. Jaroslav Šíbl, starosta městyse

Na obálce...

V tomto roce budete moci na obálce vídat kresby jedovnických dominant a paměti-
hodností. Autorkou pohledu na kostelní návrší je Mgr. Jitka Vávrová. Právě z těchto 
míst pocházejí zatím nejstarší doklady slovanského osídlení, datovatelné do 12. sto-
letí. Kostel zde patrně stál již ve 13. století, prameny je ale poprvé doložen k roku 
1385, kdy zde byl farářem jistý Mikuláš, pak je kostel zmíněn až r. 1437. V 16. století 
připadl kostel vlivem vrchnosti církvi českobratrské. V letech 1590 a 1671 byl opra-
vován, roku 1680 měla být vystavěna věž, ale možná šlo jen o její opravu. Kostel je r. 
1778 popisován jako úzký a tmavý, se dvěma bočními kaplemi a kryptou, obklopený 
hřbitovem. Současný klasicistní kostel sv. apoštolů Petra a Pavla byl vystavěn v letech 
1783-85, z předchozí stavby zůstala zachována jen věž. Rovněž fara je novostavbou 
z r. 1780-81, byla vystavěna na místě starších hospodářských budov, farní sklep je 
snad pozdně gotický. Fara i kostel byly poškozeny za strašlivého požáru v roce 1822. 
Dnes je jedovnický kostel známý především díky výzdobě ze 60. let 20. století (M. Me-
dek, J. Koblasa, L. Kolek, K. Nepraš, J. Istler).
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Informace z rady a zastupitelstva

Usnesení č. 3 ze zasedání 
Zastupitelstva městyse Jedovnice, 
konaného dne 13. 12. 2010 
na Úřadu městyse Jedovnice, 
místnost č. 20

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí Zastupitelstvo městyse Jedovnice: 

1. schvaluje zapisovatelku paní Marii Gabrielo-
vou, tajemnici ÚM

2. schvaluje ověřovatele zápisu pana Ing. Radka 
Lebiše, Ph.D. a pana Jaroslava Zelinku 

3. schvaluje doplněný program zasedání dle 
návrhu starosty městyse 

4. schvaluje zprávu starosty městyse o kontrole 
úkolů ze zasedání zastupitelstva městyse 
konaného dne 8. a 24. 11. 2010

5. ruší usnesení A/22 ze dne 20. 9. 2010 (schvá-
lení částky 450.000 Kč panu A. Nečasovi, Je-
dovnice, jako fi nanční vyrovnání za provedené 
práce při opravě restauračního zařízení Olšov-
ce s. r. o., Jedovnice - budova jachtklubu)

6. schvaluje částku 800.000 Kč (včetně DPH) 
panu A. Nečasovi, Jedovnice, jako fi nanční 
vyrovnání za provedené práce při opravě re-
stauračního zařízení Olšovce s. r. o., Jedovnice 
(budova jachtklubu), při stanovení částky se 
vycházelo z odborného posudku číslo 12-
04/2009 zpracovaného P. Šebelou, Blansko - 
Lažánky, a z rozpočtu zhotoveného v červenci 
2009 Ing. P. Krejčíříkem, Jedovnice

7. schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2010 dle 
předloženého návrhu doplněné ve výdajové 
části 2143/6121 o částku 350.000Kč

8. schvaluje rozpočtové provizorium městyse 
pro rok 2011 dle předloženého návrhu

9. ukládá radě městyse zajistit hospodaření 
městyse dle schváleného rozpočtového pro-
vizoria pro rok 2011 při nepřekročení celko-
vých výdajů

10. ukládá radě městyse a předsedovi fi nančního 
výboru připravit návrh rozpočtu městyse 
pro rok 2011 a předložit ho k projednání 
a schválení zastupitelstvu městyse

11. ukládá starostovi městyse svolat před zve-
řejněním návrhu rozpočtu do 7. 2. 2011 
jednání volebních subjektů ke stanovení 
návrhů investičních a neinvestičních akcí na 
rok 2011. Pro jednání připravit jmenovitý 
seznam investičních a neinvestičních akcí 
projednaný při sestavování rozpočtu na rok 
2010 doplněný o požadavky na rok 2011

12. ruší obecně závaznou vyhlášku č. 8/2007 
O místních poplatcích

13. schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 
3/2010 městyse Jedovnice O místních po-
platcích, dle předloženého návrhu a pověřuje 
starostu a místostarostu jejím podpisem

14. ukládá radě městyse zveřejnit obecně závaz-
nou vyhlášku městyse Jedovnice č. 3/2010 
O místních poplatcích a zajistit její vydání

15. schvaluje upravené znění Mandátní smlou-
vy č. 46/2010 mezi městysem Jedovnice 
a fi rmou Wallet, s.r.o., Praha 2, na zadávací 
řízení „Průmyslová zóna“. Pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

16. schvaluje upravené znění Zadávací doku-
mentace na veřejnou zakázku na stavební 
práce „Průmyslová zóna“ 

17. schvaluje Smlouvu o dílo mezi městysem 
Jedovnice a fi rmou ATELIER URBI, s.r.o., 
Urbanisticko-architektonická projekční 
kancelář, Brno, na dokumentaci návrhu ÚP. 
Pověřuje starostu podpisem smlouvy

18. schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpoví-
dajícího věcnému břemenu na pozemcích 
parcelní čísla 536/1, 536/4 v k.ú. Jedovnice, 
která jsou majetkem městyse, mezi městy-
sem Jedovnice a E.ON Distribuce, a.s., České 
Budějovice, dle předloženého návrhu. Pově-
řuje starostu podpisem smlouvy

19. schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpoví-
dajícího věcnému břemenu na pozemcích 
parcelní čísla 10, 14/1, 15/1 v k.ú. Jedovnice, 
které jsou majetkem městyse, mezi městy-
sem Jedovnice a E.ON Distribuce, a.s., České 
Budějovice, dle předloženého návrhu. Pově-
řuje starostu podpisem smlouvy

20. schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpoví-
dajícího věcnému břemenu na pozemcích 
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parcelní čísla 5/1, 8, 10, 22/1 v k.ú. Jedov-
nice, které jsou majetkem městyse, mezi 
městysem Jedovnice a E.ON Distribuce, a.s., 
České Budějovice, dle předloženého návrhu. 
Pověřuje starostu podpisem smlouvy

21. schvaluje, aby starosta městyse učinil for-
mou notářského zápisu rozhodnutí jediného 
společníka při výkonu působnosti valné 
hromady týkající se nového znění článku IX. 
Zakladatelské listiny Olšovce, s.r.o.

22. ruší obecně závaznou vyhlášku č. 9/2007 
O místním poplatku za provozovaný výherní 
hrací přístroj

23. schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 
2/2010 městyse Jedovnice O místním po-
platku za provozovaný výherní hrací přístroj 
nebo jiné technické herní zařízení povolené 
Ministerstvem fi nancí podle jiného právního 
předpisu, dle předloženého návrhu, a pově-
řuje starostu a místostarostu jejím podpisem

24. ukládá radě městyse zveřejnit obecně závaz-
nou vyhlášku městyse Jedovnice č. 2/2010 
O místním poplatku za provozovaný výherní 
hrací přístroj nebo jiné technické herní za-
řízení povolené Ministerstvem fi nancí podle 
jiného právního předpisu a zajistit její vydání

25. schvaluje přijetí účelové neinvestiční fi -
nanční dotace na výdaje na zabezpečení 
akceschopnosti jednotky SDH městyse na 
rok 2010 z rozpočtu JMK ve výši 44.008 Kč. 
Pověřuje starostu podpisem Smlouvy o po-
skytnutí dotace z rozpočtu JMK

26. schvaluje Smlouvu o převzetí ceny (fi nanční 
odměny určené na podporu odpadového 
hospodářství obce) za umístění v soutěži 
„My třídíme nejlépe“ vyhlášené společností 
EKO-KOM, a.s. na rok 2010 dle předlože-
ného návrhu. Pověřuje starostu podpisem 
smlouvy o převzetí ceny

27. schvaluje doplnění Zadání územního plánu 
schváleného zastupitelstvem městyse 14. 06. 
2010 o požadavek prověřit možnost využití 
parcely č. 1372/1 v k. ú. Jedovnice na aktivi-
ty ZŠ 

Usnesení ze schůze 
Rady městyse Jedovnice č. 3 
ze dne 15. 12. 2010

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse schvaluje
• pronájem parcely č. 2528/11 v k. ú. Jedovnice 

fi rmě Žitný, s. r. o., stavební společnost, 
Brno, dle předloženého návrhu

• komisi pro výběr dodavatele stavby 
„Výstavba inženýrských sítí v lokalitě 
průmyslové zóny – Pod Horkou“ ve složení: 
Ing. Jaroslav Šíbl, Jedovnice, Ing. Josef 
Matuška, Jedovnice, Ing. Josef Vágner, 
Jedovnice, Ing. Kamil Kvasnica, Jedovnice, 
Ing. Antonín Dvořák, Jedovnice, náhradníci: 
Ing. Josef Plch, Jedovnice, MUDr. Aleš 
Kleinbauer, Jedovnice, Mgr. Anna Bayerová, 
Jedovnice, Mgr. Hana Šíblová, Jedovnice

• smlouvu o pronájmu Kulturního domu 
v Jedovnicích na pořádání hudebních 
produkcí mezi městysem Jedovnice a M. 
Resem, Jedovnice, dle předloženého návrhu

• nájemní smlouvy na pozemek p. č. 1160 
a 1161 mezi městysem Jedovnice 
a M. Kolmačkovou, Jedovnice, na pozemek 
p. č. 1162 mezi městysem Jedovnice a J. 
Tesařem, Brno, na pozemek p. č. 1156, 
1157, 1158 a 1159 mezi městysem Jedovnice 
a B. Staňkem, Jedovnice, na pozemek p. 
č. 1167 mezi městysem Jedovnice a J. a J. 
Zelinkovými, Jedovnice, na pozemek p. 
č. 1164 mezi městysem Jedovnice a L. 
Randulou, Jedovnice, na pozemek p. č. 1166 
mezi městysem Jedovnice a J. Machátovou, 
Jedovnice, dle předložených návrhů

• nájemní smlouvy na pozemek p. č. 
649/6 mezi městysem Jedovnice a F. a A. 
Zouharovými, Jedovnice, na pozemek p. č. 
649/4 mezi městysem Jedovnice 
a O. a J. Opletalovými, Jedovnice, na 
pozemek p. č. 649/3 mezi městysem 
Jedovnice a A. a E. Maňouškovými, 
Jedovnice, na pozemek p. č. 649/2 
mezi městysem Jedovnice a M. a E. 
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Procházkovými, Jedovnice, na pozemek p. 
č. 2189/1 mezi městysem Jedovnice a JUDr. 
O. Matuškou, Jedovnice, dle předložených 
návrhů

• nájemní smlouvu mezi městysem Jedovnice 
a J. Chodníčkem, Řícmanice, na pozemky p. 
č. 2563/3 a 2563/1, dle předloženého návrhu

• nájemní smlouvu mezi městysem Jedovnice 
a Pionýrem, nezávislou dětskou organizací 
Dlouhá Loučka, na pozemek p. č. 2551/2, dle 
předloženého návrhu

• nájemní smlouvu mezi městysem Jedovnice 
a J. Vašíčkovou, Jedovnice, na pozemek p. č. 
1043/1, dle předloženého návrhu

• nájemní smlouvu mezi městysem Jedovnice 
a J. Zelinkou, Jedovnice, na pronájem 
budovy Havlíčkovo náměstí 44, dle 
předloženého návrhu

• nájemní smlouvu mezi městysem Jedovnice 
a P. Šebelou, Jedovnice, na pronájem 
půjčovny loděk, dle předloženého návrhu

• nájemní smlouvu mezi městysem Jedovnice 
a J. Sedlákem, Brno a J. Štafou, Jedovnice, 
na pronájem budovy hotelu Riviera, dle 
předloženého návrhu

• výjimku z OZV č. 8/2007 O místních 
poplatcích, zproštění poplatku z místa za 
vánoční prodej ryb, žadatel Olšovec, s. r. o. 
Jedovnice dle předloženého návrhu

• podmínky pro plesovou sezónu 2011: 
nájemné sál KD 1.800 Kč, sál Chaloupky 
1.080 Kč, (částky s 20% DPH), prominutí 
poplatku ze vstupného, povolení výjimky 
z obecně závazné vyhlášky č.5/2005 
O pořádání veřejných produkcí – 
prodloužení akcí do 02 hodin, úhrada 
rozbitého inventáře, úhrada vyčištění ubrusů 
dle skutečnosti, příspěvek na výzdobu sálu 
300 Kč, při podání žádosti na tombolu 
správní poplatek 200 Kč

• návrh Smlouvy o poskytování pečovatelské 
služby a Vnitřní pravidla pro poskytování PS 
dle předložených návrhů

• výjimku z OZV č. 8/2007 O místních 
poplatcích - prominutí poplatku ze 
vstupného, žadatel Hasiči okrsku Jedovnice 
na Prodloužený vánoční koncert

• členy komisí:

 Komise sociálně zdravotní: 
 Renata Kleinbauerová, Jedovnice, Daniela 

Stará, Jedovnice
 Komise životního prostředí: 
 Lukáš Kunc, Jedovnice, Ing. Petr Gabriel, 

Jedovnice, Ing. Petr Gabriel ml., Jedovnice, 
Ing. Domink Franc, Jedovnice

 Komise stavební a územního plánování: 
Leoš Blažek, Jedovnice, Miroslav Kozel, 
Jedovnice, Pavel Gryga, Jedovnice, Radek 
Přibyl, Jedovnice, Vít Pleskač, Jedovnice, 
Kamil Opletal, Jedovnice, Antonín Šebela, 
Jedovnice, Ing. Antonín Dvořák, Jedovnice

 Komise pro kulturu, vzdělávání, sport 
a volný čas: 

 Světluše Audyová, Jedovnice, Mgr. Jitka 
Vávrová, Jedovnice, Mgr. Soňa Plchová, 
Jedovnice, Leoš Blažek, Jedovnice, Mgr. 
Miloš Šebela, Jedovnice, Jiří Roudný, 
Jedovnice, Marie Grimová, Jedovnice, 
Tomáš Kratochvil, Jedovnice, Bc. Martin 
Řezníček, Jedovnice, PharmDr. Stanislav 
Fránek, Jedovnice, Ing. Kateřina Klimešová, 
Jedovnice, Eva Kovaříková, Jedovnice, Ing. 
Radek Lebiš, Ph.D., Jedovnice, Ing. Radomír 
Fiala, Jedovnice, Ing. Barbara Magulová, 
Jedovnice, Jiří Šubrt, Jedovnice, Mgr. Magda 
Fajfrová, Jedovnice, Mgr. Tereza Mrhálková, 
Jedovnice, Jitka Kučerová, Jedovnice, 
Ivana Pernicová, Jedovnice, Eva Hinštová, 
Jedovnice, Michal Farlík, Blansko

 Komise pro občanské záležitosti: 
Božena Ševčíková, Jedovnice, Ivo Máčel, 
Jedovnice, Mgr. Anna Bayerová, Jedovnice, 
Jiřička Meluzínová, Jedovnice, Ing. Jana 
Gabrielová, Jedovnice, Anna Kohoutková, 
Jedovnice, Ing. Josef Plch, Jedovnice, Emílie 
Kovaříková, Jedovnice, Jedovnice, Jana 
Sehnalová, Jedovnice, Tatiana Přibylová, 
Jedovnice, Ivana Pernicová, Jedovnice

 Komise pro mezinárodní spolupráci: 
Mgr. Marie Doleželová, Jedovnice, Tomáš 
Kratochvil, Jedovnice, Ing. Radomír 
Fiala, Jedovnice, Ing. Barbara Magulová, 
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Jedovnice, Pavel Gryga, Jedovnice, Mgr. 
Vlastimil Šíbl, Jedovnice, Mgr. Hana Šíblová, 
Jedovnice, Hana Doleželová, Jedovnice, 
JUDr. Jiří Pokorný, Jedovnice, Mgr. 
Vladimíra Šůstková-Zukalová, Jedovnice, 
Magdalena Šíblová, Jedovnice, Mgr. Kateřina 
Pinková, Jedovnice, Jan Zukal, Jedovnice

Rada městyse bere na vědomí
• informaci o konání Tříkrálové sbírky v lednu 

2011
• poděkování Diakonie Broumov za fi nanční 

příspěvek na činnost

Rada městyse ruší
• usnesení číslo 1/86 ze dne 20. 9. 2010

Rada městyse
• na základě § 102 odst. 2 j zákona č. 128/2000 

Sb. o obcích, v platném znění, stanovuje 
celkový počet zaměstnanců městyse v úřadu 
městyse na 21 s účinností od 1. 1. 2011

• na základě § 102 odst. 2 f zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, 
ruší hospodářsko správní odbor a oddělení 
kultury a školství, zřizuje ekonomický odbor, 
s účinností od 1. 2. 2011

Rada městyse souhlasí
• s vedením NN po pozemcích p. č. 833, 834/1 

a 870, které jsou v majetku městyse, žadatel 
J. a M. Šebelovi, Jedovnice, dle předloženého 
návrhu

• s vedením vodovodní přípojky po pozemcích 
p. č. 863/2, 863/1, 862 a 851/1, které jsou 
v majetku městyse, žadatel M. a J. Šebelovi, 
Jedovnice, dle předloženého návrhu

• předběžně s odkupem části pozemku p. 
č. 453/14, který je v majetku městyse za 
předpokladu, že dojde k odkoupení objektu 
čp. 667, žadatel J. Král, Jedovnice

• s umístěním znaku na budovu KD, 
žadatel Pionýrská skupina, Jedovnice, dle 
předloženého návrhu 

• se zrušením přípojky kabel. TV, žadatel M. 
Pírek, Jedovnice, od data 15. 12. 2010

• se zrušením přípojky kabel. TV, žadatel L. 
Blahník, Jedovnice, od data 1. 1. 2011

Usnesení ze schůze 
Rady městyse Jedovnice č. 4 
ze dne 5. 1. 2011

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse schvaluje
• změnu názvu dvouměsíčníku Informace na 

Jedovnický zpravodaj
• Smlouvu o zajištění přípravy a tisku 

dvouměsíčníku Jedovnický zpravodaj mezi 
Městysem Jedovnice a fi rmou FINAL TISK, 
s.r.o., Olomučany 

• Smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby, 
žadatel J. a J. Pernicovi, Jedovnice

• Hromadnou licenční smlouvu na rok 2011 
mezi Městysem Jedovnice, 
a společností OSA-ochranný svaz autorský 
pro práva k dílům hudebním, o.s., Praha 6, 
dle předloženého návrhu

• Nájemní smlouvu mezi Městysem Jedovnice 
a M. Knourem, Jedovnice, na pronájem 
místnosti č. 6 na ÚM dle předloženého 
návrhu

• Směrnici č. 1/2011 O tvorbě a použití 
sociálního fondu pro rok 2011 dle 
předloženého návrhu

• Jednací řád rady městyse dle předloženého 
návrhu

• na základě vyhlášky č. 377/2010 Sb. výši 
stravného pro cestovní náhrady pro 5-11 
hodin 70 Kč, 12-17 hodin 110 Kč, 18-24 
hodin 170 Kč

• na základě Nařízení vlády č. 381/2010 Sb., 
platový výměr řediteli ZŠ Mgr. M. Součkovi, 
dle předloženého návrhu

• na základě Nařízení vlády č. 381/2010 Sb., 
platový výměr ředitelce MŠ J. Kučerové, dle 
předloženého návrhu

Rada městyse bere na vědomí
• poděkování TJ Zora Praha a Domova pro 

seniory Černá Hora za poskytnuté příspěvky 
na činnost

• zápis ze schůzky komise pro občanské 
záležitosti ze dne 3. 1. 2011
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Rada městyse jmenuje
• šéfredaktorkou Jedovnického zpravodaje 

B. Ševčíkovou, Jedovnice, zástupcem 
šéfredaktora Mgr. S. Plchovou, Jedovnice

Rada městyse vyslovuje
• poděkování L. Blažkovi, Jedovnice, za 

odvedenou dlouholetou práci ve prospěch 
Informací

Rada městyse souhlasí
• s přístavbou terasy k chatě č. e. 111, žadatel 

L. Kotisová, Jedovnice, dle předloženého 
návrhu

• se zrušením přípojky kabel. TV a se 
zproštěním poplatku za kabel. TV, žadatel 
Š. Matušková, Ruprechtov, dle předloženého 
návrhu

Důležité informace pro občany

Složení výborů a komisí pro volební období 2010–2014

Finanční výbor    
předseda:   Ing. Oldřich Horák 
členové:  Ing. Irena Žižková

Ing. Michaela Šebelová
 Ing. Gustav Magula
 PharmDr. Stanislav Fránek
 Ing. Jaroslav Hloušek
 Michal Prause
tajemnice: Zdeňka Korčáková

Kontrolní výbor
předseda:  Jaroslav Charvát
členové:       Mgr. Čeněk Pírek
 Ing. Radek Lebiš, Ph. D.
 Jana Sehnalová
 Roman Pernica
tajemnice:   Ing. Marcela Krainerová

Komise stavební a územního plánování 
předseda:   Ing. Josef Vágner
členové: Miroslav Kozel
 Leoš Blažek
 Pavel Gryga
 Radek Přibyl
 Mgr. Vít Pleskač
 Kamil Opletal
 Antonín Šebela
 Ing. Antonín Dvořák 
tajemník:    Josef Král

Komise životního prostředí
předseda   Michal Prause
členové: Ing. Petr Gabriel
 Ing. Dominik Franc
 Ing. Petr Gabriel ml.
 Lukáš Kunc
tajemník: Tomáš Kratochvil

Komise sociálně zdravotní
předsedkyně:  Mgr. Anna Bayerová
členové: Daniela Stará
 Renata Kleinbauerová
tajemnice: Marie Gabrielová

Komise pro kulturu, vzdělávání, sport 
a volný čas
předseda  Ing. Josef Plch
členové: Světluše Audyová
 Mgr. Jitka Vávrová                      
 Mgr. Soňa Plchová
 Leoš Blažek
 Mgr. Miloš Šebela
 Jiří Roudný
 Marie Grimová
 Tomáš Kratochvil
 Bc. Martin Řezníček
 PharmDr. Stanislav Fránek
 Ing. Kateřina Klimešová
 Eva Kovaříková
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 Ing. Radek Lebiš, Ph. D.
 Ing. Radomír Fiala
 Ing. Barbara Magulová
 Jiří Šubrt
 Mgr. Magda Fajfrová
 Mgr. Tereza Mrhálková
 Jitka Kučerová
 Ivana Pernicová
 Eva Hinštová
 Michal Farlík
tajemnice:  Božena Ševčíková

Komise pro občanské záležitosti
předsedkyně: Mgr. Hana Šíblová
členové:        Mgr. Anna Bayerová
 Anna Kohoutková
 Ing. Jana Gabrielová
 Božena Ševčíková
 Jiřička Meluzínová
 Ivo Máčel
 Ing. Josef Plch
 Emílie Kovaříková

 Jana Sehnalová
 Tatiana Přibylová
 Ivana Pernicová
tajemnice:   Zdeňka Nečasová

Komise pro mezinárodní spolupráci :  
předseda: MUDr. Aleš Kleinbauer
členové: Jan Zukal
 Mgr. Vladimíra Šůstková-Zukalová
 Ing. Barbara Magulová
 Mgr. Hana Šíblová
 Mgr. Vlastimil Šíbl
 Magdalena Šíblová
 Mgr. Marie Doleželová
 Tomáš Kratochvil
 JUDr. Jiří Pokorný
 Ing. Radomír Fiala
 Pavel Gryga
 Hana Doleželová
 Mgr. Kateřina Pinková
tajemnice:  Božena Ševčíková

Informace o činnosti stavebního úřadu Jedovnice v roce 2010

Stavebním úřadem Jedovnice, který  v rámci svěřené agendy  spravuje  v rámci své působ-
nosti kromě Jedovnic dalších 10 obcí, bylo vyřízeno  k 31. 12. 2010  celkem 1236 podání 
dle níže uvedeného rozčlenění.  V období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 byla vydána  roz-
hodnutí a opatření podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) v následujícím rozsahu: 

Počet podání 1 –12/2010 1236

Počet vydaných rozhodnutí včetně usnesení:
(stavební povolení, územní rozhodnutí, kolaudační rozhodnutí apod.) 330
Počet ostatních opatření (nejsou rozhodnutím):
(změna užívání, územní souhlas, ohlášení,reálné dělení)   470 
Počet ostatních vyřízených písemností:
(potvrzení, stanoviska, prodloužení SP, apod.)  436
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Za rok 2010  bylo povoleno: 
rodinné domy  (z toho  2 v Jedovnicích ) 68
stavební úpravy  (z toho 9 v Jedovnicích ) 31
garáže, kolny apod. ( z toho 3 v Jedovnicích) 30

Za rok 2009 bylo zkolaudováno:
rodinné domy   (z toho 5 v Jedovnicích)  49
přístavby, stavební úpravy RD    ( z toho 5 v Jedovnicích) 20
ostatní - garáže, kolny, přípojky apod. (z toho 5 v Jedovnicích) 15 

Jitka Koutná, referent SÚ

Změny v místních poplatcích

Městys Jedovnice zveřejnil na úřední desce (www.jedovnice.cz/stranky/vyhlasky.html/  
Obecně závaznou vyhlášku městyse Jedovnice č. 3/2010 O místních poplatcích s účinností 
od  1. 1. 2011.

Obsahuje některé změny oproti OZV č. 8/2007 O místních poplatcích:

Poplatek ze psů (čl. 7)
Sazby poplatku činí ročně:

základní sazba   sazba za druhého 
   a každého dalšího psa

Rodinný dům …………………..    400,--Kč        600,--Kč
Bytový dům …………………….. 1000,--Kč      1500,--Kč
Držitel, který je poživatelem 
invalidního, starobního, 
vdovského nebo vdoveckého 
důchodu, který je jeho jediným 
zdrojem příjmů, nebo poživatel 
sirotčího důchodu……………….   200,--Kč         300,--Kč

Poplatek z ubytovací kapacity (čl.25, odstavec 22.2, čl. 27)
Od poplatku je osvobozena ubytovací kapacita v zařízeních ve vlastnictví městyse Jedovni-
ce.  Na ubytovací kapacitu v zařízeních, která jsou pronajata soukromým podnikatelským 
subjektům  se osvobození nevztahuje.

Sazba poplatku činí 6,--Kč za každé využité lůžko a den ve všech ubytovacích zařízeních.

Ing. Marcela Krainerová
vedoucí hospodářsko-správního odboru
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Vybírání poplatků na rok 2011

Poplatky se budou vybírat od března, vždy v pondělí a ve středu od 8:00 do 11:00 hodin, 
od 12:00 do 17:00 hodin. 
V úterý, ve čtvrtek a v pátek se poplatky nevybírají.

poplatek za odpad  – 500 Kč na osobu a rok
poplatek za kabel. televizi – 800 + 160 DPH (odvod státu), celkem 960 Kč na rok
poplatek za psa    –   400 Kč na rok, za druhého a každého dalšího psa 600 Kč na rok 

     –  v byt. domě nad 3 byty 1000 Kč na rok, za druhého a každé-
ho dalšího psa 1.500 Kč na rok

     –  důchodci 200 Kč na rok, za druhého a každého dalšího psa  
300 Kč na rok

Termín úhrady všech poplatků je do 30. 9. 2011. Můžete si platby rozložit na více splátek, 
které si dohodnete u paní Ševčíkové. Rovněž je možno platby hradit přes účet - potřebné 
variabilní symboly obdržíte u paní Ševčíkové na čísle telefonu 516 528 213, 723 247 641 
nebo e-mailovou poštou kultura@jedovnice.cz. Věříme, že si svoje záležitosti vyřídíte 
v daném termínu.

Marie Gabrielová, tajemnice ÚM

Spalování hořlavých látek na volném prostranství

Pomalu se nám blíží období, kdy začneme pracovat na svých zahradách a v okolí svých 
domů, budeme vyhrabovat trávu a jako každý rok přemýšlet, co se vzniklým rostlinným 
odpadem. Mnozí z Vás tento problém řeší spalováním. Z pohledu hasičů se jedná o období, 
kdy každoročně evidujeme nárůst takzvaných „planých poplachů“. V dnešním článku si 
povíme něco o tom, jak se při spalování na volném prostranství chovat.

Nařízení obce Jedovnice č. 1/2004 o spalování rostlinných materiálů

Toto nařízení stanovuje podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů (dále jen 
materiálů) na území městyse Jedovnice.

Podmínky spalování materiálů:

1. Spalovat se mohou pouze tyto materiály nekontaminované jinými látkami1):
 a) suché dřevo, větve a listí,
 b) dřevěné uhlí, 
 c) suché rostlinné materiály.

1) § 3 odst. 5 zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
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2.  Spalování materiálů dle bodu 1 může provádět každá fyzická osoba starší 18 let, mladší 
pouze v doprovodu dospělé osoby (dále jen osoba), za dodržení všech bezpečnostních, 
požárních2) a právních předpisů3).

3. Spalování materiálů může být prováděno pouze:
 a)  na vlastním nebo na pronajatém pozemku, nesmí se jednat o veřejné pro-

stranství,
 b) za dobrých rozptylových podmínek,
 c)  v době do 20 hodin, oheň po této hodině musí být uhašen a nesmí kouřit,
 d) ve dnech pondělí až sobota (mimo neděli a státem stanovené svátky).
4.  Omezení dle odst. 3, písm. c) a d) neplatí, jedná-li se o tepelnou úpravu potravin na 

zvlášť vybudovaných bezpečných ohništích.

Oznamovací povinnost:
Osoby hodlající provádět spalování většího množství materiálů musí nejméně den pře-
dem na tuto skutečnost upozornit jednotku Sboru dobrovolných hasičů Jedovnice (tel. č.: 
723 971 249) a Úřad městyse Jedovnice. 
Při spalování většího rozsahu je také možné pro nahlášení využít elektronického formuláře 
na internetových stránkách http://www.fi rebrno.cz/paleni-klesti. Tímto způsobem bude o 
pálení informováno přímo operační středisko HZS JmK.

Sankce:
Porušení tohoto nařízení lze postihovat jako přestupek, nejde-li o jiný správní delikt posti-
žitelný podle zvláštních předpisů nebo trestný čin3).

Ing. Radek Doležel, preventista SDH Jedovnice

2)  § 78, odst.1,  zákona č.133/85 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
3)  § 53, odst.1, pís.o, zákona č. 289/95 Sb o lesích , ve znění pozdějších předpisů

Zpráva o činnosti Policie Městyse Jedovnice

za období od 29. 11. 2010 do 15. 01. 2011

30. 11. 2010 • strážníci přijali oznámení, že 
se na Havlíčkově náměstí potuluje volně 
pobíhající pes rasy německý ovčák. Na 
základě tohoto oznámení byl proveden 
odchyt psa. Jelikož bylo v minulosti 
několikrát řešeno porušení obecně závazné 
vyhlášky ze strany majitele psa, byl pes 
po dohodě předán do městského útulku 
do Blanska.

4. 12. 2010 • strážníci přijali oznámení 
o nálezu rukavic, které oznamovatel nalezl na 
Havlíčkově náměstí. K věci byl sepsán úřední 
záznam a nález uveřejněn na infokanále. 

12. 12. 2010 • strážníci přijali trestní 
oznámení na důvodné podezření z trestného 
činu podvodu, z kterého je podezřelý 
majitel fi rmy, která sídlí v naší obci. Jelikož 
z provedeného šetření bylo zřejmé, že se 

Z policejních záznamů



12

jedná o rozsáhlejší trestnou činnost, byla 
věc následně postoupena k šetření PČR 
Blansko. O postoupení věci byl oznamovatel 
vyrozuměn.

13. 12. 2010•  strážníci přijali v noční době 
oznámení od občana, že jim soustavně někdo 
zvoní na domovní zvonek a tímto je ruší 
a obtěžuje. Na základě tohoto oznámení 
provedli strážníci obhlídku samotného místa 
oznámení a blízkého okolí. K uvedené věci 
nebylo zjištěno žádných kladných poznatků, 
které by vedly k objasnění přestupku. Tímto 
jednáním se doposud neznámí pachatelé 
dopustili přestupku proti občanskému 
soužití. Věc nadále v šetření PMJ.

18. 12. 2010 • strážníci při výkonu noční 
obchůzkové služby zjistili rušení nočního 
klidu v chatové oblasti na ul. Riviéra. Zde si 
majitel vozidla na parkovišti ve vozidle krátil 
čekání hlasitým poslechem hudby, a to tak 
hlasitě, že rušila okolní majitele chat. Hlídka 
po zjištění totožnosti osádky vozidla vyzvala 
řidiče i spolujezdce, aby hudbu ztlumili, 
čemuž uposlechli. Přestupek byl na místě 
vyřešen napomenutím.

25. 12. 2010 • strážníci v průběhu noci 
získali informaci o skupině mladíků, kteří 
přemísťovali kontejnery z chodníků na 
silnici. Strážníkům se tyto výtečníky zajistit 
nepodařilo. Nádoby na odpad hlídka 
umístila zpět na svá místa. K poškození 
nádob v žádném z případů nedošlo.

27. 12. 2010 • strážníci přijali oznámení 
o nálezu klíčů, které oznamovatel našel na 
Havlíčkově náměstí před prodejnou COOP. 
O nálezu byl sepsán úřední záznam a nález 
uveřejněn na infokanále.

28. 12. 2010•  strážníci šetří tři případy 
podezření z přestupků proti bezpečnosti 
a plynulosti provozu na pozemních 
komunikacích, kterého se dopustili řidiči 
motorových vozidel, kteří v obci překročili 
stanovenou povolenou rychlost. Za tyto 
přestupky hrozí řidičům bloková pokuta 
a odebrání trestných bodů. 

28. 12. 2010•  strážníci na základě oznámení 
provedli odchyt volně pobíhajícího psa 
rasy labrador. Pes byl následně předán 
jeho majiteli. Věc byla na místě vyřešena 
napomenutím.

29. 12. 2011•  strážníci přijali oznámení 
o podezření z přestupku proti majetku, ke 
kterému došlo mezi rodinnými příslušníky 
trvale žijícími v obci Jedovnice. Ve věci 
bylo provedeno oznámení o podezření ze 
spáchání výše uvedeného přestupku a spisový 
materiál byl odeslán na Městský úřad 
v Blansku na právní oddělení k projednání. 

1. 1. 2011 • strážníci přijali oznámení od 
dozorčího PČR Blansko, které zde telefonicky 
učinil provozovatel veřejného zařízení. Tento 
v oznámení uvedl, že do jeho provozovny 
přišel neznámý muž, který se choval podezřele 
a neustále zmateně hovořil o vyřizování 
vzájemných účtů jistých osob, které jedou 
do Jedovnic z Brna. Poté z provozovny 
odešel. Strážníci na základě tohoto oznámení 
provedli šetření a následně obchůzkovou 
službou nezjistili výskyt vozidla s uvedenou 
posádkou. K oznámení se během výkonu 
služby nepodařilo získat faktické poznatky, 
které by nasvědčovaly tomu, že by mohlo 
dojít ke spáchání trestného činu či přestupku. 
O výsledku šetření byla vyrozuměna dozorčí 
služba P ČR Blansko.

2. 1. 2011 • strážníci přijali oznámení 
o poškození odpadkových košů, kterého se 
dopustila skupina mladých, kteří na náměstí 
a v jeho blízkém okolí oslavovali příchod 
Nového roku. K věci byli vyslechnuti svědci 
události. V dané věci je skupina mladíků 
a slečen důvodně podezřelá ze spáchání 
přestupku proti majetku a veřejnému 
pořádku. Přestupek šetří PMJ.

3. 1. 2011 • strážníci přijali oznámení od 
majitele jedné z nemovitostí v Jedovnicích, 
že mu byla poškozena jedna z okenních 
rolet. Tuto neznámý pachatel poškodil 
doposud nezjištěným předmětem v době od 
25.12.2010 do 3.1.2011. Na místě provedena 
fotodokumentace. Věc šetří PMJ.
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3. 1. 2011 • strážníci při prováděném šetření 
ve věci jiného přestupku zjistili přestupek na 
úseku ochrany před alkoholismem a jinými 
toxikomaniemi podle § 30/1 písm. a) z. č. 
200/90 Sb. Pachateli přestupku byla uložena 
bloková pokuta. 

5. 1. 2011•  strážníci řešili přestupek proti 
veřejnému pořádku, kterého se dopustil 
občan, který po nadměrném požití 
alkoholických nápojů budil na veřejnosti 
pohoršení. Po projednání byla pachateli 
přestupku uložena bloková pokuta. Spisový 
materiál uložen na služebně PMJ.

5. 1. 2011•  strážníci převzali na služebně od 
občana dětské hodinky, které nalezl na ul. 
Záměstí. O nálezu byl sepsán úřední záznam 
a nález uveřejněn na infokanále.

6. 1. 2011•  strážníci přijali oznámení 
o krádeži platební karty, osobních dokladů 
a fi nanční hotovosti ze šatny kulturního 
domu v Jedovnicích. Z důvodu podezření, 
že došlo ke spáchání trestného činu, byla 
na místo přivolána hlídka Obv. odd. PČR 
Blansko, která si věc na místě převzala 
k dalšímu šetření. 

6. 1. 2011 • strážníci přijali oznámení od 
fi rmy, která provádí vývoz komunálního 
odpadu, že na ul. Na Kopci parkuje osobní 
motorové vozidlo, které brání vývozu 
odpadu. Na místě bylo provedeno šetření ke 
zjištění majitele vozidla. Majitel toto vozidlo 
ihned přeparkoval. Přestupek byl na místě 
vyřízen napomenutím.

8. 1. 2011 • strážníci v nočních hodinách při 
obchůzkové službě zjistili na Havlíčkově 
náměstí rušení nočního klidu, kterého se 
dopustili odcházející hosté z restauračního 
zařízení. Tito se svým jednáním 
dopustili přestupku proti veřejnému 
pořádku. Přestupek byl vyřešen na místě 
napomenutím.

10. 1. 2011•  strážníci přijali žádost od 
dozorčí služby P ČR Blansko k provedení 
šetření v jednom z rodinných domů v obci 
Jedovnice, zda skutečně došlo k události, 

která byla majitelem domu oznámena 
na tísňovou linku 158. Strážníci na místě 
zjistili stav věci a následně vyrozuměli PČR 
Blansko, že je zde důvodné podezření ze 
spáchání trestného činu. Na místo poté 
přijala hlídka PČR, která si věc na místě 
převzala k šetření. 

11. 1. 2011 • strážníci přijali oznámení 
o nálezu svazku klíčů, které byly nalezeny 
na ul. Nad Rybníkem. O nálezu byl sepsán 
úřední záznam a nález uveřejněn na 
infokanále.

14. 1. 2011•  strážníci při kontrole chatové 
oblasti zjistili poškození a vloupání do jedné 
z rekreační chaty. Bylo provedeno zajištění 
místa trestného činu, zjištěn majitel chaty 
a provedeno vyrozumění PČR Blansko, která 
si případ převzala k dalšímu opatření. 

14. 1. 2011•  strážníci při obchůzkové službě 
na místní komunikaci nad kempem našli 
svazek klíčů s karabinou. O nálezu byl 
sepsán úřadní záznam a nález uveřejněn na 
infokanále.

15. 1. 2011 • strážníci na žádost PČR Blansko 
doručili poštovní zásilku do vlastních rukou.

Strážníci městyse Jedovnice v uplynulém • 
období šetřili celkem 98 přestupků 
v silničním provozu. 

Luděk Kolář - velitel Policie 
Městyse Jedovnice
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VÝZVA: POZOR NA KRÁDEŽE V KD!

Tímto chceme vyzvat všechny občany k opatrnosti. 
Ve čtvrtek 6. 1. 2011 v době  9:30-10:30, během cvičení maminek s nejmenšími dětmi,  které probí-
há v kulturním domě v Jedovnicích, se v KD pohybovala žena menší drobné postavy, max. výšky 
165 cm, věku mezi 50-55 lety, se světlými vlasy po ramena. Na sobě měla bílou bundu, černou 
kabelku a naraženou bleděmodrou čepici. Tato osoba zcizila několik cenných věcí, ale také např. 
rukavice, čepici a některé další drobnosti. Vydávala se za babičku jednoho z dětí, proto nevzbudila 
podezření a unikla. Na místo přijela Policie ČR a vše sepsala. Prosíme všechny, kteří by tuto osobu 
zahlédli, aby neprodleně kontaktovali přímo Policii ČR – na linku 158 nebo zavolali místní strážníky 
(Policie městyse Jedovnice) na mobil 723 204 979 či pevnou linku 516 528 220.
Rády bychom touto cestou upozornily všechny, obzvláště pak ty, kteří chodí do KD na různá cvičení, 
aby si dávali pozor na své věci, zvláště pak peněženky, osobní doklady a cennosti. Je velice pravdě-
podobné, že se vrátí ukrást další věci v různé době, kdy bývá KD otevřen. Za jakoukoliv informaci 
a pomoc vedoucí k dopadení pachatelky předem moc děkujeme.
      Kolektiv maminek 

z Jedovnic i okolí

Z policejního zápisníku

Zloději se zaměřili na auta 
Během prosince a ledna řešili policisté v Je-
dovnicích hned několik případů vloupání od 
osobních automobilů.  V noci na 22. prosince 
se neznámý zloděj vloupal do vozu značky Ford 
Focus, které stálo na odstavné ploše v ulici 
Kostelní.  Pachatel rozbil okno, z auta pak vzal 
krabici s komponenty do počítače, čímž majiteli 
způsobil škodu okolo 13 tisíc korun. 
Podobná krádež se stala jen o několik dní poz-
ději,  29. prosince.  Tehdy si neznámý pachatel 
vyhlédl jiné auto, zaparkované v ulici Brněnské, 
poškodil u něj dveře, rozbil okénko, protrhl 
bezpečnostní fólii na okně a vnikl do vozidla. To 
jen prohledal, nic neukradl. Přesto na autě způ-
sobil škodu okolo 13 tisíc korun.  
K dalšímu vloupání do osobního auta  vyjížděli 
policisté do Jedovnic  ještě  11. ledna.  To se 
zloděj dostal po vypáčení zámku ve dveřích do 
vozidla Škoda Felicia, které stálo před rodinným 
domem.  Z auta si odnesl autorádio. Škoda byla 
vyčíslena na 3 tisíce korun. 

Zima nahrává vloupání do chat
Nepříjemné překvapení čekalo na majitele jedné 
z rekreačních chat v Jedovnicích.  Zjistil totiž, 
že v době od listopadu do 15. ledna  mu někdo 
vypáčil vstupní dveře do chaty, odkud si odnesl  

DVD přehrávač, nářadí  a další věci. Škoda tak 
byla vyčíslena na 8 tisíc korun. 

Policisté odhalili neukázněné řidiče
Dva opilé řidiče odhalily policejní kontroly na 
jedovnických  silnicích.  Jednoho zastavili poli-
cisté 13. prosince kolem půl šesté ráno, kdy pro-
jížděl se Škodou Forman po Havlíčkově náměstí. 
Dechová zkouška u řidiče ukázala 1,16 promile 
alkoholu, řidič se poté policistům přiznal, že vy-
pil předchozí den pět  skleniček rumu. Muži byl 
zadržen řidičský průkaz a zakázána další jízda.  
O moc lépe při kontrole nedopadl ani další řidič 
osobního vozu značky Volvo, kterého policisté 
kontrolovali v Jedovnicích  11. ledna.  Přestože 
dechová zkouška u něj neprokázala, že by před 
jízdou pil, šetřením policisté zjistili, že usedl za 
volant bez řidičského oprávnění.  To měl totiž 
zablokované poté, co už dosáhl dvanácti bodů.  
Policisté tedy řidiči zakázali další jízdu a řidič je 
nyní podezřelý ze spáchání trestného činu Ma-
ření úředního rozhodnutí a výkonu. 

por. Mgr. Iva Šebková, tisková 
mluvčí Policie ČR Blansko
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Společenská kronika

Jubilanti

Blahopřejeme všem jubilantům, kteří v měsíci lednu a únoru 2011 oslaví svá jubilea.
Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a spokojenost do dalších let života.

Leden
Bílek Petr  Tyršova 740  13. 1.  86 roků
Julínková Vlasta  Brněnská 93  8. 1.  85 roků
Knechtová Jindřiška Tyršova 323  12. 1.  85 roků
Zouharová Milada Za Kostelem 448  12. 1.  82 roků
Ručková Anna  Olšovecká 275  30. 1.  82 roků
Pavléková Libuše  Havlíčkovo nám.25 27. 1.  82 roků
Klímová Alena  Za Kostelem 440  12. 1.  81 roků
Kunc Alois  Tyršova 325  18. 1.  81 roků

Únor
Němcová Drahomíra  Zahradní 699  3. 2.  89 roků
Šimáčková Valburka  K Propadání 364  22. 2.  84 roků
Nezvalová Marta  Na Kopci 636  29. 2.  83 roků
Tomášek Alois  Zahradní 699  3. 2.  82 roků
Machátová Jiřina  Zahradní 699  7. 2.  82 roků
Kopřiva Alois  Zahradní 699  16. 2.  81 roků
Tomášková Hedvika  Jiráskova 376  26. 2.  80 roků
Matušková Vlasta  U Hrubé lípy 548  29. 2.  75 roků
Martinková Marie  Záměstí 37  1. 2.  70 roků
Fialová Marie  Za Kostelem 436  7. 2.  70 roků
Němec Jaroslav  Absolonova 404  27. 2.  70 roků
               
Dne 21. 1. 2011 oslavili
50 roků manželství – Zlatou svatbu manželé Emilie a Ivas Kovaříkovi, 
Jedovnice, Jiráskova 510

Dne 11.02. 2011 oslaví
50 roků manželství – Zlatou svatbu manželé Anežka a František Zouharovi,
Jedovnice, K Propadání 232

Oběma manželských párům přejeme mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších spo-
lečně prožitých let.

Zdeňka Nečasová
matrikářka ÚM Jedovnice 
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Prosinec a leden v MŠ

Vážení a milí čtenáři, vítám vás v novém 
roce na stránkách událostí z mateřské 
školy. Pojďme se společně poohlédnout 
do doby nedávné, do doby adventní, aby-
chom poté mohli tříkrálovým průvodem 
přivítat nový rok 2011. 
Třetí adventní týden patří v mateřské ško-
le ukázce toho, co se děti od začátku školní-
ho roku naučily. Konají se vánoční besídky. 
Vánoční setkání s rodiči ve třídě ŽABEK 
bylo rozděleno do dvou částí. V té první 
děti ukázaly, jak probíhá jejich každodenní 
cvičení, zpívaly a přednášely. Ve druhé části 
společně s rodiči vyráběly vánoční svícen.
Ve třídě KAČENEK se besídka nesla v du-
chu staročeských zvyků. Děti předvedly pás-
mo lidových říkadel, písní a koled. Překva-
pením pro všechny přítomné bylo hudební 
vystoupení rodičů Leničky Dánielové, za 
které děkují děti i paní učitelky.
KAPŘÍCI přesvědčili přítomné rodiče 
a hosty, že i s čerty jsou žerty. Secvičili totiž 
čertovskou besídku. Rodiče převlékli děti za 
čerty a čertice a pak už jen sledovali, jak to 
v pekle chodí. I zde se vyráběl vánoční sví-
cen. 
U nejstarších HASTRMÁNKŮ probíhalo 
pásmo básní, písní, koled a tanečků, které 

přítomné provedlo částí roku: rozloučení 
s čápy, příchod podzimu, příjezd sv. Marti-
na na bílém koni, čas adventu a těšení se na 
Vánoce. 
Ve všech třídách vládla atmosféra pohody 
a klidu, při dílničkách tvůrčí nálada. K ob-
čerstvení bylo připraveno vánoční cukroví, 
napečené jak dětmi, tak rodiči. A protože 
děti byly moc šikovné, vystoupení i vyrá-
bění se jim podařilo, byly odměněny dárky. 
Každé dostalo čelovou svítilnu.

Dne 21. prosince jsme v mateřské škole 
přivítali rodiče a ostatní příznivce diva-
delního umění. Naši malí herci navštěvující 
v letošním školním roce divadelní kroužek 
si pro nás pod vedením paní učitelky Aleny 
Dostálové a Dany Zouharové připravili po-
hádku „Jak zvířátka přezimovala.“ 
Byl jednou jeden kohoutek Šimon, kterému 
se zima zdála již moc dlouhá, a tak se rozho-
dl, že půjde hledat léto. Cestou potkává další 
zvířátka, navzájem si pomáhají, hledají léto 
společně. Zažívají dobrodružství, přesvědčí 
se, že je důležité mít přátele a poznají kouzlo 
odpuštění. Příběh končí na Štědrý den, kdy 
za zvířátky přichází Ježíšek s dárky. 

Co se děje v mateřské škole?

Vánoční besídka - u Kapříků

Vystoupení manželů Dánielových 
na vánoční besídce ve třídě Kačenky
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„My tři králové jdeme k Vám, štěstí, zdra-
ví vinšujeme Vám! Štěstí, zdraví, dlouhá 
léta, my jsme k Vám přišli z daleka….„
Koledu tří králů a mnoho dalších vánoč-
ních koled si všechny děti z mateřské školy 
mohly zazpívat ve čtvrtek 6. ledna v jedov-
nickém kostele sv. Petra a Pavla. Na banjo 
nás doprovodil pan děkan Václav Trmač 
a na varhany nám zahrála paní učitelka ze 
ZUŠ Magdalena Javorská. V každé třídě si 
děti mezi sebou zvolily své zástupce – TŘI 
KRÁLE a vyrobily jim papírové koruny se 
symbolickým označením K M B. Proč si 

každoročně připomínáme svátek těchto 
poutníků?
Jak praví známá legenda: králové se vydali 
na cestu do Betléma, aby pozdravili malého 
Ježíška a přinesli mu vzácné dary: myrhu, 
kadidlo a zlato. Cestu jim ukázala hvězda, 
která se nazývá kometa. Pan děkan nám ce-
lou legendu převyprávěl. Dozvěděli jsme se, 
že tři králové byly původně čtyři. Ten čtvrtý 
ale na své pouti za Ježíškem pomáhal po-
třebným, a tak se zpozdil o několik let.
Děti si prohlédly dřevěný betlém, a mohly 
vhodit drobnou minci do andělíčka, který 
jim poděkoval pokýváním hlavy. Po toči-
tých schodech jsme po skupinkách vystou-
pali nahoru na kůr a zblízka si prohlédli 
dřevěné a kovové píšťaly varhan a způsob, 
jak se na tento mistrovský nástroj hraje. 
Rozloučili jsme se písničkouO křepeličce 
a narození děťátka, kterou se děti naučily 
s paní učitelkou Javorskou v přípravné hu-
dební výchově.

Jitka Kučerová, ředitelka MŠ

Vystoupení divadelního kroužku MŠ - Jak 
zvířátka přezimovala

Tři králové
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Zápis do 1. ročníku ZŠ

Zápis do 1. ročníku základního vzdělává-
ní pro školní rok 2011/2012 proběhne na 
ZŠ Jedovnice ve čtvrtek 3. února 2011 od 
13:00 do 17:00 hodin v 1. patře školy. 

Náhradní termín lze domluvit na telefon-
ním čísle 516 442 224.

Přineste s sebou prosím rodný list dítě-
te, občanský průkaz zákonného zástupce 
a vyplněnou žádost o přijetí.

Podle § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. 
(školský zákon) povinná školní docházka 
začíná počátkem školního roku, který násle-
duje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku 
věku, pokud mu není povolen odklad; dítě, 
které dosáhne šestého roku věku v době od 
počátku školního roku do konce roku kalen-
dářního, může být přijato k plnění povinné 
školní docházky již v tomto školním roce, 
je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé 
a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
O odkladu školní docházky rozhoduje podle 
§ 37 odst. 1 školského zákona ředitel školy. 
Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží 
začátek povinné školní docházky na základě 
písemné žádosti zákonného zástupce dítěte 
doložené doporučujícím posouzením pří-
slušného školského poradenského zařízení 
nebo dětského odborného lékaře. Začátek 
povinné školní docházky lze odložit nejdéle 
do zahájení školního roku, v němž dítě do-
vrší osmý rok věku.

Mgr. Michal SOUČEK
ředitel ZŠ Jedovnice

Náměty pro práci s budoucími prvňáčky

• Rozvoj sluchového vnímání a sluchové pa-
měti. Rozvoj sluchové analýzy a syntézy.

• Opakování rytmu, rozvíjení příběhu – 
např. co si vezmu na zahrádku.

• Vymýšlení slov, která začínají určitou 
hláskou, vytleskávání rytmu písničky, 
rozdělování slova na slabiky.

• Znalost barev. Navlékání korálků podle 
barev, vybarvování obrázku podle in-
strukcí.

• Rozvoj pravolevé orientace, oblékání pa-
náka dle instrukcí - např. ponožku dej 
na pravou nohu apod., obrázek: namaluj 
vpravo nahoře sluníčko, vlevo dolů do-
meček.

• Matematické představy: děti počítají 
v ZOO zvířátka, vztahy více-méně, kolik 
přišlo, kolik odešlo, třídit geometrické 
tvary, cvičit orientaci v řadě 

• Rozvoj grafomotoriky, uvolňování hor-
ních končetin v ramenním kloubu – 
vestoje u svislé plochy, loketního kloubu 
– vestoje u stolku, zápěstí – vsedě s opře-
ným loktem a sklopeným zápěstím. 

• Dbát na správný úchop tužky – tzv. 
špetku.

Co mohou udělat rodiče pro školní zralost 
dítěte

• Snažte se s ním strávit co nejvíce času.
• Kreslete s ním, modelujte a jinak tvořte, 

čtěte mu knížky, společně si je prohlížej-
te.

• Pokud je to třeba, docházejte na logope-
dii a denně cvičte výslovnost.

• Učte dítě sebeobsluze.
• Veďte je k soustředěnosti na daný úkol.
• U nejistého dítěte se zaměřte na posilo-

vání jeho sebedůvěry.

Z lavic základní školy
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Předškolák by měl

• Znát své jméno, příjmení a adresu.
• Vyslovovat správně všechny hlásky.
• Správně držet tužku mezi palcem a uka-

zováčkem, aby konec tužky mířil k rame-
ni, netlačit.

• Pracovat samostatně v kolektivu ostat-
ních dětí.

• U zadaného úkolu vydržet aspoň čtvrt 
hodiny a být schopen dokončit práci.

• Mít číselnou představu do pěti.
• Vystřihovat jednoduché tvary.
• Sluchem rozpoznat první a poslední 

hlásku ve slově.
• Samostatně se obléci.
• Znát zásady slušného chování – pozdra-

vit, poděkovat, požádat o něco.
• Dodržovat základní hygienu (mytí rukou 

před jídlem a po použití WC, používat 
kapesník).

• Jíst lžící i příborem.
• Dokázat pozorně poslouchat pohádku, 

vyprávění a jednoduše reprodukovat 
text, popř. odpovědět na otázku.

 

Střípky ze života školy

PROSINEC 2010
12.12. Přednáška o alkoholismu – 

7. ročník
12.12. Divadelní anglické představení 

(Doleželová, Ottová)
Volba MISS základní školy (Krá-
lová)

12.12. Divadelní anglické představení 
(Doleželová, Ottová)

12.12. Okresní šachový turnaj (Králová)
Florbalový Orion Cup - dívky 
(Hrazdírová)

12.12. Den otevřených dveří 
pro veřejnost

12.12. Deváťáci učí 1. stupeň
12.12. Celoškolní vánoční projekt

LEDEN 2011
1.1. Zahájení projektu Peníze do škol
1.1. Projekt Elektrárny – 9. ročník 

(Jakubková)
1.1. Lyžařský kurz - 1. stupeň (Šíblová 

H.)
1.1. Setkání sdružení CIRSIUM (Sou-

ček, Štěpánková, Doleželová, Ot-
tová)

1.1. Florbalový turnaj sdružení CIRSI-
UM (Souček)

1.1. Konverzační soutěž v angličtině 
(Doleželová, Ottová)

28.1.  Odborný seminář pro ředitele 
(Souček)

PROJEKT 

„MOJE VOLBA – MOJE BUDOUCNOST“ 
ANEB „ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO“

Naše základní škola se zapojila v rámci 
výuky volby povolání do dvouletého 
projektu ISŠ Sokolnice 
(http://mvmb.iss-sokolnice.cz/). 
Projekt chce dosáhnout zvýšeného pově-
domí o technických a řemeslných oborech 
a představit je jako perspektivní volbu povo-
lání. Soustředí se na prezentaci a přiblížení 
těchto oborů žákům základních škol v do-
statečném předstihu před výběrem studijní-
ho a učebního oboru.
Propagovanými oblastmi jsou stavebnictví, 
strojírenství, potravinářství, dřevovýroba 
a nábytkářský průmysl, elektrotechnika, au-
todoprava, gastronomie a oděvní průmysl.
Bude spolupracovat s profesními odborní-
ky, fi rmami a zaměstnavateli v kraji, s od-
borníky z řad hospodářských komor, Svazu 
průmyslu a dopravy ČR a úřadů práce.
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Cílovou skupinou projektu jsou žáci 7. – 9. 
tříd základních škol a jejich učitelé. Partnery 
v projektu jsou Svaz průmyslu a dopravy ČR 
a ESB Elektrické stroje Brno, a.s. Mezi členy 
realizačního týmu patří zástupci okresních 
hospodářských komor i Krajské hospodář-
ské komory jižní Moravy.
V rámci projektu jsou pro žáky i učitele při-
pravovány odborné exkurze do fi rem, besedy 
na ZŠ s odborníky a tzv. oborové dny, při kte-
rých si žáci sami budou moci vyzkoušet ně-
které z řemesel tvorbou vlastních výrobků.
Ve středu 10. listopadu 2010 proběhla na 
ZŠ Jedovnice  první z besed, které budeme 
absolvovat. Týkala se strojírenství a jeho 
možností. Žáci 9. ročníku se seznámili 
s různými typy profesí, strojírenskými ná-
stroji i výrobky. 

Věřím, že se projekt setká u žáků s klad-
ným přijetím a přispěje tak ke zvýšení 
zájmu o studium řemeslných oborů.

Mgr. Jaroslava Šíblová

60 LET ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
V JEDOVNICÍCH

V sobotu 20. listopadu 2010 při příležitos-
ti 60. výročí otevření současné budovy Zá-
kladní školy v Jedovnicích proběhly oslavy 
a zároveň den otevřených dveří pro všechny 
zájemce z řad současných i bývalých žáků, 
rodičů a učitelů a široké veřejnosti.
V 10 hodin byly oslavy zahájeny slavnost-
ním shromážděním všech přítomných 
v tělocvičně školy. Po projevech ředite-
le ZŠ Jedovnice, Mgr. Michala Součka, 
a starosty městyse, Ing. Jaroslava Šíbla, ná-
sledovalo kulturní vystoupení žáků I.stupně 
a ve 12 hodin program v tělocvičně pokra-
čoval vystoupením žáků II.stupně.
V čase mezi vystoupeními pozvala zástup-
kyně ředitele ZŠ Jedovnice, Mgr. Světlana 
Štěpánková, všechny přítomné k prohlídce 
prostor školy, v nichž si návštěvníci moh-
li prohlédnout vybavení tříd, počítačové 
učebny s interaktivními tabulemi, historické 
materiály i ukázky žákovských prací a mohli 
se také občerstvit v nové školní jídelně.
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Zájemci z řad rodičů i veřejnosti využili 
možnosti aktivně se zúčastnit ukázkových 
vyučovacích hodin a vrátit se do školních 
lavic. Vyzkoušeli si například psaní inkous-
tem a brkem, procvičili si násobilku, pravo-
pis, anglická slovíčka a další učivo probírané 
na základní škole.
Mnozí zavzpomínali, jak škola vypadala za 
jejich mládí. Mohli také porovnat, jak a co 
se ve škole změnilo. Kolem 15. hodiny se 
školní budova opět zavřela. Pro všechny, 
kteří ji navštívili, to bylo příjemné sobotní 
setkání se školou. Celkem v průběhu dne 
školou prošlo kolem 300 dospělých i dět-
ských návštěvníků. 
Chtěl bych poděkovat jménem vedení ško-
ly všem zaměstnancům za absolvování této 
mimořádné pracovní soboty a za přípravu 
materiálů i vyučovacích hodin. Zvláště také 
kolektivu školní kuchyně, který se postaral 
o výborné občerstvení pro všechny účastní-
ky akce.

14. MISS ZŠ JEDOVNICE

„Ta dnešní mládež za nic nestojí, 
nic neumí…“  

…to jsou slova a věty, které často slýcháme 
z úst dospělých, ale která rozhodně nepla-
tí na žáky 9. ročníku ZŠ Jedovnice, kteří ve 
čtvrtek 9. prosince zorganizovali již 14. roč-
ník volby Miss ZŠ Jedovnice.
Organizační tým žáků přistoupil k organi-
zování a zajišťování všech aktivit velmi zod-
povědně. Začalo to již výběrem dívek, které 
se „obětují“ a do soutěže se přihlásí. Není 
totiž vůbec jednoduché předstoupit před 
plný kulturní dům a ukázat svoje schop-
nosti v oblasti vědomostí, zručnosti, první 
pomoci a mnoha dalších. Ale dívky, přede-
vším právě z 9. ročníku, si uvědomily, že pro 
dobrou věc je potřeba se občas i „obětovat“, 
a tak, když nemohly přemluvit dívky z niž-
ších ročníků, přihlásily se do soutěže samy.
Vždyť výtěžek z této akce je již osmým rokem 
věnován adoptivnímu chlapci ZŠ Jedovnice 
– JOHNNIMU Z ITGY V INDII. Jen díky 
penězům, které mu jedovnická škola každý 
rok zasílá, si může dovolit navštěvovat školu, 
koupit si školní uniformu, batoh, školní ma-
teriály, účastnit se školních výletů a fi nanco-
vat si další aktivity, spojené s výukou.Velmi 
nás všechny těší, že mu tak můžeme splnit 
jeho sen, připravit se na své budoucí vysněné 
povolání – chtěl by se stát policistou.
Z dopisů, které nám každoročně zasílá, je 
vidět, že si naší pomoci velmi váží a ve škole 
se to odráží velmi dobrým prospěchem – ze 
všech předmětů má na vysvědčení hodno-
cení A nebo B. Takže ani příští školní rok si 
díky našim deváťákům nemusí dělat vrásky 
s fi nancemi.
Do soutěže „MISS“ se nakonec zapojilo 
8  soutěžících dívek, které porotu a všechny 
diváky po celý podvečer přesvědčovaly, že 
„umějí“. Porota neměla vůbec jednoduchý 
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úkol vybrat ty tři nejlepší, protože výko-
ny všech byly velmi vyrovnané. Po sečtení 
všech bodů bylo jasno: titul „MISS SYMPA-
TIE“, kterou volili diváci v sále, získala Eva 
Vášová, II. vicemiss se stala Daniela Králová, 
titul I. vicemiss vybojovala Petra Matušková 
a MISS ZŠ JEDOVNICE se stala pro letošní 
rok LUCIE BUCHTOVÁ.  
Vedení školy velmi potěšilo, že i v době fi -
nanční krize se našlo mnoho sponzorů, kte-
ří velmi oceňují aktivity naší školy, přispívají 
nám na ně a soutěž MISS podpořili velmi 
hodnotnými dary. Jen pro zajímavost, mezi 
cenami, které si jednotlivé soutěžící odnes-
ly, byly: vyhlídkový let, pamětní skleněné 
plakety, které věnoval prezident celosvětové 
asociace sklářů pan Valér Kováč, poukázka 
na kosmetické služby, poukázka na občerst-
vení, kosmetický balíček, poukázka na stří-
bro, sluchátka, mikrofon, dort, poukázka na 
vstupy do jeskyní a další.
Vedení ZŠ Jedovnice by chtělo poděkovat 
všem sponzorům za jejich podporu a všem 
dospělým i žákům, kteří se aktivně zapojili, 
za výborně zvládnutou akci. 

Mgr. Světlana Štěpánková

OKRESNÍ PŘEBOR ŠKOL V ŠACHU

Okresní kolo Přeboru škol v šachu na Bla-
nensku proběhlo 14. prosince 2010 v kul-
turním domě v Jedovnicích. Celkem se ho 
zúčastnilo ve třech kategoriích celkem 16 
školních týmů. Počtem účastníků je to pra-
videlně jeden z největších či přímo největší 
turnaj na Blanensku. ZŠ Jedovnice reprezen-
tovalo družstvo mladších žáků ve složení Jo-
náš Plch, Vojtěch Sotolář, Jan Krainer a Lu-
cie Nezvalová a družstvo starších žáků (foto) 
ve složení Radim Res, Michael Vágner, Petr 
Nezval, Tomáš Alexa a Hynek Černý.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ZŠ 
JEDOVNICE

Ve středu 15.12. 2010 se ZŠ Jedovnice ote-
vřela všem rodičům, prarodičům a ostat-
ním příznivcům školy, neboť se konal „DEN 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“ - rodiče a ostatní 
návštěvníci školy mohli první tři hodiny 
strávit se svými dětmi ve vyučování a vi-
dět tak svoje dítě „v akci“ – pozorovat, jak 
reaguje, jak se chová, co umí, srovnávat ho 
s ostatními spolužáky atd. 

Vedení školy a všechny vyučující velmi těší, 
že se této naší celoškolní akce zúčastňuje 
stále více rodičů – v letošním roce školu 
v tento den navštívilo celkem 96 dospělých, 
z nichž velká řada vydržela ve škole všechny 
tři nabízené hodiny.
Děti byly po celý den velmi pilné a nadšené 
ze svých hostů a z reakcí rodičů bylo patrné, 
že se jim v hodinách opravdu líbilo.
Všichni se tak již nyní těšíme na 7. den ote-
vřených dveří na ZŠ Jedovnice v příštím 
školním roce.
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„VÁNOCE JSOU SVÁTKY KLIDU – 
NEZKOUŠEJTE NAŠI TŘÍDU ….“

To jsou slova, která si jistě mnoho z nás při-
pomene v souvislosti s posledními dny ve 
škole před vánočními prázdninami. Žáci 
přemlouvají učitele, aby nezkoušeli, aby se 
neučilo, aby si jen povídali atd., takže všich-
ni celkem nudně „přežijí“ vyučovací dny. 
To se naštěstí netýká naší školy, protože po-
slední dny dny školy v roce 2010 proběhly 
tradičně na ZŠ JEDOVNICE ve znamení 
celoškolního projektu „JEDNOU V ROCE 
NA VÁNOCE....“
V úterý 21.12. se žáci 1. stupně učili „tak 
trochu jinak“, neboť se o ně celý den starali 
kamarádi z 9. ročníku. Ti si po dvojicích při-
pravili zábavnou výuku pro jednotlivé třídy 
a předměty. Nás vyučující mile překvapilo, 
co všechno deváťáci vymysleli. Bylo zajíma-
vé, když se svěřovali se svými zážitky z ho-

din, které byly často velmi rozdílné. V ně-
kterých třídách – zvláště u těch nejmladších 
- byli nadšeni, v některých vyšších ročnících 
se naopak podivovali, jak těžké bylo někte-
ré žáky zaujmout, zaměstnat a přesvědčit je, 
aby pracovali. Myslím si, že je to ta správná 
cesta k výběru budoucího povolání, neboť 
řada deváťáků si zkusila na vlastní kůži, zda 
by je práce s dětmi bavila. 
Žáci 2. stupně úterní den strávili zcela dle 
svých představ. Bylo jim nabídnuto 7 růz-
ných dílen, z nichž si mohli vybrat ty, kte-
ré se jim nejvíce líbily. Největší úspěch měl 
výlet do Aquaparku, ale i výroba vánočních 
dárků a ozdob na poslední chvíli, střelba ze 
vzduchovky, síťové hry a samozřejmě i pro-
mítání fi lmů.
Středeční den začal krásnou vánoční atmo-
sférou – již od brzkých ranních hodin dýchla 
na příchozí žáky i rodiče, díky rozsvíceným 
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svíčkám po celém schodišti, předvánoční 
atmosféra, mohli si chvilku odpočinout od 
každodenních starostí a zaposlouchat se, 
případně si zazpívat u školního vánočního 
stromku vánoční koledy společně s učiteli, 
žáky a našimi hudebnicemi - akordeonist-
kou Jitkou Langrovou a kytaristkou Hanou 
Šíblovou. Během půl hodinky byl prostor 
u stromku zcela zaplněn všemi spontánně 
zpívajícími žáky, učiteli a ostatními návštěv-
níky školy.
Naše „vyučování“ pokračovalo v tělocvičně, 
kde jsme si společně připomenuli šedesáti-
leté výročí otevření budovy školy kulturním 
programem žáků 1. stupně a vzpomínkou 
na „budovatelské písně“, v provedení žáků 
2. stupně. Zajímavé pro nás dříve narozené 
učitele bylo, jak starší žáci radostně a se za-
ujetím zpívali písně jako „Pionýři, pionýři, 
malované děti“, „Kaťuša“ a mnoho dalších.
Vyvrcholením našeho pohodového předvá-
nočního dění ve škole, byla akce „zpívá celá 
tělocvična“ - nejdříve jsme si připomenuli 
historii, zvyklosti a tradice Vánoc a poté se 
celá tělocvična rozezpívala krásnými koleda-
mi. Kdo viděl a slyšel – neubránil se slzám. 
Po krásném kulturním zážitku se nám ani 
moc nechtělo rozcházet se do svých domo-
vů – ale nezoufáme si, protože víme, že se 
celá škola zase sejde při společných aktivi-
tách, nejpozději při velikonočním projektu.

Školní klub při ZŠ Jedovnice pořádá

Počítačový kurz pro nezačátečníky, kteří 
občas nevědí kudy kam.

Nebojte se počítače! 

Lektor kurzu: Mgr. Zdeněk Doležel

Obsah kurzu:

• hledáme v počítači (průzkumník, total 
commander, složka, soubor...)

• hledáme na internetu (stahování textu 
a obrázku)

• služby na internetu (e-mail, facebook, 
chat)

• píšeme v textovém editoru
• tvoříme prezentaci

Další témata dle přání účastníků kurzu.

Rozsah:  15 hodin, únor – květen, 
začátek 1. 2. 2011
Termín:  úterý od 18:30 do 19:30 hodin 
v učebně Základní školy Jedovnice
Počet míst: max. 14
Cena: 500,- Kč

Bližší informace a přihlášky :
Telefon 516 442 224, nebo 
e-mail: ivakralova@seznam.cz
zsjedovnice@iol.cz
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Ohlédnutí za vánočními koncerty

Vánoční koncert tanečního orchestru 

V pátek 17. prosince v sále kulturního domu 
představil svůj vánoční program Taneční or-
chestr ZUŠ Jedovnice pod taktovkou ředitele 
školy Mgr. Josefa Škvařila. Po rozsvěcování 
vánočního stromu v Rudici a velkém vánoč-
ním koncertu v Doubravici nad Svitavou 
se tak soubor představil v čase adventu také 
na domácím pódiu. Pořadatelem akce s ná-
zvem „Prodloužený vánoční koncert“ byl 
Svaz dobrovolných hasičů Senetářov. Akce 
s několikaletou tradicí se poprvé ze Senetá-
řova přesunula do Jedovnic. I když by se do 
rozlehlých prostor jedovnického sálu ještě 
nějací posluchači vešli, nálada byla výborná 
a orchestr předvedl kvalitní výkon. Mladí 
muzikanti přítomné potěšili vánočními ko-
ledami, ale v programu zazněly také známé 
evergreeny, klasická dechovka i skladby 
z oblasti populární hudby. V přestávkách 
mezi hudebními bloky orchestru vystoupili 
žáci pěveckého oddělení Ludmila Dohnál-
ková a Jiří Daniel s muzikálovými melodi-
emi. Možnost zazpívat si s orchestrem však 
dostali také začínající zpěváci z řad nej-

mladších žáků. Po skončení dvouhodinové-
ho koncertního bloku se rozproudila volná 
zábava a hudebníci orchestru hráli nejen 
k poslechu, ale i k tanci, což byla pro mno-
hé mladé muzikanty nová zkušenost, kterou 
však zvládli s nadhledem zkušených pódio-
vých hráčů.

Tradiční vánoční koncert žáků ZUŠ

Ve středu 22.12. 2010 vyvrcholila série ad-
ventních a vánočních koncertů pořádaných 
základní uměleckou školou slavnostním vá-
nočním vystoupením v Jedovnicích. 

V rámci tradičního vánočního koncertu 
se představily všechny tři obory školy. Mla-
dí výtvarníci pod vedením paní učitelky 
Mgr. Jitky Vávrové otevřeli brány své výsta-
vy již v 16 hodin ve vestibulu kulturního 
domu. Návštěvníci mohli zhlédnout pest-
rou paletu uměleckých výrobků za zvuku 
koled v podání dechového orchestru mlad-
ších žáků pod taktovkou pana učitele Jose-
fa Formánka. 

Novinky a zajímavosti ze ZUŠ
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V 16:30 pak slavnostní intráda zahájila 
hlavní program v sále. Zaplněnému hle-
dišti se představily pěvecké sbory, komor-
ní soubory, své umění prezentovali sólisté 
na hudební nástroje a nechybělo ani několik 
vstupů žákyň tanečního oddělení pod ve-
dením paní učitelky Ivy Králové. Program 
vyvrcholil vystoupením tanečního orches-
tru pod vedením ředitele školy Mgr. Josefa 
Škvařila. Orchestr a všichni účinkující se s 
posluchači rozloučili směsí vánočních písní, 
kterou si s nimi zazpíval celý sál.

Mgr. Josef Škvařil

Musica Nova v Bořitově

Na poslední adventní neděli 19.12. byl ko-
morní orchestr Musica Nova pozván do Bo-
řitova, kde v kostele sv. Jiří přednesl citlivě 
vybrané skladby F. J. Vejvanovského, F. M. 
Bartholdyho, J. Myslivečka, J. Pachelbela, W. 
A. Mozarta, J. J. Ryby a K. Steckera. 
Netemperovaný chrámový prostor tro-
chu negativně ovlivňoval kvalitu koncertu, 
ale navzdory nízké teplotě byla atmosféra 
předvánočního muzicírování povznášející, 
zvláště když ve druhé polovině programu 
nastoupil komorní sbor Rastislava. Společ-
ně jsme přednesli tři části z vánoční mše J. J. 
Ryby  Hej, mistře a Steckerovy Koledy. 
Musica Nova vystupovala během kalendář-
ního roku 2010 celkem osmkrát  (Mohyla 
míru, Šošůvka, Nebovidy, Lednice, Benešov, 
Křtiny, Jedovnice, Bořitov) a doufám, že 
v následujícím roce uskutečníme koncer-
ty v Otnicích, Milevsku, Blansku, Náměšti 
na Hané, Rožmitále pod Radhoštěm, Brně 
a opět na Mohyle míru.

Jaroslav Martinásek

Výtvarný obor

Vánoční tématika

Každoroční vánoční koncert ZUŠ je příleži-
tostí pro žáky výtvarného oboru, aby před 
veřejností prezentovali svá díla na výstavě 
v předsálí KD. Letos jsme vystavovali stroje 
času, adventní věnce, vločky a přáníčka, do-
mečky na čajovou svíčku, rybky, andělskou 
podmalbu na skle a kachel s tématikou vět-
vičky. Po skončení výstavy si jako obvykle 
žáci své výrobky odnesli domů.

Stroj času

V letošním školním roce podnikáme tu a 
tam cesty do minulosti. K tomuto účelu jsme 
si navrhli a nakreslili, ti starší a zkušenější i 
vytvořili z hlíny, své vlastní stroje času. Ně-
které měly i různé technické vychytávky a 
vylepšení hodné šíleného vědce, jiné připo-
mínaly spíše šperk či historické hodiny. Ale 
každý autor naprosto přesně věděl, co a jak 
na nich funguje a k čemu slouží.
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Vznik vesmíru

První zastávkou na naší cestě minulostí byl 
pomyslný okamžik, kdy došlo ke vzniku 
vesmíru. Malí výtvarníci měli tu nesmírnou 
výhodu, že vlastně nikdy nikdo při něčem 
takovém nebyl, a tak tvořili pomyslné „fo-
tografi e“ zcela dle vlastních představ. Velice 
zajímavý byl i samotný komentář, který kaž-
dý z nich ke své práci přednesl na následné 
„Vědecké konferenci cestovatelů časem“.

Mgr. Jitka Vávrová

Muzikály stále na cestách

Dne 9. 1. 2011 se konal novoroční koncert 
muzikálových melodií v Bořitově. Velmi 
rádi jsme přijali pozvání právě sem. Sál kul-
turního domu byl zcela zaplněn, dokonce 
jsme museli přidávat další židle pro diváky. 
Díky výborné propagaci se na nás přijeli 

podívat i z okolních vesnic, z Černé Hory, z 
Obory a někteří i z Rájce, kde už nás viděli. 
Atmosféra byla opravdu příjemná a publi-
kum skvělé. 
Jsme rádi, že o tento koncert je tak velký zá-
jem. Stále přicházejí další nabídky na účin-
kování. Ještě jednou děkuji opravdu všem, 
kteří se na tomto vydařeném vystoupení 
podíleli – hlavně výborným zpěvákům Lud-
mile Dohnálkové a Jiřímu Danielovi. Tento 
projekt je opravdu ojedinělý a naše škola se 
jím může právem pyšnit!

Hana Korčáková
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Mateřské a rodinné centrum 
Dymáček v roce 2011

Milé maminky a ostatní příznivci 
mateřského centra, 

v letošním roce 2011 se chystá řada novinek. 
Snad se všechny povedou zrealizovat. 

Jednou z nich je akce „Čteníčko“. 

A co to je?

Ve zkratce se jedná o společné přečtení krát-
kého úryvku z knížky a děti na jeho základě 
mohou vytvořit třeba obrázek, koláž... Kdo 
bude již znát knížku, má tvoření pak jedno-
duché. A proč čteníčko? Ať naše děti mají 
možnost opět „přičichnout“ k již mnohdy 
zapomenutému - to je ke klasickému čtení 
knížek. Již v loňském roce se konalo první 
Čteníčko v místní knihovně s názvem Ro-
binson, připravujeme samozřejmě další té-
mata, v pořadí druhém Čteníčku bude hlav-
ní postavou Krteček.

Dále vás můžeme pozvat v únoru na kurz 
nošení dětí v šátku.

Správné nošení v šátku přináší řadu vý-
hod jak pro dítě, tak i pro rodiče. Opro-
ti jiným nosítkům můžete své dítě nosit 
v šátku již od narození. Na kurzu si po-
víme o řadě výhod, které nám „šátková-
ní“ může nabídnout. Ukážeme si několik 
způsobů vázání šátků k správnému nošení 
novorozence i staršího kojence, popřípa-
dě batolete. Oproti nosítkům totiž šátek 
nemusíte odkládat tak brzy a může vám 
posloužit na nošení až tříletého dítěte.

Co s sebou:
šátek, pokud máte (na vyzkoušení zapůj-
číme) a dítko, se kterým to budete zkoušet 
(pokud miminko teprve čekáte, zapůjčíme 
panenku).

Více bližších informací získáte na našich 
webových stránkách www.dymacek.wbs.cz

Děti a mládež
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letos stál opravdu zato! Je to myslím zatím 
nejhezčí stromeček, který si od nás zvířátka 
užila. Hromada pamlsků je nejen pod stro-
mečkem, ale krásné vykrajované řetězy i na 
stromečku. 
Další soutěže byly již pro všechny spo-
lečné bez ohledu na věk či masku. Dětí 
bylo opravdu mnoho, takže boj s baló-
ny, házení na kelímky nebo tancování 
i s rodiči zapojilo všechny účastníky. 

Velice děkujeme panu Formánkovi za 
darování stromečku a všem, kteří s námi 
přišli oslavit konec roku touto formou. 

Těšíme s Vámi na shledanou na dalších na-
šich akcích a děkujeme za projevenou pří-
zeň.

Eva Hinštová

Dne 18.12.2010 si centrum na rozloučenou 
s rokem 2010 připravilo akci 

Stromeček pro zvířátka 
a karneval

Ihned po začátku se sál kulturního domu 
zaplnil tolika dětmi, že to předčilo i naše 
nejsmělejší očekávání. Jako vždy se bylo na 
co dívat, ať už to byli vojáci, princezny, břiš-
ní tanečnice či hromada dalších krásných 
masek. 

První úkol pro všechny byl vyloženě bo-
jový - nazdobit stromeček pro zvířátka, ať 
i v lese mají hezké Vánoce. Byť se ze začátku 
stromeček tvářil, že s námi nechce spolupra-
covat, do jeho ukotvení se zapojilo pár ši-
kovných rukou a mohlo se začít. A věřte, že 
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1. 3. úterý
FOTŘI JSOU LOTŘI
Že by se konečně sblížili? Alespoň kvůli dětem?
Komedie USA, český dabing.
/98´/ BONTON Vstupné 74,- + 1,- Kč    MP

8. 3. úterý
OBČANSKÝ PRŮKAZ
Další „dramatické zasmání“ na téma zlých směšných komunistů 
a rebelujících Čechů.  
/137´/ FALCON    Vstupné 74,- + 1,- Kč   MP

15. 3. úterý
MEGAMYSL
Tohle je konec klasických fi lmu o superhrdinech. 
Komedie USA, český dabing. 
/96´/ BONTON Vstupné 74,- + 1,- Kč   MP

22. 3. úterý
DÍVKA, KTERÁ KOPLA DO VOSÍHO HNÍZDA
Filmové zpracování třetího dílu slavné knižní trilogie Stiega Larssona. 
Švédský thriller s titulky.
/146 ´/ BONTON    Vstupné 69,- + 1,- Kč   MN 15

29. 3. úterý
NA VLÁSKU
Někdy si člověk myslí, že už ho animovaný fi lm nemůže překvapit. 
„Na vlásku“ ale dokazuje, že i prakticky klasický pohádkový příběh lze vyprávět 
neotřele a inovativně. 
Film USA, český dabing.
/92´/ FALCON  Vstupné 69,- + 1,- Kč    MP

Na měsíc duben 2011 připravujeme:
5.4. Jíst, meditovat, milovat
12.4. Tron: Legacy
19.4.  Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka
26.4. Nevinnost

kino Jedovnice 
program březen 2011

Adresa: Na Kopci 571, 679 06 Jedovnice, tel. 516 442 624
Začátky představení vždy v 18:00 hodin
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Rozloučení bikerů s rokem 2010

Poslední den v roce vždy tak trochu bilancujeme a hodnotíme.
I bikeři, nejen jedovničtí, se sešli na Silvestra, aby se rozloučili s končícím rokem 2010. 
V tomto mrazivém svátečním dni to vypadalo, že se nebude nikomu chtít z tepla a od 
plného stolu.
A přece. Před kulturním domem se sešlo 13 cyklistů v plné výzbroji. I když chyběli tři 
stabilní účastníci, bylo nás více než v letech předcházejících. Nezklamali ani mladí bikeři 
a přijeli i „přespoláci“.
Na místě jsme společně naplánovali trasu Šíbrnkou do Bukovinky, po silnici směrem na 
Bukovinu a kolem sportovního areálu Orla lesními cestami zpět do Jedovnic. Na přání 
mladších účastníků byla trasa prodloužena ještě o závěrečný okruh kolem rybníka Olšov-
ce. Jelo se mnohem lépe než v loňském roce, kdy se kola bořila do rozbředlého tajícího 
sněhu. Mohli jsme se tak celých 22 km kochat krásou zimní přírody.
Chladné počasí přesvědčilo většinu účastníků vyjížďky využít možnosti občerstvení v re-
stauraci v Chaloupkách. Tam se někteří přemístili i s partnerkami a nepohrdli teplými 
nápoji a výborným tatarákem.
Toto setkání bylo příjemnou závěrečnou tečkou za cyklistickou sezónou roku 2010.
Všem cyklistům v Jedovnicích a okolí přeji do nového roku 2011 bystrou mysl, zdravé tělo 
a kvalitní kolo.
Na další setkání – třeba při cyklistických závodech, kde se z nás stanou soupeři – se těší a za 
rok na Silvestra nashledanou

Jirka Dvořák

Sportovní zprávy 
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Pozvánka pro členy a příznivce 
MS Českého červeného kříže

Výbor MS Českého červeného kříže zve 
všechny své členy a příznivce na valnou 
hromadu, která se uskuteční ve čtvrtek 
10. března 2011 od 17:00 hodin. Bližší 
podrobnosti se dozvíte na plakátech a na 
Infokanále.

Sbírka pro Diakonii Broumov

Místní skupina Českého červeného kříže 
uspořádá humanitární sbírku pro Diakonii 
Broumov.

Kdy:  v neděli  10. dubna 2011 od 13 
do 17 hodin. 

Kde: sál Chaloupky

Co se bude sbírat: jako vždycky hlavně 
oblečení a lůžkoviny, další bude uvedeno na 
letáku, který bude uveřejněn před konáním 
sbírky. 

Skautský bál

Pátek 11. února, 20:00 v kulturním domě, 
hraje Tamdem

Lidový ples

Pátek 18. února, 20:00 v kulturním domě, 
hraje Pohoda

Ples HC Olšovec

Pátek 25. února, 20:00 v kulturním domě, 
hraje Arcus

Pozvánky

Ples volejbalistů

Pátek 4. března, 20:00 v kulturním domě, 
hraje Médium

Ostatky – pochovávání basy

Sobota 5. března, 20:00 v kulturním domě, 
hraje K-band

O dvanácti měsíčkách

Divadelní pohádka pro nejmenší v neděli 
20. března v 10 hodin v kinosále KD.

Motto: 
Že nám nic není svaté, to už je věc známá.
Když nám zatleskáte, jedete v tom s náma!

D.S. Vlastimil Jedovnice

Vás zve na
autorské představení  

„ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ“

30. ledna v 17:00 (neděle)
13. února v 17:00 (neděle)
20. února v 18:00 (neděle)

Předprodej vstupenek v prodejně
Květiny Jaroslav Zelinka, 

tel.: 516 442 148

www.vlastimil.webz.cz
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Městys Jedovnice 
a Divadelní společnost 

HÁTA Praha 

pro Vás připravují 
divadelní představení 

Když ty, tak já taky, 
miláčku!   

neděle – 3. dubna 2011 
začátek v 18,00 hodin
kinosál KD Jedovnice  

Autor divadelní hry Marc Camoletti, 
režie: Vladislav Beneš. 

Francouzská komedie. 

V představení hrají: Ivana Andrlová, 
Olga Želenská,  Marcel Vašinka, 

Ludmila Molínová, Hana I. Ševčíková,  
Zbyšek Pantůček, Petr Pospíchal, 

Veronika Jeníková,  Jana Zenáhlíková, 
Petr Gelnar, Martin Sobotka 

Předprodej vstupenek bude zahájen 
od února 2011  v Informačním 

středisku Jedovnice na náměstí 
(knihovna). 

Městys Jedovnice
a Divadlo Pavla Trávníčka Praha 

pro Vás připravují 
divadelní představení  

OTYLKA  

sobota – 5. února 2011
začátek v 18:00 hodin
kinosál KD Jedovnice 

V představení hrají: Pavel Trávníček, 
Kateřina Kornová, Petr Jablonský 

Hana Sršňová, Václav 
Upír Krejčí, Pavel Skřípal, 

Hana Tunová, Monika Fialková 

Předprodej vstupenek v Informačním 
středisku na náměstí –  knihovna 

Jedovnice - tel. 516 442 284
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Tříkrálová sbírka

Dobročinnou akci Tříkrálová sbírka pořá-
dá Charita Česká republika v celostátním 
měřítku již pojedenácté. Sbírka vznikla na 
základě staré lidové tradice, která má svůj 
původ ve středověku, kdy se ve městech a na 
vsích hrály hry o Třech králích. Představení 
vyprávěla o mudrcích z dalekého východu, 
kteří se přišli poklonit Ježíškovi a předali mu 
své dary. Děti pak chodily 6. ledna oblečené 
za Tři krále po domech s betlémskou hvěz-
dou a kadidlem, zpívaly lidem koledu „My 
tři králové“ a posvěcenou křídou psaly na 
dveře domů K + M + B + s příslušným leto-
počtem. Nejsou to počáteční písmena jmen 
„Třech králů“: Kašpar, Melichar a Baltazar, 
jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského 
Christus mansionem benedicat: Kristus po-
žehnej tomuto domu. Tři křížky mezi pís-
meny neoznačují plus, ale symbolizují Sva-
tou trojici – Otce, Syna a Ducha svatého. 

Nepříznivé počasí neodradilo ani skauty 
v Jedovnicích, kteří se vydali koledovat po-
stupně v pátek, sobotu a neděli. Vytvořili 
jsme dohromady 12 skupinek (4 dívčí, 8 
chlapeckých) a do kasiček jsme vybrali část-
ku 43 217,- Kč. Děkujeme všem lidem za je-
jich štědrost a solidaritu. Za zdárný průběh 
akce patří také velký dík všem organizáto-
rům a koledníkům. Výtěžek sbírky je tradič-
ně určen na pomoc nemocným, handicapo-
vaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni 
a dalším potřebným především v regionech, 
kde se sbírka koná. Část výnosu sbírky je ur-
čena na humanitární pomoc do zahraničí. 
Více informací můžete najít na webových 
stránkách: http://www.trikralovasbirka.cz/
Skauti ze 4. oddílu Jedovnice se navíc zú-
častnili přímého přenosu Tříkrálového kon-
certu na ČT 1, který byl odvysílán 2. ledna. 

Ivana Kučerová

Aktuality
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Duchovní sloupek

Napsali jste nám 

Pozlátko

Nedávno jste možná našli ve schránce mezi 
reklamními letáky nabídku rezervace jedno-
ho ze 400 výtisků exkluzivního vydání Bib-
le. Bude šitá ručně, s mnoha obrázky pře-
vzatými ze středověkých vydání této knihy, 
s nádherně vyvedenými iniciálami, se zlatou 
ořízkou a samozřejmě vázaná v kůži s rohy 
zpevněnými ozdobným plechem z ryzí-
ho zlata. Z letáčku jsem nezjistil vůbec nic 
o vlastním textu Bible. Pátral jsem tedy na 
příslušných internetových stránkách. Tam 
bylo víc fotografi í Bible samotné i její vý-
roby, teprve tam jsem se také dověděl cenu: 
65.000,- korun českých. Nikde nebyla ani 
sebemenší zmínka o tom, jestli je text latin-
ský, český nebo třeba anglický, jestli se v pří-
padě češtiny jedná o překlad ekumenický, 
kralický, liturgický, případně tzv. Jeruzalém-
skou Bibli nebo Bibli pro 21. století nebo ně-
který z dalších moderních překladů. Zřejmě 
se jedná o Bibli na parádu a nikoli na čtení 
nebo dokonce ke studiu. Koneckonců bych 
asi měl dost divný pocit, kdybych každo-
denním používáním ničil tak drahou knihu. 
Je tu ovšem ještě možnost objednat si menší 

a jednodušší variantu bez zlata, vyrobenou 
strojově, díky tomu ovšem za cenu poněkud 
lidovější, pod 4.000,-. Ani u její nabídky 
ovšem není zmínka o tom, jaký biblický text 
obsahuje ta vnější paráda.
Při tom pátrání jsem si vzpomněl, jak se 
kdysi účastnila automobilových závodů jistá 
žena v Trabantu, který však byl vybaven mo-
torem odpovídajícím tomuto účelu. Když se 
přesouvala ve svém stroji na závody nebo 
zpět po dálnici, přiváděla k šílenství řidiče 
škodovek, žigulíků i jiných, tehdy poměrně 
vzácně se vyskytujících značek automobilů, 
kteří nedokázali přenést přes srdce, že je 
předjela ženská v Trabantu a oni se svými 
stroji jí to nebyli schopni vrátit.
Obal prodává, ale nedokáže udělat z ne-
kvalitního obsahu obsah kvalitní. Někdy 
má skutečnou cenu dokonce jenom obal. 
A naopak - bakelitová karoserie neubere 
síly závodnímu motoru. Je dobré si na to 
vzpomenout dřív, než si něco koupíme nebo 
objednáme. A ještě užitečnější je myslet na 
to také tehdy, když hodnotíme někoho ze 
svých bližních.

Václav Trmač, farář

Přeskoč - ??? - Nepodlez!

16. února si příznivci Sokola možná vzpo-
menou nebo připomenou, že před 149 lety, 
v roce 1862, byla v Praze ustavena první čes-
ká tělovýchovná organizace, TĚLOCVIČ-
NÁ JEDNOTA SOKOL PRAŽSKÝ. Později 
byla jednota přejmenována na SOKOL. 
Pojmenování odpovídal také znak jednoty. 
Pták Sokol, držící v pařátech činku s nápi-
sem „Tužme se!“. Toto heslo, které navrhl 
Tyrš, vyšili i na sokolský prapor, navržený 

malířem Josefem Mánesem. Byl přijat také 
pozdrav „nazdar“, který vznikl v době stav-
by Národního divadla, kdy dobrovolníci 
chodili po ulicích s pokladničkami, do kte-
rých vybírali peníze NA ZDAR Národního 
divadla.
Vůdčí osobností mezi zakladateli tělocvičné 
jednoty byl Dr. Miroslav Tyrš. Tyrš vytvořil 
sokolskou soustavu cvičení a založil i časo-
pis Sokol, ve kterém ve stati „Náš úkol, směr 
a cíl“ stanovil společenské a politické cíle 
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jednoty. Ve funkci náčelníka Tyrš organizo-
val veřejná cvičení a sokolské výlety, jejichž 
vyvrcholením byl roku 1882 první všesokol-
ský slet, který také jako první náčelník ří-
dil. Tyrš hlásal sokolské bratrství, šel pevně 
za vytčeným cílem, což odpovídalo zásadě 
„Přeskoč, přelez, přelom, (ale) nepodlez!“.
Proč o tom píši? Oslovil mne jeden ze spo-
luobčanů, že jsem použil Tyršovo heslo 
„Přeskoč, přelez, nepodlez!“, což prý není 
přesné a správné. Místo „přelez“ tam patří 
„přelom“. Odpověděl jsem, že nevím, ale že 
v mém dětství nás v sokolském cvičení žáků 
při obtížnějším přeskoku kozy nebo koně 
vedoucí povzbuzovali slovy: „Pamatuj na 
Tyršovo přeskoč, přelez, nepodlez!“.
Na základě upozornění na nesprávnost zně-
ní tohoto hesla jsem začal pátrat po jeho ori-
ginální verzi.
Na sokolské pohlednici z roku 1906 je „Pře-
lom, přeskoč, nepodlez“, což se opakuje 
vícekrát a v různých obměnách v pořadí 
prvních dvou slov. Objevuje se také slovo 
„přelez“ a někde je před slovem „nepodlez“ 
spojka „ale“.
V životopisných údajích Tyrše jsem toto 
heslo, jako jeho, nikde neobjevil. Až v pu-
blikaci Portréty českých osobností od Jana 

Vilímka je u fotografi e Tyrše přiložený citát 
„Přeskoč, přelez, ale nepodlez!“ Toto znění 
se objevuje mnohokrát. I v rozhovoru o ví-
tězství Martiny Sáblíkové. 
Nejstarší zápis jsem objevil v časopisu Naše 
řeč, který vydává Ústav pro jazyk český AV 
ČR. Dr. Václav Mostecký v článku „Žeň z ji-
hočeských archivů“ uvádí citaci části zápi-
su z jednoho právního jednání: „…mravní 
stanovisko vyslovil jiný lidový mudrák roku 
1547, když známou zásadu přeskoč, přelez, 
nepodlez …“.
Stejné znění tohoto hesla je i v seznamech 
českých přísloví.
Dr. Miroslav Tyrš tedy není původním au-
torem tohoto hesla, ale ve svém životě podle 
něho jednal. 
Ve svém přesvědčení však neusiloval jenom 
o rozvoj fyzické síly, ale o povznesení celé-
ho člověka, což vyjádřil vydáním dodnes 
platných sokolských zásad: „Síla a mužnost, 
činnost a vytrvalost, láska k volnosti a vlasti, 
dobrovolná práce a kázeň, vzájemný bratr-
ský vztah členů“.
I když doplnění otazníků v nadpisu článku 
není jednoznačné, je tato zásada v každé po-
době pro úspěšný život platná.

 Ivo Máčel
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