
Od loňských komunálních voleb uplynulo 7 měsíců. Domní-
vám se, že je to již poměrně dlouhá doba na to, aby se dalo udělat
první malé bilancování všeho, co se povedlo či nepovedlo.

Cílem mým, celé rady a pevně věřím, že i všech zastupitelů
je upřímná snaha o zlepšení podmínek života v Nedvědici. Tato
snaha se zatím projevuje spíše v drobnostech, neboť v dnešní
době je vše limitováno penězi a těch v našem rozpočtu na akce
a opatření většího rozsahu zbývá jen velmi málo. Způsoby, jak
mít finančních prostředků k dispozici více, jsou v zásadě dva.
Jednak rozesílat na všechny možné instituce žádosti o dotace či
grantové příspěvky (to  samozřejmě děláme průběžně) a jednak
provést vnitřní audit vlastního rozpočtu a hledat rezervy zde.
S auditem rozpočtu souvisí hned několik opatření, která byla
v krátké době přijata s cílem zvýšit příjmy a na druhé straně
snížit výdaje. Z větší části se jedná o opatření ne zrovna příjemná
a populární, ale současně je nutno říci, že například u výběru
místních poplatků jde o napravování nečinnosti z let minulých,
kdy jsme měli platnou vyhlášku o místních poplatcích, ale některé
poplatky se vybíraly nedůsledně, některé vůbec a neplatičům
bylo jejich chování většinou tolerováno. Druhou skupinou jsou
úsporná opatření, jako např. tolik diskutované noční vypínání
veřejného osvětlení. Zastupitelé i já osobně jsme si vědomi,
že jsou jistě mezi námi lidé, jimž tato praxe vadí. Na druhé straně
jsou mnozí, a doufám, že je jich většina, kteří smysl tohoto dočas-
ného opatření chápou a dovedou se vyrovnat s nepohodlím,
které s sebou přináší. Mohu vás ubezpečit, že toto opatření není
jen plácnutím do vody bez souvislostí, ale jeho hlubší smysl je
v tom, aby uspořené finanční prostředky byly investovány zpět,
tedy v tomto případě do rekonstrukce věřejného osvětlení.
Rekonstrukce ve finále přinese stejnou úsporu jako samotné
vypínání, a tudíž po jejím dokončení se již vypínat nebude muset.
Navíc se celá rekonstrukce nebo alespoň její část zaplatí
z uspořených finančních prostředků a nikoli z rozpočtu
městyse. Po dokončení rekonstrukce pak budou moci být
uspořené prostředky investovány do dalších potřeb městyse.
K problematice osvětlení ještě jednu poznámku: rada samozřejmě
měla v úmyslu v nočních hodinách vypínat osvětlení jen
částečně, např. každé druhé světlo apod. Technický stav veřejného
osvětlení to však neumožňuje. Bude tedy naší snahou, aby po
rekonstrukci bylo možné v nočních hodinách přepínat osvětlení
na úsporný režim. Další součástí rekonstrukce z pohledu úspor
je montáž žárovek o příkonu 30 W, které mají stejné užitné vlast-
nosti jako stávající o příkonu až 250 W. Úspora je zřejmá.

Z akcí, které jsem nazval spíše drobnými, ale jistě potřeb-
nými a hlavně, které si současný rozpočet městyse může dovolit,
bych jmenoval:
• zakoupení odpadkových košů
• výstavbu dětského hřiště, včetně chodníku od MEZu 
k obchodnímu domu
• instalaci laviček
• vyčištění náletových dřevin v lokalitě od kostela směrem
k Ujčovu a u fotbalového hřiště
• projektovou přípravu rozšíření vozovky se stavbou 
chodníku za odbočkou do Domků
• projektovou přípravu stavby chodníku od kostela ke hřbitovu
• projektovou přípravu obnovy parku naproti zdrav.  středisku
• zahájení opravy oplocení pomníku obětem světových válek

Samozřejmě stále platí, že naší prioritou je kanalizace
zbývající části Nedvědice. V souvislosti s novým stavebním
zákonem, který platí od 1. 1. 2007, se celý proces vyřizování
příslušných povolení trochu zkomplikoval, a tím zdržel, přesto
však pracujeme na tom, abychom ještě v letošním roce získali
minimálně územní rozhodnutí. Souběžně jednáme s několika
agenturami o tom, jak z evropských fondů zajistit profinancování
celé akce v rozsahu 60 - 70 mil. Kč. 

Jedním z velkých problémů současné Nedvědice je drobná
i větší pouliční kriminalita a vandalismus, kterého se dílem
dopouští místní dospívající mládež, někteří nepřizpůsobiví nebo
nepřející jedinci a dílem pak různá pochybná individua, pohy-
bující se v okolí Nedvědice. Uvedenou kriminalitou a vandalis-
mem mám na mysli např. rozbité ploty, vyvrácené silniční
značky, rozbitá okna, vytrhané telefonní přípojky a domovní
zvonky, rozlámanou veřejnou i soukromou zeleň, vysypané
odpadkové koše, rozbité lavičky, barvou postříkané autobusové
čekárny atd. Zastupitelé se řešením tohoto problému průběžně
zabývají, je však otázkou, jaké opatření lze přijmout, aby bylo
účinné. Myslím, že řešení problémů podobných tomuto je věcí
všech občanů a že bychom si všichni těchto projevů měli všímat
a hlavně k nim nebýt lhostejní. V opačném případě se nelze
domnívat,  že starosta či jiný zastupitel jako jednotlivec
je schopen takové projevy nekulturnosti ohlídat a vyřešit.

S ohledem na nadcházející období přeji dětem prázdniny
plné krásných zážitků, dospělým pěknou dovolenou a všem teplé
a slunečné počasí.

Ing. Pavel Vejrosta
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Od vydání minulého čísla Zpravodaje se uskutečnila dvě jednání Za-
stupitelstva městyse Nedvědice (ZMN) a to 12. 3. 2007 a 28. 5. 2007.
ZMN č. 3 dne 12. 3. 2007:
- schválilo zprávu z Rady městyse Nedvědice (RMN)
- schválilo zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ Nedvědice za rok 2006
- souhlasí s celoročním hospodařením Nedvědice (MN) bez výhrad
- schválilo převod výsledku hospodaření MN za rok 2006 do
Fondu rezerv a rozvoje (FRR)

- schválilo převod výsledku hospodaření MN - hospodářská 
činnost - za rok 2006 do FRR

- schválilo závěrečný účet MN za rok 2006 bez připomínek
- schválilo rozpočet ZŠ a MŠ Nedvědice na rok 2007
s připomínkami - podmínkami

- schválilo dotace a příspěvky právnickým a fyzickým 
osobám z rozpočtu MN na rok 2007

- schválilo rozpočet MN na rok 2007 bez připomínek a podmínek
- schválilo programové prohlášení na roky 2006 - 2010 bez připomínek
- schválilo změnu zřizovací listiny ZŠ a MŠ Nedvědice 
- schválilo podání žádostí o převody pozemků (bezúplatné, popř.
úplatné) v majetku státu (Pozemkový fond ČR a Úřad pro zas-
tupování státu ve věcech majetkových) do majetku MN

- schválilo vnitroorgan. směrnici MN k poskytování darů v rámci SPOZ
- schválilo delegátem MN na VH Svazku VaK Žďársko 
dne 15. 3. 2007 Ing. Dohnala

- schválilo podání žádosti o dotaci na požární ochranu z rozpočtu
Jihomoravského kraje  na rok 2007

- přijalo rezignaci p. Dočekala na funkci zastupitele
- schválilo prodej pozemku o vým. 22 m² pí. Burianové, Nedvědice 10
- vzalo na vědomí složení slibu nového zastupitele pí. Packové

V období od vydání březnového čísla Zpravodaje se Rada
městyse Nedvědice (RMN) sešla 11x a mimo jiné jednala o násle-
dujících záležitostech:
- schválila ceny parkovacích lístků a pravidla pro provozování
parkoviště na hradě Pernštejn

- vzala na vědomí rezignaci p. Dočekala na funkci člena komise
sociální, zdravotní a školské

- jmenovala p. Priesnitze do funkce člena komise sociální,
zdravotní a školské

- projednala stav projektu „Skládka výkop. materiálu“ nad Vejpustkem
- připravila nájemní smlouvu na areál u rybníka po dobu
Slavností Pernštejnského panství 2007

- pověřila starostu přípravou podkladů k žádosti o dotaci z fondů
EU - ROP Jihovýchod na 2. etapu rekonstrukce sokolovny

- pověřila starostu přípravou vydání stol. kalendáře Nedvědice 2008
- schválila prominutí poplatků za pronájem sokolovny za ples HC
- projednala žádosti o prodeje pozemků a doporučila ZMN řešení
- viz zpráva z jednání ZMN

- rozhodla o zvýšení nájemného v obecních bytech a nebytových
prostorách na základě podkladů kontrolního výboru a ve vazbě
na platné nájemní smlouvy

- rozhodla o zakoupení dřevěné autob. čekárny na zastávku „U Křížku“
- schválila uzavření smlouvy s ing. Vetešníkem na vypracování
projektové dokumentace na 2. etapu rekonstrukce sokolovny
včetně rekonstrukce vstupního schodiště a parkovacích míst

- schválila uložení volných finančních prostředků na termíno-
vaný vklad u České spořitelny

- projednala návrh ceníku inzerce ve Zpravodaji
- projednávala problematiku počtu a rozmístění poštovních
schránek v Nedvědici

- projednávala problematiku umístění bankomatu v Nedvědici
- provedla výběr stavební firmy na opravu části hřbitovní zdi
- projednala výběr firmy na 1. část rekonstrukce veřejného osvětlení
- projednala a uložila starostovi zadat zpracování projektové
dokumentace na položení chrániček optických kabelů
současně s pokládáním kanalizace

- zamítla žádost společnosti ZDAR na vybudování „točny“ pro
autobusy před základní školou

- zamítla žádost o umístění stolků a židlí na chodníku před
restaurací Na Náměstí

- rozhodlo o změně zřizovací listiny ZŠ a MŠ Nedvědice
- schválilo rozpočtové opatření č. 9/2006 bez připomínek
- pověřilo kontrolní výbor připravit podklady pro stanovení 
nájemného v obecních bytech a nebytových prostorách

- vzalo na vědomí zprávy z výborů a komisí
- schválilo změnu ÚPO ve věci manželů Ondráčkových
ZMN č. 4 dne 28. 5. 2007:
- projednalo hospodaření v obecních lesích
- schválilo prodej pozemku o výměře 399 m² manželům
Přidálkovým, Nedvědice č. 252

- schválilo prodej pozemku o výměře asi 25 m² (přesně až dle
geometrického plánu) pí. Zadrobílkové, Nedvědice č. 10

- schválilo prodej pozemku o vým. 45 m² p. Marešovi, Nedvědice 108
- zamítlo prodej pozemku nebo jeho části p. Pučálkovi, chata 26N
- schválilo prodej pozemku - část náhonu - o výměře 414 m²
manželům Vránkovým, Černvír č. 8

- schválilo prodej pozemku o výměře asi 500 m² (přesně až dle
geometrického plánu) pí. Trúchlé, Pernštejn č. 48

- schválilo odkoupení pozemku o výměře asi 50 m² (přesně až
dle geometrického plánu) od pí. Trúchlé, Pernštejn č. 48

- schválilo prodej pozemků - část náhonu - o výměře 1.241 m²
vč. stavidla a zpevněného tělesa náhonu firmě MEZ

- neschválilo koupi pozemků o výměře 1.109 m² od firmy MEZ
- schválilo koupi pozemků o výměře 249 m² od p. Cídla, Nedvědice 43
- schválilo ceník inzerce ve Zpravodaji
- rozhodlo o ukončení projektu „Skládka výkopového materiálu“
nad Vejpustkem

- schválilo rozpočtové opatření č. 1/2007
- vzalo na vědomí zprávy z výborů a komisí
- vzalo na vědomí zprávu o přípravě Slavností Pernštejnského
panství 2007

- projednalo problematiku vybírání místních poplatků

INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY
MĚSTYSE NEDVĚDICE

- provedla inventuru reklamních zařízení na veřejně přístupných
místech na katastru Nedvědice a Pernštejna a uložila starostovi
zajistit jejich legalizaci a výběr poplatku za jejich umístění. Nepo-
volená a neuhrazená reklamní zařízení budou odstraněna

- projednala a odsouhlasila konečnou úpravu dětského hřiště
- uložila starostovi vypracovat Povodňový plán MN 
- uložila starostovi zajistit zpracování projektové dokumentace
na rozšíření vozovky za odbočkou do Domků a na výstavbu
chodníků tamtéž a od kostela ke hřbitovu

- projednávala otázku obsluhy a aktuálnosti obecní internetové stránky
- uložila starostovi zajistit vypracování žádostí o finanční
příspěvky z Nadace ČEZ

- opakovaně projednávala otázku pouličního vandalismu a krimi-
nality, zatím jsou tyto projevy monitorovány, dokumentovány 

- projednala stanovisko firmy Direkt ve věci reklamace stavu vo-
zovky v ulici Družstevní ze strany MN. S firmou byla sepsána
písemná dohoda o odstranění závad v 1. polovině června 2007

- opakovaně projednávala problematiku zvýšení bezpečnosti na
hlavní komunikaci před základní školou

- rozhodla o umístění 2 ks kontejnerů na bílé sklo
- rozhodla vybírat poplatky za sběr elekroodpadu, nekomplet-
ních elektrozařízení a ekologicky závadného odpadu dle ceníku
TS Bystřice tak, jak je to běžné v okolních obcích

- uložila starostovi učinit opatření vedoucí ke snížení počtu ne-
platičů místních poplatků

- povolila zřízení objízdné trasy po dobu opravy železničního pře-
jezdu pod Vatrou s podmínkami

- projednala sdělení stavebního úřadu o zastavení
územního řízení v záležitosti koupaliště Nedvědice

- rozhodla o podpisu nové smlouvy se společností Asekol, týka-
jící se odběru elektrozařízení

- za účasti zástupců HC provedla prohlídku zimního stadionu
s cílem poznat aktuální technický stav objektu a zařízení

- projednala zprávu o provedení prověrky BOZP v mateřské škole
- vzala na vědomí rozhodnutí Ministerstva kultury ČR o poskyt-
nutí dotace pro místní knihovnu 

- projednala a předložila ZMN k projednání rozpočtový výhled
na roky 2008 - 2010

- v souvislosti s digitalizací televizního vysílání uložila starostovi,
aby zajistil odborný posudek na stav kabelové televize

- zamítla nabídku na prezentaci MN v elektronickém kiosku
na náměstí Svobody v Brně

- průběžně projednává stav prací na akci „Kanalizace“
Ing. Pavel Vejrosta
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Už jste mnozí jistě četli o letošním nedvědickém jarním
pochodu v novinách Vysočina nebo na našich elektronických
stránkách. V tomto Zpravodaji se pokusím ještě o jiný pohled.
Dlouhé roky se věnuje řada členů našeho odboru Klubu českých
turistů aktivní turistice. Jednou z forem činnosti je právě orga-
nizace pochodu pro veřejnost. Pozor, i to je aktivní turistika.
Nestačí jen stanovit datum pochodu, domluvit a připravit
potřebné a pak odsedět či odstát den D v sokolovně. To by bylo
málo. Mimo jiné je třeba mít trasy  „vychozené“. Jednou z priorit
nás pořadatelů je po celé roky, co pochod organizujeme, zavést
lidi někam, kde mnozí ještě nebyli. Měnit trasy, nabízet trasy
dlouhé i krátké. A tak vlastně už na jaře, kdy pochod končí,
plánujeme. Co necháme stejné, co změníme. A pak aspoň občas
cíleně chodíme do míst, která chceme příští jaro lidem ukázat.
Asi měsíc před pochodem pak procházíme postupně všechny
trasy. Tu nejkratší zpravidla obcházíme vícekrát, a pokud jsou
místa, která nevedou po turistických značkách, doznačujeme.
Takže i organizace pochodu je aktivní turistika.

V den pochodu pak plni zvědavosti čekáme, kolik jsme
přilákali turistů. Někteří chodívají pravidelně, někteří přijdou
občas, někteří se rozhodují podle počasí, někdo přichází jen
výjimečně. Výrazným kladem nedvědického pochodu je,
že chodí hodně místních lidí a lidí z blízkého okolí. A mnozí
z těchto účastníků, zejména jsou-li spokojeni, následně
navštěvují pěkná místa v okolí Nedvědice a často přivedou
i další kamarády, známé, přátele. A někteří sdělují nám, pořa-
datelům pochodu, že byli tam a tam a že to bylo zase pěkné.
I 34. ročník pochodu Za krásami okolí Nedvědice měl podobnou
atmosféru. Za krásného jarního počasí se na pěti trasách
zúčastnilo celkem 825 turistů! 21. dubna 2007 Nedvědice
pořádně ožila. Na své si přišla i pohostinská zařízení, vždyť
po takové túře je hlad i žízeň.
Obdiv pořadatelů měli všichni. Ale přece jen jsou účastníci,
kterých si my pořadatelé všimneme víc. Jsou to především ti,
kdo absolvovali celých pět desítek pěších kilometrů. V cíli
jsme obdivovali ještě ne čtrnáctileté Sylvii Zbořilovou a Soňu
Šikolovou, členky našeho odboru KČT. Obdivovali jsme
průběžně i další, vždyť jde-li třeba dvouleté či tříleté dítě
11 kilometrů, je to, jakoby dospělý člověk šel čtyřicítku. Nebo
ujít v osmdesáti letech jedenáct kilometrů, to je rovněž výkon.
Obdivovali jsme i budoucí maminky, které úspěšně obešly
okruh i s maličkým v bříšku. Kromě místních lidí přišli i letos
turisté z nedalekého okolí (Bystřice n. P., Tišnov, Brno, Nové
Město n. M., Žďár n. S., Radešínská Svratka, Vír, Štěpánov,
Rovečné, Černvír, Doubravník), ale i lidé z větších dálek
(Praha, Vojnův Městec, Adamov, Vyškov, Opava, Telč, Český
Brod, Ostrava, Šternberk, Dvůr Králové, Česká Lípa, Přerov).

Pochod měl svůj 34. ročník a po šestnácté byl memoriálem
Boba Čecha. Pro více než dvacet obětavých  pořadatelů byla
odměnou spokojenost většiny účastníků. Jubilejní 35. ročník
pochodu Za krásami okolí Nedvědice se uskuteční 26. dubna 2008.

Petr Vejrosta

OHLÉDNUTÍ ZA 34. ROČNÍKEM

Sobota 14. dubna 2007 byla již několik týdnů všemi
příznivci kultury v Nedvědici v kalendáři červeně zaškrtnuta.
V sokolovně se totiž uskutečnilo představení komedie Jiřího
Voskovce a Jana Wericha „Nebe na zemi“ v podání divadelního
souboru z Víru. Humorný příběh představuje boha Jupitera,
vládce Olympu, který sestoupil v lidské podobě mezi obyčejné
smrtelníky. Přitom prochází různými humornými situacemi,
avšak místo s „nebem na zemi“ se zde setkává s lidskou
přetvářkou, závistí, touhou po majetku a penězích a dalšími
negativními stránkami lidského společenství.

Již půl hodiny před začátkem představení proudily
do sálu zástupy divadelních příznivců, kterých se sešlo na 120.
V 18 hodin vše vypuklo. Zprvu šlo o uvedení do děje a vzájemné
oťukávání se mezi diváky a herci. Postupně však představení
dostává spád a obecenstvo přichází do varu. Herci předvádějí
stoprocentní výkon a nenechávají nikoho na pochybách,
že jediným důvodem, proč dělají divadlo, je radost z hraní.
K výborné atmosféře přispívá i bezprostřední kontakt mezi
jevištěm a hledištěm, např. upozornění herce v rámci repliky
na padající kliku od WC nebo používání místních názvů, takže
se divák cítí, jako by se děj odehrával přímo v Nedvědici.
Výbuchy smíchu a dlouhotrvající závěrečný potlesk svědčily
o tom, že divadelní představení mělo úspěch a že i herci se u nás
cítili jako doma. Doufáme, že i v příštím roce bude Nedvědice
jednou ze zastávek na jejich dlouhé šňůře divadelních představení.

A pro ty, co zůstali doma, můžeme parafrázovat jeden
reklamní slogan: „Hezké počasí je mnohokrát do roka, avšak
divadelní představení v Nedvědici  pouze jednou“.

Antonín Špaček

NEBE NA ZEMI

V neděli 20. května 2007 se na hřišti v Dolním Čepí
uskutečnila okrsková soutěž hasičských družstev v požárním
útoku. Za krásného dne se do perfektně připraveného areálu
sjelo 18 družstev z 8 hasičských sborů nedvědického okrsku.
Zastoupeny byly děti z Lískovce, ženy z Chlébského, Ujčova,
Lískovce a Dolního Čepí. Muži byli z Nedvědice, Chlébského,
Lískovce, Sejřku, Pernštejna, Ujčova, Býšovce a Dolního Čepí. 

Pořadatel Sbor dobrovolných hasičů Dolní Čepí vzorně
zajistil tratě útoku a překážkového běhu, zázemí pro soutěžící
a občerstvení pro velké množství diváků ze všech obcí
okrsku.

Vítězem soutěže  žen se stalo družstvo SDH Chlébské
před Dolním Čepím a Ujčovem. Vítězem soutěže mužů pak

kombinované družstvo Nedvědice - Pernštejn před družstvem
Nedvědice B a Ujčovem B. Čtvrtá byla Nedvědice A a pátý
SDH Pernštejn, který dosáhl nejlepšího času celé soutěže
v požárním útoku - 41,08 vteřiny. 

Okrsková soutěž potvrdila velmi dobrou úroveň
připravenosti hasičských sborů. Jiří Šmíd

OKRSKOVÁ SOUTĚŽ HASIČŮ
Po výstupu do sedla KuchyňkyPo výstupu do sedla Kuchyňky Foto: Antonín ŠpačekFoto: Antonín Špaček

Vítězné družstvo mužůVítězné družstvo mužů Foto: Vladimír ŠtarhaFoto: Vladimír Štarha
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28. dubna 2007 se krátce po poledni v nedvědické čtvrti
„Domky“ objevilo nebývalé srocení obyvatel. Při příležitosti
100. výročí založení „Domků“ zde totiž kulturní komise
městyse Nedvědice uspořádala historicky první setkání
„domkáčů“.

Na 50 účastníků z řad usedlíků, ale i ostatních zájemců
nejdříve vyslechlo krátký uvítací proslov Dr. Jiřího Šmída.
Poté se všichni účastníci přemístili do restaurace Pod Pernštejnem.
Zde Dr. Šmíd pokračoval přednáškou o minulosti Nedvědice,
textilky, ale především této historicky i architektonicky zají-
mavé čtvrti.  Mgr. Ilona Ročková doplnila výklad o průběh osí-
dlení jednotlivých popisných čísel. Mluvené slovo doplňoval
Ing. Pavel Štarha promítáním pohlednic a fotografií z archívu
Ing. Antonína Špačka.

Po skončení oficiální části setkání následovala nefor-
mální beseda, spojená se vzpomínkami na život v této čtvrti
i v samotné Nedvědici. Zvláště zajímavé bylo vyprávění pana
Roberta Vejrosty, ale i dalších přítomných.

SETKÁNÍ „DOMKÁČŮ“

Uklízíte rádi? A ještě k tomu na cizím? Nebo to nebylo na cizím?
Ano, mnozí tudy chodíme, ostatně, kdyby tudy lidé nechodili,
těžko by v těch místech mohlo být tolik nepořádku … Tedy ne
na cizím, ale na našem, na společném.

Když jsem se dověděl o iniciativě, která měla směřovat
k úklidu na některém místě v naší obci, měl jsem smíšené pocity.
Je to výborné, přece jen jsou mezi námi lidé, kterým záleží
na čistotě Nedvědice a chtějí přiložit ruku k dílu. Bude to
k něčemu? Vždyť když někde uklidíme, za měsíc nebo možná
hned druhý den tudy půjde zase někdo, kdo má úplně jiné
hodnoty, a je po pěkném prostředí. Samozřejmě, že převládly
pocity uvedené dříve. A tak jsme se (na jednání komise život-
ního prostředí) domluvili a na sobotní dopoledne 28. dubna
2007 vyhlásili akci na úklid kolem pravého břehu řeky
Svratky. Sešlo se nás čtrnáct. Přišli všichni členové komise
a dalších devět lidí. Co bylo pro mě překvapením, kolik jsme
našli a posbírali všeho možného. Odhadoval jsem, že to budou
především PET lahve, ale těch zase nebylo tolik. Byly to často
kusy skla, kusy železa, krabičky od cigaret, matrace, obaly od
bonbónů a jiných pamlsků, dokonce v sáčku dvě koťata,
kterých se takto kdosi zbavil, nevratné lahve, vratné lahve,
sáčky (mimo jiné i sáčky od mléka s cenou 2 koruny za litr).
Co šlo, dali jsme do pytlů - těch bylo celkem 23!

Čtrnáct lidí strávilo pár hodin svého volného času docela
zajímavou činností. I když to mnozí nepochopí, bylo nám pří-
jemně a těšíme se, že zase někdy něco pro čistotu životního
prostředí společně uděláme. Že může každý dělat pro čistotu
obce (louky, lesa, prostoru před vlastním domem, …) pozi-
tivní činy každý den, je nám asi jasné všem.

Petr Vejrosta

ÚKLID U ŘEKY

Pálení čarodějnic patří doposud k velmi živým zvykům.
Filipojakubská noc z 30. dubna na 1. května bývala jednou
z magických nocí, kdy prý měly zlé síly větší moc než jindy.
Lidé věřili, že v povětří poletuje spousta čarodějnic, které
se slétají na sabat. Proto se této noci říká „noc čarodějnic“.
Čarodějnice se před sabatem natíraly kouzelnými mastmi,
s jejichž pomocí pak mohly na košťatech létat. Taková košťata
prý bývala zhotovena z jasanového dřeva, vrbových a bře-
zových proutků. Při reji byla volena královna sabatu, která
potom vládla hostině a tanci. Nesměl chybět ani kotel plný
žab a hadů stejně jako nádoby s jedy. Čarodějnice se tu, jak
kdysi lidé věřili, s oblibou proměňovaly ve vlky, psy a jiná
zvířata a vyprávěly si, co všechno zlého se jim od posledního
setkání podařilo lidem natropit.

A co nedvědické čarodějnice? V poslední dubnový večer
se jich u fotbalového
hřiště slétlo téměř 25,
jedna strašidelnější než
druhá. Pod vedením
královny sabatu Petry
nejdříve zkoušely svoje
kouzla a čáry a nacvi-
čovaly hromadný start.
V tom jim zabránilo na
poslední chvíli řízení
letového provozu pro
naprostou přeplněnost
vzdušného prostoru
stíhačkami a vrtulníky
z leteckého spojenec-
kého cvičení. Místo plá-
novaného obletu tedy
alespoň oběhly Nedvědici. A pak již následovalo zapálení
tradiční vatry, která vydržela hořet téměř do svítání.

Celé této akci kulturní komise městyse přihlíželo více než
250 diváků, kteří měli možnost opéci si párky u malého ohně,
zahnat žízeň dobrým pivem, případně zahřát se kromě ohně
něčím ostřejším. Dobrou náladu udržovala skupina
MUSTAFO, která navzdory značnému chladu vydržela
koncertovat téměř do půlnoci.

Ohlasy spokojených účastníků svědčily o tom, že tato
obnovená tradice je krok správným směrem, který by mohl
nastartovat podobné akce i v následujících letech.

Antonín Špaček

ČARODĚJNICE

Kvalitní přednášky, zajímavá beseda, neformální
rozhovory současných i bývalých sousedů a v neposlední řadě
profesionální přístup a perfektní obsluha personálu restau-
race - to vše vytvořilo velmi příjemné prostředí, ze kterého se
účastníkům ani po více než dvou hodinách nechtělo odcházet
domů. Zároveň vyjádřili přesvědčení, že takové setkání nebude
určitě poslední. Antonín Špaček

Foto: Antonín ŠpačekFoto: Antonín Špaček

Foto: Antonín ŠpačekFoto: Antonín Špaček

Foto: Blanka DračkováFoto: Blanka Dračková



5

Dvakrát do týdne se veřejnosti otevírá Knihovna městyse
Nedvědice, jejíž zodpovědnou knihovnicí je již od roku 1998
Marie Opltová. Knihovnu, která mimo jiné disponuje 5.617
svazky nejrůznějších titulů a počítačem s internetovou přípojkou,
se nám rozhodla přiblížit v následujícím rozhovoru. Zjistíte
třeba, že si nedvědičtí čtenáři v současné době velmi oblíbili
Vodku.

Kolik má v současnosti Knihovna městyse Nedvědice
čtenářů? Převažuje výrazně nějaká věková kategorie?
Momentálně mámě 158 registrovaných čtenářů. Dochází
k nám převážně lidé důchodového věku. Knihovnu ovšem
využívají i čtenáři mladší. Do patnácti let jich je zaregistro-
vaných kolem třiceti. Za loňský rok navštívilo celkem
knihovnu asi 1.140 lidí.
Co lidi podle Vás do zdejší knihovny táhne?
Samozřejmě knihy a časopisy. Čtenáři si mohou vybrat z 5.617
svazků, které jsou nedílnou součástí knihovny, a ze 14 titulů
časopisů. K tomu všemu knihovna disponuje 120 knihami
z výpůjčního souboru Městské knihovny Kuřim.
Z jakých titulů si u Vás čtenáři vybírají?
V knihovně máme abecedně řazenou beletrii jak pro dospělé,
tak pro mládež. Zvlášť máme detektivky, scifi a časopisy
různého zaměření a naučnou literaturu pro dospělé, děti
a mládež. Rozhodně nemůžu opomenout ani dětskou literaturu
- a to pohádky, říkadla a příběhy o dětech a zvířatech.
Kolik nových knih ročně knihovna zakoupí? Je to
něčím omezeno?
Knihy jsou průběžně doplňovány a jsou různorodého zaměření,
takže každý si může najít dle svých zájmů tu nejvhodnější.
Městys Nedvědice poskytuje knihovně ročně na nákup knih
a časopisů maximálně dvacet tisíc korun, což je asi osmdesát
svazků. 
Podle čeho nové knihy vybíráte?
Knihy vybíráme podle zaměření našich čtenářů. Většinou
to jsou romány, detektivky, ale i válečná a naučná literatura
a literatura pro děti a mládež. Dále tu máme časopisy - třeba
Květy, Pěkné bydlení, 21. století, Zahrádkář, 100+1 a další.
Čtenáři nedvědické knihovny mají jistě své oblíbené
tituly. Co se drží momentálně nejvýše na žebříčku
popularity?
Oblíbenou knihou našich čtenářů je v současnosti velmi
diskutovaná Šifra mistra Leonarda od Dana Browna. Fronty
se ale stojí i na Vodku. Abych to vysvětlila, Vodka je název

NUDÍTE SE? NAVŠTIVTE NEDVĚDICKOU KNIHOVNU.

knihy Borise Starlinga, která pojednává o privatizaci největší
výrobny vodky v Rusku. Nejvíce se půjčují romány pro ženy.
Zmínila jste se, že nedvědická knihovna využívá
služeb výpůjčního fondu. Co to znamená?
Znamená to fakt, že Městská knihovna Kuřim zapůjčuje
soubory nových titulů pro knihovny, které spadají pod její
působnost. A nedvědická knihovna není výjimkou.
Služeb výpůjčního fondu využíváme od roku 2003. Tehdy naše
zařízení ještě spadalo pod žďárskou knihovnu M. Sychry.
Knižní soubory nových titulů jsme si proto nejprve půjčovali
odtamtud.
A teď z trochu jiného soudku. Ztrácejí se v nedvědické
knihovně knihy?
Ztráta se nikdy nezjistí hned. To, že v knihovně chybí nějaké
knižní tituly, většinou zjistíme až při revizi nebo při
požadované výpůjčce. Čtenáři se v knihovně chovají celkem
ukázněně, ovšem existují i výjimky, kdy vracejí knihy pozdě.
Musím potvrdit, že několik knih patřících naší knihovně bylo
skutečně zcizeno.
Dluží Vám někteří čtenáři knihy a ani na upomínky
je nevracejí?
Ano, i takové případy existují. V současnosti je to pět čtenářů,
kteří nereagují ani na upomínky.
Vyřazuje knihovna ze své nabídky nějaké tituly?
Průběžně vyřazujeme opotřebené knihy, které již nejdou
opravit, a tituly staré tendenční literatury. Vyřazené knihy
máme zatím ve skladě. Plánujeme, že některé zachovalejší
knihy rozprodáme za symbolickou cenu zájemcům. Zbytek
vyřazených knih pak bude zlikvidován městysem Nedvědice.
Dostala v minulosti nedvědická knihovna nějaké
ohodnocení?
Ano, dostala. 12. listopadu 2003 byl naší knihovně Krajskou
knihovnou Vysočina se sídlem v Havlíčkově Brodě udělen
titul Knihovna Vysočiny 2003.
Chcete něco vzkázat čtenářům?
Knihovna je informačním centrem občanů. Nabízí každému
pomocí internetu přístup ke všem informacím ve světě a kulturní
zážitek při četbě knihy.
Co je knihovna? Mnoho knih pohromadě! A není mnohdy ani
tak důležité, co od knihy očekáváme nebo co v ní hledáme.
Ale jsme často překvapeni, že vždycky něco zajímavého
najdeme.

Děkuji za rozhovor.                                                Alena Štouračová

Nedvědická knihovna má dlouholetou historii. Čtenáři do ní
docházeli již ve druhé polovině devatenáctého století. Právě
z této doby, konkrétně z roku 1882, pochází řád „Společenské
knihovny pro Nedvědici a okolí“, kterým se můžete prokousat
v následujících řádcích. Dočtete se například, že veřejnost
měla do knihovny přístup pouze na jednu hodinu, a to v neděli
dopoledne, nebo že čtenář, který včas nevrátil knihu, neob-
držel obsílku s upomínkou. Místo toho jej navštívil posel,
jehož úkolem bylo knihu od „nevraceče“ vymoci.

Společenská knihovna pro Nedvědici a okolí
Řád knihovní

1. Knihovna jest veřejná. Knihy půjčují se každému, kdo se
o ně přihlásí a knihovníku znám jest. Kdo se chce státi
členem zakládajícím, složí šest zlatých jednou pro vždy;
člen přispívající platí šedesát krejcarů ročního příspěvku.
Dobrovolné dary pro knihovnu od nečlenů mohou přijímány
býti.
2. Knihy půjčují se v neděli od 9:30 do 10:30 ráno.

3. Členům spolku knihovního půjčují se knihy zdarma.
Nečlenové zaplatí od každé knihy dva, čtyři až deset krej-
carů, dle velikosti knihy.

4. Knihy půjčují se na čtrnáct dní, větší na čtyři týdny. Kdo
by do té doby knihy neodvedl, k tomu poslán bude posel,
jemuž jest knihu a deset krejcarů od cesty odevzdati.

5. Více než tři knihy nelze za žádných podmínek vypůjčiti.
Čtenáři nemají práva knihy do knihovny patřící mezi
sebou půjčovati.

6. Knihy buďtež co nejvíce šetřeny. Za knihu ručí ten, kdo
si ji vypůjčil, a v případě, že by knihu ztratil, poškodil, neb
pošpinil, musí ji zaplatiti.

Z výboru

Společenské knihovny pro Nedvědici a okolí

Alena Štouračová

DO KNIHOVNY JEN V NEDĚLI DOPOLEDNE, HLÁSÁ ŘÁD Z ROKU 1882
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Umístění: 3. podlaží obchodního domu
Provozní doba: pondělí  9:00 - 13:00

čtvrtek 13:00 - 17:00
Roční členské předplatné: děti 30 Kč

studenti 30 Kč
důchodci 30 Kč

dospělí čtenáři 60 Kč
Pokuta za pozdní vrácení knihy:
(pozn.: knihy se vracejí do 1 měsíce od zapůjčení) 

1. upomínka 10 Kč
2. upomínka 20 Kč
3. upomínka 30 Kč

Internet pro veřejnost: 1 Kč/min za prvních 15 minut
0,50 Kč/min po 15 minutách

Alena Štouračová

KNIHOVNA MĚSTYSE NEDVĚDICE

Tak jako v letech minulých připravují městys Nedvědice,
místní organizace, spolky, jednotlivci a některé okolní obce
další ročník Slavností Pernštejnského panství. Letos se tato
akce uskuteční ve dnech 5. až 8. 7. 2007. I díky termínu
letošních červencových svátků, dochází ke zkrácení rozsahu
celé akce. Tento trend, tedy konání Slavností po dobu 2 - 3
dnů, bychom chtěli držet i v příštích letech, neboť se
domníváme, že není smyslem organizovat rozsáhlou akci,
nýbrž uspořádat Slavnosti pouze o víkendu, či maximálně
v prodlouženém víkendu a také poněkud skromnějším
způsobem. Správnost této myšlenky nám potvrzují i četné
hlasy nejen od místních občanů, ale i od návštěvníků a přátel
Nedvědice, sponzorů a představitelů většiny zúčastněných
měst a obcí. Dochází také ke změně v tom, že byly jasně
a zřetelně odděleny dílčí podniky Slavností.

Městys Nedvědice vůbec nevstupuje do akcí pořádaných
jednotlivými spolky, organizacemi a jednotlivci, jako je výs-
tava Českého svazu včelařů v budově základní školy, dvě akce
Českých drah (výstava železničních modelů v sokolovně
a jízda historického vlaku), program organizovaný HC

SLAVNOSTI PERNŠTEJNSKÉHO PANSTVÍ 2007

V sobotu 2. června uspořádala rybářská organizace 1. RK
Nedvědice pro děti soutěž. V prostoru kolem rybníka
se dopoledne sešlo na 300 příznivců rybaření. Do soutěže
se přihlásilo 60 mladých rybářů. I když voda v rybníku byla
zakalená, byly úlovky pěkné a nálada soutěžících výborná.
K pohodě jistě přispělo ocenění těch nejlepších a bohaté
občerstvení. Poděkování patří všem obětavým organizátorům.

Jiří Šmíd

DĚTSKÝ DEN U RYBNÍKA

Když jsem se někdy v sedmdesátých létech dověděl
o tom, že kromě naší Nedvědice je ještě stejnojmenná obec
v jižních Čechách, velmi jsem zpozorněl. Uvědomil jsem si,
že by se mohli setkat představitelé obou obcí a pokud by byl
zájem, třeba podniknout i něco víc. Ještě nějaký čas trvalo,
než jsem do jižních Čech napsal. Byl to vlastně dopis
do neznáma. Dopis adresovaný někomu z Nedvědice
u Soběslavi. Vlastně někomu z Nedvědic, protože jak jsem se
brzy dověděl, Jihočeši užívají název obce jinak než my.
Zkrátka my máme tu Nedvědici a oni mají ty Nedvědice. Toto
ale vůbec není podstatné. Důležité tehdy bylo, že se ozval
Zdeněk Novotný, duše Jihočeských a souhlasil s tím, aby-
chom se „na něčem“ domluvili. Občas jsme si spolu napsali,
věděli jsme o sobě.

Mezitím se rozvinula činnost našeho odboru turistiky.
A když jsme plánovali, kam se máme vydat o prázdninách
v roce 1985 s dětmi, rozhodli jsme se právě pro jižní Čechy.
A jedním z cílů putování se stala návštěva Nedvědic.
Pozoruhodnou akcí byl týdenní etapový pochod Nedvědice -
Nedvědice. Osmaosmdesát účastníků prošlo z jižních Čech
k nám krásnou přírodou Vysočiny v létě 1987. Organizačně
to byla mimořádně náročná akce, ale dodnes na ni účastníci
vzpomínají a rádi vzpomínáme i my pořadatelé.
Co se nám společně ještě podařilo? Návštěva autobusu

NEDVĚDICE - NEDVĚDICE

v areálu u rybníka, celý program na Pernštejně, který
organizuje správa hradu Pernštejn, nohejbalový turnaj na
školním hřišti v režii p. Miroslava Bednáře mladšího a další.
Všechny tyto dílčí akce jsou samozřejmě součástí Slavností. 

Městys Nedvědice stejně jako v minulých letech zajišťuje
celkovou propagaci Slavností,  tisk programů, plakátů a jejich
distribuci, prostřednictvím kulturní komise zajišťuje výstavy
obrazů malířů Peřiny a Povondry, vystoupení měst Tišnova
a Bystřice nad Pernštejnem, večerní ohňostroj, vystoupení
rytířů apod.

Vedení městyse věří, že popsané změny přispějí k hladkému
a bezproblémovému průběhu Slavností a že stejně jako
v minulosti navštíví Nedvědici i v roce 2007 mnoho spoko-
jených návštěvníků. Pavel Vejrosta

Jihočechů u nás 10. září 1988. Hosté byli tehdy přijati před-
staviteli obce v obřadní síni na Pernštejně, prohlédli si hrad a
zúčastnili se hodů. Přátelský fotbalový zápas jako závěr
našeho zájezdu do jižních Čech 1. července 1989 rovněž
zůstává stále ve vzpomínkách účastníků. Uskutečnilo se také
několik návštěv malých skupinek i jednotlivců tam i zde.

Poslední velká návštěva se uskutečnila v červnu 2000.
Na oslavy 650 let první zmínky o Nedvědici k nám přijel opět
celý autobus z jižních Čech. Nedvědické zaujaly výstavy, ry-
bářská soutěž, pestrost občerstvení, hrad Pernštejn, večerní
ohňostroj. Sami přispěli spontánním vystoupením vlastní kapely.

Zatím poslední návštěva se uskutečnila 14. dubna 2007.
Představitelé naší obce navštívili jižní Čechy. Srdečné přijetí
čekalo tentokrát na starostu Ing. Pavla Vejrostu, mís-
tostarostu Dr. Petra Čermáka, kronikáře a předsedu kulturní
komise Dr. Jiřího Šmída a Mgr. Petra Vejrostu.

Víme o sobě … to je moc důležité. Setkávání lidí, kteří žijí
daleko od sebe, má v životě velký smysl. Smysl mají i podobná
setkání, o jakých je psáno výše. A budoucnost? Nyní v červnu
vyrazil do jižních Čech autobus, jehož posádku tvořili naši
hasiči a jejich příznivci. 16. června 2007 byla totiž v Ned-
vědicích hasičská soutěž! A na oplátku zase přijedou Jihočeši
k nám v sobotu 7. července. I s malou kapelou.

Touha po setkávání lidí je jedna z dobrých lidských vlastností.
Kdyby se lidé setkávali, hovořili spolu, všímali si, co ostatní umějí,
co kdo dokázal, a vážili si toho … bylo by na světě jistě méně
konfliktů. Petr Vejrosta

Foto: Antonín ŠpačekFoto: Antonín Špaček



5.7. 1000 Nedvědice Radnice
Vernisáž výstavy s hudebním 
vystoupením Veroniky Dolíhalové

5.- 8.7. 900 - 1700 Nedvědice Radnice Výstava obrazů Jiřího Peřiny

5.7. 1300 Nedvědice
Hotel 
U Nádraží

Vernisáž výstavy, při které vystoupí
Nedvědický pěvecký sbor Petry
Cvrkalové - "Cvrčci". Sólové vys-
toupení Adély Škopkové z Kladna,
žákyně Žižkovského gymnázia pro-
fesorky Kristýny Kluge-Mrázkové.
Po vernisáži zahrají a zapívají
Adéla Škopková a Pavel Trčka

5.- 8.7. 1100 - 2000 Nedvědice
Hotel 
U Nádraží

Výstava obrazů Přemysla 
Povondry a fotografií Jiřího Hartha

5.- 8.7. 900 - 1700 Nedvědice Škola
Včelařská výstava s prodejem
včelích produktů, medoviny 
a medového piva

5.- 8.7.
900 - 1200

1300 - 1700
Nedvědice Škola Výstava fotografií Miloše Neči

5.- 8.7. 900 - 1700 Nedvědice Sokolovna

Velká výstava železničních 
modelů - nedvědické nádraží 
v měřítku 1 : 87 a modulové 
kolejiště Zababov v provozu

5.- 7.7. 900 - 1700 Nedvědice Škola
Tišnovský patchworkový klub
vystavuje dekorační bytové textilie

5.- 8.7. 1000 - 1600 Doubravník
Stará 
radnice

Výstava paličkované krajky

5.- 8.7. 900 - 1800
Hrad 
Pernštejn 

Obřadní síň

Výstava COPULI  LAPIDUM I.
Pernštejn a okolní hrady v rekon-
strukcích z pera Ing. Arch. Pavla
Šimečka

5.- 8.7. 1300 - 1800 Křížovice
Galerie 
z ruky

Výstava keramických objektů
Dany Kosové

5.- 8.7 1000 - 1800 Nedvědice
Prodejna 
GOTIKA

Ochutnávka čajů a likérů

SOUVISEJÍCÍ PROGRAMY
SLAVNOSTI

PERNŠTEJNSKÉHO PANSTVÍ

2007
VÝSTAVY5.7. 900 Nedvědice

Fotbalové
hřiště

Turnaj v kopané žáků o pohár
starostů měst Tišnova, Bystřice nad
Pernštejnem a městyse Nedvědice

5.7. 900-1400 Štěpánov Železárny Den otevřených dveří v Železárnách

5.7. 1100 Štěpánov Železárny

Odléváme sochy ve Štěpánově - 
slévárenská akce pod patronací 
hejtmana kraje Vysočina 
RNDr. Miloše Vystrčila

5.-6.7. 1300-1600 Doubravník Kostel
Zpřístupnění hrobky hrabat 
Mittrowských

5.-7.7. 1400-1600 Černvír Kostel Zpřístupnění kostela s výkladem

6.7. 800 Nedvědice U školy
Nohejbalový turnaj 
"Kooperativa Cup" o pohár senátora
Josefa Novotného

6.7. 1430 Nedvědice Škola
Přednáška PhDr. Františka Šebka:
Kapitoly z dějin třicetileté války -
obléhání Pernštejna Švédy

6.7. 1300 Smrček Ranč "S" Sraz příznivců koní

7.7. Nedvědice
Návštěva z partnerských Nedvědic 
v jižních Čechách

7.7. 1100 Nedvědice Nádraží ČD Příjezd historického parního vlaku

7.7. 1450 Nedvědice Nádraží ČD Odjezd historického parního vlaku

7.7. 1800 Doubravník Kostel
Koncert Tišnovského komorního 
orchestru

8.7. 830 Nedvědice Kostel
Slavnostní mše 
za rodáky a občany panství

8.7. 1100 Nedvědice Nádraží ČD Příjezd historického parního vlaku

8.7. 1450 Nedvědice Nádraží ČD Odjezd historického parního vlaku

� �



Na hradě Pernštejně bude pro Vás připraven na každý den Slavností mimo prohlídek
hradního paláce celodenní program od 9 do 18 hodin na všech nádvořích.

1. nádvoří - velké vojenské ležení s ukázkami chladných i palných zbraní a zbrojí,
tržiště řemeslníků a kupců, restaurace, bufet, vinotéka; zahrádka pod baštou -
věštírna, ranhojička; malování na tělo henou, střelba z luku, kuše; hradní příkop
- projížďky na koni; celodenní program na pódiu.

2. nádvoří - tržiště řemeslníků a kupců, české trdlo
3. nádvoří - obřadní síň - výstava COPULI  LAPIDUM I. (Pernštejn a okolní hrady
v rekonstrukcích z pera Ing. Arch. Pavla Šimečka); malý rytířský tábor; tržiště;
katovna - výkon práva útrpného; hospoda v kočárovnách; suvenýry; střelnice
a soutěže pro děti

4. a 5. nádvoří - tržiště řemeslníků a kupců; občerstvení na dvorečku pod hláskou,
ochutnávka vín ve sklepě; dílny pro šikovné ruce - výroba ručního papíru, oz-
doby z korálků, výroba svíček a mydélek; sály za pokladnou - výstava minerálů,
prodej Pernštejnského elixíru, suvenýrů a pohlednic; pokladna - prodej vstu-
penek na prohlídky (každou čtvrthodinu); hradní kaple (mše svatá v sobotu v 19
hod) a hladomorna

Program na pódiu:
Každý den: 1000 - šermířské představení; 1100 - fakír; 1200 - velká střelba; 1300 - máčení
nepoctivých kupců; 1430 - šermířské představení; 1500 - fakír; 1600 - máčení nepoctivých
kupců; 1700 - šermířské představení

Denní programy:
Čtvrtek:

• 900-1800 hod. - oživená hradní nádvoří 
• 1330 hod. - STUDÁNKA - dětský pěvecký sbor při ZUŠ v Bystřici nad Pernštejnem
• 1830 - O Všudybylovi - vystoupení SHŠ FLAMBERG (1. nádvoří)

Pátek:
• 900-1800 hod. - oživená hradní nádvoří
• 1330 hod. - Nedvědický pěvecký sbor Petry Cvrkalové CVRČCI - 
Pohádka o veliké řepě a Zpívá celá rodina

• 1800 hod. - Pohádkový turnaj - vystoupení SHŠ TAS (1. nádvoří)
• 1845 hod. - LEOŠ na prázdninách - koncert pěveckého smíšeného sboru 
LEOŠ z Boskovic (Rytířský sál) - vstupné dobrovolné

Sobota:
• 900-1800 hod. - oživená hradní nádvoří 
• 1700 hod. - Tempus Mortis - vystoupení SHŠ BAŠTÝŘI (1. nádvoří)
• 1900 hod. - mše svatá v hradní kapli 
• 2000 hod. - koncert skupiny FLERET  S JARMILOU ŠULÁKOVOU (1. nádvoří)
vstupné 80 Kč

Neděle:
• 900-1700 hod. - oživená hradní nádvoří
• 1330 - BOROVĚNKA - dětský folklorní sbor při ZŠ ve Štěpánově
• 1700 hod. - Pohádka o Morhomorovi - vystoupení SHŠ FLAMBERG (1. nádvoří)

Vstupné do areálu: 40,- Kč dospělí; 20,- Kč děti do 15 let.

PROGRAMY U RYBNÍKA HRAD PERNŠTEJN

STŘEDA  4. 7. 2007

1900-2400 Country bál s kapelou LOS BRŇOS

2100 Světelné obrazy - prezentace institucí a firem

ČTVRTEK  5. 7. 2007

1000
Dětské dopoledne brněnského Radia PETROV,

ve kterém vystoupí:

1015 Nedvědický pěvecký sbor Petry Cvrkalové - "Cvrčci"

1130 Aerobik - Nedvědice - dívky

1400 Koncert: Peter Nagy se skupinou INDIGO

1700 Koncert skupiny ABBA Revival

2000 Večer hudby sedmdesátých a osmdesátých let DJ Tom Pacek

2100 Světelné obrazy - prezentace institucí a firem

PÁTEK  6. 7. 2007

1000 Koncert dechové hudby - Bystřická kapela

1330 Představení účastníků Moravského ultramaratonu

1400 Ultramaraton - start první skupiny

1400 Koncert skupiny Robbie Williams Revival

1500 Ultramaraton - start druhé skupiny

1630 Koncert skupiny TURBO

1830 Koncert písničkáře Ladislava Zítky

2000
Taneční večer se skupinou ROCKLE a 2 vstupy skupiny
Revival Dalibor Janda

2100 Světelné obrazy - prezentace institucí a firem

SOBOTA  7. 7. 2007

1130 Průvod a rytířský turnaj v inscenaci agentury MORGENSTERN

1400 Koncert: Ewa Farna s kapelou 

1630 ALEŠ BRICHTA BAND - koncert "Nech si to projít hlavou"

1830 Vystoupení SOKOL Tišnov - oddíl KARATE

1900 Koncert Vítězslav Vávra

2000 Taneční večer se skupinou EXIT

2100 Světelné obrazy - prezentace institucí a firem

2200-2300 Ohňostroj u rybníka v provedení firmy CIPYTEX

NEDĚLE  8. 7. 2007

1400 Tradiční koncert skupiny ARGEMA

1800 Oficiální ukončení Slavností 2007

� �
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Již od 1. 9. 2007 bude muset každá základní škola v 1. a 6.
ročníku začít učit podle svého vlastního školního vzdělá-
vacího programu. Média se věnují tomuto tématu pouze
okrajově, přestože se jedná o výraznou změnu celého škol-
ského systému. (Týká se nejen škol základních, ale
i mateřských a v budoucnu také středních.) Dochází totiž ke
zrušení dosud závazných dokumentů - učebních osnov
a jejich nahrazení Rámcovým vzdělávacím programem.

Co je to Rámcový vzdělávací program pro ZŠ (RVP ZŠ)?
Tento učební dokument se od stávajících osnov výrazně liší.
Jeho základním stavebním kamenem jsou klíčové kompe-
tence (schopnosti a dovednosti), ke kterým má celé
vzdělávání směřovat. Každý žák by měl být po absolvování
základní školy vybaven těmito schopnostmi a dovednostmi:
• samostatně se učí, vyhledává, třídí a zpracovává infor-
mace; je připraven na nutnost celoživotního vzdělávání
• dokáže pochopit a samostatně vyřešit různé problémy;
myslí kriticky
• naslouchá druhým, formuluje svoje myšlenky a názory,
vede dialog a používá moderní komunikační prostředky
• spolupracuje ve skupině a dokáže se v ní zdravě prosadit
• respektuje základní principy občanské společnosti
a je přesvědčen o jejich správnosti
• vybírá si pro sebe vhodnou a přiměřenou pracovní
činnost, respektuje základní pravidla bezpečnosti práce

Tyto schopnosti a dovednosti by se pak měly dále rozvíjet na
středních školách. O jejich užitečnosti, myslím, není třeba
nikoho přesvědčovat. Dosáhnout se jich má zejména
používáním metod, které povedou k většímu zapojení žáka do
procesu vzdělávání. (Vyhledávání a třídění informací z různých
zdrojů, navozování problémů, práce ve skupině, diskuze, …)
Častým důvodem pedagogů, proč dávají přednost frontálnímu
způsobu výuky (klasický výklad) před tzv. moderními meto-
dami, je příliš velké množství učiva. Proto RVP ZŠ odstupuje
od důrazu na učivo. To není ani pevně stanoveno. Za to je jedněmi
kritizován, druhými veleben. Učitelé si mají sami učivo zvolit

ZMĚNY VE ŠKOLSTVÍ
tak, aby u žáků rozvíjeli klíčové kompetence a přitom musí
splnit pouze závazné výstupy na konci 5. a 9. ročníku. Ty jsou
v některých předmětech stanoveny velmi volně. V praxi to
tedy může znamenat, že se jednotlivé školy budou od sebe
do značné míry lišit.
Další novinkou je takzvaná autoevaluace (sebehodnocení)
školy. Škola je každé 2 roky povinna vydávat sebehodnotící
zprávu.

Kde zjistíte, co se ve škole bude učit?
Každá škola je povinna na základě RVP ZŠ vytvořit svůj
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP), jehož součástí jsou
i osnovy, tedy učivo, které se zařazením do ŠVP stává pro
učitele závazné. ŠVP je dokument veřejný, a bude tedy možné
do něj kdykoliv nahlédnout.
Zpracování ŠVP na naší škole právě probíhá. Snažíme
se využít určité volnosti ke zlepšení vzdělání našich žáků.
V hodinové dotaci si polepší zejména informatika, která
se bude vyučovat od 5. do 9. ročníku po hodině týdně. Kromě
anglického jazyka, který se bude vyučovat od 3. ročníku
po třech hodinách týdně, bude ještě od 7. ročníku možné
zvolit si buď francouzský, nebo ruský jazyk. Ty se budou učit
po dvou hodinách týdně. Pro ty, kteří si druhý jazyk nevyberou,
bude připraven jiný volitelný předmět. V 8. třídě k tomu
přibude jedna volitelná hodina týdně a v 9. druhá. Jejich
nabídka bude doplněna postupně. V 7. ročníku si i chlapci
vyzkoušejí vaření, neboť o to projevují velký zájem. V 8. a 9.
ročníku bude do pracovních činností nově zařazeno téma
využití digitálních technologií. Zrušen bude předmět rodinná
výchova.
Tvorba ŠVP není v žádném případě jednoduchá. Pracujeme na ní
od začátku tohoto školního roku a určitě uvítáme jakoukoliv
pomoc ze strany rodičů. ŠVP lze podle potřeb upravovat, takže
návrhy rodičů můžeme realizovat i v pozdější době.
Konečnou podobu ŠVP schvaluje rada školy a také jejím
prostřednictvím rodiče mohou vyjádřit svůj postoj k tomuto
dokumentu.
Celý RVP ZŠ stejně jako další informace o naší škole najdete
na http://zsnedvedice.wz.cz

Petr Punčochář

• 5. - 8. července - Slavnosti Pernštejnského panství
• Pátek 13. července - koncert Pavla Dobeše (20.00 hod.,
pódium na 1. nádvoří)
• Sobota 21. července - koncert trampské skupiny OZVĚNA
(20.00 hod., pódium na 1. nádvoří)
• Neděle 29. července - koncert Roberta Křesťana se skupinou
Druhá tráva (20.00 hod., pódium na 1. nádvoří)
• Pátek 3. srpna - koncert skupiny ROK-YT (20.00 hod.,
pódium na 1. nádvoří)
• 18. - 19. srpna - Dny hasičů na Pernštejně
2. ročník úspěšné akce pořádané ve spolupráci s Hasičským
záchranným sborem Jihomoravského kraje a se sbory do-
brovolných hasičů (celodenní program na všech hradních
nádvořích, ukázky zásahů hasičů, výstava staré i nové hasící
techniky a vozidel). 
• Sobota 25. srpna - koncert skupiny Čankišou (20.00 hod.,
pódium na 1. nádvoří)
• 22. - 30. září - PODZIM NA PERNŠTEJNĚ - tradiční výstava
aranžmá z  květů a plodů podzimu v interiérech hradu
• 22. září - 2. PODZIMNÍ JARMARK POTŘEBNÝCH - prezen-
tace a prodej výrobků chráněných dílen, stacionářů a ústavů
sociální péče pro handicapované děti a mládež, celodenní
program na 1. nádvoří

Eva Škrabalová

PROGRAM PERNŠTEJNSKÉHO
KULTURNÍHO LÉTA 2007

Slovo, které možná někomu neřekne vůbec nic, někomu
cosi připomíná a někdo určitě ví. „Jasně,“ vzpomenou si ně-
kteří, „byli jsme přece loni v lednickém zámku a tam byly
ukázky toho, co umějí draví ptáci.“ Žáci z nedvědické základní
školy si vzpomenou zcela určitě. Ne na Lednici, ale na čtvrtek
12. dubna 2007, kdy Nedvědici navštívili právě členové spolku
Zeyferus a vzali s sebou své opeřené přátele. Společně s dětmi
jsme obdivovali na dvacet dravců a sov. Nejprve nám
je průvodci netradiční vyučovací hodinou představili. Poznali
jsme sovu pálenou, výra, sokola, supa, orla a další krásné
ptáky.

Následovala malá soutěž o pexesa s obrázky dravců.
A další část byla ještě zajímavější. Ukázka, jak někteří ptáci
létají, jak umějí reagovat na pokyny člověka, jak se (rádi)
vypořádají s nabídnutou potravou. Hrdiny se stali Jana Šedá
z 9. ročníku a Filip Hájek z 8. ročníku, kteří se odvážili a stali
se aktivními pomocníky při přeletech dravců.

Vše se odehrálo na fotbalovém hřišti. Za to všichni děku-
jeme fotbalistům SK Pernštejn Nedvědice. Krásné chvíle byly
umocněny příjemným jarním počasím. Řekl bych, že kdo jsme
ten den na fotbalovém hřišti byli, budeme rádi vzpomínat. 

Petr Vejrosta

ZEYFERUS
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Petry Cvrkalové - Cvrčci starosta městyse Ing. Pavel Vejrosta
alespoň symbolicky otevřel provoz hřiště poděkováním všem,
kteří se na jeho vybudování podíleli. Bohaté sportovní
soutěže, které organizovala Petra Glosr Cvrkalová se svými
spolupracovnicemi, přijalo na čtyřicet soutěžících dětí
s nadšením. Děti byly potěšeny i cukrovinkami, omalo-
vánkami a dalšími drobnými dárky. 

Program sponzorsky podpořily firmy: NEDOS, s.r.o.,
Nedvědice - Ing. Vladimír Dohnal, GOTIKA - paní Jana
Hriadelová, Cukrárna MILENA - paní Emílie Zelená, Karlova
Pekárna Tišnov a WESTAR, s.r.o., Písečné.

Celé odpoledne ukázalo, že i v improvizovaných pod-
mínkách se dá připravit kvalitní zábava, pokud vládne nadšení
a chuť udělat něco pro ostatní, a tím spíše pro děti.

Antonín Špaček

Oficiálně před čtyřmi lety vznikl nápad založit v obci Ned-
vědice tradici místního pěveckého sboru.  Pouze zájmem dětí
o školené zpívání mohla být tato myšlenka uvedena v život.
Od roku 2003 se Nedvědický pěvecký sbor Petry Cvrkalové -
Cvrčci prezentoval na mnoha akcích obce, hradu Pernštejna,
školy i jiných měst jako např.: Tišnov - Svátek hudby, Bystřice
nad Pernštejnem - Zpívám, zpíváš, zpíváme atd. Sbor
v současné době navštěvuje 18 zpěvaček a 1 zpěvák. Věkové
spektrum dětí je od 7 do 15 let, proto se letošního roku
rozdělil sbor na „ Malé cvrčky“ a „ Velké cvrčky“. Oba sbory
se scházejí jednou týdně a v tomto čase se věnují technice
sborového zpěvu a připravují především pro nedvědické pub-
likum svá představení. Na Slavnostech Pernštejnského
panství 2007 se tak můžete těšit na vystoupení obou sborů.
Největším úspěchem letošního roku je ale bezpochyby první
místo v soutěži nakladatelství Fragment Zpíváme se Zdeňkem
Svěrákem a Jaroslavem Uhlířem. A jak to vše začalo?

CVRČCI ZPÍVAJÍ SE ZDEŇKEM SVĚRÁKEM A JAROSLAVEM UHLÍŘEM

Počátkem měsíce října 2006 se Cvrčci pustili
do nacvičování operky autorů Zdeňka Svěráka a Jaroslava
Uhlíře - Karkulka. Jde o zhudebněnou stejnojmennou pohádku,
kde vystupují postavy jako Karkulka (Terezie Čermáková,
alternace Aneta Šilhanová), babička (Veronika Kincová), vlk
(Romana Neugebauerová), holoubek (Aneta Šilhanová, alter-
nace Monika Konečná), myslivec (Hana Houdková) a dále
zpívající les (Radka Vejrostová, Kristýna Čermáková, Hana
Krejzková, Dana Večeřová, Lucie Sedláková, Vendula Baná),
květiny (Simona Čechová, Anna Večeřová), beruška (Barbora
Koumalová), hříbeček (Jana Sedlářová) a zajíček (David Šilhan).

Při dvouhodinových zkouškách sboru jednou za týden
nebylo možné při nejlepší vůli stihnout uzávěrku soutěže, což
byl termín 31. listopadu. Proto Cvrčci absolvovali dvakrát
sobotní soustředění v prostorách Základní školy v Nedvědici.
Zde si samy děti vytvářely kulisy, rekvizity aj. Kostýmní práce
v převážné většině zůstaly na kreativní rodiče a domácí
zázemí. Vše se nakonec stihlo a 18. listopadu 2006 se operka
mohla točit na kameru a poté sestříhat do vítězného DVD.
Příznivci nedvědického sborového zpívání mohli poté před-
stavení Karkulka zhlédnout v předvánočním čase na hradě
Pernštejně. 

Soutěže se zúčastnilo na padesát školních tříd, družin,
hudebních souborů atd. Až 6. dubna byl vynesen verdikt,
že Nedvědický pěvecký sbor Petry Cvrkalové - Cvrčci v této
soutěži jednomyslně zvítězil a slibovaným prvním místem
bude doopravdy návštěva pánů Svěráka a Uhlíře u nás v Ned-
vědici. A jak si Cvrčci a ostatní příznivci zpěvu vychutnali
první místo? O tom zase někdy příště.

Za vedení Cvrčků bych chtěla poděkovat pochopitelně
všem svým zpěváčkům, jejich rodičům, městysi, ale také vám,
nedvědickému publiku, za to, že si uvědomujete, že radost ze
zpěvu, kterou děti mají, by byla o moc menší bez vašeho
potlesku a vaší přízně.

Petra Glosr Cvrkalová

Na neděli 3. 6. 2007 připravila kulturní komise městyse
Nedvědice při příležitosti dětského dne slavnostní otevření
nového dětského hřiště.

Hřiště byl vybudováno v prostoru bývalého parkoviště
za obchodním domem nákladem řádově 200.000 Kč z rozpočtu
městyse. Chodník, lavičky a odpadkové koše uhradili sponzoři
Ing. Petr Vrbka a Ing. Ladislav Potrusil.

Nedělní slavnostní otevření bylo dopředu připraveno,
bohužel mocná příroda udělala „čáru přes rozpočet“. Od rána
totiž lilo a lilo. Sportovní programy byly proto operativně
přemístěny do sokolovny, kam si našli cestu i rodiče s dětmi.

Po úvodním vystoupení Nedvědického pěveckého sboru

DĚTSKÝ DEN

Foto: Antonín ŠpačekFoto: Antonín Špaček

Foto: Antonín ŠpačekFoto: Antonín Špaček

Foto: Martina ČermákováFoto: Martina Čermáková
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Pokud jdeme po Krčíně, jistě neunikne naší pozornosti
stavba nového domu těsně u silničního mostu.
Za novostavbou je stále ještě vidět torzo původního domu
č. p. 92. Ve štítě tohoto domu bylo vytesáno: „Léta Páně 1777“.
Tedy před 230 lety, zřejmě na pokyn představitele městečka
Nedvědice zaznamenal šikovný tesař pro další generace rok
dokončení této stavby. Byla postavena budova školy, v pořadí
již druhá. 

První škola byla postavena kousek odtud, blíže k Ned-
vědičce, která ji v roce 1721 při povodni strhla. Po 56 letech
rozhodlo vedení městečka použít materiál z původní školy
a postavit novou budovu, aby se nemuselo vyučovat na
„panském domě“, nynějším sídle pošty, kde tehdy byl zájezdní
hostinec. Původní stavba byla celá dřevěná, a když ji vzala
voda, asi se mnoho nezachovalo. 

Ani tato škola neměla dlouhého trvání. Byla příliš malá
na rychle se rozvíjející Nedvědici v poslední třetině 18. století.
Znovu se muselo učit i na „panském domě“. V roce 1808 byla
z iniciativy faráře Gabriela Mrákotského postavena kamenná
školní budova v sousedství fary, kterou většinou pamatujeme
pod názvem „stará škola“. Ve škole z roku 1777 se učilo tedy
jen 31 let.

ZE STARÉ NEDVĚDICE

Panská pila stávala u hráze rybníka v místě dnešní
hasičské zbrojnice. Pila patřila k velkostatku Pernštejn.
V roce 1929, když byl nájemcem Jan Čermák, pila vyhořela.

Po požáru byla znovu obnovena. 
26. 2. 1947 za nájemce Karla Čermáka (syna Jana Čer-

máka) vypukl na pile z nezjištěných důvodů znovu požár. Pila
vyhořela úplně, škoda byla odhadnuta na 600.000 korun.

ČERMÁKOVA PILA

Jistě  bylo možno tuto školní budovu na Krčíně rozšířit,
ale tomu bránila nová cesta vedoucí přes most směrem na
Doubravník. Jak ukazuje situace na Krčíně, byla totiž původní
cesta od hradu Pernštejna vedena přes brod, který byl před
č. p. 1. Dále vedla po pravém břehu Nedvědičky (Krčínky)
kolem dolního mlýna (na místě původní textilky) do Klečan,
které byly samostatnou vesnicí, a odtud na Černvír. Rozvod-
něná Nedvědička a pravidelné jarní záplavy způsobované
řekou Svratkou přinutily vrchnost vést cestu na Doubravník
mimo záplavové území po trase za školou, kterou známe dnes
(tedy přes kamenný most). 

Před mnoha lety vznikla myšlenka zachovat stavbu této
školy z roku 1777 jako památník a udělat zde malé místní
muzeum s instalací předmětů z původních učíren (dnes tříd).
Nakonec ale nezískal tento návrh podporu, a proto Nedvědice
muzeum dodnes nemá.

Zůstane tak jen vzpomínka na stavbu, která ve své
historii vlastně mnoho štěstí neměla.

Jiří Šmíd

Po požáru již pila obnovena nebyla a v roce 1951 byla zbořena.
Na jejím místě se v roce 1958 započalo se stavbou požární
zbrojnice, dokončena byla v roce 1960.

K požáru Čermákovy pily v roce 1947 se vztahuje
i památný výrok jednoho nejmenovaného nedvědického
občana ke své manželce: „Ty si vzpomeneš rodit, zrovna když
hoří Čermákova pila!“

Podobu Čermákovy pily a její polohu přibližujeme připo-
jenými fotografiemi.

Antonín Špaček

Stará škola v březnu 2003Stará škola v březnu 2003 Foto: Antonín ŠpačekFoto: Antonín Špaček

Detail štítu staré školy Detail štítu staré školy 
s letopočtem 1777s letopočtem 1777 Foto: Antonín ŠpačekFoto: Antonín Špaček

Kostel a Čermákova pila Kostel a Čermákova pila 
- detail pohlednice z r. 1941- detail pohlednice z r. 1941

Z archívuZ archívu
Antonína ŠpačkaAntonína Špačka

Kostel a Čermákova pilaKostel a Čermákova pila
- pohlednice z roku 1908- pohlednice z roku 1908

Z archívuZ archívu
Antonína ŠpačkaAntonína Špačka



12

„ZPRAVODAJ“ - vydává: Městys Nedvědice, www.nedvedice.cz. Evidován pod číslem MK ČR E 17302. Roč. 1, č. 2/2007
Redakcí je pověřena kulturní komise, odpovědní redaktoři: Dr. Jiří Šmíd, Ing. Antonín Špaček

Radou a pomocí přispěli: Mgr. Iva Prokůpková, Mgr. Petr Vejrosta
Redakční rada si vyhrazuje právo výběru příspěvků, nevyžádané příspěvky se nevracejí.

Vychází čtyřikrát ročně nákladem 700 ks. Tisk: MERAL, Brno, Kovářská 4
Adresa redakce: Úřad městyse Nedvědice, 592 62 Nedvědice 42, tel.: 566 566 132, e-mail: zpravodaj@nedvedice.cz

Uzávěrka příspěvků do čísla 3/2007 je 31. 8. 2007

Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás seznámili s výsledky ankety, která u nás
probíhala v měsíci dubnu.
Ankety se zúčastnilo pouze 10 % nedvědických obyvatel,
převážně těch, kteří ve většině třídí odpad správně. Věříme, že
v těch 90 % zbývajících se najde dost takových, kteří vědí, jak
s odpadem nakládat.
Z odevzdaných hlasů vyplynulo, že papír 53 % odevzdá do
školy, 29 % spálí, 8 % odevzdá do sběrny (Tišnov), 8 % uloží do
popelnice a 2 % kompostují lepenku, sklo 98 % odnese do kon-
tejneru a 2 % uloží do popelnice, plasty 96 % odnese na sběrné
místo v PE pytli, 2 % uloží do popelnice a 2 % spálí, trávu a listí
61 % kompostuje na svém pozemku, 20 % usuší a spálí, 13 %
odvezedoŽlebu (užnenímožno), 2%krmí, 2%uloží dopopelnice
a 2 % nabídnou TS Bystřice n.P., monočlánky a malé baterie
54 % odnese do určených nádob, 30 % odevzdá při sběru
nebezpečného odpadu a 16 % uloží do popelnice, nápojové
obaly TetraPack 71 % uloží společně s plasty, 22 % uloží do
popelnice, 5 % spálí, 3 % odevzdají společně s papírovým
odpadem, léky 73 % odevzdá v lékárně, 11 % uloží do popel-
nice, 8 % odevzdá při sběru nebezpečného odpadu, 5 % spotře-
buje a 3 % spálí v kamnech, železo všichni, co odpověděli,
nabídnou firmě u nádraží, nebezpečný odpad 96 % odevzdá
při sběru nebezpečného odpadu, 2 % uloží do popelnice a 2 %
odvezou do lomu nebo lesa.

Zelený leták, který rada vydala v roce 2003 a který informoval
občany, jak nakládat s odpadem, je už v některých bodech ne-
platný. Je předpoklad, že brzy bude vydán leták nový, aby
každý věděl, kam, případně kdy máme jednotlivé položky
odpadu odkládat.
Přesto i zde připomínáme kam s odpadem:
sklo - do kontejnerů - pozor, už se odlišuje čiré (nebarevné)
sklo od barevného!
plasty - v pytli na označená místa ve středu ráno (v úterý
večer) v sudém týdnu
nápojové obaly TetraPack - v pytli na označená místa jako
plasty
železo i jiné kovy - firma u nádraží
nebezpečný odpad - 2x v roce - o čase a místu informuje úřad
léky - lékárna
monočlánky a malé baterie - malé kontejnery ve škole a v ob-
chodním domě
biologický odpad - pokud možno kompostovat na vlastním
pozemku
papír - škola nebo sběrna např. v Tišnově
starý textil - aspoň „lepší“ kusy lze dávat při vyhlášení sbírek
stavební suť, velkoobjemový odpad - objednat u TS Bystřice n.P.
zbytkový odpad - v popelnicích vždy ve středu ráno (v úterý
večer) v sudém týdnu   

Právnické osoby (organizace, podnikatelé, firmy) likvidují
odpad na základě smlouvy s technickými službami.

Zdena Kincová
komise životního prostředí

NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM


