Slavnosti Pernštejnského panství
(4. 7. 2017)
Dobré odpoledne, Milane!
Dnes mám před sebou program 17. ročníku Slavností Pernštejnského panství.
Slavnosti probíhají právě v těchto dnech na hradě Pernštejně a v okolních obcích, tedy
v Nedvědici, Doubravníku, Drahoníně, Býšovci, Černvíru, Chlébském, Křížovicích, Smrčku,
Ujčově, Olší, Skoroticích. Doporučuji, aby si zájemci o účast na nedvědických elektronických
stránkách našli, kde a které akce se chtějí zúčastnit a tomu si přizpůsobit třeba pěší vycházku.
Síť značených turistických stezek je v této oblasti poměrně bohatá, a tak do centra slavností
lze přijít od Bystřice nad Pernštejnem, od Rožné, od Tišnova, od Štěpánova i odjinud. Co lze
rozhodně využít, to jsou naučné stezky v okolí hradu Pernštejna s informačními tabulemi, na
TIC v Nedvědici si mohou zájemci vzít zelenou brožurku s texty i fotografiemi, které se
stezek na hrad týkají. Stezky vznikaly sedm let (2010 – 2016).
Pojďme nahlédnout do programu:
Na hradě Pernštejně budou kromě prohlídek třeba rytířský turnaj, pohádka, dobová hudba,
jarmark, v sále sýpky výstava Romantická zbrojnice rodiny Mittrowských.
V Nedvědici: výstavy (modelová železnice, včelařská výstava, Jaroslav Matějka – obrazy,
Přemysl Povondra – obrazy, Pavel Josef Macků – hudební nástroje), koncerty (Kamil
Střihavka, Wabi Daněk), ohňostroj, přednáška Nález mincovního pokladu z období třicetileté
války. Závod MEZ nabízí projížďky na strojích poháněnými sluneční energií.
V Doubravníku: křest knihy RNDr. Ivana Koláčného a Stanislava Bělíka Krajinou řeky
Svratky, v neděli byl zpřístupněn nádherný kostel s hrobkou Mittrowských, koncerty.
O Stanislavu Bělíkovi: Narodil se před více než 97 lety 29. října 1919. Život Stanislava Bělíka
je spjat s Doubravníkem. Do školy chodil v Doubravníku a v Nedvědici. Pracovní život pana
Bělíka je spjat převážně s Brnem. Jako výtvarník se vzdělával nejprve večerním studiem na
ŠUŘ v Brně, později studoval v Ústředním domě uměleckých řemesel v Praze.
Stanislav Bělík je mnohostranný výtvarník – lze ho označit stejně za kreslíře, malíře,
ilustrátora. V jeho tvorbě se silně odráží jeho vztah k Vysočině, samozřejmě k milovanému
Doubravníku. Za centrum motivů jeho obrazů lze možná považovat řeku Svratku. Kromě
klasických obrazů, které zdobí obydlí mnoha lidí, je Stanislav Bělík autorem ilustrací
několika knih, autorem kalendáře, portrétů (nejen) svých nejbližších, plakátů, novoročenek,
diplomů, ilustrací kroniky.
Míst, kde vystavoval, je celá řada, uvádím Doubravník, Nedvědici, Vír, Tišnov,
Železné, Brno, Černou Horu, Dolní Rožínku, Kroměříž, Těšany, Veverskou Bítýšku,
vystavoval i v Holandsku.
Pojďme ještě k dalším místům a akcím slavností.
V Býšovci: letní kino, oslavy 120. výročí založení SDH
V Drahoníně: oslavy 120. výročí založení SDH a křest knihy o historii Drahonína, setkání
harmonikářů.
Ve Skoroticích: sraz auto-moto veteránů
Ve Smrčku: už v sobotu byl memoriál Milana Dvořáka – volejbalový turnaj
V Ujčově: turnaj v malé kopané

V Křížovicích: výstava v Galerii z ruky
V Černvíru, Chlébském, Olší, Sejřku: zpřístupněné
kostely, kaple.
Určitě stojí za to vědět, že zítra pojedou do Nedvědice historické vlaky – jeden z Králova Pole
a druhý z Havlíčkova Brodu.
Zájemci najdou potřebné na www.nedvedice.cz .

