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PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE NEDVĚDICE
na období 2006 – 2010
Rada městyse Nedvědice se na svých jednáních opakovaně
zabývala směry rozvoje a plánem činností a aktivit, kterými
se budou zvolené orgány městyse v průběhu celého volebního
období zabývat. Materiál následně projednalo Zastupitelstvo
a nyní s odkazem na příslib starosty v nultém čísle Zpravodaje v prosinci loňského roku jej předkládáme občanům.
Projekty, čerpání grantů a dotací
1. Zpracovat koncepci dlouhodobého rozvoje Nedvědice.
2. Průběžně zpracovávat projekty vycházející z koncepce (viz
předchozí bod) s cílem zvýšit možnost čerpání finančních
prostředků z dotačních titulů.
3. Cílevědomě a průběžně vyhledávat grantové a dotační
možnosti (krajské, státní, evropské, popř. jiné) a průběžně
podávat maximum žádostí.
Investice
1. Dokončit projektovou dokumentaci, získat stavební povolení
a zahájit stavbu kanalizace v lokalitách Krčín, k Pernštejnu,
Pernštejn, Žlíbky, za fotbalovým hřištěm a od Grünwaldových
k Černvíru.
2. Získat do majetku pozemky, vypracovat projekt a zahájit
stavbu „rozšíření hřbitova“.
3. Provést opravy stávajícího hřbitova (obvodová zeď, cesty,
rozvod vody).
4. Vybudovat autobusovou čekárnu na zastávce „U křížku“.
Dopravní situace v Nedvědici
1. S cílem zvýšit bezpečnost a pohodlí občanů v Nedvědici
a na Pernštejně
- vybudovat chodníky v rizikových lokalitách.
- instalovat světelný radar na měření rychlosti projíždějících
aut na hlavní komunikaci před ZŠ.
- celkově řešit problematiku parkování – získat do majektu
pozemky a na nich zřídit parkoviště.
- v nejrizikovějších lokalitách (hlavní průtah Nedvědicí
v úseku od fotbalového hřiště po křížovatku Černvír X
Pernštejn, Klečany, popř. jinde) řešit dopravní situaci pomocí
technických opatření.
Životní prostředí
1. Dlouhodobě provádět osvětu a působit na občany:
- v oblasti třídění odpadů s cílem zvýšit množství vytříděného
odpadu a tím ušetřit finanční prostředky.
- v otázce používání pevných paliv a způsobu topení s cílem
omezit na minimum zamořování Nedvědice a Pernštejna
kouřem z komínů.
- v otázce vzniku nepovolených, černých skládek všeho
možného s cílem zkrášlit okolí a ušetřit finanční prostředky za
jejich následnou likvidaci.

Foto: Antonín Špaček

- majitele psů – ohledně způsobu venčení psů a úklidu psích
exkrementů především v zastavěné části Nedvědice a Pernštejna.
5. Zaměřit se na průběžnou údržbu parkových ploch, úpravu
zeleně a vytvořit odpočinkové zóny s lavičkami.
Kultura a sport
1. Vybudovat alespoň jedno dětské hřiště spojené se zázemím
pro matky s malými dětmi.
2. Pokračovat v rekonstrukci Sokolovny.
3. Obnovit vydávání Zpravodaje.
4. Obnovit tradici vítání občánků.
5. Podporovat všechny volnočasové aktivity s důrazem na
práci s mládeží – obnovit tradici pořádání akcí pro děti
a mládež.
6. Obecně podporovat všechny kulturní a sportovní organizace a spolky s důrazem na podporu dobrovolných a neplacených aktivit.
Ostatní
1. Provést rekonstrukci veřejného osvětlení s cílem dosáhnout úspory elektrické energie, snížení poruchovosti
a možnosti variabilního vypínání a zapínání v různých
místech.
2. Odstranit nefunkční a nepoužívané dřevěné sloupy na
různých místech Nedvědice a Pernštejna s cílem přispět ke
zlepšení vzhledu městyse.
3. Provést inventuru využívání obecních pozemků a tam, kde
je to v souladu s dlouhodobými záměry, pracovat na
převodech pozemků ze státních institucí do majetku městyse,
v odůvodněných případech uvažovat o vykoupení od
soukromých osob.
4. Zaměřit se na přijetí opatření, vedoucích k minimalizaci
drobné pouliční kriminality.
5. Zabezpečit sociální služby pro starší spoluobčany
minimálně ve stávajícím rozsahu.
Ing. Pavel Vejrosta, starosta městyse

ZPRÁVA Z RADY MĚSTYSE NEDVĚDICE
Rada městyse se schází pravidelně jednou týdně,
od posledního jednání zastupitelstva se sešla desetkrát. Průměrná délka jednání byla 4 hodiny a účast radních až na dvě
omluvené absence byla stoprocentní. Rada na svých jednáních řešila běžné záležitosti, související s chodem městyse,
ale také záležitosti koncepční a dlouhodobé.
Z řešených záležitostí širšího významu vybíráme:
• Programové prohlášení na roky 2006-2010
• rozpočet ZŠ a MŠ Nedvědice na r. 2007
• rozpočet městyse na r. 2007
• příprava podkladů pro postupné vypracovávání grantových a dotačních žádostí
• výběr pojistitele a uzavření nové pojistné smlouvy na majetek městyse
• reklamace vozovky na ulici Družstevní
• výběr dodavatele a způsob realizace dětského hřiště
• dokončení projektu na kanalizaci
• zajištění pečovatelské služby – smlouva na rok 2007
• inventura stavu a využívání pozemků v majetku městyse
• bezpečnost silničního provozu v lokalitě před základní
školou
• rozšíření vozovky a stavba chodníku za odbočkou
do Domků směrem do Benátek
• nepovolené skládky v Nedvědici a jejím okolí
• inventarizace obecních studní a jejich stavu
Ing. Pavel Vejrosta, starosta městyse

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Tradice vítání nových nedvědických občánků bude letos
obnovena. Oficiální uvítání dětí narozených od 1. ledna 2007
se uskuteční v obřadní síni radnice v měsíci září 2007.
Při krátkém kulturním programu obdrží rodiče narozených
dětí od městyse finanční dar.

ROZLOUČENÍ S MATEŘSKOU ŠKOLOU
Děti, kterým končí bezstarostný předškolní věk a nastupují
do 1. třídy základní školy, jsou se svými rodiči zváni
na slavnostní shromáždění v obřadní síni nedvědické radnice.
Slavnostní rozloučení s mateřskou školou se uskuteční
27. června 2007 v 15 hodin.

DĚTSKÝ DEN
V neděli 3.6.2007 ve 14,00 hod. bude slavnostně otevřeno nové
dětské hřiště v prostoru za obchodním domem. Součástí otevření
bude kulturní a společenský program v rámci dětského dne.

BYLI JSTE V ŽERNŮVCE?
Od konce prosince 2006 do konce ledna 2007 byla v Domově
svaté Alžběty v Žernůvce výstava. Nedvědický občan Miloš
Neča je znám jako úspěšný fotograf. A právě on v Žernůvce
vystavoval. V důstojném prostředí bylo k vidění více než pět
desítek fotografií. Návštěvník se mohl potěšit a zamýšlet nad
šikovností fotografa, mohl se na okamžik vypravit domů k Pernštejnu,
do Brna, do Lysic, do volné přírody nedaleko Nedvědice.
Kdo výstavu navštívil, byl jistě spokojen. Těšme se, že budeme moci navštívit další výstavu Nečových fotografií.
Petr Vejrosta
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KOLIK JE NÁS
V NEDVĚDICI A NA PERNŠTEJNĚ?
Nedvědice
K 1. 1. 2006
Narodilo se
Zemřelo
Přistěhovalo se
Odstěhovalo se
K 31. 12. 2006

Vývoj počtu obyvatel v roce 2006
mužů
žen
601
633
8
6
9
9
10
9
6
10
604
629

Pernštejn
K 1. 1. 2006
Narodilo se
Zemřelo
Přistěhovalo se
Odstěhovalo se
K 31. 12. 2006

celkem
1234
14
18
19
16
1233

mužů
34
0
1
1
0
34

žen
30
0
1
4
0
33

celkem
64
0
2
5
0
67

mužů
635
638

žen
663
662

celkem
1298
1300

Celkem v Nedvědici a na Pernštejně
K 1. 1. 2006
K 31. 12. 2006

ČÍM A JAK TOPÍME?
Většina z nás nepochybně ráda vzpomíná na rok 1996, kdy byl
do Nedvědice přiveden zemní plyn, a tedy byly zprovozněny
první plynové kotle. A hned v roce následujícím mohli i zbývající zájemci topit plynem. Zbavili jsme se tahání uhlí a také
dýmu, který od října do dubna do té doby pravidelně zamořoval nedvědické údolí. Několik roků byla pohoda. Čisté údolí,
mohli jsme svobodně větrat. Nutno dodat, že někteří spoluobčané topili i elektřinou.
Jenže: Ceny elektřiny i plynu postupně rostly. A úměrně růstu cen
se zpočátku nenápadně, ale později už zcela nápadně naše údolí
opět počátkem října nořilo do obtížně dýchatelného smogu.
A v roce 2007? Jako kdybychom byli o celé desetiletí zpátky.
Jak dál? Tak se asi ptáme mnozí. Komise životního prostředí,
která pracuje při radě městyse, dospěla k následujícím
závěrům:
1) Vzhledem k nárůstu cen plynu a elektrického proudu
se těžko ubráníme tomu, aby občané netopili uhlím a dřevem.
Zejména dřevo je v naší lokalitě dostupné a navíc je dobře,
že se lesy čistí od palivového dřeva.
2) Znečištění Nedvědice má „na svědomí“ jen několik našich
spoluobčanů. Komise má za to, že snad je to asi jen deset
domů, tedy deset velkých znečišťovatelů vzduchu v Nedvědici.
3) Samotné topení kvalitním uhlím a suchým dřevem není
pohromou. Pohromou jsou lidé, kteří topit neumějí. Možná,
že někteří topí i něčím, co také způsobuje výše uvedené negativní jevy. Není vyloučeno, že jsou mezi námi ještě i takoví,
kteří pálí to, co patří do tříděného odpadu.
4) Komise vyzývá právě tyto spoluobčany k tomu, aby co nejdříve provedli opravy a úpravy systému topení ve svých domcích tak, aby to na podzim roku 2007 bylo znát.
5) Komise upozorňuje na skutečnost, že je v platnosti zákon
č. 86/2002 Sb. na ochranu ovzduší a je pravděpodobné,
že místní zastupitelstvo přijme vyhlášku, která bude čistotu
ovzduší v Nedvědici řešit včetně možných postihů.
6) Komise informuje, že připravuje výstavku fotografií, které
se budou této problematice věnovat. Proto přivítá fotografie
s touto tematikou i od dalších spoluobčanů.
Projednáno v komisi životního prostředí městyse Nedvědice
dne 17. ledna 2007.
Mgr. Petr Vejrosta, předseda komise

PŘIJMĚTE POZVÁNÍ VE 2. ČTVRTLETÍ

BĚH TERRYHO FOXE

31.3. v 9 h
Hrad Pernštejn otevírá brány návštěvníkům
31.3. - 1.4. a 7.- 9.4. Výstava "Velikonoce na hradě Pernštejně"
od 9 do 15 h
Výstava obrazů PhDr. Petra Čermáka,
1. - 15.4.
Vír - bývalá MŠ u fotbalového hřiště
Sokolovna Nedvědice - divadelní představení hry
Voskovce a Wericha "Nebe na zemi"
14.4. v 18 h
v provedení divadelního souboru z Víru
34. ročník turistického pochodu
21.4.
"Za krásami okolí Nedvědice"
100 let od dokončení 1. části nedvědické čtvrti "Domků"
28.4. ve 14 h
Setkání "domkáčů" a přátel historie Nedvědice
Čarodějnice
30.4.
- pálení vatry u fotbalového hřiště s programem
5.5.
8. ročník turistického pochodu "Vírské výlety"
16. ročník turistického pochodu
8.5.
"Župou pernštejnskou" s cílem na hradě Pernštejně
13.5. v 13,30 h
Koncert Základní umělecké školy v kreslírně ZŠ Nedvědice
19.5. v 10,30 h
Běh Terryho Foxe - Tišnov u sokolovny
Výstava fotografií Pavla Smékala,
4.-8.5.
výstavní síň nedvědické radnice
3.6. ve 14 h
Dětský den na novém dětském hřišti
Hrad Pernštejn, rytířský sál
11.6.
- koncert vážné hudby Concentus Moravia
Slavnostní rozloučení s mateřskou školou
27.6. v 15 h
v obřadní síni nedvědické radnice

Tradiční běh byl v České republice založen z iniciativy České
obce sokolské. Dobrovolný příspěvek každého účastníka bude
věnován nadaci „Liga proti rakovině“. Pořádá TJ SOKOL Tišnov
19. května se startem v 10.30 hodin u tišnovské sokolovny.

SOKOLSKOU ŽUPOU PERNŠTEJNSKOU
Tradiční dálkový turistický pochod a cyklistickou jízdu uspořádá v úterý 8. května 2007 Tělocvičná jednota SOKOL
Tišnov. Již 16. ročník má starty v Tišnově, Doubravníku a Rožné.
Trasy jsou v délkách 6, 12, 20, 28, 38 a 50 km. Všechny trasy
končí na nádvoří hradu Pernštejna.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
„NEBE NA ZEMI“
V sobotu 14.4.2007 od 18,00 hod. sehrají v nedvědické
sokolovně členové Divadelního souboru z Víru komedii Jiřího
Voskovce a Jana Wericha „Nebe na zemi“.
Nebe na zemi – to je představa boha Jupitera, vládce Olympu,
který sestupuje v lidské podobě na zemi. Brzy je však vyveden z omylu: setkává se s lidskou přetvářkou, závistí, chamtivostí, touhou po penězích a majetku. Přitom se dostává do
groteskních situací, které dávají celému příběhu humorný ráz,
i když ve skutečnosti odhalují negativní stránky lidského
společenství, se kterými se denně setkáváme.
V hlavních rolích: Roman Jelínek, Marie Viktorínová ml.,
Marie Čermáková, Josef Ondra, Jiří Beneš, Radka Slezáková,
Marcela Vázlerová, Jiří Čermák, Stanislav Čermák, Aleš
Čermák, Marie Viktorínová, Jana Bílková.
Režie: Bohuslav Matuška

VÝSTAVA OBRAZŮ
Ti, kdo byli v červenci 2003 na výstavě obrazů na nedvědické radnici, jistě uvítají, že brzy budou mít další možnost
zhlédnout obrazy místního malíře Petra Čermáka. PhDr. Petr
Čermák vystavoval poprvé v kreslírně školy v Nedvědici
v listopadu 1990. Je vždycky příjemné zjištění, že máme mezi
sebou lidi, kteří umějí něco, co jiní nedokážou. Tentokrát
se o talentu malíře můžeme přesvědčit na výstavě, která bude
od 1. do 15. dubna 2007 ve Víru v bývalé mateřské škole u fotbalového hřiště. Vernisáž proběhne v neděli 1.4. od 15,00 hod.,
otevírací doba je v pracovní dny od 14,00 do 17,00 hod., o víkendech od 10,00 do 16,00 hod.
Petr Vejrosta

34. ROČNÍK JARNÍHO POCHODU
V sobotu 21. dubna 2007 pořádá místní odbor KČT opět
pochod pro veřejnost. Podrobnosti můžete najít na
www.nedvedice.cz/sport/turistika. Přesto ale nabízíme čtenářům více i zde. Pochod pro veřejnost jsme začali pořádat
v roce 1974. Bylo to období, kdy vznikaly pochody jako houby po
dešti, byla to móda. Dálkový pochod, to byl v naší zemi pojem,
který k sedmdesátých létům minulého století patří. Základní trasou každého klasického dálkového pochodu je trasa 50 km.
V době vzniku pochodů (obecně koncem 60. a začátkem 70. let)
ani jiné trasy nebyly. Postupně ale pořadatelé nabízeli i kratší
trasy (většinou trasa kolem 25 km, aby se mohli aktivně zúčastnit i méně zdatní a děti). Pochod měl často sportovní charakter,
jednu dobu se na některých pochodech měřil čas (i na našem asi
první tři roky). Mnozí pořadatelé zařazovali i trasu 100 km. Nedvědický jarní pochod měl jako nejdelší trasu 60 km.
Dnešní podoba pochodů pro veřejnost nabízí vyžití jak
zdatným turistům a sportovcům (dlouhé trasy), tak turistům,
kteří chtějí poznávat nová pěkná místa či se vracet tam, kde
se jim líbí. I dnes se pochodů zúčastňují sportovci, kteří trasu
(nebo její část) běží.
Co mohou očekávat lidé od 34. ročníku pochodu Za krásami
okolí Nedvědice? Pravidelní návštěvníci vědí: prezentace je
v sokolovně (od 6 do 7.45 h na nejdelší padesátku, od 7 do 9 h
na kratší trasy, na nejkratší se mohou zájemci vydat ještě do
13 hodin). Každý účastník si zvolí z nabídky trasu, obdrží
schematickou mapku a může vyjít. V cíli čeká na turisty nejen
diplom a skromné občerstvení, ale především příjemný pocit
z toho, že pro sebe, pro své zdraví něco pozitivního udělali,
možná, že poznali i nová pěkná místa v okolí Nedvědice,
setkali se s přáteli, se známými.
Letos vedeme trasy do oblasti Skorotic, Louk, Křížovic,
delší trasy ke Kunštátu a Lysicím. Poprvé máme v nabídce
i trasu pro cyklisty. Zatím jsme vždy doporučovali, aby
kopírovali některou z pěších tras. Tentokrát nabízíme
konkrétní trasu do oblasti Víru a Dalečína. Cyklisté si mohou
u Vírské přehrady ze všech účastníků nejvíce připomenout
památku Boba Čecha, vždyť pochod bude už pošestnácté jeho
memoriálem.
Petr Vejrosta

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Středa 7. února 2007 se stala výjimečným dnem pro
předškoláky. Přišli se svými rodiči do základní školy natěšení,
možná někteří trochu rozpačití. Chtěli totiž paním učitelkám
předvést, jak jsou sice ještě malí, ale hodně šikovní.
Někteří zde byli úplně poprvé, ale většina dětí byla z nedvědické MŠ, a proto tyto děti už to ve škole znají velmi dobře.
Vždyť tu byli na „Hrátkách pro předškoláky“. U zápisu děti
přednášely, zpívaly, předvedly své ohebné jazýčky, poznávaly
barvy, geometrické tvary, zavazovaly tkaničky, malovaly
a řešily různé úkoly. Za odměnu dostaly dárečky, které pro ně
vyrobili školáci.
Nakonec bylo zapsáno 22 dětí, 13 děvčat a 9 chlapců.
Výjimečná pro tyto děti je i skutečnost, že budou vzdělávány
podle školního vzdělávacího programu, který učitelé naší
školy ve svém volném čase vytvářejí.
Dětem, které nastoupí v září 2007 do 1. třídy, přejeme mnoho
úspěchů a jejich rodičům dostatek trpělivosti. Jana Tomanová
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KARNEVAL NA LEDĚ
Po několikaleté přestávce obnovila kulturní komise městyse Nedvědice tradici dětských karnevalů na ledě.

Foto: Antonín Špaček

Za nepříliš zimního, přesto však chladného počasí se
v neděli 11. února na zimním stadionu sešlo na 110 masek
různé velikosti a složení. Převahu zde měly především čarodějnice, ale i byli tu i kovbojové, rytíři, kouzelníci, různá
zvířátka, kuchař, čerti, princezny, ale i bonbón či lehké dívky.
Ještě početnější byl doprovod maminek a tatínků, babiček
i dědečků, ale i všech dalších, kterým není lhostejný kulturní
život v naší obci.
Po úvodním kratičkém zahájení předsedou kulturní
komise Dr. Jiřím Šmídem a vystoupení Nedvědického pěveckého sboru Petry Cvrkalové - Cvrčci začaly akce na ledě,
které s přehledem vedla Jana Dvořáčková. Ať již to byl slalom
mezi kužely, střelba na branku, podjíždění překážky či tanec
dvojic s nafouknutými balónky mezi čely, vše se setkalo
s nadšením masek a zájmem přihlížejících. Celý program
vtipně moderoval Jaromír Mitáš, který dotvářel celkovou
atmosféru karnevalu. Zájmu přihlížejících neušlo ani klobásové království Libora Helda, ani bufet, kde kávu, čaj, grog,
punč a jiné pochutiny podávaly Jana Ondrová, Jana Hriadelová
a Lída Špačková.

VÝROČÍ ROKU 2007
roků
1727
1727
1777
1867
21.10.

1877
1882

26.2.

1887
1907
1912

30.3.

1922

19.3.

1927

14.8.

1927

1.8.

1937

26.2.

1947
1947

18.10.

1947

28.4.

1947

7.11.

1977

Foto: Antonín Špaček

Po vyhodnocení nejlepších masek „nezávislou porotou“,
vedenou starostou městyse Ing. Pavlem Vejrostou, byli
všichni účastníci v maskách odměněni drobnou pozorností
od sponzorů karnevalu, ať již se jednalo o cukrovinky, štrúdl,
omalovánky či knížku. Sponzorsky karneval podpořili: Nedos, s.r.o.
Nedvědice - Ing. Vladimír Dohnal, Cukrárna Milena - paní
Emílie Zelená, paní Jana Hriadelová a HC Nedvědice.
Vysoká účast i nadšení dětí svědčily o tom, že šlo o dobře
strávené odpoledne, a zavázaly pořadatele, aby i v budoucnu
podobné akce následovaly.
Antonín Špaček
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1977
1982
1987
1992
25.1.

1992

14.8.

1997

11.3.

2002

Udělen městečku Nedvědice znak v podobě,
jak jej známe dnes, tj. se zubří hlavou, medvědí tlapou a keserem
Dostavěn a vysvěcen farní kostel sv. Kunhuty
Dokončena dřevěná škola na Krčíně, která
se loňského roku začala bourat
Postaven mramorový kříž před kostelem
Narodil se Stanislav Bím, ředitel školy
a první kronikář
Ve Vídni zemřel Antonín Emil Titl, hudební
skladatel, narozený na hradě Pernštejně
Narodil se MUDr. František Jelínek, lékař
a znalec přírody
Dokončena první etapa výstavby tovární
čtvrti "Domků"
Zahájena stavba měšťanské školy
Narodil se Prof. Dr. Jaroslav Havelka, který
žil ve válečných letech v Nedvědici
V Nedvědici na Krčíně se narodil
Ing. Karel Svoboda, CSc.
- legenda československého strojírenství
Slavnostně otevřena nedvědická sokolovna
V nedvědických "Domkách" se narodil
Zdeněk Nečesánek, houslový virtuos
Vyhořela Čermákova pila u rybníka
Zahájena výstavba bytovek u školy, u radnice
a na Vejpustku
Zemřel Ladislav Veselský, ředitel školy
a starosta obce
Narodil se Jiří Krytinář, herec,
žák nedvědické školy
Slavnostně otevřen obchodní dům
Dokončena stavba
železné lávky u koupaliště pod Heršinkou
Zahájena přístavba základní školy
Postaven televizní přenašeč na Jedlové
Uvedena do provozu kabelová televize, první
v okrese Žďár nad Sázavou
Tragicky zahynul ve Vírské přehradě
Bob Čech
V kanadském Ontáriu zemřel
Prof. Dr. Jaroslav Havelka
V Durbanu v Jihoafrické republice zemřel
Zdeněk Nečesánek

280
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140
130
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POMSTA MEDVĚDICE
V době, kdy právě
postavený hrad
Pernštejn neměl
ještě žádné jméno, míval pod
hradem své bydliště uhlíř. Byl
to muž svalnatý,
otužilý a statečný.
Usta-vičný pobyt na
zdravém vzduchu a těžká práce zocelily
jeho svaly a časté zápasy s dravou zvěří
ho učinily nebojácným a neohroženým.
Jednou se toulal lesy a ve skalní
rozsedlině objevil medvědí doupě.
Uchopil do ruky tesák a nahlédl dovnitř.

Byl odhodlaný bojovat i s medvědem.
Jaké však bylo jeho překvapení, když
ve sluji našel jen hrající si medvíďata.
Uhlíř neváhal ani okamžik, uchopil
mláďata a odnesl je domů na hraní
svému malému synkovi. Radost dítěte
však dlouho netrvala. Na druhý den
zanesl uhlíř medvíďata na hrad a daroval je hradnímu pánovi.
Když se medvědice vrátila do sluje
a zjistila, že jí někdo uloupil mláďata,
dala se do hrozného řevu. Ztráta mláďat
z ní učinila zuřící šelmu. Vyrazila
z doupěte a pobíhala po lese. Mohutnými tlapami rozrývala půdu a ničila
vše, co jí přišlo do cesty.
Bystrý čich ji konečně přivedl na
stopu. Přiběhla k uhlířově chaloupce
právě ve chvíli, kdy uhlíř se ženou odešli

k milíři. Doma pokojně spal pouze malý
hošík. Rozlícená medvědice marně hledala
svoje mláďata, marně je volala, marně
čenichala. Nakonec popadla uhlířova
synka a zmizela s ním v lese. Uloupení
medvíďat tak uhlíř těžce odpykal.
V místech uhlířovy chalupy vznikla
později ves. Na památku smutného uhlířova příběhu byla nazvána Nedvědicí.
Do obecní pečeti později dostala vzpřímenou medvědici, jež nese v předních
tlapách dítě. A nově postavený hrad byl
pokřtěn na Medvědí kámen, německy
Bärenstein. A odtud byl jen krůček
k českému názvu Pernštejn.
Z knihy pověstí Karel Kalláb:
V tajemných zátokách Svratky, 1931,
upravil Antonín Špaček,
kresba: Stanislav Bělík

„DOMKY“ OSLAVÍ 100 LET
První
nedvědický
kronikář
Stanislav Bím zapsal o vzniku „Domků“:
„Starosta Jan Míček se svou dcerou
Marií a zetěm Josefem Očadlíkem podali 14. 7. 1906 žádost obci o parcelaci
„Bíliska“ na stavbu dělnických domků
soustředěných ve dvou ulicích pod cestou
od továrny do Klečan. Obecní zastupitelstvo schválilo stavební projekt brněnského inženýra Vladimíra Fischera
a Nedvědici přirostly najednou dvě ulice
nazvané „Domky“.
Jak vyplynulo z postupně získávaných dokladů, nepovedlo se postavit
domky najednou, ale ve třech etapách.
Základ však byl položen stavbou první
Domky na pohlednici Nedvědice z r. 1918, z archívu Antonína Špačka

Předpokládaná původní podoba jednoho z domků
Foto: Jiří Šmíd

etapy domků, dokončených právě
v roce 1907. To byl důvod, který vedl
kulturní komisi ke zpracování a také
besedě o historii „Domků“, které významným způsobem ovlivnily celkový
vývoj Nedvědice. Projektant stavby
továrních domků Prof. Ing. Vladimír
Fischer (1870 – 1947) byl uznávanou
osobností jihomoravské architektury.
Je autorem četných staveb, jako jsou
nemocnice, školy a kostely. Mezi jeho
díla patří: úrazová nemocnice v Brně,
Masarykova léčebna na Žlutém kopci,
kostel sv. Augustina v Brně, radnice
v Tišnově, škola v Nedvědici a mnoho
dalších.
Pro mnohé nedvědické starousedlíky
není tato čtvrt ničím mimořádným.
Prostě tady celé století stojí a k Ned-

vědici patří. Z podrobnějšího prohlédnutí starých dokumentů však vyplynula
fakta o této čtvrti tak významná, že by
nám ji z hlediska historie a zachovalého
vnějšího stavu mohla závidět i mnohá
města. Společným úsilím Roberta
Vejrosty, Ilony Ročkové, Jiřího Zítky,
Věry Pokrutové, Antonína Špačka, kronikáře Jiřího Šmída a dalších vznikl
soubor dokumentů, které chceme předložit veřejnosti.

Setkání „domkáčů“ a všech, kteří
mají zájem o historii Nedvědice,
se uskuteční v sobotu 28. dubna 2007
ve 14 h. ve čtvrti „Domky“. Odtud přejdeme do restaurace „Pod Pernštejnem“,
kde bude přednesen výklad historie výstavby s besedou. K dispozici budou
staré pohlednice zachycující tuto část
Nedvědice.
Srdečně zve kulturní komise městyse
Jiří Šmíd
Nedvědice.

Domky v roce 2007 Foto: Antonín Špaček
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VZPOMÍNKA NA BOBA ČECHA
Když se vrátil z Austrálie na konci zimy 1991, vítali ho kamarádi
i známí s otevřenou náručí.
Samozřejmě především rodina
měla z návratu velkou radost.
Bob Čech (nar. 13. června
1946) uskutečnil svůj životní
sen. Tím bylo vyplutí na volné
moře. Kdo jsme Boba znali,
víme, že o velké plavbě snil už
od dětství. Koho by napadlo,
že takovou myšlenku může
obyčejný kluk z Nedvědice
realizovat! Umíme si vůbec
Foto z archívu Jitky Rajsiglové
představit, co pro to musel Bob
všechno udělat? Jak se o to musel sám zasloužit?
Boba si mnozí pamatujeme jako výborného vypravěče.
Uměl poutavě vyprávět svoje zážitky. Vyprávěl o svých
pobytech ve Vysokých Tatrách, o tom, jak právě tam zažil
hroznou bouřku ukryt pod skalním převisem a odevzdán
osudu čekal, co bude.
„Musíš věřit a doufat,“ říkával.
Jindy vyprávěl o svých toulkách milovanou Vysočinou,
či líčil svoje zážitky s autem, které si pořídil někdy v sedmdesátých létech.
„To jsem jel, ono to špatně zatáčelo a navíc mě nečekaně
zrazovala světla. Jednou večer jsem se u Dalečína netrefil
dobře do zatáčky. Naštěstí jsem to ubrzdil, ale přední kolo
se mi na okraji velikého srázu dostalo mimo silnici. Bylo
to jako ve starém filmu. Když jsem chtěl vystoupit, viděl jsem,
jak světelné paprsky mých světlometů svítí dole na louce níž.
Zase jsem se zaklonil a světla šla nahoru. Nakonec jsem to po
dlouhé době vybalancoval, auto nechal a zašel za kamarádem,
aby mi pomohl. Jednou, když aerovce vypověděla světla úplně
a na lesní silničce byla opravdu pořádná tma, musel jsem stáhnout plátěnou střechu a směr cesty jsem určoval tak, že jsem
se zakloněn díval nahoru, protože tak bylo přece jen trochu
vidět, kde je mezera mezi stromy, a tedy směr mé cesty.“
Bob se v sedmdesátých a osmdesátých létech pohyboval
hodně v prostředí Vysokých Tater. Byl vysokohorským
nosičem, vynášel i na nejvýše položenou tatranskou chatu pod
Rysy. Měl výbornou fyzickou kondici. Dokladem byla
i skutečnost, že šestkrát absolvoval vírský Malý svratecký
maraton. Ne, nikdy nebyl v cíli mezi prvními, účast na dlouhém
běhu byla záležitost jeho životního stylu. Několikrát absolvoval i některou z tras nedvědického pochodu pro veřejnost.

JUBILEUM

Ing. Karla Svobody, CSc.

Vyprávěl i o zážitcích od vody. Měl svůj kajak, sjížděl
vody klidné i divoké. V osmdesátých létech byl často na „velké
vodě“ – na Liptovské Mare.
V roce 1989 pak vypluli s Oldou Karáskem a Mirkem
Kouřilem na plavbu „kolem světa“. Oldovu loď si v Brně sami
opravili, připravili ji na náročnou plavbu. Neměli skoro žádné
zkušenosti. Jen četba, mapy a zkušenosti zprostředkované
byly pomocníky mořeplavců. Plavbu začínali v Bratislavě.
Vody Dunaje zavedly loď do Černého moře, pluli Středozemním mořem. A když propluli Gibraltarským průlivem, byli
ve vodách Atlantiku. Velké moře, oceán. Klukovi z Vysočiny,
klukovi z Nedvědice se plnil sen.
Poznali Barbados, poznali Panamský průplav. A Tichý
oceán. Zažili bouři na otevřeném moři i klidné moře, krásné
dny. Lovení ryb. Zastavili na Galapágách. Ve třech na desetimetrové loďce prožili mnoho krásných i celou řadu dramatických zážitků. Souostroví Tonga už dávalo naději,
že mořeplavci zdárně do Austrálie doplují. Podařilo se.
Není nezajímavé, že plavba byla „velmi skromná“, když
vyplouvali, Bob měl 50 US dolarů. Na všechno další si cestou
museli plavci vydělat.
Když se Bob vrátil domů, opět vyprávěl. Prvně doma,
kamarádům, uskutečnily se oficiální besedy na radnici a ve
škole. Však ve škole je dosud připomínka plavby. Děti si
mohou prohlédnout, kudy vedla daleká cesta tří mořeplavců.
Bob plánoval další výpravy. Zatím se však držel více
doma v Nedvědici, těšil se z toulek Vysočinou. Zpětně vzato,
bylo to, jako by se s domovem loučil …
25. ledna 1992 se totiž Bob vydal z domu naposled.
Od Vírské přehrady se už domů nevrátil.

Foto: Antonín Špaček

I s odstupem patnácti let
lze říci (i napsat), že Bob
vstoupil do historie Nedvědice jako člověk, který hodně dokázal. Díky vytrvalosti,
houževnatosti, skromnosti,
cílevědomosti. Ukázal dalším, co všechno člověk
může. Čeho může dosáhnout obyčejný kluk, má-li
uvedené vlastnosti.
Na břehu Vírské přehrady
připomíná jeho život tabulka
se jménem Bob Čech a se
dvěma daty. Bohužel, data
jsou skutečně dvě.
Petr Vejrosta

POZVÁNKA NA HRAD PERNŠTEJN

Před 80 lety – 19. 3. 1927 se v Nedvědici na Krčíně narodil významný
vědecký pracovník v oboru strojírenské
technologie Ing. Karel Svoboda, CSc.
Absolvoval Baťovu školu práce ve Zlíně
a Vysoké učení technické v Brně.
Od roku 1959 pracoval na Ministerstvu
strojírenství ČSR a od roku 1964 jako
vědecký pracovník Výzkumného ústavu
strojírenské technologie a ekonomiky.
Přednášel na vysokých školách v Praze,
Brně, Plzni a Liberci. Byl hlavním
řešitelem a koordinátorem státního
úkolu Integrované výrobní úseky.
K životnímu jubileu blahopřejeme.

Letos se brány Pernštejna otevřou již
31.3.2007. Starobylý klenot pro své
návštěvníky připravil prohlídkovou
trasu s jarní výzdobou.
Prodej vstupenek:
9,00 - 12,00, 13,00 - 15,00 hod.
Svátky jara – Velikonoce – nás
rozveselí svojí barevností a optimismem druhý víkend v dubnu, takže
je naší milou povinností pozvat vás
na tradiční velikonoční výstavu
v prostorách obřadní síně.
Výstava bude probíhat ve dnech
31. 3. – 1. 4. a 7. – 9. 4. 2007 vždy od
9,00 do 16,00 hod.

Jiří Šmíd

Jana Hriadelová
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MUDr. František JELÍNEK
Venkovský lékař. Znalec přírody. Myslivec. Rybář. Také
majitel prvního auta v Nedvědici. To všechno byl František
Jelínek. Narodil se 26. února 1887 v Doubravníku. Dnes už
není v Nedvědici ani v Doubravníku mnoho lidí, které léčil
a vlastně ani lidí, kteří si jej pamatují, mluvili s ním. A přece
se o něm občas hovoří, někdo si vzpomene. Zapsal se do mysli
a paměti několika generací lidí v Nedvědici, v Doubravníku
a okolí. Nejvýznamnější rolí MUDr. Jelínka byla práce praktického lékaře. Však jeho rajón měl celkem 23 obcí. Bylo
to celé Nedvědicko a Doubravnicko. Poznal lidi, vždyť skoro
každý potřebuje někdy lékaře. S lékařskou praxí začínal
ovšem v nemocnici U svaté Anny v Brně na Pekařské ulici.
Léčil až do svých 73 let.
Jak se zmiňuji v úvodu, byl také znalcem přírody.
To především proto, že byl s přírodou sžitý, byl často u vody
nebo v lese. Asi největší jeho zálibou byla Sokolí skála nad
tunelem u Prudké. Tam chodíval, znal i některé vzácné rostliny,
které tam rostly. Znal dobře život srnců. Své poznatky předával
odborníkům Vysoké školy zemědělské v Brně.
K tématu „srnci“ se váže zajímavý příběh o Žankovi,
srnci, který obohatil doktorův život v létech 1930 až 1946.
Ano, tak dlouho se Žanek „pletl“ do života pana doktora.
Pan doktor Jelínek dobře pamatoval, když se stavěla
železnice (naše dráha z Tišnova do Žďáru nad Sázavou – tzv.
Horka, stavěla se v létech 1903 až 1905). Zvláště stavba tunelu
na Prudké byla pro zvídavého mladíka velikým lákadlem.
Pozoroval a obdivoval úpravy terénu, lámání skal, stavbu
tarasů z mohutných kamenů. Často při tom sedával pod statným smrkem u tunelu. Někteří čtenáři tohoto článku si strom
možná ještě pamatují. Zdobil prostředí pod tunelem vedle
dřevěného mostu přes řeku Svratku až do roku 1973, možná
1974 (to nevím ale s jistotou – víte-li někdo, sdělte, prosím –
pozn. autora).
Pan Jelínek byl majitelem prvního auta v Nedvědici.
Pořídil si je někdy v polovině 20. let. Měl i svého řidiče. Tím
byl František Kolbábek (Nedvědice č. 73 v uličce). Postupně
měl pan doktor další čtyři auta. Poslední byla TATRA z roku
1938. Podle sdělení Jiřiny a Ludvíka Vašicových, vnučky a zetě
pana Kolbábka, je dnes vozidlo stále ve výborném stavu.

MUDr. Jelínek s první manželkou
Foto z archívu Jiřiny Vašicové

Dr. Jelínek měl i další záliby. Fotografoval, nejčastějšími
objekty zájmu fotografa bylo okolí Doubravníka i Nedvědice.
Zajímal se i o sport (viz Almanach – Historie kopané v letech
1928 – 2003, autoři Pavel Vejrosta, Antonín Vojta a Jiří Mitáš,
Nedvědice 2003).
MUDr. František Jelínek zemřel v Nedvědici 13. dubna 1974.
Při psaní této vzpomínky na významného občana Nedvědice jsem čerpal především z vlastních poznámek z několika setkání s panem MUDr. Františkem Jelínkem v létech
1973 a 1974. Podrobnější zápisy ze setkání jsem předal
do archivu v Doubravníku v roce 2005.
Petr Vejrosta

ZPRAVODAJ MŮŽE VYCHÁZET

DIVADELNÍ ZÁJEZDY V ZŠ

Ministerstvo kultury České republiky potvrdilo dne 11.
ledna 2007 na základě žádosti Rady městyse Nedvědice vydávání tohoto Zpravodaje podle zákona číslo 46/2000 Sb. o
právech a povinnostech při vydávání periodického tisku –
tiskového zákona.
Co nás ale velmi překvapilo, je počet míst, na které
je povinna radnice čtyřikrát ročně Zpravodaj zasílat. Zákon
je zákon a musí být dodržován, a tak se náš Zpravodaj bude
zakládat mimo jiné v Národní knihovně České republiky
v Praze, v Moravské zemské knihovně v Brně, v knihovně
Národního muzea v Praze, v Parlamentní knihovně v Praze,
v Městské knihovně v Praze, v Knihovně a tiskárně pro nevidomé v Praze, ve Vědecké knihovně v Kladně, Českých
Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Liberci, Hradci Králové,
Ostravě, Olomouci, v Krajské knihovně v Pardubicích,
Havlíčkově Brodě, Zlíně a v Karlových Varech.
Mám z naplnění tohoto zákona velkou radost. Mohu si při
cestách po naší vlasti v uvedených knihovnách vždy přečíst
aktuální číslo Zpravodaje. Nedvědice tím jistě vstoupí zase
na další stupínek známosti a popularity. V době elektronické
pošty se mi to zdá ale přece jen trochu zvláštní.

Prioritou základní školy je zcela jistě vzdělávací proces, výuka
všech důležitých humanitních i přírodovědných předmětů.
Součástí vzdělávacího programu jsou i výchovné předměty –
výtvarná, hudební a literární výchova. Jejich působení lze
umocnit návštěvou různých kulturních akcí, ke kterým v první
řadě patří divadlo. A právě pravidelné zájezdy na divadelní
představení mají v naší ZŠ dlouholetou tradici.
Na 1. stupni ZŠ děti jezdí se svými pedagogy na dopolední dětská představení především do brněnských divadel Radost a Polárka.
Pozitivní zážitky a dojmy pak žáky na 2. stupni ZŠ vedou
k tomu, že se rádi účastní divadelních zájezdů i mimo dobu
školního vyučování. Z vlastní zkušenosti organizátorky divadelních zájezdů mohu konstatovat, že se zejména v posledních ročnících základní školy naši žáci stávají pozorným
divadelním publikem. Jsou schopni o zhlédnutých muzikálech, komediích i činohrách (v Městském divadle brněnském a v Mahenově divadle) přemýšlet a smysluplně
diskutovat. Utvářejí si na umění svůj vlastní názor.
Jsem ráda, že i přes nemalé finanční náklady (škola v rámci
svých možností také určitou finanční částkou přispívá)
rodiče umožňují svým dětem účast na těchto akcích, a věřím,
že tradice divadelních zájezdů bude i nadále úspěšně pokračovat.

Jiří Šmíd

Iva Prokůpková
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Průběžná tabulka krajského
přeboru dorostu v ledním
hokeji ke dni 19. 2. 2007.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hodonín
Blansko
V. Meziříčí
Bulldogs
Břeclav
Nedvědice
Náměšť n. O.
Telč

40 bodů
33
25
19
18
11
7
5

Konec soutěže – 18. 3. 2007
Libor Held

Sportovní klub
Pernštejn NEDVĚDICE
Stolní tenis
Od roku 2001 existuje v Nedvědici
oddíl stolního tenisu. Třetím rokem působí v rámci okresní soutěže a okresního přeboru Brno - venkov.
Tým Nedvědice A ve složení:
Miroslav Bednář st., Zdeněk Dvořák,
Luděk Štěpánek a Filip Urbánek se po
skončení základní části soutěže umístil
na čtvrtém místě z dvanácti družstev.
Nyní v tabulce nadstavbové části figuruje na druhé pozici a má velmi reálné
šance postoupit do vyšší třídy.
Po vítězství v okresní soutěži v minulé
sezóně a postupu do okresního přeboru
se jedná o velký úspěch!
Tým Nedvědice B ve složení
Miroslav Bednář ml., Martin Šenkyřík,
Radim Mareš, Zdeněk Vejrosta a Michal
Dračka se umístil na druhém místě
po základní části a nyní také bojuje
o postup!
Domácí zápasy jsou hrány po dobu
rekonstrukce sokolovny v areálu MEZ
Nedvědice.
Pro příští rok by oddíl rád získal nové
hráče. Uvítáme jak mládež, tak zkušené
hráče!
Luděk Štěpánek

Rozlosování jarní části fotbalových soutěží
ročníku 2006 – 2007
Muži II.třída OP
1.4.
8.4.
15.4.
22.4.
29.4.
6.5.
13.5.
20.5.
27.5.
3.6.
9.6.
17.6.
24.6.

Dorost OP

Nedvědice - Ujčov
Osová Bítýška - Nedvědice
Nedvědice - Jívoví
Rovečné - Nedvědice
Nedvědice - D. Heřmanice
Strážek - Nedvědice
Nedvědice - Měřín
D. Rožínka - Nedvědice
Nedvědice - Bory
Nedvědice - Bobrová
Jimramov - Nedvědice
Nedvědice - Svratka
Štěpánov - Nedvědice

15,30
15,30
15,30
16,00
16,00
16,30
16,30
16,30
16,30
16,30
16,30
16,30
16,30

Žáci st. II.třída OP
22.4.
29.4.
6.5.
13.5.
20.5.
27.5.
3.6.
10.6.
17.6.

Bory - Nedvědice
Nedvědice - Svratka
N. Ves - Nedvědice
Nedvědice - Ždár n. S.
D. Rožínka - Nedvědice
Nedvědice - Bohdalov
Moravec - Nedvědice
Nedvědice - Pohledec
Rozsochy - Nedvědice

14.4.
21.4.
29.4.
5.5.
13.5.
19.5.
26.5.
2.6.
9.6.
16.6.
23.6.

Nedvědice - Svratka
Nedvědice - Věchnov
Březí-Březké-Nedvědice
Nedvědice - D. Rožínka
Křoví - Nedvědice
Nedvědice - Bory
Pohledec - Nedvědice
Nedvědice - Strážek
Křižanov - Nedvědice
Nedvědice - Vír
Jívoví - Nedvědice

13,00
13,30
13,30
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00

Žáci ml. OP
10,00
11,00
14,00
11,00
10,30
11,00
14,30
11,00
14,30

5.5.
13.5.
20.5.
26.5.
3.6.

Bobrová - Nedvědice
Nedvědice - Bohdalov
Herálec - Nedvědice
Jimramov - Nedvědice
Nedvědice - Ujčov

14,00
9,00
14,00
9,00
9,00

Rozlosování přípravky mladší bude známo v dubnu.
Antonín Vojta

Krajský přebor zlínského a jihomoravského kraje 2006/2007
v ledním hokeji

TABULKA PO ZÁKLADNÍ ČÁSTI
Poř. Mužstvo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zápasy Výher Remízy Prohry Skóre Body

HC Moravské Budějovice 2005
HC Nedvědice
HC Uherské Hradiště
HC Uherský Brod
HC Grewis Plumlov
IHC Břeclavští lvi
SK Minerva Boskovice
HC Blansko B
HLC Bulldogs Brno
TJ Lokomotiva Uherský Ostroh
TJ Náměšť nad Oslavou

Play-off KP mužů JM kraje:

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

14
15
14
13
10
9
8
7
5
6
0

3
1
2
1
4
1
1
2
3
1
1

3
4
4
6
6
10
11
11
12
13
19

137:55
131:84
96:72
108:68
109:82
96:81
100:84
72:91
70:93
67:107
35:194

31
31
30
27
24
19
17
16
13
11
1

HC Nedvědice – TJ Náměšť n. Oslavou 10 : 1
TJ Náměšť n. Oslavou - HC Nedvědice 3 : 8

Provoz na ZS Nedvědice byl ukončen z technických důvodů
(teplé počasí a vypnutý el. proud) dne 22.2.2007.
Petr Havíř
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