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Na obálce: Nadační domy profesora F. B. Ševčíka
Ke 150. výročí založení spolku Vlastimil přinášíme
vzpomínku na jeho čestného člena a (snad) iniciátora založení, jedovnického rodáka a od r. 1867 čestného občana Jedovnic, profesora Františka Bedřicha
Ševčíka. Titulní kresba Mgr. Jitky Vávrové zachycuje
původní podobu domů, které jejich majitel prof. Ševčík ve své závěti z března 1893 určil k nadačním účelům. Jde o dnešní č.p. 49 a 173 v Legionářské ulici.
Kresba vychází ze snímků v monografii – životopisném nástinu F. B. Ševčíka od Jana Křtitele Horňanského z r. 1898. Převzal je i Jan Knies do Vlastivědy
moravské z r. 1902, lze je najít např. v Informacích
OÚ Jedovnice 9-10/2009. Dnešní dům č. 173 byl postaven r. 1877, podle textu Ševčíkovy závěti zřejmě
ještě předchozími majiteli. Dům se zahradou koupil
Ševčík, tehdy středoškolský profesor matematiky
ve Vídni, nejpozději r. 1882. Do té doby pobýval při
návštěvách Jedovnic u své sestry Josefy Nezvalové
v č.p. 35. Dům s věží č. 49 byl vystavěn r. 1892 již ná-

kladem F. B. Ševčíka, vzhledem k jisté podobě s kostelem je pravděpodobné, že už tehdy zamýšlel jeho
nadační určení pro kněze. Starší dům (dnes č. 173)
je bohužel na fotografii z r. 1898 zachycen poněkud
nejasně. Měl dřevěnou pavlač, se zábradlím patrně
stejného tvaru, jako mříž brány do dvora. V jihovýchodní části stál asi přístavek, v němž bylo schodiště do 1. patra a vstup na pavlač. Novější dům (dnes
č. 49) měl tehdy módní provedení fasády – kvádrování s nárožním armováním, ve výklenku mezi 1. a 2.
patrem podle pamětníků stála soška Panny Marie.
Střecha věže vypadala podstatně lépe, než dnes.
Na starých pohlednicích je tento dům jednou z jedovnických dominant (což už dávno neplatí). Brána
do dvora byla kryta stříškou, před ozdobnou zdí byl
do ulice předsazen dřevěný plot. Celý pozemek včetně zahrad byl ohrazen zdí, vystavěnou rovněž na náklady prof. Ševčíka. Více najdete na str. 23.
Josef Plch
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Prosba redakce
Jelikož platí, že „není na světě člověk ten, co by se zavděčil lidem všem“, je jasné, že není takový ani obecní zpravodaj, náš jedovnický nevyjímaje. Zpravodaje jsou zdarma roznášeny do
všech domů, někde je o ně velký zájem, někde menší, někde nulový. A někomu možná stačí
internetová podoba...Máme jednu prosbu - pokud se najde rodina, kde o tištěný Zpravodaj opravdu nikdo nestojí (ani děti, ani rodiče, ani prarodiče, ani návštěvy), dejte prosím
do konce listopadu vědět paní Ševčíkové z úřadu městyse - můžeme jich potom tisknout
méně. Výraznou částku to obecnímu rozpočtu neušetří, ale uleví se těm, kdo zpravodaje roznášejí po obci.
Jen je otázkou, zda si tuto prosbu nečtenáři přečtou...

Informace z rady a zastupitelstva
Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 58 ze dne 25. 7. 2013
Na základě předložených zpráv a projednaných
záležitostí:
Rada městyse schvaluje
• Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu nemovitosti a jejich zařízení a vybavení v úplném znění
ze dne 25. 3. 2011 mezi městysem Jedovnice
a Olšovcem, s. r. o. Jedovnice, dle předloženého návrhu
• Smlouvu o nájmu pozemku mezi městysem
Jedovnice a A. Hrivíkem, Jedovnice, dle
předloženého návrhu
• výjimku z OZV č. 5/2005 O pořádání veřejných produkcí na 10. 8. 2013 do 01 hodin, žadatel L. Vaculík, Jedovnice
• bezplatný pronájem kulturního domu a poplatku ze vstupného na dny 4. 10.–6. 10. 2013,
žadatel Divadelní soubor Vlastimil Jedovnice
• příspěvek na činnost ve výši 1.000 Kč Záchranné stanici volně žijících zvířat Zelené
Vendolí
• Nařízení městyse Jedovnice č. 1/2013, kterým se vydává Tržní řád městyse Jedovnice

• doplnění přílohy (ceníku pečovatelské služby) Vnitřního předpisu č. 3/2012 Provozní
řád pečovatelské služby, dle předloženého
návrhu
• rozpočtové opatření č. 3/2013 dle předloženého návrhu
Rada městyse souhlasí
• s překopem místní komunikace v ulici Záměstí, žadatel M. Havel, Jedovnice, dle předloženého návrhu
• s vyřazením majetku dle předloženého Protokolu o vyřazení, žadatel Základní škola
Jedovnice
Rada městyse rozhodla
• na základě doporučení výběrové komise
o zadání veřejné zakázky Úspory energie
a využití OZE v areálu AT Olšovec firmě
Vrba, s. r. o. Blansko
Rada městyse bere na vědomí
• výsledek kontroly JMKÚ na stavebním úřadě
• výsledek průběžné kontroly Úřadu práce ČR
na veřejně prospěšné práce

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 59 ze dne 15. 8. 2013
Na základě předložených zpráv a projednaných
záležitostí:
Rada městyse schvaluje
• udělení výjimky z Řádu rekreační oblasti, žadatel H. Šebela, Ostrov u Macochy, dle předloženého návrhu

• použití znaku Jedovnic pro jedovnické organizace podporované městysem bez předchozí žádosti
Rada městyse souhlasí
• se stavbou kabelových rozvodů, žadatel
ELING CZ, s. r. o. Brno, dle předloženého
návrhu
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• se stavebními úpravami chaty č. e. 339, žadatel Ing. E. Volf, Blansko, dle předloženého
návrhu
• s opravou zídky u chaty č. e. 230, žadatel
J. Šenkýř, Jedovnice, dle předloženého návrhu
• se změnou umístění stavby rekreační chaty dle předloženého návrhu, žadatel Ing.
J. Souček, Brno
• s provedením sjezdu a nájezdu na místní komunikaci, dle předloženého návrhu, žadatelé
J. a M. Ševčíkovi, Jedovnice
• s pronájmem části pozemku p. č. 1747, který
je v majetku městyse, dle předloženého návrhu
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• s pořádáním přeborů a výstavy ve dnech
21. 9.–22. 9. 2013, žadatel Klub chovatelů československého vlčáka, o. s., územní pobočka
pro Moravu a Slezsko, Blansko
• s pořádáním kynologické akce v Olšovci, s. r. o.
ve dnech 30. 8.–1. 9. 2013, žadatelka Ing.
E. Nezvalová, Hluchov
Rada městyse bere na vědomí
• dopis A. Měchurové, Vacenovice
• poděkování Diakonie Broumov za uspořádání mimořádné sbírky na pomoc lidem postiženým povodněmi
• souhlas Ministerstva vnitra se změnou JSDH
na JPO II/1 od 15. 8. 2013

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 60 ze dne 12. 9. 2013
Na základě předložených zpráv a projednaných
záležitostí:
Rada městyse schvaluje
• zrušení přípojky kabelové televize, žadatel
Z. Škvařil, Jedovnice
• převod členských práv a povinností k družstevnímu bytu č. A1 C2 na Zahradní 677,
z R. Borka, Jedovnice, na V. Pernicu, Jedovnice
• převod členských práv a povinností k družstevnímu bytu č. B5 C2 na Zahradní 676,
z R. Lebiše, Jedovnice, na M. Gryce, Jedovnice
Rada městyse souhlasí
• s pronájmem části pozemku p. č. 1747/1, který je v majetku městyse, L. Kolářovi, Rozstání, dle předloženého návrhu
• se stavbou rodinného domu, žadatelé J. a M.
Burianovi, Jedovnice, dle předloženého návrhu
• s údržbou a regenerací silniční aleje na pozemku p. č. 544, který je v majetku městyse,

dle předloženého návrhu, žadatel SÚS JMK
Blansko
• s pořádáním speciální a CACové výstavy
2013 plemene samojed v areálu Olšovce,
s. r. o., ve dnech 14. 9. – 15. 9. 2013, žadatel
Samojed klub, o. s., Líbeznice
• s umístěním tabulí naučné stezky na pozemku p. č. 2673/1 dle předloženého návrhu, žadatel Barvínek, o. s., Podomí
Rada městyse bere na vědomí
• informaci z návštěvy starosty Aschheimu
v Jedovnicích
• informaci z jednání Rady školy při ZŠ Jedovnice
Rada městyse nesouhlasí
• s vydáním dodatečného stavebního povolení
na stavbu ocelových nosníků s výplní železničních pražců, žadatel Z. Štrajt, Kostelec
na Hané, dle předloženého návrhu

Usnesení č. 26 ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice ze dne 22. 8. 2013
Na základě předložených zpráv a projednaných
záležitostí Zastupitelstvo městyse Jedovnice:
1. schvaluje zapisovatelku Marii Gabrielovou,
tajemnici ÚM
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2. schvaluje ověřovatele zápisu Jaroslava Zelinku a Michala Prauseho
3. schvaluje program zasedání dle předloženého a doplněného návrhu
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4. schvaluje přijetí dotace z Česko-německého
fondu budoucnosti Praha ve výši 20.000 Kč
5. schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2013 dle
předloženého návrhu
6. schvaluje smlouvu o dílo na zhotovení dokumentace návrhu změny ÚP Je1 mezi Atelierem Urbi, spol. s r. o., Brno, a městysem
Jedovnice, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem smlouvy
7. schvaluje mandátní smlouvu mezi městysem Jedovnice a Ing. L. Kratochvílem,
Strhaře, na provedení kompletního výběrového řízení při zadání veřejné zakázky
a vyhodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku pod názvem Úspory energie
a využití OZE v objektu ATC Olšovec Jedovnice, dle předloženého návrhu, a pověřuje starostu podpisem smlouvy
8. schvaluje mandátní smlouvu mezi městysem Jedovnice a Ing. L. Kratochvílem,
Strhaře, na dotační management v době
realizace akce Úspory energie a využití
OZE v objektu ATC Olšovec Jedovnice, dle
předloženého návrhu, a pověřuje starostu
podpisem smlouvy
9. schvaluje Smlouvu o dílo č. SOD13-013
mezi městysem Jedovnice a Vrba, s. r. o.,
Blansko, na stavbu Úspory energie a využití OZE v objektu ATC Olšovec Jedovnice,
dle předloženého návrhu, a pověřuje starostu podpisem smlouvy
10. schvaluje mandátní smlouvu mezi městysem Jedovnice a Ing. L. Kratochvílem,
Strhaře, na technický dozor investora při

11.

12.

13.

14.

realizaci stavby Úspory energie a využití
OZE v objektu ATC Olšovec Jedovnice, dle
předloženého návrhu, a pověřuje starostu
podpisem smlouvy
zastupitelstvo městyse schvaluje Smlouvu o dílo mezi městysem Jedovnice, Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice,
IČ 00280283, a Abras, projektový ateliér,
s. r. o., Dvorská 28, 678 01 Blansko, IČ
60751151, na autorský dozor při stavbě
Úspory energie a využití OZE v objektu
ATC Olšovec Jedovnice, dle předloženého návrhu, a pověřuje starostu podpisem
smlouvy
schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí
1030014773/003 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na parcele
č. 2117 v k. ú. Jedovnice, která je majetkem městyse, mezi městysem Jedovnice
a E. ON Distribuce, a. s., České Budějovice,
dle předloženého návrhu, a pověřuje starostu podpisem smlouvy
pověřuje starostu podpisem Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na parcele č. 2117 v k. ú. Jedovnice,
která je majetkem městyse, mezi městysem
Jedovnice a E. ON Distribuce, a. s., České
Budějovice, po jejím obdržení
schvaluje Smlouvu o dílo mezi městysem
Jedovnice a J. Leitgebem, Blansko, na zrestaurování sochy K. Havlíčka Borovského,
dle předloženého návrhu, a pověřuje starostu podpisem smlouvy

Další důležité informace pro občany
Nabídka pečovatelské služby pro seniory
Jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb na základě zákona č. 108/2006 Sb, o sociálních službách, v platném znění, poskytuje
městys Jedovnice pečovatelskou službu pro
naše občany. Pečovatelskou službu poskytujeme nejen v domě s pečovatelskou službou, ale
i v terénu, to znamená u Vás doma.

Jedná se o různou drobnou výpomoc, pro
představu uvádíme dovážku oběda, nákupy,
předpis a donášku léků, různé pochůzky, malý
a velký úklid, praní, žehlení, doprovod k lékaři,
doprovod na úřady či na vycházku, pomoc při
podání jídla, pomoc s osobní hygienou, popřípadě další úkony dle požadavků klienta. Nově
zapůjčujeme i invalidní vozík na pobyt venku.
5
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Pečovatelskou službu v Jedovnicích provozujeme již mnoho let ke spokojenosti všech klientů. Je zajišťována pomocí 3 pečovatelek, které
jsou připraveny na základě Vašich požadavků
pomáhat s chodem Vašich domácností. Rovněž
je možno se obrátit se žádostí o radu z oblasti sociální, dávek apod. na sociální pracovnici, která sídlí v domě s pečovatelskou službou,
schůzku si můžete dohodnout telefonicky
na telefonu číslo 516 442 245 nebo 777 362 200,
protože není přítomna každý den.
Jednotlivé úkony jsou hrazeny dle platné vyhlášky. Jedná se o malé částky, které nezatíží
Vaše rozpočty.

Nabízíme obědy, kde je možnost výběru ze 4 jídel. Jsou připravovány speciálně pro důchodce.
V případě, že byste měli zájem seznámit se
podrobněji s nabízenými službami, můžete se
obrátit na úřad městyse, kancelář č. 24, paní
Gabrielovou, telefon 516 528 211, 606 760 194,
nebo přímo na pečovatelky nebo sociální pracovnici v domě s pečovatelskou službou, číslo
telefonu 516 442 245.
Rádi vyhovíme Vašim požadavkům, Vaše spokojenost a klidné stáří bude odměnou za naši
práci.

Týden sociálních služeb
Ve dnech 7. 10.–11. 10. 2013 proběhne Týden
sociálních služeb - celostátní akce, ke které se
připojíme. Jedná se o představení naší sociální
služby veřejnosti.
Ve středu 9. října máte možnost využít Dne
otevřených dveří na Domě s pečovatelskou
službou Jedovnice od 8 do 17 hodin.

Zde vám bude k dispozici pečovatelka a sociální pracovnice, které rády zodpoví všechny vaše
dotazy z oblasti sociálních služeb, poradenství.
V případě zájmu si můžete prohlédnout prostory domu s pečovatelskou službou.
Marie Gabrielová, tajemnice ÚM

Sbírka pro Diakonii Broumov
Místní skupina Českého červeného kříže uspořádá humanitární sbírku pro Diakonii Broumov.
Kdy: v neděli 10. listopadu 2013 od 13 do 17
hodin.
Kde: sál Chaloupky
Co se bude sbírat: jako vždycky - letní a zimní oblečení pánské, dámské, dětské, lůžkoviny,

prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky,
peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře,
deky, nádobí, nepoškozené hračky, nepoškozenou obuv.
Protože sbírku pořádáme pravidelně, jistě víte,
že věci musí být zabalené do igelitových pytlů
nebo v krabicích.

Rozkvetlé Jedovnice 2013
I v letošním roce proběhlo vyhodnocení soutěže Rozkvetlé Jedovnice. Horké léto poznamenalo obecně stav zeleně – a tedy i květinové
výzdoby, ale přesto se našlo dost hezkých míst
k ocenění. Hlavní zásluhu na dokumentaci výzdoby domů má opět Jonáš Plch, který pořídil
přes 300 fotografií z celého městečka. Stejně
jako loni byli do hodnoticí komise pozváni ti,
kdo získali ocenění loni. Této možnosti využila
6

jen paní Marcela Tovaryšová a manželé Bronislava a Vít Pernicovi, čtvrtou členkou komise se
proto stala paní Božena Ševčíková. I vzhledem
k nižšímu počtu hodnotitelů se snáze dospělo
ke shodě. V kategorii Nejlepší okno byli oceněni manželé Tomičovi (Legionářská 50), Kučerovi (Tyršova 322) a Janušovi (Legionářská
736). V kategorii Nejlepší balkon / lodžie byli
oceněni manželé Pokorní (Kopeček 532), Va-

09/10 2013

JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ

lentovi (Na Kopci 588) a paní Dagmar Jannová
(Palackého 281). Již tradičně bylo nejvíce kandidátů na ocenění v kategorii Nejlepší zahrádka
/ předzahrádka. Zde byla oceněna trojice
manželé Málkovi (Za Kostelem 456), Horákovi
(Za Kostelem 678) a Nečasovi (Wankelova 107).

Poděkování patří jak hodnoticí komisi, tak
všem oceněným i neoceněným spoluobčanům,
kteří péčí o svůj dům přispívají k tomu, aby
Jedovnice byly místem pro potěchu oka.
Josef Plch

Konec analogového vysílání v naší KTV
Důvody:
• nelze z jedněch peněz dlouhodobě financovat dva souběžné systémy
• přibývá běžných poruch na tomto analogovém systému, ale dosluhují i drahé převodníky, které digitální signál překlápějí
do analogové podoby
• dnes na analogu chytnete jen 12 programů,
zatímco na digitále 42
• vypnutí analogového signálu v KTV se dotkne malého, doslova mizivého procenta uživatelů
• přechodné období, kdy KTV zajišťovala souběžně oba dva systémy a digitální převáděla
do analogu, trvalo tři roky, bylo tedy dostatečně dlouhé.
Vzhledem k výše uvedenému bude analogový
systém v naší KTV vypnut ke dni 31. 1. 2014.
Pokud set-top box nebo digitální televizi nemáte, pořiďte si je, prosím, nejlépe hned, nejpozději do Vánoc - třeba pod stromeček.
Výběr set-top boxu: pořídit můžete jakýkoliv,
který bude mít normu DVB-T. Je to dočasné
zařízení k „hluboké“ vakuové CRT televizi,
než televize doslouží. Nemá smysl, aby set-top
box měl vysoké rozlišení, když ho stará televize

ani sama nemá. Cena činí asi 500-600 Kč plus
100 Kč kabel na propojení set-top boxu a televizoru (nejčastěji SCART - SCART, méně SCART
- 3x CINCH). Jediným požadavkem tedy je, aby
set-top box měl normu DVB-T, tzn. pro pozemní vysílání.
Výběr nové digitální televize: už dnes některé
stanice (a budou přibývat) vysílají ve vysokém
rozlišení 1920 x 1080, nová televize by určitě
měla toto vysoké rozlišení mít a umět ho
přijímat jako formát mpg4. Ve vlastnostech
byste tedy měli najít HD rozlišení a HD tuner
nebo zpracování mpg4.
V brzké době se bude ale vysílat vysoké rozlišení v nové normě DVB-T2, tedy s indexem
2. Vzhledem k tomu, že televize je investice
na mnoho let, určitě se o normu DVB-T2 zajímejte. Nedávno vláda ČR přijala nařízení, které
tuto normu upřesňuje a definuje její parametry
pro ČR. Experimentální vysílání již probíhá.
Konec ledna 2014 se blíží, pokud ještě nemáte novou televizi nebo set-top box, neotálejte,
prosím, s jejich pořízením.
Marie Gabrielová, KTV
Ing. Josef Matuška, JIK

Novinky na kabelové televizi
V televizním kabelovém rozvodu přibyly další digitální programy, naladit si nyní můžete:
• dětský kanál ČT:D
• programy ČT HD*, tj. ve vysokém rozlišení
(*pokud Váš přijímač umí HD zpracovat)
• rakouské a slovenské programy v normálním rozlišení
• digitální TV NOE.

Z 48 digitálních programů jsou 3 duplicitně
i v HD*, tj. ve vysokém rozlišení (jen pro přijímače vybavené HD příjmem).
Do kabelového rozvodu jsou vloženy většinou
přímo celé digitální multiplexy, proto kabelový
rozvod nyní obsahuje tyto duplicity:
• slovenské stanice Markíza a TA3 - jak v satelitní, tak v pozemní variantě
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• rakouskou stanici ORF 2 v regionální mutaci
W a N.
Reálně tedy můžete sledovat 42 různých digitálních televizních stanic, přičemž se v jednom případě o jeden fyzický televizní kanál
během dne dělí dětská ČT:D a ČT ART.
Přidat si nyní můžete tyto digitální programy:
• digitální kanál E24: dětský ČT:D/ČT ART,
ČT 1 HD*, ČT 2 HD*, ČT SPORT HD*, Retro music TV
• digitální kanál E33 (zkušebně!): slovenské
JOJ, JOJ+, Doma (+ Markíza pozemní, TA3
pozemní)
• digitální kanál E38: TV NOE (doposud byla
jen analogově)
• digitální kanál E42: rakouské ORF 1, ORF 2
(regionální mutace W a N), ATV
Připomínáme, abyste pro přidávání TV programů používali volbu „ruční ladění“, které
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přidá jen nové TV stanice z digitálního kanálu,
který určíte.
Nepoužívejte automatické ladění, protože by
se Vám pomíchalo pořadí jednotlivých již naladěných stanic, na které jste zvyklí.
Pokud si na ladění netroufáte, požádejte mladší
generaci nebo sousedy. Děkujeme za pochopení.
Aktuální seznam všech digitálních a analogových televizních stanic najdete vždy na internetu www.jedovnice.cz v sekci kabelová
televize. Velmi často dochází k některým dílčím změnám, které však my nemůžeme ovlivnit (např. konec vysílání některých programů
v HD rozlišení).
Ing. Josef Matuška, JIK
Marie Gabrielová, KTV

Seznam programů na kabelové televizi Jedovnice
Kanály a frekvence v MHz k 19. 9. 2013
Analogové:
S6 140,25 ČT 4 Sport
S7 147,25 ČT 24
S9 161,25 Jedovnický infokanál
E5 175,25 Prima Family
E7 189,25 ČT 1
E9 203,25 ČT 2
E11 217,25 Nova
S12 238,25 Nova Cinema
S14 252,25 TV Noe
S15 259,25 Barrandov TV
S20 294,25 CNN
S24 327,25 Nova Sport
S25 335,25 CS Film
Digitální:
* variantu HD (vysoké rozlišení) naladíte, jen
pokud máte HD tuner!!!
E21 474,00 DVB-T: Prima Love, Prima Zoom,
Óčko, Óčko Gold, Šlágr TV, Active
E23 490,00 DVB-T: Jedovnický infokanál,
Nova Sport, CS film
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E24 498,00 DVB-T: dětský ČT:D/ČT ART, Retro music TV, ČT 1 HD*, ČT 2 HD*, ČT SPORT
HD*
E25 506,00 DVB-T: Fanda, Smíchov, Telka, Pohoda, Inzert TV
E27 522,00 DVB-T: Markíza satelitní, STV 1,
STV 2, TA 3 satelitní + digitální rozhlas
E29 538,00 DVB-T: ČT 1 JM, ČT 2, ČT 4 Sport,
ČT 24 + digitální rozhlas
E31 554,00 DVB-T: RTL Austria, RTL 2 Austria, Super RTL, VOX CH, EuroNews, Eurosport NJ
E33 570,00 DVB-T: zkušebně! JOJ, JOJ+, Markíza pozemní, Doma, TA 3 pozemní
E38 610,00 DVB-T: TV NOE
E40 626,00 DVB-T: Nova, Nova Cinema, Prima
Cool, Prima Family, Barrandov TV
E42 642,00 DVB-T: ORF 1, ORF 2 (regionální
mutace W a N), ATV
Digitální rozhlas:
Proglas, Rádio Čas, Slovensko, Děvín, Rádio
FM, Slovakia, ČRo 1 Radiožurnál, ČRo Dvojka,
ČRo 3 Vltava, ČRoWave, ČRo D dur, ČRoRadio
Junior, ČRo Plus a ČRo Jazz.

09/10 2013

JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ

Všechny analogové programy jsou i v digitální podobě a mnoho programů je pouze v digitální podobě, takže analogové programy
nemusíte na digitální televizi vůbec ladit.

Přihlášky ke zřízení přípojky kabelové televize, hlášení poruch: tajemnice paní Marie Gabrielová, tel.: 516 528 211, 606 760 194, e-mail:
tajemnice@jedovnice.cz
Přihlášky ke zřízení přípojky internetu:
Ing. Lebiš, tel.: 605 830 328

Z policejních záznamů
Zpráva o činnosti Policie Městyse Jedovnice za období od 19. 7. 2013 do 19. 9. 2013
Obecní policie mimo jiné řešila v uplynulém
období následující události:
• Nález horského jízdního kola v lesním porostu u Kůlny. Ve věci sepsán úřední záznam. Kolo uloženo na úřadě městyse.
• Zajištění dopravní obslužnosti při pořádání
sportovní akce – cyklistické závody v triatlonu, sraz vozidel Fiat Multipla.
• Rušení nočního klidu na ul. Zahradní. Přestupek proti veřejnému pořádku vyřešen domluvou.
• 2x případ sražené lesní zvěře - na silniční
komunikaci ve směru na Brno a obec Kotvrdovice. Na místě řízen provoz, předání zvěře hospodářům jednotlivých mysliveckých
sdružení.
• 2x šetření případu podomního prodeje na ul.
Jiráskova. V dané věci zjištěny dvě prodejkyně, které nabízely kosmetiku, čímž se dopustily přestupku proti pořádku v územní
samosprávě - porušení Tržního řádu městyse
Jedovnice. Věc vyřešena uložením blokové
pokuty.
• 3x nález klíčů v k. ú. městyse Jedovnice.
Ve věci sepsán úřední záznam.
• Asistence při dopravní nehodě dvou osobních motorových vozidel a zajištění místa nehody do příjezdu dopravní policie na silniční
komunikaci ve směru na Blansko.
• Žádost Okresního soudu v Blansku o zjištění
skutečností důležitých pro soudní řízení.
• Přijato oznámení o přestupku proti občanskému soužití, ke kterému došlo na ulici
Na Kopci. Přestupek vyřešen na místě domluvou.

• Předvedení osoby podezřelé ze spáchání
trestného činu.
• Rušení nočního klidu na Havlíčkově náměstí
ze strany provozovatele. Po sjednání nápravy
byl přestupek na místě vyřešen napomenutím.
• 2x nález občanského průkazu v ATC Jedovnice. OP odeslány na příslušné městské
úřady, které doklady vydaly.
• Přijato oznámení od pracovníků firmy vyvážejících komunální odpad, že na ulici
Na Kopci stojí v „Zákazu zastavení“ zaparkovaná osobní motorová vozidla, která brání
vyvezení komunálního odpadu. Strážníci
na místě provedli šetření a fotodokumentaci.
Na vozidla byla umístěna výzva pro nepřítomného pachatele přestupku. Věc je v šetření OPMJ.
• 4x odchyt volně pobíhajících psů. Přestupky
- porušení OZV - vyřešeno uložením blokové pokuty.
• Přestupek proti veřejnému pořádku na ul.
Barachov - podnapilá osoba budící svým
chováním veřejné pohoršení. Z důvodu
ochrany jejího zdraví byla osoba převezena
do místa bydliště. Přestupek šetří OPMJ.
• 4x oznámení dopravního přestupku na MěÚ
Blansko, oddělení dopravně-správních
agend. Přestupci s vyřešením přestupku
na místě nesouhlasili, a proto byly případy
oznámeny.
• 5x případ rušení nočního klidu v rekreační chatové oblasti a v ATC. Přestupky byly
na místě vyřízeny domluvou - 4x, 1x uložením blokové pokuty.
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• 6x případ řešení neukázněných cyklistů,
kteří si pletou chodníky s komunikacemi
a stezkami pro cyklisty. Přestupky vyřešeny
domluvou.
• Případ podnapilé osoby na Havlíčkově náměstí, která se po požití alkoholu uvedla
do stavu, kdy svým chováním budila veřejné
pohoršení. Věc šetří OPMJ jako přestupek
proti veřejnému pořádku.
• 2x doručení písemnosti do vlastních rukou.

• V uplynulém období strážníci šetřili 58 přestupků v silničním provozu a 8 přestupků
proti veřejnému pořádku a provedli obměnu
dopravního značení na místních a účelových
komunikacích.
• V následném období strážníci provedou
min. 4x kontrolní měření rychlosti na ul.
Jiráskova, Palackého, Brněnská a na Havlíčkově náměstí.
Luděk Kolář – velitel Obecní
policie městyse Jedovnice

Z policejního zápisníku
Smrtelná dopravní nehoda v Jedovnicích
BLANSKO - VYŠKOV: Na místě zemřel mladý
řidič.
Ve čtvrtek 15. srpna po půlnoci se stala vážná
dopravní nehoda v Jedovnicích na Blanensku.
Dva devatenáctiletí mladíci jedoucí směrem
od Blanska skončili s vozidlem Opel Corsa
mimo vozovku. Mladý řidič v důsledku nepřiměřené rychlosti nezvládl na začátku obce
levotočivou zatáčku, sjel do příkopu, vozidlo

se několikrát přetočilo a narazilo do oplocení
rodinného domu, poté do garáže a nakonec
do tří vzrostlých stromů. Šofér utrpěl zranění, kterým na místě podlehl. Jeho stejně starý
spolujezdec byl převezen do brněnské bohunické nemocnice s předběžně lehkým zraněním.
Okolnosti této tragické nehody jsou předmětem dalšího šetření.
por. Mgr. Alice Musilová, PIO Blansko-Vyškov

Společenská kronika
Jubilanti
Blahopřejeme všem jubilantům, kteří oslaví
narozeniny v měsíci září a říjnu 2013.
Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a spokojenost
do dalších let života.
Září
9. 9.

Jan Chalupa, Podhájí 359
80 roků
11. 9. Ivas Kovařík, Jiráskova 510
81 roků
12. 9. Marie Ondráčková, Habeš 349
82 roků
15. 9. Drahoslav Kocman, Habeš 374
81 roků
15. 9. Ludmila Setničková, Tyršova 319
84 roků
15. 9. Ludmila Valentová, K Propadání 470
86 roků
10

18. 9.

Josef Ondráček, Habeš 349
84 roků
18. 9. Marie Koubová, Legionářská 55
88 roků
18. 9. Anna Němcová, Hybešova 159
88 roků
25. 9. Jarmila Grimová, Záměstí 183
84 roků
Říjen
10. 10. Eva Irainová, Hybešova 109
81 roků
11. 10. Marie Ševčíková, Havlíčkovo nám. 137
81 roků
12. 10. Anna Musilová, K Propadání 406
87 roků
28. 10. Zdeněk Pořízek, Jiráskova 236
81 roků
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Vítáme mezi námi
V obřadní síni jsme uvítali tyto děti:
Silvii Košťálovou, nar. 22. 4 .2013, U Hrubé lípy
609
Tomáše Jančíka, nar. 2. 6. 2013, Olšovecká 304
Juditu Vávrovou, nar. 12. 7. 2013, Za Kostelem
426
Mikuláše Krále, nar. 12. 7. 2013, Tyršova 330
Julii Štreitovou, nar. 20. 7. 2013, Olšovecká 762

Jakuba Šebelu, nar. 28. 7. 2013, Absolonova 471
Zitu Nohelovou, nar. 1. 8. 2013, Legionářská
711
Kristýnu Ušelovou, nar. 5. 8. 2013, Nad Rybníkem 401
Bělu Kakáčovou, nar. 6. 8. 2013, Tyršova 330
Zdeňka Nečasová,
matrikářka ÚM Jedovnice

Na fotografiích vám ještě představujeme děti narozené od ledna do dubna 2013:

Markéta Dvořáková,
Za Kostelem 430

Barbora Doleželová,
Za Kostelem 450

Daniela Štraitová,
Zahradní 733

Lukáš Vaverka,
Jiráskova 383

Nikola Benešová,
Na Kopci 636

Karolína Peňázová,
Na Kopci 566

Jakub Maňoušek, U Hrubé lípy 548
11
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1. říjen - Mezinárodní den seniorů
S rozvojem tzv. moderní společnosti se šíří kult
mládí, současně se objevuje obava ze stárnutí,
často posilovaná médii. Někteří mladí lidé si
myslí, že na starší generaci, která již nepracuje, musejí vydělávat oni. Přitom nevnímají, že
v době, kdy byli dětmi, chodili do školy a studovali, vytvářela tato dnes již starší generace
finanční zázemí.
Vzpomínám na krátký příběh, který jsem kdysi četla: Poutník spatřil cestáře, jak v horkém
slunci opravuje cestu. Zeptal se: „Kolik si vyděláš, člověče?“ „Tři stříbrňáky za den,“ odpověděl cestář. „A co s nimi uděláš?“ zajímal se
poutník. „Jeden půjčuji, druhý splácím a ten

třetí mám pro sebe,“ odvětil cestář. „Komu
půjčuješ? A komu splácíš dluh?“ zajímal se dále
pocestný. „Půjčuji svému synovi - a doufám,
že mi to vrátí, až budu starý a nebudu moci.
A splácím svému otci, který mi půjčoval, když
jsem byl ještě dítě,“ vysvětlil cestář.
Myslím, že tento příběh krásně ilustruje, jak
by měl vypadat vztah mezi generacemi, včetně vědomí vzájemné odpovědnosti. A tak bych
chtěla ke Dni seniorů, který si připomínáme
1. října, poděkovat těm starším za vše, co nám
„půjčili“.
Anna Bayerová

Co se
děje
škole
Co se
dějevvmateřské
mateřské škole
Opravy provedené během prázdnin
Období letních prázdnin, doba dovolených
a zaslouženého odpočinku byla v mateřské
škole naopak ve znamení plánovaných oprav.
Stejně jako minulé, tak i ty letošní prázdniny
se opravy týkaly staré budovy. Pracovalo se
v přízemí, ve sklepě a v kotelně. Proběhla zde
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rekonstrukce elektroinstalace a záchodků pro
ZUŠ i pro mateřskou školu. V kotelně máme
dva nové plynové kotle. Všechny zmíněné
prostory byly vymalovány, dveře a zárubně
nám pan malíř natřel veselými barvami.
Do jídelny přimaloval duhu. Dětem jsme
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do jídelny koupili výškově stavitelný nábytek.
Ve vestibulu budovy byla obnovena informační
nástěnka pro rodiče s logem mateřské školy.
A tak nás hned ve vstupu přivítají dva čápi
na komíně a veselé sluníčko.
Prováděné práce byly časově i organizačně
náročné, bylo třeba skloubit práci dvou firem,
které opravy prováděly, práci pana malíře a ná-

sledně neméně náročný úklid. Poděkování
patří zejména našemu zřizovateli, městysi Jedovnice, který vše zafinancoval, ale také všem,
kteří se na opravách podíleli.
V průběhu měsíce září budou na okna vedoucí
směrem k silnici nainstalovány okenní žaluzie.
Do školní kuchyně zakoupíme konvektomat.

MŠ v novém školním roce
Mateřská škola je plně obsazena. Od měsíce
dubna k nám nastoupila paní učitelka Alena
Jachanová. Zastupuje paní učitelku Veroniku
Němcovou, která je na mateřské dovolené. Jinak zůstává kolektiv zaměstnanců nezměněn.
Všechny třídy jsou smíšené. Školní vzdělávací program pod názvem Putování časem byl
přepracován a ve formálním kurikulu doplněn o konkrétní tematické části – integrované bloky, které vycházejí z pěti podtémat:
„Poznáváme sami sebe“, „Rosteme a žijeme
zdravě“, „Objevujeme a zkoumáme“, „Spolu nás
to baví“, „Poznáváme okolní svět“. Podtémata
zahrnují kompetence z oblasti interpersonální,
sociokulturní,
biologické,
psychologické
a environmentální.
V neformální části ŠVP jsme se zabývali všemi
dvanácti podmínkami a dvěma principy modelového programu Zdravá mateřská škola.
Jedná se o soubor všeho, co se ve škole odehrává, co působí mimo přímo plánované vzdělávání, a co spoluvytváří školu jako celek (prostředí pro výchovně-vzdělávací činnost, vztahy
uvnitř školy a vztahy s dalšími partnery školy).

Školní rok je v plném proudu, v jeho průběhu
se mohou děti a jejich rodiče zúčastnit různých
akcí. Nadále budeme naplňovat stanovené
kompetence projektu Kamarádi Moravského
krasu a spolupracovat s Klubem rodičů při
MŠ.
V podzimních měsících pozvou Kamarádi
Moravského krasu rodiče a děti na Dýňování,
Klub rodičů zahájí školní rok již tradiční Zahradní slavností na zahradě mateřské školy
a děti navštíví pohádkové představení s Krejčíkem Honzou v kulturním domě. V období
adventu budeme vyrábět dárečky na prodej při
rozsvěcení vánočního stromu. Pozveme rodiče
na vánoční posezení u stromečku do jednotlivých tříd, tedy na vánoční besídky. Naši herci
z divadelního kroužku se již tradičně představí pohádkou, tentokrát s názvem O dvanácti
měsíčkách, na kterou jste všichni srdečně zváni. Organizování konzultačních hodin a edukačně-stimulačních skupin je samozřejmostí.
O všech aktivitách Vás budeme průběžně informovat.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojovali do příprav akcí pro
děti, zejména manželům Žižkovým. Přestože
v MŠ již děti nemají, jsou aktivitou stálicemi
občanského sdružení Klubu rodičů.
A na závěr jedna dobrá zpráva:
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo
prostřednictvím Státního fondu životního
prostředí České republiky výzvu pro podávání
žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí. Pro nás to
znamenalo možnost získat finance na dokončení rekonstrukce zahrady v mateřské ško13
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le. Na tuto výzvu Městys Jedovnice reagoval.
Vypracovali jsme projekt na zahradu v přírodním stylu. A zadařilo se, projekt byl vybrán pro realizaci. Můžeme se tedy těšit např.
na zastřešený altán, komunitní kruh, bludiště,

bylinkový záhon nebo indiánský tábor a další
zajímavé prvky.
Přeji všem úspěšný školní rok 2013-2014.
Jitka Kučerová, ředitelka MŠ

Z lavic základní školy
Organizace školního roku 2013/2014
Organizace školního roku 2013/2014 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích:
Období školního vyučování ve školním roce
2013/2014 začíná ve všech základních školách,
středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2013.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno
ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního
vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno
v pátek 27. června 2014.
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29.
října a středu 30. října 2013.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 21. prosince 2013 a skončí v neděli 5. led-

na 2014. Vyučování začne v pondělí 6. ledna
2014.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou
na pátek 31. ledna 2014.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou
na okrese Blansko stanoveny na 17.-23. 2. 2014.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek
17. dubna a pátek 18. dubna 2014.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 28.
června 2014 do neděle 31. srpna 2014.
Období školního vyučování ve školním roce
2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014.
MŠMT

Zahájení školního roku
Slavnostní zahájení nového školního roku proběhlo za velké účasti rodičů v kinosále KD Jedovnice v pondělí 2. 9. Celkem bude jedovnickou ZŠ navštěvovat v tomto školním roce 331
žáků v 16 kmenových třídách.
Během léta probíhaly tak jako vždy ve škole
stavební práce. Ve 2. patře se uskutečnila již
dlouho potřebná rekonstrukce elektroinstalace a následné vymalování dotčených prostor. Nově vymalovaná je také školní družina,
kde také proběhla oprava podlahy. Ve všech
kmenových třídách již byla vyměněna původní
okna za plastová a také jsou již všechny vybaveny výškově stavitelným nábytkem. V 6. ročníku mají žáci k dispozici nové šatní skříňky,
a pokud se osvědčí, rádi bychom postupně jimi
vybavili celou školu. Zajímavostí je také malé
školní arboretum, ve kterém jsou vysazeny
14
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tě na 1. stupni vždy setkává s velkou odezvou
rodičů i prarodičů. Ve spolupráci se Školním
klubem plánujeme i letos tradiční akce – volbu
MISS školy, pálení čarodějnic nebo pěveckou
soutěž Jedovnická kuňka.
Přeji všem žákům jedovnické základní školy
i jejich rodičům bezproblémový školní rok, co
nejlepší studijní výsledky a spravedlivé a chápající učitele.
Mgr. Bc. Michal Souček, ředitel školy

Přehled počtu žáků a třídních učitelů
ve školním roce 2013/2014 na ZŠ Jedovnice

1. stupeň

Třída
Žáků Třídní učitel/ka
1. A
19 Mgr. Blanka Svobodová
1. B
19 PaedDr. Helena Smejkalová
2. A
16 Mgr. Jitka Teturová
2. B
16 Mgr. Magda Fajfrová
3. A
26 Mgr. Soňa Hrazdírová
4. A
16 Mgr. Hana Šíblová
4. B
14 Mgr. Yvona Kolářová
5. A
18 Mgr. Jaroslav Vávra
5. B
21 Mgr. Hana Slaninová
Σ
165
6. A
23 Mgr. Renata Jakubková
6. B
24 Mgr. Jana Nezvalová
7. A
25 Mgr. Hana Doleželová
7. B
28 Bc. Martina Ottová
8. A
32 Jitka Langrová, DiS.
9. A
16 Mgr. Blanka Nečasová
9. B
19 Mgr. Jarka Krbečková
Σ
167
2. stupeň

stromy a keře, rostoucí v regionu Moravského
krasu. Bylo financováno z grantu MŽP.
Projektová žádost je podána na ROP Jihovýchod, a pokud uspějeme, budeme rekonstruovat další dvě odborné učebny. Výsledek by měl
být znám v říjnu tohoto roku.
Podle nového dodatku ŠVP se budou vzdělávat
žáci ve všech ročnících. Nejvíce změn proběhlo
na naší škole v přeřazení bloků učiva matematiky, nově jsou zařazeny bloky učiva z finanční gramotnosti, dopravní a sexuální výchovy a výchova k občanství. V rámci projektů
středních škol budeme spolupracovat se SPŠ
Jedovnice, SOŠ a SOU Blansko a Gymnáziem
Blansko. V praxi to bude znamenat, že naši vybraní žáci budou absolvovat určitý počet hodin
na těchto středních školách v jejich odborných
učebnách.
V rámci výuky čekají na naše žáky v průběhu
školního roku četné výukové aktivity, které se
neodehrávají v budově školy, například hned
v září je to třídenní socializační pobyt pro žáky
1. tříd, dále bude následovat výměnný pobyt
v družební škole v Aschheimu, plavecký a lyžařský výcvik, terénní vyučování přírodopisu,
dějepisná exkurze do Prahy a Kutné Hory, fyzikální exkurze do elektráren Dukovany a Dlouhé Stráně, celoškolní vánoční projekt bude letos
zaměřen na protidrogovou tematiku. Nebude
chybět ani den otevřených dveří, který se zvláš-

Na návštěvě v Aschheimu
„Tak tohle byl jednoznačně nejluxusnější
týden celých prázdnin…“
To jsou slova účastníků týdenního pobytu
žáků základní školy v Jedovnicích, kteří společně s vyučujícími strávili ve dnech 19.-25.
června velmi příjemný, poučný a zábavný
týden v naší družební obci Aschheim. Stalo se
již pravidlem, že předposlední týden prázdnin
trávíme v Německu, kde nejen opakujeme
a zdokonalujeme němčinu, ale také poznáváme
Aschheim a jeho okolí.
Letos se tohoto pobytu zúčastnili především
hoši, a tak celý program byl přizpůsoben hlavně jejich sportovním zálibám.

Absolvovali jsme dopolední výuku němčiny
nejen pod vedením p. učitelky Štěpánkové, ale
také pod vedením paní učitelky z aschheimské základní školy - Ireny Chiby, která s námi
nacvičovala správnou německou výslovnost
a především nás hravou formou naučila slovní
zásobu, zaměřenou na téma „oblečení“.
Velmi se nám líbila zábavná odpoledne a večery s celou řadou aktivit: v pondělí jsme hráli
ve sportovním aschheimském centru beach-volleyball, v úterý jsme navštívili aschheimské
historicko-kulturní muzeum a další zajímavá
místa v Ascheimu.
Ve středu nás nadchla návštěva střediska Therme Erding – největšího saunového světa v Ev15
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ropě, s aquaparkem s venkovní a vnitřní částí,
se sekcí Galaxy, ve které je více než 22 různě
dlouhých tobogánů. Za celý den jsme si všech
atrakcí naplno užili a již nyní se těšíme na příští rok, kdy zde má být otevřen nový bazénový
komplex s dvoumetrovými vlnami.
Ve čtvrtek jsme si zahráli bavorský národní
sport „stockschiessen“ neboli metanou. Téměř
všichni jsme tuto hru hráli poprvé, a tak nás
velmi potěšila slova chvály, jak nám to perfektně jde, a slova trenéra, který mezi námi objevil
řadu talentů pro tuto hru.
Velkým zážitkem pro nás všechny byla večerní návštěva největšího bowlingového centra
ve střední Evropě, kde jsme si zahráli bowling
na čtyřech z 52 bowlingových drah. Všechny
dráhy byly různobarevně osvětleny, hra byla
doplněna velmi vkusnou hudbou a během celého večera jsme se zúčastnili soutěží o různé
hodnotné ceny.

V pátek jsme navštívili Olympijský park u Mnichova, vyjeli jsme si i na 291 metrů vysokou věž
s vyhlídkovým ochozem, ze kterého jsme měli
celý Mnichov jako na dlani. Zvláště pro chlapce
pak byla velkým překvapením návštěva „BMW
– světa“, ve kterém byly vystaveny všechny, i ty
nejnovější typy vozů BMW.
Nezapomenutelným zážitkem byla i večeře
v řecko-italské restauraci, kde jsme si mohli vybrat z mnoha pizz a jiných specialit, a sobotní
bavorský večer.
Náš dík patří našim hostitelům z Aschheimu
za krásně připravený program a za veškerou
péči, kterou nám věnovali.
Poděkování za finanční podporu patří i Česko-německému fondu budoucnosti, díky kterému
se náš výměnný program během celého školního roku může uskutečňovat.
Mgr. Světlana Štěpánková,
koordinátor projektu

Sběrová akce
I v letošním školním roce organizuje ZŠ Jedovnice podzimní sběr starého papíru. Sběr
proběhne ve dnech 21.–25. 10. 2013, kontejner
bude přistaven za budovou školy a po celý týden bude možné do něj papír odevzdávat.

Věříme, že nás jako vždy podpoříte a společně
nasbíráme co nejvíce starého papíru.
Děkujeme za pomoc.
Vedení ZŠ Jedovnice

Novinky a zajímavosti ze ZUŠ
Nový školní rok v Základní umělecké škole
Prosluněné letní dny jsou
již minulostí, školní rok
již běží na plné obrátky
a v základní umělecké
škole po prázdninách
ožilo všech 8 pracovišť
v šesti obcích, kde jedovnická ZUŠ vzdělává přes 450 dětí.
Jedním z klíčových ukazatelů vypovídajících
o kvalitě školy je zájem žáků. Je potěšující, že
zájem o uměleckou výuku je nejen v Jedovnicích trvale vysoký a poptávka dlouhodobě
převyšuje nabídku. I v letošním školním roce
je tedy kapacita umělecké školy bezezbytku na16

plněna. Navzdory maximální snaze tak nebylo možné přijmout všechny zájemce, zejména
v hudebním oboru.
Vysoký zájem o umělecké vzdělávání ovšem
poněkud paradoxně vede k restriktivním opatřením, ke kterým v letošním školním roce musel přistoupit Jihomoravský kraj, který je zřizovatelem většiny základních uměleckých škol.
V souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje byla kapacita uměleckých škol snížena přibližně o 3% a zároveň došlo k odebrání
aktuálně nenaplněných kapacit. V konkrétních
číslech to pro naši školu znamená nařízené sní-
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žení kapacity o 19 žáků. Toto opatření má být
ovšem v několika nejbližších letech opakováno
tak, aby během čtyř let došlo k plánované redukci počtu žáků na uměleckých školách jihomoravského kraje přibližně o 3500 míst. Lze
tedy s jistou mírou nadsázky předpokládat, že
státní umělecké školy se postupně dostanou
do situace, ve které jsou dnes mateřské školy,
tedy že bude problém najít volné místo pro
umístění nového žáka.
Na druhou stranu lze v tomto trendu vidět i jistá pozitiva, spočívající např. ve zpřísnění kritérií pro přijetí, vyšších nárocích na žáky či v celkovém zkvalitnění systému výuky dle školních
vzdělávacích programů, vedoucí v konečném
výsledku k markantnímu odlišení umělecké
školy od činnosti běžných kroužků a jiných
volnočasových aktivit.
Naopak dobrou zprávou pro rodiče je skutečnost, že výše úplaty za vzdělávání (školného) zůstává ve všech oborech bez výjimky
na úrovni loňského školního roku. Například
v nejpočetněji zastoupené individuální výuce
hudebního oboru jde o částku 290 Kč měsíčně,
ve výtvarném oboru pak 250 Kč za měsíc.
Nový školní rok s sebou přináší i nové výzvy.
Jednou z nich je i účast v celostátních soutěžích
žáků základních uměleckých škol, každoročně
vyhlašovaných ministerstvem školství. V letošním školním roce jsou vyhlášeny soutěžní tituly ve hře na klavír, kytaru a smyčcové nástroje,
společně se soutěží výtvarných oborů. To vše
jsou oblasti, kde má jedovnická umělecká škola
laťku nastavenu velmi vysoko. Obhájit např. 7
prvních míst ve hře na klavír, které jsme získali
v okresním kole minulého ročníku, bude úkol

jistě obtížný. Jsem si ale jist, že se naše škola
v tvrdé konkurenci neztratí.
Žáky a učitele umělecké školy můžeme pravidelně vidět také na mnoha veřejných akcích,
jako jsou koncerty, výstavy či kulturní programy k různým příležitostem. Jen v uplynulém
školním roce ZUŠ Jedovnice připravila na 60
veřejných vystoupení. V tomto počtu ovšem
nejsou započítány třídní besídky a další interní
prezentace. Letošní školní rok v tomto ohledu
určitě bude podobný. Žáci a učitelé umělecké školy účinkovali na koncertech i v období
prázdnin a první letošní veřejné vystoupení
umělecké školy proběhlo již 13. září v rámci
oslav 60. výročí založení SPŠ v Jedovnicích.
V říjnu se umělecká škola například zapojí
do programu spojeného s výročím založení
divadelního souboru Vlastimil. Do konce školního roku pak budou mít v celkovém součtu
žáci a učitelé podobných vystoupení za sebou
desítky.
Základní umělecká škola ovšem není uměleckou agenturou zabývající se sestavováním
kulturních programů na zakázku. Jejím prvořadým cílem a hlavní náplní práce je kvalitní
umělecká výuka. Veřejná vystoupení jsou pouze prostředkem jejího naplňování. Zároveň jde
ovšem o cennou zpětnou vazbu poskytující informaci, zda se pedagogická práce daří.
Upřímně si přeji, aby se v novém školním roce
dařilo všem – jak žákům, tak jejich učitelům,
rodičům… zkrátka všem lidem, kteří jsou se
školou spojeni. Uděláme vše pro to, aby naši
žáci naplňovali slova římského filosofa Seneky
- Neučíme se pro školu, ale pro život…
Mgr. Josef Škvařil

Výtvarný obor
Svět emocí a barev
Vnímání barev je subjektivní záležitostí, přesto podle empirického zkoumání mají jednotlivé barvy svou obecnou platnost. Například
červená barva podněcuje chuť k jídlu, proto ji
využívají ve svém logu firmy a společnosti jako
Coca-Cola, KFC nebo Kaufland.

S žáky VO ZUŠ Jedovnice jsme si uvedli různé
příklady působení barev. Následovalo krátké
cvičení, při kterém měli žáci vytvořit barevnou škálu od teplých po studené barvy. Používali přitom nejen již hotové barvy v tubách,
ale pokoušeli se namíchat svůj vlastní odstín.
Po úvodním cvičení dostali žáci za úkol vyjádřit pomocí barev svůj momentální pocit. Byli
současně seznámeni s tvorbou abstraktního
17
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expresionisty Jacksona Pollocka, pro kterého se
stala tvorba způsobem vybití emocí, a s klidnou
lyrickou abstrakcí Marka Rothka.
Většina žáků si zvolila první cestu zpracování, která by se dala označit jako akční malba.
Na velkoformátové papíry žáci vrstvili jednot-

livé barvy, aniž by se dotýkali štětcem papíru.
Výsledkem pak byl jedinečný způsob tahů, míchající se rozdílné barvy, jejich plastické střídání, silná energie a barevná bujnost.
Bc. Jana Zouharová

Hudební a taneční obor
Oslavy 60. výročí založení
jedovnické průmyslovky
První veřejné vystoupení žáků ZUŠ v novém
školním roce proběhlo již v pátek 13. září v rám-

18

ci oslav 60. výročí založení SPŠ v Jedovnicích.
V programu vystoupili žáci tanečního oddělení, sólisté hudebního oboru a taneční orchestr.
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Děti a mládež
Mateřské a rodinné centrum Dymáček
Už 5 let s námi
Letošní rok je pro Dymáček
významný v tom, že oslavil
5. výročí od svého vzniku.
Můžeme říci, že je to díky
Evě Hinštové, zakladatelce
centra, která měla zájem
a snahu o vytvoření prostoru pro scházení
se nejen maminek na mateřské a rodičovské
dovolené a jejich dětí, ale i tatínků. Pustila se
do práce s cílem založit takové zařízení, které

zde do té doby chybělo. Smysl takového centra
je jednoduchý - nabízí prostor pro seznámení se
rodičů a dětí, pro výměnu zkušeností, poskytnutí rady či pomoci a obohacení se o zážitky
v době, kdy je většinou žena ve velmi náročné
(leč plnohodnotné) fázi svého života. Jsme rády,
že svou troškou do mlýna přispěje i Dymáček
svými aktivitami a podpoří maminky a jejich
děti v této velmi ocenění hodné a důležité fázi
života. Přejeme si, abychom i nadále pomáhali
maminkám, tatínkům a jejich dětem. Naše

19
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oslava byla určena pro všechny rodiče s dětmi
a její průběh naleznete na webových stránkách,
včetně fotografií. Děkujeme představitelům
Jedovnic a sponzorům za velkou podporu
po celou dobu těchto pěti let.
Nezapomeňte, že od poloviny září opět začaly
pravidelné aktivity:
cvičení pro děti od 1 do 2,5 roku, výtvarná
dílna a hlídání dětí v úřední den – to je ve středu, kdy si můžete oběhnout úřady a další instituce.
Od poloviny října zahájíme hernu pro maminky a děti, právní poradnu pro maminky.
Připravujeme i vzdělávací kurzy: v případě zájmu o kurz španělštiny, francouzštiny nebo angličtiny nám napište na mail marcdymacek@
gmail.com a dozvíte se více.

Zapište si do diáře (kalendáře):
Říjen: zdarma přednáška na téma „Finanční
gramotnost nejen pro rodiny s dětmi“ - datum bude upřesněno na webu a zváni jsou také
všichni občané Jedovnic. Lektorem bude zástupce občanské porady z Brna.
Prosinec: Vánoční stromeček
Z důvodu velkého zájmu prodlužujeme dotazníkové šetření – Byty Jedovnice. Vyplnění
dotazníku posunujeme do 10. listopadu 2013.
Dokument naleznete online na webu Dymáčku http://www.marcdymacek.cz nebo v tištěné
podobě v prostorách Dymáčku.
Přejeme všem příjemný podzim a těšíme se
na setkání v Dymáčku.
Za členky Rady
Lenka Šebelová (předsedkyně)

Pionýr Jedovnice
Cesta kolem světa (3.–10. 8. 2013)
Jako každý rok pořádal Pionýr
Jedovnice nejen pro své členy
letní dětský tábor. Letos jsme
si užili opravdovou cestu kolem světa. Na palubě letadla
odletělo 30 pasažérů vstříc
20

novému dobrodružství. V palubních novinách
jsme se dočetli o strašlivém požáru, který zničil vzácné exponáty v Národním muzeu, proto
jsme se i my, cestovatelé, zapojili do znovuobnovení sbírky.
Procestovali jsme fotbalovou Itálii, horký
Egypt, posvátnou Indii, různorodou Čínu,
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odměřenou Anglii, mrazivé Grónsko a bujaré Mexiko. Ve všech těchto zemích jsme pomáhali místním obyvatelům, naučili se jejich
hrám, osvojili si domácí zvyky země a naučili
se novým jazykům. Odnesli jsme si také spoustu zkušeností a hlavně našli tolik hledané exponáty do Národního muzea, které jsme tam
okamžitě poslali - a odměna nás neminula.
Naši společnou cestu jsme ukončili bujarou oslavou a ráno jsme již odlétali zpět domů. Dík
patří všem cestovatelům, kteří se s námi na tuto
cestu vydali, a velké díky i cestovní Piokanceláři, která cestu zprostředkovala. Více z tábora
můžete vidět v jedovnickém videožurnále.

Pionýr Jedovnice – přehled schůzek:
• PULCI – od října každé úterý 16.00–17.30
Pro děti navštěvující MŠ v doprovodu rodiče, předškoláci mohou samostatně.
• KUŇKY – každý pátek 16.30–18.00
Pro žáky 1.–3. třídy
• ROSNIČKY – každý pátek 16.00–17.30
Pro žáky 4.–5. třídy
• SKOKANI – každou středu v 17.00–18.30
Pro žáky 6.–9. třídy
Vchod do klubovny za kulturním domem
od tenisových kurtů.

Junák – svaz skautů a skautek ČR
V září světlušky září
Ve středu 11. září se
do Jedovnic rozlétly
čtyři světlušky v originálním kostýmu: Lenka
Krákorová, Ivana Kučerová, Gabča Plchová
a Anička Klinkovská.
Podpořily jsme tak dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu založený na solidaritě a dobré vůli lidí,
kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu
světla. Světluška pomáhá dětem a dospělým
s těžkým zrakovým postižením. Je oporou pro
ty, které nelehký životní osud postavil před každodenní výzvu: znovu a znovu se učit životu

ve tmě - bez pomoci jednoho z nejdůležitějších
lidských smyslů.
Patronkou projektu je zpěvačka Aneta Langerová. Světluška svítí od roku 2003, letos tedy
slaví své desáté výročí. Do projektu se zatím
zapojilo více než 60 000 dobrovolníků a miliony dárců.
V Jedovnicích jsme letos vybrali nemalou částku 8 265,- Kč. Chtěli bychom poděkovat všem
lidem, kteří si od nás zakoupili jakýkoliv předmět a přispěli tím do našich lucerniček - kasiček. Ráda bych také poděkovala skautkám, které se na sbírce podílely.

Slavnostní oheň
Skautský rok zahájil 6. dívčí
oddíl Amazonek v sobotu 14.
září. Celý týden i samotná sobota byla deštivá, a tak jsme
do poslední chvíle nevěděly,
jestli se slavnostní oheň opravdu uskuteční. Navečer se však
počasí umoudřilo a my se tak
mohly sejít v krojích u klubovny. Vyrazily jsme
do Chaloupek k ohništi, kde jsme minulý rok
oslavily 100 let skautingu v ČR. Nachystaly
jsme si oheň a zažehly jej podle zákona lesní
moudrosti čtyřmi loučemi symbolizujícími
krásu, lásku, sílu a pravdu. Přitom jsme si zazpívaly skautskou hymnu.
21
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Poté nás Jana, jakožto vedoucí oddílu, přivítala do nového školního roku a řekla nám pár
milých slov. U ohně jsme si také zopakovaly
některé táborové písničky, řekly si něco o tom,
co pro nás znamená oheň, a stihly si i zahrát
nějaké hry.
Amazonky děkují Petru Gabrielovi za zhotovení fakulí a Klinkovským za suché dřevo.

Celostátní kolo Svojsíkova závodu

Svojsíkův závod (dále jen SZ) je tradiční skautská akce konaná pod záštitou organizace Junák
– svaz skautů a skautek ČR jednou za dva roky.
Soutěží týmy složené z dětí staršího školního
věku. Základní kolo závodu probíhá v jednotlivých okresech ČR, odkud vítězové postupují
do krajských kol a ti nejlepší se nakonec dostanou
až do kola celostátního. To proběhlo letos 27.-29.
9. v nově vzniklém středisku ekologické výchovy
v Kaprálově mlýně v Ochozi u Brna, v jedinečném přírodním prostředí v údolí Říčky.
Celý závod se nesl v duchu dobrodružného románu francouzského spisovatele Julese Verna – Cesta kolem světa za 80 dní. Příběh zanesl 15 dívčích
a 15 chlapeckých družin do vzdálených koutů
světa, jednotlivá stanoviště otestovala týmového
ducha družin, jak se poperou s každodenními
nástrahami života a jak dokážou operativně reagovat na problémy spojené s dlouhou cestou.

Název SZ nese jméno zakladatele českého skautingu Antonína Benjamina Svojsíka, který
uspořádal historicky první ročník tohoto závodu v Praze roku 1946. Od té doby se pravidla SZ
nesčetněkrát změnila, avšak hlavní cíle byly
zachovány. Především se jedná o podporu fungování jednotlivých skautských družin a jejich
vzájemnou spolupráci, vedení členů k praktickému využití získaných vědomostí a motivování k osobnímu rozvoji. Zároveň je SZ dobrou
příležitostí k setkání skautů a skautek z různých
koutů ČR.
Závod pořádalo brněnské středisko Řehoře
Mendla, konal se pod
záštitou primátora města Brna Romana Onderky. Skauti z Jedovnic a okolí se podíleli na jeho
přípravě i na průběhu samotného závodu.

Co plánujeme:
Druhého listopadu se uskuteční 19. ročník celodenní skautské hry Lesní lidé, která se zakládá na legendě o zaniklé vesnici Bystřec.
Poslední týden v listopadu se vydáme na střediskové plavání.
První týden v prosinci pak bude již tradičně patřit střediskovému turnaji ve vybíjené
v Lipovci.
Ivana Kučerová

Farní víkend
víkend
Farní

Už tradičně jsme zahájili práci s dětmi a mládeží v novém školním roce víkendem stráveným
na faře. Čtyři desítky školáků se potýkaly s tématem Eucharistie. Snažili jsme se jim pomocí
22

různých aktivit přiblížit, že chléb není jen významnou součástí našeho jídelníčku, ale také
nezbytností pro slavení mše, abychom mohli
chodit ke svatému přijímání, a symbolem, který odedávna připomínal církev svým složením
z mnoha rozemletých zrn, která musel nejdříve
někdo vypěstovat a potom patřičným způsobem zpracovat.
V pátek jsme se seznamovali mezi sebou i s tématem a se svatým Tarsiciem, který byl zabit,
když nesl svaté přijímání vězněným křesťanům;
teď nás provázel celým víkendem. V sobotu
děti během výletu shromažďovaly potřebné
suroviny – pšenici, kterou pak mlely mezi kameny, vodu, sůl, ocet, kvasnice a na vylepšení
i slunečnicová semínka. Na faře pak ve skupin-
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kách pekly chleba, ale na ochutnání musely počkat až do neděle. Bylo milé vidět, jak s hrdostí
přinášejí čtyři zástupci jednotlivých skupinek
svůj bochníček v obětním průvodu na oltář,
i to, jak někteří při dělení po mši měli strach,
aby na ně krajíček toho jejich chleba zbyl.

Snad tato zkušenost pomůže účastníkům vnímat tu „obyčejnou“ potravinu jinak, než dříve,
a snažit se být jako jednotlivci i jako farnost
„chlebem“ z rozemletých „zrn“ – společenstvím vyrůstajícím z ochoty něco obětovat,
abychom přinesli užitek jiným.
Václav Trmač, farář

Historie
Nadační domy profesora
Františka Bedřicha Ševčíka
Nejprve stručná historie místa, na konci 19. století
vedeného jako dům (domy) č.p. 49. Usedlost zde
existovala zjevně už při zavedení číslování domů
v r. 1770-71, protože čísla popisná tvoří souvislou
řadu. Parcela č. 49 sousedila na východě s velkou
zahradou č. 48, na západě stál v těsném sousedství dům č. 50. Přes ulici (dnešní Legionářskou)
leželo č. 67, které na západě sousedilo s č. 66
a na východě s č. 68. Vlivem „divokých“ přesunů
čísel popisných dnes ovšem najdeme č.p. 66 i 68
na jiných místech.
První plánek ukazuje parcely patřící k usedlosti
č. 49 v roce 1826 (a dalších desetiletích). Císařský
otisk zachycuje tři zděné budovy – obytná stála
u cesty, za ní dvě menší (snad chlévy a stodola).
Za domy ležela dolní zahrada (Z) a výše horní
zahrada, rozdělená na louku (L) a záhumenkové
políčko (P). Indikační skica neukazuje v dalších
asi 20 letech žádné změny. Usedlost r. 1826 patřila
Františku Julinkovi.
Roku 1877 majitel, jehož jméno jsem nedohledal,
zřejmě zbořil původní obytné stavení a postavil

nový patrový dům prodloužením horní budovy
až k hranici parcely. Dům (dnešní č.p. 173) měl
v patře dřevěnou pavlač (toto řešení je dodnes
na některých starých jedovnických domech k vidění). Profesor Ševčík koupil celou nemovitost
nejpozději r. 1882, využíval ji k letním pobytům,
po zbytek roku žil ve Vídni. V roce 1892 nechal
postavit zcela nový dům u cesty, ten patrně zahrnul půdorys původní prostřední budovy. Jde
o dnešní č.p. 49. Stavba tohoto domu se mu podle
dobových zpráv snad stala osudnou – když na ni
jako 68 letý pán osobně dohlížel, spadl z lešení
a hlavou narazil na hromadu kamení. O tři týdny později byl poprvé raněn mrtvicí, nikdy se už
plně nezotavil. Již 25. března 1893 ustanovil nadaci, její zřízení cituji ve zkrácené podobě:
Závětní ustanovení ohledně držebnosti č. p. 49
v Jedovnicích, okres Blanenský na Moravě.
Moje vlastní držebnost č. p. 49 v Jedovnicích skládá
se z částí následujících:
a) Z domu jednopatrového, s vysokým přízemím,
jejž jsem vlastním nákladem byl dal vystavěti
v toku 1892. Tento dům má průčelí na ulici a jest
v nejlepším stavu stavebním;
b) z jednopatrového domu, vystaveném v r. 1877,
s dřevěnou pavlačí, kterýž stojí na dvoře;
c) ze zahrady, a sice z dolní a horní. Tato celá držebnost č. p. 49 v Jedovnicích jest úplně ohražena
zdí, která zachovati a udržeti se má povždy v dobrém stavu.
Nemaje z domu žádného jmění, byv již od mládí
poukázán sám na sebe a nucen sebe sama vydržovati, šetřil jsem přece každého krejcaru, krvavě
a velenamáhavě vydělaného, nepřeje sobě žádné
rozkoše nebo pohodlí, až konečně bylo mně možno
z těchto poctivě ušetřených peněz zakoupiti a dostaviti držebnost svou v Jedovnicích.
V čas nejtrudnějšího života mého, totiž když já
jako nejchudší student a již jako nejnuznější chla23
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pec přebývaje v Brně na studiích, nemohl od svých
chudých rodičů, kteří bydleli na náměstí čís. 73,
a kterýž dům také mým rodným domem jest, žádné podpory žádati, nalézal jsem ve kněžích ony milosrdné Samaritány, kteří mně, když ne vydatně,
tedy přece dle možnosti nějaké podpory poskytovali. Jelikož tedy za první základ k dalšímu mému
postavení mám děkovati kněžím, a nemoha se
těmto jmenovaným již vděčným ukázati, chci učiniti to aspoň tím, že pro případ svého úmrtí ustanovuji s dorozuměním své ženy svou poslední vůli
ohledně mého domu následovně:
Pro případ mého úmrtí ustanovuji a vyslovuji svou
poslední vůli, že vystavená budova mé držebnosti
pod číslem pop. 49 v Jedovnicích, jež jest nahoře
pod a) podotčena, má sloužiti za nadaci pro potřebné, zasloužilé a mravně zachovalé kněze katolické, českoslovanské národnosti, rodilé z Moravy
nebo ze Slezska a působivší v těchto dvou zemích.
Ucházel-li by se o nadaci též způsobilý kněz, narozený v Čechách, jenž však působil na Moravě
nebo ve Slezsku delší dobu, týž považován býti má
za způsobilého žadatele a toliko větší způsobilosť
má rozhodnouti mezi kandidáty, rodilými Čechy,
Moravany nebo Slezany. Dům tuto odkázaný, pod
a) naznačený, má míti v průčelí na ulici čitelný,
do oka padající nápis: „Nadační dům po professoru Frant. B. Ševčíkovi“ a sloužiti má za bezplatné
obydlí dvěma katolickým kněžím, a sice pro jednoho ve vysokém přízemí a pro druhého v prvém
patře. Kněží tito vybráni buďtež z chudých děkanů,
farářův a kaplanův a buďtež českoslovanské národnosti, jak nahoře podotknuto, a s vlastnostmi
tam uvedenými.
Právo dosaditi způsobilé kněze na nadační místo uděluji své manželce Františce pro dobu jejího života ve srozumění s farářem jedovnickým.
Po úmrtí mé manželky budiž toto právo přeneseno
na pana faráře jedovnického ve srozumění s panem děkanem dekanátu jedovnického. Byl-li by farář jedovnický zároveň děkanem okresu dekanátu
jedovnického, tedy v tomto případě má se srozuměti s panem farářem ostrovským anebo lipoveckým.
Nadační místo obsahuje mimo bezplatný příbytek
též bezplatné užívání části zahrady, sub c) uvedené, kterouž část zahrady a v které míře přináleží
k užívání jednomu každému nadačníkovi, ustanoví moje manželka s panem farářem jedovnickým.
24
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Pokud moje manželka žíti bude, jest oprávněna
vybrati sobě k doživotnímu užívání kteroukoli část
a jakoukoli výměru zahrady. Po její smrti buďtež
za poživatele považováni vícekráte dotčení dva
kněžští nadačníci, pak učitel, o němž doleji řeč
bude.
Dům ve dvoře stojící v roce 1877 vystavěný, na začátku této poslední vůle pod b) uvedený, odkazuji k doživotnímu užívání své manželce Františce,
jakož i požívání zahrady, jak nahoře uvedeno.
Po smrti mé manželky věnuji navždy tento pod b)
naznačený dům za nadaci k bezplatnému pobývání jednomu zasloužilému a do výslužby danému učiteli. Kdož ucházeti se hodlá o toto nadační
místo, musí prokázati, že jest rodilý Moravan anebo Slezan, českoslovanské národnosti, že po delší
dobu zdárně, dovedně a v duchu národním působil
v obecné škole na Moravě nebo ve Slezsku v jazyku
českém, že jest bezúhonných, dobrých mravův a že
požívá toliko skrovné pense, vůbec, že jest potřebný. Právo udělovati toto nadační místo pro učitele,
o němž je řeč, náleží panu faráři jedovnickému
ve srozumění s panem děkanem dekanátu jedovnického.
Pro případ, kdyby na řádné veřejné oznámení
a ohlášení o nadační místo kněze nepřihlásil se
způsobilý kněz, uděliti se má toto nadační místo
potřebnému, zasloužilému učiteli ve výslužbě. Týž
musí se prokázati vlastnostmi, jak výše uvedeno
ohledně učitele samostatně ucházejícího se o nadační místo pod b) naznačeném.
Předpokládám, že chování se kněze, popřípadě
učitele, tak i jejich služebných k mé milé manželce nedá se jinak mysliti, než-li zdvořilé, nicméně
podotýkám, že kdyby se toho stal opak, a moje
manželka měla od kněze, popřípadě učitele nebo
od jejich služebných příkoří, nadávky, pomluvy,
hrubé a surové jednání snášeti, tu bude oprávněna
takovému neslušnému obyvateli obydlí vypověděti na dva měsíce, ve kteréž neprodloužitelné lhůtě
musel by se nadačník vystěhovati a byt úplně opustiti. Takto uprázdněný byt zadal by se nanovo.
Jakožto záruku na zachování a udržení těchto
dvou, popřípadě tří nadačních míst věnuji rakouskou důchodkovou rentu dva tisíce zlatých. Tyto
cenné papíry buďtež vinkulovány a v pokladně
biskupské konsistoře v Brně uschovány. Z užitku
těchto cenných papírů mají se zapravovati škody,
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vzešlé na nadačních domech a zdi zahradní, jakož
i během času nastalé opravy. Též má se z tohoto
užitku zapravovati roční příspěvek za pojištění
proti ohni a náhodě jakož i z celé držebnosti připadající daně. Zbývající část ročních úroků má se
opět zúročiti, aby se utvořila záloha, z níž by mohly býti kryty větší výlohy za správu, jež nahodí se
delším průběhem času.
Dohlídku stran udržení obou domů, zahradní zdi
a plotu, jakož i zahrady samé, má míti pan farář
jedovnický; týž má se svědomitě starati o to, aby
vzešlé škody včas byly spraveny, totiž dokud snad
malé jsou a menším nákladem poříditi se dají;
protož je nadačník povinen každou i tu nejmenší
škodu ihned panu faráři oznámiti.
Nadačníci mají chovati obydlí v dobrém stavu, pořádku a čistotě a vystříhati se všeho jednání, jimž
by mohli obydlí znečistiti. Tíž mají zapravovati ze
svého potřebné opravy v obydlích, jakož i v zahradě, nemajíce nároků na zapravení z úroků zmíněné
jistiny per 2000 zl.
Nadačníci kněží mají, dokud jejich tělesné síly dovolí, sloužiti střídavě jednou za týden (dle možnosti v pátek) mši svatou za spásu mé duše; nadační
učitel má býti těmto mším svatým přítomen.
Tuto poslední vůli psal a podepsal jsem byl vlastní
rukou.
Ve Vídni dne 25. března 1893
F. B. Ševčík
12. prosince 1894 dodatkem k závěti navýšil
prof. Ševčík jistinu na 3.000 zlatých a doplnil, že
po jeho smrti má nárok na dům (domy) jeho žena,
nadační domy mají plnit svou funkci až po její
smrti, pokud by se neuvolila vzít kněze či učitele už za svého života. A 4. prosince 1895 sepsal
druhý dodatek – že kněží mají v případě potřeby
vypomáhat zdarma faráři, pokud jim síly dovolí;
že učitel musí být hudebníkem a musí zdarma vypomáhat na kostelním kůru; že místo pro učitele
má být zadáno hned po jeho smrti (ne až po smrti
manželky); že věci, které jsou uvedeny na zvláštním seznamu (obrazy atd.) musí v obou domech
zůstat navždy a nikdo nemá právo si je přivlastnit.
Prof. Ševčík zemřel krátce poté, 22. ledna 1896
ve Vídni, po další mozkové mrtvici. Další osud
Ševčíkovy nadace je nejasný. Nevím, zda bylo
naplněno rozhodnutí o okamžitém veřejném vypsání místa pro učitele. Díky p. Miloslavu Kubě-
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novi známe inzerát z Našince č. 29 ze dne 10. 3.
1907, str. 5: Konkurs. V nadačním domě professora Frant. B. Ševčíka v Jedovnicích u Blanska
zadá se doživotní bezplatný byt a část zahrady pro
učitele ve výslužbě za těchto od zakladatele stanovených podmínek: Uchazeč musí býti Moravanem
neb Slezanem českoslovanské národnosti, jenž
po delší čas zdárně, dovedně a v duchu národním
na české obecné škole na Moravě nebo ve Slezsku
působil a musí býti neúhonných, dobrých mravů,
jsa poukázán pouze na svou pensi. Dále musí býti
rozhodně hudebníkem, by v případě potřeby mohl
na kůře bezplatně vypomáhati. Bezdětný učitel
má při zadání tohoto místa přednost. Povinnost
nadačníka bude v pátek při mši sv. za zakladatele pana prof. Ševčíka se modliti. Uchazeči o místo
toto, kteří výše uvedenými podmínkami se vykázati mohou, nechť podají do 15. května žádost ovdovělé choti nadatelově pí. Frant. Ševčíkové v Olomouci, Mozartova třída 15, anebo po této lhůtě
přímo do Jedovnic (buď písemně neb osobně), kdy
ona tam po letní dobu již přebývati bude a vše bližší ochotně sdělí.
Mimoděk se dozvídáme, že poměrně mladá vdova Františka Ševčíková (*1857) přesídlila z Vídně
do Olomouce. Je otázkou, zda ustanovení nadace nezpůsobilo neshody s jedovnickým farářem,
protože nedlouho po smrti svého manžela přestává obdarovávat jedovnický kostel, důvodem
ovšem může být i pokles příjmů. Nadační místo
učitele snad obsazeno bylo, nadační místo kněze
patrně nikdy - ve farní „kronice“ není o takovém
knězi žádná zmínka.
Pak přišla první světová válka. Rakousko-Uhersko, kterému se nedostávalo peněz, vypsalo
postupně 8 tzv. válečných půjček (řekněme dluhopisů) – půjčovali občané (výrazně ochotněji
ti německy mluvící), obce, farnosti… (instituce
ovšem z donucení). Jedovnická farnost si na zajištění peněz pro stát sama musela půjčit u bank.
Po vzniku Československa ovšem nový stát neplnil závazky v míře dané Rakousko-Uherskem.
Tehdejší farář Rudolf Kalina k tomu poznamenal:
„Aby mohla rakouská říše pokračovati v neblahé
světové válce, počala vypisovati nezákonné válečné
půjčky, ke kterým byly i farní úřady nuceny. Celkem bylo (farností) upsáno válečných půjček nominálně 107.600 korun. Dokud trvala říše rakouská
25
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a úroky se z válečných půjček pravidelně vyplácely,
nepůsobily válečné půjčky faráři velkých starostí.
Hůře bylo po převratu 28. října 1918, kdy začaly
růsti dluhy u Živnostenské banky a ještě hůře roku
1921. Dluhy rostly náramně. Roku 1923 byly naše
církevní fondy dlužny celkem 181.697 Kč (vliv úroků). Farář činil zoufalé pokusy, aby dluhy poněkud
zarazil. Hledal pomoci na různých stranách, ale
nikdo pomoci neuměl a nechtěl. Roku 1924 byla
prodána nadační realita Fr. B. Ševčíka panu Al.
Bezroukovi za 105.000 Kč. Farář si vypůjčil z toho
obnosu 103.000 Kč... Roku 1927 farní a církevní
majetnosti splatily všecky dluhy i nadaci Fr. B.
Ševčíka.“
Nadační domy byly tedy prodány dříve, než Františka Ševčíková zemřela – i proto asi nebyl naplněn odkaz ohledně kněží. Není jasné, zda po prodeji staviteli Bezroukovi měla vdova dále zajištěn
pobyt v Jedovnicích formou věcného břemene,
spíše ale ne. Františka Ševčíková zemřela v nemocnici v Olomouci 3. ledna 1937 ve věku 80 let,
do rodinné hrobky v Jedovnicích byla pohřbena

7. ledna. Zajímavé je, že v r. 1927 nadace de iure
existovala dále (původní vklad 3.000 zlatých),
i když už nadační domy byly prodány.
Dílem Bezroukovým je patrně přeměna otevřené
pavlače v zasklenou dřevěnou „lodžii“ (foto Němcovi). Podle pamětníků prodali manželé Pavlíkovi (Jindřich *1927, +2011 a Jiřina, rozená Bezrouková *1931, +2003) nejdříve dnešní dům č. 49 (ten
pak vystřídal povícero majitelů) a po r. 2000 i č.
173 manželům Němcovým – ti odstranili dávnou
dřevěnou verandu. Dnešní stav je k vidění na dalším plánku, ten zachycuje i rozdělení původní
jedné nemovitosti na dnešní dvě samostatné.
Lze konstatovat, že celý velkorysý projekt nadace
skončil neúspěchem a z přání profesora Ševčíka se
nerealizovalo skoro nic. Může z toho ale plynout
jedno poučení – pokud děláme plány a prognózy
na více než 10 let dopředu, je to jen pošetilé hádání z křišťálové koule, protože: „Člověk míní, Pán
Bůh mění.“
Josef Plch

Duchovní sloupek
Logika
Nelze nic namítat proti procvičování mozkových závitů logickými úlohami, i když se řešené situace v praktickém životě vyskytují velmi
výjimečně nebo vůbec. Už jste někdy potřebovali rozdělit 6 jablíček, která jsou v krásném
košíku, šesti dětem tak, aby každé dítě dostalo
celé jablíčko, a přitom aby také jedno jablíčko
zůstalo v košíku? Trápila vás otázka, jak vší si26

lou hodit tenisovým míčkem, který není uvázaný, tak, aby se k vám vrátil, aniž by tomu napomohl jiný člověk nebo odraz od čehokoli? Nebo
jak vytáhnout míček z trubky osazené v zemi
při stavbě plotu, když trubka je příliš dlouhá
a úzká na to, aby do ní člověk strčil ruku? Dítě,
které tam ten míček hodilo, jiný nechce a kvůli
tomu ztracenému pláče. Půjdete pro krompáč,
rozbijete betonovou patku, vytáhnete trubku
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a míček z ní vysypete? Nebo budete dětský pláč
ignorovat? Že byste je za to řvaní seřezali, to
snad nikoho ani nenapadne. Nebo to má i jiné
řešení?
Logika je jistě užitečná věc, ale jako všechno,
tak ani ona nemá být přeháněna. Paní učitelka (skutečná) se ptala žáčka, proč napsal slovo
„klýč“ s tvrdým „ý“. Dítě bezelstně odpovědělo:
No přece proto, že je to od slova „zamykat“.
Logiku to má, ale paní učitelka přece jen musela trvat na tom, že v češtině takto přemýšlet
nelze. Na pravidla pravopisu je logika krátká.
Člověk se je buď naučí a řídí se jimi, nebo se
jeho sešit do češtiny červená a v dospělosti se
pak musí psaným sdělením vyhýbat, aby neklesla jeho společenská prestiž.
V mnoha oblastech života musí člověk něco
dělat prostě proto, že se to tak dělá, je to vyzkoušené, nařízené nebo rozumné. V chemii je
lepší lít kyselinu do vody než vodu do kyseliny.
Nejezdit na silnicích po správné straně a nedávat přednost na křižovatkách také zavání krchovem. A nikoho ani nenapadne posunout si
čas na hodinkách zpátky, aby přišel včas na nádraží.

Přesto někdy zkoušíme pravidla ignorovat. Dělat něco proto, že „se to dělá“, není moderní.
Někdy oprávněně, ale někdy se naše myšlení
podobá tomu „klýči“. Nevím, jak je tomu dnes,
my jsme se kdysi učili ve škole báseň „Dědova
mísa“ a já si přes 40 let pamatuji: „až se tobě
bude třásti ruka, koryto ti synek udělá“. Jedna ze zkušeností, která připomíná, že biblické
„jak chcete, aby jednali druzí s vámi, jednejte
vy s nimi“ platí i naopak: když s nimi jednáme,
jak nechtějí, budou s námi i ti nejbližší jednat
jinak, než chceme.
Když se snažíme řešit třeba i běžné životní situace, uplatníme obojí. Logiku i pravidla. Rozum
nám pomůže rozlišit, kdy máme dělat to, co
ostatní, a kdy ne. Pravidla nám pomohou, aby
se náš život pro samou logiku nestal nelogickým, zmateným, překombinovaným. Správná
řešení bývají obvykle jednoduchá. Jako u těch
úloh v prvním odstavci. Stačí dát jednomu dítěti jablíčko v košíčku, vyhodit tenisák přímo
nad sebe a trubku naplnit vodou, aby míček
vyplaval. A nezapomeňme, že odemykáme klíčem, že i záležitosti, které k sobě mají blízko,
se přesto mohou v podstatných detailech lišit.
Václav Trmač, farář

Napsali jste nám
Básničku o jedovnickém rybníku napsal pan
Karel Vágner z Podomí:
Olšovec
Olšovec je rybník krásný,
krásné lesy jsou jen kolem,
často se u něho zasním,
divé kachny letí kolem.
Proč Olšovec? Prý podle jména,
kdysi dávno, za pradávna
to bylo jméno hastrmana,
co v Jedovnicích přebýval.
Krásné je tam panoráma,
duši si tam často hojím,
když na břehu večer stojím,
sníval bych tam až do rána.
U Olšovce bych chtěl stárnout,
u rybníka každý večer,

dívat se, když vzlétne kačer,
nocí někam do neznáma.
Je to moje tiché přání,
ale spíš jen taký milý sen,
bývám z něho unesen,
stěží se mně někdy splní.

Asociace nositelů legionářských tradic
Kontaktní adresa: ANLET, Generála Píky 26, 160 00
Praha 6, internet: www.anlet.cz,
www.historickykaleidoskop.cz,
www.ceskypatriot.cz, e-mail: predplatne@anlet.cz
Žádost o podporu neziskového vzdělávacího
projektu – časopisu Historický kaleidoskop –
formou objednávky předplatného
Vážení,
představujeme vám neziskový projekt neziskového občanského sdružení – časopis HISTO27
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RICKÝ KALEIDOSKOP. Jeho cílem je podporovat u občanů České republiky, a zvláště u dětí
a mládeže, pocit hrdosti na svou zem a její
minulost, rozvíjet jejich znalosti historie, a to
zvláště období 20. století, v němž náš stát prošel
několika výraznými historickými zvraty.

Časopis seriózní formou seznamuje čtenáře
s událostmi, které by měli občané své
země znát. Osobními výpověďmi svědků,

rozhovory s přímými účastníky dějů přibližuje
veřejnosti atmosféru minulých dob, která
měla vliv na chování a rozhodování vládních
představitelů i jednotlivců. Snažíme se
zdůraznit, že každý člověk může přispět
ke svobodě celého národa. Že není malých
hrdinů, jen se pouze o některých nehovoří.
Naše neziskové sdružení ANLET je přesvědčeno, a potvrzují to stovky čtenářů, učitelů
dějepisu, historiků i mládeže, že vydávání tohoto časopisu je zvláště v dnešní době velmi
potřebné a přispívá ke zkvalitnění výchovy
a vzdělávání občanů, kteří i díky tomu neztratí
kontinuitu se svým národem. Tento magazín
by neměl chybět v žádné knihovně či škole.
Protože jeho vydávání je velmi těžce financováno pouze z příspěvků našich členů,
dobrovolných darů a předplatného, prosíme
Vás, abyste zvážili a podpořili jeho vydávání
formou objednávky předplatného pro Váš úřad
či místní knihovnu.
Cena za roční předplatné tohoto kvalitního
časopisu je pouze 350 Kč.
Výběr z obsahu předešlých čísel najdete
na www.historickykaleidoskop.cz
Možnosti objednávky časopisu:
Internetem na e-shopuAnletu nebo e-mailem
na predplatne@anlet.cz
S pozdravem
Ing. Jaroslav Houška, prezident ANLET
E-mail: jhouska@anlet.cz Tel.: 233 931 364

Pozvánky
Divadelní soubor Vlastimil Jedovnice
si letos připomíná 150 let od založení spolku
v roce 1863.
Pojďte to oslavit s divadelníky ve dnech 5.-6.
října 2013
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Program oslav:
Sobota 5. 10. 2013
• 16.00 hodin: Vzpomínka na zakladatele spolku - položení věnce na místním hřbitově
• 17.00 hodin: Zahájení výstavy - Kulturní dům
Jedovnice (Výstava – dokumentace činnosti
divadelního souboru bude přístupná do pondělí 7. 10. 2013 do 18 hodin.)
• 18.00 hodin: Setkání s Vlastimilem (program
DS Vlastimil, ZUŠ Jedovnice, Akcent) - sál
KD
Možnost občerstvení, tombola.
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Neděle 6. 10. 2013
• 18.00 hodin: Třikrát s Vlastimilem - kinosál
KD

Autorské představení s živou hudbou, které
mělo premiéru 28. 12. 2012
Povídky Sto euro, HARA-KIRI a Kudlanka pačesatá (představení cca 2 hodiny + jedna přestávka 15 minut).
Předprodej vstupenek na představení v prodejně Květiny Jaroslav Zelinka
www.vlastimil.webz.cz

připravuje tyto akce:
Neděle 6. 10. 2013, od 17.00 hodin,
start u Barachova
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Pátek 25. 10. 2013, od 17.00 hodin,
u Kulturního domu

BUBUŠOU- zábavný večer pro malé i velké,
soutěž o nejlepší dýni, opékání špekáčků.

Oslava vzniku Československa

Vedení obce zve všechny občany do slavnostního průvodu k připomenutí vzniku samostatného Československa.
Průvod se uskuteční v pátek 25. října.
Sraz od 17.40 na náměstí před budovou úřadu,
průvod vyrazí v 18.00 k bustě Tomáše Garrigue-Masaryka. Děti je vhodné vybavit lampiony.
Navázat by mělo Bubušou u kulturního domu,
připravené pionýry.

Olšovec, s. r. o., Jedovnice
si Vás dovoluje pozvat na

TRADIČNÍ VÝLOV
RYBNÍKU OLŠOVEC

POHÁDKOVÝ LES - kouzelná překvapení na cestě za odměnou. Zábava pro celou
rodinu.
Sobota 19. 10. 2013, v 15.00 hodin,
na Harbechu

sobota 26. října 2013, neděle 27. října 2013,
pondělí 28. října 2013 - hráz „U BAŠTY“
• stánkový prodej živých ryb (kapr, amur, tolstolobik, lín, candát, štika, sumec)
• občerstvení - speciality z ryb
• doprovodný program (kolotoče pro děti, jízda
na ponících)
• zajištěna posilová doprava na výlov na linkách IDS – JMK č. 201 a 231 (ze zastávek
Brno – Židenice aut. nádraží a zpět a Blansko
aut. nádraží a zpět)

ZŠ JEDOVNICE pořádá
8. JEDOVNICKÝ VINNÝ BÁL

DRAKIÁDA - pouštění draků pro všechny;
vlastního draka s sebou.

v pátek 15. listopadu 2013 ve 20.00 hodin
ve všech prostorách KD Jedovnice se skupinou
29
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Tom Sawyer Band a hostem večera, skupinou
Vinařští romantici Zdeňka Junáka
Můžete se těšit na zajímavé předtančení, výbornou zábavu, kvalitní košt vína s cimbálovkou, bohatou tombolu i občerstvení.
Předprodej vstupenek v kanceláři školy od
14. 10. 2013 (telefon 516 442 224)
Doprava z Jedovnic do Blanska po skončení
akce zajištěna.

Přijměte pozvání
MS Českého červeného kříže
na čtvrtek 28. listopadu 2013 od 17 hodin
do kinosálu kulturního domu
na hudební pořad
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Rozsvěcení vánočního stromu
Kulturní komise a ZUŠ Jedovnice zvou všechny
spoluobčany (děti zvláště) v sobotu 30. listopadu na slavnostní rozsvěcení vánočního stromu
na náměstí. Kulturní program začne v 15.30.

Olšovec s. r. o. Jedovnice
připravuje pro Vás

21. PŘEDVÁNOČNÍ KNIŽNÍ JARMARK
a 10. veletrh produktů z Moravského
krasu

Divadelní společnost HÁTA Praha

Na veletrhu se bude prezentovat většina výrobců, kteří jsou držiteli značky
„Moravský kras - regionální
produkt“.
sobota 7. prosince 2013, otevřeno od 8.00 do 16.30 hodin,
sál KD Jedovnice

pro Vás připravuje v kinosále KD Jedovnice divadelní představení

Divadelní soubor Vlastimil Jedovnice

SBOHEM PODZIME, VÁNOCE SE BLÍŽÍ.
Bližší informace budou na plakátech.

připravuje pro Vás

Zájezd do předvánoční Prahy
s návštěvou muzikálu „Mata Hari“

Na správné adrese

pátek 29. listopadu 2013, začátek v 19.00 hodin, kinosál KD
Autor: Marc Camaletti, režie: Marie Lorencová
V představení hrají: Lucie Zedníčková, Adéla
Gondíková, Jana Zenáhlíková, Ivana Andrlová, Veronika Jeníková, Ludmila Molínová,
Marcela Nohýnková, Lucie Svobodová, Olga
Želenská, Daniel Rous, Martin Zounar, Zdeněk Mahdal, Pavel Vondra, Zbyšek Pantůček,
Michal Jagelka, Martin Sobotka
Předprodej vstupenek v Informačním středisku na náměstí (knihovna), tel. 516 442 284.
30

Nový muzikál je připravovaný v divadle Broadway.
Autorem muzikálu je Michal David.
V muzikálu účinkují: Kateřina Brožová, Josef
Vojtek, Marek Vašut, Jiří Langmajer, Marian
Vojtko, Martin Stropnický, Alžbeta Bartošová,
Aleš Háma a další pražští herci a zpěváci.
Sobota 14. 12. 2013, cena vstupenky 700,- Kč,
cena dopravy 400,- Kč (vstupenky máme do 2.,
3. a 4. řady).
Zájemci, volejte co nejdříve Informační středisko Jedovnice tel. 516 442 284.
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Reklamy – inzerce

AIKO tour

•
•
•
•
•

Cestovní agentura Tomáš Zukal
Svitavská 1, 678 01 Blansko (stejný vchod jako do lékárny u „kruháče“)
Tel. 516 418 629, 602 658 665 • www.aikotour.cz • info@aikotour.cz
Provozní doba: Po-Pá 9-17 (ostatní dle domluvy)
ZAHÁJEN PRODEJ ZIMNÍCH ZÁJEZDŮ SE SLEVAMI ZA VČASNÝ NÁKUP
NA HORY I ZA SLUNCEM DO EXOTIKY
Prodej zájezdů mnoha velkých i menších CK z celé ČR včetně nabídek LAST
MINUTE za stejné ceny i se slevami jako při nákupu u pořádající CK bez jakýchkoli
poplatků navíc
Prodej zájezdů německých a rakouských CK s odlety především z Vídně,
Mnichova
Prodej vstupenek na kulturní akce v sítích Ticket Art, Ticketportal a Eventim
Letenky, mezinárodní autobusové jízdenky Student Agency, Tourbus, Eurolines
Cestovní pojištění, balonové letenky, dálniční známky
Možnost online rezervací a další informace na webu

www.aikotour.cz

STŘÍHÁNÍ
A ÚPRAVA PSŮ

Stříhání všech plemen psů
včetně stříhání drápků a mytí
psů.
Každý všední den na adrese:
Záměstí 183, Jedovnice.
Objednávky dle tel. domluvy
na čísle: 775 90 67 98
CENY JSOU INDIVIDUÁLNÍ,
DLE VELIKOSTI PSA A STAVU
JEHO SRSTI.
Stříhání již od 150 Kč,
kompletní ceník na
www.strihanipsu-jedovnice.cz

Veterinární lékařka
MVDr. Kateřina Zouharová

K Propadání 87, Jedovnice
Po, Út, Čt, Pá: 9:00-12:00; 14:00-17:30
St: 15:00-19:00; So: 9:00-11:00

Akce na říjen:
Čipování za 350Kč!!!

Bezkonkurenční cena
za trvalé označení zvířete.
Tel: 534 008 307, pohotovost:
603 380 480, www.vetka.cz
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