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VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE  �  ČÍSLO 4  �  ROČNÍK 1  �  PROSINEC 2007

Vážení spoluobčané,

letošní poslední číslo Zpravodaje se Vám dostává do rukou 
v čase vrcholícího předvánočního shonu a příprav na nejkrás-
nější svátky v roce. Přesto věřím, že si najdete chvíli volna na 
přečtení celého čísla Zpravodaje, který má dle mého názoru 
opět velmi dobrou úroveň a díky jeho pestré skladbě si v něm 
každý dle svého zájmu může najít, co ho zajímá. 

S ohledem na blížící se závěr roku bych Vás chtěl informo-
vat o akcích, které proběhly od uzávěrky minulého čísla Zpravo-
daje, a také o tom, co se připravuje na nejbližší období.

Většina z Vás jistě zaregistrovala defi nitivně dokončenou 1. 
část opravy hřbitovní zdi tím, že se podařilo vybrousit a insta-
lovat na ni mramorové artefakty. Oproti původnímu záměru 
se podařilo provést úpravu vnitřního prostoru pomníku pad-
lým, byla provedena kompletní 1. etapa rekonstrukce veřej-
ného osvětlení. U rekonstrukce veřejného osvětlení se trochu 
pozdržím, neboť se domnívám, že alespoň některé z Vás by moh-
lo zajímat, že tolik diskutované vypínání veřejného osvětlení v 1. 
pololetí ušetřilo z rozpočtu asi 40 tis. Kč a provedená rekon-
strukce veřejného osvětlení přinese každoroční úsporu asi 33 
tis. Kč v současných cenách. Návratnost investice vložené do 1. 
části rekonstrukce je tedy necelé dva roky s poznámkou, že ceny 
elektřiny se jistě budou v budoucnu zvyšovat.

Ze zásadních prací a jednání v průběhu 4. čtvrtletí bych se 
chtěl zmínit jednak o pokračujících pracích na přípravě projek-
tů určených k fi nancování z prostředků evropských fondů, dále 
probíhala jednání o podobě rozpočtu na rok 2008, který bychom 
rádi schválili do konce roku 2007. Velmi intenzivní byla rovněž 
jednání se starosty okolních obcí ohledně založení Mikroregio-
nu Pernštejn.

Závěr roku je také obdobím, kdy je čas nejen na hodnoce-
ní a bilancování uplynulého roku, ale také obdobím, kdy se hodí 
poděkovat za odvedenou práci. Proto i já bych chtěl na tomto 
místě poděkovat těm z Vás, kteří jste se nějak zapojili do činnosti 
pro naši Nedvědici a Pernštejn. Dále bych chtěl poděkovat členům 
rady a zastupitelstva za to, že svoje zvolení do orgánů obce nevzali 
jako čestnou funkci, ale každý z nich dle svých možností přispěl 
ke zlepšení fungování obecních záležitostí. Děkuji za odvedenou 
práci členům výborů a komisí, jejichž činnost byla v uplynulém 
roce nepřehlédnutelná a v neposlední řadě rovněž děkuji všem 
podnikatelům a živnostníkům za jejich podporu obci. Přál bych si, 
aby naše novoroční předsevzetí směřovala ke zlepšení spolupráce. 
Můžeme mít na věci různý názor, nemusíme se mít osobně rádi, ale 
vždy bychom měli sledovat společný zájem. Netáhnout za jeden 
provaz v tak malé obci, jakou Nedvědice je, je velmi škodlivé a ve 
svém důsledku na tyto snahy můžeme doplatit my všichni.

Všem bez rozdílu Vám přeji příjemné a klidné prožití vánoč-
ních svátků, veselého Silvestra a do nového roku pevné zdraví, 
hodně štěstí a osobních i pracovních úspěchů.

 Ing. Pavel Vejrosta

Foto: Antonín Špaček
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V období od uzávěrky posledního čísla Zpravodaje se Rada 
městyse Nedvědice (RMN) sešla 10 x a mimo jiné jednala 
o následujících záležitostech:

–  projednala způsob provedení udržovacích prací – čištění části 
koryta Kovářovského potoka 

–  zamítla žádosti o změnu územního plánu
–  schválila žádost o pronájem Sokolovny pro ČASPV – cvičení 

žen
–  schválila žádost nájemníků obecních bytů v obchodním domě 

o instalaci měřičů tepla s podmínkami
–  projednala žádosti o prodeje pozemků
–  projednala ukončení reklamačního řízení týkajícího se stavu 

povrchu vozovky v ulici Družstevní
–  opakovaně projednávala možnosti čerpání fi nančních prostřed-

ků z dotačních titulů EU
–  rozhodla o podmínkách vydání stolního kalendáře s motivy 

z Nedvědicka
–  opakovaně projednávala stav ve způsobu likvidace a účtování 

svozu odpadů technickými službami, mimo jiné ve vazbě na 
podnikatelské aktivity v Nedvědici

–  projednávala novou nájemní smlouvu na obchodní dům
–  opakovaně projednávala stav zimního stadionu a možnosti 

fi nancování oprav
–  projednávala žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les
–  zamítla žádost o napojení chaty na obecní studnu
–  schválila rozpočtová opatření č. 4/2007 a 5/2007
–  schválila a průběžně projednávala postup při odstoupení od 

kupní smlouvy na prodej koupaliště
–  rozhodla o zakoupení 2 ks kontejnerů na barevné sklo 
–  projednávala studii stavby parkoviště pod hradem Pernštej-

nem
–  schválila bezplatné poskytnutí zasedací místnosti pěveckému 

sboru Cvrčci pro účely zkoušení
–  zamítla žádost p. Sedláka o souhlas se změnou užívání garáže 

na autodílnu
–  rozhodla o rozdělení fi nančních prostředků ze SPP 2007
–  opakovaně projednávala technický stav rozvodů kabelové tele-

vize 
–  vzala na vědomí zprávu o skutečnostech zjištěných při kontro-

le účetnictví ZŠ a MŠ za rok 2006
–  rozhodla o přidělení volného bytu na obchodním domě sl. Hole-

šovské a p. Brázdovi
–  schválila dodatek č. 1 k vnitroorganizační směrnici Sociální 

fond
–  projednávala stav silničního mostu přes řeku Svratku v Boři-

nově
–  projednávala případovou studii a cenovou nabídku na instalaci 

kamerového systému
–  projednávala a schválila nový Ceník městyse Nedvědice na rok 

2008
–  projednávala novou obecně závaznou vyhlášku o místních 

poplatcích
–  průběžně projednávala problematiku založení Mikroregionu
–  schválila Ceník sankcí a služeb obecní knihovny a Knihovní 

řád
–  rozhodla o pokračování úprav pomníku padlým ještě v letoš-

ním roce
–  vyhodnotila úspory elektrické energie v souvislosti s 1. částí 

rekonstrukce veřejného osvětlení a v souvislosti s vypínáním 
veřejného osvětlení v 1. pololetí 2007

–  projednávala stížnost ZDAR a.s. na komplikovanou obsluhu 
zastávky u Cukrárny Milena v obou směrech z důvodu častého 
parkování osobních aut přímo na zastávce 

–  projednávala členství městyse Nedvědice ve sdružení ESOM
–  projednávala návrh rozpočtu městyse na rok 2008

INFORMACE Z JEDNÁNÍ
RADY MĚSTYSE NEDVĚDICE 

–  zamítla žádost obce Ujčov o fi nanční příspěvek na opravu sil-
nice za Kovářovou

–  opakovaně se zabývala možností obnovy parku při silnici 
k Pernštejnu

–  projednávala možnosti uložení volných fi nančních prostředků 
za účelem vyššího zhodnocení

–  průběžně se zabývala otázkou přípravy projektů fi nancovatel-
ných z krajských, státních a evropských dotačních titulů

 Ing. Pavel Vejrosta

Od uzávěrky minulého čísla Zpravodaje se uskutečnilo jedno 
jednání Zastupitelstva městyse Nedvědice (ZMN). 
ZMN č. 6 dne 5. 11. 2007:
–  schválilo program jednání ZMN
–  vzalo na vědomí zprávu z RMN za období od 27. 8. 2007 do 

29. 10. 2007
–  schválilo prodej pozemku o výměře 815 m² p. Petru Tichému 

ml., Nedvědice č. 349 s podmínkami
–  zamítlo žádost o prodej pozemku asi 130 m² pí. Hrázské, chata 

č. e. 83N
–  schválilo obecně závaznou vyhlášku o volném pohybu psů na 

veřejných prostranstvích
–  schválilo obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích
–  schválilo Ceník městyse Nedvědice
–  schválilo vstup městyse Nedvědice do dobrovolného svazku 

obcí Mikroregion Pernštejn 
–  schválilo jednorázový vstupní poplatek do Mikroregionu Pern-

štejn ve výši 1.000,- Kč
–  schválilo zakladatelskou smlouvu dobrovolného svazku obcí 

Mikroregion Pernštejn 
–  schválilo stanovy Mikroregionu Pernštejn 
–  schválilo rozpočtové opatření č. 4/2007
–  schválilo odstoupení od kupní smlouvy na prodej koupaliště 

s Ing. Machařem
–  schválilo Ceník služeb a sankcí obecní knihovny v Nedvědici
–  schválilo Knihovní řád obecní knihovny v Nedvědici
–  schválilo novou nájemní smlouvu na obchodní dům v Nedvě-

dici 
–  schválilo způsob uložení volných fi nančních prostředků
–  schválilo dodatek č. 1 k vnitroorganizační směrnici Sociální 

fond
–  schválilo část vnitroorganizační směrnice o účetnictví, týkající 

se poskytování náhrad při pracovních cestách
–  schválilo vnitroorganizační směrnici pro zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu
–  schválilo ukončení členství ve sdružení ESOM

 Ing. Pavel Vejrosta

INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Jak je uvedeno na jiném místě, schválilo Zastupitelstvo 
městyse Nedvědice na svém zasedání č. 6 dne 5. 11. 2007 
mimo jiné obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007, kterou se 
mění a doplňuje vyhláška č. 3/2003 o místních poplatcích, 
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2007, kterou se stanovují pra-
vidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích v městysu 
Nedvědice, a Ceník městyse Nedvědice, vše platné od 1. 1. 
2008. Ze schválených materiálů mj. vyplývá:

–  ze zákona je zpoplatněno užívání pozemků či jiného majetku 
ve vlastnictví městyse. Žádáme proto všechny naše občany, 
chataře a podnikatele, kteří jakkoli využívají obecní maje-
tek, aby svoje vztahy k tomuto majetku uvedli do souladu 
se zákonem sepsáním nájemní smlouvy či jiným způsobem. 
Měli by tak učinit nejpozději do 31. 3. 2008.

ZASTUPITELSTVO SCHVÁLILO 
NOVÉ PŘEDPISY
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–  dochází ke změně poplatku za psa ze 200,- Kč na 300,- Kč. 
V původní výši zůstává tento poplatek u důchodců. Ke změ-
ně rovněž došlo u poplatku za popelnice, který se zvyšuje 
ze 420,-Kč na 450,- Kč za osobu s trvalým pobytem na území 
městyse Nedvědice včetně místní části Pernštejn. 

–  fyzické osoby podnikající a právnické osoby, v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů, jsou povinny uzavřít smlouvu s provozovatelem 
systému třídění a sběru odpadu. V roce 2008 bude tyto 
smlouvy uzavírat nově městys Nedvědice, nikoli TS Bystři-
ce jako dosud. Žádáme proto výše uvedené subjekty, aby co 
nejdříve, nejpozději však do 31. 1. 2008 ve vlastním zájmu 
uvedenou smlouvu uzavřely, jinak se vystavují riziku poměr-
ně značných fi nančních postihů za neoprávněné využívání 
systému sběru a třídění odpadu. Do kontroly dodržování 
pravidel bude v průběhu roku 2008 zapojen MÚ v Tišnově, 
konkrétně odbory životního prostředí a živnostenský.  

–  volný pohyb psů je možný pouze v místech stanovených 
obecně závaznou vyhláškou č. 2/2007.

Úplný text uvedených dokumentů najdete na naší interne-
tové stránce www.nedvedice.cz, popř. jsou k nahlédnutí na 
úřadu městyse Nedvědice.

V souvislosti s diskusemi na mnoha úrovních o rozvoji Nedvědi-
ce a Nedvědicka byla na setkání starostů 9 obcí z našeho regionu 
otevřena otázka založení dobrovolného svazku obcí. Z podmí-
nek pro čerpání fi nančních prostředků z evropských strukturál-
ních fondů i z některých národních dotačních programů totiž 
vyplývá, že tato sdružení mají výrazně větší šanci uspět se svými 
žádostmi o dotace než jednotlivé obce. Jednání se zúčastnili kro-
mě starosty Nedvědice i starostové Černvíra, Doubravníka, Olší 
u Tišnova, Drahonína, Sejřku, Býšovce, Ujčova a Skorotic. Všich-
ni deklarovali zájem svých obcí o vstup do uvedeného sdružení. 
Následná jednání zastupitelstev jednotlivých obcí potvrdila ten-
to zájem s výjimkou Býšovce, kde zastupitelé vstup do Mikrore-
gionu zamítli. Starostové se shodli i na několika oblastech, které 
by mohly být pod záštitou Mikroregionu řešeny a kde je vhodné 
postupovat společně. Především se jedná o projekty v oblasti 
turistiky a cestovního ruchu, dále pak v oblasti zdravotnictví 
a sociální péče, školství a dopravy. Výraznou podporu a pomoc 
Mikroregionu projevuje Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, 
zájem na jeho ustavení a činnosti má i sám hejtman Jihomorav-
ského kraje Ing. Stanislav Juránek.

Mikroregion Pernštejn byl založen na ustavující valné hro-
madě, která se konala v pátek 30. 11. 2007 v Doubravníku. Zde 
byli zvoleni předseda, místopředseda, správní rada a revizní 
komise. Dále byly schváleny základní dokumenty, nutné k regis-
traci a k zahájení činnosti. Sídlo především z praktických důvo-
dů bylo umístěno do Nedvědice. Nyní kromě běžných provoz-
ních záležitostí bude z prostředků uvolněných Jihomoravským 
krajem zpracována v průběhu 1. pololetí 2008 Strategie rozvoje 
Mikroregionu. Předpokládám, že již ve 2. polovině roku 2008 by 
mohla být podána první žádost o fi nanční prostředky z někte-
rého z dotačních titulů. Věřím, že založení tohoto svazku obcí 
je jednou z dalších aktivit, které směřují k rozvoji našeho regi-
onu. Jsem přesvědčen, že zajímavé a prospěšné je spojení obcí 
ze dvou sousedních krajů, kterým mimo jiné chceme vytvořit 
podmínky pro snadnější řešení problémů, vznikajících na hra-
nici obou krajů. Také dáváme najevo, že obce z tohoto regionu 
chtějí spolupracovat tak, jak byly zvyklé před změnou krajských 
hranic v r. 2005 bez ohledu na jejich současnou polohu.

 Pavel Vejrosta

ZAKLÁDÁME MIKROREGION PERNŠTEJN 

CENÍK MĚSTYSE NEDVĚDICE NA ROK 2008

HROBOVÉ MÍSTO
- nájem 4,00 Kč / m2 / rok
- služby 16,00 Kč / m2 / rok
- pronájem márnice 100,00 Kč / výkop hrobu
NÁJEM POZEMKU 0,50 Kč / m2 / rok
KABELOVÁ TELEVIZE
- zveřejnění zprávy (teletext) 50,00 Kč / týden
- zavedení nové přípojky 2.000,00 Kč
INTERNET 
- komerční odkaz 1.200,00 Kč / rok
- řádková inzerce 50,00 Kč / týden
ROZHLASOVÁ RELACE
- 1 hlášení 50,00 Kč
INZERCE NA VÝVĚSCE
- A4 20,00 Kč / měsíc - A5   10,00 Kč / měsíc
- A6 5,00 Kč / měsíc
INZERCE VE ZPRAVODAJI
a) Ceník plošné inzerce
- 1/1 A4 3.200,00 Kč - 1/2 A4  1.600,00 Kč
- 1/4 A4 800,00 Kč - 1/8 A4     400,00 Kč
- 1/16 A4 200,00 Kč
b) Ceník řádkové inzerce
- 1. řádek (50 znaků) 50,00 Kč
- další řádky 1,00 Kč / 1 znak
(inzerce min.1 řádek)
KOPÍROVÁNÍ
- A5 jednostranná 1,50 Kč - A5 oboustranná   2,00 Kč
- A4 jednostranná 2,00 Kč - A4 oboustranná   3,00 Kč
- A3 jednostranná 3,00 Kč - A3 oboustranná   4,00 Kč
NÁJEM ZE ZASEDACÍ MÍSTNOSTI
- nájem místnosti 200,00 Kč /den
- Čs. bratrská církev evangelická 500,00 Kč / rok
NÁJEM – SOKOLOVNA
- taneční zábavy, plesy 3.000,00 Kč
Lze podat žádost o snížení nebo prominutí poplatku za pronájem sokolovny.

- prodejní akce 1.200,00 Kč
NÁJEM AREÁLU U RYBNÍKA
- nekomerční akce 1.500,00 Kč / den
- komerční akce 3.000,00 Kč / den
Lze podat žádost o snížení nebo prominutí poplatku za pronájem areálu u rybníka.

MECHANIZACE
- UNC 060 400,00 Kč / hod.

Úvodní jednání starostů 12. 10. 2007
Foto: Antonín Špaček

- malotraktor 200,00 Kč / hod.
- traktor 400,00 Kč / hod.
PRODEJ DŘEVA
- vytěžené měkké dřevo 300,00 Kč / m3

- vytěžené tvrdé dřevo 500,00 Kč / m3

- samotěžba v přístupném terénu 250,00 Kč / m3

- samotěžba v nepřístupném terénu 150,00 Kč / m3

PARKOVNÉ – PARKOVIŠTĚ HRAD PERNŠTEJN
- motocykly 20,00 Kč / den
- osobní automobily 40,00 Kč / den
- autobusy 80,00 Kč / den

 Ing. Pavel Vejrosta, starosta městyse
Schváleno Zastupitelstvem městyse Nedvědice dne 5. 11. 2007.
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Houká siréna. „Aha, vždyť je poledne, první středa v měsíci, 
nic se neděje. Zkouška sirén.“ Jenže uslyšíme-li ten pronika-
vý zvuk v jiném čase, to je jiná. Zpravidla do dvou tří minut je 
hasičské auto připraveno k výjezdu. A je jedno, zda je to ve 
čtyři odpoledne nebo v jednu v noci. Nejnapínavější to bývá 
dopoledne v pracovní den, kdy jsou mnozí v práci, mimo 
Nedvědici.

„Už zase jedou, obětaví hoši,“ řeknou si mnozí. A hned se 
zajímají, kde hoří, co se stalo. Zvědavost je přirozená vlast-
nost člověka. A je dobře, když se lidé dovídají důvody požárů, 
mohou být pak sami opatrnější. Některé výjezdy ale pořádně 
naštvou. Třeba je ohlášen požár, který vlastně požárem není, 
i když hoří. Nezodpovědný člověk pálí v lese větve, hoří tedy 
poměrně velký oheň, ale nenahlásí hasičům, že tento oheň 
není nechtěný. A někdo vidí, že v lese hoří, neváhá a zcela 
správně volá hasiče.

„Co za to mají?“ ptají se možná někteří, kdo o hasičích 
mnoho nevědí. Dobrovolný hasič je skutečně dobrovolný, 
tedy hasičem je jen a jen pro radost a dobrý pocit, že dělá 
pro jiné něco pozitivního, že je užitečný. Jako když někdo 
vede sportovní oddíl, ochotnické divadlo, jiný dává krev. Na 
rozdíl od sportu či divadla ale u zásahu hasičů jde o sekundy, 
o poctivou, bezchybnou přípravu, jde totiž o velké majetky 
a často o lidské životy. A ještě podstatný rozdíl: zanikne-li 

třeba sportovní oddíl, bude to jistě škoda a bude to pár lidí 
mrzet, ale hasiči, ti prostě být musí. A musí být neustále při-
praveni pomáhat.

Má Nedvědice dobrovolných hasičů dost? Dost není 
nikdy. V současné době má sbor dobrou partu „kluků v nej-
lepších letech“. Mám ale za to, že by nové zájemce přivítali. 
Pokud by někdo vážně uvažoval o tom, že se stane dobrovol-
ným hasičem, musí skutečně moc dobře vědět, že se nesmí 
ptát, co za to, ale musí přijít s tím, co chce nabídnout.

Petr Vejrosta

Vyhlášení nejlepších fi rem a živnostníků kraje se v rámci 
své třídenní návštěvy Vysočiny zúčastnil i prezident repub-
liky Václav Klaus. „Jsem rád, že mám možnost setkat se při 
této příležitosti s podnikateli na Vysočině a velmi mě těší, že 
nemáme jen soutěže o titul miss či missis, ale že existuje prá-
vě takováto soutěž, která ocení úspěšné podnikatele,“ řekl 
soutěžícím prezident Václav Klaus.

Firmou roku se na Vysočině stala společnost HTP s.r.o. 
Žirovnice, která se zabývá výrobou strojírenských dílů pro 
automobilový průmysl. Druhý skončil výrobce kancelář-
ského a zdravotnického nábytku, společnost EXBYDO s.r.o. 
z Humpolce. Třetí místo vybojovala fi rma HUPERZ CZ s.r.o. 
z Kamenice nad Lipou. Společnost se věnuje sváření a zpra-
cování kovů.

Čerstvým držitelem titulu Živnostník roku 2007 je v kraji 
Vysočina Ing. Dušan Tripal, výrobce proložek, obalů a karto-
náže. Pomyslnou stříbrnou příčku mezi živnostníky zís-
kala designérka oděvů Irena Šikulová z Bystřice nad 
Pernštejnem, rodačka z Nedvědice, a třetí skončil Zdeněk 
Pecha, který provozuje restauraci a jídelnu v Jihlavě.

„Přes různé názory poroty výsledky nakonec odpovída-
jí přesně hodnotám ekonomických ukazatelů, které o sobě 

V obřadní síni úřadu městyse se v sobotu 22. 9. 2007 uskuteč-
nilo slavnostní přivítání našich nových občánků. Na setkání 
byli pozváni rodiče 11 miminek, narozených po 1. 1. 2007. 
Milou atmosféru obřadu pomohly navodit pěkným progra-
mem členky Nedvědického pěveckého sboru Petry Cvrkalo-
vé – Cvrčci. Součástí programu byl i zápis všech rodičů do 
pamětní knihy a předání věcných a fi nančních darů. Zájem 
rodičů a velmi příjemný průběh přesvědčil všechny přítomné 
o tom, že o podobná setkání je mezi občany zájem a je tedy 
třeba je pravidelně konat.

Pavel Vejrosta

NAŠI HASIČI

PŘIVÍTALI JSME NAŠE NEJMENŠÍ

fi rmy poskytly. Firma HTP Žirovnice vyhrála poměrně jed-
noznačně. U živnostníka nás nejvíce přesvědčil příběh malé 
fi rmy pana Tripala, který vyrábí obalovou techniku pro potra-
vinářský průmysl. Hodně zajímavý byl ale také „stříbrný“ pří-
běh paní Šikulové a její návrhářské dílny. V textilu je dnes, 
i vlivem asijské konkurence, opravdu málo fi rem a ještě 
méně z nich je úspěšných. Proto si paní Šikulová zasluhuje 
ocenění,“ komentuje za porotu výsledky Jiří Šubrt, předseda 
představenstva Krajské hospodářské komory v Jihlavě.

Jiří Šmíd

ÚSPĚCH NEDVĚDICKÉ RODAČKY 
PANÍ IRENY ŠIKULOVÉ

Irena Šikulová při slavnostním vyhlášení
Foto: Hospodářské noviny

Hasiči na Pernštejně 18. 8. 2007
Foto: Antonín Špaček

Foto: Petr Sedlář
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V minulém čísle Zpravodaje jsme připomněli životní osudy 
Zdeňka Nečesánka, nedvědického rodáka a vynikajícího 
houslisty. 17. listopadu uspořádala kulturní komise ve spo-
lupráci s vedením naší školy a Základní uměleckou školou 
Tišnov vzpomínkový večer při příležitosti jeho nedožitých 70. 
narozenin.

Moderování celého večera se ujal předseda kulturní 
komise Dr. Jiří Šmíd. Bohuslava Nedomová, učitelka zdej-
ší pobočky ZUŠ Tišnov, seznámila posluchače s životopi-
sem tohoto houslového virtuosa od jeho narození 1. 8. 1937 
v Nedvědici až po úmrtí 11. 3. 2002 v jihoafrickém Durba-
nu. Na svého bývalého spolužáka a kamaráda zavzpomínali 
pamětníci, především Zdeněk Doubek a Vojtěch Knofl íček.

Že v Nedvědici je v činnosti odbor KČT, 
není žádné tajemství. Chci se trošku 
ohlédnout za uplynulým rokem 2007. 
Základem činnosti byly tradičně sobot-
ní vycházky. Přibližně jedenkrát za 
dva týdny se turisté vydávali zpravidla 
do bezprostředního okolí Nedvědice. 
Někdy jsme ale také zvolili cíl vzdále-
nější. Tradice těchto vycházek spadá 
do roku 1971, kdy začalo chodit patnáct 
dětí. Dnes už chodí i děti těch dětí, či 
děti jiné, některé občas nebo pravidel-
ně se svými rodiči.

Dospělí členové odboru své akti-
vity provozovali buď individuálně, ve 
dvojicích, také se však někdy přidali při 
sobotní vycházce k ostatním. Vrcholů 
činnosti našeho odboru je každoroč-
ně zpravidla několik. Tradiční jarní 
pochod Za krásami okolí Nedvědice 
přilákal letos 825 lidí, což byl počet, 
který nás pořadatele příjemně překva-
pil. Příprava pochodu není záležitostí 
jen několika dnů, a tak jsme skutečně 
potěšeni tím, že lidé mají o tuto formu 
činnosti velký zájem a úsilí pořadatelů 
má takovou odezvu.

Dalším vrcholem jsou vícedenní 
akce. Dětské putování určené členům 
odboru bylo motivováno poznáváním 
krásné lokality Súľovských skal neda-
leko Bytče. Bylo nás jedenáct a byl to 
velmi vydařený týden naplněný pozná-
váním, dobrodružstvím i pobavením. 
Už několik let pořádáme i výpravy pro 

dospělé. Mohou jet členové odboru 
i další zájemci. V červenci jsme prožili 
půvabný týden v italských Dolomitech 
a v září pak čtyři dny ve slovenských 
Nízkých Tatrách.

Činnost je poměrně pestrá a boha-
tá. Členové se zúčastnili celé řady ofi -
ciálních pochodů, provádějí individu-
ální činnost, odbor vydal knihu Petra 
Vejrosty Jak jsem obešel Zemi (je ještě 
stále k dostání), členové brigádnicky 
upravili modře značený chodník přes 
nedvědické Sedlo do Skorotic. Máme 

tři značkaře, kteří systematicky opra-
vují značení na turistických stezkách.

Dětský kolektiv prochází v součas-
né době obměnou. Proto rádi přivítáme 
dětské zájemce o turistickou činnost. 
Ideální věk pro začátek takové činnosti 
je přibližně deset jedenáct roků. To už si 
dítě většinou samo uvědomuje, zda sku-
tečně chce pravidelně chodit, ráno vstát, 
připravit se a vyjít třeba i do nepohody.

Přejme si společně, aby rok 2008 
byl dalším úspěšným rokem nedvědic-
ké turistiky.

 Petr Vejrosta,
předseda odboru

Atmosféru večera podtrhlo kvarteto ve složení Jan Berá-
nek, Petr Blaha, Vincenc Kummer a Jaromír Škára, které 
předneslo skladby z repertoáru Zdeňka Nečesánka, včetně 
jeho vlastní. Členové kvarteta doplnili svým vyprávěním 
vzpomínky pamětníků. Celý večer citlivě doplnil Ing. Pavel 
Štarha, Ph.D. promítáním fotografi í a dokumentů. Program 
sponzorsky zajistil Penzion Barborka, kde účinkujícím per-
sonál připravil bohaté občerstvení. 

Šest desítek spokojených účastníků se domů rozcházelo 
s dobrým pocitem, že i náš městys dokázal obohatit hudební 
svět o takového fenomenálního umělce, jakým byl Zdeněk 
Nečesánek.

Antonín Špaček

ZDENĚK NEČESÁNEK 
– 70. VÝROČÍ NAROZENÍ

DOBRÝ ROK TURISTŮ

Dr. Jiří Šmíd a Bohuslava Nedomová
Foto: Antonín Špaček

Vystoupení hudebního kvarteta
Foto: Antonín Špaček

Letní putování v Súľovských skalách
Foto: Petr Vejrosta
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Kde kdo z nás zachytí svým uchem hudební tóny snad každý 
den. Ať z rádií, televize či z pokojíků svých ratolestí. Ne vždy 
je to ovšem šálek naší kávy, ale i zde platí – sto lidí, sto druhů 
hudebního vkusu. Existují však žánrové pilíře kvalitní muzi-
ky, o čemž jsme se mohli přesvědčit na vlastní uši v neděli 21. 
října 2007 v místním chrámu sv. Kunhuty. 

Pěvecký sbor Masarykovy univerzity, který nám zpříjem-
nil nedělní odpoledne, byl založen v r. 2004. Svojí činností 
navazuje na dlouholeté tradice univerzitního sborového zpě-
vu. I když patnáct pěvců z padesátičlenného souboru one-
mocnělo, předvedl sbor profesionální výkon. Od 16 hodin se 
z nedvědického kostela linuly písně slavných autorů, jakými 
byli např. Orlando di Laso, Anton Bruckner, Leoš Janáček, 
Bohuslav Martinů ad. pod dirigentským vedením pana MgA. 
Michala Vajdy. A tak přibližně sto dvacet posluchačů odchá-

bavili, byla zakončena zodpovězením dotazů z publika a závě-
rečnou autogramiádou.

Když jsem v úvodu článku napsal, že naši občané „měli 
možnost seznámit se s Četnickými humoreskami“, bylo to myš-
leno doslova a do písmene. Měli možnost, avšak neseznámili 
se. Účast na vynikající besedě byla velmi mizivá, takže se jí 
zúčastnily necelé tři desítky jinak velmi spokojených poslucha-
čů. V této souvislosti je nezájem většiny obyvatel Nedvědice 
o kulturní akce až do očí bijící. A překvapuje to zvláště u těch, 
kteří by měli jít příkladem. Naskýtá se otázka, proč třeba zastu-
pitelstvo městyse iniciovalo vznik kulturní komise. Až na něko-
lik světlých výjimek, zúčastňujících se prakticky pravidelně, 
se totiž z ostatních členů zastupitelstva jejích kulturních akcí 
téměř nikdo neúčastní. A tak by se dalo pokračovat i o dalších 
skupinách obyvatel. Není to trošku škoda? Opravdu většině 
obyvatel stačí pouze rozsvícená televizní obrazovka?

Antonín Špaček

Po většinu letošního roku každý pátek ve 20 hodin usedaly 
miliony diváků před televizní obrazovku, aby sledovaly přího-
dy vrchního strážmistra Arazíma a dalších četníků z Četnické 
pátrací stanice v Brně. Tento televizní seriál si získal spoustu 
příznivců a patří k tomu nejlepšímu, co je na našich televizích 
možné sledovat.

S osudy četníků skutečných i těch seriálových měli mož-
nost seznámit se i občané Nedvědice. Kulturní komise totiž 
13.10. v zasedací místnosti radnice uspořádala besedu se scé-
náristou a duchovním otcem seriálu – policejním radou plu-
kovníkem Michalem Dlouhým.

Michal Dlouhý, oblečený v parádní dobové četnické uni-
formě, se projevil jako vynikající vypravěč. Velmi poutavým 
způsobem seznámil posluchače se vznikem a historií četnic-
kých pátracích stanic od vzniku Československé republiky až 
do II. světové války. Zmínil se o jejich postupném přechodu od 
primitivních způsobů činnosti po převzetí rakouské organizace 
četnictva v roce 1918 až po orgány fungující vysoce organizova-
ným způsobem, zajišťující plnění specifi ckých úkolů za využití 
nejmodernějších technických prostředků. 

Od skutečných četníků přešel až k jejich seriálovým hrdi-
nům. Vyprávěl o vzniku seriálu a jeho peripetiích s natáčením, 
kdy zpočátku o tento námět nebyl vůbec zájem, neboť panova-
ly obavy, že je málo akční a jeho tempo nemoderní. Teprve, až 
se námětu chopila brněnská televize, začal se seriál realizovat. 

Michal Dlouhý pohovořil o místech natáčení v našem oko-
lí i o osudech skutečných četníků, kteří sloužili jako předloha 
seriálovým postavám. V další části svého vystoupení potom 
seznámil posluchače s obsahem svých publikací s četnickým 
námětem, které vydal a které měli účastníci besedy možnost si 
za zlevněnou cenu zakoupit. Beseda, při níž se všichni výborně 

zelo z hodinového koncertu příjemně pohlazeno po duši. 
I člověk, který neholduje chrámovému zpěvu, nakonec ocenil 
čistotu pěveckých výkonů a promyšlený výběr repertoáru. 

Členy sboru jsou studenti všech fakult MU, kteří úspěš-
ně prošli konkurzem. Přes své mládí má sbor na svém kontě 
několik úspěšných prezentací před akademickou i profesi-
onální hudební veřejností. Uskutečnil řadu koncertů v ČR 
i v zahraničí a zúčastnil se mnoha domácích i zahraničních 
sborových festivalů. Repertoár sboru zahrnuje klasickou 
sborovou literaturu od renesance až po současnost, ale 

i vokální skladby inspirované moderními směry s možným 
uplatněním instrumentálních či jiných tvůrčích schopností 
pěvců. Kdo by si však myslel, že pouze chrámovým zpěvem 
je tento sbor živ, mýlil by se. Za zmínku stojí cenná spoluprá-
ce s legendární americkou metalovou skupinou Manowar, se 
kterou sbor vystupoval v červenci 2005 na festivalu Earth-
shaker Fest v německém Norimberku a doprovázel ji na jaře 
2007 na turné po ČR. 

Petra Glosr-Cvrkalová

NEDVĚDICKÝ KOSTEL SV. KUNHUTY 
ROZEZNĚLY ANDĚLSKÉ HLASY

ČETNICKÉ HUMORESKY V NEDVĚDICI

Foto: Antonín Špaček

Autogramiáda 
Michala Dlouhého

Foto: Antonín 
Špaček
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Na četnickou stanici Ada-
mov přiběhl jednoho zářijo-
vého nedělního rána roku 
1924 kostelník Augustin 
Slezák z nedalekého Vra-
nova. Ve staniční kanceláři 
seděl velitel stanice vrchní 
strážmistr František Hanák 
a prováděl zápisy do Kni-
hy pátrání. Kostelník se po 
příchodu do místnosti roz-
hlédl, zdali tam není ještě 
někdo jiný, a přestože zjistil, 
že jsou v kanceláři s panem 
vrchním zcela sami, naklonil 
se k němu, jako by mu chtěl 
sdělit něco velmi důvěrné-
ho. Pan vrchní, zvyklý přijí-
mat důvěrná sdělení či trest-
ní oznámení od důvěrníků 
neboli konfi dentů, nastražil 
svůj sluch. Poněkud ho však 
zarazil alkoholový výpar 
z kostelníkových úst. Ten 
svědčil o tom, že již skuteč-
ně začalo období burčáku.

To, co však pan vrchní 
uslyšel, potvrdilo, že burčá-
ku bylo skutečně přespříliš. 

„V lichtenštejnské hrobce 
pod vranovským kostelem 
straší,“ řekl vyděšeně kos-
telník. Po tomto sdělení 
následoval přísný pohled 
četnického velitele na kos-
telníka, který znamenal, že 
četnictvo není nikomu pro 
blázny. Kostelník naprosto 
přesně pochopil, co má pan 
vrchní na mysli, a začal věc 
řádně vysvětlovat.

Seděli sobotního veče-
ra s penzionovaným panem 
lesním z lichtenštejnského 
panství, hráli mariáš a popili 
prvního burčáku. V přestup-
ném roce je, jak tvrdí znal-
ci, burčák nejlepší. Když 
dlouho po půlnoci kostelník 
vyprovázel podroušeného 
lesního, uslyšel z kostelní 
krypty, v níž se nachází lich-
tenštejnská hrobka, zbudo-
vaná před více než sto lety, 
nějaké rány a volání. V tu 
chvíli si uvědomil, že bur-
čáku bylo o něco víc, než je 
zdrávo, a šel domů spát. Ráno, když se probudil, vzpomněl si 
na noční událost a myslel si, že se mu to jen zdálo. To však 
pouze do doby, než uslyšel rány a temné volání ve směru od 
kostela. Přistoupil tedy k větracímu okénku z krypty a sku-
tečně odtud slyšel rány a volání o pomoc. Proto všeho nechal 
a vydal se přímo na četnickou stanici.

Pan vrchní se vyzbrojil šavlí a karabinou, zamkl stanici, 
protože strážmistr Bohumil Vaněk byl na celodenní obchůzce, 
a vydal se s kostelníkem směrem k Vranovu. Po necelé půlho-
dině ostré chůze došli ke kostelu, od kterého bylo skutečně 

slyšet rány a volání. Obchůzkou 
kolem kostela pan vrchní zjistil, 
že na jeho odvrácené straně je 
rozbité okno od kostelní kaple 
a z něj visí provaz.

Po odemknutí kostela 
zjistili podle zlomené motyky, 
že těžkou náhrobní desku se 
někdo pokoušel otevřít. Zevnitř 
hrobky se ozývá volání o pomoc. 
Jelikož spolu s kostelníkem 
nebyli schopni náhrobní desku 
nadzvednout, sehnal kostelník 
ku pomoci dva občany Vranova. 
Když se podařilo náhrobní kámen 
odstranit, nebylo v hrobce stra-
šidlo, nýbrž pořádně vystrašený 
muž. Vrchní strážmistr Hanák 
muže okamžitě podrobil prvot-
nímu výslechu. Zjistil, že se jed-
ná o Václava Strnada, naroze-
ného roku 1902, příslušného do 
Blatné. Strnad byl uvězněním ve 
hrobce tak vystrašený, že by na 
sebe prozradil i to, co nevěděl, 
a byl vděčný za své vysvoboze-
ní. Přiznal, že noc strávená ve 
hrobce byla mnohem horší než 
tři dni v temné komůrce ve věz-
nici na Borech.

Se svým komplicem Albí-
nem Schejbalem, narozeným 
roku 1903, příslušným do Jin-
dřichova Hradce, se dohodli, že 
vyloupí lichtenštejnskou hrob-
ku, ve které je množství skvos-
tů. Po nadzvednutí kamenné 
náhrobní desky vlezl dovnitř 
a Schejbal zajišťoval náhrobní 
kámen motykou. Ta však pod 
tíhou desky nevydržela a Str-
nad zůstal uvězněný v hrobce. 
Schejbal se vydal sehnat nějaké 
pomocníky, aby hrobku opět 
otevřeli, ale nevrátil se.

Cestou k okresnímu soudu 
Brno - okolí se pan vrchní od 
zatčeného dozvěděl ještě jednu 
zajímavou věc. Strnad se spolu 
se svým komplicem dopustil 
mimo jiné vloupání do hrob-
ky u Krásnohorského Podhra-
dí, kde odcizili zlatou svatozář, 
vysázenou drahokamy, polovinu 
zlatého kříže s pěti drahokamy, 
zlatý náramek a zlatý prsten, 
rovněž s drahokamy. Stalo se to 

právě 29. února 1924. Posteskl si, že ten přestupný rok se jim 
tedy vymstil. Ve zprávě o zatčení Václava Strnada bylo uve-
deno spáchání zločinu krádeže podle § 172 zákona a přečinu 
otvírání hrobů podle § 306 trestního zákona.

Albín Schejbal si svobody také mnoho neužil. Byl zatčen 
2. ledna 1925 četníky v Lomu u Mostu a mosteckým kraj-
ským soudem odsouzen pro 22 krádeží vloupáním na dva 
roky těžkého žaláře. Zkrátka přestupný rok se mu také 
vymstil …

Michal Dlouhý: Záhadné příběhy z pátrací služby, Praha 2004

MICHAL DLOUHÝ: PŘESTUPNÝ ROK

Michal Dlouhý
Foto: Antonín Špaček
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V každém městě, ale i malé obci, jsou 
dokladem schopností občanů a její 
samosprávy stavby, které zůstávají trva-
lou hodnotou pro další generace. Mno-
hé z nich ovlivní vzhled obce, některé 
se stanou i její dominantou. V roce 1977 
zaznamenal kronikář bilanci tehdejšího 
Místního národního výboru Nedvědice, 
hodnotící volební program, slovy: „Byl 
dokončen jez na Nedvědičce, úprava 
rybníka, lávka ke koupališti, ale přede-
vším se podařilo mimořádným úsilím 
dokončit stavbu nákupního střediska. 
Tím byla dokončena celá řada staveb, 
které místní občané vybudovali něko-
likaletou obětavou prací. Udělejme 
si malý přehled těchto staveb: mateř-
ská škola, koupaliště, úprava rybníka, 
nákupní středisko, vleky pro lyžaře, 
umělá ledová plocha“.

Svým rozsahem největší stavbou 
bylo nákupní středisko, jehož stavba 
začala v roce 1974 v takzvané akci „Z“, 
tedy s podílem brigádnických hodin 
odpracovaných občany. Rozpočtovaná 
hodnota stavby byla 5,45 milionů Kč. 
Odpracováno bylo více jako 45 tisíc 

brigádnických hodin. Hlavním řídícím 
pracovníkem stavby byl pan Antonín 
Brázda, člen rady místního národní-
ho výboru. Stavbu by nebylo možno 
dokončit bez hlavních stavebních prací 
prováděných pracovníky Okresního sta-
vebního podniku Brno - venkov, jehož 
ředitelem byl právě Antonín Brázda. 

Stavba byla vyvolána potřebami 
řešit vhodné prodejní prostory ve stá-
le se rozšiřující Nedvědici. Požadavky 
na kulturu prodeje především potravin 
nemohly hlavně z prostorových důvodů 
splnit stávající malé prodejny v soukro-
mých domech. Soustředění prodejen 
více sortimentů byl rovněž požadavek 
doby. Z dnešního pohledu bylo méně 
výhodné řešení prodejních ploch nad 
sebou bez technického vyřešení mecha-

nických schodišť a výtahů. Berme ale 
v úvahu, že projekt vznikal před více jak 
třiceti lety. Na svoji dobu splňoval velice 
dobře podmínky stanovené pro nákupní 
střediska obcí do 2 000 obyvatel. 

Nákupní středisko s názvem 
„Radost“ vyrostlo na místě domu č. p. 
17, který patřil rodině Hoškových. Dům 
měl jako jediný v Nedvědici pěkný štít 
lidové barokní architektury. Památkáři 
neměli žádnou radost z jeho zbourá-
ní. Tento prostor však byl vybrán dle 
původního urbanistického plánu na ide-
álním místě mezi továrnou MEZ a stře-
dem městečka a současně na spojnici 
městečka s železničním a autobusovým 
nádražím. 

Slavnostní otevření nákupního 
střediska se uskutečnilo 7. listopadu 
1977. Byla to velká sláva před třiceti lety 
a tuto stavbu nám oprávněně záviděla 
i mnohem větší městečka a města. Vez-
měte si pro srovnání jen Tišnov a Bys-
třici nad Pernštejnem, které před třiceti 
lety neměly podobné zařízení. Na závěr 
vzpomínky opět použiji slova tehdejší-
ho kronikáře: „Toto nákupní středisko 
se stalo pomníkem práce a obětavosti 
nedvědických občanů“.

Jiří Šmíd 

TŘICET LET OBCHODNÍHO DOMU 

Dům F. Hoškové č. 17 (70. léta 20. stol.)
Foto: Miloš Neča

Otevření obchodního domu 7. 11. 1977
Z archívu Aloise Juračky

Alois Juračka při otevření obchodního domu
Z archívu Aloise Juračky
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čila a stala se klavíristkou a především výbornou učitelkou 
klavíru, která v poněmčeném Brně vždy hájila a prosazovala 
české zájmy mezi studenty a v kulturní veřejnosti. Vedla vlast-
ní hudební školu v Brně od roku 1934 do roku 1949. V roce 
1950 odchází učit na hudební školu v Bratislavě a v roce 1955 
přechází na Vyšší pedagogickou školu v Bratislavě. Ve svém 
životě se dvakrát provdala a to nejprve za pana Vihana a poz-
ději za pana Schreibera. Užívala jméno po prvním zemřelém 
manželovi – Vihanová. 

V roce 1939 navrhla Pazdírkům notový sešit, roku 1942 
společně s Rudolfem Wünschem upravila a vydala Beyerovu 
Průpravnou školu hry na klavír. Její jméno fi guruje ve všech 
významných českých hudebních encyklopediích a slovní-
cích.

Jiří Šmíd

Drahomíra Vihanová
Před 100 lety 13. listopadu 1907 se v rodině mlynáře Valdy na 
Zadním Pernštejně, naproti krytému mostu, narodila dcerka, 
která dostala jméno Drahomíra. Po nešťastném požáru mlýna 
v roce 1912 způsobeném pomocným benzinovým agregátem, 
kterým si mlynář od roku 1907 vypomáhal při nedostatku 
vody v Nedvědičce, musela hledat rodina útočiště jinde. To 
bylo Drahomíře 5 roků. Mlynář Valda sice po první světové 
válce uvažoval o obnově mlýna a dokonce nechal v roce 1937 
vyprojektovat nový moderní mlýn, ale nakonec od svého 
záměru ustoupil a odstěhoval se do Brna. 

V letech 1924 – 1929 Drahomíra absolvovala brněnskou 
konzervatoř, kde byla žačkou Olgy Tomáškové a Ludvíka 
Kundery. Státní zkouškou z klavíru v roce 1929 studia ukon-

RODÁCI A VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI

V neděli odpoledne 2. 12. 2007 směřovala k nedvědické soko-
lovně spousta lidí. Rodiče se svými malými ratolestmi spě-
chali na mikulášskou nadílku, kterou pro ně pořádala kultur-
ní komise.

Některé děti byly zvědavé, některé natěšené, jiné malin-
ko ustrašené. Co když tam budou čerti? A taky že byli! Mgr. 
Petra Glosr Cvrkalová, v jejíž režii celá akce probíhala, 
shromáždila děti uprostřed sokolovny. A vtom už se ozva-
lo blekotání, huhlání a rachocení řetězů a do sálu se vřítilo 
několik čertů se dvěma anděly. Za nimi důstojným krokem 
kráčel Mikuláš. Některým dětem, zvláště těm zlobivým, v tu 
chvíli zatrnulo. Co když o nich čerti všechno vědí? V někte-
rých očích se dokonce objevila i slzička strachu. Ale co to? 
Vždyť ti čert nejsou nakonec ani tak zlí. Oni sice brblají a har-
tusí, avšak pokud prolezeš pytlem, projdeš se na chůdách, 
překonáš za pomoci anděla překážkovou dráhu či trefíš se 
kroužkem na tyčku, potom tě pozvou k Mikuláši. Sice u něho 
musíš říci třeba básničku, ale za předvedený výkon tě čeká 
sladká odměna, které má Mikuláš plné košíky. A tak strach 
z dětí postupně opadává a děti sportovně zápolí.

Po skočení nadílky v sokolovně se rodiče se svými dět-
mi za doprovodu čertů, andělů i Mikuláše přemístili před 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

obchodní dům. Zde zaznělo několik náladových písní v podá-
ní Nedvědického pěveckého sboru Petry Cvrkalové – Cvrčci. 
Po kratičkém projevu starosty městyse Ing. Pavla Vejrosty 
následovalo vyvrcholení podvečerní akce v podobě slavnost-
ního rozsvícení vánočního stromu.

Celá akce, sponzorsky podpořená fi rmami Cukrárna 
Milena, NEDOS Nedvědice, WESTAR Písečné a GOTIKA 

Jany Hriadelové, se 
setkala s nebývale 
velkým ohlasem, což 
se projevilo vysokou 
účastí jak v sokolovně, 
tak u vánočního stro-
mu. Je vidět, že progra-
my organizované pro 
děti společně s rodi-
či si své návštěvníky 
najdou. A to je dobrá 
zpráva pro organizáto-
ry případných dalších 
akcí.

Antonín Špaček

Mikulášská nadílka
Foto: Antonín Špaček

Rozsvícení vánočního stromu
Foto: Antonín Špaček
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ADVENT
Právě prožíváme období, které jistě 
řadíme mezi nejkrásnější, i když pro 
většinu z nás tento čas znamená zvý-
šené pracovní tempo a s ním spoje-
ný stres.

Tajemně znějící slovo advent 
pochází z latinského „adventus“ – 
příchod (očekávání příchodu Ježíše 
Krista). Advent zahrnuje čtyři neděle 
církevního roku a končí 24. prosince.

Vánoční svátky, které následují 
po adventu, patří k nejoblíbenějším 
v roce. Dobrou zprávou je, že se lidé 
vracejí k tradicím a vánoční atmo-
sférou dýchají nejen naše domo-
vy, ale i města a vesnice. Tou horší 
zprávou je, že Dědu Mráze vystřídal 
Santa Klaus, přičemž tito kmetové 
mají s naší zemí pramálo společné-
ho. A tou špatnou zprávou je, že lidé 
na sebe mají mnohem méně času 
než v dobách dávno minulých.

Před námi je poslední adventní 
neděle. Pokusme se společně tuto 
skutečnost napravit a v hojném 
počtu navštivme tradiční vánoční 
koncert, který nám vytvoří příjem-
nou atmosféru před Štědrým dnem, 
jenž se zcela určitě obejde bez umy-
tých oken, nikoliv bez pohody a dob-
ré nálady.

SLUNOVRAT – 21. prosinec
Je to den s nejdelší nocí. Od tohoto 
data se každý den prodlužuje o šest 
minut a začíná kalendářní zima.

Symbolem slunovratu byl 
ozdobený stromek – tzv. „strom 
světla“, který ve skandinávských 
zemích zdobili fi gurkami a svíčka-
mi. První vánoční strom v podobě, 
jak jej známe dnes, se v českých 
zemích objevil teprve v roce 1812.
Zdobený stromek býval většinou 
jehličnan, protože sytá zeleň byla 
odedávna symbolem věčného života. 
Každý předmět na stromku měl svůj 
symbolický význam.

Řetězy připomínaly mytolo-
gické hady, zlaté ořechy znamenaly 
bohatství, červená jablka – štěs-
tí, kotva – symbol naděje, hvězda 
– vedla tři mudrce k Ježíškovi.

ŠTĚDRÝ DEN – 24. prosinec
Naši předkové mu připisovali zvlášt-
ní moc, a proto se v tento den udržo-
vala řada zvyků a magických úkonů, 
které měly zajistit především boha-
tou úrodu. Štědrý den respektive 
Štědrý večer je u nás znám již od čtrnáctého století a jak 
název napovídá, je spojen s obdarováváním.

BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ – 25. prosinec
Dříve byl Boží hod důležitým svátkem. Nesmělo se pracovat, 
aby se tak významný den neposkvrnil prací. Lidé nechodili 

VÁNOČNÍ OBDOBÍ

na žádné návštěvy, celý den trávili 
pouze v kruhu rodinném při odpo-
činku a rozjímání.

SVATÝ ŠTĚPÁN
– 26. prosinec
Štěpán byl jedním z Kristových 
apoštolů, který proslul jako výbor-
ný řečník, vypravěč a vykladač 
Kristova učení. Tento druhý svátek 
vánoční měl význam v lidové tradici, 
obecně byl zvaný „koleda“. Byl to 
den uvolnění, veselí, návštěv, přání 
a zpívání – koledování.

SVATÝ JAN EVANGELISTA
– 27. prosinec
Jan Evangelista byl jedním z apošto-
lů Krista. V tento den se světilo víno, 
oves nebo jiné jařiny k setbě.

SILVESTR – 31. prosinec
Poslední den v roce byl zasvěcen 
památce papeže Silvestra I. Konec 
roku býval důstojným završením 
celoročního lidského konání. Staré 
zvyky a náboženské rozjímání poz-
ději ustoupily bujarému veselí a tan-
covačkám.

NOVÝ ROK – 1. leden
Během šestnáctého století se v celé 
Evropě ustálil začátek kalendář-
ního roku na prvním lednu. Od 
té doby je zaznamenán zvyk přát 
zdraví, štěstí právě k Novému roku. 
Osobní přání přecházela postupně 
do písemné formy. První novoroč-
ní přání jsou známa již kolem roku 
1620. K hromadnému zasílání novo-
ročenek došlo teprve s rozvojem 
rakousko-uherské pošty a přede-
vším zavedením korespondenčních 
lístků v roce 1869. Ty pak zakrátko 
nahradila černobílá nebo kolorova-
ná blahopřání.

Lidé na Nový rok vstávali brzy, 
protože dlouho vyspávající člověk 
byl považován za lenocha. Mezi lid-
mi se zakořenilo rčení: „Jak na Nový 
rok, tak po celý rok.“

TŘI KRÁLOVÉ – 6. leden
Šestého ledna se již od středově-
ku přidávaly do betlémů fi gurky tří 
králů a časem se staly jejich trvalou 
součástí. Mládež obcházela stave-
ní s koledou. Chlapci, převlečeni 
v bílých řízách s papírovými koruna-
mi a s hvězdou vlasaticí na tyči, psali 
na dveře svěcenou křídou písmena 

K+M+B. Jsou to iniciály biblických mudrců Kašpara, Meli-
chara a Baltazara, jež měly chránit dům ode všeho zlého.

Jana Hriadelová
(použitá literatura – České Vánoce)

Vánoční pohlednice z roku 1908
Z archívu Jany Hriadelové

Vánoční pohlednice z roku 1909
Z archívu Jany Hriadelové
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Ve sváteční den 17. listopadu 2007 se v brněnské porodnici na-
rodil pětadvacetileté Lence Holešovské z Nedvědice syn David. 
Jeho porodní míry jsou úctyhodné: délka 59 cm a hmotnost 
5,58 kg. Je to Lenčino první dítě. Primář porodního oddělení 
MUDr. Ivan Huvar, CSc. se vyjádřil novinářům, že porod tak 
velkého dítěte v Brně nepamatuje minimálně sedm let. 

David i maminka jsou v pořádku. Blahopřejeme. 
Jiří Šmíd

REKORDNÍ MIMINKO

V závěru roku 2007 na:
•  Muzikál „Sněhulák hledá Sněhulačku“ v provedení Nedvě-

dického pěveckého sboru Petry Cvrkalové – Cvrčci. Farní 
kostel sv. Kunhuty v sobotu 22. prosince 2007 v 16 h.

•  Tradiční vánoční koncert u obchodního domu v neděli 23. 
prosince 2007 v 17 h

V prvním čtvrtletí 2008 na:
•  Besedu o knihách a knihovně
•  Karneval na ledě 

Termíny budou upřesněny.
 Kulturní komise

Čas je relativní. Je jeden rok dlouhá, 
nebo krátká doba? V dětství byl jeden 
rok neuvěřitelně dlouhý. Čím je však 
člověk starší, tím se mu zdá, že čas utíká 
stále rychleji. Vysvětlení je jednoduché. 
Pro šestileté dítě je jeden rok 1/6 života 
a to je obrovsky dlouhá doba. Pro šede-
sátiletého člověka představuje jeden 
rok 1/60 života a to vzhledem k tomu, co 
všechno již za tu dobu prožil, je celkem 
zanedbatelný časový okamžik.

Co je jeden rok ve vydávání časopi-
su? Před rokem se v hlavách dvou přátel 

– Jiřího Šmída a Antonína Špačka – zro-
dil nápad. Co kdybychom začali vydávat 
nějaký nedvědický časopis? Takový, kte-
rý by informoval o tom, co se v Nedvědi-
ci událo, i o tom, co se dít bude. Přinášel 
by informace z radnice, kulturního dění, 
z historie, sportu i dalších oblastí života. 
Zkrátka takový zpravodaj.

Nápad je sice hezká věc, ale jak 
takový projekt zrealizovat? Neměli 
jsme ani název. V informačním nultém 
čísle, které spatřilo světlo světa těsně 

před Vánocemi minulého roku a které 
jsme provizorně nazvali Zpravodaj, jsme 
vyhlásili anketu na nový název. Do ter-
mínu vydání 1. čísla však žádné návrhy 
nepřišly, a tak název Zpravodaj zůstal. 

Pro začátek jsme neměli ani žád-
né zkušenosti s podobnou činností. 
A tak jsme začali shánět informace, jak 
se takový časopis dělá. Zároveň jsme 
požádali o přidělení evidenčního čísla 
na Ministerstvu kultury. Důležité bylo 
vybrat vhodnou tiskárnu. Tip padl na tis-
kárnu MERAL v Brně. A byl to dobrý tip. 
Sice občas dodržování termínů ze stra-
ny tiskárny přinášelo infarktové situace, 
avšak nakonec se vše stihlo a čtenáři nic 
nepoznali. Tiskárna také pokaždé vyho-
věla prakticky všem našim požadavkům 
na vzhled časopisu.

Podařilo se nám také obklopit se 
kolektivem výborných spolupracovníků. 
Za všechny můžeme jmenovat přede-
vším Petra Vejrostu a Ivu Prokůpkovou, 
kteří kromě dopisovatelské činnosti pro-
vádějí důležitou činnost při jazykových 

korekturách. Významným způsobem 
přispívá celá kulturní komise pořádající 
takové akce, o kterých je radost psát.

A tak v současné době držíte 
v rukou již 4. číslo – poslední číslo 1. 
ročníku. Ohlasy na Zpravodaj jsou růz-
né – od těch typu: „Já to nečtu,“ až po 
vyloženě příznivé. A musíme konsta-
tovat, že ty příznivé zřetelně převažu-
jí. Nejvíce nás těší konstatování, že 
časopis má vzrůstající úroveň. To nás 
ale samozřejmě i zavazuje. Budeme se 
i v příštím roce snažit dělat Zpravodaj 
na minimálně stejné, případně ještě lep-
ší úrovni jako doposud. Materiálů pro-
zatím máme dostatek a chuti do práce 
také. Doufáme, že v Nedvědici se bude 
stále něco zajímavého odehrávat, takže 
bude o čem psát. Spoléháme však také 
na Vaši pomoc jako dopisovatelů a při-
spěvovatelů. Věříme, že časopis slouží 
a bude sloužit jako důležitý zdroj infor-
mací pro současníky. A pokud si někdo 
jeho výtisky uschová, naši potomci se 
z nich jednou dovědí, jak Nedvědice žila 
počátkem 21. století.

Radostné svátky vánoční a v novém 
roce hodně zdraví a pohody Vám za 
redakci přejí

Jiří Šmíd a Antonín Špaček

JEDEN ROK

PŘIJMĚTE POZVÁNÍ

Lenka Holešovská
Foto: BleskDavid

INZERCE VE ZPRAVODAJI

Ve Zpravodaji je možné inzerovat za 
následujících podmínek:
Ceník plošné inzerce:
celá strana A4 .......................... 3.200,- Kč
1/2 strany A4 ............................ 1.600,- Kč
1/4 strany A4 ............................... 800,- Kč
1/8 strany A4 ............................... 400,- Kč
1/16 strany A4 ............................. 200,- Kč
Ceník řádkové inzerce:
(inzerce min. 1 řádek)
1. řádek (50 znaků): ..................... 50,- Kč
další řádky: .........................1 znak/1,- Kč
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V sobotu 22. září 2007 proběhl 
v Nedvědici a ve Štěpánově 1. 
ročník basketbalového Memoriá-
lu Jiřího Mikuleckého. Kamarádi 
a spoluhráči si tak připomenuli 
památku před rokem zemřelého 
sportovce. Program byl zahájen 
na hřbitově v Nedvědici, kde přá-
telé a příbuzní položili květy na 
Jirkův hrob a postáli v tichém 
rozjímání. 

Pietní část pak byla vystří-
dána basketbalovým zápasem 
v tělocvičně ZŠ ve Štěpánově, kde 
odehrál Jiří Mikulecký svá nejlep-

ší utkání. Do zápasu jednak nastoupili jeho bývalí spoluhráči, 
kteří ještě váleli krajskou soutěž v dresu Štěpánova, Nedvě-
dice i Bystřice (Hynek Jurman, Pavel Vejrosta, Antonín Vojta, 
David Vavříček), ale i spoluhráči z nedvědických tréninků 
v čele s Rudou Žákem, Petrem Pokorným, Petrem Čermá-
kem, Mirkem Procházkou či Radkem Hájkem. Někteří další 

MEMORIÁL JIŘÍHO MIKULECKÉHO

Krajská liga mužů v ledním hokeji 2007 – 2008
Odehraná utkání: 
Uherský Brod – Nedvědice 5 : 3
Uherský Ostroh – Nedvědice 3 : 3
Boskovice – Nedvědice 1 : 1
Uherské Hradiště – Nedvědice 4 : 4
Nedvědice – Čechočovice 1 : 6
Velká Bíteš – Nedvědice 4 : 4
Nedvědice – Bulldogs 6 : 2
Nedvědice –  Břeclav 2 : 2
Mor. Budějovice – Nedvědice 3 : 4

Tabulka po 11. kole   

 
 
 
 
 
 
 
Další kola k odehrání: 
12. kolo, sobota 1. prosince 2007, Blansko – Nedvědice
13. kolo, čtvrtek 6. prosince 2007, Nedvědice – Plumlov
14. kolo, neděle 9. prosince 2007, Nedvědice – Moravské 
Budějovice

HC NEDVĚDICE INFORMUJE

„ZPRAVODAJ“ – vydává: Městys Nedvědice, www.nedvedice.cz. Evidován pod číslem MK ČR E 17302
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 1/2008 je 25. 2. 2008 

alespoň fandili. Výsledek nebyl důležitý, léta i kila navíc byla 
poznat, přesto žádný hráč nezklamal, každý předvedl řadu 
hezkých akcí. Tím byl docela překvapen jeden z nejmladších 
aktivních účastníků David Vavříček při závěrečném glosová-
ní v Penzionu Hodůnka.

Program byl zakončen veselou besedou nad basketbalo-
vou kronikou ke spokojenosti všech zúčastněných – kamará-
dů i paní Jitky Mikulecké. Všichni se loučili s předsevzetím 
dalšího setkání zase za rok.

Hynek Jurman

15. kolo, neděle 16. prosince 2007, volno – Nedvědice
16. kolo, čtvrtek 20. prosince 2007, Nedvědice – Uherský Brod 
17. kolo, sobota 22. prosince 2007, Nedvědice – Uherský Ostroh
18. kolo, čtvrtek 3. ledna 2008, Nedvědice – Boskovice
19. kolo, neděle 6. ledna 2008, Nedvědice – Uherské Hradiště 
20. kolo, čtvrtek 10. ledna 2008, Čechočovice – Nedvědice 
21. kolo, neděle 13. ledna 2008, Nedvědice – Velká Bíteš
22. kolo, neděle 20. ledna 2008, Bulldogs – Nedvědice
23. kolo, čtvrtek 24. ledna 2008, volno – Nedvědice
24. kolo, neděle 27. ledna 2008, Břeclav – Nedvědice
26. kolo, neděle 10. února 2008, Plumlov – Nedvědice

Zápasy mužů na domácím stadionu:
čtvrtek 18,00 hod, neděle 17,00 hod

Veřejné bruslení:
středa 15,00 – 17,00 hod
sobota 14,00 – 15,30 hod
neděle 14,00 – 15,30 hod Petr Havíř

Poř. Mužstvo Z V R P SG OG B

1. HC Mor. Budějovice 10 9 0 1 68 20 18

2. HC Dyje Břeclav 9 5 2 2 50 23 12

3. HC Uherský Brod 9 6 0 3 30 21 12

4. HC Spartak V. Bíteš 9 5 2 2 40 32 12

5. HC Gratis Plumlov 9 5 1 3 40 42 11

6. HC Nedvědice 9 2 5 2 28 30 9

7. HC Blansko B 9 4 1 4 31 42 9

8. HC Uherské Hradiště 9 3 1 5 35 40 7

9. HOKEJ Uherský Ostroh 10 3 1 6 33 40 7

10. TJ Sokol Čechočovice 10 3 0 7 34 54 6

11. SK Minerva Boskovice 10 2 1 7 21 43 5

10. HLC Bulldogs Brno 9 1 2 6 22 45 4

Jiří Mikulecký
Z archívu 
Jitky Mikulecké

Zimní stadion
Foto: Antonín Špaček

Prodejna GOTIKA vás zve na ochutnávku čajů a punče ve 
dnech 18. – 23. 12. 2007. V tomto období nabízíme slevu 10 % 
na zboží zakoupené v naší prodejně.

Provozní doba:
18. – 21. 12. 8,15 – 15,45 27. – 28. 12. 8,15 – 15,45
22. 12. 10,15 – 15,45 29. 12. 10,15 – 15,45
23. 12. 9,00 – 14,00 30. 12. – 7. 1. ZAVŘENO
24. – 26. 12. ZAVŘENO

Jana Hriadelová 

OCHUTNÁVKA ČAJŮ A PUNČE


