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Na obálce: Pověst o Macoše

Sousední Vilémovice letos slavily výročí 750 let 
od  první písemné zmínky. Asi nejznámějším 
místem, jež se s nimi pojí, je propast Macocha, 
která se nachází na  jejich katastru. Proto je ti-
tulní obrázek a s ním související text tentokrát 
věnován Macoše, přesněji pověsti o ní, o původu 
jejího jména. Kresba Mgr.  Jitky Vávrové zachy-
cuje kritický okamžik báchorky – matka (mace-
cha) se chystá svrhnout svého nevlastního syna 
do jícnu propasti. Ale jak to vlastně bylo?
Nevím, kdy a v jaké podobě jsem tu pověst slyšel 
poprvé. Do paměti se mi vryla verze, kterou jsem 
jako malý kluk četl ve staré knize, kterou jsme 
měli doma. Šlo o Moravské pověsti a pohádky. 
Příběh je poměrně komplikovaný: Ve Vilémovi-
cích žil kdysi havíř Hálek, oženil se, po narození 
syna Václava ale žena onemocněla a  zemřela. 
Oženil se podruhé, vzal si hezkou dívku z Os-

trova, i když ho někteří varovali. Narodil se jim 
druhý syn, ale ten stále churavěl. Matce se zdálo, 
že otec upřednostňuje prvorozeného Václava, 
žárlila, vadilo jí i to, že Václav má nárok na ne-
zanedbatelné dědictví po své matce... A protože 
Václav byl na rozdíl od jejího syna zcela zdráv, 
začala ho postupně nenávidět.
Aby pomohla svému synovi, přizvala moudrou 
ženu – ta jí ale jen řekla, aby se smířila s osudem, 
že její syn spěje ke smrti, a aby se o to více vě-
novala Václavovi. Neposlechla, vyhledala jinou 
vědmu, jež jí poradila, že nad propastí roste zá-
zračná bylina, která jejímu synu pomůže. Sou-
časně však dodala, že by pomohlo, kdyby Václav 
nežil. Nešťastná matka bylinu našla, ale rostla 
ve srázu, nebylo možno ji utrhnout. 
Více najdete na str. 27.

Josef Plch
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Starostovo okénko
Vážení spoluobčané,
během letních měsíců se konalo velké množství 
kulturních a společenských akcí. Chci poděko-
vat všem organizátorům za úsilí při jejich orga-
nizaci.
V měsíci červenci se sešlo zastupitelstvo ke své-
mu jednání, kde byl odsouhlasen projekt na vý-
stavbu cyklostezky Jedovnice - Krasová. Zde 
budou ještě probíhat jednání o  vybudování 
chodníku od Hrubé lípy k čerpací stanici.
Dále byla schválena smlouva na opravu sociál-
ního zařízení v kabinách SK.
31. srpna byla dokončena stavba opěrné zdi 
na Jiráskově ulici.
Kabiny fotbalistů byly dokončeny tak, aby se do-
mácí zápasy hrály u nás v Jedovnicích.
Byly opraveny komunikace k ZŠ a U Hrubé lípy, 
budeme pokračovat ulicí Na  Kopci, Tyršovou, 
K Propadání a na hráz rybníka Olšovce.
Do konce roku by měla být dokončena komuni-
kace v ulici Za Kostelem a na místním hřbitově 
probíhají práce na zprovoznění WC.
V  těchto dnech je dokončena oprava komuni-
kace mezi Jedovnicemi a  Kotvrdovicemi. Je to 
jeden ze stavebních objektů celého průtahu Je-
dovnice – Podomí. Byly obnoveny průtoky pod 

vozovkou, osazena nová svodidla a  upraveno 
celé odvodnění komunikace.
Okamžitě s  dokončením započaly práce 
na  opravě průtahu Jedovnicemi (frézování vo-
zovky), následovat budou stavební práce na ob-
rubnících a zpomalovacích prvcích.
Žádám všechny o omezení provozu po obci jen 
na nejnutnější případy.
Tato akce se dotkne nás všech, prosím o maxi-
mální toleranci, ohleduplnost a  pevné nervy. 
Termín dokončení je konec měsíce listopadu.
12. září se opět sešlo ke svému jednání zastupi-
telstvo, projednávaly se změny územního plánu, 
dotace z JMK a smlouvy na rekonstrukci scho-
diště k ZŠ a chodníku u fotbalového hřiště. S tím 
souvisí i odstranění naprosto shnilých lip v aleji. 
Samozřejmostí bude výsadba nových stromů.
Společně s odborem životního prostředí v Blan-
sku se snažíme řešit stav našich lip, zejména 
chráněných. V budoucnu se bohužel i tyto krás-
né stromy budou muset citlivě odstranit a  na-
hradit novými.
Na závěr mi dovolte, abych vám popřál krásné, 
snad i klidné podzimní dny.

Ing. Jaroslav Šíbl

Tři otázky pro tři „nové” zastupitele
Jedovnické zastupitelstvo má patnáct členů. 
Většina z nich zasedá na radnici již poněkoliká-
té, jen tři byli v roce 2014 zvoleni jako „nováčci“ 
(v  abecedním pořadí): Mgr.  Zdeněk Doležel, 
Bc. Michal Knecht a Bc. Lenka Šebelová, DiS. 
Tentokrát jsme se rozhodli oslovit právě je. Jak 
tedy po třech letech hodnotí své působení v za-
stupitelstvu?
1. Co vás přivedlo k rozhodnutí vstoupit do ko-
munální politiky (měli jste nějaký konkrétní cíl 
nebo oblast, na kterou jste se chtěli zaměřit)?
2. Co vás jako dosud nezkušené zastupitele 
mile a  nemile překvapilo? Změnil se nějak váš 
pohled na obecní problematiku, když jste začali 
více vidět do toho „jak to všechno funguje“?

3. Nakolik se vám zatím podařilo splnit sliby 
dané voličům a prosadit věci, které jste považo-
val/a za důležité?

Zdeněk Doležel
1. K  rozhodnutí mě přive-
dl neutěšený stav mnoha 
věcí, které vidím kolem 
sebe a  také způsob jednání 
obce se mnou jako obča-
nem. A  když mě oslovila 
skupina lidí, kteří vnímali 
věci podobně, nechal jsem 
se přesvědčit k tomu, abych 
kandidoval. Samozřejmě, 

že jsem viděl konkrétní věci. Třeba způsob jed-
nání zastupitelstva a  zápisy z  něho. Zajímalo 
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mě dění kolem stavby čističky a  napojení sou-
sedních obcí na naši kanalizaci. Zda to nebude 
to pro jedovnické spíš nevýhoda (ale to už bylo 
schváleno v  předchozím období). Zajímala mě 
dopravní situace v obci. S řešením nesouhlasím 
a  nemyslím si, že by mělo vypadat takto. Spe-
ciální položkou je křižovatka v  Chaloupkách, 
resp. řešení celého prostoru chaloupeckých kři-
žovatek.
Zmínil jsem jen některé záležitosti. Nedá se 
říct, že by přesně tohle byly moje cíle, takových 
věcí kolem sebe vidím víc. Mám Jedovnice rád. 
Chodím, koukám, přemýšlím, co s tím či oním 
problémem dělat, jak bych mohl prosadit lepší 
řešení.

2. Úplně prvním a  šokujícím zážitkem bylo 
povolební vyjednávání. To mě doslova dostalo 
do kolen. Říkal jsem si, že v komunální politice 
nemůže docházet k veletočům. Spletl jsem se.
Dalším zklamáním byl způsob jednání zastu-
pitelstva. Přál bych si a přeju si nadále, aby byl 
občanům otevřenější a vstřícnější. Změna toho-
to systému se však nepovedla. Na druhou stranu 
je však nutno říct, že nevidím zájem o  jednání 
zastupitelstva ze strany občanů. Většinou slyším 
jejich názory spíš někde na ulici nebo v restaura-
ci. To je velká škoda.
V jednání zastupitelstva jsem někdy překvapen 
pohledy kolegů na problémy. Jako zastupitel Je-
dovnic se snažím o to, aby rozhodnutí přinášela 
užitek jedovnickým občanům a budoucím gene-
racím. Podle mého názoru to o některých roz-
hodnutích rady a zastupitelstva nelze říct.

3. Je to jako v  životě. Něco se povede člověku 
více, něco méně, něco vůbec. Tak je to i v práci 
zastupitele. Navíc sám člověk neprosadí nic. Je-
den hlas zastupitele není příliš silný. Podařilo se 
např. prosadit rekonstrukci aleje u  fotbalového 
hřiště a chodníku za hřištěm, opravu ulice Ol-
šovecké, atd. Pokud se mě někdo zeptá na kon-
krétní věci, rád mu odpovím a vysvětlím svoje 
- naše názory.

Michal Knecht:
1. V souvislosti s mojí pracovní profesí a zkuše-
nostmi z policejní a úřednické činnosti jsem se 
často setkával s tím, že mě spoluobčané oslovo-
vali a žádali pomoc a radu s jejich záležitostmi. 

Na  konci minulého volebního 
období jsem byl osloven jed-
ním letitým zastupitelem, zda 
bych byl ochoten kandidovat 
do  obecního zastupitelstva 
a věnovat se tak práci pro roz-
voj obce. Uvědomil jsem si, že 
bych tím mohl cíleně pomoci 

celé řadě našich občanů. Lákalo mě podílet se 
na  rozhodování v  místě mého bydliště, a  tak 
aktivně podpořit stávající i nové projekty a akce 
v Jedovnicích.

2. Oceňuji konstruktivní a  věcnou spolupráci 
mezi členy zastupitelstva a  snahu řešit opera-
tivně aktuální záležitosti obce a  vzniklé pro-
blémy. Také kvituji vstřícnost a  spolupráci ze 
strany pracovníků obecního úřadu. Překvapilo 
mě velmi pozitivně, jak se zájmové složky v obci 
zapojují aktivně do dění v obci, např. sbor dob-
rovolných hasičů.
Nemile mě překvapil složitý a  finančně velmi 
náročný schvalovací proces při zadávání no-
vých zakázek a výběrových řízení. Mám na my-
sli např. vysoké finanční částky za  vypracová-
ní různých projektů v  rámci dotačních grantů 
a poté zdlouhavost a složitost schvalování.

3. Během mého působení v  obecním zastupi-
telstvu jsem zjistil, jak je tato práce nesmírně 
komplexní a  řeší se opravdu otázky ze všech 
oblastí života obce. V  obci se aktivně buduje, 
funguje a  rozšiřuje se dopravní infrastruktura 
v obci a pro občany je zajištěna kompletní ob-
čanská vybavenost. Aktivně se zúčastním práce 
v zastupitelstvu, podílím se na řešení aktuálních 
věcí a snažím se prosadit to, co je přínosem pro 
obec a naše občany. Zda se daří plnit sliby dané 
voličům, nechám na  posouzení občanům sa-
motným.

Lenka Šebelová se omluvila, 
že odpovědi nestihla vypraco-
vat. S  touto zastupitelkou jsme 
se ale setkali ve Třech otázkách 
v  minulém čísle Jedovnického 
zpravodaje (7+8 2017), které se 
týkaly hlasování o participativ-
ním rozpočtu.

Ptala se Soňa Plchová
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Informace z rady a zastupitelstva
Ve všech případech se jedná o anonymizované výpisy z usnesení  

v souladu s požadavky zákona na ochranu osobních údajů (Zákon č. 101/2000 Sb.)

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 52 ze dne 8. 8. 2017

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:
Rada městyse souhlasí
• s  podáním žádosti o  dotaci na  opravu fot-

balových kabin na dotační titul MŠMT Pro-
gram 133  530 Podpora materiálně technické 
základny sportu, Podprogram 133D 531 pod-
pora materiálně technické základny sportu – 
ÚSC, SK a TJ.

• se zajištěním vlastních nutných finančních 
prostředků na  dofinancování akce - Oprava 
fotbalových kabin z dotačního titulu MŠMT 
Program 133  530 Podpora materiálně tech-
nické základny sportu, podprogram 133D 531 
Podpora materiálně technické základny spor-
tu – ÚSC, SK a TJ

• se stavebními úpravami RD č.p. 400 na ul. Ba-
rachov dle předložené dokumentace, žadatel 
M. Ch., Jedovnice

• se stavebními úpravami chaty č.e. 278, na po-
zemku p.č. 1747/1, žadatel Mgr. S. G., Rousínov

• se stavbou Jedovnice – úprava DS, Šebe-
la, na  pozemku p.č. 2498/17, p.č. 1343 a  p.č. 
1344/1, žadatel firma Mopre, s.r.o., RS Vyškov, 
Žerotínova 2, 682 01 Vyškov

• navrženou úpravou křižovatky silnic II/373 
a  II/379 včetně úpravy stávajících autobuso-
vých zastávek a návrhu nových autobusových 
zastávek a  chodníků, žadatel Laboro ateliér, 
s.r.o., Jiráskova 334, 697 01 Kyjov

Rada městyse schvaluje
• Smlouvu o právu k provedení stavby a budou-

cím zřízení služebnosti se Svazkem vodovodů 
a kanalizací měst a obcí, ul. 17.  listopadu 14, 
680  01 Boskovice, týkající se pozemku p.č. 
1370/7

• smlouvu o  nájmu pozemků č. 0026000164 
s panem Ing. M. S., Brno

• smlouvu o  nájmu pozemků č. 0026000175 
s paní V. T., Brno

• nový odpisový plán dlouhodobého hmotného 
majetku na rok 2017 Základní školy Jedovni-
ce, okres Blansko, Nad Rybníkem 401, 679 06 
Jedovnice, dle předloženého návrhu

• rozpočtové opatření č. 6/2017 dle předložené-
ho návrhu.

Rada městyse nereflektuje
• na předkupní právo chaty č.e. 133
Rada městyse nesouhlasí
• se změnou Řádu rekreační oblasti a nesouhla-

sí s plavením koní v rybníku Olšovci.
Rada městyse na základě doporučení výběrové 
komise vybrala
• v rámci výběrového řízení na zakázku „Ven-

kovní digitální úřední deska na budově Úřa-
du městyse Jedovnice“ firmu SPOJMONT 
Brno, spol. s r.o., Křenová 210/64, 602 00 Brno

Rada městyse se ztotožňuje
• s odpovědí starosty městyse panu Ing. A. F., 

Jedovnice, na jeho e-mail ze dne 29. 7. 2017.

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 53 ze dne 5. 9. 2017

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse souhlasí
• se stavbou „Pitná voda Jedovnicko“ dle před-

ložené dokumentace, žadatel AQUA PRO-
CON, s.r.o., Palackého tř. 12, 612 00 Brno

• se stavbou „Lažánky – napojení na SV Jedov-
nice“, dle předložené dokumentace, žadatel 

AQUA PROCON, s.r.o., Palackého tř.  12, 
612 00 Brno

• se stavbou přístřešku u chaty č.e. 313, na po-
zemku p.č. 1747/1 dle předložené dokumenta-
ce, žadatel V. Č., Šlapanice

• s projektovou dokumentací ke stavbě „Stezka 
pro chodce a  cyklisty – zvýšení bezpečnosti 
chodců, Jedovnice – Krasová“, která bude 
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sloužit jako podklad pro územní a stavební ří-
zení, žadatel Odehnal projekt, s.r.o., 9. května 
1179/11, 678 01 Blansko

• s vybudováním brány na pozemku p.č. 1026, 
kterou bude zajištěno komunikační napojení 
dvorní části obecní knihovny, žadatelka J. Z., 
Jedovnice

Rada městyse schvaluje
• Smlouvu o právu k provedení stavby a budou-

cím zřízení služebnosti se Svazkem vodovodů 
a kanalizací měst a obcí, ul. 17. listopadu 14, 
680  01 Boskovice, týkající se pozemku p.č. 
2551/2

• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcné-
ho břemene č. 1040013053/001 se společností 
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 
370 49 České Budějovice

• smlouvu o  nájmu pozemků č. 0026000357 
s paní L. K., Brno

• smlouvu o  nájmu pozemků č. 0026000363 
s manžely J. a M. M., Brno

• smlouvu o  nájmu pozemků č. 0026000008 
s manžely D. a L. H., Jedovnice

• smlouvu o  nájmu bytu č. A1  3A2 na  ul. Za-
hradní 677 s  panem L.  S., Jedovnice a  s  BD 
Veselec, bytové družstvo, Havlíčkovo nám. 
71, 679 06 Jedovnice

• použití znaku městyse Jedovnice na  propa-
gačních materiálech Singletrail Moravský 
kras, z.s., Habrůvka 151, 679 05 Křtiny

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice č. 24 ze dne 12. 9. 2017
Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí Zastupitelstvo městyse Jedovnice:
1. schvaluje ověřovatele zápisu Bc.  Michala 

Prauseho a Bc. Lenku Šebelovou, DiS.
2. schvaluje program zasedání dle předložené-

ho a doplněného návrhu
3. schvaluje Dodatek č. 1 ke  smlouvě č. 

042862/17/OSV o  poskytnutí finanční 
podpory na  poskytování sociálních služeb 
z rozpočtu JMK ve výši 36.200 Kč

4. schvaluje Zprávu o  uplatňování Územního 
plánu Jedovnice s  pokyny pro zpracování 
návrhů změn

5.  schvaluje Ing. Jaroslava Šíbla, starostu měs-
tyse, jako tzv. určeného zastupitele, který 
bude spolupracovat s pořizovatelem při po-
řizování změn Územního plánu Jedovnice

6.  schvaluje smlouvu o dílo na realizaci zakáz-
ky „Venkovní digitální úřední deska na bu-
dově Úřadu městyse Jedovnice“, se společ-

ností SPOJMONT Brno, spol. s r.o., Křenová 
210/64, 602 00 Brno

7.  bere na vědomí zápis ze schůze Finančního 
výboru Zastupitelstva městyse Jedovnice ze 
dne 26. 7. 2017

8.  schvaluje smlouvu o dílo na realizaci stavby 
„Olšovec – přístupová komunikace“, se spo-
lečností Ekostavby Brno, a.s., U  Svitavy 2, 
618 00 Brno

9.  souhlasí s odstraněním 5 lip na p.č. 995 a p.č. 
996 z  důvodu realizace stavby „Olšovec – 
přístupová komunikace“ a  jejich špatného 
stavu ohrožujícího zdraví a bezpečnost ob-
čanů

10. schvaluje po  úpravách smlouvu o  dílo 
na  opravu schodiště k  ZŠ, se společností 
GRAS CZ, s.r.o., Na Kopci 83, 679 06 Jedov-
nice

11. schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2017 dle 
předloženého návrhu

Další důležité informace pro občany

Zelený odpad
Přistavení kontejneru - vždy v  sudý čtvrtek  
v 10 hod., odvoz druhý den - v pátek ve 12 hod.
Termíny v říjnu a listopadu 2017: 5. 10., 19. 10., 
2. 11., 16. 11. a 30. 11.

Umístění kontejnerů: ul. Vyškovská, Habeš 
(u  lomu), u  hřbitova, Barachov (parkoviště), 
Chaloupky (ul. K  Propadání), kulturní dům 
(parkoviště).

Příští zasedání Zastupitelstva městyse Je-
dovnice, které se bude konat v  říjnu nebo 
listopadu, proběhne  jako setkání s  ob-
čany v  kinosále KD. Přesné datum bude 
oznámeno nejméně týden předem. Zveme 
všechny občany!
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Sběrný dvůr
Otevírací doba: út 10.00-17.00, čt 10.00-17.00, 
so 9.30 - 15.30.
Poslední zákazník je odbaven vždy 15 minut před 
koncem otevírací doby!
Odpovědnou osobou je pan Milan Javorský - 
služební mobil: 702 125 025.
K uložení odpadu je pro občany Jedovnic povin-
ností předložit obsluze platný občanský průkaz 
(aby byl odpad převzat bezplatně).

Kompostéry 
Zájemci, kteří měli zájem o dodání nádob na 
kompostování, si je budou moci vyzvednout 
začátkem října na Sběrném dvoře Jedovnice. 
Datum a čas předání kompostérů bude zveřej-
něno na webových stránkách městyse a na JIK. 
Žádáme odběratele, aby si zjistili číslo parcely, 
na které bude kontejner umístěn (podmínka do-
tačního programu), a nahlásili ho při předání. 
Děkujeme.       

Anna Bayerová

Spolupráce s Diakonií Broumov

Místní skupina Českého červeného kříže dlou-
hodobě spolupracuje s  Diakonií Broumov, pro 
kterou provádí pravidelné i  mimořádné sbírky 
pro nás již nepotřebných věcí, které by jinak 
skončily v  popelnicích či kontejnerech. A  že 
jich není málo, o tom svědčí počty odevzdaných 
pytlů a krabic, které se pohybují od 250 do 350 
při každé sbírce.
Vámi darované věci jsou použity pro humani-
tární účely a pomohou mnohým českým sociál-
ně potřebným občanům. Dodávají je na základě 
požadavků do  různých domovů a  sociálních 
zařízení.
Materiál, který se nehodí pro humanitární po-
moc, je přetříděn a dále ekologicky a průmyslo-
vě zpracován.
O  tom se přesvědčili 30. srpna účastníci zájez-
du, který uspořádala MS ČČK s cílem navštívit 
Diakonii Broumov a seznámit se s využitím da-
rovaných věcí.
Pan ředitel s další spolupracovnicí pro účastní-
ky zájezdu připravili přednášku o činnosti této 
organizace s prohlídkou celého areálu. Zaměst-
návají 120 lidí za  minimální mzdu, některým 
poskytují i ubytování. Třídí 160 druhů materi-
álů podle kvality. Na třídění a zpracování se po-

dílejí i občané z okraje společnosti, kteří těžko 
hledají práci.
V loňském roce jsme byli požádáni v této oblas-
ti o  jednorázovou spolupráci Oblastní charitou 
Blansko. Myslíme si, že bychom mohli spolu-
pracovat více, ale vše záleží na domluvě a hlavně 
na potřebách charity.
Organizace podnikající v  této oblasti, ale i  ji-
ných, narážejí na  méně smysluplná rozhodnu-
tí nadřízených orgánů i  na  platnou legislativu, 
které jim mnohdy komplikují jejich práci.
Pokud nejsme požádáni o mimořádnou sbírku, 
provádíme ji pravidelně poslední neděli v únoru 
a poslední neděli v srpnu. V případě, že někdo 
potřebuje řešit likvidaci různých věcí třeba z dů-
vodu stěhování nebo úmrtí mimo tyto termíny, 
obraťte se na telefon č. 607 645 152, kde můžeme 
dohodnout, kam věci uložit do termínu konání 
sbírky.
O  přesných termínech jste vždy informováni 
způsobem v místě obvyklým, tj. prostřednictvím 
jedovnického Infokanálu a pomocí plakátků.
Děkujeme jménem potřebných a jménem Dia-
konie za vaši pomoc.

J. Holá, M. Gabrielová,
Místní skupina Českého červeného kříže

Z policejních záznamů

Zpráva o činnosti Policie městyse Jedovnice za období od 16. 7. do 15. 9. 2017

Obecní policie mimo jiné řešila v uplynulém ob-
dobí následující události:

• 2x žádost PČR DI Blansko o  spolupátrání 
po řidičích dopravních nehod na Havlíčkově 
náměstí, kteří z místa nehody ujeli.
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• 1x nález dětské koloběžky na  Havlíčkově 
náměstí. Sepsán úřední záznam, zveřejnění 
na infokanále. Nález uložen na služebně OP.

• 4x nález klíčů v k.ú Jedovnice. Sepsány úřední 
záznamy, zveřejnění na infokanále. Klíče ulo-
ženy na služebně OP.

• 3x odchyt volně pobíhajících psů. Přestupky 
- porušení OZV - vyřešeny uložením blokové 
pokuty.

• 1x nález peněženky s  finanční hotovostí 
a osobními doklady. O nálezu sepsán úřední 
záznam, vyrozumění majitele a předání.

• 1x oznámení krádeže slunečníků na ul. Bara-
chov. Vzhledem ke způsobené výši škody pří-
pad šetří Obv. odd. PČR Blansko.

• 1x přijato oznámení o  poškození osobního 
motorového vozidla stromem spadlým vlivem 
vichřice. Vozidlo bylo zaparkováno v chatové 
oblasti k.ú. Jedovnice. Ve věci sepsán úřední 
záznam, provedena fotodokumentace. Udá-
lost oznámena správci majetku městyse Je-
dovnice.

• 1x nález mobilního telefonu u rybníka Olšo-
vec. Sepsán úřední záznam, zjištění majitele 
telefonu a následné jeho předání.

• 26x předvolání pro nepřítomného pachatele 
přestupku v  silničním provozu. Přestupky 
následně vyřešeny uložením blok. pokut.

• 1x nález registrační značky v  k.ú. Jedovni-
ce, úřední záznam, zaslání na  Městský úřad 
Blansko.

• 1x asistence při dopravní nehodě dvou osob-
ních motorových vozidel, která se stala na ul. 
Na  Kopci. Nehoda vyřešena na  místě bez 
účasti dopravní policie.

• 5x asistence při zásahu likvidace spadlých 
stromů v chatové oblasti. K věci sepsán úřed-
ní záznam.

• 3x řešeno oznámení o parkování na vyhraze-
ném parkovišti na ul. Riviéra v k.ú. Jedovnic. 
Přestupky byly vyřešeny blokově příkazem 
na místě.

• 1x oznámen případ nezaplacení pohonných 
hmot na čerpací stanici v Jedovnicích. V prů-
běhu šetření vyšlo najevo, že nejde o úmyslné 
jednání nezaplatit za  PHM. V  dané věci ne-
byly naplněny skutkové podstaty tr. činu ani 

přestupku. Řidič následně odebrané PHM 
uhradil.

• Opakované kontroly rekreačních objektů 
v k.ú. Jedovnic. Pátrání po pachateli vloupání 
do chat.

• OP ve spolupráci s vyšetřovatelem HZS Blan-
sko objasnili sérii 5 požárů, ke kterým došlo 
v k.ú Jedovnic.

• Zajištění dopravní obslužnosti, zvýšený do-
hled nad silničním provozem při uzavírce 
na ul. Jiráskova a objízdné trasy ul. Kostelní, 
U Hrubé lípy. Dohled nad bezpečností silnič-
ního provozu - průtah Jedovnice.

• 11x případ porušení Rekreačního řádu rybní-
ka Olšovec - neoprávněné kempování a stano-
vání mimo prostor Autokempu Olšovec, s.r.o. 
Přestupky vyřešeny na  místě blokově nebo 
domluvou a  uhrazením poplatků na  recepci 
ATC.

• 4x zajištění dopravní obslužnosti při průjezdu 
zemědělské techniky městysem.

• 4x zajištění dopravní obslužnosti při pořádá-
ní sportovních a kulturních akcí.

• 17x vystaveno povolení k  vjezdu do  chatové 
oblasti.

• 10x výběr poplatků za užívání veřejného pro-
stranství a reklamy infokanálu.

• 5x případ rušení nočního klidu na ul. Na Kop-
ci, Kopeček a Havlíčkově náměstí. Přestupky 
byly vyřešeny na místě.

• Společný výkon služby s Obv. odd. PČR Blan-
sko, součinnost při šetření trestné činnosti 
páchané na k.ú. Jedovnic.

• V  uplynulém období strážníci šetřili celkem 
73 přestupků v  dopravě spáchaných na  k.ú. 
městyse.

Obecní policie nenahrazuje práci PČR. V na-
léhavých případech nebo při nedostupnosti 
obecní policie volejte prosím Policii České re-
publiky: Tísňová linka 158
Obvodní oddělení PČR Blansko: tel. 
974 631 396.
Úřední hodiny Obecní policie městyse 
Jedovnice:  
Středa: 13.00–17.00, tel. 723 204 979

Luděk Kolář – velitel Obecní 
policie městyse Jedovnice
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Společenská kronika

Jubilanti

Blahopřejeme všem jubilantům, kteří slaví naro-
zeniny v měsíci září a říjnu 2017.
Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a  spokojenost 
do dalších let života.

Září
 9. 9. Jan Chalupa, Podhájí 359, 84 roků
 11. 9. Ivas Kovařík, Jiráskova 510, 85 roků
 12. 9. Marie Ondráčková, Habeš 349, 86 roků
 15. 9. Drahoslav Kocman, Habeš 374, 85 roků
 18. 9. Ing. Josef Ondráček, Habeš 349, 88 roků
 18. 9. Marie Koubová, Legionářská 55, 92 roků
 19. 9. František Flek, K Propadání 143, 81 roků
 23. 9. Františka Sedláková, Absolonova 471,  

82 roků

Říjen
 10. 10. Štěpánka Matušková, Brněnská 99,  

81 roků
 10. 10. Eva Irainová, Hybešova 109, 85 roků
 11. 10. Marie Ševčíková, Havlíčkovo náměstí 

137, 85 roků
 12. 10. Anna Musilová, K Propadání 406,  

91 roků
 24. 10. Jiřina Poláčková, Zahradní 699, 80 roků
 28. 10. Zdeněk Pořízek, Jiráskova 236, 85 roků

60 roků manželství – diamantovou svatbu 
oslaví dne 26. 10. 2017 manželé Štěpánka a Jan 
Matuškovi, Brněnská 99

Přejeme manželům mnoho zdraví, štěstí a  po-
hodu do dalších společně prožitých let!

Vítáme mezi námi

V obřadní síni jsme uvítali tyto nově narozené 
děti:
• Michala Jančíka, Jedovnice,  

Havlíčkovo nám. 71
• Hynka Vágnera, Jedovnice, Na Kopci 636
• Jana Bezděka, Jedovnice, U Hrubé lípy 627
• Elišku Plíškovou, Jedovnice, Legionářská 506

• Dominika Grenara, Jedovnice,  
U Hrublé lípy 628

• Emu Pernicovou, Jedovnice, Legionářská 703
• Daniela Kvasnicu, Jedovnice,  

Havlíčkovo nám. 2
• Damiana Pírka, Jedovnice Na Kopci 634

Zdeňka Nečasová, matrikářka ÚM Jedovnice

Co se děje v mateřské škole

Září v mateřské škole Jedovnice

Slovo září v českém ja-
zyce můžeme zařadit 
do  podstatných jmen, 
ale také může být slo-
vesem. Jako podstatné 
jméno nám září při-
náší začátek školního 
roku pro naše děti. Od  slovesa si mnozí slibu-
jeme záři sluníčka v podobě „babího léta“, tedy 
slunečný podzim. Každý z vás si asi vzpomene 
na další věci, které nám září - a nemusí to být 
jen věci.

Přáním každé paní učitelky na začátku měsíce 
září jistě je, aby dětská očka zářila radostí ze 
shledání po  prázdninách nebo zvědavostí, co 
je čeká nového, a nebyly v nich slzičky smutku 
z odloučení se od maminky, tatínka, rodiny.
Letošní školní rok je již v plném proudu. Kapa-
cita jedovnické mateřské školy je plně obsazena. 
Do čtyř tříd jsme přijali celkem 37 nových dětí.
Nyní postupně navštívíme všechny třídy a  ze-
ptáme se paní učitelek, jak proběhla adaptace 
v jejich třídě, a co nového na děti čeká.
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Třída Žabky
Nejdříve vstoupíme do I. budovy mateřské ško-
ly, která se nachází hned u hlavní silnice na Ha-
vlíčkově náměstí. Ve  třídě Žabky působí paní 
učitelky Dana Zouharová a Lucie Klimešová.
„Začátek školního roku ve třídě Žabek proběhl 
v poklidu a bez pláče,“ říká paní učitelka Lucie. 
„Všechny děti, i ty nejmenší, se adaptovaly vel-
mi rychle. Začínáme si společně povídat a učit se 
znát a dodržovat pravidla ve třídě,“ dodává paní 
učitelka.
A co nového na děti čeká? „Mezi naše krátko-
dobé plány patří podzimní poznávací vycházka, 
která nese název Putování za skřítkem Podzim-
níčkem,“ odpovídá Lucie. „Jedná se o  vycház-
ku s  plněním úkolů: poznáváme blízké okolí, 
seznamujeme se s  barvami a  plody podzimu. 
Vycházku organizujeme v  rámci projektu Ka-
marádi Moravského krasu, který je součástí na-
šeho školního vzdělávacího programu. Účastní 
se jí všechny děti z  jedovnické školky. U před-
školních dětí se hned od  začátku zaměřujeme 
na  schopnost vyprávět ve  větách a  u  mladších 
dětí opravujeme jejich výslovnost a skloňování. 
Je toho hodně, co bychom chtěli dětem předat, 
ale nejdůležitější je pro nás pohodová atmosféra 
ve třídě, prosociální chování mezi dětmi, spolu 

se schopností naslouchat druhému, a především 
návykem slušného chování,“ doplňuje paní uči-
telka Lucie informace o prvním měsíci školního 
roku ve třídě Žabky.

Třída Kačenky
Opouštíme třídu Žabek a  chodba nás zavede 
k dalším dětem, ze třídy Kačenky.
Ve třídě Kačenky působí paní učitelky Alena Do-
stálová a Karla Pavlů.
„V  naší třídě máme letos devět nových dětí,“ 
říká paní učitelka Alena. „Adaptace stále probí-
há, ale řekla bych, že probíhá bez větších obtíží. 
Vzájemně se seznamujeme, tvoříme si pravidla 
soužití. Plně využíváme výhody smíšeného ko-
lektivu dětí, kdy je samovolně nastaveno učení 
mladších dětí od  starších a  utváření respektu 
mezi jednotlivými věkovými skupinami.“
Co nového na  děti čeká, nám prozradí paní 
učitelka Kája: „Naše třída se bude zaměřovat 
na  výtvarné, pracovní a  dramatické činnosti. 
V podzimních měsících máme v plánu provádět 
vycházky do okolí, sbírat přírodniny a ty potom 
dále využívat při tvoření. Budeme si povídat 
o zahradě, o práci na poli, učit se nové hry a zpí-
vat písně s doprovodem klavíru.“
Jak ale poznamenává paní učitelka Alena: „Ne-
řekla bych, že to bude nové, ale určitě to bude 
jiné, protože děti jsou jiné, jsou o  rok starší 
a zhruba jedna třetina dětí je nových.“

Třída Kapříci
Přes dvůr se dostaneme do II. budovy mateřské 
školy, která se nachází naproti poště, na  ulici 
Zahradní. Zde v  přízemí navštívíme třídu Ka-
příci. Působí zde paní učitelka Jitka Petrželová, 
asistentka pedagoga Marie Bezděková a  nová 
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posila našeho pedagogického týmu, paní učitelka 
Barbora Šenková. A jak tedy proběhla adapta-
ce zde? „Pokud jde o moji adaptaci, jsem velice 
spokojená. Postupně si s  dětmi na  sebe zvyká-
me,“ komentuje s  vtipem nová paní učitelka. 
„První dny k nám některé nové děti přicházely 
s pláčem a vztekem,“ upřesňuje průběh adaptace 
dětí paní učitelka Jitka. „Ten ale netrval dlouho, 
záhy pláč či vztek vystřídala zvědavost a děti se 
přidaly do hry nebo povídání.“
A  co nového na  děti čeká? „Utváří se nový 
kolektiv, kamarádské vztahy,“ pokračuje v  od-
povědi paní učitelka Jitka. „Být kamarádem se 
dítě mnohdy učí, a to je to, na co se v naší třídě 
nyní zaměřujeme. Další důležitou kompetencí, 
ke které děti vedeme, je umět se sám o sebe po-
starat. Samostatnost je pro děti velkou výhodou. 
Ovšem nesmí chybět pocit jistoty a  bezpečí, 
který je založen na vzájemné důvěře mezi dět-
mi a  pedagogem,“ vysvětluje výchovný záměr 
paní učitelka Jitka. „V měsíci říjnu se společně 
s  dětmi těšíme na  nový program v  Domě pří-
rody v Moravském krasu pod názvem Čím žije 
podzim,“ dodává k podzimním aktivitám paní 
učitelka Barbora.

Třída Hastrmánci
Poslední navštívenou třídou budou Hastrmán-
ci. Zde působí paní učitelka Monika Křivanová, 
paní ředitelka Jitka Kučerová a školní asistentka 
Lenka Štěpánková.
Na  otázky odpovídá paní učitelka Monika. 
„Ve  třídě Hastrmánků adaptace na  prostředí 
školky stále probíhá. Ranní slzičky se objevují 
nejen u  mladších dětí, ale i  u  nově zapsaných 
předškoláků. Letos těch předškoláků máme 14, 
a to je více než polovina ze všech dětí ve třídě,“ 
s  úsměvem komentuje paní učitelka Monika. 
„Od  toho se budou také odvíjet naše činnosti. 
Hned na  začátku jsme začali na  konkrétních 
situacích, které vznikají ve  věkově smíšeném 
kolektivu dětí, vyvozovat pravidla chování. Tak 
například když řekneme pozor na  pusinkové 
pravidlo, znamená to, že se nehádáme, říkáme 
si hezká slova, umíme pozdravit, poprosit i po-
děkovat, neskáčeme si do řeči. A podobně je to 
s  dalšími pravidly. Blíže máme tato pravidla 
zpracovaná na našich webových stránkách.“

A  co nového na  děti čeká? „Na  děti mimo ji-
ného čekají zajímavé úkoly, které jim budeme 
předkládat formou barevných grafických zna-
ků. Úkoly mají různou obtížnost a  zahrnu-
jí oblasti sluchových her, společenských her, 
orientace v  prostoru, čtenářské a  matematické 
pregramotnosti, oblast motoriky jemné, hrubé 
a grafomotoriky, pracovní a výtvarné činnosti. 
Úkoly pro děti vybíráme na základě předchozí 
diagnostiky. Předškoláci se učí odpovědnosti 
za splnění úkolu,“ odkrývá zákulisí pedagogické 
práce paní učitelka Monika.
Co k  tomu dodat na  závěr? Dítě se hodně učí 
nápodobou. Prvotní a nejdůležitější je pro dítě 
vzor rodičů. Pokud chcete, aby vaše dítě rádo 
četlo, učilo se, jedlo zdravě, bylo šťastné, začněte 
u sebe. Dítě vaše chování bude samovolně přebí-
rat. Po nástupu dítěte do mateřské školy se stává 
paní učitelka dalším vzorem v chování i jedná-
ní. Dítě může být osobností učitelky dost ovliv-
něno. Není to nic nového, již Komenský zdůraz-
ňoval, že by učitel měl žít příkladným životem, 
nabádá také k  tomu, aby se děti a  učitelé učili 
od sebe navzájem, aby se navzájem poslouchali.
Proto přeji všem dětem, jejich rodičům a  uči-
telům, aby si vzájemně naslouchali a  učili se 
respektu a  toleranci. Ať nejen v měsíci září oči 
našich dětí září spokojeností a štěstím.

Mgr. Jitka Kučerová
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Z lavic základní školy
V posledním červnovém týdnu hostila jedovnic-
ká základní škola opět po roce žáky a vyučující 
z  německé partnerské školy v  Aschheimu. Psali 
jsme o tom více v minulém zpravodaji (7+8 2017). 

Tentokrát přinášíme fotografickou vzpomínku 
na  společnou vycházku přes Rudické propadání 
do Rudice k větrnému mlýnu.

Příměstský tábor při ZŠ Jedovnice 2017

Prázdniny letos opět začaly příměstským tábo-
rem při ZŠ Jedovnice. Tentokrát se tábor nesl 
v  kulturně-turistickém duchu. Děti během tří 
dnů navštívily nedaleké pozůstatky středověké 
osady Bystřec, historickou část Brna a  hrad 
Buchlov.
V  pondělí 3. 7. 2017 jsme zahájili tábor cestou 
do zaniklé osady Bystřec. Děti si během výpravy 
vyzkoušely terénní hru, v  níž se snažily odpo-

vídat na  otázky, přičemž nápovědu jim tvořila 
okolní příroda. Cílem cesty byly tedy pozůstat-
ky již zmíněné osady a opékání špekáčků. Kaž-
dý si vysloužil také ovoce a Fruko na posilnění 
a zpáteční cestu…
V úterý 4. 7. 2017 jsme se vypravili na prohlíd-
ku historického Brna. V Brně nás čekaly velice 
zajímavé programy, a to ,,Po stopách brněnských 
pověstí“ a  ,,Labyrint pod Zelným trhem“, vždy 
s  průvodcem. Seznámili jsme se několika br-
něnskými pověstmi, např. o brněnském drako-
vi, o brněnském kole aj. Dále jsme měli možnost 
nahlédnut do  tajemných zákoutí středověkých 
chodeb a sklepů, kde byla např. i alchymistická 
laboratoř a  trestnice. Po výborném obědě jsme 
se vrátili zpět do Jedovnic.
Náš tábor jsme zakončili pátečním výletem 
na  jeden z  nejstarších hradů v  České republi-
ce, na  hrad Buchlov. Autobus nás vyzvedl pří-
mo v Jedovnicích a zavezl až na místo. Na děti 
čekala na  hradě prohlídka okruhu s  názvem 
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,,S pastelkami po hradu“. Každý dostal pastelky, 
tematické omalovánky s  kvízem a  na  základě 
prohlídky si vše doplňoval. Po  prohlídce jsme 
si dali výborný oběd v místní restauraci. Bohu-
žel už nám nevyšel čas na návštěvu zámku, ale 
mohli jsme si prohlédnout alespoň přilehlé zá-
mecké zahrady.
Poděkování patří všem dětem, které se tábora 
zúčastnily, chovaly se vzorně a  plnily zadané 

úkoly. Doufáme, že si každý odnesl alespoň pár 
poznatků, které mu utkvěly v paměti a na letoš-
ní příměstský tábor bude s úsměvem a rád vzpo-
mínat.
My se na další společné akce a zážitky s vámi bu-
deme těšit i v letošním školním roce!

Mgr. Regina Rusová

 Školní rok 2017/2018 na ZŠ Jedovnice

V  tomto školním roce nastoupilo na  jedovnic-
kou základní školu celkem 354  žáků, kteří se 
budou vzdělávat v 17 kmenových třídách. Kromě 
místních z Jedovnic se jedná o žáky z okolních 
obcí - z Rudice, Kotvrdovic, 
Krasové, Vilémovic, ale 
také ze vzdálenějších, např. 
Senetářova nebo Ochozu 
u  Brna. Na  slavnostním 
zahájení 4.  9. v  KD jsme se 
vzhledem k tomuto počtu ne-
sešli tedy všichni, žáci 8. a 9. 
ročníků si svůj úvodní den 
odbyli již v budově školy.
Tak jako každé léto zde o prázdninách žáky vy-
střídali řemeslníci. Byly zrekonstruovány pod-
lahy v 1. patře školy, osazeny nové pisoáry na so-
ciálních zařízeních. Byl vymalován kompletně 
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celý provoz školní kuchyně a prostory školního 
klubu. V  tělocvičně byly vyměněny staré svě-
telné zdroje za  nové LED panely. Poslední no-
vinkou je nový hlavní elektrorozvaděč, který již 
bylo nutné vzhledem k množství elektrospotře-
bičů ve školní budově také vyměnit.
Ve  školním roce 2017/2018 bude jedovnická 
škola zapojena do  několika projektů. V  rámci 
aktivit financovaných z ČNFB se uskuteční ve-
lice oblíbené výměnné pobyty žáků se školou 
v Aschheimu, žákům ze sociálně slabých rodin 
budou bezplatně poskytovány obědy z  nadace 
Women for Women.
Naše škola pokračuje v  projektu ERASMUS+, 
který je zaměřen na  finanční gramotnost  
na 1. stupni. V rámci tzv. šablon budeme pokra-
čovat ve  vzdělávání žáků ohrožených školním 
neúspěchem a  v  poskytování služeb školního 
psychologa.
Co se týká mimoškolních aktivit během školní-
ho roku, je připravena řada tradičních akcí, ale 
i novinek. Žáci 1. a 2. ročníku zahájí již v měsíci 
září plavecký výcvik. Uskuteční se letos také ja-
zykový pobyt v Anglii, stejně tak výměnné po-
byty žáků v partnerských školách v bavorském 

Aschheimu a  také v Tatranské Lomnici. Usku-
teční se volba Miss školy a  pěvecká přehlídka 
Jedovnická kuňka. Pro žáky 1. i  2. stupně při-
pravujeme lyžařské výcvikové kurzy. V  rámci 
regionálního sdružení Cirsium se žáci naší školy 
zúčastní řady sportovních aktivit a také znalost-
ních soutěží v matematice, anglickém a českém 
jazyce. Ve školní jídelně si mohou žáci i nadále 
vybírat ze dvou obědů, pro zájemce připravuje-
me na velkou přestávku i svačinky.
V tradiční podzimní termín se uskuteční již 12. 
vinný bál, tentokrát je jeho datem pátek 3. 11.
Všechny zákonné zástupce žáků bych upozor-
nil na podzimní termín konzultací, kterým je 
úterý 7. 11. Všichni mají možnost se zúčastnit 
v tento den voleb do školské rady, která bude 
v novém složení pracovat další 3 roky.
Za  všechny zaměstnance základní školy bych 
chtěl popřát našim žákům v nastávajícím škol-
ním roce co nejlepší výsledky, aby chodili do je-
dovnické školy rádi, aby měli chápavé a spraved-
livé učitele a aby se ve škole dozvěděli vždy to, co 
vědět chtějí.

Mgr. Bc. Michal Souček, ředitel ZŠ Jedovnice

Sběr starého papíru

I v letošním školním roce organizuje ZŠ Jedov-
nice tradiční podzimní sběr starého papíru. 
Sběrová akce proběhne ve  dnech 25. – 30. 10. 
2017, kontejner bude přistaven za budovou školy 
a po cely týden bude možné do něj sběrový papír 
odevzdávat.

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

Vedení ZŠ Jedovnice

Novinky a zajímavosti ze ZUŠ

Nový školní rok v ZUŠ – další posun ke kvalitě

Vážení čtenáři, řečeno 
slovy písně „čas letí jako 
bláznivý“ a  my se opět 
scházíme na prahu nového 
školního roku. Je mi ctí vás 
pozdravit jménem všech 
zaměstnanců Základní 
umělecké školy v Jedovni-
cích.

Za  rok jsme se posunuli zase o kus dále a dří-
ve odvážné vize se pozvolna stávají skutečností. 
Po  létech provizorních řešení se letos konečně 
podařilo přesunout všechny tři obory školy 
do odpovídajících prostor a pod jednu střechu. 
Konečně tedy mají vlastní zázemí nejen žáci 
a  učitelé hudebního oboru, ale také výtvarníci 
a tanečníci. Je nutné dodat, že by to nebylo mož-
né bez vstřícnosti a  pochopení managementu 
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střední průmyslové školy. SPŠ základní umělec-
ké škole velmi pomohla a pro potřeby naší vý-
uky vyčlenila dvě podlaží budovy B. Vážíme si 
toho a věříme, že symbióza škol, které společně 
sdílejí nejen budovy, ale i  stejného zřizovatele, 
bude do budoucna prospěšná všem.
V  prvním poschodí tzv. pavilonu tedy od  le-
tošního září nově sídlí výtvarný a taneční obor 
společně s  učebnou hudební nauky. Postupem 
času zde bude vybudován také multifunkční sál, 
který je dosud umístěn v budově mateřské ško-
ly. Ve  druhém patře je již od  roku 2015 pevně 
etablován hudební obor a  administrativní zá-
zemí. Plánovaný přesun sálu bude nutný nejen 
vzhledem k  pochopitelným požadavkům orga-
nizace výuky, ale také z důvodu očekávané po-
třeby zvýšení kapacity MŠ v  souvislosti s  nově 
přijatou školskou legislativou.
Ačkoliv ještě není vše hotovo a  nově získané 
prostory budou vyžadovat řadu investic, již nyní 
je posun v  kvalitě učeben pro nehudební obo-
ry ve  srovnání s minulostí markantní. Jakmile 
se nám podaří získat prostředky k vybudování 
multifunkčního sálu, bude po  bezmála 40 le-
tech konečně komplexně a  snad již definitivně 
vyřešen problém chybějící budovy pro základ-
ní uměleckou školu. Jedovnická „ZUŠka“ se tak 
bude moci konečně zařadit mezi uznávané školy 
nejen svými výsledky, ale i  vybavením a  záze-
mím.
Nejdůležitější pro školu ovšem nejsou prostory, 
ale žáci. Asi nikoho nepřekvapím informací, že 
i  letos je naše kapacita bezezbytku zaplněna. 
Nově se dlouhodobý převis poptávky po  umě-
leckém vzdělávání snažíme řešit otevíráním 
výukových programů v  rámci doplňkové hos-
podářské činnosti, což nám platné předpisy 

umožňují. Takto jsme formou kroužků začali 
vyučovat například přípravnou hudební výcho-
vu v základní a mateřské škole či přípravné stu-
dium v tanečním a výtvarném oboru. V rámci 
doplňkové činnosti máme v úmyslu do budouc-
na otevřít brány umělecké školy také dospělým. 
První vlaštovkou v  tomto směru by měly být 
připravované kurzy keramické tvorby určené 
zájemcům z řad široké veřejnosti. Tyto vzdělá-
vací aktivity jsou podporovány i  projektovými 
výzvami v rámci regionálních operačních pro-
gramů, takže v případě zájmu budeme nabídku 
podobných titulů rozšiřovat.
Naši každodenní práci pravidelně prezentuje-
me i na veřejnosti. Umělecké výkony žáků ZUŠ 
letos budete moci zhlédnout na  tradičních, ale 
i premiérových koncertech, výstavách a dalších 
kulturních programech různých formátů. Jejich 
ucelený přehled najdete na  webových strán-
kách školy www.zusjedovnice.eu v  rubrice Ka-
lendář akcí. Na  tomto místě si dovolím zmínit 
např. připravované koncerty našeho Big Bandu 
v Blansku v rámci Martinských slavností 11. lis-
topadu či na náměstí Republiky 22. prosince.
Samozřejmě chystáme také účast v uměleckých 
soutěžích vyhlašovaných jak ministerstvem 
školství, tak i dalšími subjekty po celé republi-
ce. Například už v říjnu vyrazí naši žáci do Pra-
hy na Mezinárodní písňovou soutěž Bohuslava 
Martinů. Zkrátka, čeká nás spousta práce a úko-
lů.
Pevně věřím, že začínající školní rok bude úspěš-
ný a dětem, rodičům i učitelům přinese jen samá 
pozitiva a  pokud narazíme na  překážky, tak je 
společnými silami určitě zvládneme. Ať se vám 
všem v novém školním roce daří!

Mgr. Josef Škvařil
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Hola hola, výtvarka volá...

Prázdniny už odnesly vlaštovky s  sebou a  žáč-
ci zahájili nový školní rok. Pro nás, výtvarníky, 
je to taková malá premiéra, protože v  letošním 
školním roce konečně pracujeme v nových pro-
storách. Takže, kdo nás bude hledat, musí projít 
malou brankou k areálu SPŠ, hned naproti vejít 
do  budovy B, kterou původně celou využívali 
naši průmyslováci, poté vydupkat do  prvního 
poschodí, ze schodiště vejít na chodbu, zabočit 
vlevo... a po pár krocích – Heuréka! – jste u cíle!
Před vámi dveře a  za  nimi světlá a  prostorná 
učebna, pravý protiklad toho, v  čem jsme po-
slední léta fungovali. Je sice pravda, že v  dů-
sledku stěhování občas nemůžeme něco najít 
a  některé věci ještě nefungují tak, jak by měly, 
ale ten, kdo se někdy stěhoval, pochopí a my to 
v  krátké době určitě vychytáme natolik, aby-
chom se tu cítili jako doma.
Už na  tom všichni intenzivně pracujeme 
a  Adriana Mašová pro jistotu výtvarně zvele-
bovala skříňky na chodbě už během prázdnin. 
Ostatní se do toho obuli hned zpočátku a věřte 
nevěřte, začíná se to tu pěkně vybarvovat.

Ovšem nová učebna není jedinou premiérou 
tohoto školního roku. V  rámci zamýšleného 
otevírání umělecké školy široké veřejnosti při-
pravujeme na období adventu předvánoční ke-
ramický kurz pro dospěláky. Pokud tento záměr 
osloví dostatečný počet zájemců, budeme na-
bídku podobných kurzů v  budoucnu postupně 
rozšiřovat.
Další příjemnou zprávou po  prázdninách bylo 
zjištění, že jeden z obrázků, které jsme na konci 
školního roku posílali do soutěže „Jičín – měs-
to pohádek“, zaujal porotu. Blahopřejeme tedy 
Daniele Basovníkové, která se svou Rumcajsí 
variací obsadila ve své věkové kategorii 1. místo.
Věřím, že se nám v  novém ateliéru a  v  novém 
školním roce bude dařit a naši žáci budou zís-
kávat nejen ceny v  soutěžích, ale především je 
výtvarná práce bude bavit a přitom si osvojí vý-
tvarné dovednosti společně se schopností obje-
vovat svět fantazie a krásy v běžném životě.

Mgr. Jitka Vávrová

Tanečníci v novém

Jak už všichni žáci tanečního oboru vědí, od le-
tošního září máme krásný nový sál, který se 
nachází v  prvním poschodí budovy B areálu 
SPŠ. Některé prvky vybavení zde sice ještě chy-
bí a  budou v  průběhu školního roku postupně 

doplňovány, ale již nyní lze odpovědně říci, že 
zázemí tanečního oboru se dostalo na úplně no-
vou úroveň.
Tak, jak se na opravdový taneční sál sluší, nechy-
bí zde rozměrná zrcadla, která jsou tzv. „třešnič-
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kou na  dortu“ celé učebny. Malé parádnice se 
před zrcadly s  oblibou nakrucují v  nových ta-
nečních úborech, zato velké tanečnice si poctivě 
zkouší nové kombinace a  průběžně kontrolují, 
zda mají vše správně provedené. Už se těšíme, až 
začneme nacvičovat na pomalu se blížící vánoč-
ní vystoupení. Už teď však mohu říci, že o místa 
co nejblíže u zrcadel bude boj.
Během školního roku ovšem nebudeme pouze 
v učebně. Čekají nás tradiční i nová taneční vy-
stoupení, soutěže i exkurze. Už v říjnu opět na-
vštívíme se staršími žákyněmi den otevřených 
dveří na  taneční konzervatoři v  Brně, který se 
koná ve dnech 13. - 14. 10. 2017. Věřím, že tato 
návštěva bude opět motivačním impulsem pro 
tvorbu dalších choreografií.
Chtěla bych popřát všem žákům příjemný vstup 
do nového školního roku – a mladým taneční-
kům, ať se jim v novém sále krásně tančí.

Lenka Csevárová, DiS.

Děti a mládež

Mateřské a rodinné centrum Dymáček

Dymáčkoviny číslo 5

Vážení rodičové, prarodičo-
vé a děti,
jedno přísloví říká „když 
něco skončí, tak i  něco no-
vého začíná“, což platí právě 

v této době, kdy skončilo léto a začíná podzim. 
Jistě budou deštivé dny, ale i dny naplněné slun-
cem. A na to se můžeme všichni těšit.
Konec prázdnin jsme oslavili jinde než v Jedov-
nicích. A to v Blansku. Akce s názvem Odrážed-
la se uskutečnila dne 26. srpna 2017 od 9 do 11 
hodin na dopravním hřišti. Jednalo o poskytnu-
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tí prostor profesionálního dopravního hřiště 
pro výchovu dětí k dopravě. Fotografie napoví…

Harmonogram cvičení Dymáček:  
• Cvičení v Dymáčku, úterý: 10.00–11.00 (pro 

děti 2-3 roky), kulturní dům (případné změny 
uvádíme na webových stránkách nebo Face-
booku, děkujeme za pochopení)

• Cvičení se Sabinou, čtvrtek: 10.00–11.00 (pro 
děti od 3 let), kulturní dům

• Cvičení se Sabinou a Mirkou, čtvrtek: 17.00 
–18.00 (pro děti nižšího školního věku), so-
kolské hřiště, v  případě nepříznivého hřiště 
počasí KD

Napište si do diáře:
• 7. října 2017 - Drakiáda, od 15 hodin, mís-

to bude určeno dle pole k dispozici, uvedeno 
na webových stránkách a Facebooku

• Přednáška na téma „Pánevní dno“ v měsíci 
říjnu nebo listopadu, v  pondělí v  Dymáčku, 
trvání cca 2 hodiny (1 hodina teorie + 1 ho-
dina cvičení), kapacita 10 až 15 lidí, v přípa-
dě zájmu budeme opakovat. Bližší informace 
uvedeme na webu nebo FB.

Nezapomeňte, že veškeré informace dáváme 
také na Facebook a webové stránky www.mar-
cdymacek.cz. V  případě, že vám cokoli chybí 
nebo vás zajímá, obraťte se na nás.

Těšíme se na vás… 
členky Rady Dymáčku

Skauti

V září světlušky září
Druhou zářijovou středu se již stalo pravidlem, 
že náměstí u nás v Jedovnicích rozsvítí světluš-
ky. Ani letos tomu nebylo jinak. A tak 13. září, 
již pošesté, vzlétly skautky z  dívčího 6. oddílu 
Jedovnice, aby sbíraly dary pro Světlušku, na-
dační fond Českého rozhlasu. Ten svítí na ces-
tu všem nevidomým v České republice a přispí-
vá jim na  speciální pomůcky, výcvik vodících 

psů a  podporuje u  nevidomých jejich talent. 
Skautky ve  světluškovských tričkách chodily 
nejen po  náměstí s  typickými tykadly a  vybí-
raly do  zapečetěných kasiček ve  tvaru luceren. 
Za  drobný finanční příspěvek si mohli dárci 
vybrat odměnu v podobě již známých propisek 
a tykadel a nově i peněženek a zubních kartáč-
ků. Dohromady se nám s vaší pomocí podařilo 
vybrat rekordních 16.006 Kč, což je o  3.917 Kč 
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více než loni. Zároveň můžeme s radostí říci, že 
za šest let, kdy Jedovnice svítí, jsme společně vy-
brali krásných 65.552 Kč.
Mockrát děkujeme! 

Přehled skautských schůzek 
pro školní rok 2017/2018
Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se 
šance žít naplno. Být aktivní a najít vlastní mís-
to ve světě. Skauting je příležitost rozvíjet nejen 
sebe, ale i své okolí.
Chtěli bychom tímto pozvat všechny děti z  Je-
dovnic i  okolních vesnic do  našich skautských 
oddílů. Schůzky probíhají pravidelně každý tý-
den a určitě se můžete přidat i nyní. Pro vstup 
do Skautu není žádná horní věková hranice (vý-
jimku tvoří oddíl Benjamínků, který je určen 
dětem z  MŠ). Pokud si nejste jistí, co Skaut je 
a co se v něm dělá, můžete nám napsat, případně 
přijít na schůzku a na vše se zeptat.

• 4. chlapecký oddíl (pro kluky od  1. třídy) - 
úterý 17.05-19.00 - sraz u  klubovny, Josef 
Plch - 733 305 360, josefplch@email.cz

• 3. chlapecký oddíl (pro kluky od 1. třídy) - 
středa - 17.00-18.30 - sraz u Redy, Ondřej 
Stejskal - 605 288 353,  
stejskalond@gmail.com

• 6. dívčí oddíl (pro holky od 1. třídy) - středa 
- 17.00-19.00 - sraz u KD, Jana Gabrielová - 
737 959 166, J.Gabrielova@seznam.cz

• Benjamínci (pro děti od 5 do 6 let - kluci 
i holky) - čtvrtek - 17.15-18.15 - sraz u klu-
bovny, Jana Gabrielová - 737 959 166,  
J.Gabrielova@seznam.cz

• Více informací o Skautu na webu:  
www.skaut.cz a o dění ve středisku na našem 
FB: Skautské středisko Jedovnice

Nechte své děti vyrůstat ve Skautu!
Gábina Plchová

Pionýři

Robinsonův ostrov
Tématem pro letošní tábor jsme se nechali in-
spirovat televizní reality 
show – Robinsonův os-
trov. Čtyřicítka odváž-
ných jedinců byla vysa-
zena na  opuštěný ostrov 
ve  Vísce u  Jevíčka, kde 
celý týden bojovala o pře-
žití.
Přežít na  pustém ostro-
vě není jen tak. Musíte si umět rozdělat oheň, 
obstarat dostatek jídla, ubránit si své teritorium 
a navíc bojovat o body pro svůj kmen.

Soutěže prověřovaly nejen rychlé nohy, byst-
rou mysl, ale i týmového ducha. Bohužel každý 
večer jeden z kmenů musel dojít na kmenovou 
radu, kde proběhlo hlasování o  nejslabším je-
dinci týmu, který byl vyslán na ostrov Vyhnan-
ství. Jediná cesta z ostrova zpět bylo vykoupení 
se za získané mince.
Týden utekl jako voda, které jsme si tentokrát 
na táboře opravdu užili. A jak říká motto soutě-
že: „Přežije jen nejlepší – takže všichni.“

Peťa

Pohádková záhada vyřešena
Nikdo z vás jistě netušil, že v naší knihovně úpl-
ně na  půdě je ukryta truhlice s  pokladem Po-
hádkového království šneka Krasíka. Jenomže 
klíč od ní zmizel!
Zoufalá paní knihovnice se dozvěděla o detek-
tivní kanceláři, kterou pionýři přes léto provo-
zovali na svém příměstském táboře, a pozvala si 
je přímo na místo činu, aby vypátrali zloducha, 
který ukradl klíč od truhlice s pokladem. Pátrá-
ní tak mohlo začít.
Detektivové díky podezřelým předmětům, 
které nacházeli, navštívili dílnu Mydlidědka 
v  Lažánkách, propast Macochu, Sloupsko-
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šošůvské jeskyně, Rudické propadání a mnohá 
další tajuplná místa v okolí Jedovnic. Samotný 
pachatel detektivy dosti trápil a podstrkoval jim 
falešné klíče. Poslední den se podařilo nalézt 
ukradený klíč a truhlu vrátit zpět do knihovny.
Paní knihovnice byla za vyřešený případ velmi 
vděčná. Odměnila nás drobnými cenami a jako 
jediným nám odkryla tajemství truhlice, kterou 
uložila zpět na tajné místo na půdě.

Spajdík

Cirkus bude…
a taky opravdu byl. První společná schůzka nás 
provedla pod cirkusovým šapitó. Plnili jsme 
úkoly vhodné pro artisty. Cestou jsme potka-

li i  cvičenou kachnu, kterou odvážnější mohli 
i  pohladit. V  cíli nás čekalo výborné klaunské 
představení a  odměna v  podobě klaunských 
nosů. Všichni, kdo byste měli zájem trávit 
s  námi svůj volný čas, přijďte za  námi do  klu-
bovny, schůzky už začaly.
• Kuňky (1.–2. třída)  

- každé úterý od 17.00–18.30 h.
• Rosničky (3.–4. třída)  

- každý pátek od 16.00–17.30 h.
• Skokani (5.–9. třída)  

- každou středu od 16.00–17:30 h.

Sraz u naší klubovny za kulturním domem.

Více informací + fotky na  
www.pionyr.jedovnice.cz

Sport

Poděkování fotbalistů

SK Jedovnice děkuje městysi Jedovnice za pod-
poru při rekonstrukci kabin a  sociálního zá-
zemí pod kulturním domem. Zároveň chceme 
poděkovat dodavateli stavby a  všem, kteří se 
na  prázdninových úpravách brigádně podíleli 
včetně prací na hřišti a přispěli tak ke zlepšení 
kvality a komfortu prostředí pro naše fotbalisty, 
hosty a rozhodčí.

Výbor SK Jedovnice

 TJ Sokol Jedovnice

Jedovničtí sokolové v Děčíně
Zástupci výboru jedovnického Sokola a pěvecký 
sbor Píseň se o víkendu 16.-17. 
září zúčastnili akce u  příleži-
tosti 185. výročí narození br. 
Miroslava Tyrše, zakladatele 
sokolského hnutí, v  jeho rodi-
šti v  Děčíně. Pořadatelé (So-
kolská župa Severočeská - No-
vákova a město Děčín) připravili na sobotu pro 
širokou veřejnost sportovní a kulturní program, 
v  rámci kterého si členky Písně např. vyzkou-
šely hod oštěpem, zatančily si salsu, zúčastnily 
se bubnového workshopu a potkaly se se zpěvá-
kem Ondřejem Rumlem. Neděle byla věnována 

vzpomínce na  br. M. Tyrše položením věnců 
k  jeho pomníku na  nábřeží Labe a  vystoupe-
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ním sokolských souborů - Písně a roudnických 
mažoretek. Program vyvrcholil slavnostním 
průvodem od pomníku na nádvoří děčínského 
zámku (Tyrš se totiž narodil jako syn zámec-
kého lékaře). Jedovnice reprezentovaly svým 
vystoupením nejen zpěvačky, ale i praporečníci 
Jaroslav a Jakub Vávrovi, členové Sokolské strá-
že, která měla pietní akt na starosti.

Rozvrh hodin cvičení TJ Sokol 
Jedovnice v kulturním domě 
ve cvičební sezóně 2017-2018

17.00–18.00 18.00–19.00 19.00–20.00 20.00–21.00

Po
nd
ěl
í

  Body & Mind
Radka 
Hromková

Cesta (ženy) 
– slet
Věra Přibylová,
Milada 
Sotolářová

Út
er
ý

mladší žáci/-
kyně
Lubomír Paar
 

cvičení 
senioři/-ky
Miroslava 
Štěrbová

aerobik
Monika 
Gregorová

Princezna 
republika 
(senioři) – slet
Kateřina 
Klimešová

St
ře
da

  kalanetika
Jitka Vávrová

tanečky - 
Tetiny
Ivana 
Hemzalová

Čt
vr
te
k

rodiče s dětmi
Sabina 
Králová,
Miroslava 
Kakáčová

 zumba
Radka 
Hromková
 

Spolu (ženy, 
muži) – slet
Jaroslav 
Vávra

Sletová štafeta
(po uzávěrce) Sletová štafeta 2017, která proběhla 
/ projela Jedovnicemi 23. 9., odstartovala nácvik 
skladeb na XVI. Všesokolský slet a připomně-
la blížící se 100. výročí vzniku naší republiky 
v  roce 2018. Ze všech koutů republiky i  ze za-
hraničí, kde Sokol působí, se 24. 9. sešla „sleto-
vá poselství“ v Tyršově domě v Praze. V oblasti 

naší sokolské župy projelo pět blanenských a bo-
skovických cyklistů trasu štafety s následujícími 
zastávkami: zahájení v Kunštátu u  sochy krále 
Jiřího, sokolovna ve Svitávce s přijetím starosty 
jednoty, opravená bývalá sokolovna v Sudicích, 
sokolovna v Boskovicích s přijetím místostaros-
ty města, sokolovna a  obecní úřad v  Benešově 
s  přijetím starosty obce a  starosty jednoty, bý-
valá sokolovna ve Žďárné, sokolovna v Lipovci, 
úřad městyse v Jedovnicích s přijetím místosta-
rostky obce A. Bayerové a s vystoupením pěvec-
kého sboru Píseň a křižovatka u ředitelství ČKD 
v Blansku. Poté byl štafetový kolík předán v Tiš-
nově zástupcům župy Pernštejnské.

 Kateřina Klimešová, starostka 
TJ Sokol Jedovnice

Rozhovor aneb Seznamte se…

S Annou Bayerovou ještě jednou: o kempu a jeho hostech

Vedoucí jedovnického kempu Olšovec jsme vy-
zpovídali již v minulém čísle zpravodaje (7+8 / 
2017), tam jsme se ale věnovali především téma-

tu street-dancové akce SDK Europe, a to i z po-
hledu organizátorů tohoto setkání.
Dnešní druhá část rozhovoru s Annou Bayero-
vou se bude zabývat tím, jak to v  jedovnickém 
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kempu chodí v  průběhu sezony, jak a  kam se 
kemp posunul během posledních let, co se zde 
daří a  nedaří. Paní vedoucí pro nás připravi-
la několik přehledných tabulek týkajících se 
návštěvnosti kempu. Ale rozhodně nejde jen 
o množství turistů, nýbrž také o kvalitu ubyto-
vání, o to, co může kemp nabídnout jednotliv-
cům i větším skupinám. 
I  tentokrát máme v rozhovoru navíc speciální-
ho hosta: z pozice návštěvníka kempu, ale také 
z pozice odborníka si s námi povídal doc. PaedDr. 
Eduard Hofmann, CSc., vedoucí Katedry geo-
grafie na  Pedagogické fakultě Masarykovy 
univerzity, který byl zrovna v době mé návštěvy 
v  kempu Olšovec se skupinou svých studentů. 
Věděli jste, že na  MU mají speciální předmět 
Integrovaná terénní výuka – Jedovnice? Jde o tý-
denní kurz, který se každoročně koná právě 
v kempu Olšovec.
XX Jak byste zhodnotil jedovnický kemp, pane do-

cente? Řekl byste, že se ubírá správným směrem? 
Myslíte, že od roku 2014 je zde patrný pokrok?
Do Jedovnic jezdím se studenty již od roku 1995, 
takže vím, že se zde po velmi dlouhé době za-
čalo do obnovy investovat až v roce 2008. Areál 
tak celé roky chátral a samozřejmě není možné 
zrekonstruovat všechno najednou. Ale dá se 
udělat každý rok aspoň něco, a to se tu děje. Na-
příklad letos pěkně zrekonstruované „sociálky“ 
u recepce.

Cesta postupných kroků je správná. Úroveň 
ubytování se posunula hodně, a  to můžu po-
soudit, protože znám hodně kempů po  celém 
světě. Ten jedovnický se opravdu – v některých 
formách ubytování – nemusí stydět ani ve srov-
nání se zahraničními kempy.
XX Co se vám zde tedy nejvíce líbí?

Velkou výhodou jedovnického kempu je čle-
nitost prostoru, dá se tak vyhovět různým po-
žadavkům jednotlivců, rodin s  dětmi i  větších 
skupin. Také je velmi dobré, že zde existuje ši-
roká škála možností ubytování od nejlevnějších 
chatek a míst pro stany až po komfortní bunga-
lovy. Obrovský potenciál pak představují zděné 
budovy, které umožňují nabídnout např. zázemí 
stanujícím hostům, aby se v  případě deštivého 
počasí měli kde usušit; větší skupiny ubytované 
v malých chatkách pak můžou využít k poseze-
ní i  zábavě společenskou místnost (prostor bý-
valé pizzerie). Co je ale nejdůležitější, jsou zde 
i  vhodné prostory pro výukové účely, kemp se 
tak může zaměřit na  školní skupiny - jsou zde 
výborné podmínky pro různé typy terénní vý-
uky, sportovní či adaptační kurzy a  podobně. 
Takové možnosti většina jiných kempů nemá!
Kemp je samozřejmě nejvíce vytížen v  letních 
prázdninových měsících, ale právě nabídkou 
pobytů školám je možné významně prodloužit 
ubytovací sezónu. Strategie zaměřující se na mi-
mosezónní „vzdělávací turistiku” je velice ro-
zumná.
XX Co byste ještě kempu Olšovec doporučil?

Dalším soudobým trendem je zaměřit se na ko-
operaci s dalšími zařízeními v regionu - nebrat 
je jako konkurenci, ale spolupracovat a  navzá-
jem se doporučovat. Do Jedovnic lidé jezdí pře-
vážně kvůli blízkosti jeskyní Moravského krasu, 
ale je toho zde přece mnohem víc! Vhodnou 
formou mohou být slevové karty, podobně jako 
např. na Lipně mají LipnoCard, tady by mohla 
být nějaká „Krasová karta”, která by turisty při-
vedla např. do větrného mlýna v Rudici, muzea 
perleťářství v  Senetářově, do  lanového centra 
Velká dohoda a podobně. Čím více zajímavých 
možností se hostům nabídne, tím delší dobu 
v kempu zůstanou, a to je pro region výhodou…
Pan docent brzy musel spěchat za studenty a  já 
jsem tedy v rozhovoru pokračovala s paní Baye-
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rovou. Otázek mě napadalo spousta, rozhodně 
víc, než kolik se sem může vejít...
XX Jaká je obsazenost kempu během roku, 

v hlavní sezóně a mimo ni? Jakou část návštěv-
níků představují organizované skupiny, kolik 
přijíždí individuálních hostů? Máte třeba spo-
čítáno, kolik bylo celkově ubytovaných za jed-
notlivé roky? Kolik z nich bylo cizinců a odkud 
přijeli? Jak dlouho zde průměrně zůstali?
Počet návštěvníků ATC Olšovec se za poslední 
3 roky zvýšil. Těší nás, že mnozí hosté se vracejí 
opakovaně. Zaměstnanci kempu se snaží nejen 
zlepšit kvalitu ubytovacích kapacit, ale také roz-
šířit nabídku služeb. Další důvodem větší ná-
vštěvnosti je také skutečnost, že mnoho turistů 
volí kvůli bezpečí dovolenou raději v ČR než v 
zahraničí. V roce 2016 většina ubytovacích zaří-
zení v ČR, stejně jako jedovnický kemp, hlásila 
ČSÚ vyšší obsazenost – obdobná situace je i v le-
tošním roce. Statisticky vyhodnocujeme nejen 
počty hostů, ale především počty přenocování. 
To je velmi důležitým ukazatelem, protože jed-
nodenní pobyty jsou pro provozovatele finančně 
nejnáročnější. Na setkání zástupců různých de-
stinací z ČR zaznívá opakovaně názor, že je tře-
ba návštěvníkům představit co nejširší nabídku 
zajímavých míst dané lokality, aby hosté zůstá-
vali v ubytovacích zařízeních, na stejném místě 
minimálně 2 noci, aby tam trávili svůj volný čas 
(v  regionu tak zůstanou finance za  stravování, 
volnočasové aktivity, další nákupy atd.) Ten-
to trend je celorepublikový (můžeme sledovat 
na různých webových portálech nabídky hlavně 
třídenních pobytů). Také doba čerpání dovo-
lené se za posledních 5 roků změnila – jezdí se 
na kratší dovolené.
V  následujících tabulkách jsou zařazeny infor-
mace o obsazenosti ATC za období 2015 – 2017

Počty individuálních hostů + počty přenocování 
v ATC Olšovec 2015–2017 v období letních prázd-
nin (červenec – srpen, nezapočítány dětské tá-
bory a soustředění)

2015 2016 2017

Turisté osoby
přeno-
cování

osoby
přeno-
cování

osoby
přeno-
cování

z ČR 7507 15635 8549 17932 8498 18929
ze zahraničí 1086 1786 1390 2309 1630 2591

Průměrný počet přenocování byl v letní sezoně 
2017 nejvyšší za posledních 5 roků (2,1 noci).
Ze zahraničních hostů zůstávají nejdéle turisté 
z Nizozemí; většina hostů však kempem pouze 
„projíždí“, tedy zůstává krátkou dobu (návštěva 
Punkevních jeskyní a Macochy).

Počty individuálních hostů + počty přenocování 
v ATC Olšovec v období leden – červen (nezapo-
čítány školy)

2015 2016 2017

Turisté osoby
přeno-
cování

osoby
přeno-
cování

osoby
přeno-
cování

z ČR 3023 4985 3874 6545 4078 7013
ze zahraničí 390 610 355 524 580 1264

V zimních měsících je návštěvnost je velmi níz-
ká. V jarních měsících zůstávají turisté v kempu 
Olšovec průměrně 1,6 dne. Turisté z ČR přijíž-
dějí především na  víkendové pobyty, a  to jak 
individuálně, tak jako organizované skupiny – 
především na různé srazy. Během týdne přijíždí 
do kempu především školy. ATC Olšovec nabízí 
prostory pro terénní výuku, dlouhodobě spolu-
pracuje i s brněnskou Masarykovou univerzitou.
Ze zahraničních hostů jich nejvíce přijelo ze 
Slovenska, Polska a  Nizozemí. Z  nejvzdáleněj-
ší země přicestovali letos 4 hosté z  Austrálie, 
v roce 2016 pak 6 hostů z Nového Zélandu.
XX A co již zmiňované školní skupiny? Kolik jich 

přijelo?
Celkem za  jarní období (duben – červen 2017) 
ubytovaných žáků a studentů bylo 1343.
MU Brno a VUT Brno 192 studentů
gymnázia a SOŠ (11 škol)  585 žáků 
 a 42 pedagogové
základní školy (18 škol) 566 žáků 
 a 61 pedagogů
V letošním roce kempové prostory také využilo 
v  letních měsících více zájmových skupin pro 
uskutečnění letních soustředění.
XX No a jak to v kempu vypadá teď na podzim? 

Začíná se už ukládat k zimnímu spánku?
Kdepak! V  prvních 14 zářijových dnech paní 
kuchařky připravovaly až 160 porcí denně pro 
ubytované žáky různých škol (plná penze, po-
lopenze, snídaně bufetovou formou). Do polovi-
ny října má zadánu rezervaci ještě několik škol 
na 2-3 denní pobyty se stravováním a přenoco-
váním v hlavní budově.
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Každý víkend se také na  podzim koná v  kem-
pu nějaká akce (výstavy psů, srazy). V  sobotu 
23.  září se uskutečnil Pochod české státnosti, 
kdy se z kempu vydalo 800 účastníků na  trasy 
v délce 5, 10, 15, 21 a 26 km. 
Na  tzv. „pizzerii“ jsou zamluvené prostory pro 
rodinné oslavy a různé srazy také do listopadu, 
kdy je provoz v této části kempu do jara ukon-
čen. Poslední říjnový týden pak čekají na  za-
městnance náročné přípravné práce na  výlov 
rybníka Olšovce.

Následně už pak ale opravdu čeká pracovníky 
fáze zazimování sezónních ubytovacích kapacit, 
sprch, WC atd.
Děkuji všem zaměstnancům a  brigádníkům 
ATC, kteří se odpovědným způsobem a pracov-
ním úsilím podíleli a podílí na provozu jedov-
nického kempu Olšovec v letošním roce.
My děkujeme za zajímavý rozhovor.

Připravila Soňa Plchová

Kultura

Zájezd do Aschheimu 7. - 9. 7. 2017

Bavorské město Aschheim se stalo cílem červen-
cového zájezdu, který uspořádala komise pro 
mezinárodní spolupráci pro občany Jedovnic 
a Kotvrdovic. Mnozí z nich navštívili naše part-
nerské město poprvé, někteří již poněkolikáté 
a měli příležitost jej tak lépe poznat.
Historii a  život v  Aschheimu nám přiblížil 
starosta města, p. Thomas Glashauser, a samot-
ným městem nás poté provedli členové komise. 
Nejvíce nás nadchlo sice malé, ale zajímavě ře-
šené archeologické muzeum. Zaujalo nás i pozo-
rování „lyžařů” na místní vodní nádrži – u nás 
na  Olšovci máme něco podobného (wakeboar-
ding u kempu), ale v Aschheimu odvážlivci jezdí 
na velkém okruhu s různými „skokánky”.

Dalším bodem programu, který pro nás němečtí 
přátelé připravili, bylo hlavní město Bavorska – 
Mnichov – se svými historickými památkami.
Během přátelského posezení jsme pak měli 
možnost vzájemně se poznat, procvičit si kon-
verzaci v němčině či angličtině a podělit se o na-
byté zážitky.
Všem, kdo se o nás v Aschheimu s tradiční po-
hostinností starali, patří naše poděkování. Již 
teď se těšíme se na další společné setkání.
Naši cestu podpořil Fond česko-německé bu-
doucnosti, děkujeme i jemu.

Marie Doleželová, komise pro 
mezinárodní spolupráci

a Soňa Plchová
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Pozvání na výstavu Heleny Hlušičkové v Galerii Ševčík

Galerie Ševčík pořádá od 28. 9. do 28. 10. pro-
dejní výstavu obrazů a  soch známé brněnské 
výtvarnice Mgr. A. Heleny Hlušičkové. Výstava 
je přístupná v  otvíracích hodinách galerie, ale 
je možné se domluvit i na jiném termínu na tel. 
čísle 724 205 653. Vstupné se neplatí.

Petr Ševčík

Co je to VDO? Zahraje s Moravěnkou!

Vážení hudební přátelé!
Připravujeme vystoupení Velkého dechového 
orchestru (VDO) Jedovnice na neděli 22. října 
2017 odpoledne v 14 hod. v  sále kina. V dru-
hé polovině koncertu bude opět mimořádné 
vystoupení Brněnské Moravěnky se zpěváky 
a humoristou Liborem Pantůčkem.
Jedovnice se staly hudební velmocí, zásluhou 
ZUŠ, jejich ředitelů, obětavých učitelů a  trpě-
livých rodičů. Z  této široké hudební základny 
jsme postavili VDO. Chceme tak posunout zase 
o  kousek výš hudební umění hráčů a  hudební 

vnímání posluchačů této zatím v  Jedovnicích 
neobjevené hudební krásy. Jsou to skladby tro-
chu jiné, než jsme zvyklí poslouchat, bez zpěvu, 
prokomponované, plné nových spojení zvu-
ků, nástrojů a  barev, a  přitom lahodně znějící. 
Skladby našich skladatelů, v  dnešní uspěchané 
době hodně opomíjené. Proto jsme přesvědčeni, 
že i  vám tyto skladby přijdou vhod a  zalahodí 
vašim uším.
Přijďte nás podpořit a potěšit se z dobré hudby 
společně s námi.

Za VDO Jaroslav Zouhar

Informace z turistického informačního centra a knihovny

Ani přes veškerá doprav-
ní omezení, kterým musely 
Jedovnice během prázdnin 
čelit, nepocítilo naše infor-
mační turistické centrum 
žádný větší úbytek turistů 
oproti předchozím rokům. 
Velký zájem byl především o  volně dostupné 
letáky, které informují např. o Moravském kra-
su a s ním spojených místech, výletech po okolí 
pro rodiny s  dětmi, láká větrný mlýn v  Rudi-
ci a  Rudické propadání, rozhledna u  Veseli-
ce, areál Velká dohoda u  Lipovce, Rakovecké 
údolí, ale i  vzdálenější Westernové městečko 
v Boskovicích, Dinopark ve Vyškově či zábavní 
vědecký park Vida v Brně. Vyhledávaný je čím 
dál víc také Singletrail a  oblíbenou trasou pro 
turisty je samozřejmě i ta kolem Olšovce. Kro-
mě volně dostupných letáků šly nejvíce na odbyt 
pohledy, turistické vizitky a známky, magnetky 
a  turistické a  cykloturistické mapy. Hojně se 

prodával i  hrníček či zvoneček s  motivem Je-
dovnic.
Provozní doba infocentra je během prázdnin 
také o víkendech, ráda bych touto cestou podě-
kovala brigádníkům, kteří zde o víkendech „dr-
želi službu“, jmenovitě Veronice Žižkové, Kate-
řině Sotolářové a  Vojtovi Černohlávkovi. Celé 
prázdniny byl turistům nabízen k  vyplňování 
anonymní dotazník na téma cestovní ruch v Je-
dovnicích (sloužit má jako informační podklad 
pro slečnu Žižkovou k diplomové práci). Osobně 
mě zaujala hned první otázka, a to „Odkud jste 
do  Jedovnic dorazil/a? Napište, prosím, okres.“ 
Níže uvádím pro zajímavost přehled, abyste si 
sami mohli udělat obrázek o tom, z jakých míst 
k nám do Jedovnic turisté letos přijížděli:
Nejvíce: Jihomoravský kraj (Brno), Moravsko-
slezský kraj (Karviná, Ostrava), Zlínský kraj 
(Vsetín), Středočeský kraj (Kutná Hora) a Pra-
ha. Dále pak: Děčín, Liberec, Plzeň. Z  cizinců 
vedli Slováci.
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Za  letní sezonu 2017 nás navštívilo kolem 600 
turistů.

NOVINKY V KNIHOVNÍM 
FONDU OD 1. 8. 2017

PRO DOSPĚLÉ
Almužna jen pro bohaté (Hana Körnerová)
Dívky, které zmizely (Amanda Quick)
Do vody (Paula Hawkinsová)
Klášterní madrigal (Vlastimil Vondruška)
Kráska a zvíře (Dominik Dán)
Uzel (Dominik Dán)
Manželova žena (Jane Corryová)
Sedmá pohroma (James Rollins)
Společný byt (Danielle Steelová)
Svatba s Winterbornem (Lisa Kleypas)
Trojhra (Blanka Hošková)
Sametová kůže (Markéta Harasimová)
V tvojí kůži (Lisa Renee Jonesová)
Tajemství porodních bab (Sally Hepworthová)
Safa (Waris Dirie)
Městečko Pines (Blake Grouch)
Kabinet milostných dopisů (Alyson Richmano-
vá)
Vyšinutí (Michael Katz Krefeld)
Terapie láskou (Matthew Quick)
Lord v nesnázích (Mary Yo Putneyová)
Portrét špionky (Danile Silva)
Exploze (Liza Marklundová)
Topíme se v sobě (Jasinda Wilderová)
Anděl temnoty (Tylly Bagshawe)
Neúprosný žár (Tamara McKinley)
Vzpomínky na půlnoc (Sydney Sheldon)
Nemám co ztratit (Royce Scott Buckingham)
Trůn slunečního boha (Patricia L. O’Neill)
Pekelný ostrov (Matthew Really)
Johana z Rožmitálu – Na rukou jed, v srdci láska 
(Jaroslava Černá)
Básník; Popel všechny zarovná (Dominik Dán)
Lži (T. M. Logan)
O fous líp (Petra Zhřívalová)
Slibuji ti, Annabelle (Tamara McKinley)
To prší moře (Radka Třeštíková)
Vdova (Fiona Barton)
Vzpoura goliardů (Vlastimil Vondruška)
Znovuzrození vraha (A. J. Kazinski)
Babinec a Vesmír je ženatý (Karin Krausová)
Elitní sniper: Neviditelný (Scott McEwen)
Pláč (Helen Fitzgeraldová)

Sex, víno a cigarety (Petra Zhřívalová)
Slzy otců (Eva Bacigalová)
Vražda jako řešení (Božena Šimková)
Za zavřenými dveřmi (B. A. Paris)
Zmizela v mlze (Michaela Klevisová)

PRO DĚTI
Gorila a já (Frida Nilsson)
Hasičské pohádky (Zuzana Pospíšilová)
Knihovnické pohádky (Zuzana Pospíšilová)
Veronika zlobidlo (Lenka Rožnovská)
Pohádky bratří měsíců (Božena Šimková)
Žabák Jeroným (Andreas H. Schmachtl)
Kolik je hodin? (Werner Färber)
Bylo nás pět (Karel Poláček)
Bětko, ty jsi písmeno, totiž číslo (Josef Majčák)

PERIODIKA:
Kromě knih si lze v naší knihovně půjčovat i ča-
sopisy neboli periodika. Některá jsme odebírat 
přestali, jiná odebíráme nově, proto níže uvádí-
me přehled těch aktuálních:
DEKOR, dvouměsíčník zaměřený na  dekorace 
a  zdobení, pravidelně svým čtenářkám nabízí 
kreativní techniky, ruční práce, dekorace, re-
cepty, květinové vazby a praktické rady
• BURDA, jediný časopis o  módě s  více než 

padesátiletou existencí na  evropském trhu, 
vychází měsíčně, nabízí mimo jiné nejnověj-
ší trendy světové módy, inspirace, praktické 
rady a návody

• ROZMARÝNA, hobby měsíční magazín pro 
tvořivé lidi, nabízí recepty, rady a návody, hle-
dá inspiraci v kladných stránkách tradičního 
životního stylu a života v souladu s přírodou

• VLASTA, jediný opravdu český týdeník pro 
ženy, vychází nepřetržitě již od roku 1947, na-
bízí čtenářkám informace a pobavení

• SIMPSONOVI, komiksový legrační měsíč-
ník pro děti zasvěcený rodině Simpsonových

Vyhodnocení soutěže pro děti o titul 
„PRÁZDNINOVÝ TULÁK 2017“
Letní prázdninové soutěže, ve  které měly děti 
za úkol poslat pozdrav ze svých prázdninových 
toulek z  domova či ze světa, se zúčastnilo cel-
kem 10 dětí. Na adresu knihovny přišly následu-
jící pohlednice:
 ZOO Praha (pozdrav od ročního gorilího mlá-
děte zaslali Jituška a Matěj Teturovi)
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Lázně Luhačovice (pozdrav od Lucinky a Míši 
Kreslíkových)
Krkonoše (od  „Krakonoše“ přímo ze Sněžky 
nás pozdravili Adéla a Matěj Vágnerovi)
Chorvatsko (originální rozstříhaný pohled jako 
puzzle a dokonce na dvě etapy zaslala Nikolka 
Koubová)
Norsko (perfektní rýmovaný pozdrav ze severu 
poslal Štěpánek Pernica)
 Kroměříž (z výletu v Kroměříži nás pozdravily 
Emička a Sofinka Doleželovy)
Původně měl vyhrát pouze jeden pozdrav, ten 
nejoriginálnější, nicméně pro mě měly velký 
význam všechny došlé pohlednice, neb byly 
od dětí, které si i na dovolené vzpomněly a na-
šly si čas a chuť napsat (třeba i s pomocí rodičů 
či prarodičů) a především poslat pohled, proto-
že to se, ruku na  srdce, dnes již moc „nenosí“. 
Prázdninovými tuláky se tedy staly všechny 
výše uvedené děti a jako odměnu dostaly spole-
čenskou hru 50 veselých her do auta. Pohlednice 
jsou vystaveny na nástěnce v dětském oddělení.

POZOR!!! od října malá změna v provozní 
době knihovny:

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY OD 1. 10.
PONDĚLÍ  8.30–11.00  13.00–15.00
ÚTERÝ  8.30–11.00  13.00–17.00
STŘEDA  8.30–11.00  13.00–17.00
ČTVRTEK  8.30–11.00  13.00–16.00
PÁTEK  8.30–11.00

Michaela Doleželová, knihovnice

Historie

Pověst o Macoše

(Pokračování ze str. 2) A tehdy se u propasti ná-
hle objevil černý uhlíř, který ji řekl, že buď bude 
žít Václav, nebo její syn, jiná možnost že není. 
A poradil jí i to, ať chlapce shodí do propasti.
Matka se vrátila domů, vylákala Václava k pro-
pasti a  snažila se ho přesvědčit, aby utrhl byli-
nu pro záchranu bratříčka, ale o tu jí už nešlo. 
Když se Václav vzpěčoval, svrhla ho za nastalé 
bouře dolů a utekla domů. Ustaranému manže-
lovi pak řekla, že šla s Václavem do lesa, ale že ji 
neposlouchal a utekl, že neví, kde je. Otec zrána 
s vesničany vyrazil chlapce hledat, našli ho za-
chyceného ve větvích stromu ve stěně propasti. 
Když se dozvěděli pravdu, navrhovali někteří, že 
macechu za trest vhodí do propasti. Jenže doma 
zatím její chlapec zemřel a šílená matka s mrt-
vým dítětem v  náručí sama proběhla kol lidí 
a skočila do propasti.
Tolik tedy zkráceně pověst, jak ji zapsala Kar-
la Bufková-Wanklová. Autorka byla třetí ze 

šesti dcer slovutného Jindřicha Wankela. Žila 
v  letech 1855-1941, uvádí se i  jako Karolína. 
V roce 1871 se provdala za boskovického lékaře 
Vilibalda Absolona, jejich syn Karel se stal asi 
nejznámějším krasovým badatelem. Po  smrti 
manžela (1882) se znovu provdala (1887), jejím 
druhým mužem byl brněnský úředník Eduard 
Bufka. Zabývala se sběrem hudebního folklóru 
a moravských lidových pověstí a tradic. Je autor-
kou několika dětských knih a  divadelních her, 
publikovala v tisku studie a povídky. Moravské 
pověsti zpracovala ve dvou knihách - Z Ječmín-
kovy říše - moravské povídky a pověsti (asi 1895) 
a Moravské pověsti a pohádky, zejména z Krasu 
moravského (1920).
Nutno ovšem dodat, že autorka tuto pověst (ale 
nejen tuto) velmi literárně přikrášlila, takže bo-
hužel není jasné, co vlastně slyšela od  lidí a co 
je její vlastní výmysl. Neznám žádný starší pí-
semný záznam, který by spojoval aktéry tragé-
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die s Vilémovicemi – a vkrádá se tedy kacířská 
myšlenka, zda bájná macecha „nenašla domov“ 
ve Vilémovicích až po roce 1920, po vydání kni-
hy s pověstí.
Nejstarší zmínka o  propasti je zaznamenána 
v  boskovické rychtářské městské knize. Roku 
1575 zde bylo v doznání jistého Jana Kotase mj. 
zapsáno: „V řece u blanenskejch hradů pod pro-
pastí okolo dvaceti pstruhů polapili a  sprodajíc 
po vsech, spolu takové peníze utratili.“
(Poznámka: po vsech = po vesnicích).
Není zmíněno ani jméno Punkva, ani Macocha. 
Starobylé jméno Punkva tehdy určitě existovalo 
- Punkva, původně Ponikva, je odvozena od sta-
rého slovesa ponikat, což znamená mizet, ztrácet 
se – jde o častý název potoků a říček mizejících 
v  krasových ponorech. Ale Macocha? Předpo-
kládám, že ještě ne.
Zajímavý dopis se dochoval ze 17. dubna 1597. 
Lysický evangelický farář v  něm píše Tomá-
šovi Prokopovi, „věrnému správci církve Boží 
na Kunštátě“, že v  sobotu (26. dubna) mají být 
v  Boskovicích na  kázání a  na  večeři s  knězem 
Jiříkem a  „... odtud, dá-li Pán Bůh, míníme se 
na druhý den vypraviti do Skal k zhlédnutí jich 
a nebo propasti.“ Jde patrně o nabídku nedělní 
prohlídky propasti – Macochy (jež podle mého 
názoru ještě stále neměla dnešní jméno).
Zásadní a  nejstarší známou informaci o  půvo-
du jména přinesl v  roce 1663 zábrdovický pre-
monstrát Martin Alexander Vigsius ve své knize 
Vallis Baptismi alias Kyriteinensis (Údolí křtu 
neboli Křtinské). Ponechme ji zatím stranou.
Propast je také zachycena v  díle Tartaro Mas-
tix Moraviae od  Johana Ferdinanda Hertoda 
z  roku 1669. Podle písemné zprávy, kterou mu 
zaslal jeho přítel Adamus Dores, popisuje pro-
past takto: „Domácí lidé nazývají tuto prohlubeň 
pouze Propastí. Jde se k  ní kolem trosek hradu 
Blanského stezkou do  hlubokého strmého údolí 
a pak oklikami vysočinou porostlou velmi hustý-
mi buky a duby; zde otvírá se nesmírná propast 
téměř okrouhlá a  v  průměru třicet i  více kroků 
široká...“
Poprvé je jméno Macocha zmíněno roku 1749 
císařským dvorním matematikem Josephem 
Antonem Nagelem, rodákem z Vestfálska. Jeli-
kož psal německy, je zapsáno jako Mazocha.

Jméno propasti (Matzocha) je také uvedeno 
na  mapě 1. vojenského mapování, jež vzniklo 
v letech 1764–1768.
První stručný text pověsti přináší v  roce 1793 
moravský topograf Franz Joseph Schwoy 
ve  druhém svazku svého díla Topografie vom 
Markgrafthum Mähren. Příběh líčí následovně: 
„Má nést jméno (jež znamená „nevlastní mat-
ka“) proto, že žena jakási hodila svého pastorka 
lstivě do propasti, když pak ten zůstal bez úrazu 
a zase se vrátil domů, byla macecha za trest do-
mácími lidmi tam svržena.“
Dnes se uvádí, že právě v díle Schwoye se s po-
věstí seznámil Jan Nepomuk Soukop (1826-
1892), který pověst uvedl do  naší národní lite-
ratury. Působil tehdy ve Sloupu jako kooperátor 
(kaplan), roku 1853 (a rozšířeně 1855) vydal tis-
kem svou sbírku Kytečka ze Sloupa. Sbírka obsa-
huje i jeho báseň Macocha.
Soukop ovšem v úvodním textu před básní dva-
krát výslovně uvádí, že jméno propasti pochá-
zí z „národní pověsti“. Zdá se tedy, že vycházel 
z kolujícího lidového vyprávění. V jeho podání 
se neobjevuje žádné jméno – ani vesnice, ani 
člověka. Macecha svrhne do propasti vyvdané-
ho syna proto, aby se její dítě (zatím zřejmě jen 
plánované) nemuselo jednou dělit o  dědictví. 
Chlapec se ovšem zachytí větve („… chlapec visí 
na  větvici / v  propasti té polovici…“). Když ho 
otec s vesničany najde a zachrání, za trest svrh-
nou macechu do jícnu.
I u Soukopova podání je problém, že nevíme, co 
kolovalo mezi lidmi a co je jeho vlastním literár-
ním výtvorem.
Nyní se vraťme zpět k líčení Martina Alexandra 
Vigsia z roku 1663. Začíná slovy: „Nuže tedy ona 
jednu míli od Křtin vzdálená ohromná propast, 
sbíhající bystřinou vyhloubená; její naprosto 
nezbadatelná povaha, hloubka... o  kom jiném 
ti vypráví, než o  naší Propasti Milosti? A  věru 
ještě nebyly propasti, když ona hrajíc po okrsku 
zemském; mateřským právem si vyhrazovala toto 
údolí; ještě nestály hory s obrovskou tíží, když si 
tato naprosto božská Matka v trhlinách této skály 
jako holubice rozjímala, kterak a kterým (jak se 
říká) svých pokladů sklady rozdíleti měla a ko-
chala se rozkoší...“
Na vysvětlenou – Propast Milosti byl jeden z teh-
dejších přívlastků pro Pannu Marii (později byl 
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nahrazen modernějším Studnice milosti). Vigsi-
us, premonstrátský kněz, psal knihu především 
o Křtinách – není tedy divu, že do svého líčení 
propasti zahrnul symbolicky i Pannu Marii.
Vigsius pokračuje: „Domácí lid ne neprávem 
ukázal na tuto Propast jako na nějakou Matku, 
není zcela jasno, ze které příčiny, nedá se však po-
chybovati, že by z téhle...“ 
Následuje vysvětlení, proč místní lidé říkají pro-
pasti Matka.
Původně šlo o šťastné manželství („muž z man-
želky zpočátku radost má“), ale dodává: „Je-li 
manželka zlá, rychle roste jako škodlivá bylina.“ 
Dále pokračuje, že manžel: „... stísněn nedostat-
kem jmění, o děti připravený, z hanby a nenávistí 
manželčinou zarmoucený, zaslzí; láska obrátí se 
v netrpělivost; zároveň odvolá se k soudné stolici. 
Rozepři s  touhle matkou chtěje učinit konec, ne 
podstupovat ustavičné hádání, ji zabije (svrhne 
ji dolů).“
A Vigsius dodává: „Aby ses však nedomníval, že 
jsme si to my vymysleli, věř, že je to lidové vyprá-
vění.“
Od  pozdějších podání se Vigsiův záznam 
zásadně liší v  tom, že do  propasti byla svým 
mužem vhozena manželka. Vigsius jistě slyšel 
více podrobností, než zaznamenal.
Nabízí se několik otázek: Jak byl manžel při-
praven o  děti? Odešla s  nimi matka kvůli bídě 
z  domu? Vyčítala muži chudobu? To by mohla 
být ona mužova hanba?
Pokud se manžel obrátil na soud, existuje jistá, 
i  když nevelká šance, že by jednoho dne mohl 
někdo v archivech něco k tomuto případu obje-
vit.
Vigsius zaznamenal i  další zajímavosti. Ptá se: 
„Vy, domácí lidé, nesprávně dáváte název Mat-
ka této propasti, která pohlcuje neopatrné?“ Jde 
o zmínku o prvních průzkumnících? Nebo o se-
bevrazích?
Líčení o původu jména zakončuje zdravě skep-
ticky: „Buď jak buď, nikdy se nezachová pověst 
nezkalená, vše se jejím šířením zvětšuje nad sku-
tečnost.“
Vigsius zachytil také pověst o Hráchvaškovi, ale 
nevěřil jí: „A za Apollona bychom jistě měli toho, 
kdo ponořiv se do tůně této propasti, šťastně by 
vyplaval, kdež totiž její velmi čerstvé vody asi 

za čtvrt míle teprve vyvěrají. O jednom to říkají, 
Vaškovi Grachovi, ale důkazy nemají.“
Mohl se původní název Matka změnit po  de-
setiletích na  Macocha, zaznamenané Nagelem 
v  roce 1749? Nezdá se mi to pravděpodobné. 
Karel Absolon se domníval, že Vigsius možná 
nepochopil místní dialekt, když mu lidé říkali 
jméno Macocha – a proto zapsal Matka.
Nabízím i jiné vysvětlení: Zábrdovičtí premon-
stráti, jimž patřily i Křtiny, měli ve veliké úctě 
Pannu Marii. Jí byl zasvěcen kostel v Zábrdovi-
cích i poutní kostel ve slavných Křtinách. Když 
popisoval propast, Vigsius rozvíjel úvahy, že v ní 
mohla v  klidu Matka Boží Panna Maria rozjí-
mat v podobě holubice... Co když Vigsius míst-
ním lidem porozuměl, ale - aby mohl velkolepou 
propast spojit s Pannou Marií (Propastí Milosti) 
- přizpůsobil pro své literární dílo její název?
Vigsius, který šel jistě od Křtin přes Jedovnice 
a  Vilémovice, v  r. 1663 zaznamenal, že místní 
nazývají propast jménem Matka (i  když spí-
še Macocha). Adam Dores (který šel přes hrad 
Blansko) ve zprávě Hertodovi z r. 1669 uvádí, že 
místní říkají jen propast. Zdá se tedy, že název 
Matka (Macocha) byl tehdy relativně mladý, 
užívaný možná jen ve Vilémovicích. Ale ona tra-
gédie se musela odehrát dříve, protože Vigsius 
už píše o ne zcela jasné příčině, o pověsti zvětše-
né nad skutečnost... Je pravděpodobné, že pověst 
o  Macoše má reálný základ v  rodinné tragédii 
snad někdy z období třicetileté války.
A  jak je to se zachráněním chlapce svrženého 
nevlastní matkou? Kdyby Vigsius slyšel příběh 
o zachráněném chlapci, jistě by ho zaznamenal 
a spojil s ochranou Panny Marie. Ale zjevně ho 
neslyšel. Vigsius píše o ženě, manželce, matce – 
ne o matce nevlastní. Je ovšem otázkou, zda už 
tehdy neexistovalo více verzí příběhu.
Co když příběh o  zlé maceše a  zachráněném 
chlapci vznikl až dodatečně, jako lidový pokus 
vysvětlit už užívané jméno Macocha, když byl 
původní příběh zapomenut? Schwoy ho zazna-
menal až 130 let po Vigsiovi, řekněme nejméně 
150 let po  události, kdy už mohlo být mnohé 
zkresleno, zapomenuto a přimyšleno.
A  žila ona macecha ve  Vilémovicích? V  obci 
i okolí panuje jednoznačné přesvědčení, že akté-
ři pocházeli z Vilémovic, někteří místní dokon-
ce znají i místo - již neexistující dům čp. 12. Je to 
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původní tradice? Jsem skeptik 
- šlo totiž o poslední roubenku 
ve vesnici, s doškovou střechou, 
která i  přes jistou památkovou 
ochranu zanikla. Nebylo by 
divu, kdyby archaické stavení 
k sobě „přitáhlo“ i onu pověst.
Nikdo ze starých autorů nespojuje pověst s kon-
krétní vsí, až Karla Bufková-Wanklová v  roce 
1920. Jen z Vigsiova textu lze dedukovat, že by 
původní příběh mohl s  Vilémovicemi opravdu 
souviset. Do jejich obecního znaku jsem ovšem 
motiv z pověsti zahrnul.

Josef Plch

Duchovní sloupek

Legendy

Italské město Gubio prý kdysi trápil vlk. Obyva-
telé města se ho rozhodli zabít, aby tak ochránili 
svůj dobytek a zajistili bezpečnost i sobě. Podle 
legendy se tam v tu dobu objevil svatý František, 
kterému bylo v jeho všeobjímající lásce vlka líto, 
a proto zkusil jiné řešení. Domluvil s obyvateli 
města, že budou vlka krmit, a s vlkem, že za to 
nechá na  pokoji lidi i  jejich dobytek. A  tak se 
i stalo.
Legendy mívají pravdivé jádro. Historickou 
pravdou je, že František založil společenství 
mužů, kteří se rozhodli žít v naprosté chudobě. 
Toto společenství vzniklo spontánně a  nemě-
lo pevný řád ani plán do budoucnosti. Proto si 
Františka pozval biskup do  Gubia, aby se tam 
v  klášteře svatého Ubalda naučil žít řeholním 
životem. Je pravděpodobné, že právě tam si 
František uvědomil, že dobrý nápad nemusí být 
tak skvělý, jak se zpočátku jeví, pokud na jedné 
straně někomu pomáhá, ale na druhé straně ji-
nému škodí. Příkladem takového jednání může 
být příhoda z doby, kdy se František rozhodoval 
pro radikální změnu svého života. Tehdy dospěl 
k přesvědčení, že po něm Bůh chce, aby opravil 
chátrající kostelík za městem Assisi. Jakožto syn 
bohatých rodičů to řešil tak, že v tatínkově ob-
chodě vzal několik štůčků drahých látek, prodal 
je a z takto získaných prostředků hodlal hradit 
náklady na  opravu kostela včetně pracovních 

sil. Tatínek pro tento postup neměl pochopení, 
peníze synovi vzal a na několik týdnů ho zavřel 
do  sklepa v  rodném domě. Onen zkrocený vlk 
z  legendy je možná obrazem usměrnění Fran-
tiškovy živelnosti dobrovolným přijetím řádu 
a pravidel.
Touhu po  dobru v  sobě máme všichni, rozli-
šovat mezi skutečným a  domnělým dobrem se 
však musíme učit. Příkladem může být vztah 
k dopravním předpisům, a to nejen u těch, kteří 
sedí za volantem. Chodci vědí, že mají přecházet 
po přechodu. Není-li na vozovce žádný provoz 
a  my přecházíme mimo přechod, nic se nedě-
je - kromě toho, že si na  tento způsob chování 
zvykáme. Někteří potom přecházejí kdykoli 
kdekoli, protože považují za  dobré zkrátit si 
cestu. Může se ovšem stát něco velmi nedob-
rého, tím nejmenším zlem jsou v  tomto přípa-
dě rozzlobení a nadávající řidiči, kteří pak mají 
chuť vrátit to chodcům tím, že jim pro změnu 
nedají přednost tam, kde na ni chodci mají ná-
rok.
Může tomu být i  opačně. Při srpnovém celo-
státním setkání mládeže v  Olomouci se denně 
přesouvaly tisíce účastníků po městě. Asistovala 
u  toho policie zvyklá na  problémy s  bojovný-
mi sportovními fanoušky nebo rozvášněnými 
účastníky manifestací. V  tomto případě byli 
policisté překvapeni tím, že v osmitisícovém zá-

Návrh�znaku�a�vlajky�obce�Vilémovice
Jihomoravský�kraj,�okres�Blansko

autor�návrhu�Josef�Plch
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stupu mladých lidí nikdo netropí hluk, nikdo se 
nedere dopředu, všichni chodí po  přechodech, 
zastaví na pokyn policie, aby mohla projet auta, 
děkují policistům za pomoc, občas se někdo ze-
ptá, jestli nemají žízeň, když tam stojí v horku 
několik hodin. Nikdo neházel po  zemi odpad-
ky, nikdo se nebavil tím, že by něco rozbíjel, 
nikdo na  nikoho nehulákal. Velitel olomoucké 
městské policie řekl novinářům, že z  toho byli 
zúčastnění policisté „naměkko“. A  že v  násle-
dujícím týdnu zkusili pod dojmem setkání se 
slušnou mládeží vyřešit jeden násilnický delikt 
jinak. Když krátce po činu chytili tři mládence, 
kteří předvedli svou sílu vyvrácením dopravní 

značky a pobořením plotu rodinného domu, ne-
hádali se s nimi, nekřičeli na ně, nepsali proto-
kol, neposílali nikam hlášení. Odvezli mládence 
na místo činu, nechali je opravit to, co poškodili, 
omluvit se vlastníkům plotu, a potom je pustili. 
Ti mládenci byli natolik překvapeni mírností 
a  zároveň rozhodností v  jednání policistů, že 
je poslouchali na slovo. „Vlk“ byl aspoň pro tu 
chvíli zkrocen.
Legendy jsou pravdivé; tato pravda je ovšem 
skryta ve vymyšleném příběhu a její hledání se 
podobá rýžování zlata.

Václav Trmač, farář

Napsali jste nám aneb Názory občanů
Jak se změnila ulice „K Propadání“

Když se člověku dostane do rukou stará fotogra-
fie, vyvstává před ním spousta otázek a  před-
stav. S  oblibou srovnávám snímky Jedovnic 
z minulých let (vyšly v kalendáři), ale většinou 
jde o pohledy na kostel, náměstí, rybník. Naše 
Chaloupky mi tam docela chyběly. A jednu cha-
loupeckou jsem objevila. Má skoro sto let - pod-
le odhadovaného věku mé babičky a prababičky 
na snímku je asi z let 1920-1922.
Hromadná fotografie místních obyvatel přímo 
na ulici K Propadání bude jistě pro mnohé zají-
mavá. Vždyť tam můžete poznat i své prapřed-
ky. Zajímavé jsou i domy: zprava č. 261 - tehdy 
Holubovi, potom Sedlákovi, č. 244 - tehdy Mu-
silovi a Resovi, č. 243 - tehdy Krejčířovi a Skotá-

kovi, č.  242 - tehdy Nejezchlebovi. Dnes jsou 
tyto domky, a  nejen ony, přestavěné, opravené 
a zmodernizované. Jiní jsou už i jejich vlastníci. 
Ale určitě je zajímavé sledovat, jak se během jed-
noho století mění ulice, domy i lidé.
Máte-li doma také podobné „poklady“, poděl-
te se, určitě se i ostatní rádi podívají.
Druhý obrázek přináší dnešní pohled na domy 
z původní fotografie (ten sloup je v záběru úmy-
slně, vzhledem k tomu, že ve 20. letech zde ještě 
nebyla elektřina a  snímek je srovnávací, nikoli 
estetický). Dům č. 261, první na fotce zprava, je 
rodný dům mého otce, dnes má už jiného vlast-
níka.

Mgr. Jarmila Šebelová
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S písničkou po Jedovnicích

„Kéž, lavičko, kéž bys promluvila, vždyť ty 
vlastně dávno patříš k nám...“
Tato milá slova s  líbivou melodií jsem poprvé 
uslyšel před šedesáti lety z  podia českokrum-
lovského amfiteátru po úvodu, že „novou píseň 
Lavička v jasmínu v doprovodu orchestru Zdeň-
ka Bartáka zazpívá zpěvačka z Prahy Yvetta Si-
monová“. Znovu se mně vybavila na  zasedání 
zastupitelstva 28. února 2017 při jednání o tom, 
jak uklidit nepořádky v  Jedovnicích. Z  názorů 
kdo, kdy a proč je v zápisu ze zasedání uvede-
no, že se to může uskutečnit v  rámci úklidu 
Moravského krasu nebo Dne Země, že se pra-
videlně na úklidu podílejí pionýři a skauti, že se 
to ponechá na  dobrovolnosti občanů. Věcně se 
vyjádřil pouze pan doktor Kleinbauer: „...v  roz-
počtu je na  to jeden a  půl milionu.“ V  zápisu: 
„Městys vynakládá finanční prostředky lidem 
(zaměstnancům ÚM), kteří tuto kompetenci mají 
v náplni práce a přehlížejí do oka bijící nedodělky 
a nepořádek. Konkrétně obrubníky u  tenisových 
kurtů naproti opravenému zábradlí (již zmíněné 
asi před pěti měsíci).“ Všichni k tomu mlčeli. Do-
dnes si zájemci o spočinutí na této lavičce mohou 
prozpěvovat: „Kéž, lavičko, kéž bys promluvila.“

„Chodíme, chodíme, hore po…“
Já jsem chodil 20. července před polednem 
po Havlíčkově náměstí. Při přecházení z jedno-
ho obchodu do druhého za  sebou slyším: „Dyť 

po tom se nedá chodit, to je hrozné. To je nějaký 
chodník?“
Otočím se, za mnou šly tři paní, před nimi dvě 
čtyř- nebo pětileté děti, jedna paní byla místní.
Na  zasedání zastupitelstva v  září 2015 jsem si 
dovolil upozornit na stav i nebezpečí, která jsou 
na  mnou jmenovaných chodnících v  Jedov-
nicích. Bylo mně odpovězeno, že na  jaře se to 
spraví. Přešla dvě jara, nic se nezměnilo. Vlastně 
ano, na chodníku od samoobsluhy ke hřišti byl 
trochu porovnaný jeden kanálek…
Na  zasedání před prázdninami jsem jako pří-
klad uvedl, že noví občané v tvořící se ulici pod 
Zahradní před svými domy samostatně zbudo-
vali chodníky bez nerovností...

„Na silnici do Prášil, jeden mladý cestář žil, ka-
mení tam roztloukal, když silnici štěrkoval…“
Takového „Prášila” bychom potřebovali i  v  Je-
dovnicích.
Ze zájmu, jak se letos změnila situace s výtluky, 
prošel jsem několika zřejmě nesprávnými ulice-
mi. Výtluků nespočetně, zarovnaný žádný.
Pouze v jedné bezejmenné ulici s neasfaltovým 
povrchem. Kdo zde výtluky opravil? Dovídám 
se, že několik sousedů – během dvou hodin 
společně rozhodili drobný štěrk a  písek, které 
na vlastní náklady přivezl jeden z nich.

Proto by mne zajímalo:
• v kterých ulicích (jmenovitě) se letos výtluky 

zarovnávaly?
• kolik výtluků to bylo?
• kolik čtverečních metrů se při tom vyrovnalo?
• jak velké množství a  jakého materiálu se 

na tyto opravy spotřebovalo?
IM (foto autor)

jméno autora je známo redakci

Zpráva ÚM: Již několik týdnů je smluvně zajiš-
těno vyspravení místních komunikací. Posled-
ní etapa proběhne v měsíci říjnu 2017.

Pár postřehů ze zasedání zastupitelstva 12. 9. 2017

Z poměrně bohatého programu jednání mne za-
ujaly dvě věci.
Zastupitelstvo bez přítomnosti Mgr.  Zdeňka 
Doležela jednomyslně schválilo investovat čtyři 

sta tisíc korun na zřízení světelné digitalizované 
úřední desky, která bude umístěna na  budově 
radnice a  tím nahradí současný „nástěnkový“ 
systém. Občané budou mít možnost zvolit si 



JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ09/10 2017

33

na  nové úřední desce k  přečtení požadovanou 
stránku desky pomocí tlačítek. Jsem zajedno se 
zastupiteli, že každá modernizace je městysi ku 
prospěchu. Avšak jsem zajedno také s názorem 
vysloveným na  zasedání přítomným občanem, 
je-li taková deska v  současné době v  Jedovni-
cích tím nejdůležitějším. I podle mého názoru je 
v Jedovnicích tolik míst ve stavu životního pro-
středí, jejichž úpravu vidím přednostnější. Stále 
vidím před očima zasedání, kde se lístečkovalo, 
jestli nadbytečných dvě stě tisíc věnovat či ne-

věnovat na úpravu dlouhodobě „nepřístupové“ 
cesty pod garážemi k  domům nad rybníkem, 
kde se několik desetiletí nic neřeší. A tady se za-
investuje čtyři sta tisíc korun do věci, o  jejímž 
pořízení bych nechal rozhodnout občany. Co 
by se dalo přece pořídit za čtyři sta tisíc korun 
v úpravě životního prostředí, když za osm set ti-
síc korun budou do konce roku obnovené scho-
dy ke škole.

IM

Připravovaná změna úřední desky

Výše uvedený příspěvek si zaslouží několik růz-
ných vysvětlení. Některé body, které se projed-
návají na zasedání zastupitelstva, řeší zastupitelé 
opravdu v průběhu vlastního jednání, ale často 
jde „jen“ o završení procesu (obvykle schválení 
smlouvy), který měl nějaký vývoj, leckdy po-
měrně dlouhý. I v tomto případě se na zasedání 
zastupitelstva v úterý 12. září jen uzavřel jeden 
z bodů, které se řešily delší dobu.
Výchozím impulsem byla nutnost vyhovět 
tzv. eIDAS, což je zkratka pro nařízení Evrop-
ské unie č. 910/2014 o  elektronické identifikaci 
a  důvěryhodných službách pro elektronické 
transakce na vnitřním evropském trhu. Z  toho 
se odvinul požadavek na  pořízení nového soft-
warového, případně i příslušného hardwarového 
vybavení. Úřad městyse usiluje o získání dotace 
z  programu IROP (integrovaného regionálního 
operačního programu) Ministerstva pro místní 
rozvoj, konkrétně z dotační výzvy č. 28 „Speci-
fické informační a  komunikační systémy a  in-
frastruktura II.“ Při schválení činí dotace 90 % 
uznatelných nákladů na pořízení software a 10 % 
na pořízení hardware.
Do naší žádosti je zahrnuta i nová úřední deska, 
která již nebude formou nástěnky s vyvěšenými 
papírovými dokumenty, ale půjde o  tzv. infor-
mační kiosek – tedy displej (obrazovku) s ovlá-
dacími tlačítky. Bude umístěn na budově obec-
ního úřadu, na  rozdíl od  „nástěnkové“ podoby 
budou přístupny komplet dokumenty (tedy včet-
ně příloh, které se teď na nástěnky nevešly), bude 
je možno dohledat i zpětně (zatímco na nástěnce 
jsou k vidění jen po dobu nutnou k vyvěšení). Jde 
tedy vlastně o elektronickou úřední desku, která 

je dostupná na obecním webu, ale bude možno 
ji prohlížet bez nutnosti mít internet či počítač.
První diskuse proběhly již při projednávání roz-
počtu na  počátku roku, následně na  zasedání 
zastupitelstva 28. března 2017, kde se schvalovala 
smlouva s administrátorem projektu. Už od po-
čátečních diskusí převládl názor, že půjde o krok 
vpřed při informování občanů.
Bylo osloveno 5  firem, ze 4 předložených nabí-
dek byla 1 pro nekompletnost vyřazena, vybrá-
na byla nabídka s nejnižší cenou od společnosti 
Spojmont Brno. Cena činí 442  860 Kč včetně 
DPH, z toho 10 % může být pokryto při získání 
dotace. Protože prověření spokojenosti u  obcí, 
které mají informační kiosek od  tohoto doda-
vatele, nepřineslo negativní informace, rada 
doporučila zastupitelstvu smlouvu ke schválení 
a přítomní zastupitelé ji schválili (Mgr. Doležel 
byl nemocen).
K názoru, že bylo lépe peníze investovat jinam, 
lze dodat, že to platí pro mnohé věci. Existují 
výdaje nutné a pak ty, kde je možno si vybírat. 
A protože možných a potřebných akcí je nesrov-
natelně více, než na co peníze stačí, může v mno-
ha a mnoha případech někdo přijít s námitkou, 
že se nemělo dělat TO, ale raději TAMTO. To už 
je věcí názoru každého člověka.
Pokud jde o zmíněnou cestu z ulice Nad Rybní-
kem k Barachovu, opakované výsledky hlasová-
ní ukázaly, že její stav je pro jedovnické občany 
zcela okrajovou záležitostí. Pro mě osobně je to 
překvapivé, ale je to tak. A dovedu si představit, 
že – pokud by se za statisíce tato cesta opravila 
– mohl by někdo přijít s námitkou, proč se inves-
tuje do něčeho, o co občané nestojí...

Josef Plch, člen rady
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Zprávy z redakce

K připomínkám respondentů ankety o Jedovnickém zpravodaji

Ještě jednou se vracíme ke květnové anketě, a to 
k „otevřeným“ otázkám Co vám v JZ chybí? Máte 
nějaké další připomínky a návrhy? Všechny ná-
zory a nápady čtenářů nás zajímají a budeme se 
snažit vzít je v potaz při přípravě dalších zpravo-
dajů. Minule jsme se již zmínili o nových rubri-
kách Tři otázky pro… a Pozvánky z okolí, které 
reagují na přání mnoha čtenářů. 
Co vám v JZ nejčastěji chybí? (sloučeny příbuzné 
odpovědi)
1. Nic nechybí nebo neuvedeno – 43x (z celko-

vých 86 respondentů)
2. Přesné informace o probíhajících a plánova-

ných změnách, opravách a  investičních ak-
cích (omezení pro občany) – 9x

3. Zajímavosti a akce v okolí Jedovnic – 6x
4.  Názory občanů, kritika nežádoucích jevů, 

diskuse – 6x
5. Více informací o  jednání rady a  zastupitel-

stva, vyjádření starosty a zastupitelů – 5x
Dnes se budeme věnovat dalším námětům – není 
možné uvést zde všechny, ale vybrali jsme některé 
typické připomínky a budeme na ně krátce rea-
govat. Vzájemná komunikace je důležitá – i  to 
v anketě zaznělo. (Mezititulky redakce)

Je tištěný zpravodaj zbytečný?
• „V dnešní době mi přijde zbytečné a nákladné 

tisknout tento Zpravodaj. Veškeré informace 
by měly být na  internetu a  na  informačních 
vývěskách obce.“

Chybí aktuálnost
• „Velké zpoždění vzhledem k  popisovaným 

událostem, často i  plán akcí je už za  zeni-
tem…“

• „Chybí možná úplně aktuální informace, což 
ale nelze vzhledem k  časovým uzávěrkám 
a termínům zajistit, takže vlastně nic.“

Psát víc o  tom, co bude – ne o  tom, co už se 
stalo
• „Zpravodaj má informovat hlavně o  tom, co 

se bude dít a ne co a jak probíhalo. Není tam 
nikdy žádná informace o probíhajících změ-

nách, úpravách plánování, absolutní nein-
formovanost, co se týče obce a  jejího vedení 
o  investování peněžních prostředků. Pouze 
strohé informace z usnesení rady. V Jedovni-
cích absolutně chybí komunikace mezi obcí 
a občany.“

Více praktických informací
• „Chybí mi kalendář akcí. Ale ne kulturní, 

spíše akcí, co se týkají každodenního života 
- uzavírky, omezení, mimo provoz, termíny 
kontejneru zeleného odpadu, sběr železného 
šrotu, volby, ankety, hlasování, veřejné schů-
ze... ve zpravodaji se sice dozvím, co se stalo 
(něco i  s  dvouměsíčním zpožděním), ale už 
moc ne to, co se stane, co nás čeká.“

Odpověď redakce: Otázce, jestli tištěné obec-
ní zpravodaje mají ještě smysl, se věnovala již 
řada výzkumů a vesměs se ukazuje, že lidé o ně 
zájem stále mají. Nejprve je potřeba si uvědo-
mit, že dosud ne každý má připojení k internetu 
k dispozici. Generační rozdíly jsou pořád značné. 
A na rozdíl od obecní vývěsky, ke které je potřeba 
dojít, tištěný zpravodaj „přijde za lidmi až domů“ 
– pro starší a hůř pohyblivé je to rozhodně důle-
žitá služba.
Internetové zdroje, jako oficiální obecní webové 
stránky anebo obecní facebookové profily, popří-
padě v Jedovnicích také obecní kabelová televize 
- Infokanál, umožňují samozřejmě daleko větší 
pohotovost a operativnost v předávání informa-
cí – tištěný zpravodaj jim v  tomto těžko může 
konkurovat, zejména pokud vychází jako u nás 
jednou za  dva měsíce. Přesto se snažíme na  co 
největší aktuálnosti pracovat, takže podle mož-
nosti doplňujeme některé zprávy po  uzávěrce, 
v průběhu přípravy k tisku; naopak příliš zasta-
ralé příspěvky vyřazujeme.
Nicméně nejde ani o  to, že by tištěný zpravodaj 
a  zmíněná média měly soupeřit. Mohou se vý-
borně doplňovat. Zatímco Infokanál a  obecní 
web přináší krátké aktuální zprávy, v  Jedovnic-
kém zpravodaji bychom rádi přinášeli rozsáhlejší 
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a  propracovanější texty a  také rozhovory a  ko-
mentáře. Jedná se o obecný trend v této oblasti.
Pokud jde o informace „týkající se každodenního 
života“ zmíněné v poslední odpovědi, právě tohle 
je oblast, kterou nejvíce zajišťuje internet – ale 
protože nám záleží i na těch, kdo nejsou on-line, 
můžete si všimnout, že se nyní více snažíme tako-
véto informace zařazovat.

Příspěvky ze škol zajímají jen ty, kdo tam mají 
děti
• „Příspěvky ze školy, ZUŠ a MŠ přísluší na je-

jich uvedené stránky. Tato témata jsou zají-
mavá pro ty, kdo mají děti ve sportu, ve škole, 
ve školce.“

• „Každopádně bych uvítala kapacitní omeze-
ní příspěvků, každá složka či každé téma by 
mělo mít přesně daný rozsah, počet řádků 
nebo stránek (tak nějak). Informovat struč-
ně! Informací ze škol či historie je obsahově 
na samostatný časopis.“

Odpověď redakce: Přehnaný rozsah školních 
rubrik byl terčem kritiky už mnohokrát. Také se 
nám nezdálo úplně účelné ve zpravodaji doslov-
ně opakovat stejné příspěvky, které byly uvedeny 
ve videožurnále a na webových stránkách školy. 
Proto jsme v rámci Zásad pro vydávání Jedovnic-
kého zpravodaje omezili rozsah pro každou školu 
na 3 tiskové strany a snažili jsme se představitele 
škol přesvědčit, aby do  zpravodaje neposílali to 
stejné jako do videožurnálu. Nicméně zpravodaj-
ství ze škol považujeme za přínosné pro všechny 
– vždyť děti jsou budoucností obce, a to nejen ty 
naše vlastní! A  tak by nás přece mělo zajímat, 
v jakých podmínkách se vzdělávají a co všechno 
pro ně školy připravují.

Diskuse a odpovědi na dotazy
• „Chybí mi nějaká diskuze a možnost svobod-

ně se vyjádřit k dění v naší obci. Na interneto-
vých stránkách veškerá diskuze zablokovaná. 
Proč? Nezajímá zastupitelstvo vyjádření ob-
čana? I když některý anonymně, ale ta mož-
nost by tu měla být.“

• „Velmi bych uvítala, kdyby redakce zařadila 
na stránky rubriku dotazy a připomínky ob-
čanů, na  které by příslušní odpovědní pra-
covníci odpověděli a tím také získali zpětnou 

vazbu. Komunikaci občan a  úřad považuji 
za velmi důležitou, neboť úřad vznikl pro ob-
čany a je jim také odpovědný.“

Odpověď redakce: Rubrika Názory občanů dává 
každému možnost se k dění v obci svobodně vy-
jádřit. Prostor dostane každý slušně a bez urážek 
napsaný příspěvek. Anonymní příspěvky ale otis-
kovat nebudeme – myslíme si, že v dnešní době se 
snad nikdo nemusí bát pod své názory podepsat. 
Existuje ale přece jen možnost, pokud redakce 
identitu autora zná, podepsat příspěvek jen ini-
ciálami – pakliže na tom dotyčný trvá.
Pokud jde o „rubriku dotazů a odpovědí“ – když 
příspěvek čtenáře obsahuje otázku, snažíme se 
odpověď kompetentní osoby zajistit. Jsme ov-
šem limitováni přiměřeným rozsahem rubriky… 
Na obecním webu jsou však zveřejněny e-mailové 
adresy zastupitelů i zaměstnanců úřadu městyse; 
můžete také poslat komukoli z  nich dotaz přes 
podatelnu ÚM.

Otázka, která nás nejvíce překvapila
• „Mohl by být zpravodaj k dispozici i „ke sta-

žení“, například jako PDF?“

Odpověď redakce: Na adrese www.jedovnice.cz/
cs/informacni-media/jedovnicky-zpravodaj
je zpravodaj dostupný již 10 let. Nové číslo 
je zveřejněno v  poslední době ještě před dodá-
ním vytištěných zpravodajů (vždy to avizujeme 
v aktualitách na webu, v Textžurnále i na Face-
booku), v archivu najdete komplet všechna star-
ší čísla od ledna 2007. Většina je v PDF, ročníky 
2007 a 2008 jsou dokumenty ve Wordu.
Webová verze zpravodaje je od  roku 2012 vklá-
dána s barevnými obrázky, což je dobrá zpráva 
pro ty, kteří v  tištěném zpravodaji barvu na  fo-
tografiích postrádají. V  „digitální“ verzi nás to 
nic nestojí (jen tedy trochu „přiděláváme práci“ 
panu grafikovi), barevný tisk by ale byl podstatně 
dražší…
Máte na  srdci ještě něco jiného? Napište nám 
do  redakce - zpravodaj@jedovnice.cz, případně 
schránka u vchodu do knihovny.
Přejeme vám všem pěkné pozimní dny.

Za redakční radu Jedovnického 
zpravodaje Soňa Plchová
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Pozvánky

 X Výlov rybníku Dymák
se uskuteční v sobotu 14. října 2017. Prodej ryb 
zajištěn.

 X Pohádkový les
Pionýr Jedovni-
ce pořádá v  so-
botu 14. října 
2017 pochod 
p o h á d k o v ý m 
lesem. Start 
od  restaurace 
Barachov od 16 
do 17.30 hodin. 
Startovné je 20 Kč. Pro každé dítě svítící nára-
mek zdarma. Občerstvení s  možností opékání 
párků zajištěno. Trasa vhodná i pro kočárky.

 X Drakiáda
Pionýr Jedovnice pořádá v  neděli 22.  října 
2017 Drakiádu. Sraz ve 14 hodin v Jedovnicích 
na Harbechách. Cesta značena od obecního úřa-
du malými dráčky. Soutěže v kategoriích doma 
vyrobených i  koupených. Opékání brambor 
v ohni.

 X Velký dechový orchestr Jedovnice
zahraje v neděli 22. října 2017 odpoledne v 14 
hod. v sále kina. Vystoupí také Brněnská Mora-
věnka. (Více na str. 25)

 X Pěvecký sbor RASTISLAV Blansko
zve v neděli 22. října v 16 hodin do jedovnic-
kého kostela. Na programu bude komponovaný 
pořad s výběrem z oratoria Felixe Mendelssohna-
-Bartholdyho „Eliáš“. Účinkují: sbor Rastislav,  
v roli vypravěče P.  Jiří Kaňa, klavírista Martin 
Jakubíček, dirigovat bude Jaroslav Martinásek. 
Vstupné dobrovolné.

 X Lampionový průvod  
k 99. výročí vzniku ČSR

vyrazí v pátek 27. října v 18 hodin od radnice, 
jako obvykle projde náměstím a Jiráskovou ulicí 
k pomníku prezidenta Masaryka.

 X Bubušou
Pionýr Jedovnice pořádá v pátek 27. října 2017 
Bubušou. Od 17 hodin můžete nosit ke kultur-
nímu domu vydlabané dýně a  přihlásit je tak 

do  soutěže. Po  lampionovém průvodu obcí za-
číná hlavní program - soutěže pro děti o drobné 
ceny, strašidelná tombola, malování na obličej, 
soutěž o  nejlepší strašidelný kostým, soutěž 
o nej... dýni. Na závěr světelná show. Strašidelné 
občerstvení zajištěno.

 X 12. JEDOVNICKÝ ŠKOLNÍ VINNÝ BÁL
pořádá ZŠ Jedovnice
v pátek 3. listopadu 2017 od 20.00 hodin v KD 
Jedovnice
Můžete se těšit na předtančení, skupinu Arcus, 
cimbálovku Majerán,
košt vína, bohatou tombolu i občerstvení.
Předprodej vstupenek od 1. 10. 2017
na sekretariátu školy (telefon 516 442 224)
Doprava z  Jedovnic do  Blanska po  konci akce 
zajištěna.

 X Společný koncert Veselé 
trojky a Dua Aramis

neděle 5. listopadu 2017, začátek v 16.00 hodin, 
kinosál KD Jedovnice
Předprodej vstupenek v knihovně na náměstí.

 X Za jedovnickým kaprem - 
memoriál Jiřího Kovaříka

SK Jedovnice zve běžce všech věkových katego-
rií stejně jako veřejnost na tradiční Běh za jedov-
nickým kaprem, tentokrát již 21.  ročník, který 
se uskuteční v sobotu 11. listopadu 2017. Letos 
jsme opět zařazeni do  seriálu Okresní běžecké 
ligy. Bližší informace budou včas uveřejněny 
na stránkách klubu www.skjedovnice.cz a OBL 
Blansko a samozřejmě na jedovnickém Infoka-
nále. Těšíme se na vás!

Výbor SK Jedovnice

 X Sokolská akademie
Srdečně Vás zveme na  sokol-
skou akademii, pořádanou 
k 110. výročí založení Sokola 
v  Jedovnicích. Akce se koná 
v  neděli 12.  listopadu 2017 
v  15  hodin v  sále kulturního 
domu. V  programu se představí cvičenci z  Je-
dovnic, Blanska, Svitávky a Jevíčka, jedovnické 
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Tetiny, pěvecký sbor Píseň, skupina historické-
ho tance Roseta aj.

TJ Sokol Jedovnice

 X Elegance 1. republiky
MS Českého červeného kříže si vás dovoluje po-
zvat na vystoupení taneční skupiny žen Sestry 
Chalupovy s názvem Elegance 1. republiky, kdy 
vládla slušnost, zdvořilost a dobré mravy…, které 
se uskuteční ve čtvrtek 30. listopadu od 17 ho-
din v sále kulturního domu. Program je spojen 
s posezením u drobného občerstvení. Bližší in-
formace v daném čase způsobem obvyklým (In-
fokanál, plakátky).

 X Bezkontaktní ženy aneb Agrostory
REPRÍZY PŘEDSTAVENÍ DIVADELNÍHO 
SPOLKU VLASTIMIL V PROSINCI:
neděle 3. 12. 2017
neděle 10. 12. 2017
začátek představení vždy v 17.00 hodin, kinosál 
KD Jedovnice
Předprodej vstupenek zahájen v prodejně „Kvě-
tiny Jaroslav Zelinka“ od 1. 10. 2017.
Představení trvá asi 120 minut + jedna 15minu-
tová přestávka.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

Kino E-Cinema Jedovnice – říjen, listopad a prosinec 2017

KD - Na Kopci 571, 679 06 Jedovnice, tel. 
704 425 319
Začátky představení v 17.00 hodin, pokladna 
otevřena ½ hodiny předem.

neděle 8. 10. – O MYŠCE A MEDVĚDOVI
Neobvyklé přátelství mezi bručounským med-
vědem Ernestem a upovídanou myškou Celesti-
nou. Aby odhalili velké cukrovinkové spiknutí, 
budou potřebovat pomoc z myšího i medvědího 
světa. Podaří se jim překonat předsudky ostat-
ních a oba světy spřátelit? Animovaná komedie, 
Francie, Belgie, Lucembursko 2012
/80 /́ AQS, a.s. / Vstupné 30 Kč, děti do  6 let 
zdarma / MP

neděle 22. 10. – LUCIE:  
PŘÍBĚH JEDNÝ KAPELY
Fenomenální skupina Lucie se poprvé představí 
i na plátnech kin v celovečerním filmu. Jak vzni-

kaly jejich nejznámější hity? Co se dělo v záku-
lisí? Strhující příběh 30 let kapely Lucie přináší 
dosud nezveřejněné záběry pořízené samotný-
mi členy kapely a záznamy, o kterých si všichni 
mysleli, že už ani neexistují. Dokumentární film, 
ČR 2016.
/89 /́ Bontonfilm, a.s. / Vstupné 60 Kč / MP

Na listopad a prosinec připravujeme:
• neděle 19. 11. Padesát odstínů temnoty - ro-

mantické drama, USA 2017. Cinemart, a.s. / 
117 /́ MP15

• neděle 26. 11. Masaryk - historické drama, 
ČR/SR 2016. AQS, a.s. / 106´ / MP12

• neděle 17. 12. Cesta za  vánoční hvězdou 
- dobrodružný rodinný film, Norsko 2012. 
Film Europe, s.r.o. /80 /́ MP

Program kina E-CINEMA JEDOVNICE najdete 
na www.jedovnice.cz - sekce Kino.

Pozvánky z okolí

 X Výstava: Merkur
5. října 2017 – 19.  ledna 2018, Muzeum Bla-
nenska, Blansko
Výstava pro malé i velké stavitele o oblíbené sta-
vebnici Merkur.
Vernisáž 5. 10. 2017 v 18.00, promluví autor vý-
stavy Jiří Mládek.
Od 17.00 doprovodný program pro děti.

 X Den otevřených dveří 
v Arboretu ŠLP Křtiny

v sobotu 7. října 2017, od 9.00 do 17.00 h

 X Salon blanenských fotografů
Vernisáž výstavy 13. října 2017, 18.00 h, Měst-
ská knihovna Blansko
Vystavují profesionální i  amatérští tvůrci bez 
věkového omezení.
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 X Horkýže Slíže 25 LET TOUR
21. října 2017, 19.30 h, Dělnický dům, Blansko
Speciální hosté: zakázanÝovoce (punk-rocková 
kapela, na scéně už 12 let), Mean Messiah (me-
talový projekt producenta a  zakladatele studia 
The Barn Dana Frimla).
Předprodej vstupenek v  blanenské infor-
mační kanceláři Blanka, Rožmitálova 6, tel. 
516  410  470. Cena vstupenky v  předprodeji: 
300 Kč.

 X Výstup na věž s vlajkou
28. října 2017, od  13 h., kostel sv. Martina, 
Blansko
Mimořádné otevření prohlídkové trasy ve  věži 
kostela sv. Martina (tento den pro návštěvníky 
zdarma) se slavnostním výstupem za  přítom-
nosti pozvaných hostů, včetně mávání vlajkou 
ve 14 hod. Pro návštěvníky bude k dispozici věž-
ní kavárnička.

 X Jožka Černý 75 let, 
narozeninový koncert

10. listopadu 2017, 18 h., Dělnický dům, Blansko
Délka 3 hodiny. Jožka Černý oslavuje 75 let. Vy-
stoupí s cimbálovkou Gracia. Vstupenky v před-
prodeji - Informační kancelář Blanka. Vstupen-
ka v ceně 220 Kč současně opravňuje ke vstupu 
na nedělní program do parku.

 X Vítání svatého Martina v Blansku
10. listopadu 2017, kostel sv. Martina, Blansko 
13.00–17.00 h „Medové“ prohlídky věže a interi-
éru kostela (s medovinou nebo medovým čajem)
17.00–20.00 h Večerní prohlídky věže kostela při 
svíčkách
17.00 h Pochod světýlek ke sv. Martinovi (sraz 
16.45 Centrum pro matku a dítě, Sladkovského 
2B) 
18.00 h Příjezd a přivítání sv. Martina na farním 
nádvoří

Inzerce
• Prodáváte nemovitost? Vysoutěžíme pro Vás nejvyšší možnou cenu do 30 dní. Bez rizika – Vy 

rozhodnete o prodeji. Tel. 775 377 977

Jak se správně pojistit na odpovědnost?
Správné pojištění je takové, které odpovídá Vašim potřebám.
Proto každému klientovi tvoříme pojištění přesně na míru.
Proč zrovna pojištění odpovědnosti? Nezáleží jestli bydlíte v domě 

nebo v bytě.I těm nejopatrnějším se může stát, že:
- praskne hadice od pračky a vytopí sousedy
- děti při hraní rozbijí míčem sousedovi okno
- co když Vám uteče domácí mazlíček 

a způsobí autonehodu?
- hradíme i škody, které by od Vás

požadovala zdravotní pojišťovna
- kryjeme i škody na pronajaté nemovitosti

Nikdy nevíte jakou škodu způsobíte. Život je 
plný nešikovných situací. Chránit se můžete 
pojištěním, které za Vás škody zaplatí.
Pojištění odpovědnosti Allianz 
ochrání vždy a ochrání 
Vás i celou rodinu.

Prémiová kancelář
Allianz pojišťovny, a.s.
Svitavská 2390/14b
Blansko 678 01
tel.č.: 727 852 017

* Slevu uplatníte na pobočce

- 25%

www.allianz-blansko.cz
facebook.com/BlanskoAllianz



JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ09/10 2017

39

smluvní partner:

ZDRAVOTNÍ DOPRAVA

800 660 222 / 516 412 616

Na prvním místě pacient.

U nás se nečeká u nás se hned jede.

SANITKY PETTOP 
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Sobota 28. října od 7.30 do 17 h
neděle 29. října od 7.30 do 16 h
• prodej ryb na hrázi u Bašty (kapr, candát, lín, amur, tolstolobik)

• rybí speciality + další občerstvení

• dvoudenní jarmark (rozmanitý sortiment)

• doprovodný program pro děti (kolotoče, jízda na ponících aj.)

Více na www.jedovnice.cz                 nebo na www.olsovec.cz

RÁDIO PETROV

MEDIÁLNÍ PARTNER RYBOLOVU 

 

VÝLOV RYBNÍKA
 OLŠOVCE 2 017

Olšovec, s.r.o., Jedovnice

a městys Jedovnice

zvou na tradiční

Pořadatelé doporučují přijet mimo špičku, 

která je obvykle v sobotu od 10 do 13 hodin.

IDS JMK posílí v době výlovu autobusové spojení

linka č. 201 z Brna – Staré Osady;

linka č. 231 z Blanska (v obou směrech);

linka č. 167 Vyškov – Blansko (a zpět) – vybrané spoje pojedou 

přímo, bez přestupu v Senetářově.

 


