Rybník Olšovec se pomalu připravuje na poslední akci sezóny. O víkendu 24. a 25.
října se všichni příznivci Petrova cechu sejdou na jeho hrázi k tradičním výlovu.
Veškerá tržní ryba bude i letos nabízena na stáncích k prodeji. Na jedovnickém
kapříkovi si pochutnáte i o letošních Vánocích, rybáři plánují, že část kaprů
(výběr) nabídnou zájemcům na stánku na náměstí i v předvánočním čase.
Dále v čísle: * Další sbírka pro Diakonii Broumov, * Zprávy z Jedovnic, * 185. výročí
narození čestného občana Jedovnic - Františka Bedřicha Ševčíka, * Pozvání na akce
v měsíci říjnu, listopadu a na počátku prosince * Dnes na téma - jedovnické školy, *
Pozvánka na muzikál Taky Carmen, * Program kina říjen a listopad, * V příštím vydání
Informací (listopad - prosinec) otiskneme jízdní řád autobusových linek IDS - JMK.

Informace 5/2009
Informace z rady a zastupitelstva

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice, konaného dne 22. 07. 2009 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 MUDr. Aleše Kleinbauera a pana Ing. Kamila Kvasnicu.
3. Návrhovou komisi ve složení pan Jaroslav Charvát a pan Ing. David Grim.
4. Přijetí překlenovacího úvěru ve výši 2,500.000Kč na financování projektu Vybavení
odborných učeben ZŠ Jedovnice (Modernizace učebny přírodovědných předmětů a
učebny ICT), protože současné finanční podmínky městyse neumožní financovat projekt
z vlastních prostředků. Pověřuje starostu podpisem úvěrové smlouvy s vybraným
finančním ústavem doporučeným komisí jmenovanou radou městyse, na financování
projektu Vybavení odborných učeben ZŠ Jedovnice (Modernizace učebny
přírodovědných předmětů a učebny ICT).
4. Přijetí státní finanční podpory z Ministerstva kultury z programu Podpora obnovy
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na obnovu nemovité
kulturní památky Socha sv. Jana Nepomuckého na Havlíčkově náměstí ve výši 50.000Kč.
5. Financování obnovy sochy sv. J. Nepomuckého dle alternativy „B“, která je přílohou
zápisu.
6. Rozpočtové opatření č. 3 / 2009.
Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 63 ze dne 03. 08. 2009
Na základě předložených zpráv a projednaných záležitostí:
Rada městyse schvaluje :
Smlouvu o poskytnutí překlenovacího úvěru na financování projektu Vybavení odborných
učeben ZŠ Jedovnice (Modernizace učebny přírodovědných předmětů a učebny ICT)
s Komerční bankou, a. s..
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice, konaného dne 05. 08. 2009 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 Ing. Josefa Plcha a paní Mgr. Annu Bayerovou.
3. Návrhovou komisi ve složení pan Ing. Josef Matuška a pan Ing. Kamil Kvasnica.
4. Odkup části pozemku p. č. 2454 / 15 od paní A. Doleželové, Jedovnice, potřebného
pro komunikační napojení, dle předloženého návrhu. Pověřuje starostu podpisem
kupní smlouvy
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Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 64 ze dne 26. 08. 2009
Na základě předložených zpráv a projednaných záležitostí:
Rada městyse schvaluje
• Výjimku z Obecně závazné vyhlášky č. 5 / 2005 O pořádání veřejných produkcí a
zajištění veřejného pořádku na 05.09.2009 do 01,00hodin, žadatel Klub vodních
sportů, o.s., Jedovnice.
• Smlouvu o nájmu pozemků na pronájem hladiny rybníka Olšovec na pořádání
Mezinárodního závodu motorových člunů, otevřený závod vodních skútrů a vznášedel
ve dnech 05.09. - 06.09.2009 Klubu vodních sportů Jedovnice, o.s., dle předloženého
návrhu.
• Projížďku dětí na skútrech a ve člunu po hladině Olšovce v pátek 04.09.2009
v odpoledních hodinách.
• rozpočtové opatření č. 4 / 2009 dle předloženého návrhu.
Rada městyse bere na vědomí
• Ukončení opravy střech 53b.j. na ulici Zahradní.
• Poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory ve formě dotace z rozpočtu JMK na
opravu místní komunikace Vyškovská ve výši 250.000,- Kč.
• Rozhodnutí MěÚ/OŽP Blansko o povolení závodů „Mezinárodní závod motorových
člunů“, otevřený závod vodních skútrů a vznášedel ve dnech 05.09. - 06.09.2009 na
rybníce Olšovec, pořadatel Klub vodních sportů, o.s., Jedovnice.
• Konání veřejné hudební produkce v rámci tenisového turnaje dne 12.09.2009 od 19 do
22 hodin, pořadatel GRAZ CZ, s.r.o.Jedovnice.
• Plán systému evakuace v případě havárie jaderné elektrárny Dukovany.
• Dopis hejtmana JMK týkající se možností čerpání finančních prostředků obcemi a
občany postiženými bleskovými povodněmi v červenci a srpnu 2009.
• Termín letošního rybolovu, který bude ve dnech 24.10. - 25.10.2009.
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
• s vedením NN pro napájení informačního panelu na Havlíčkově náměstí dle návrhu
SÚO, žadatel KORDIS JMK Brno
• s uložením chráničky pro vedení NN dle předloženého návrhu, žadatel Ing. M.
Doležel, Jedovnice
• se stavbou garáže dle předloženého návrhu, žadatelé R. Němcová, Jedovnice, M.
Mrázková, Borkovany
• s provedením vodovodní a kanalizační přípojky dle předloženého návrhu, žadatel I.
Gromeš, Blansko, za předpokladu, že parcela městyse č. 2117 bude uvedena do
původního stavu
• se zřízením přípojky NN, žadatel M. Flek, Jedovnice, dle předloženého návrhu, za
předpokladu, že parcela městyse č. 1733 bude uvedena do původního stavu
• s převodem práv a povinností z majitele bytu č. B2 2C Sylvy Nezvalové, Jedovnice,
na Márii Kajtárovou, Rozstání
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Rada městyse nesouhlasí
• s výstavbou větrníků na hranici katastru Obce Kulířov a připojuje se tak ke stanovisku
Zastupitelstva obce Kulířov, že větrníky mají negativní vliv na zdejší krajinu, čímž
bude znehodnocen krajinný ráz okolí Kulířova, kterým prochází mnohé cyklostezky
spojující okolní rekreační oblasti včetně Moravského krasu
Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 65 ze dne 07. 09. 2009
Na základě předložených zpráv a projednaných záležitostí:
Rada městyse schvaluje
• Snížení nájmu o 200,- Kč měsíčně ve vybraných bytech na DPS Jedovnice
postižených častým nadměrným zatékáním.
• Podmínky pronájmu parcely č. 1554 p.V. Rechovi, Blansko, dle předloženého návrhu.
• Smlouvu o pronájmu multifunkčního zařízení na kopírování s firmou Konica Minolta
Brno dle předložených podmínek.
• Přidělení bezbarierového bytu 1+1 v DPS Jedovnice p. A. Krajčovičové, Jedovnice.
• Smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby s p. J. Vlachovou, Jedovnice, dle
předloženého návrhu.
• Smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby s p. S. Musilem, Jedovnice, dle
předloženého návrhu.
• Smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby s p. M. Nezvalovou, Jedovnice, dle
předloženého návrhu.
• Podmínky půjčování sad lavic se stoly dle předloženého návrhu.
• Dodatek č.18 k nájemní smlouvě č. 1 / 1999 ze dne 22. 01.1999 mezi Městysem
Jedovnice a Olšovcem s. r. o. Jedovnice.
Rada městyse bere na vědomí
• Informaci z jednání s p. Mojžíškem.
• Konání předvolební akce v sobotu 26.09.2009 od 10,45 do 11,45hod. na Havlíčkově
náměstí, žadatel ČSSD, OVV Blansko.
• Oznámení JMKÚ o zahájení přezkoumání hospodaření ve dnech 05.10.- 06.10.2009.
Rada městyse souhlasí
• S pronájmem bytu 3+1 na ZŠ Jedovnice p. Mgr. H.Doleželové, Jedovnice.
• S pořádáním plaveckých závodů 06.06.2010 na rybníku Olšovec, žadatel SKP Kometa
Brno.
• S vybudováním kanalizační přípojky pro nemovitost č. p. 97, žadatel J. Hlavička,
Loučnice, a spol., dle předloženého návrhu, kterou bude dotčena parcela městyse č.
585, za předpokladu, že bude po skončení prací uvedena do původního stavu.
Rada městyse nesouhlasí
• S osvobozením od poplatku za provoz systému shromažďování, sběru přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, žadatel G. Zeťová, Blansko.
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Rada městyse pověřuje
• P. J. Krále, referenta SÚO Jedovnice, k jednání s majiteli pozemku nutného ke stavbě
Rozšíření vodovodu a kanalizace Barachov - Kombůt.
Rada městyse ruší
• Usnesení č. 5/62 ze dne 27. 07. 2009 o osvobození od poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, žadatel M. Ottová, Jedovnice.
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice, konaného dne 25. 09. 2009 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 Leoše Blažka a pana Libora Kocmana.
3. Návrhovou komisi ve složení pan MUDr. Aleš Kleinbauer a pan Jan Jelínek.
4. Podání projektu s pracovním názvem Sběrný dvůr Jedovnice do OP Životní prostředí,
případně obdobného dotačního titulu.
5. Smlouvu o dílo s Regionální poradenskou agenturou s. r. o., Brno, na poradenství a
spolupráci při zpracování podkladů k projektu s pracovním názvem Sběrný dvůr
Jedovnice.
6. Rozpočtové opatření č. 5 / 2009.
Pověřuje :
1. Starostu městyse ke všem úkonům souvisejícím s podáním projektu s pracovním názvem
Sběrný dvůr Jedovnice.
Marie Gabrielová, tajemnice ÚM Jedovnice
Zprávy z Jedovnic

Důležité oznámení
MUDr. Grimová oznamuje, že z důvodu nemoci nebude od 5. 10. ordinovat, a to
pravděpodobně až do konce roku 2009. Po dobu nemoci bude přítomna zdravotní sestra, a to
denně od 6:30 hod. po dobu ordinačních hodin. Je zajištěn zástup, který bude vždy aktuálně
upřesněn. Zastupující lékaři budou ordinovat až od 8:00 hod., odpolední ordinace bude ve
čtvrtek pouze do 15:30 hod.
Sbírka pro Diakonii Broumov
Místní skupina Českého červeného kříže uspořádá humanitární sbírku pro Diakonii
Broumov v neděli 29. listopadu 2009 od 13 do 17 hodin v sále Chaloupky.

Sbírat se budou: veškeré dámské, pánské a dětské oblečení, lůžkoviny, prostěradla, utěrky, ručníky,
látky (minimálně 1m2), nepoškozená obuv, záclony, deky, peří, péřové a vatované přikrývky, domácí
potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky (nepoškozené a zabalené tak, aby nedošlo k poškození
převozem). Nezapomeňte, že věci musí být zabalené do igelitových pytlů, nesmí být v krabicích
(v krabicích může být pouze nádobí).
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Konec malé historie, aneb sokolí na Marsu
Každá civilizace má svou historii, potažmo každá vesnice a v ní malý dvorek.
V současných domech žijí lidé a jsou to převážně domy krásné, ať již svou patinou
starobylosti v nějakém stylu, anebo ty nové, s esteticky upraveným prostředím různé
architektury a neodmyslitelné zeleně. Máme-li za oknem strom, je součástí našeho
každodenního pohledu, posezení, či zamyšlení nad událostmi vlastního života, nebo osob
blízkých. Strom může být také symbolem jistoty tohoto domova, a tedy i přítelem. Pokud
moderní společnost, která je té tradiční před stopadesáti lety vzdálena snad vším, co nějak
pojmenujeme, zasahuje nepřiměřeně naši vnitřní svobodu, propojenost vztahů s druhými,
zdraví a nakonec identitu, máme v podobě pevně posazeného, rostoucího stromu před očima
trvalou hodnotu, která nás těší, chladí, ubezpečuje, zve k rozvážné meditaci a v neposlední
řadě proměňuje zplodiny v kyslík pro naše dýchání. Demonstruje svou schopností přežít nás
monument veškeré přírody, na níž závisí přežití naše jakožto celku. Mě osobně tato vazba, jíž
říkám „ stromová“, oslovuje a nemyslím, že patří jen k přežitku minulých století a škole
romantismu. Mé okolí je otiskem v nitru a pokud není zasaženo nevhodnými změnami,
vypovídá to cosi o kvalitě lidí v něm žijících a jisté perspektivě časů příštích. Pokud se toto
prostředí nenachází v mém přímém vlastnictví, ale obývám je společně s jinými, musím zcela
samozřejmě brát zřetel a ohledy na zájmy každého jednotlivce. Výsledkem by pak měl být
inteligentní kompromis platný pro všechny. Tenhle návod nikoho nepřekvapí a teoreticky jej
všichni ovládáme. V jeho co nejvhodnějším uplatnění nám pomáhají zákony. V praxi však
někdy vítězí egoismus a porušování dohod. Naše přirozené negativní vlastnosti zde vítězí, ale
je to opět jen vítězství lidského ega. Jinak samozřejmě neprospějí jak přírodě, tak
mezilidským vztahům. S tím mám osobní zkušenost, kdy jsem věnovala dosti času snaze o
uchování zeleně, jež se ocitla předmětem sporu. Mohla jsem si jej ušetřit, bylo to nakonec
zbytečné. Odnesla jsem svůj dobrý úmysl duševně, protože zbytečné porážení stromů mne
opravdu zraňuje velmi citelně. Na stranu druhou to byl možná schůdnější dojezd, než když
zelené aktivisty připoutané řetězy k bariérám mlátí policie. Působí to zoufale marně, ale ty
lidi obdivuji, neboť jsou jediní, kdož vytváří přímé, silné společenské povědomí o tom, že
s globálním přístupem k přírodě to vůbec není v pořádku. Přejdu teď k věci malého
jedovnického hřiště adresně „Na kopci,“ řečeného „Sokolské.“ Sám název napovídá, že patří
Sokolům a to lidským. Sokoli původní už totiž hnízdí nejspíš na Marsu, protože planetu Zemi
vidí nebezpečnou. My, rodáci z Jedovnic, jsme odedávna využívali možností, jež ochotně
poskytovala organizace Sokola nám a našim dětem. Pořádaly se zde sportovní a společenské
akce a taneční zábavy a vzrostlé stromy zcela přirozeně obklopovaly plácek. A právě
nedávno skončila tahle malá historie společného soužití lidí a stromů. Došlo k jakési podivné
„úpravě“ v korunách, značky „větve nevidět.“ Po prvním šoku, který jsem zažila na cestě
z autobusu a spatřila ta torza pahýlů, mi napadlo, že je to asi příprava na jejich postupné
odstranění. Do toho mne jedna odbornice upozornila, že takto se stromy neošetřují a jeden
pán řekl, „o tomhle napiš.“ Došlo mi, že spoustě dalších lidí vadí toto zacházení. Prožili
zkrátka to, co já. Přetržení kontinuity se stromem. Zboření malé historie jednoho lidského a
přírodního celku. Zmrzačení vzpomínek. Současnost působí velmi urážlivě. Je to obraz lidské
necitlivosti, povýšenosti, krajiny po válce, mrtvé krajiny, středověkého popraviště a
pustošení. Je to síla, a proto bavit se o pouhém nevkusu by bylo trapné. Smutné je, že tohle
ukazujeme dětem, které svoji citovou stránku teprve rozvíjejí. Být učitelkou, tak na hřiště
s dětmi vůbec nejdu. My jsme v dětství s paní učitelkou podle stromů cvičili. Vybídla nás,
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abychom se pořádně „zaklátili“ a mávali rukama jako větve stromů ve větru. Těžko bych
mohla doporučit – „děti, zamávejte si pahýly“. A tak jsou naše děti okleštěné mrtvolami
úplně všude. V médiích, na internetu i v přírodě. Pak nám hrubnou a mají poruchy osobnosti.
Na závěr bych chtěla připomenout, co se v Jedovnicích povedlo. Je to velmi pěkný koutek
pro malé děti i dospělé za tenisovým hřištěm a výstavba zděných chatiček v kempu. To je
vážně nádhera a tomu tleskám. Dále je to práce Komise životního prostředí v Jedovnicích,
v níž jsem se sice vzdala členství, abych mohla publikovat o přírodě zcela nezávisle a
nemusela schvalovat nechtěné kompromisy, ale tito lidé, ač jsou vystaveni tlakům a nemalým
starostem, odvádějí kus práce v rámci vysazování stromů nových a v péči o ně. Možná by
nebylo od věci namnožit a rozdat poučení jak o stromy správně pečovat, anebo se zasadit o
to, aby tyto práce prováděli skutečně odborníci na slovo vzatí. Pak se možná sokol z říše
ptačí vrátí zpátky na Zem a usedne znovu na strom na Sokolském hřišti.
Hana Bartošková
Les mrtvých má svou televizní premiéru

Už jste si na stránkách Informacích
mohli přečíst o novém filmu Les mrtvých, který natáčelo brněnské studio České televize
v lesích nad Jedovnicemi. Na televizní obrazovce budete moci film vidět v neděli 18. října na
programu ČT 1 ve 20 hodin. Děj napínavého filmu nás zavede do česko-slovenského pomezí
roku 1919. Film vznikl na motivy povídky rumunského autora Gib Mihaesca, v režii Jiřího
Svobody, podle scénáře který napsal Alois Ditrich. Ve filmu hrají Jan Dolanský, Lívia
Bielovič, Dušan Lenci, Emil Horváth ml., Jiří Pecha, Petr Halberstadt, Matěj Hádek a další
známí herci. Televizní štáb natáčel v roce 2008 i na dalších místech v okolí Brna, Tišnova,
ve Slavonicích a v jižních Čechách.
Leoš Blažek
Důležité upozornění

Jedovničtí hasiči upozorňují občany na internetové stránky www.firebrno.cz, kde jsou k
dispozici všechny informace o požární ochraně, o hasičském záchranném sboru Jmk. Jsou
zde i aktuální výjezdy v Jmk a nově také informace k pálení klestí nebo elektronické
formuláře k jeho ohlášení nebo ohlášení ohňů.
Jedovnická desítka

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

Realita?
Tři bratři dostali chuť na něco dobrého. Dohodli se se sestrou, že jí každý dá 10,- korun,
ona půjde něco koupit a bratři se s ní za to rozdělí. Jak se domluvili, tak učinili. Sestra
využila akční slevy, takže sladkosti stály jen 25,- korun. Když bratrům vracela zbytek peněz,
vzali si každý jen korunu a 2,- koruny nechali sestře od cesty.
Zdá se, že všechno bylo v naprostém pořádku. Jenže když o tom později přemýšleli, nějak
jim to nevycházelo. Každý dal 10,- korun a jednu dostal zpátky. Zaplatili tedy 3 x 9 = 27,korun. 2,- koruny zůstaly sestře, ale kam se poděla ta poslední chybějící do původních 30,korun? Nezbyla nikomu ze sourozenců, že by ji tedy nějakým šikovným způsobem získali
v obchodě? Nikdo jiný už přece s těmito penězi do styku nepřišel!
Věci nebo události nemusí být ve skutečnosti takové, jak se jeví na první (a někdy i na
patnáctý nebo padesátý) pohled.
V létě mi vletěla do pokoje otevřeným oknem vlaštovka. Když zjistila, že je v pasti,
snažila se dostat ven, jenže zvolila k tomuto snažení druhé okno, které bylo zavřené a bez
stěhování květin otevřít nejde. Vlaštovka viděla oblohu i zahradu, ale sklo samozřejmě
tvořilo nepřekonatelnou překážku. Když jsem přišel do pokoje a viděl její marné snažení,
pokusil jsem se jí napovědět osvědčenou fintou pomocí průvanu. Nechal jsem otevřené
dveře, ale vzduch se v blízkosti uvězněného ptáčka ani nehnul. Kdyby vlaštovka odletěla dál
od zdánlivé cesty na svobodu, zachytila by proudící vzduch a měla by vyhráno. Ona se však
upjala na tu zdánlivě jedinou cestu a vytrvale se snažila proletět sklem.
Nechtěl jsem čekat, až se utluče, pustil jsem se tedy do lovu. Jenže jsem měl strach,
abych to křehoučké a zoufale se bránící stvoření nezranil. Zblízka vypadalo velice zranitelně,
nemám představu, kolik toho vydrží tenoučké nožičky a křidélka. Vlaštovka přede mnou
prchala doprava a doleva, nahoru a dolů, ale aspoň přestala mlátit hlavou do skla. Nakonec to
buď vzdala nebo si potřebovala odpočinout. Zůstala sedět na okenním rámu a nechala se
odevzdaně vzít do dlaně. Možná se v té chvíli loučila se životem. Když si představím, že by
mi z nějaké obří dlaně koukala jen hlava, necítil bych se dobře. Uvědomil jsem si ten rozdíl:
já se už raduji, že vlaštovka bude za chviličku na svobodě, zatímco ona se ještě vyděšeně krčí
v mé ruce. To však trvalo jen chviličku, stačilo pár kroků k otevřenému oknu a byla zase
volná. Naštěstí jsem myslel jen na zoufalé ptáče a teprve později mě napadlo, že by to mohl
být hezký obrázek, kdybych si vlaštovku ve své dlani volnou rukou vyfotil. Nevím, zda bych
odolal pokušení, jestli bych kvůli fotce netrápil vlaštovku déle, než bylo nutné.
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Ten příběh o mlsných sourozencích a jejich penězích je naprosto v pořádku. Bratři
zaplatili dvacet sedm korun, z nich dvě koruny zůstaly sestře a zbývá tedy pětadvacet, což je
přesně cena zakoupených sladkostí. Nic se neztratilo, jen jsem Vám chtěl názorně ukázat, jak
je možné nenápadně manipulovat s myšlením čtenářů. Pokud jste mi na to neskočili, hluboce
před Vámi smekám. Ve skutečném životě se totiž často stává, že díky způsobu podání
informací mnozí vzplanou spravedlivým hněvem tam, kde k tomu není žádný důvod, snaží se
jako ta vlaštovka projít tudy, kudy cesta nevede, protože se to navenek jeví opačně, a že ve
strachu prchají a schovávají se před tím, co považují za nebezpečné, i když to ve skutečnosti
přináší záchranu.
Václav Trmač, farář
Ze společenské kroniky

V měsíci září a říjnu 2009 oslavili svá životní jubilea
Září
Koubová Marie
Němcová Anna
Valentová Ludmila
Setničková Ludmila
Ondráček Josef
Grimová Jarmila
Kutil Alois
Daněk Jindřich

Legionářská č. p. 55
Hybešova č. p. 159
K Propadání č. p. 470
Tyršova č. p. 319
Habeš č. p. 349
Záměstí č. p. 183
Jiráskova č. p. 382
Záměstí č. p. 18

18.09.
18.09.
15.09.
15.09.
18.09.
25.09.
04.09.
17.09.

84 roků
84 roků
82 roků
80 roků
80 roků
80 roků
70 roků
70 roků

Dne 10. 09. oslavili 60 roků manželství – Diamantovou svatbu manželé Drahoslava a Václav Nejezchlebovi, Jedovnice, Tyršova 317
Dne 26. 09. oslavili 50 roků manželství – Zlatou svatbu manželé Helena a Jaroslav Skotákovi, Jedovnice, Na Větřáku 560
Říjen
Martinásková Anna
Tomášek Zdeněk
Musilová Anna
Palát Ladislav
Jančíková Marie
Hřebíček Gustav
Sehnal Stanislav

Kostelní č. p. 36
Jiráskova č. p. 376
K Propadání č. p. 406
Absolonova č. p. 412
Podhájí č. p. 176
Za Kostelem č. p. 427
Legionářská č. p. 124

16.10.
02.10.
12.10.
20.10.
13.10.
17.10.
27.10.

95 roků
85 roků
83 roků
83 roků
80 roků
70 roků
70 roků

Blahopřejeme všem jubilantům, kteří v měsíci září a říjnu 2009 oslavili svá jubilea.
Přejeme pevné zdraví, štěstí a spokojenost do dalších let života.
V obřadní síni jsme uvítali nové občánky:
- Magdalenu Černou, nar. 15.03.2009, Jedovnice, Habeš 395
- Martina Sedláka, nar. 26.04.2009, Jedovnice, Olšovecká 484
- Martina Hoppeho, nar. 27.04.2009, Jedovnice, Brněnská 90
- Patrika Doležela, nar. 26.06.2009, Jedovnice, Na Kopci 635
- Nelu Němcovou, nar. 10.07.2009, Jedovnice, Na Větřáku 693
Zdeňka Nečasová, matrikářka ÚM Jedovnice
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Zprávy z okolí
Označení osoby v mobilním telefonu v případě nouze (ICE)

Záchranáři a zdravotníci si všimli, že při dopravních a jiných nehodách mají zranění při
sobě obyčejně mobilní telefon. Při záchranných akcích však cizí osoby nevědí, koho z
dlouhého telefonního seznamu mají kontaktovat. Personál záchranné a rychlé zdravotní
pomoci proto navrhuje, aby každý měl v telefonním seznamu na svém mobilním telefonu
rozpoznatelný seznam kontaktních osob pro případ nouze. Mezinárodně uznávaný
pseudonym je ICE (In Case of Emergency). Pod tímto jménem bychom ve svém mobilním
telefonu měli uvést telefonní číslo a osobu, kterou v případě nouze může kontaktovat policie,
záchranná zdravotní nebo hasičská služba. Pokud chcete jako nouzový kontakt uvést více
osob, použijte pseudonymy ICE1, ICE2, ICE3 atd. Je to jednoduché a nic to nestojí, a může
přitom zachránit život.
Outdoorová sekce Barvínku
Koncem minulého roku vznikla nová oficiální sekce Barvínku – Outdoor. Přiřadil se tak
k péči o krajinu, poradně a tradičním aktivitám pro děti.
Na začátku byla myšlenka několika lidí, které baví toulky po horách, vodní peřeje, houpání
na lanech, vítr ve vlasech a adrenalin v krvi. Co je ale důležitější – líbí se jim dětský úsměv
a smysluplně strávený čas.
Z toho všeho se zrodil Outdoor. Jeho cílem je nabídnout dětem zážitky, na které budou
vzpomínat a které jim něco přinesou. Něco se naučí, spoustu věcí si vyzkouší a prožijí čas

v partě, ve které musí spolupracovat.
Sekce má sedm hlavních skotačin - vodu, lana, jeskyně, canyoning, hory, kolo a lyže. Je to
poměrně široký výběr, záleží tedy na každém, co si zvolí. Za účelem reprezentace
jednotlivých skotačin vznikly Skotačiny s velkým „S“. Usmysleli jsme si, že v průběhu roku
9
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věnujeme jeden víkend v měsíci jednomu skotačení. Dlouho jsme neváhali a už 31. ledna
jsme odjeli se dvěma desítkama dětí do chaty U Třech studní u Nového Města na Moravě.
Skotačiny na běžkách pod vedením Petry Tomanové měly veliký úspěch a vysoko hozená
laťka odstartovala cyklus, který probíhá úspěšně dál a nabírá postupně další a další zájemce.
V únoru jsme prozkoumávali jeskyně v centru Moravského krasu. Radek Nejezchleb, který
to měl celé pod palcem, se též setkal s nadšeným zájmem ze strany dětí. Očička jim jen zářila
a už aby tu byl březen a s ním Survival s Františkem Zouharem, který učil děti přežít i v těch
nejhorších podmínkách. Děti si už pomalu začaly zvykat na pravidelnost akcí, a tak byl vidět
smutek, když se ze zdravotních důvodů musely zrušit dubnové Skotačiny na horách. Pro nás
organizátory to byl signál, že se náš záměr plní a akce mají úspěch. Potěšilo nás to a s novou
energií jsme plánovali dál.
Víťa Floch se ujal organizování Skotačin na vodě, které se konaly 22. – 24. 5. v okolí
Hynkova na řece Moravě. Celkem 35 vodáků prožilo nezapomenutelný, krásný víkend.
Chyběl asi jen Víťův proslavený guláš.
Červen až srpen máme se Skotačinama prázdniny, ale hned v září budeme pokračovat
druhým pokusem o zdolání nejvyšší hory České republiky. Akce bude probíhat 18. – 20. 9.
2009 a měla by být v mé režii. Na říjen je zatím plánován víkend na kolech. Tímto zvu
všechny děti i jejich rodiče, které naše akce zaujaly – pojeďte s námi! Skotačiny jsou určeny
dětem od deseti let, pro mladší v doprovodu rodičů. Veškeré potřebné informace získáte na
naší internetové stránce - http://outdoor.barvinek.net. Budeme jedině rádi, když se setkáme
s větším zájmem dětí z Podomí a okolí, pro které je činnost Barvínku přednostně určena. Na
stránkách si též můžete přečíst všechny články, které píšeme my, ale i zúčastněné děti.
Najdete zde fotky, kalendář akcí i seznam a stručný popis lidí, kteří to všechno vymysleli a
kteří se budou o vaše ratolesti starat. Veškeré naše akce jsou sponzorovány fondem z MŠMT.
MVDr. Kateřina Kulhavá
Zubní pohotovost na okrese Blansko

Mimo níže uvedenou pohotovost na okrese Blansko je služba zajišťována na Karáskově náměstí č.
1, Brno, tel. 548 424 248 a to od 19,00 hod. do 7,00 hod. ve všední dny a nepřetržitě o víkendech a
svátcích. Pohotovostní služba je u jednotlivých zubních lékařů uvedených v přehledu sloužena od
8,00 do 12,00 hodin.
Říjen
17.10.
18.10.
24.10.
25.10.
28.10.
31.10.
Listopad
1.11.
7.11.
8.11.
14.11.
15.11.
17.11.
21.11.
22.11.
28.11.
29.11.

MUDr. Crhonková
MUDr. Hanáková
MUDr. Hepp
MUDr. Hosová
MUDr. Hošák
MUDr. Láníková

Blansko, Pražská 1b
Blansko, Pražská 1b
Rájec, Šafranice 101
Rájec, Zdrav. středisko
Adamov, U Kostela 4
Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 418 786
516 418 788
516 434 055
516 432 138
516 446 428
516 488 456

MUDr. Jílková
MUDr. Houdková
MUDr. Klapušová
MUDr. Kovandová
MUDr. Kulhánková
MUDr. Kupková
MUDr. Láníková
MUDr. Levová
MUDr. Miklíková
MUDr. Paulíčková

Rájec, Ol. Blažka 145
Blansko, Pražská 1b
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Křtiny, Zdrav. středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Adamov, Smetanovo nám. 327
Blansko, ZŠ Rodkovského
Černá Hora, Zdrav. středisko

516 410 786
516 418 787
516 488 452
516 488 450
516 439 190
516 488 457
516 488 456
516 447 606
515 157 112
516 437 257
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Prosinec
5.12.
6.12.
12.12.
13.12.

MUDr. Pokorná M.
MUDr. Pokorný M.
MUDr. Roth
MUDr. Semrádová

Blansko, Gellhornova 9
Blansko, A. Dvořáka 4
Ostrov, Zdrav. středisko
Sloup, Zemspol, 221

516 412 422
516 417 621
516 444 326
516 435 203

Zprávy z Jedovnic

Jedovničtí pionýři na táboře
Druhý týden v srpnu vyrazila parta 24 dětí a několika vedoucích na každoroční Letní
tábor do Podhradí. Tato vesnice se nachází kousek od Vranova nad Dyjí. Námětem letošní
celotáborové hry byl Rok na vsi – aneb ze starých českých zvyků a obyčejů. Děj se odehrával
v docela obyčejné vesnici se slastmi a strastmi jejich nových obyvatel.
Děti se během tohoto tábora změnily v sedláky, kteří se podíleli na životě obce,společně
si připomněly svátky a obyčeje během celého roku.Za své umístění v jednotlivých hrách
byly odměňovány grošíky, za které si mohly nakupovat polnosti zobrazené na katastrální
mapě. Skupina s největším počtem nakoupených polností zvítězila.

Každý den naši táborníci slavili různé svátky, které jsou během roku. Na Nový rok jsme
chytali pavoučky pro štěstí. Masopust jsme oslavili výrobou masek z přírodnin a ve
vlastnoručně vyrobených maskách jsme šli s průvodem do vesnice.Večer následovalo
tradiční pochování basy. Nechyběla ani veselka, která se všem moc líbila.
Třetí den byly nemoci a přírodní katastrofy, kdy děti musely najít léčivou mast, aby se
uzdravily. Na Velikonoce děvčata barvila vajíčka a chlapci pletli pomlázku.
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O dožínkách jsme vyráběli dožínkové věnce, pouštěli vlastnoručně vyrobené draky a jedli
brambory upečené v popelu..Taky jsme se dočkali Mikuláše s čertem a andělem, kterým
jsme recitovali básničky a zpívali písničky. Odměnou za to byla nadílka pro každého.
Závěr tábora patřil Vánocům se všemi zvyky – zdobení vánočního stromku , házení
střevícem, nebo pouštění lodiček z ořechů. Také došlo na rozdávání dárků za jednotlivé
umístění v táborové hře. Večerní silvestrovská diskotéka s rychlými špunty se také vydařila.
Tak ahoj příští rok PS Jedovnice
185. výročí narození čestného občana Jedovnic – Františka
Bedřicha Ševčíka

13. října 2009 uplyne 185 roků od narození profesora
Františka Bedřicha Ševčíka, druhdy (či stále) čestného občana
Jedovnic. Nejde sice o výročí nikterak kulaté, ale čekat
s textem, který by ho připomenul, nejméně 5 roků na
„kulatiny“, snad není nutné.
Úvodem musím poděkovat obecnímu kronikáři panu Jiřímu
Roudnému za zapůjčení dávné brožury od Jana Křtitele
Horňanského z roku 1898 – díky tomu je 1 kopie od letošního
jara k dispozici všem v místní knihovně.
J. K. Horňanský učinil velmi záslužnou věc – s vědomím, že vrstevníků, a tedy i
pamětníků činů prof. Ševčíka, bude rychle ubývat, pokusil se již krátce po jeho smrti (+22.
ledna 1896) sepsat monografii o jeho životě. Kromě životopisu brožurka obsahuje podstatnou
část historicky velmi cenné Ševčíkovy zprávy z roku 1889 „Z českého života ve Vídni za let
1841-1862“. Následuje popis Ševčíkova pohřbu, text závěti včetně dodatků, jíž zřizuje
v Jedovnicích dva nadační domy, seznam předmětů předaných do vlasteneckého muzea
v Olomouci. Horňanský dále požádal některé lidi, kteří byli s prof. Ševčíkem v kontaktu, aby
sepsali své vzpomínky na něho – od některých nedostal přes urgenci žádnou odpověď. Na
závěr monografie je převzat stručný životopis profesorovy manželky Františky Barbory
Ševčíkové – a tedy i příběh jejich manželství. Bohužel již nikdo další neprovedl kompletnější
a kritičtější zhodnocení života a díla F.B. Ševčíka. Můj text čerpá především z této
Horňanského práce.
František Ševčík (biřmovaný Bedřich) se narodil 13. října 1824 v podsedku č.p. 73 na
náměstí. K domu patřilo asi 20 mír (měřic) pole, tedy asi 3,84 hektaru. Ševčík se narodil do
veliké bídy, neboť dřevěný dům rodičů do základů vyhořel při velkém požáru Jedovnic
v roce 1822 (tehdy vyhořel kostel, fara, škola a 57 domů). Rodiče se zadlužili půjčkou na
stavbu nového domu, navíc přišla neúrodná léta, kromě malého Františka vychovávali
dalších šest dětí…
Po nástupu do školy Ševčíka mocně ovlivnil učitel Jakub Paděra, který byl i schopným
hudebníkem. Po jeho vzoru toužil i Ševčík stát se učitelem, byl velmi nadaný a houževnatý,
stal se nejlepším žákem školy. O jeho rozvoj se přičinil i jedovnický kaplan P. Antonín
Růžička, kterého si Ševčík až do smrti považoval (po rodičích) nejvíce. Jelikož k přijetí do
pedagogického kursu v Brně bylo třeba absolvovat tři třídy německé školy a znát hudbu,
Paděra zdarma cvičil Ševčíka ve hře na housle a zpěvu, P. Růžička jej učil němčinu a latinu,
takže chlapec mohl vypomáhat ve škole a stal se i kůrovým zpěvákem.
Ve 13 letech, po absolvování jedovnické národní školy, bylo nutno si vybrat povolání –
velmi nerad se rozhodl nastoupit tehdy běžnou cestu učení se v jedovnických knížecích
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hutích, což bylo bez nákladů a velmi rychle mohl vydělávat slušné peníze (které mnozí tamní
dělníci stejně rychle propíjeli a prohrávali). Když jeho zklamání viděli rodiče, navštívili uč.
Paděru i P. Růžičku s prosbou o pomoc pro zajištění dalších synových studií. P. Růžička
s mladíkem neúspěšně navštívil brněnské kláštery, nakonec domluvil ubytování u svých
chudých rodičů, kteří žili v jedné místnosti se dvěma dětmi, Ševčík dostal vyhrazen koutek
na přespání v kuchyňce. Za byt, snídaně a večeře platili jeho rodiče naturáliemi. P. Růžička
vyjednal chlapci zdarma 3 obědy v týdnu u kapucínů a 1 u jedné zbožné rodiny. Ševčík si
později našel prostornější ubytování, ale bez stravy – peníze si opatřoval jednak vlastní prací,
jednak mu vypomohli kapucínští kněží.
Přes toto zajištění okusil Ševčík při studiích v Brně často hlad a život bez krejcaru
v kapse, pedagogický kurs ovšem dokončil s nejlepším možným hodnocením. Mohl se stát
školním pomocníkem – ale rozhodl se studovat dále. V roce 1842 odešel do Vídně, jež se mu
stala životním osudem, a začal studovat na c.k. polytechnice – studia ukončil roku 1849.
Během studií se živil doučováním a vyučováním, dokonce i suplováním na různých školách.
K tomu studoval zpěv na konzervatoři, zpíval ve sborech, dále hrál na housle a účastnil se
schůzí vlasteneckých spolků, navštěvoval různé přednášky a soukromě studoval
francouzštinu, italštinu a angličtinu, takže na spánek mu moc času nezbývalo. Zamiloval si
především matematiku, v níž také vynikal.
Vlastenecká činnost Ševčíkova je podstatnou kapitolou jeho života. Slované se v době
jeho příchodu ve Vídni těšili nevalné pověsti – byli považováni za hloupé, za zloděje…
Ševčík se ale hrdě hlásil ke svému národu, sám sebe označuje opakovaně jako Slovana,
Čechoslovana, Moravana, občas Čecha. Zdá se, že v jeho pojetí je Čechoslovan (= Čech)
označením národa jazykového, Moravan označením národa zemského. Ševčík se stal členem
a velmi rychle „motorem“ slovanského a především čechoslovanského kulturního života ve
Vídni. Scházeli se po hostincích, půjčovali si české knihy, recitovali české básně a především – zpívali české písně. Ševčík jako intelektuál ve shodě se svými druhy zvolil cestu
kulturní emancipace – r. 1844 stál u pořádání prvního slovanského plesu ve Vídni, r. 1845 u
první vídeňské slovanské besedy – hudebního a pěveckého koncertu. Cílem bylo jednak „dát
dohromady“ vídeňské Slovany, jednak zajistit účast prominentních osobností – slovanské
šlechty, politiků, umělců – aby si své slovanství uvědomili a podporovali, současně tyto akce
byly argumentem při „misijních cestách“ pro lid na Moravě (neboť Morava měla blíže
k Vídni než k Praze), aby se za svou řeč nestyděli, ale byli na ni hrdí a dále ji rozvíjeli – když
i ony prominentní osobnosti se za ni nestydí. Největším úspěchem asi byla účast císařovny na
jednom z koncertů. Takovou „misijní akcí“ byla i první beseda na Moravě, kterou F.B.
Ševčík spolu s Fr. Kupkou uspořádal v Jedovnicích v září 1846. Tato beseda obnášela sólový
zpěv, houslové vystoupení, recitaci, tři sborová vystoupení celkem 30 zpěváků a hudební
vystoupení 40 hudebníků – všichni účinkující byli z Jedovnic, jež v té době čítaly asi 1200
obyvatel. Ševčík ovšem krátce po jedovnické besedě musel uprchnout do Vídně, neboť mu
hrozilo zatčení – byl křivě udán, že se snažil podnítit nepokoje.
Tvrdou ranou Ševčíkovým snahám byla revoluce z roku 1848, Ševčík dokonce stál u
vydávání Vídeňského posla, který byl zasílán na Moravu a měl lid varovat před
následováním revolučních snah. Revoluci v Rakousku považoval Ševčík za věc prospěšnou
především židům, která Slovanům nemůže nic dobrého přinést. Jeho prorocká slova se
naplnila – následná policejní perzekuce dopadla po porážce revoluce velmi tvrdě i na
vídeňské Slovany, ač se od ní distancovali. Pro ilustraci – Ševčík uvádí příklad právníka
Suchánka, který byl r. 1848 po 18 týdnů držen ve vazbě, nakonec odsouzen na 3 týdny do
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vězení za to, že ve Vídni nahlas četl z Havlíčkových (povolených!) Národních novin, po
propuštění byl odvelen k vojsku, kde brzy zemřel.
Pokud jde o vztah k židům, nepřekročil Ševčík svůj vlastní stín vzorného katolíka 19.
století. Ač sám velmi houževnatě pracoval na svém vzdělání, viděl nebezpečí pro stát v tom,
že židé dávají svoje děti na studia a tím postupně ovládají rozhodující místa ve státní správě.
Dokonce soudil, že i když některý žid nechá syna vyučit řemeslu, dělá to jen proto, aby syn
po převzetí podniku mohl o to lépe ždímat dělníky. Pro nás, kteří žijeme po II. světové válce,
by bylo jednoduché ho označit za antisemitu, ale mělo by nám to spíše sloužit k zamyšlení,
zda i my nejsme ve vleku iracionálních obav z některých skupin lidí a nepodléháme jiným
„teoriím spiknutí“.
Do období porevoluční perzekuce, kdy byly zničeny výsledky vlasteneckého snažení,
připadá i ukončení studia na polytechnice v r. 1849. Ševčík se dále věnoval pedagogické
kariéře, učil především (ale nejen) matematiku na různých převážně středních školách.
Odmítl nabídku na skvělé místo profesora matematiky na nově zřízené polytechnice
v Curychu, aby mohl být z Vídně více prospěšný rodné Moravě. O svém vlasteneckém
působení ve vídeňských spolcích pak mnoho let mlčel, protože měl obavy, že by kvůli tomu
mohl přijít o místo. Od r. 1860 se však znovu zapojil, i když už omezeněji.
Po devět let o prázdninách podnikal cesty po celé monarchii, ale i po Itálii, Německu,
Irsku, Anglii, Belgii, navštívil světové výstavy v Londýně 1862 a v Paříži 1867, následně ve
Vídni o svých poznatcích pořádal bezplatné přednášky pro veřejnost. V němčině napsal
několik odborných knih, v r. 1872 získal titul docent za obhájení práce z hudební akustiky
Matematická teorie tónových soustav a napjatých strun. Spojil tak milovanou hudbu a
matematiku.
Od r. 1870 po osm let učil matematiku na vyšší vzdělávací škole pro dívky, díky čemuž
došel k přesvědčení, že ženy mají stejné vlohy pro matematiku jako muži – tady tedy stín
doby překročil. Dokonce pak šest let pořádal bezplatné kursy matematiky pro ženy.
Profesor Ševčík vyučoval několik let na sedmi školách současně, celkový počet jeho
žáků za celou jeho kariéru (do r. 1891) byl přes 17.000 (!) – to svědčí o tom, že byl učitelem
výborným a vyhledávaným. Za své působení obdržel řadu diplomů a děkovných listů.
Roku 1870 zveřejnil v Poslu z Prahy stať „Máme-li posílati učně do Vídně a máme-li
sbírati peníze na jakési školy ve Vídni“. Popisuje lidem v Čechách a na Moravě, jak
„obchodníci s lidmi“ slibují chlapcům a dívkám dobré vyučení ve Vídni, kde je pak zavírají
do kůlen či chlévů a následně prodávají řemeslníkům za 50 krejcarů až 3 zlaté, přičemž cena
nevykrmeného vepře je 20-30 zlatých. Přirovnává je k otrokům a varuje před posíláním
mládeže do Vídně. Odmítá sbírku po chudých českých zemích ke zřízení české školy ve
Vídni a tvrdí, že Češi ve Vídni mají dost peněz, a tedy i morální povinnost finančně
podporovat rodné země, aby se část odvedených daní vracela zpět. Nutno říct, že sám Ševčík
podporoval měrou vrchovatou. Zasílal finanční i hmotné dary školám, knihovnám, spolků,
farnostem i jednotlivcům, o nichž věděl, že jsou potřební. Při návštěvě Jedovnic vezl dárky
dětem, které ale musely předložit vysvědčení – někdo byl obdarován, někdo pokárán. Rozdal
tisíce zlatých, rozeslal a rozdal tisíce knih.
Profesor Ševčík dojížděl do Jedovnic, v domě své sestry Josefy Nezvalové (č.p.35) měl
mládenecký pokoj. Později zakoupil dům se zahradou č. 49 (dnes Legionářská ulice). I
z Vídně se živě zajímal o dění v rodných Jedovnicích, opakovaně organizoval na dálku
vlastní kandidátku pro volby do obecní rady, stál u zrodu místního čtenářského spolku
Vlastimil a byl jeho čestným členem stejně jako přispívajícím členem místní Hasičské
jednoty. Roku 1868 byl jmenován čestným občanem Jedovnic.
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V březnu 1878 se Ševčík seznámil se svou ženou Františkou Barborou, rozenou
Schenkovou (*1857), již 30. července 1878 slavili svatbu. Roku 1879 se jim narodila jediná
dcera, ta ale záhy zemřela. Manželka pocházela z německého prostředí, ale ovládala i češtinu,
angličtinu a francouzštinu, pod vlivem svého muže se brzy naučila plynulé češtině a stala se
horlivou vlastenkou.
Za zmínku stojí Ševčíkova vášnivá obrana rukopisů Královédvorského a
Zelenohorského z r. 1892, či spíše útok na zpochybňovače jejich pravosti, které považuje za
zrádce na vlastním národu. Nepřináší ovšem žádné racionální argumenty, ba tvrdí, že i kdyby
snad měli pravdu a rukopisy pravé nebyly – komu by to prospělo? Jen nepřátelům našeho
národa. Na druhou stranu se ostře postavil proti znevažování významu J.A. Komenského, ač
mu jako jinověrec nemusel „stát za to“.
Roku 1892 dohlížel Ševčík osobně na stavbu nového domu (dům s věžičkou), začalo
pršet, chtěl schovat zedníkům kabáty, ale spadl z lešení a hlavou narazil na hromadu kamení.
Možná v důsledku toho byl za tři týdny raněn mrtvicí a již nikdy se plně nezotavil, někdy si
stěžoval na bolesti hlavy. Roku 1894 darovala jeho žena jedovnickému kostelu nový oltář
jako poděkování Bohu za uzdravení manžela a dožití jeho sedmdesátin. 16. ledna 1896 byl
profesor Ševčík znovu raněn mrtvicí na ulici ve Vídni, když doprovázel manželku na poštu,
aby odeslala další dary na Moravu. Vědomí nabyl již jen na chvilky a zemřel 22. ledna,
krátce po půlnoci. V pátek 24. ledna bylo jeho tělo převezeno z domu smutku ve Vídni,
Obere Donaustrasse 37 do kostela sv. Leopolda, kde bylo za veliké účasti lidí vykropeno a ve
dvojité kovové rakvi převezeno drahou 25. ledna do Blanska a odtud čtyřspřežím do
Jedovnic, do domu smutku č. 49. V neděli 26. ledna v 15 hodin vyrazil smuteční průvod za
účasti 13 kněží, školáků, členů místních spolků s prapory, obecní výbor… a ohromné zástupy
lidí. Z radnice i kostela vlály černé vlajky.
V závěti, postupně doplňované a pozměňované, založil prof. Ševčík mj. fond 200
zlatých, z jejichž úroků měla být udržována hrobka, kterou si nechal r. 1895 zbudovat.
Původní hrobka byla ohrazena umělecky kovanou mříží a doplněna po stranách pomníku
dvěma velkými laternami. Kdeže je jim konec! Současně upozorňuje, že hrobové místo je mu
za zásluhy bezplatně a navěky ponecháno. Úroky z dalšího nadačního fondu ve výši 3000
zlatých měl sloužit k udržování
nadačního domu pro kněze
(neboť Ševčík si byl vědom, že
bez podpory kněží by svého
postavení nikdy nedosáhl) – jde
o dům s věžičkou z r. 1892, měl
sloužit
dvěma
zestárlým
vlasteneckým kněžím původem
a působištěm z Moravy či
Slezska (popřípadě z Čech, ale
působit museli na Moravě), do
ulice měla být umístěna tabulka
s textem „Nadační dům po
professoru Frant. B. Ševčíkovi“.
Kněží
měli
mít
podle
schopností za povinnost zdarma
pomáhat ve farnosti a každý
pátek sloužit mši za spásu Ševčíkovy duše. Tabulka na domě není, kněží také ne – ani si
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nejsem jist, zda odkaz byl někdy naplněn. Z fondu měla být dále financována původní
budova č.p. 49 z roku 1877 (měla dřevěnou verandu), kde až do smrti měla žít manželka
Františka, po její smrti pak učitel ve výslužbě, na nějž byly stejné požadavky jako na kněze
(Moravan či Slezan, vlastenec…), pokud možno hudebník a měl zdarma vypomáhat na kůru.
Zajímavé je i ustanovení, že veškeré vybavení obou domů má zůstat provždy namístě a nikdo
nemá právo si je přivlastnit.
Odměnu měl dostávat i jedovnický farář, jemuž plynuly ze závěti jisté povinnosti se
správou nadace. A nadbytek z úroků se měl rozdělovat mezi jedovnickou chudinu.
Bohužel, události I. světové války a válečné rekvizice, vznik Československa a přechod
na korunovou měnu – to vše znamenalo zhroucení dokonale a velkoryse koncipované závětní
nadace, jež měla kromě jiného zajistit i trvalou připomínku profesora Ševčíka (a jeho
manželky) v Jedovnicích. A byť se nekrology v četných listech moravských i českých nesly
v duchu, že nikdy nebude zapomenut, jeho jméno dnes už asi ani mnohým jedovnickým nic
neříká. Ale zapomenut by být neměl. Poděkování patří všem, kteří o hrobku manželů
Ševčíkových pečovali (teď jmenovitě p. Istvanu Polyakovi); p. učitel Máčel připravuje ve
spolupráci se ZUŠ pásmo o tomto vlastenci – tak snad se jméno a osud tohoto velkého
Moravana stane opět známějším.
Pokud by někdo měl pocit, že vše napsané vyznívá příliš jednostranně kladně, musím
dodat, že Horňanského monografie obsahuje i náznaky negativního vnímání F.B. Ševčíka –
neurčitě zmiňuje, že měl protivníky i mezi „svými“, že od některých sklízel posměch. Jízlivé
komentáře současníků asi mohl vzbudit jeho výběr knih do knihoven, kdy upřednostňoval
literaturu náboženskou, historickou a naučnou; některým se nezavděčil ani tím, když posílal
staré i jednostranně popsané papíry zdarma školám, aby nejchudší děti měly na co psát (sám
kdysi jako student v Brně obcházel kanceláře a žadonil o tyto papíry, jež by byly vyhozeny),
jeho provolání k jedovnickým voličům zní dnes příliš pateticky a možná tak znělo již
tenkrát… ale otázkou je, zda tehdejší posměváčkové vykonali alespoň zlomek toho, co
profesor Ševčík.
Deska na jeho hrobě nese nápis: „V tmavý hrob zde uložen byl svědomitý učitel, přítel
chudých, vzorný člověk, křesťan, vlastenec, který žil dle šlechetné zásady: „Všecko pro
druhé, pro sebe nic!“ Požehnaná budiž jeho památka!“
Josef Plch
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Původní dům č.p. 49 z r. 1877 s dřevěnou verandou, zakoupený r. 1891, závětí určený jako nadační dům pro
učitele (dnes č.p.173) a nový nadační dům pro kněze s věžičkou z r. 1892 (dnes č.p.49). Fotografie z r. 1898 v
porovnání se stavem obou domů v Legionářské z léta 2006.
(foto a text: Josef Plch)

František Bedřich Š e v č í k

13. října 1824 - 22. ledna 1896
jedovnický rodák, profesor matematiky a ředitel
školy ve Vídni, vzorný člověk, velký vlastenec a
křesťan
Velmi nadaný a pilný chlapec, vyrůstající
v majetkově chudých poměrech, se dostal na studia
do Brna, odtud pak do Vídně, kde kromě studií
matematiky absolvoval také hudební konservatoř.
Jako profesor matematiky byl velmi uznávaným
učitelem na všech předních vídeňských školách.
Stal se nadšeným vlastencem, sám organizoval
vlastenecká hnutí
ve Vídni a během prázdninových měsíců i
v Jedovnicích. Aktivní účastí v „Jednotě sv.
Metoděje“ se hlásil k odkazu slovanských
věrozvěstů. Vzdělávací a přednáškovou činností

přispíval k povýšení postavení žen ve
společnosti. Dotacemi a dary pomáhal všude
a všem, kde viděl, že je to potřebné a že to
pomůže.
Žil přísně podle křesťanských
zásad, z jejichž hodnot vycházel při každém
svém konání a rozhodování.
Své rodné obci, Jedovnicím, dal hodně.
Organizováním společenského a kulturního
života a hmotnými dary, mezi něž patřily také
dvě budovy, které nechal upravit – ne pro
sebe – ale odkázal
je pro bydlení dvou kněží a učitele.
Zemřel ve Vídni. Po tamních smutečních
obřadech byla rakev se zesnulým převezena
do Jedovnic.
Rozloučení
s profesorem
Ševčíkem
v Jedovnicích bylo pro městys účastí lidí a
důstojností obřadů velkým smutečním
svátkem. Jedovnice se rozloučily s člověkem,
jehož životním krédem bylo:
„V š e c h n o p r o d r u h é,
p r o s e b e n i c !“
Pro zájemce, kteří se chtějí dovědět o profesoru Ševčíkovi více: 22. října ve 14,30 hod. v sále
v Chaloupkách žáci ZŠ a ZUŠ přednesou hodinové hudebně dramatické pásmo o životě a díle
F. B. Ševčíka.
IM
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Prolog i epilog k 30. výročí založení ZUŠ Jedovnice
„Tenkrát … a dnes“, tato slova uvádí titulní list almanachu vydaný ke 30. výročí založení
ZUŠ Jedovnice, jehož podstatná část byla otištěna v červencovém čísle Informace. Já si dnes
dovolím k tomu připsat „a j e š t ě p ř e d t í m“.
LŠU Jedovnice nevznikla v roce 1979 z ničeho nic. Jejímu vyhlášení, jak také almanach
uvádí, předcházelo dvanáct let velmi snaživé, úporné cílevědomé činnosti a organizační práce
učitele LŠU Blansko, pověřeného založit a vést pobočku LŠU v Jedovnicích.
V Jedovnicích to byl již třetí pokus blanenské LŠU, která měla v šedesátých letech zájem
založit své pobočky na všech úplných základních školách v blízkosti Blanska.
Po předchozích neúspěšných pokusech ředitel LŠU Blansko v roce 1967 vyslal do
Jedovnic čerstvého absolventa brněnské konzervatoře, s pověřením: „Jsi mladý, čerstvý,
ukaž, co umíš“. Dostal „na to“ úvazek jednodenní odpolední výuky týdně. A tak přijel
autobusem do Jedovnic, s trumpetou pod paží, učitel hudby, pan Jiří Gundacker. Působiště?
Prázdná třída v dolní budově základní školy, odpoledne, po skončení vyučování.
Naštěstí nemusel po příjezdu čekat na svoji hodinu osamoceně sám v prázdné třídě, ale od
prvopočátku ho v dolní budově přijaly do přátelského prostředí mezi sebe paní učitelky, jako
svého kolegu, což mělo zřejmě i přeneseně působivý vliv na utváření vztahu jejich žáků
k hudbě. Tento prospěšný vztah mezi LŠU a ZŠ zůstal i po přestěhování do hlavní budovy.
Jedovnické LŠU absolvovaly také všechny děti jedovnických učitelů, bydlících v místě a v
nejbližším okolí.
První hodiny výuky nebyly nejsnadnější. Pět zájemců, pět žáků. První nástroje – trumpeta.
Hudební nauku i výuku hry na nástroj musel pan učitel Gundacker zvládat sám. Postupně
přišli další žáci, více než bylo nástrojů.
Ve dvaasedmdesátém roce to bylo již 25 žáků a k dechovým nástrojům přibyl také klavír a
o něco později i sborový zpěv a tanec. Zřejmě rozhodující byl v té situaci rozhovor tehdejšího
předsedy MNV Aloise Doležela s vedoucím pobočky, kteří se již z dřívějška znali: „Jirko, ty
založíš v Jedovnicích novou dechovku.“ „Má-li být dechovka, musím mít dostatečný počet
žáků, pro ně musím mít potřebné hudební nástroje a na zakoupení nástrojů musím mít aspoň
dvacet, dvacet pět tisíc, které nemám.“ Po tomto rozhovoru se rozjelo celé soukolí. Předseda
MNV věc projednal se svým místopředsedou a předsedou finanční komise s p.Jaroslavem
Šíblem, za školskou komisi záměr podpořila paní učitelka Zdenka Šebelová, která měla na
rozvoji „hudebky“ zájem a znala poměry, protože ve škole, kde se pobočka rozvíjela, sama
učila. Další impuls šel k místopředsedovi KNV, k Rudolfu Kuběnovi. Samozřejmě, že záměr
názorově podpořil také zájem rodičů malých hudebníků.
Výsledkem byla brzká účelová dotace dvaceti pěti tisíc korun na hudební nástroje pro
pobočku LŠU v Jedovnicích.
Potom to nebyl již jenom jeden den v týdnu a nebyla to již výuka pouze na dechové
nástroje. I když dechovka byla prioritou.
Pěkně to vyjádřil tatínek jednoho z prvních muzikantů, pan Jiří Suchý, který zapsal počátky
dětské dechovky na stránky velké červené knihy se zlatým nápisem - „KRONIKA
DECHOVKY LŠU JEDOVNICE“.
Kronika, kterou začal psát, je velmi esteticky výtvarně upravená, výstižné zápisy
dokumentují počátky tohoto hudebního tělesa.
V jednom z postřehů, z pod oken školy, uvádí: „Chvílemi se ze třídy ozýval mohutný
hlomoz, sem tam se ozval pískot, rána, ryk, jekot i výkřiky…“. Pak se ale „ozval autoritativní
mužský hlas“ a vše ztichlo. A po chvíli bylo slyšet rytmické „Šly panenky silnicí“. Od tohoto
18
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jednoho jarního odpoledne se datuje vznik Jedovnické žákovské dechovky, která za dva
měsíce, v červnu 1974, měla své první vystoupení.
První obsazení? 3 křídlovky, 1 tenor, 1 baryton, 3 klarinety, 2 trubky, 1 trombon, 1 tuba,
malý i velký buben a činely.
Toto první veřejné vystoupení nové dechovky bylo vystoupením celé pobočky. Hráli nebo
zpívali všichni. A byla na ně také pěkná podívaná.
Muzikanti ve slušivých šedých vestách se zlatými knoflíky a s oranžovým lemováním
klop, ve kterých na bílých košilích vynikaly květované kravaty stažené „zlatým“ prstencem s
lesklým kamenem. Za nimi na vyvýšeném stupínku dětský sbor zpěvem podpořil muzikanty
a zvučné „Šly panenky silnicí“ zahájily úspěšnou cestu nové dechové hudby v Jedovnicích,
která dospěla až do roku 1979 a tím též k dnešním úspěchům i slávě, které jedovnické
dechovky mají. A nejen dechovky.
První koncert, kterého se zúčastnili také představitelé obce, měl svoji odezvu také u nich.
Protože přibývali další zájemci - žáci, bylo jich již osmdesát, „liduška“ dostala na svůj rozvoj
dalších třicet tisíc korun.
Když jedovnická pobočka přecházela v samostatnou LŠU, měla již osmičlenný učitelský
sbor (včetně ředitele).
Někteří žáci absolvovali LŠU ještě v pobočce a v roce 1979 přecházelo více než padesát
žáků, připravených v nejbližší době k absolutoriu, z toho osm k ukončení druhého cyklu
školy.
Učitelé hudby vyučovali hře na devět druhů hudebních nástrojů - sólo, skupinově vedli
přípravu hudební výchovy, hudební nauku, taneční oddělení, pěvecký sbor a dechovku, která

za rok, v roce 1980, začala vystupovat jako Olšověnka..
O něco později se řediteli školy, Jiřímu Gundackerovi, podařilo zajistit i vypracování
projektové dokumentace na výstavbu samostatné budovy pro LŠU, to se však již
neuskutečnilo. Jak je možné, že z malé pobočky vznikla velká umělecká škola? Jediná od
roku 1946 na Blanensku?
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Protože učitel, který přišel do Jedovnic s „trumpetou pod paží“, si nejen odbýval svůj
vyučovací úvazek, ale se svojí školou a pro svoji školu žil. Ta byla jeho život. A zůstává jím
jistě dodnes.
Epilog? Štěstím pro tuto školu je, že má v novém vedení stejně zaníceného nástupce a
takové následovníky též v učitelském sboru.
IM
Za panem Vojtěchem Kalou
Před nedávnem jsme naposled doprovodili našeho spoluobčana, pana Vojtěcha Kalu. Pan
František Zouhar při smutečním obřadu velmi pěkně zhodnotil jeho život a přínos zemřelého
pro naši společnost.
Dovolím si také malou vzpomínku na pana Kalu, kterého jsem do níže popisované události
neznal.
Bylo to nedlouho po zahájení školního roku v roce 1974, když během jedné podzimní
soboty se u školy konal sportovní den, na kterém jsem byl překvapený a kde mne zaujaly
krásné, vznášející se a létající barevné modely letadel různých velikostí a typů.. Byly to
výrobky žáků, které zhotovili členové letecko - modelářského kroužku pod vedením pana
Vojtěcha Kaly. Létající pestré modely byly reprezentací zručnosti, šikovnosti a pečlivosti
chlapců - modelářů i odborného vedení pana Kaly..
Tak jsem poznal, navenek nenápadného a neprosazujícího se, skromného člověka, který
svým taktním přístupem a svými schopnostmi dokázal podchytit zájem některých žáků,
založit a vést kroužek, na který jeho členové jistě dodnes v dobrém a rádi vzpomínají.
Nebudu vypisovat členskou základnu kroužku. Zmíním se pouze o jedné „výstavní galerii“
jednoho z nich.. Byla to okna pokojíku žáka Ladislava Hadravy, za kterými se vznášela
rozpjatá křídla jeho leteckých velikánů zavěšených pod stropem pokojíku, která byla
z chodníku pěkně vidět..
Modely na tomto sportovním dnu mně připomněly dávné chlapecké roky před
pětadvaceti lety, kdy jsme si jako kluci kupovali časopis Letecký modelář a podle peněžních
možností jsme si stavebnice leteckých modelů objednávali.
Čest památce pana Vojtěcha Kaly, jehož letecko-modelářská činnost se školáky byla pouze
částí jeho celoživotní práce s dětmi.
IM
Mše s papežem Benediktem XVI.
Z naší farnosti jely v neděli 27.9. na
mši s papežem do Tuřan tři plně
obsazené autobusy, z Ostrova čtvrtý a
ještě jeden s třiceti pořadateli z naší
farnosti jel o 2
hodiny dříve,
dalších asi 40
lidí jelo vlastními auty, někteří také využili hromadnou dopravu.
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Mnozí se poprvé v životě ocitli uprostřed tak velikého množství lidí - počet účastníků mše v
Tuřanech se odhaduje na 120.000. Pořadatelé byli připraveni, účastníci ukáznění a
ohleduplní, takže to nezpůsobilo žádné problémy. I přes snahu přiblížit vzdálenějším
účastníkům mše dění u oltáře pomocí velkých obrazovek, přece jen všichni všechno v tomto
velkém množství neviděli (zatímco já jsem sice musel projít přísnou bezpečnostní kontrolou,
ale seděl jsem v první řadě a navíc jsem dostal na památku jednu z misek, které byly použity
k podávání svatého přijímání).
Někteří měli štěstí, že papež Benedikt XVI. projížděl v papamobilu kolem nich. Od
chvíle příletu letadla s papežem bylo "ve vzduchu" cítit radostné dojetí a očekávání, které
bylo přes všechny nesnáze naplněno.
Václav Trmač, foto: Petr Hartl
MUSICA NOVA v Lichtenštejnsku
Nový školní rok a tedy i uměleckou sezonu 2009-2010 zahájil studentský komorní
orchestr Musica Nova třídenním výjezdem do Lichtenštejnska ke koncertu Haydnova oratoria
Sedm slov Vykupitelových. Dílo bylo nastudováno ve spolupráci se sborem Rastislav
a předními brněnskými sólisty Danielou Strakovou, Janou Wallingerovou, Petrem Julíčkem
a Janem Šťávou. Večerní koncert se uskutečnil v sobotu 12.9. v katedrále hlavního města
Vaduzu, za přítomnosti paní kněžny, která měla úvodní slovo.
Důkladná příprava mladých hudebníků započala 21.8. a s týdenním odstupem
následovaly další dvě zkoušky a generálka 10.9. ve zkušebně Janáčkovy opery Brno. Dílčí
nástrojové skupiny obětavě zkoušely během sobotního odpoledne 12.9. v hotelu Gorfion, kde
bylo ubytováno všech 66 účastníků zájezdu.
Vlastní koncert byl po umělecké stránce velmi kvalitní, a tak důstojně reprezentoval
Českou republiku po navázání diplomatických vtahů naší země s Lichtenštejnským
knížectvím. Péče knížecí rodiny o všechny účastníky zájezdu byla pohádková!
Jaroslav Martinásek
Viel Platz zum Toben und Spielen
„Die
Idee
war,
einen
Spielplatz zu bauen, der
flächiger ist und in dem man im
Winter Rodeln oder Skifahren
kann“, sagt der Aschheimer
Bürgermeister
Helmut
Englmann. Diesen Platz hat die
Gemeinde Aschheim gestern
den
Kindern
offiziell
übergeben. Der neue Spielplatz
in der Jedovnice Straße ist
ausgestattet mit modernen
Geräten. „Am liebsten mag ich
die Kletterwand und die
Schaukel“, sagt die siebenjährige Pia. Gäste bei der Übergabe waren auch Schüler aus der
Partnergemeinde Jedovnice in Tschechien. Englman nutyte den Anlass und fragte die Kinder
gleich nach weiteren Wünschen für den Spielplatz.
mofi, foto: Baumgart
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Místo k dovádění a hrám
"Myšlenkou bylo, vybudovat místo, na kterém se může v zimě sáňkovat, nebo lyžovat", říká
starosta
Aschheimu
Helmut
Englmann. Hřiště oficiálně předala
obec dětem. Hřiště leží na Jedovnické
ulici a je vybaveno moderními
(náčiní, nářadí, zařízení) prvky.
Sedmiletá Pia říká:"Nejraději mám
lezeckou stěnu a houpačky.“ Hosty při
předávání byli také žáci z partnerské
obce
Jedovnice.
Pan
starosta
Englmann využil této příležitosti a
ptal se hned dětí na jejich další přání
spojená s tímto hřištěm.
překlad: Iva Králová, foto: Baumgart
Události v jedovnickém klubu v roce 2009
Náš jedovnický klub pro mládež navštěvuje denně i v letních dnech kolem dvaceti
dospívajících kluků a holek. Z účasti mám radost spíše v zimních dnech, kdy je klub opravdu
k prasknutí, při počítání přesáhneme mnohdy čtyřicítku.
Do klubu chodí kluci a holky od 13 až do 26 let ( ovšem ti starší se stejně na svůj věk
necítí a bez problémů zapadnou mezi ty mladší) a ozvali se i pánové a dámy z řad rodičů, že
by tam klidně začali chodit také. Měli jsme v klubu několik návštěv rodičů, kteří se chtěli
podívat, kam to jejich děti vlastně chodí. Takové návštěvy vítám a jsem ráda, že mají zájem o
své děti a o prostředí, kde tráví čas. Někteří rodičové byli dokonce tak laskaví a pomohli nám
zrealizovat to, na co my sami stačíme. Tímto bych chtěla poděkovat panu Pernicovi, který
nám v klubu opravil světla a přemístil je do mezer mezi trámy, aby se ti vyšší kluci neustále
nebouchali do hlavy.
Když přijdete do našeho klubu, uvidíte, že to opravdu není žádné doupě, ale klub plný
hrajících si kluků a holek. A jak se říká, kdo si hraje, nezlobí. Můžete si zde také prohlédnout
naše prostory, kde v jedné místnosti najdete stolní fotbálek, stolní hokej, stůl na pinpong, hru
twister a v té druhé zase televizi, stolní hry, playstaytion, stůl na pokr atd. Máme tu i malou
kuchyňku s varnou konvicí, hrníčky na čaj, někdy se najde dobrá duše, která donese čaj a
cukr. A aby kluci nemuseli po každém čaji běhat domů, máme i záchod.
Za téměř uplynulý rok 2009 jsme v klubu pořádali nesčetně turnajů ve stolním fotbálku,
kterého se zúčastnilo kolem dvaceti kluků a holek, turnaj v pokru, který hráli stálí hráči pokru
a objevily se tam i nové tváře. Také pořádáme turnaj v pinpongu, v teckenu (to je hra na
playstaytionu), občas se tam strhne davové šílenství a většina našich kluků a holek obnovují
kresby na zdi, aby byl náš klub barevnější a zábavnější. Snažíme se pořádat i pravidelné
úklidy, ale znáte děti a hlavně dospívající kluky, občas se místu, kde se uklízí, vyhnou
obloukem a přijdou, až je hotovo, ale najdou se kluci, kteří mi s úklidem pomůžou. Také
bychom se chtěli touhle cestou omluvit obyvatelům bytovek, že nám občas hraje nahlas
hudba a je slyšet hlasitý smích, ale jak říkám, uhlídat kolem dvaceti dospívajících kluků je
opravdu těžké a jelikož jsem malý pán, moje slovo pro ně platí jen z části, ale trochu se
uklidní.
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Chtěla bych také poděkovat pánům policistům, kteří chodívají klub kontrolovat a sami
vědí, že se tam žádné hrozné věci opravdu nedějí. Takže maminky a tatínkové, nemusíte mít
strach, kuřáky posíláme ven, takže vašemu synovi či dceře nefouká nikdo kouř pod nos.
Takže drazí rodičové a nejen vy, kteří přemýšlíte, co se v našem klubu děje, přijďte se
podívat a projevte zájem o to, kam vaše dítě chodí trávit čas, sami uvidíte, že ti “moji“ kluci
nejsou vůbec špatní, jen když se trochu rozdivočí, je těžké je uhlídat. Tímto vás zdraví celý
náš klub.
S pozdravem klubová „mamka“ Petra Skotáková a kluci a holky z klubu
Inzerce

Zdeněk Hudec - firma TERAL * 798 62 Rozstání 346 nabízí

Podlahářské práce

Renovace
Inzerát podlahářství

dřevěných podlah - Renovace lakovaných parket
Plovoucí podlahy - Dřevěné podlahy - Lamina
PVC - Novilon - Korky - Koberce
Podlahové stěrky - Ostatní podlahářské práce
Tel./fax: 582 395 447, mobil: 603 278 392, e-mail: teral@seznam.cz
Přijměte pozvání

O l š o v e c spol s r.o. Jedovnice
připravuje

Tradiční výlov rybníka Olšovec

sobota – 24. 10. 2009 a neděle 25. 10. 2009
hráz rybníka Olšovec – „U Bašty“, stánkový prodej ryb, a dvoudenní podzimní jarmark

Pionýrská skupina Jedovnice a Školní klub při ZŠ Jedovnice
připravují

BUBUŠOU

úterý – 27. října 2009, začátek v 18.00 hodin – sokolské hřiště Na Kopci
Soutěž o největší, nejmenší, nejhezčí dýni či řepu. Výherci získají odměnu.
Táborák, možnost opékání špekáčků. Občerstvení zajištěno

*******************

Pionýrská skupina J e d o v n i c e

všechny srdečně zve ve středu - 28. října 2009 na

Cestu pohádkovým lesem
Sraz účastníků je od 16,00 do 16,30 hodin u restaurace Barachov. Občerstvení zajištěno (možnost
opékání špekáčků) na konci pohádkové cesty v táborové základně Rakovan.
Baterku s sebou, startovné 10,- Kč.

************************************************
23

Informace 5/2009

Hospůdka Barachov
Martinskou

pro vás připravuje v listopadu

h u s u od 13. 11. 2009 do 15. 11. 2009

Přijďte si pochutnat a ochutnat husí speciality.

Z v ě ř i n o v é h o d y od 20.11. 2009 do 30. 11. 2009

*********************************************************************************

Kulturní komise Městyse Jedovnice a Základní umělecká škola
zvou všechny občany, děti zvláště, na

Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu

v sobotu 28. listopadu 2009 na náměstí (před radnicí).
Kulturní program žáků ZUŠ bude zahájen v 15 hodin

Občerstvení zajištěno.

Od 14 hodin bude možno zakoupit regionální produkty z Moravského krasu

(sýr Nivu, limonády a likéry z Pivovaru Černá Hora, koláče a pečivo, medové výrobky)

Všechny Vás srdečně na náměstí zveme.
**********************
Městys Jedovnice a Místní skupina Českého červeného kříže Jedovnice

si Vás dovolují pozvat v úterý 10. listopadu 2009 na koncert, který pro nás připravuje

Ústav sociální péče pro slabozraké a nevidomé Chrlice

Koncert se koná v malém sále základní umělecké školy, který je ve staré budově v mateřské
Těšíme se na vaši účast
škole, začátek v 16,00 hodin.

*****************

Městys Jedovnice a Divadlo Pavla Trávníčka Praha si Vás dovolují pozvat na představení

Létající snoubenky

pátek – 4. 12. 2009, začátek v 18,00 hodin, kinosál KD Jedovnice,
Francouzská komedie autora Marc Camoletti v režii Pavla Trávníčka
Hrají : Bernard - Pavel Trávníček, Robert - Zdeněk Rumpík, Berta - Monika Hladová
Letuška Američanka – Lucie Trnková, Letuška Francouzka - Vilma Frantová,
Letuška Němka - Hana Tunová
Lásky přilétají a odlétají, nesmí se ovšem změnit letový řád. A abyste se pobavili, přesně to se stane.
Předprodej vstupenek byl zahájen od září 2009 v Informačním středisku (knihovna) na
náměstí v Jedovnicích.
****************************

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

14. K n i ž n í j a r m a r k – V á n o č n í a
3. veletrh produktů z M o r a v s k é h o k r a s u
sobota – 5. prosince 2009, 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 ve čtvrtek 3. prosince 2009 od 17,00 do 19,00 hodin ve vestibulu KD Jedovnice
• prodej regionální literatury (pohlednice, mapy, turistické známky, tašky, keramika)
• zboží budou nabízet i soukromí prodejci(speciální mýdla, levné knihy, 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 budou prezentovat všichni výrobci, kteří jsou držitelé značky
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„Produkt z Moravského krasu“.
prodej sýrů Niva, ovčí a kozí produkty, ochutnávka sýrů NIVA
- prodej medu, medoviny a medových výrobků, ochutnávka medoviny
- prodej dřevěných hraček, výrobků z ovčí vlny
- prodej dárkového zboží (mýdla, šátky, šály)
- prodej výrobků Pivovaru Černá Hora a další doprovodný program.
***********************************
-

TJ Sokol Jedovnice zve všechny děti na tradiční
Mikulášskou besídku
v neděli -- 6. 12. 2009 v 16 hod. do kulturního domu.

Kromě dechového souboru a zpěváků ZUŠ Jedovnice přijde i Mikuláš s čertem a andělem.
Policie městyse Jedovnice informuje

Z činnosti Policie Městyse Jedovnice za období od 27.07.2009 – 25.09.2009
-

-

-

-
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28.7.2009 strážníci objasnili případ poškození veřejného osvětlení, kterého se
dopustili návštěvníci diskotéky Riviera při cestě domů. Pachatelům za tento přestupek
byla uložena nejvyšší možná bloková pokuta.
31.7.2009 strážníci přijali oznámení o poškození vozidla na parkovišti na Barachově.
Ve věci se jednalo o podezření z trestného činu, a proto byla věc předána k šetření
PČR Blansko.
3.8.2009 strážníci přijali oznámení o pádu vzrostlého stromu v chatové oblasti nad
Rivierou. Na místě bylo zjištěno, že vlivem silného poryvu větru došlo k vyvrácení
vzrostlého smrku. K poškození chat nedošlo. Větev spadlého stromu poškodila osobní
motorové vozidlo, na kterém vznikla škoda 1.000,-Kč. O věci byl vyrozuměn správce
obecního lesa.
10.8.2009 strážníci při výkonu služby nalezli na ulici Vyškovská registrační značku od
motorového vozidla, která byla následně zaslána na Odbor dopravně-správních agend
v Blansku.
10.8.2009 strážníci přijali oznámení o pohřešované osobě. Dle oznámení se jednalo o
staršího muže, který se svým vozidlem údajně odjel na dovolenou do naší obce.
Strážníci ve spolupráci s PČR Blansko provedli pátrání po vozidle a samotném muži
bez kladného výsledku. Věc předána PČR Blansko.
13.8.2009 strážníci přijali oznámení o znečištění komunikace na ulici Podhájí.
Strážníci následně zjistili viníka znečištění, který sjednal nápravu.
14.8.2009 strážníci přijali oznámení o parkování vraku vozidla na soukromém
pozemku. Po provedeném šetření byl majitel vozidla zjištěn a bylo mu nařízeno
odstranění vraku vozidla z tohoto pozemku. Věc na místě vyřešena napomenutím.
17.8.2009 strážníci na žádost PČR Blansko provedli šetření k zájmové osobě trvale
žijící v Jedovnicích.
20.8.2009 strážníci přijali oznámení o rozbití skleněné výplně okna v rodinném domě
na Havlíčkově náměstí. Neznámý pachatel svým jednáním způsobil majiteli domu
škodu ve výši 320,-Kč. Věc šetřena jako přestupek proti majetku.
20.8.2009 strážníci přijali oznámení o poškození motorového vozidla zaparkovaného
na parkovišti před poštou. U vozidla došlo k poškození čelního skla od kamínku, který
odlétl při sekání trávy. Věc řešena jako pojistná událost.
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-

-

-

-

-

-

-

-

23.8.2009 strážníci provedli na žádost soudu doručení dopisu osobě, která si poštu
nepřebírá.
24.8.2009 strážníci přijali oznámení o požáru plastového kontejneru na tříděný odpad,
který se nachází u pošty. Na místo byli přivoláni hasiči z Blanska. Věc si na místě
převzal vyšetřovatel HZS Blansko a předběžně stanovil jako příčinu požáru nedbalost,
pravděpodobně od nedopalku cigarety. Firmě AVE s.r.o. Brno tímto vznikla škoda ve
výši 11.000,-Kč.
24.8.2009 strážníci přijali oznámení o nálezu peněženky s osobními doklady, která se
našla v chatové oblasti. Mimo osobních dokladů se v peněžence nacházela finanční
hotovost ve výši cca 1.500,- Kč. Nalezené věci byly předány jejímu majiteli.
26.8.2009 strážníci přijali a řešili oznámení občanů bydlících na ulici Olšovecká, a to
ohledně dopravního značení na této místní komunikaci. Daná věc byla vyřešena
úpravou dopravního značení.
27.8.2009 strážníci během výkonu služby zjistili a zadrželi celostátně hledanou osobu,
po které bylo vyhlášeno pátrání. Jednalo se o mladíka, který odpovídal popisu hledané
osoby, a proto byl vyzván k prokázání totožnosti. Následně byla osoba předvedena na
služebnu PMJ a předána hlídce PČR Blansko.
27.8.2009 strážníci při výkonu služby nalezli na Havlíčkově náměstí klíč zn. FAB.
Nález zveřejněn na infokanálu.
31.8.2009 strážníci převzali nalezený svazek klíčů, který byl nalezen v blízkosti
hřbitova. Nález zveřejněn na infokanálu.
5.9.2009 strážníci prováděli usměrňování a řízení dopravy na ulici Palackého, kde
došlo k dopravní nehodě mezi cyklistou a motorovým vozidlem. Při nehodě došlo
k lehkému zranění cyklisty.
5.9.2009 strážníci přijali oznámení o ztrátě živnostenského listu. Ke ztrátě došlo na
přesně nezjištěném místě v obci Jedovnice. Oznamovateli bylo na jeho žádost
vystaveno potvrzení o ztrátě.
7.9.2009 strážníci převzali dioptrické brýle nalezené na hřišti v Jedovnicích. Nález
zveřejněn na infokanálu.
11.9.2009 strážníci prováděli zajištění místa dopravní nehody, ke které došlo na
příjezdu do obce Jedovnic ve směru od Blanska. Došlo zde ke střetu motocyklu a
osobního vozidla. Při dopravní nehodě byl těžce zraněn viník nehody – řidič
motocyklu. Na vozidle a motocyklu vznikla škoda cca 150.000,- Kč. Po dobu
vyšetřování nehody strážníci na místě řídili dopravu.
12.9.2009 strážníci ve spolupráci s OO PČR Blansko, DI Blansko a hasiči SDH
Jedovnice se podíleli na zajištění cyklistického závodu GT ZASKAR 2009, který má
v Jedovnicích již 10-ti letou tradici. V době startů závodu řídili a usměrňovali provoz
na komunikacích, kudy závod vedl.
13.9.2009 strážníci při výkonu obchůzkové služby nalezli v rákosí rybníka Olšovec
kánoi, která byla dne 12.9.2009 odcizena z ATC Jedovnice. O nálezu byl vyrozuměn
majitel lodě – Gymnázium v Hranicích na Moravě a PČR Blansko. Loď byla zajištěna
v areálu úřadu Městyse Jedovnice.
14.9.2009 strážníci přijali oznámení o nálezu dálkového ovladače k motorovému
vozidlu. Ovladač byl nalezen v lesním porostu na tzv. Šindlerově cestě. Nález
uveřejněn na infokanále.
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14.9.2009 strážníci při výkonu služby nalezli sportovní tašku s osobními věcmi,
peněženku a OP. Ve věci byl vyrozuměn její majitel, který si tašku převzal na
služebně PMJ.
- 15.9.2009 strážníci při silniční kontrole zjistili dva řidiče motorových vozidel, kteří při
jízdě překročili stanovenou povolenou rychlost, a tím se dopustili přestupku proti
silničnímu provozu. Jelikož řidiči s přestupkem nesouhlasili, byli oba oznámeni
k projednání přestupku na Odbor dopravně-správních agend MÚ Blansko.
- 16.9.2009 strážníci prováděli řízení dopravy na ulici Jiráskova, kde byla prováděna
oprava veřejného osvětlení.
- 17.9.2009 strážníci objasnili případ vandalismu, ke kterému došlo v ATC Jedovnice.
Pachatelé v chatce úmyslně poškodili dřevěnou šatní skříň, čímž způsobili škodu ve
výši cca 500,- Kč. Věc byla vyřešena uložením blokové pokuty. Pachatelé tohoto
přestupku rovněž uhradili způsobenou škodu.
- 20.9.2009 strážníci při obchůzkové službě nalezli na břehu rybníka dřevěné pádlo.
Nález zveřejněn na infokanálu.
- 21.9.2009 strážníci ve večerních hodinách kontrolovali dva cyklisty, kteří jeli za
snížené viditelnosti na neosvětlených kolech, čímž ohrožovali bezpečnost a plynulost
silničního provozu a svoji. Přestupek byl vyřešen napomenutím.
- 21.9.2009 strážníci přijali oznámení, že u restaurace Surf na břehu rybníka se nachází
podnapilá žena. Výjezdem na místo bylo zjištěno, že žena po požití alkoholických
nápojů se přivedla do stavu podnapilosti, čímž nebyla schopna samostatné chůze. Po
zjištění její totožnosti byla přepravena služebním vozidlem do místa svého bydliště.
Věc šetří PMJ jako přestupek proti veřejnému pořádku.
- V uplynulém období bylo provedeno celkem 4x kontrolní měření rychlosti. Celkem
bylo zjištěno 46 řidičů, kteří stanovenou rychlost překročili o více jak 10 km/h, čímž
se dopustili přestupku v silničním provozu.
Strážníci řešili za uplynulé období celkem 81 přestupků.
-

Nevyřízené ztráty a nálezy 2009

Pořadové číslo
07/2009
15/2009
16/2009
19/2009
25/2009
37/2009
42/2009
45/2009
50/2009
57/2009
75/2009
96/2009
97/2009
99/2009
101/2009
103/2009
27

datum nálezu
18.02.2009
25.03.2009
26.03.2009
02.04.2009
21.04.2009
05.05.2009
14.05.2009
18.05.2009
27.05.2009
05.06.2009
10.07.2009
27.08.2009
31.08.2009
07.09.2009
13.09.2009
21.09.2009

místo nálezu
ul. Zahradní
ul. Na Kopci
Havlíčkovo nám.
ulice Habeš
ulice Na Kopci
Havlíčkovo nám.
ulice Zahradní
ul. Na Kopci
silnice ke kempu
U Křížku
Havlíčkovo nám.
Havlíčkovo nám.
u kostela
hřiště
Šindlerova cesta
u rybníka

nalezená věc
hodinky
klíče
klíče
holicí strojek
prsteny
klíče
klíče
klíče
klíče
přehrávač
klíče
klíč
svazek klíčů
dětské brýle
dálkový ovladač od vozidla

dřevěné pádlo
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Podrobný popis věcí záměrně neuvádíme. Dotaz na výše uvedené nálezy je možno učinit
v době úředních hodin na služebně Policie Městyse Jedovnice nebo telefonicky 723 204 979.
Luděk Kolář, velitel Policie Městyse Jedovnice
************************************************************************************************
KONTAKT
Policie městyse Jedovnice
tel./ fax. 516 528 220, mobil – 723 204 979
adresa : Havlíčkovo nám. 71, 679 06 Jedovnice
úřední hodiny pro veřejnost – středa : 13,00 až 17,00 hodin
Dnes na téma …

Školáci mají za sebou první měsíc z nového školního roku. Požádal jsem ředitele
jednotlivých jedovnických škol o odpověď na několik otázek. Co se přes prázdniny ve
školách změnilo, kolik učitelů a ostatních pracovníků se stará o chod školy. Nechybí pozvání
na akce konané během školního roku.
Leoš Blažek
Co je nového v mateřské škole?
Dne 27.8. se dveře mateřské školy otevřely veřejnosti. Ve školce jsme uvítali nejen nově
zapsané děti s jejich rodiči, případně prarodiči, ale i ty, kteří se jen tak přišli podívat, co se
zde změnilo, jaké materiální podmínky a celkové
prostředí zde na jejich děti čeká.
Ve dvorním traktu staré budovy máme nová
plastová okna a dveře, nově vymalováno. Okna
jsme ponechaly bez záclon a široké parapety zdobí

pokojové květiny. Takže chodby školy
jsou nyní opticky prostornější a
světlejší. Ve třetí a čtvrté třídě budou
děti po obědě odpočívat na nových
dřevěných lehátkách s kvalitními matracemi. Nemalou finanční částku jsme vydali za
bavlněná napínací prostěradla. Nevyhovující kuchyňský dřez byl vyměněn za nerezovou
myčku nádobí.
Klub rodičů při MŠ přes prázdniny také nezahálel. Rodiče vytipovali dvě společnosti,
které vypisují grant přímo se hodící pro MŠ. Pokud by zrovna náš projekt byl úspěšný, děti
by měly školní zahradu vybavenou moderními zahradními prvky, ale co je nejdůležitější
28
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všechny sestavy, prolézačky a houpačky by byly pro děti bezpečné, vyhovovaly by
bezpečnostním normám. Druhý projekt by umožnil materiálně vybavit dramatický kroužek.
Občanské sdružení přišlo s návrhem změny provozní doby. Maminky z výboru Klubu
rodičů písemně zjistily zájem rodičů a dohodly se na provozní době 6:30 – 17:00. V současné
době je členem Klubu asi 20 rodičů. Podmínky členství a jeho výhody jsou podrobně
popsány na webových stránkách MŠ – www.msjedovnice.cz.
V letošním roce budeme
pracovat
podle
nového
Školního
vzdělávacího
programu. Je to veřejný
dokument, který si mohou
všichni rodiče prostudovat.
Vítány jsou i nové nápady,
náměty, připomínky od vás
rodičů. ŠVP byl zpracován
podle Kurikula podpory
zdraví v MŠ. Na letošní
školní rok máme do MŠ
zapsáno 98 dětí a v
MŠ Krasová 24 dětí. I
v letošním školním roce
pokračujeme v naplňování cílu projektu nazvaného Kamarádi Moravského krasu, jehož
hlavním záměrem je seznamovat děti s blízkým i vzdálenějším okolím, tradicemi a vytvářet
vědomí sounáležitosti člověka
s přírodou.
A na jaké akce se mohou děti a
rodiče těšit do konce kalendářního
roku? Téměř každý měsíc za námi
do školky přijede divadelní
společnost s pěknou pohádkou,
která je vždy tematicky zvolena
tzn. hodí se do vzdělávacího
obsahu tematické části. Divadelní
kroužek nás pozve na zájezd do
divadla Radost v Brně. Jako
tradičně děti navštíví Mikuláš s nadílkou, předškoláci navštíví naše spoluobčany v DPS, aby
je potěšily malým dárečkem, koledou, pro rodiče uspořádáme posezení u stromečku
s programem, pohoštěním a vánočním vyráběním. Kamarádi Moravského krasu připravují
výlet do Moravské vesničky na pohyblivý betlém.
Závěrem bych chtěla poděkovat rodičům, kteří nějakým způsobem přispěli ke zlepšení
materiálního vybavení, podíleli se nápadem a spoluorganizací na zkvalitnění výchovné práce.
Přeji všem úspěšný školní rok a těším se na další spolupráci s vámi rodiči. Jitka Kučerová
Kontakt na Mateřskou školu Jedovnice:
Adresa : Mateřská škola Jedovnice, Havlíčkovo nám. č. 224, 679 06 Jedovnice
tel. 516 442 124, mobil 722 686 637 , e-mail: msjedovnice@centrum.cz
www.msjedovnice.cz, zřizovatel: Městys Jedovnice, ředitelka : Jitka Kučerová,
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ZŠ JEDOVNICE na startu školního roku 2009 / 2010
Školní rok 2009/2010 byl zahájen slavnostním shromážděním všech žáků, jejich rodičů a
zaměstnanců školy v kinosále kulturního domu v Jedovnicích. Netradičním bodem tradičního
programu bylo pěvecké vystoupení pedagogického sboru, který si nacvičil během
přípravného týdne pásmo písní. Snad se přítomným alespoň trošku líbilo.
V novém školním roce nastoupilo na ZŠ Jedovnice celkem 277 žáků, kteří se budou
vzdělávat ve 14 třídách. Vzhledem k loňskému roku je to nárůst o 9 žáků. Přehled počtu žáků
ve třídách a třídních učitelů přináší následující přehled :
Třída
1. A
1. B
2. A
2. B
3. A
3. B
4.
5. A
5. B
6.
7. A
7. B
8.
9.

Počet žáků
17
21
17
18
17
15
26
18
15
25
14
17
26
31

Třídní učitel
Mgr. Blanka SVOBODOVÁ
PaedDr. Helena SMEJKALOVÁ
Radka ZÁBRANOVÁ, Dis.
Mgr. Magda FAJFROVÁ
Mgr. Hana ŠÍBLOVÁ
Mgr. Milada SOTOLÁŘOVÁ
Mgr. Yvona KOLÁŘOVÁ
Mgr. Blanka NEČASOVÁ
Mgr. Jarka KRBEČKOVÁ
Mgr. Jaroslav VÁVRA
Martina ŠMACHOVÁ
Mgr. Dana HRAZDÍROVÁ
Mgr. Jana NEZVALOVÁ
Mgr. Renata ŠÍBLOVÁ

Během
letních
prázdnin
proběhla řada drobných oprav
budovy i vnitřního vybavení, bylo
nutné opravit komín, vybudovala se
nová přepážka v přízemí školy, do
posledních tříd 2. stupně byl
zakoupen
výškově
stavitelný
nábytek. Na sociální zařízení byly
nainstalovány
zásobníky
na
papírové ručníky.
Hlavní investiční akcí, která byla
již
zahájena
v červnu
byla
rekonstrukce
dvou
odborných
učeben. Městys Jedovnice uspěl se
svojí žádostí a na jejich rekonstrukci získal finanční prostředky z Regionálního operačního
programu Jihovýchod. Jednalo se o učebnu výpočetní techniky a multifunkční učebnu pro
výuku přírodovědných předmětů. V počítačové učebně bylo vytvořeno 15 žákovských
pracovišť a jeden učitelský počítač, k němuž je připojen dataprojektor a tiskárna. Tato učebna
bude využívána převážně pro výuku informatiky 2. stupně.
Druhá učebna je vybavena interaktivní tabulí, dataprojektorem a mobilními lavicemi pro
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30 žáků, které umožní snadné přestavění pro laboratorní práce a experimentování.. Nechybí
zde ani digestoř, laboratorní stoly s rozvodem elektřiny a plynové kahany. Její zaměření je na
přírodovědné předměty - fyziku, chemii a přírodopis, ale lze ji využít i pro prezentace či
přednášky i v dalších předmětech. V případě volných kapacit je možné využít učebny i pro
potřeby městyse Jedovnice nebo sousední SPŠ. Celková investice byla ve výši necelých 2,5
milionu, městys z vlastních prostředků poskytl částku 200000,- Kč. Lze si jen přát, aby tyto
moderně vybavené prostory posloužily k tomu, aby se výuka stala atraktivnější a zajímavější
nejen pro žáky , ale i učitele ZŠ Jedovnice. Obě učebny byly slavnostně otevřeny ve čtvrtek
27. srpna 2009 za přítomnosti radního JMK Mgr. Ivo Poláka, starosty městyse Jedovnice
Ing. Jaroslava Šíbla a dalších
hostů.
Ani
o
letošních
prázdninách
nechyběla
tradiční vzdělávací akce pro
žáky 2. stupně. Skupina 15
žáků se svými učiteli se
vydala ve dnech 16.23.8.2009 do partnerské
obce městyse Jedovnice
bavorského
Aschheimu.
Náplní tohoto pobytu byl
motivační jazykový kurz
německého jazyka. Pod
vedením
jedovnických
učitelů, ale hlavně rodilých
mluvčích
se
každé
dopoledne věnovali v místní
škole výuce němčiny.
Na
odpoledne byl našimi hostiteli
vždy pro nás připraven pestrý
program.
Postupně
jsme
navštívili místní sportovní areál,
který jsem využili k plavání,
neboť po celý týden nás
provázelo nádherné počasí.
Nechyběly ani nákupy v obřím
supermarketu Reim – Arcade.
Zúčastnili
jsme
se
také
slavnostního otevření nového
dětského hřiště v Ascheimu,
které
bylo
pojmenováno
Jedovnice.Velkým zážitkem byla návštěva bavorského zábavního parku s množstvím
vodních i dalších atrakcí. Tradičním bodem našeho programu se již staly termální lázně v
Erdingu s největším tobogánovým komplexem v Evropě. Velmi zajímavá byla také prohlídka
bavorské metropole Mnichova s jeho památkami. V rámci ní jsme navštívili BMW centrum,
kde jsou vystaveny všechny modely automobilů a motocyklů, které tato bavorská
automobilka vyrábí. Poslední den jsme ještě stihli navštívit v doprovodu hostitelů zámek
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Nymphenburg, vystavěný na okraji Mnichova s nádhernou barokní výzdobou.Naše vzájemné
kontakty se základní školou v Aschheimu vstupují letos již do druhé desítky. V letošním roce
nás ještě čekají vzájemné návštěvy v říjnu a listopadu. Vedení školy je podporuje, neboť se
jedná o nejpřirozenější cestu jak našim žákům přiblížit život, zvyky a jazyk našich sousedů v
Evropské unii.
Nový školní rok tedy úspěšně začal. Co mohou žáci a rodiče očekávat v jeho průběhu?
Uskuteční se socializační seznamovací pobyt
pro žáky 1. ročníku, dva celoškolní projekty,
návštěva partnerské školy v Aschheimu,
terénní vyučování, po loňské premiéře opět
lyžařský výcvik pro žáky I. stupně, den
otevřených dveří a řada dalších akcí. V rámci
Školního klubu je připravena pro žáky široká

nabídka zájmových kroužků.
Širokou veřejnost pak srdečně zveme na
již 4. školní vinný bál, který se letos
uskuteční v pátek 6. listopadu ve všech
prostorách Kulturního domu Jedovnice.
Jménem všech zaměstnanců přeji všem
našim žákům i rodičům pohodový školní
rok 2009/2010 a hodně zdraví a úspěchů v nadcházejícím období.

ZŠ

JEDOVNICE pořádá

Mgr. Michal Souček

*** 4 . JEDOVNICKÝ VINNÝ BÁL ***

pátek 6. listopadu 2009 v 20,00 hodin KD Jedovnice

Co je pro Vás připraveno :

předtančení, kvalitní hudba,
půlnoční překvapení,
košt moravských vín,
bohatá tombola i občerstvení
Předprodej vstupenek v kanceláři
školy informace na telefonu 516 442 224

Kontakt na Základní školu Jedovnice:
adresa : Základní škola Jedovnice
Nad Rybníkem č. p. 401, 679 06 Jedovnice
tel: 516 442 224, fax: 516 442 991, e-mail : zsjedovnice@iol.cz, www.zsjedovnice.cz
mobil 777 025 442, tel. 516 442 495 – vedoucí školního stravování,
ředitel školy: Mgr. Michal Souček, zástupce ředitele: Mgr. Světlana Štěpánková
zřizovatel : Městys Jedovnice
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ZUŠ v novém školním roce
O tom, že čas plyne jako voda se každý rok během prázdnin mohou přesvědčit tisíce
školáků. S železnou pravidelností uplynou prosluněné dny a při návratu do školních lavic
mají mnozí pocit, jakoby z nich odešli jen na pár chvil. Pohled do kalendáře je ale neúprosný.
Škola je opět tady! Po prázdninové odmlce se ke čtenářům tedy opět dostávají novinky ze
základní umělecké školy.
Na stránkách Informací jsme měli možnost setkat se naposledy u příležitosti oslav 30. výročí
založení samostatné umělecké školy v Jedovnicích. Cyklus doprovodných akcí k tomuto
výročí je již minulostí, stejně tak jako absolventské či letní promenádní koncerty. Stojíme na
začátku nového školního roku, do kterého vstupuje ZUŠ s rekordním počtem 459 žáků. Na
základě schválení naší žádosti ministerstvem školství tedy došlo oproti loňskému roku
k navýšení maximální kapacity školy o 55 žáků. Přesto tento počet nestačí, neboť během
řádných a doplňovacích zápisů projevilo zájem o umělecké vzdělávání více než 500 žáků.
Vzhledem ke kapacitním a finančním limitům školy nebylo možné vyhovět úplně všem, ale
bylo naší snahou, aby naprostá většina zájemců své místo v „zušce“ našla.
Žáky bude v letošním roce vyučovat 28 pedagogů, z nichž 11 je zaměstnáno na celý
pracovní úvazek. V celkovém přepočtu zaměstnanců pak pedagogičtí pracovníci školy tvoří
16,3 celého úvazku.
Cennou devizou jedovnické umělecké školy je dlouhodobě stabilní pedagogický sbor.
Tato tradice zůstává i nadále zachována. V novém školním roce došlo pouze k dílčím
personálním změnám. Vzhledem k trvale narůstající poptávce jsme přistoupili k částečnému
posílení výuky hry na kytaru a z důvodu již zmiňovaného nárůstu povolené kapacity ve
výtvarném oboru bylo nezbytné také rozvrhově rozšířit výuku mladých výtvarníků.
Základní umělecká škola má mnoho věcí společných s „klasickou“ základní školou.
Jednou z výrazných odlišností je však platba školného. Školné ve státní umělecké škole nijak
nesouvisí s platem učitelů. Škola je musí vybírat v úředně stanovené výši a slouží k úhradě
neinvestičních nákladů spojených s jejím provozem. Jsem rád, že i v době plné nepříliš
povzbudivých zpráv o stavu státních financí mohu sdělit jen zprávy příjemné, neboť
umělecká škola v Jedovnicích je i z finančního hlediska v dobré kondici, což dokazuje také
fakt, že školné ve všech druzích studia zůstává na úrovni loňského roku. Jedinou výjimkou je
výtvarný obor, kde dochází pouze k nepatrnému navýšení, konkrétně o 10 Kč za měsíc,
v souvislosti s organizačními změnami spojenými s rozšířením výuky. Takže nezdražujeme!
K základní umělecké škole patří neodmyslitelně také veřejná vystoupení, soutěže,
přehlídky, koncerty či vernisáže. V souhrnu všech poboček pořádáme takovýchto veřejných
akcí každoročně přibližně šedesát. Podobný počet připravujeme i na tento rok. Překonat ten
loňský bude asi obtížné, neboť uplynulý školní rok byl pro uměleckou školu událostmi
doslova nabitý a také mimořádně úspěšný.
Nad rámec obvyklého kalendáře akcí jsme organizovali ještě cyklus koncertů k 30. výročí
založení školy. Své samostatné prezentace spojené s tímto významným datem realizovali také
tanečníci a výtvarníci. Současně jsme se aktivně zapojili do soutěží v sólovém zpěvu a hře na
dechové nástroje, kde jsme získali kromě třinácti prvních míst na okrese (!) také tři první
místa v kraji. Naší chloubou se pak stalo celorepublikové vítězství komorního pěveckého
kvarteta JAKO v celostátním kole soutěže v Turnově. Ale jak jsem již uvedl, i letos se
můžeme těšit na vystoupení našich žáků na všech tradičních koncertech, ať už půjde o
vánoční vystoupení, výchovné koncerty, Den matek či samostatné komponované programy
33

Informace 5/2009

pořádané ve spolupráci s obecními spolky či obecně-prospěšnými organizacemi nejen tady
v Jedovnicích, ale i v pěti okolních obcích, kde má naše škola své pobočky.
Co tedy říci závěrem? Je potěšující, že i v dnešní hektické době plné spěchu a nejistot
zaznamenáváme trvale rostoucí zájem o umělecké vzdělávání. Přesto nelze zapomenout na
slova klasika: „Ani talent bez vzdělání, ani vzdělání bez talentu nemůže vytvořit dokonalého
umělce.“ Přeji tedy všem žákům, aby se jim dostávalo obojího, a to nejen v tomto školním
roce…
Mgr. Josef Škvařil
Promenádní koncerty tanečního orchestru ZUŠ
Ve čtvrtek 18. června
vyrazil autobus s mladými
muzikanty na Masarykovo
náměstí do Vyškova, kde
bylo vystoupení Tanečního
orchestru ZUŠ Jedovnice
součástí
série
letních
promenádních
koncertů
pořádaných
Městským
kulturním
střediskem
Vyškov. Počasí se vydařilo
a hodinové vystoupení bylo
pro členy mladého orchestru
vítanou
zkušeností
a příjemným
zpestřením
závěru školního roku. Potlesk publika na zaplněném náměstí pak zaslouženou odměnou
za hodiny poctivého zkoušení.
V neděli 5. července již
byly
prázdniny
v plném
proudu. Přesto se členové
tanečního orchestru sešli brzy
po
ránu
před kulturním
domem v Jedovnicích a po
naložení aparatury a nástrojů
vyrazili do Blanska, kde se na
nám. Svobody konal v 10
hodin promenádní koncert
zahajující sérii blanenských
prázdninových promenádních
koncertů.
Není bez zajímavosti, že na čtyřech z osmi pořádaných koncertů v okresním městě

vystupovaly orchestry z Jedovnic…I tentokrát nám počasí přálo a po vydařeném vystoupení
se členové orchestru rozjeli na prázdniny, aby načerpali síly do práce v novém školním roce.
Mgr. Josef Škvařil

Taneční obor ve školním roce 2009 - 2010
Ve školním roce 2009/2010 studují v tanečním oddělení ZUŠ Jedovnice děti z 1. třídy v
přípravném studiu a ve výuce pokračují i děvčata z 2. a 3. třídy. Učí se taneční průpravě,
správným pohybovým návykům, správnému držení těla, základním tanečním krokům,
akrobacii a rytmice. Ve 4. ročníku ZUŠ se už ve výuce věnujeme různým tanečním stylům:
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základům klasického, lidového a moderního tance, akrobacii či stepu. Každý žák si podle
míry schopností a zájmu prohlubuje základy odborného vzdělání, které může uplatnit jako
tanečník při nejrůznějších neprofesionálních aktivitách, v povoláních, pro která je kultura
pohybu vhodným předpokladem,
případně má možnost pokračovat v
dalším studiu směřujícím k
profesionálnímu působení. Motivací
pro žáky je účinkování na kulturně
společenských
akcích
a
na
závěrečném koncertu školy. Na
posledním koncertě vystoupila naše
bývalá žačka, Bhakti Devi, která se
věnuje indickému chrámovému
tanci a vlastní školu indického tance
ve Vídni.
V loňském roce jsme navštívili
trénink
tanečního
souboru
Městského divadla Brno a prohlédli si tuto moderní evropskou muzikálovou scénu. Letos
opět plánujeme návštěvu městského, ale i Janáčkova divadla.
Bohužel, přes veškeré snahy se zatím v Jedovnicích nepodařilo zajistit odpovídající
prostory, které by plně vyhovovaly potřebám tanečního oddělení (zrcadla, tyče). Pro taneční
výuku tedy v letošním školním roce využíváme tělocvičnu ZŠ. Získání vhodných prostor pro
taneční výuku tedy zůstává výzvou do budoucna.
Iva Králová
Pohled mezi výtvarníky
V letošním školním roce ve výtvarném
oboru ZUŠ v Jedovnicích pracují žáci ve
věku 7 - 18 roků, což odpovídá 1. a 2.
stupni studia na ZUŠ. Podle věku jsou
rozděleni do sedmi skupin, přičemž
maximální počet ve skupině je 15 žáků - to
umožňuje individuální přístup ke každému
z nich. Loňské téma "Cesta kolem světa",
které jsme velice zdařile absolvovali, i
když samozřejmě nebylo v našich silách
navštívit všechny kontinenty, bylo pro
letošek vystřídáno problematikou "Člověk, jeho výmysly a objevy". Nezbývá tedy než se
těšit, jak se s tímto tématem takřka osmdesátka výtvarníků popasuje a úspěšně objeví i dosud
neobjevené a prozkoumá pro mnohé neprozkoumané a mnohdy tajemné kouty a poklady
lidských znalostí a vědění.
Mgr. Jitka Vávrová
Kontakt na Základní uměleckou školu Jedovnice:
adresa : Základní umělecká škola Jedovnice Nad Rybníkem č. p. 401, 679 06 Jedovnice
tel. + zázn. 516 442 235, fax. 516 442 992, e-mail: zus.jedovnice@tiscali.cz
www.zusjedovnice.eu, ředitel školy: Mgr. Josef Škvařil,
zřizovatel školy: Jihomoravský kraj
35

Informace 5/2009

Novinky z průmyslovky
Školní rok jsme zahájili s 325 žáky ve 13
třídách. Vyučujeme tři studijní obory:
Informační technologie (dříve Elektronické
počítačové systémy), Strojírenství a Technické
lyceum. V loňském roce se nám podařilo
vybudovat novou elektrolaboratoř a učebnu
automatizace.

V současné době dokončujeme
učebnu programování CNC strojů, která
bude vybavena novými moderními
frézkami a soustruhy vybavenými
řídícími systémy Sinumerik a Fanuc.
Celkový rozpočet projektu byl ve výši
7.466.686 Kč. Obě učebny zkvalitní
teoretickou výuku a přiblíží ji praktické činnosti ve firmách a přispějí ke zvýšení kvalifikace
našich žáků v souladu se stále se zvyšujícími požadavky zaměstnavatelů na odborné znalosti
a dovednosti absolventů. Dále je v provozu nová učebna operačních systémů, kterou budou
využívat žáci oboru Informační technologie.
… a co nového čeká naše žáky ve
školním roce 2009 / 2010?
Žáci prvních ročníků se zúčastní
zimního
lyžařského
výcviku
v Krkonoších, žáci druhých ročníků
naopak budou absolvovat letní
turisticko - vodácký kurz v jižních
Čechách.
Dvoutýdenní
praxe
v průmyslových podnicích našeho
regionu čeká všechny žáky 3.
ročníků a žáky 2. ročníku oboru
Elektronické počítačové systémy.
… a co naši žáci čtvrtých ročníků?
V jejich hlavách byla značná míra
nejistoty, jak budou probíhat letošní maturitní zkoušky. Změna se ale nekoná, takže v závěru
kalendářního roku budou pasováni do řádu maturantského a vlastní maturitní zkoušky
vykonají v jarních měsících roku 2010 tradičním způsobem. Držme jim palce.
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… a čím se mohou pochlubit naši studenti?
Tradiční účast našich žáků v celostátní soutěži modelování v programu SolidWorks, kterou
pořádá firma SolidVision, byla letos okořeněna nebývalým úspěchem. Získali jsme totiž
trojité prvenství a jedno druhé místo. Tento výrazný úspěch pomůže všem oceněným nejen
při studiu na vysoké škole, ale umožní jim získat i prestižní pracovní uplatnění.
Nejen technikou však žijí naši
žáci. Skvělé výsledky v řadě
sportovních
odvětví
přivedly
mnohé naše žáky až do
reprezentačních výběrů České
republiky, zejména v biketrialu,
baseballu a plavání. Mnozí
reprezentují náš kraj i okres
v kolektivních sportech, jako je
kopaná, lední hokej, basketbal atd.
… a jaké změny nás čekají
v nejbližší době?
Již v příštím přijímacím řízení
chceme v rámci stávajících oborů
nabídnout atraktivnější zaměření
pro dívky, a to do oblasti
ekonomické agendy firem. Zlepšit bychom chtěli provázanost teoretické a praktické výuky.
K tomu přispějí nové, již výše zmiňované, odborné učebny. Rozšířit bychom chtěli také
nabídku odborných exkurzí a poznávacích zájezdů, zejména do polské Osvětimi a Krakova.
Pokud si právě budete vybírat svou střední školu, je vždy lepší si ji prohlédnout „na vlastní
oči“, proto Vás zveme na Dny otevřených dveří, které se budou konat 4. a 7. prosince 2009 a
6. ledna 2010 od 9:30 do 17:30 hodin.
Ing. Romana Pernicová
Kontakt na Střední průmyslovou školu Jedovnice:
adresa: Střední průmyslová škola Jedovnice, Na Větřáku č. p. 463, 679 06 Jedovnice
tel. 516 490 601, fax. 516 442 819, e- mail: skola@spsjed.cz, www.spsjed.cz
ředitel školy: Ing. Ladislav Gajda
zřizovatel: Jihomoravský kraj
Došlo po uzávěrce
Nová foto soutěž
MaRC Dymáček o.s. připravuje foto soutěž s názvem "Jak maluje podzimní příroda." Zasílání fotek s
podzimní tématikou: samotná příroda, děti či zvířata v přírodě. Soutěž začíná 12.10.2009 a končí 30.11.2009.
V tomto časovém období se mohou veškeré fotky posílat e-mailem (marcdymacek@centrum.cz), poštou
(MaRC Dymáček o.s., Za Kostelem 491, Jedovnice) či odevzdat do připravené schránky v drogerii KaK.
Samozřejmě s uvedením kontaktu (jméno, adresa, telefon, e-mail...). Počet fotek, které mohou být zařazeny do
soutěže je 2ks. Hodnocení a výběr bude mít na starosti komise, sestavená ze členek rady MaRC a zástupců
městyse Jedovnice a zkušeného fotografa. Krásné ceny: např. stavebnice LEGO. Další informace o soutěži a
pravidla soutěže najdou na: www.dymacek.wbs.cz
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Sport
Sportovní pozvání

Sportovní klub Jedovnice

pořádá tradiční přespolní běh kolem jedovnických rybníků

B ě h z a j e d o v n i c k ý m k a p r e m – „Memoriál Jiřího Kovaříka“

sobota – 14. listopadu 2009, 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.
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 hlavního pořadatele na tel. číslech 516 442 500 nebo 728 072 517.

Vznášedla a skútry na Olšovci
Zářijovým zpestřením byly závody vznášedel a skútrů na Olšovci. Netradiční dvoudenní
show přilákala do Jedovnic stovky
návštěvníků. V příštím roce se má
obdobná akce opakovat.
(foto:Vladimír Vaněk)

Zprávy z Jedovnic

Kulturně – společenský kalendář 2010
Uzávěrka kalendáře akcí, které se plánují v roce 2010, je v pondělí 9. listopadu 2009. Proto se
obracíme, jak už je to každoročně v tomto čase zvykem, na jedovnické organizace, spolky a sdružení
o zaslání příspěvků. Pokud není ještě přesný termín konané akce znám, pošlete nám alespoň plán na
jednotlivé měsíce. Kalendář plánujeme otisknout v posledním čísle Informací v letošním roce. Náš
kalendář neslouží jako rezervace míst, kde akci pořádáte. Je třeba si termín akce předem dohodnout
vždy se správcem objektu, kde se akce koná. Děkujeme všem, kteří přispějí a akce pro veřejnost
připravují. Plán akcí můžete přinést osobně paní Boženě Ševčíkové nebo poslat faxem na tel. 516
38
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442 722 nebo e – mailem na adresu informace@jedovnice.cz. Kalendář akcí bude zaslán do redakcí
regionálních a celostátních médií.
Leoš Blažek

Pozvánka na muzikál Taky Carmen

Kulturní komise Městyse Jedovnice Vás zve na divadelní
představení ochotnického souboru LMD Kunštát s názvem Taky
Carmen od současného dramatika, básníka a spisovatele Jana
Kašpara (možná někteří z vás znají např. jeho Tulikrásku či
Tlučhořovic rodinku). To se uskuteční v neděli 15. listopadu v 17:30
hodin v Kulturním domě v Jedovnicích.
Soudobý zamilovaný příběh z předměstí je muzikálem na motivy
Bizetovy opery Carmen, dalšími autory hudby jsou členové souboru
Lucie Poláková (jež i hraje titulní roli), Jan Kovář a Bára Vichtová,
texty k písním napsal Jan Kašpar a Marika Wetterová, jež je současně
režisérkou představení.
Přímo v Kunštátě byl na toto představení pětkrát vyprodaný sál,
takže doufáme, že se naši hudbymilovní občané nenechají zahanbit tentokrát ani není třeba jezdit za muzikálem do Prahy. Podnikli jsme
výzvědnou cestu na jedno z představení, a tak vám ho můžeme s klidným svědomím doporučit.
Vstupné bude 25,- Kč pro děti do 15 let, 50,- Kč pro ostatní.

Agris vyplácí nájmy
A G R I S Jedovnice s. r. o. oznamuje vlastníkům pozemků, že každou sobotu v říjnu
tj: 3. října, 10. října, 17. října, 24. října a 31. října v době od 7.30 hod do 11.30 hod bude
vyplácet nájmy z pronajatých pozemků v kanceláři společnosti.
Kino
Adresa: Na Kopci 571, 679 06 Jedovnice, tel. 516 442 624, začátky představení vždy v 19.00 hodin
13.10. úterý –
ÚNOS VLAKU 1 2 3
(105´) FALCON, vstupné: 69,- + 1,- KČ, MN 12
Kdo zachrání rukojmí uneseného vlaku newyorského metra? Film USA/VB s titulky.
BRUNO
(81´) BONTON, vstupné: 69,- + 1,- KČ, MN 15
20.10. úterý –
Přísloví, že nevstoupíš dvakrát do stejné řeky, platí v případě, kdy se do ní místo kazašského
reportéra noří rakouská „vykroucená buzna“. Film USA s titulky.

20.10. úterý –

NÁVRH

(108´) FALCON, vstupné: 69,- + 1,- Kč, MP

Sanda Bullock se po dvou letech vrací na filmové plátno, a jak jinak než v romantické komedii. Film USA s titulky

Na měsíc listopad připravujeme:
3.11. Hanební parchanti ** 10.11. Muži v říji ** 17.11. G.I. Joe ** 24.11. Veřejní nepřátelé
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