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Vážení spoluobčané,
tři měsíce od vydání loňského posledního čísla Zpravo-

daje uplynuly jako voda a já jsem rád, že díky velmi dobré
práci několika obětavců se opět podařilo připravit obsahově
velmi kvalitní další číslo.

Díky příznivému průběhu letošní zimy se i v zimních
měsících dařilo provádět některé práce, které by jinak musely
počkat až na jaro. Podařilo se připravit novou přípojku elektric-
ké energie na sokolovnu, která umožní v měsících mimo
hokejovou sezónu odhlašovat stávající jistič, společný pro
zimní stadion a sokolovnu. Tím se ušetří ročně částka
přibližně 50 tis. Kč.  Pracovníkům úřadu se rovněž podařilo
v průběhu měsíců ledna a února vykácet náletové či přestárlé
dřeviny v místě bývalé skládky na Pernštejně, za dřevěným
mostem na zadním Pernštejně  a na břehu Žlebského potoka
na začátku Žlebu. Všechna tři místa velmi prokoukla a přede-
vším nástup do Žlebu se stal zajímavějším a hezčím.
V průběhu 2. čtvrtletí bude dokončena úprava pomníku
padlým, budou zakoupeny a rozmístěny další nové odpadkové
koše, před základní školou bude stávající kovová čekárna
nahrazena novou dřevěnou čekárnou stejného provedení,
jako je čekárna U Křížku. Dále bychom rádi doplnili skladbu
hracích prvků na dětském hřišti, dokončujeme práce na
zadání pro výrobu a instalaci informačního systému, který by
měl být do konce pololetí hotov. Z dalších akcí, na které bylo
pamatováno při tvorbě letošního rozpočtu a které by měly být
v průběhu 2. čtvrtletí alespoň zahájeny, jistě stojí za zmínku
vybudování parkoviště před základní školou, vybudování
několika parkovacích stání a úprava plochy před vchodem

do budovy zdravotního střediska, přípravné práce na obno-
vení parku naproti zdravotnímu středisku, 2. etapa rekon-
strukce veřejného osvětlení a snad i některé další.

Jak již jste byli v několika minulých číslech Zpravodaje
informováni, časově velmi náročná je příprava projektů, které
by měly být realizovány za finanční spoluúčasti evropských
strukturálních fondů, ale i národních dotačních titulů. Priori-
tou vedení městyse je stále kanalizace. Chtěl bych na tomto
místě poděkovat těm z Vás, kteří jste mnohdy po složitých
jednáních nakonec dali svůj souhlas se vstupem na Váš poze-
mek a umožnili jste tak, aby se tento projekt posunul opět
o něco blíže realizaci. Nyní musí urychleně dojít k drobných
úpravám v projektové dokumentaci, aby mohlo být konečně
zažádáno o vydání územního rozhodnutí. Velmi důležitou pro
nás všechny je jistě informace, že přesně víme, ze kterého
dotačního titulu lze na kanalizaci žádat o dotaci a také infor-
mace, že dokanalizování sídel ležících na řece Svratce je jed-
nou z priorit Jihomoravského kraje v oblasti životního
prostředí. Z dalších projektů, které se postupně daří připravovat,
bych chtěl zmínit jednak II. etapu – dokončení rekonstrukce
sokolovny, kde již byla podána žádost o dotaci z programu
ROP NUTS 2 Jihovýchod, dále projekt výměny oken a dveří
a zateplení všech budov základní a mateřské školy – zde se
v současné době zpracovává tzv. energetický audit, projekt
stavby nové sportovní haly – byly zahájeny projekční práce,
projekt přestavby prostor ve 2. podlaží obchodního domu na
byty – probíhá výběr projekční firmy, projekt novostavby
parkoviště pro návštěvníky hradu Pernštejn – probíhají jed-
nání s NPÚ a správou hradu o společném postupu a předprojek-
tové práce a některé další projekty menšího rozsahu.

Popsané práce a příprava jednotlivých projektů jsou
velmi náročné jednak časově, ale i finančně. Skutečností také
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V období od uzávěrky posledního čísla Zpravodaje se Rada
městyse Nedvědice (RMN) sešla 7x a mimo jiné jednala
o následujících záležitostech:
• projednala a doporučila ZMN ke schválení zadání změny

č. I územního plánu obce Nedvědice
• projednala a doporučila ZMN ke schválení způsob zapojení

podnikatelských subjektů do systému sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování odpadů na katastru
Nedvědice a Pernštejna
• projednala a doporučila ZMN ke schválení nájemní smlouvu

na zimní stadion
• projednala a doporučila ZMN ke schválení koupi pozemku

p. č. 702/6 v k. ú. Nedvědice
• schválila způsob likvidace dvou jízdních kol v úschově 
• připravila program jednání ZMN č. 7 a 8
• projednala a připravila zadání pro konečnou nabídku na

dodání informačního systému
• projednala a doporučila ZMN ke schválení bezúplatný převod

pozemku p. č. 965/10 v k. ú. Nedvědice do majetku MN
• projednala a doporučila ZMN zřízení věcného břemene

přístupu na pozemek p. č.149/39
• schválila dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytování charitní

pečovatelské služby v Nedvědici na rok 2008
• schválila proplacení nákladů na dopravu do Brna a zpět

MO STP v Nedvědici
• schválila pronájem sokolovny na fotbalový a sportovní ples
• projednala vyúčtování charitní pečovatelské služby

v Nedvědici za rok 2007
• schválila poskytnutí příspěvku Oblastní charitě Žďár nad

Sázavou na zajištění pečovatelské služby v Nedvědici
v r. 2008 ve výši 150.000,- Kč
• projednala a doporučila ZMN zamítnout 2 žádosti o změnu

územního plánu 
• projednala a doporučila ZMN schválit 5 žádostí o změnu

územního plánu
• projednala a doporučila prodej pozemku p. č. 52/80

v k. ú. Nedvědice

Od uzávěrky minulého čísla Zpravodaje se uskutečnila dvě
jednání Zastupitelstva městyse (ZMN) a to dne 12. 12. 2007
a 18. 2. 2008.
ZMN č. 7 dne 12. 12. 2007:
• schválilo program jednání ZMN
• schválilo rozpočet ZŠ a MŠ Nedvědice na rok 2008
• schválilo v rámci rozpočtu městyse na rok 2008 dotace

a příspěvky právnickým a fyzickým osobám
• schválilo schodkový rozpočet městyse na rok 2008

• schválilo poskytnutí mimořádného finančního příspěvku z rozpočtu
městyse roku 2007 pro HC Nedvědice na pokrytí zvýšených
nákladů na spotřebu elektrické energie na zimním stadionu
• schválilo nájemní smlouvu na pronájem zimního stadionu

pro HC Nedvědice
• schválilo rozpočtová opatření č. 5 a 6/2007
• schválilo systém zapojení podnikatelských subjektů na

území katastru Nedvědice a Pernštejn do systému sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů

• projednala a schválila rezignaci a žádost o dočasné
přerušení činnosti dvou členů KKRMN
• projednala a schválila jmenování nového člena KKRMN 
• projednala a doporučila ZMN schválit vymazání věcného

břemene na p. č. 52/33 v k. ú. Nedvědice
• schválila rozsah a cenu 2. etapy rekonstrukce veřejného osvětlení

– lokality u fotbalového hřiště, okolo rybníka a za hřbitovem
• jmenovala výběrovou komisi pro výběr zhotovitele projektové

dokumentace na stavbu sportovní haly
• opakovaně projednávala stav koupaliště, projednala situaci

se současným majitelem a učinila kroky, které povedou
buďto k zahájení činnosti ze strany nabyvatele, nebo
k odstoupení od kupní smlouvy a vrácení celého areálu do
majetku MN – obojí nejpozději do 30. 6. 2008
• projednávala ekonomiku provozu zdravotního střediska
• projednala parkové a stavební úpravy na místě bývalého

domu Báčových v sousedství RD Vítkovičových
• projednávala neúnosnou situaci s parkováním soukromých

vozidel na trase výjezdu požárních vozidel před č. p. 205
• průběžně projednávala postup prací na jednotlivých

projektech připravovaných na financování z ESF
• zamítla nabídku firmy na rekonstrukci a následné provo-

zování KTV v Nedvědici
• projednávala a rozhodla o odložení rozhodnutí o instalaci

kamerového systému
• projednávala varianty připravované stavby nového mostu

v Bořinově a s tím spojené stavby silničního obchvatu Bořinova
• projednala žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les
• projednala hospodaření v lesích v roce 2007 a plán na rok 2008
• rozhodla o prominutí poplatku za pronájem sokolovny při

3. fotbalovém plese
• projednala a schválila žádost o umístění závory na obecní

cestu v k. ú. Pernštejn
• schválila závěr výběrové komise – výběr firmy na vypra-

cování projektové dokumentace na stavbu sportovní haly 

Ing. Pavel Vejrosta

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE  NEDVĚDICE

INFORMACE  Z  JEDNÁNÍ  ZASTUPITELSTVA

je, že tyto práce zatím není nikde vidět a život v Nedvědici či
na Pernštejně ovlivní až v několika příštích letech. Současné
práce a také finanční výdaje jsou tak pro nás všechny inves-
ticí do budoucna.

Ve své dnešní informaci bych se chtěl opakovaně zmínit
o nových vyhláškách a předpisech městyse Nedvědice,
platných od 1. 1. 2008. Mám na mysli především problematiku
placení poplatků za likvidaci domovních odpadů, proble-
matiku umístění reklamních zařízení na veřejných pros-
transtvích, jakékoli využívání obecních pozemků či jiného
obecního majetku. O všech těchto záležitostech jste byli
informování v minulém čísle Zpravodaje, dokumenty jsou
přístupné jednak na naší internetové stránce a jednak jsou

kdykoli k nahlédnutí na radnici. Žádám Vás, abyste svou
liknavostí či nečinností nezavdávali příčiny ke vzniku nepří-
jemných situací, ale abyste splněním své občanské povinnosti
dokázali svůj vztah k věcem veřejným. S velkým potěšením
konstatuji, že již dnes je Vás takových většina, a věřím, že i ti
z Vás, kteří dosud vyčkávají nebo opomněli, se dostaví na rad-
nici a dlužné poplatky uhradí. Velmi upřímně Vám za to
děkuji. Opakuji, že tím jednak předejdete vzniku nepříjem-
ných situací pro obě strany a jednak tím umožníte zaměst-
nancům úřadu, aby se věnovali potřebnějším záležitostem,
než je korespondence a jednání s dlužníky, neplatiči či jinak
nečinnými spoluobčany a podnikatelskými subjekty.

Závěrem Vám všem v Nedvědici i na Pernštejně přeji, aby
ta letošní podivná zima co nejdříve skončila a abychom
se všichni brzy dočkali pěkných jarních dnů.

Ing. Pavel Vejrosta

SLOVO STAROSTY   - pokračování
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• schválilo zadání změny č. I územního plánu obce Nedvědice
• schválilo odkup pozemku p. č. 702/6 v k. ú. Nedvědice
• schválilo odkoupení pozemků p. č. 897, 898, 899/1 a 900/1

v k. ú. Nedvědice
• schválilo převod nevyčerpaných finančních prostředků

z roku 2007 na účet MN
• zamítlo doplnění programové nabídky KTV o program Nova

Cinema
• vzalo na vědomí zprávy z výborů a komisí
• vzalo na vědomí zprávu z RMN za období od minulého ZMN 
ZMN č. 8 dne 18. 2. 2008:
• schválilo program jednání ZMN
• schválilo zprávu z Rady od minulého jednání ZMN
• schválilo realizaci projektu „Přístavba a stavební úpravy vč.

zpevněných ploch –  Rekonstrukce sokolovny“. Schválilo
podání žádosti o dotaci z ROP NUTS 2  Jihovýchod
• schválilo realizaci projektu Novostavba kanalizace – lokalita

k Černvíru, Krčín,  Vejpustek, Žlíbky a k Pernštejnu
• schválilo realizaci projektu Zateplení budov ZŠ a MŠ Ned-

vědice a výměnu oken a dveří
• schválilo realizaci projektu Novostavba sportovní haly
• schválilo realizaci projektu Novostavba parkoviště pro hrad

Pernštejn 
• schválilo zadání projektové dokumentace pro stavební

řízení na přestavbu  3. NP v obchodním domě na byty
• schválilo stažení finančních prostředků ze SPOROINVEST

a IKS Peněžní trh a jejich investování na termínové vklady
ve stejných peněžních ústavech
• schválilo bezúplatný převod pozemku p. č. 965/10 od Úřadu

pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku
městyse Nedvědice
• schválilo zřízení věcného břemene  na pozemek p. č. 149/30

ve vlastnictví městyse Nedvědice
• schválilo prodej pozemku p. č. 52/80 v k. ú. Nedvědice  
• schválilo zrušení věcného  břemene  chůze a  svádění vody,

váznoucího na pozemku p. č. 52/33 v k. ú. Nedvědice ve
prospěch MN a jeho pozemku p. č. 52/12 v k. ú. Nedvědice
• schválilo provedení změny ÚPO,  spočívající ve  změně ozna-

čení části   pozemku p. č.  662/4 v k. ú. Nedvědice z Ošz na
Br a zbývající část pozemku p. č. 662/4 a pozemky p. č. 655/1,

658/1 a 661 v k. ú. Nedvědice z P na Z
• schválilo změnu ÚPO, spočívající ve změně označení

pozemku p. č. 52/80 v k. ú. Nedvědice ze současného TS na Br
• schválilo změnu ÚPO, spočívající ve změně označení

pozemku p. č. 710/16 ze současného Z na Br.
• schválilo záměr jednat  o odkoupení p. č. 633/2 a 633/3 PK

636 v k. ú. Nedvědice,  případně o směně
• schválilo záměr jednat o odkoupení pozemku p. č. 606/2 PK 585/3
• schválilo změnu ÚPO, spočívající ve změně  označení

pozemků p. č. 77/1, 72/2 a 74/2 v k. ú. Nedvědice ze stáva-
jícího Zr na Ri
• schválilo změnu ÚPO spočívající ve změně označení

pozemků p. č. 165/2, 166/1, 166/2, 167/1, 163, 185/4 a 185/6
v k. ú. Nedvědice ze  stávajícího Sc na Br
• schválilo rozpočtové opatření č. 7/2007
• schválilo převod výsledku hospodaření MN za rok 2007 do

FRR ve výši  3.163.978,84 Kč
• schválilo převod výsledku hospodaření MN – hospodářská

činnost za rok 2007 ve výši 283.249,56 Kč do FRR
• schválilo záměr jednat o odkoupení částí pozemků

p. č. 53/13, 53/22 a 62/45
• vzalo na vědomí zprávu o hospodaření v lesích za rok 2007

a plán činnosti na rok  2008, přednesené odborným lesním
hospodářem Ing. P. Kunčíkem 
• zamítlo změnu ÚPO, spočívající ve změně označení

pozemku p. č. 633/2 a 633/3 PK 636 v k. ú. Nedvědice
ze současného TS na Z
• zamítlo změnu ÚPO, spočívající ve změně označení

pozemku p. č. 606/2 PK 585/3 ze stávajícího P na Ri
• uložilo komisi životního prostředí připravit k vydání a dis-

tribuci mezi občany leták s podrobným popisem způsobu
likvidace a třídění odpadů s vazbou na výši poplatků
• uložilo fin. výboru připravit k projednání v RMN a následně

v ZMN materiál: Grantové programy městyse Nedvědice 
• uložilo kontrolnímu výboru vypracovat návrh postupu vůči

neplatičům za likvidaci PDO 
• uložilo komisi sociální, zdravotní a školské zorganizovat

setkání zástupce Oblastní charity, některého z odborných
lékařů apod. se zájemci z řad občanů

Ing. Pavel Vejrosta

INFORMACE  Z  JEDNÁNÍ  ZASTUPITELSTVA - pokračování

Je sobota, ve většině domácností probíhají přípravy na
sváteční dny, teplota mírně pod nulou, okolní kopce zvou
k návštěvě bílou jinovatkou, která namrzá na větve stromů.
Pomalu se šeří, v období Vánoc se stmívá brzy. Může být
v Nedvědici něco, co vytáhne lidi z domovů? Ale může. Je to
sněhulák a hned s velkým S, tedy Sněhulák. Že nerozumíte?

Tak tedy znovu. Je sobota 22. prosince 2007. Ten, kdo se
zajímá o dění v Nedvědici, ví, že v 16 hodin bude v místním
kostele uveden zimní muzikál „Sněhulák hledá Sněhulačku“.
A tak bez ohledu na to, že venku není úplně příjemně, že se
stmívá a doma je v tom vánočním čase ještě mnoho co na
práci, přicházejí diváci do kostela. O šestnácté už jsou místa
zaplněna, mohou se odvíjet první obrazy muzikálu.

Hlavním tématem je nálada Vánoc. „Mějte lásku
v duších,“ prosí vrabec v prosinci a o totéž prosí i Mgr. Petra
Glosr Cvrkalová, autorka muzikálu. Petra je úspěšnou tex-
tařkou a rovněž autorkou celé řady pěkných melodií. Některé
mohou průběžně návštěvníci slyšet i tentokrát. Paní Glosr
Cvrkalová je samozřejmě i úspěšnou vedoucí pěveckého
sboru, který muzikál uvádí. Sbor žije v Nedvědici už pátý rok.

Jemné texty a líbivá hudba propojené průvodním slovem
tvoří dílko, které muselo potěšit všechny, kdo ten den přišli.
Celkovou radostnou náladu násobilo důstojné prostředí

MĚJTE LÁSKU V DUŠÍCH

našeho kostela a v neposlední řadě i radost účinkujících.
Ti spolu s autorkou určitě zaslouženě zažívali potěšení
z potlesku diváků, kteří na místě ocenili jejich výkony.

Řádku let, co běží ten náš svět,
střídá úsměv pláč, jako mráz
a směr tam cestu zpět.

(Úryvek z písně Rok s rokem z muzikálu)
Petr Vejrosta

Foto:  Antonín Špaček
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Krásný a slunečný, avšak mrazivý den přilákal v neděli
10. února 2008 na zimní stadion nezvyklé množství především
mladých návštěvníků. V režii kulturní komise zde totiž opět
proběhl dětský karneval na ledě.

Ve 14 hodin nastoupilo na led 70 masek různé velikosti
i složení. K vidění zde byli čarodějnice i princezny, kovbojové,

vodníci, zdravotníci i zranění, různá zvířátka, dokonce i vládce
Egypta faraón se zde objevil. Některé masky byly velmi věro-
hodné, že téměř naháněly strach, takže jejich nejmladší
společníci k nim vzhlíželi s velkou nedůvěrou. Tyto obavy se však
rozptýlily v okamžiku, kdy moderátor Jaromír Mitáš společně
s místostarostou PhDr. Petrem Čermákem karneval zahájili.

Jana Dvořáčková a Eva Zemanová, které program na ledě
připravily a organizovaly, vytvořily z masek dvě družstva.
V nich pak probíhaly různé soutěže. Ať už to bylo přetahování
lana, koulení míče pod nohama zepředu až na konec řady,
proskakování obručí či jiná zápolení, vše probíhalo s oprav-
dovým zápalem a nadšením soutěžících. I když soutěže
neměly vyhlášení vítězů, vítězem se stal každý, kdo se zúčast-
nil, ať již na ledě nebo v publiku. Několik nejlepších masek
bylo vyhodnoceno a odměněno, drobnou odměnu v podobě
dárkového balíčku obdrželi všichni účastníci v maskách.
O občerstvení se vzorně postarali členové HC Nedvědice,
kteří kromě sladkostí a opékaných párků dokázali na zahřátí
nabídnout čaj, grog i svařené víno.

Kromě výše jmenovaných poděkování zasloužili i spon-
zoři: HC Nedvědice, NEDOS Nedvědice, prodejna GOTIKA
Nedvědice či WESTAR Písečné. 

Karneval se opět zařadil mezi úspěšné akce pořádané pro
děti a mohl by i do budoucna být základem obnovené tradice.

Antonín Špaček

KARNEVAL NA LEDĚ

Hasičský rok 2007 můžeme hodnotit jako zdařilý a bez mi-
mořádných problémů. Práce bylo odvedeno hodně především
při údržbě požární techniky. Byla uvolněna samostatná místnost
vedle sušící věže pro techniku SDH Pernštejn. Největším problé-
mem je stav venkovního schodiště ke klubovně v suterénu
hasičské zbrojnice, kterou vedle hasičů používají i turisté.

Velitel sboru přednesl zprávu o represivní činnosti, z níž
vyplynulo, že nejvíce výjezdů bylo v dubnu a červenci:

2. března ve 1445 h - vyproštění auta u Lesoňovic
17. dubna ve 1430 h - požár lesa u Sejřku
22. dubna v 700 h - požár lesa u Stříteže
29. dubna v 915 h - požár kontejneru na hřbitově v Nedvědici
11. července v 2145 h - odstraňování ropných skvrn 

na Nedvědičce v části Krčín
17. července v 1745 h - požár stromu u Valchy v Nedvědici u el.
vedení
21. července v 15 h - odstraňování stromu ležícího přes silnici
do Věžné
12. srpna v 945 h - požár kontejneru na Pernštejně
29. října v 1700 h - požár rodinného domu pana Ošmery v Černvíru

HASIČI HODNOTILI UPLYNULÝ ROK
11. listopadu v 1540 h – pomoc údržbě silnic - řezání stromů
při sněhové kalamitě
14. listopadu v 1250 h – požár rodinného domu v Drahoníně

Pro Slavnosti Pernštejnského panství se loni nestavěl na
rybníku vor pro odpalování ohňostroje, protože ten byl
odpalován z hráze. Zajišťovali jsme ale navážení vody pro
parní lokomotivy ve dvou dnech 7. a 8. července. 

Pro městys jsme třikrát čistili neprůchodnou kanalizaci
nebo domovní přípojku. Pro občany jsme plnili požadavky na
navážení soukromých bazénů. Vzhledem k nepříznivému létu
bylo požadavků méně – celkem tři.

Výroční valná hromada se uskutečnila poprvé v restau-
raci penzionu Barborka. Účast sice nebyla největší, ale jed-
nání bylo věcné. Jako zástupce Hasičské záchranné služby
Brno přijel a v diskusi vystoupil velitel požární stanice Tišnov
npor. Ladislav Steinhauser. Ve funkcích nadále zůstávají jak
starosta sboru Pavel Kocián, tak velitel Miroslav Havránek.
Sbor měl na konci roku 32 členů. Na valné hromadě byla
předána svazová vyznamenání a věrnostní medaile. 
Z těch nejvyšších uvádím udělení medaile Za zásluhy br. Ivanu
Mitášovi, medaile Za příkladnou práci br. Petru Vejrostovi ml.,
medaile Za věrnost - 30 let ve sboru br. Karlu Hutařovi
a poděkování  za příkladnou spolupráci pracovnici úřadu
městyse Miroslavě Štarhové.

Jiří Šmíd 

Foto:  Antonín Špaček

Foto:  Antonín Špaček
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Středa 12. prosince 2007 byla v naší škole mimořádně slavnostní.
Motivem radosti byly Vánoce. Od října připravovali učitelé
(spíše paní učitelky) se žáky program.
A výsledek? Kdo byli přítomni, vědí mnohem více, než mohu
vyjádřit prostým textem. Některé třídy se proměnily v dílny. Děti
předváděly výrobu svíček, zdobení perníků, háčkovaly vánoční
ozdoby, vystřihovaly a lepily vánoční hvězdy, vyráběly svícny,
pletly košíky. Toto všechno si mohli vyzkoušet i návštěvníci
„Vánočních dílen“. Jako upomínku na příjemné chvíle strávené
ve škole si mnozí odnášeli zakoupené dárkové předměty a su-
venýry.
Program trval celých pět hodin. Od 14 hodin mohli lidé obdivo-
vat oživený betlém hned u historického vchodu. A v 15 a v 17
hodin byl začátek parádních čísel v kreslírně. Nejprve nejmenší
děti předvedly, čeho jsou schopny, jsou-li vhodně a citlivě ve-
deny svými paními učitelkami. Scénky, básničky a písničky
potěšily několik desítek diváků, převážně z řad rodičů účinku-
jících. Vrcholem byla přehlídka klobouků, kdy za doprovodu
hudby děti předváděly pokrývky hlavy ve skutečně
velmi pestrém provedení. Tři písně starších dětí převedly po-
zornost diváků právě k starším účinkujícím. Vánoční náladu
dokreslil zdramatizovaný biblický příběh zrození Ježíše Krista.

Byl dalším vrcholem připraveného programu. Diváci ocenili vys-
toupení dlouhotrvajícím potleskem.
Potlesk byl vyjádřením nejen působivosti předvedených scén
herci, ale většina přítomných si jistě uvědomila, kolik práce
(převážně mimo vyučování) představovala příprava celého
představení, ale též příprava dílen. A lidé si mohli uvědomit ještě
další: S jakým zaujetím děti vystoupily, jak byli účinkující
nadšeni a potěšeni kladným ohlasem početného publika.
Potěšeni byli i všichni dospělí, kteří celé to odpoledne připra-
vili. A ještě něco si mohli všichni uvědomit. To zejména v sou-
vislosti se staršími žáky: Čteme a slýcháme občas zprávy
o negativním chování, o negativních činech dospívajících
mladých lidí. Věřím, že ti „náctiletí“, kteří vystupovali 12. 12. 2007
v kreslírně, budou sobě i svým blízkým dělat jen a jen radost.
Že si budou moc dobře pamatovat, jak je příjemné, když vyko-
nají něco pozitivního, takového, co potěší druhé lidi.
Dvanáctého prosince odcházeli lidé, kteří se rozhodli školu
navštívit, určitě spokojeni. Mnozí si určitě vzpomněli na rok
2002, kdy škola žila po celý školní rok slavnostmi, jež připomí-
naly školní výročí.
Je moc dobře, že se v Nedvědici koná v poslední době tolik pří-
jemných kulturních činností. A je potěšitelné, že na akce
přicházejí diváci. Někteří nechybějí skoro na žádné akci, jiní
přicházejí ze zvědavosti, spokojeni bývají všichni.

Petr Vejrosta

DVĚ DVANÁCTKY

Ráno v 7 h jsme vyrazili z Nedvědice do Brna. Cestou do
Tišnova si děvčata četla časopisy a kluci poslouchali MP3
přehrávače. V Tišnově jsme přestoupili na vlak do Brna.
V tomto vlaku jsme si hráli karty a také jsme si hráli s mobily.
Pak jsme tramvají mířili do muzea Anthropos. Byla to jízda
jak na horské dráze. 
Anthropos
Všichni jsme byli překvapeni, jak uvnitř Anthropos vypadá. Když
začala prohlídka, tak nás jako první překvapil model druhu
Homo habilis. Průvodkyně nás seznámila i s australopitékem.
Potom naše prohlídka pokračovala do druhého poschodí,

ve kterém jsme už z dálky viděli obrovského mamuta s ma-
muťátkem. Také nás zaujaly pravěké zbraně. Ve třetím patře nás
průvodkyně upozornila na krásné malby, které pravěcí lovci
malovali na stěny jeskyní. V tomto poschodí nás také zaujala
soška Věstonické Venuše a další sošky. Z Anthroposu jsme si
odnesli (nebojte - nebyl to žádný exponát!) zážitky na celý život.
Určitě se sem ještě někteří vrátíme.
Opět jsme se přesunuli tramvají k hlavnímu nádraží. Pak jsme se
vydali pěšky na Zelný trh, kde byla v Dietrichsteinském paláci
výstava o Jaroslavu Foglarovi.
Výstava o Jaroslavu Foglarovi
Zde jsme se o Jaroslavu Foglarovi dozvěděli mnoho zajímavých
informací. Líbily se nám různé publikace, odznaky, fotky, létající
kolo a plán na jeho sestrojení. Dále nás zaujalo video o Jaroslavu
Foglarovi, staré skautské hry a úkoly. Také jsme dostali možnost
vyzkoušet si plnění 13 bobříků. Házeli jsme míčkem, zkoušeli
uzlování, Morseovu abecedu, vyndávali ježka z klece a plnili
Kimovu hru.
Když jsme vyšli z muzea, měli jsme rozchod. Kluci se fotili u auta
Lamborghini. Ostatní si šli koupit něco k jídlu. Na zpáteční cestě
jsme si vyprávěli zajímavosti z výletu. V Tišnově jsme opět
přestoupili do vlaku na Nedvědici. Vrátili jsme se ve 14 h. 
Počasí nám přálo a výlet se nám líbil. Těšíme se na další.

Z podkladů od žáků 6. A třídy ZŠ Nedvědice
sestavil třídní učitel Mgr. Petr Punčochář

EXKURZE ŽÁKŮ 6. A ZŠ NEDVĚDICE

Foto:  Josef Vrbka

Kresba: Michaela Brázdová
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Projektové vyučování je jednou z forem výuky. Je to ne-
tradiční vyučování, které je založeno na propojení teorie
s praxí. Podporuje individuální aktivitu, tvořivost, vzájemnou
komunikaci a spolupráci. Dne 24. 1. 2008 se v naší škole
uskutečnil Projektový den. Celý byl věnován tématu HUDBA.

Ze začátku k tomuto způsobu výuky někteří učitelé přistu-
povali trochu rozpačitě a se slovy: „To jako budeme místo
učení zpívat?“ Ale postupně první rozpaky zmizely a většina
učitelů pochopila, že je možné aktivitu přenést i na děti
a společně tento den připravit. U dětí bylo vidět nadšení
okamžitě, zvláště u těch mladších, přicházely s nápady, které
konzultovaly s vyučujícími. Takže nakonec téma hudba
z jakéhokoliv pohledu bylo začleněnao do většiny vyučo-
vacích hodin. V přírodopisu sedmáci zkoumali hlasové pro-
jevy ptáků, zjišťovali, jak se projevují různí živočichové, jak
se dorozumívají a z jakých přírodních materiálů se vyrábějí
hudební nástroje. V českém jazyce děti pracovaly se slovy
a s větami z oblasti hudby. Hudba prolínala i hodinami mate-
matiky při řešení slovních úloh a v různých matematických
soutěžích. Ve fyzice si zase osmáci ověřili, co musí existovat,
aby vznikl zvuk a vyzkoušeli si různé zdroje zvuku. Potom
rozpoznávali rozdíl mezi zvukem a tónem. Prakticky si mohli
vyzkoušet naladit různou výšku tónu a zesílit ho. V angličtině
se zpívalo (samozřejmě anglicky), žáci vedli dialogy na
hudební témata a doplňovali chybějící slova do anglických
písniček. V dějepisu si pan učitel povídal s dětmi o vzniku naší
hymny. Ve výtvarné výchově děti kreslily hudební nástroje

PROJEKTOVÝ DEN V NAŠÍ ŠKOLE
a uspořádaly z nich pěknou výstavku. I učebna informatiky
zněla hudbou – děti zde na internetu vyhledávaly a poslouchaly
svoje oblíbené písničky. V prvouce se děti učily hledat infor-
mace v encyklopediích, logicky vyjadřovat myšlenky, a tak
získat spoustu nových poznatků z oblasti hudby. Prvňáčci četli
pohádky o notách, psali jména not a dramatizovali pohádku
„Z notového království“. V prostorách školy bylo slyšet hodně
zpěvu, ale i muziky – žáci si vytvářeli hudební doprovody k písnič-
kám na Orffovy nástroje. Tělesná výchova děvčat byla plná
aerobiku, tanců a dalšího cvičení při hudbě, které si sama
děvčata připravila a zorganizovala. I menší děti v hodinách
tělesné výchovy tančily a cvičily s hudbou.

V rámci tohoto hudebního dne k nám zavítali manželé
Kocůrkovi se svým hudebním programem. Předváděli hru na
různé hudební nástroje, z nichž některé byly skutečně velmi
kuriózní. Diváci mohli vidět a slyšet, jak se hraje na kostěné
píšťaly, kravský roh, roh kozy bezoárové, kamzičí růžky, čín-
skou pentatonickou flétnu, na housle, loutnu, kytaru a české
dudy. Účinkující hru na tyto hudební nástroje předvedli ve
skladbách z období gotiky, renesance, baroka i v hudbě
současné.

Je určitě dobře, že tento den proběhl a děti i učitelé zjis-
tili, že hudba nemusí být jen obsahem hodin hudební výchovy.
Všichni se shodli, že provádět činnosti, na něž není v běžné
hodině čas, je přínosem pro žáky i učitele. Poznávají se
v jiných situacích než při tradičním vyučování. Projektový den
se líbil nejen žákům, ale i většině učitelů, kteří projektové
vyučování svědomitě a nápaditě připravili. Určitě jej brzy
zopakujeme.

Jana Tomanová

Každý školní rok má několik význam-
ných mezníků. Zápis do 1. třídy je jedním
z nich. Tentokrát se konal na naší škole
6. února 2008 a my učitelé jsme se na naše
nové prvňáčky moc těšili.

Již od půl jedné se začali objevovat
první budoucí žáčci za doprovodu svých
rodičů i prarodičů. Na některých dětech
bylo vidět, že přicházejí trochu rozpačitě,
jiné děti už prostředí školy znaly ze
společného hravého odpoledne, které
proběhlo v listopadu. Všechny děti se snažily
předvést, co se už naučily a jak jsou na roli
budoucího žáka připraveny. Zápis probíhal
v příjemné atmosféře, kdy děti plnily různé
úkoly. Tímto způsobem byla zjišťována
jejich školní zralost. Žáci 4. ročníku se
převlékli za pohádkové bytosti a před-
školákům zpříjemnili tento významný den
hrami, soutěžemi a společným malováním.
Za odměnu si všechny děti odnesly sladkosti
a dárečky, které pro ně připravili školáci.
K zápisu přišlo celkem 20 dětí, 15 jich bylo
přijato.

Na všechny prvňáčky se těšíme
a věříme, že se jim u nás bude líbit.

Jana Tomanová 

ZÁPIS PRVŇÁČKŮ 
PRO ŠKOLNÍ ROK 

2008 - 2009

VÝZNAMNÁ VÝROČÍ ROKU 2008

Datum Událost
Uplynulo
roků:

1858
Obec zakoupila dům č. p. 42, kde zřídila kancelář a obecní hostinec  
- dnes budova radnice.

150

1808
Postavena škola z kamene a cihel vedle fary. Budova zbourána při stavbě 
silnice od rybníka na nový most přes řeku Svratku.

200

1878
Pánové V. Svoboda, J. Kutta a A. Skoumal koupili první hospodářský stroj 
v Nedvědici - ruční mlátičku obilí. V tomtéž roce zakoupil A. Skoumal první 
šicí stroj do domácnosti značky "Howe". 

130

1888
Narodil se Ladislav Veselský, ředitel nedvědické školy, starosta obce, 
činovník Sokola a sboru hasičů.

120

2.12. 1898
Oslaveno padesátileté výročí vlády císaře Františka Josefa založením parku 
"Pod kaštany" (v místech proti zdravotnímu středisku) a zřízením pouličního 
osvětlení pěti petrolejovými lampami .

110

29.10. 1918

Konec světové války a vyhlášení samostatnosti republiky. Večer přišel od 
Pernštejna do Nedvědice průvod s pochodněmi. Nedvědičtí již byli přichystáni 
s lampiony u horního mostu na Krčíně a odtud se dali společně na pochod do 
městečka. U záložny průvod zastavil. Starosta Jan Míček z okna průvod 
pozdravil a provolal slávu nové české svobodě. 

90

1918 Zemřel v Nedvědici Ing. Alois Frank, stavitel železničních tratí. 90

17.6. 1928
Nedvědici navštívil první prezident republiky T. G. Masaryk při cestě 
z Židlochovic na hrad Pernštejn,  která vedla dál přes Nové Město 
a Velké Meziříčí zpět do Židlochovic.

80

1928 Zemřel v Nedvědici ThDr. Jan Hromádka, kněz, učitel a spisovatel. 80

26.2. 1928 Založen Sportovní klub Pernštejn Nedvědice. 80

1938 SK Pernštejn Nedvědice, oddíl ledního hokeje se přihlásil do župní soutěže. 70

26.10. 1968 Vysazen "strom Republiky" vedle lípy Svobody z roku 1919. 40

29.6. 1978
Otevřeno Rekreační a rehabilitační středisko cementáren a vápenek 
- dnes hotel Myslivna.

30

1988
Před obchodním domem byl uveden do provozu první telefonní 
automat v Nedvědici. 

20
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I v kraji kolem Bystřice n. P., v naší Zubří zemi, najdeme
celou řadu přírodních, stavebních a uměleckých památek,
které lze možná s přimhouřením oka označit za divy. Za naše
milé divy Bystřicka. A Bystřicko je pro nás i Nedvědice, Černvír,
Doubravník, Litava a Trenkova rokle.

Rozhodli jsme se požádat o pomoc veřejnost. Pokud Vás
některý z prezentovaných divů zaujme, můžete mu dát svůj
hlas. Vyplníte číslo a název památky a musíte vyplnit své
jméno a adresu. Stejný kupón dostanete na radnici v Ned-
vědici, najdete jej i na internetových stránkách Bystřice nad
Pernštejnem a v novinách Bystřicka. Kupóny odevzdávejte
nebo zasílejte na TIC Bystřice n. P., Masarykovo nám. 1. nebo
na radnici v Nedvědici. Každý z Vás může v každém
kalendářním měsíci přidělit jeden hlas jakékoliv památce!
Můžete dát samozřejmě hlas i jiné zajímavosti, která Vás
uhranula a kterou mnozí jiní ani neznají a která zatím chybí na
našem seznamu.

SEZNAM KANDIDÁTŮ
1. Kostelík sv. Michaela ve Vítochově
2. Vírská přehrada
3. Trenkova rokle
4. Zubštejn
5. Kostel v Bukově
6. Hrad Dalečín
7. Kostel ve Veselí
8. Vysoká skála u Štěpánova
9. Lesopark Templ v Dolní Rožínce

10. Kostel sv. Václava ve Zvoli
11. Kaplička ve Švařci
12. Hrad Pernštejn
13. Doly u Štěpánova
14. Hradisko v Rožné
15. Městské muzeum v Bystřici
16. Vesnická památková zóna Ubušínek
17. Dřevěná lávka ve Švařci
18. Westernové městečko Šiklův mlýn
19. Budova spořitelny v Bystřici
20. Rozhledna Karasín
21. Kostel sv. Václava v Dolním Čepí
22. Socha TGM v Bystřici
23. Hrad Bukov-Lísek

24. Uranové doly Dolní Rožínka
25. Kostel Povýšení sv. Kříže v Doubravníku
26. Hrad Mitrov
27. Kostel sv. Šimona a Judy ve Strážku
28. Dřevěný most v Černvíru
29. Kostel Nejsvětější Trojice v Bystřici
30. Hrad Pyšolec
31. Městská památková zóna Jimramov
32. Kostel sv. Petra a Pavla ve Štěpánově
33. Hrad Aueršperk
34. Dřevěný most na Pernštejně
35. Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Černvíru
36. Zájezdní hostinec Litava
37. Hrad Skály u Javorku
38. Kaple sv. Anny v Pivonicích
39. Budova SZTŠ Bystřice
40. Skála Klubačice ve Víru
41. Smírčí kameny u Vojtěchova
42. Hospůdka Pohádka Hluboké
43. Kamenný most přes Bystřičku v Bystřici
44. Rozkvetlé bledule jarní u Chlébského
45. Legendární borovice kořeny vzhůru ve Vítochově
46. Vyhlídka „Maria Laube“ – Mariino loubí u Pernštejna

Hynek Jurman

SEDM DIVŮ BYSTŘICKA

Dne 16. 2. 2008 přijali pozvání Olgy a Jaroslava Pšurných k přá-
telskému posezení v penzionu Barborka manželé PhDr. Jiřina
a PhDr. Ludvík Belcredi. Kromě nich se jej zúčastnili starosta
a místostarosta městyse Nedvědice Ing. Pavel Vejrosta a PhDr. Petr
Čermák, členové kulturní komise, zástupci hradu Pernštejna
a přátelé hostitelů. Účelem setkání bylo pohovořit si a doplnit
znalosti historie zvláště z našeho okolí. Zásluhou předsedy
kulturní komise Dr. Šmída se uskutečnila exkurze v kostele
v Doubravníku včetně prohlídky hrobky Mittrowských.

Další část setkání proběhla v penzionu Barborka a byla
vyplněná převážně nádherným povídáním Ludvíka Belcredi
o jeho historických výzkumech se zvláštním zaměřením
především na hrad Skály. Účastníci měli možnost nahlédnout
i do jeho knihy o založení, životě a zániku středověké vsi
Bystřec na Drahanské vrchovině. O diskusi nebyla nouze –
povídalo by se a povídalo, v příjemné hospůdce u stolu plném
různých dobrot čas velmi rychle ubíhal. Všichni účastníci
setkání doufají, že nebylo poslední a že i v dnešní uspěchané
době se s manželi Belcredi znovu sejdeme, ať již třeba na
hradě Skály či na zámku v Jimramově.                              

Olga a Jaroslav Pšurní

SETKÁNÍ S MANŽELI BELCREDI

Co bude výsledkem akce? V létě vyhlásíme na základě
Vašeho hlasování Sedm divů Bystřicka! Těchto sedm priorit
pak budeme výrazně propagovat a v příštích letech se na ně
zaměříme při dalších turistických akcích. Účastníky hlasování
slosujeme, výherce odměníme drobnými dárky a vezmeme je
na slavnostní vyhlášení a navštívení všech Sedmi divů
Bystřicka. Celá akce by měla přispět ke zvýšení turistického
ruchu v našem kraji a k propagaci Bystřicka. 
Akci můžete sledovat v měsíčníku Bystřicko, který najdete
i na www.bystricenp.cz (v nabídce kultura).

Foto: Antonín Špaček
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Otec a syn Karasové přišli do Nedvědice v létě roku 1898.
Rozdílně je autory pamětí (Sedlák B., Šanderová Vl. a ve  vlast-
ních vzpomínkách J. F. Karase) posuzováno, zda přišli
z Tišnova do domovské obce Nedvědice dobrovolně, přesněji
řečeno, zda sem utekli před hrozící katastrofou ze strany
věřitelů i městské správy, nebo zda byli posláni úředním způ-
sobem (postrkem). Záznam v nedvědické kronice máme
o tom, že je zdejší radnice usadila v chudinském bytě na
Krčíně v č. p. 1. Tento domek byl původně obecním špitálkem.
Tišnovská radnice uplatnila své právo vystěhovat nepohodl-
ného občana do místa jeho rodiště ve smyslu „domovského
práva“. Dle rodokmenu J. F. Karase zpracovaného PhDr. Karlem
Ficem, CSc. jsou předkové spisovatele doloženi v Nedvědici
již v 17. století. Bydleli v horní části městečka v domech č. p. 34
a 37. V 18. století jsou uváděni jako soukeníci, na č. p. 35
bydlel poslední z Karasů, pekař, který zemřel v roce 1936.
Otec spisovatele Josef Karas se narodil 12. března 1840
v domě č. p. 37.

Po příchodu do Nedvědice
pracoval otec Josef Karas v nej-
větším zdejším mramorovém
lomu ve Žlebě, který provozo-
vala brněnská firma Adolf
Loos. Firmu v té době vedla
Marie Loosová – vdova, matka
světoznámého architekta
funkcionalismu Adolfa Loose
(1870-1933). V lomu začal pra-
covat i syn – Josef František
Karas, později velice uznávaný
novinář a spisovatel, narozený
v Tišnově 4. 12. 1876. Dle
obecní kroniky „v nouzi řezali
oba v mramorovém lomu bal-

vany nebo i tloukli štěrk. Syn brzy tak zchátral, že svým
zevnějškem se nijak nelišil od posledního trhana. I do pití se
dal. Slušní lidé se ho skoro štítili. Později však jako divem
se vzpamatoval. Snad má pravdu verze, že děvče (sloužící
v palírně, kde se Karas cestou z lomu stavoval a s ním zapředl
známost) v něm probudilo zatemněný hlas svědomí
a probudilo ho na lepší dráhu“. Tou zachránkyní dalšího
vývoje J. F. Karase byla jeho pozdější manželka. Pocházela
z Moravských Knínic a jmenovala se Františka Nasadilová,
narozená 9. března 1867. Byla tedy o 9 roků starší.  Svatbu
měli v Tišnově roku 1900. Prožila s ním nelehký život, ale vždy
mu pomáhala. Zemřela 1. listopadu 1939.  

Palírna patřící majiteli panství byla v č. p. 75 vedle nynější
restaurace Pod Pernštejnem. V místech, kde je dnešní prodej-
na keramiky „Gotika“, bývala malá nálevna navazující na
palírnu. Říkalo se jí „Parlament“, protože se v ní vedly všeli-
jaké debaty i o politice. Hlavními návštěvníky byli kameníci,
ale chodili sem i zaměstnanci lesní správy a občané
z podhradí Pernštejna. 

Paní Tesařová, rozená Karasová, manželka hraběcího
nadlesního Rudolfa Tesaře (*1883), který zpracoval obsáhlou
sbírku lesních škůdců, mně vyprávěla, že její rodiče pamato-
vali svého příbuzného, pozdějšího spisovatele J. F. Karase, jak
často sedával nedaleko Císařské studánky a tam v trávě pod
lipami studoval a psal. Císařská studánka byla upravena do
dnešní podoby a vysazeny u ní lípy v roce 1879 při příležitosti
stříbrné svatby manželů císařských. V době Karasova pobytu
v Nedvědici to zde vypadalo lépe, protože ještě nezačala vý-
stavba železniční trati, pouze tudy již vedla silnice
k Doubravníku. Traduje se, že J. F. Karas po překonání vlast-
ních problémů, jež vyvrcholily pokusem o sebevraždu,

NEDVĚDICKÁ LÉTA SPISOVATELE JOSEFA FRANTIŠKA KARASE
Stalo se před 110 lety

intenzivně studoval historii a využíval i hradní knihovnu. Snad
i psával počátky svých románů v lomu při ručním tahání
pásové pily.

Z Nedvědice odchází J. F. Karas do Brna. Předpokládám,
že to bylo v roce 1900, tedy po svatbě. Vlasta Šanderová
v knize Návraty do města pod Květnicí píše: “Tak přichází do
Brna se svým otcem a s ženou, která mu v Nedvědici
pomáhala podle svých sil nést osudové břímě  a která si tento
těžký úkol vzala na sebe na celý život“. Tím tedy končí
Karasův pobyt v Nedvědici. 

Těžištěm Karasovy rozsáhlé beletristické práce, jež čítá
bezmála sto padesát děl nejrůznějších žánrů i hodnot, je his-
torický román, převážně z moravského prostředí, z něhož
čerpal též náměty pro divadelní hry a knihy pro mládež. Ned-
vědicku je věnována románová trilogie Bitva sestávající z dílů:
Tajemná hlubina, Svědomí gladiátorovo a Halali, vydaná
v roce 1922. Josef František Karas umírá 19. 2. 1931 v Dluhoni-
cích u Přerova a je pochován na hřbitově ve skanzenu
v Rožnově pod Radhoštěm.

Jiří Šmíd 

Palírna – č. p. 75  (foto 1931)
Z archívu Miloše Neči

J. F. Karas
Z archívu Jiřího Šmída

Dům č. p. 37 – rodiště otce J. F. Karase
Foto: Antonín Špaček
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Kdo ze současných občanů Nedvědice či Pernštejna bude
vědět, o čem je řeč, když se vysloví pojem „stará škola“?
Polovina? Řekl bych, že méně než polovina. A přesto, že se
k ní váže mnoho lidských osudů, že prošly onou školní
budovou stovky žáků, že se stala následně domovem pro řadu
nedvědických občanů, dnes už je její význam jen historický.

O školství v Nedvědici, a tedy mimo jiné o školních
budovách, píšu v knize Škola v Nedvědici. Vyšla v roce 2002
u příležitosti hned několika školních výročí. Ti, koho tato
problematika zajímá, se jistě rádi ke knížce vrátí a přečtou si,
co je zajímá. Stará škola, jak ji pamětníci znají, byla první
zděnou školní budovou v Nedvědici. Stavěla se na počátku
19. století, provoz v ní byl zahájen v roce 1808. A právě toto
je důvod, proč již neexistující školní budovu připomínám.
Ano, celá dvě století už uplynula od doby, kdy byla postavena!

V daném okamžiku se jistě jevilo tehdejším Ned-
vědickým, že stavějí školu navždy. Ale časem už nestačila,
a tak tato školní budova vedle fary sloužila jen jedno století.
Přesněji do roku 1903, kdy byla zprovozněna budova nová
(nejstarší část dnešní školy, ta nejblíže k silnici).

Dalších osm desetiletí stará škola ještě stála a sloužila
k ubytování – bydlení. Pak ustoupila stavbě silnice. 
Dnes mezi hotelem Barborka a farou už stopy po školní bu-
dově nenajdeme.

Petr Vejrosta

V pátek 11. 4. 2008 v 19,00 hod. sehrají divadelní ochot-
níci z Víru v sokolovně v Nedvědici komedii Eugena Labiche
v úpravě Jiřího Voskovce a Jana Wericha „Slaměný klobouk“.

Jedná se o slavnou komedii o snědeném klobouku
a bláznivé svatbě. Pařížský bonviván Maurice Fadinard zjistil ve
své čtyřicítce, že je finančně úplně na dně a jeho úvěr je zcela
vyčerpán. Jediné možné řešení: svatba se zazobanou nevěstou…
Ráno před svatbou ale jeho kůň nešťastnou náhodou sežere
slaměný klobouk jedné vdané paničky, která se zrovna nacházela
v houštině s důstojníkem Emilem. A ten má dobré důvody pro to,
aby Fadinard sehnal jeho milence klobouk nový …

V hlavních rolích vystoupí:
Fadinard, ženich Roman Jelínek
Felix, sluha Jiří Beneš
Beauperthuis, rada Bohuslav Matuška
Vézinet, strýc, konšel Jiří Čermák
Emil, poručík Aleš Čermák
Louisa, dáma Oxana Bílková
Nonancourt, tchán Stanislav Čermák
Helena, nevěsta Radka Slezáková

Marie Čermáková
Bobin, bratránek Ladislav Stalmach
Klára, modistka Veronika Vilímová

Marie Viktorinová ml.
Tardieveau, sluha Aleš Kozáček
Baronka de Champigny Marie Viktorinová st.
Generál Jiří Zbytovský
Sluha u baronky Josef Ondra
La Goulue Irena Matějková

Jana Čermáková
Teta Jiřina Jana Bílková
Režie Bohuslav Matuška
Kostýmy Marie Sadílková
Text sleduje Zdeňka Ševčíková 

Marta Liangovská

Kulturní komise Vás srdečně zve na toto divadelní
představení a přeje Vám dobrou zábavu a příjemný zážitek.  

Antonín Špaček

STARÁ ŠKOLAPOZVÁNKA NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

21. - 22. 3. 2008 VELIKONOČNÍ VÝSTAVA výtvarných 
9 - 18 hod. prací žáků ZŠ, keramiky Martiny Hlouškové,  

květinové vazby Jany Přidálkové 
– zasedací síň nedvědické radnice.
Prodej vystavených předmětů 
a dekorací v sobotu 22. 3.

11. 4. 2008 Divadelní představení hry 
19 hod. SLAMĚNÝ KLOBOUK v provedení vírského

divadelního souboru – sokolovna Nedvědice

26. 4. 2008 35. ročník TURISTICKÉHO POCHODU
„Za krásami okolí Nedvědice“ 
- propozice  na www.nedvedice.cz

30. 4. 2008 REJ ČARODĚJNIC - pálení vatry
u  fotbalového hřiště s programem

11. 5. 2008 TĚLOCVIČNÁ AKADEMIE se vzpomínkou 
14 hod. na historii  Sokola v Nedvědici - sokolovna 

1. 6. 2008 DEN DĚTÍ  
14 hod. -  dětské hřiště u obchodního domu 

Změna programu vyhrazena Kulturní komise

PŘIJMĚTE POZVÁNÍ

Stará škola z roku 1808
Foto: Boris Vítkovič (1982)

Demolice staré školy v roce 1985
Foto: Antonín Špaček
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Velikonoce (ze staro-
českých slov „veliká noc“)
patří k nejstarším svátkům.
Jejich podstatou z dob před-
křesťanských bylo vítání
přicházejícího jara, nového
vegetačního období. Poprvé
se objevují u Židů jako
památka na vysvobození
Izraelitů z Egypta. Svátky jara
slavili různou formou již staří
Slované a Germánci.

Křesťanské Velikonoce
jako svátek umučení a vzkří-
šení Ježíše Krista patří k zá-
kladním pohyblivým svátkům.
Velikonoce se slaví vždy první
neděli po prvním jarním
úplňku. Předznamenávají je

postní týdny, které vystřídaly masopustní veselí.
Půst znamená čas pokání, je věnován výzvám ke kajíc-

nosti a proměně způsobu života. V katolických kostelech
i mimo ně, např. na poutních či jinak památných místech, se
konají pobožnosti křížové cesty. Má čtrnáct zastavení, ob-
vykle znázorňovaných obrazy nebo jednoduše kříži s čísli-
cemi. Její dnešní podoba vychází z líčení čtyř evangelistů
Matouše, Marka, Lukáše a Jana a ustálila se a rozšířila v ka-
tolické církvi v 17. století. Šest set metrů musel Ježíš s křížem
na rameni urazit z jeruzalémského soudního paláce na gol-
gotské popraviště, které už bylo za městskými hradbami. Půst
trvá čtyřicet dní a začíná Popeleční středou, kdy se připomíná
příběh o Ježíšově překonání pokušení na poušti, a končí Květ-
nou nedělí, která zahajuje svatý velikonoční týden. Říká se
mu také Pašijový nebo Velký. Právě v něm si křesťané ještě
intenzivněji než kdykoliv jindy připomínají poslední chvíle
Ježíšova pozemského života, jeho lidské utrpení i jeho
potupnou a bolestivou smrt na kříži.

Svatý týden tvoří Modré pondělí (modré podle látky,
která se v kostele na oltáři v ten den vyvěšuje), Šedé úterý
a Škaredá středa (den, kdy Jidáš zradil Ježíše). Poslední tři
dny tohoto týdne se nazývají velikonoční triduum. Jde o Ze-
lený čtvrtek  (den poslední večeře Páně, při níž se Ježíš loučil
s apoštoly), kdy se měly jíst pokrmy zelené barvy – špenát,
zelené bylinky, zelená polévka, aby se obnovila síla lidského
těla. Mládež chodila po vsi s řehtačkami – ty nahrazovaly zvuk
zvonů, které „odletěly do Říma“. Věřící si připomínají poslední
večeři Páně s jeho učedníky, kdy Ježíš symbolicky proměnil
chléb ve své tělo a víno ve svou krev.

Na Velký pátek (den ukřižování Ježíše Krista) měla sym-
bolický význam voda, která znamenala nejen očistu, ale
i zdraví pro jednotlivce. Je „Velkým“ proto, že je dnem našeho
vykoupení. Věřící jdou do kostela uctít svatý kříž, na kterém
zemřel Kristus, jenž na sebe vzal hříchy celého světa. Bílá
sobota připomíná Ježíše ležícího v hrobě. Před kostely se zakládá
tzv. nový oheň (pálení Jidáše). Bílá se nazývá podle oděvu těch,
kteří byli tento den křtěni. Věřící se chystají oslavit vzkříšení.
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně začíná večer svěcením ohně,
zapálením velikonoční svíce a svěcením křestní vody.

Hod boží velikonoční (neděle) – největší svátek v roce.
Ježíš vstal z mrtvých a zjevil se přátelům za svítání prvního

dne po sobotě , která
byla podle židovského
kalendáře posledním
dnem v týdnu. Proto
křesťané nazvali neděli
dnem Páně. Každá
neděle v roce je tedy
vlastně oslavou Veliko-
noc a Ježíšova vzkří-
šení. Byl to den, který
se prožíval v rodinném
kruhu. Celá rodina se
sešla u svátečně
prostřeného stolu,
otec loupal vařené
vejce a rozdělil je na
tolik dílků, kolik bylo
přítomných osob.
Podle tohoto zvyku
platilo, že každý člen
rodiny se v průběhu
roku zase šťastně vrátí
domů. Kostely jsou
slavnostně vyzdobeny.

Název Velikonoční pondělí – červené pondělí byl odvozen
od barvy kraslic, které se většinou barvily na červeno. Je to
ryze lidový, nikoliv církevní svátek. Říká se mu také pomláz-
ka, kterou se lidé na celý další rok omladí. Síla mladého prutu
má působením dotyku přenést na člověka sílu, svěžest
a zdraví. Proto také mládenec, který přišel první na koledu, byl
nejštědřeji obdarován. Hospodyně si od něj vzala pomlázku
a pošlehala s ní dobytek. Chlapci vycházeli s ozdobenou pomláz-
kou brzy za svítání šlehat děvčata a vyhánět z nich lenost.
Lidové prostředí spojilo jednotlivé dny Svatého týdne s pra-
starými, často až do pohanských dob sahajícími, obyčeji.
Mnohé z nich dávno zapadly v zapomenutí, některé se udržují
dodnes a jiné se opět křísí k životu. Pro většinu lidí v českých
zemích zůstávají Velikonoce svátky jara.  

Antonín Špaček 

VELIKONOCE

CHARITA ROZŠIŘUJE NABÍDKU KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

Charitní pečovatelská služba poskytuje svou péči
bezmála 150 uživatelům. Mezi ně patří zejména lidé, kteří jsou
z důvodu stáří či zdravotního postižení závislí na pomoci jiné
osoby. Jedná se především o služby typu: zajištění chodu
domácnosti jako jsou nákupy, úklid, praní a žehlení prádla
apod., zajištění osobní hygieny, koupele, pedikúra, masáže,
donáška obědů, příprava a podání stravy, doprovod a dovoz
k lékaři a na úřady, dohled nad uživateli, pomoc při oblékání,
při chůzi apod. Hlavním sídlem je Dům s pečovatelskou
službou v Bystřici nad Pernštejnem, Hornická ul. 643,  kde
provoz zabezpečuje 8 pečovatelek.  V nedaleké Nedvědici fun-
guje i terénní služba. Pečovatelky je možno kontaktovat i ve
Žďáře nad Sázavou. Žďárská pobočka Charitní pečovatelské
služby sídlí na místní poliklinice. 

V současné době rozšiřuje charita i sklad svých kompen-

začních pomůcek. Jedná se o pomůcky, které kompenzují,
tedy dorovnávají či nahrazují. Pomáhají při nedostatečnosti
různých funkcí lidského těla, které jsou změněny v důsledku
onemocnění. Při péči je možné nově využívat například
nafukovací vanu, která umožní celkovou hygienu a zážitek
z koupele, aniž by osoba opustila lůžko. Další novinkou je
nafukovací bazének pro mytí vlasů přímo vleže. Zejména
osobám zcela imobilním je určen vanový elektrický zvedák.
Právě tyto pomůcky umožní zajištění důstojné hygieny
uživatelů pečovatelských služeb. V případě zájmu či poskytnutí
bližších informací je možné kontaktovat vedoucího Charitní
pečovatelské služby pana Miroslava Prudkého, a to na
telefonním čísle  566 551 766 nebo  777 155 374.

Tisková zpráva ze dne 6. 2. 2008

Velikonoční pohlednice z roku 1908
Z archívu Jany Hriadelové

Velikonoční pohlednice z roku 1925
Z archívu Jany Hriadelové
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Tradice divadla v Brně sahají až do obrozeneckých dob.
Tendence založit v Brně druhou činoherní scénu existovaly
ještě za první republiky, ale až po válce, hned koncem května
1945, se podařilo skupině mladých divadelníků získat licenci
k provozování druhé činoherní scény. Soubor začal působit
pod názvem Svobodné divadlo. Od roku 1962 bylo divadlo
přejmenováno po bratřích Mrštících. Název Divadlo bratří
Mrštíků se udržel až do roku 1988, kdy byla tato scéna násilně
sloučena s divadlem Večerní Brno a Loutkovým divadlem
Radost pod jeden název Brněnská divadla. Monstrózní celek
se naštěstí po sametové revoluci rozpadl a z Divadla bratří
Mrštíků se stalo Městské divadlo Brno.

Současným ředitelem a šéfrežisérem divadla je  Stanislav
Moša, pod jehož vedením divadlo zásadně změnilo umělecký
kurs. Přestavba činoherní scény na Lidické a výstavba nové
hudební scény pro 700 diváků je především jeho užitečnou
aktivitou a zásluhou.  

Divadlo má na svém kontě - od svého počátku do součas-
nosti -  více než 600 premiér a těžko počitatelné množství repríz.

Pro obecenstvo je natolik zajímavé, že od roku 1995 jsou
představení permanentně vyprodána a navíc v každém roce
je odehráno na 150 představení v zahraničí. Příčinu lze  nalézt
jak v mimořádně vysoké úrovni realizace všech inscenací, tak
i v jedinečném repertoáru divadla, které uvádí převážně
originální a původní díla, jež nejsou jinde k vidění. Ve dvou
divadelních domech působí celkem tři soubory, které však
spolupracují ve všech divadelních žánrech.

Každou sezonu je uvedeno 10 nových inscenací – 5 čino-
herních a 5 hudebních. U většiny z nich se jedná o novinky

uváděné v naší zemi poprvé. Divadlo disponuje výjimečným
hereckým souborem, který v činoherní i v muzikálové pro-
dukci jen těžko nachází srovnatelnou konkurenci.

Prestižní Cenu Thálie obdrželi Radka Coufalová – Vidlák,
Dušan Vitázek, Alena Antalová, Markéta Sedláčková, Petra
Jungmanová, Zdena Herfortová.

Na tuto cenu byli rovněž v minulých letech nominováni
Jitka Čvančarová, Zdeněk Junák, Martin Havelka, Rudolf
Krátký, Roman Vojtek, Jan Apolenář a znovu Zdena Herfortová.

Za rok 2007 jsou nominováni na Cenu Thálie Erik Pardus
(držitel Ceny Českého divadla 2007 za mimořádný herecký
výkon v dramatu V jámě lvové) - je nominován za zcela
unikátní výkon v dramatu Smrt Pavla I., Petr Štěpán a Jitka
Čvančarová - oba jsou navrženi na Cenu Thálie za vynikající
ztvárnění Darryla a Sukie v muzikálu Čarodějky z Eastwicku.

K úspěšným představením patří například muzikály Jesus
Christ Superstar, Cikáni jdou do nebe, Josef a jeho úžasný pe-
strobarevný plášť, Zahrada divů, Koločava, Markéta Lazarová,
My Fair Lady (ze Zelňáku),  Odysseia, Sny svatojánských nocí,
Svět plný andělů, West Side Story. 

Mezi činohrami vynikají Brouk v hlavě, Sluha dvou pánů,
Poprask na laguně, Marie Stuartovna, Máj, V jámě lvové, Jak
je důležité míti Filipa.

Kulturní komise by vám ráda nabídla možnost některé
z těchto představení navštívit.

První zájezd se uskuteční na komedii Jak je důležité míti
Filipa 5. dubna 2008. Zájemci, kteří se budou chtít zúčastnit
následujících divadelních představení, mohou získat infor-
mace na plakátech a na Úřadu městyse Nedvědice.

Martina Čermáková

MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO

V podvečerních hodinách od 25. do 29. 2.
2008 ožila v této době jinak již

ztichlá budova Základní školy
v Nedvědici nebývalým ruchem.
Ve spolupráci Kulturní komise
městyse Nedvědice a Základní
a mateřské školy Nedvědice zde

totiž probíhala další část celostát-
ního projektu „Celé Česko čte

dětem“. 
Projekt vznikl proto, aby si společnost

uvědomila, jak ohromný význam má hlasité čtení dítěti pro
jeho emocionální vývoj a pro formování návyku číst si
v dospělosti. Vědci a praktikové shodně tvrdí, že pravidelné
hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť
a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morál-
ního chování, posiluje jeho sebevědomí. Hlasité předčítání
v přátelské atmosféře je spolehlivý a účinný způsob, jak se
může čtení stát pro dítě stejně přitažlivým, či dokonce ještě

přitažlivějším než televize.
Právě to je ta správná cesta
jak dítěti projevit svou lásku,
nenásilně rozvíjet jeho jazy-
kové dovednosti a všeobecné
vědomosti a formovat jeho
vlastní návyk a potřebu číst si
s chutí rovněž v dospělosti. 

V nedvědickém čtení pro
děti i širokou veřejnost se vy-
střídaly tyto osobnosti: zpě-
vačka Ida Kelarová, šéf
zpěvohry a herec Městského
divadla Brno Igor Ondříček,
galeristka a bývalá herečka

divadla Večerní Brno Stanislava Macháčková, učitel nedvě-
dické školy Petr Vejrosta a umělecký šéf muzikálového
souboru a herec Městského divadla Brno Petr Gazdík. Svou
„troškou do mlýna“ přispěli i Pavel Vejrosta a Petr Čermák,
starosta a místostarosta městyse Nedvědice. V rámci čtení
zazněly úryvky z dětských knih, ať již dobrodružných či pohád-
kových, Petr Vejrosta představil i svou vlastní tvorbu. Vždy
po čtení následovala beseda se vzácnými hosty, kde o zají-
mavé dotazy nebyla nouze. 
Celý program byl většinou zakončen autogramiádou, očeká-
vanou zvláště dívčí částí publika.

Přes počáteční rozpačitou účast posluchačů neustále
přibývalo, takže se jich v průběhu týdne zúčastnilo celkem 225.
A jejich ohlasy svědčily o tom, že šlo vždy o příjemně strávené
chvilky, které dětem ukázaly, že kniha může být stejně zají-
mavým společníkem jako televize či osobní počítač.
Čtenářem se totiž nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu.

Antonín Špaček

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

Petr Gazdík při autogramiádě
Foto: Antonín Špaček

Igor Ondříček
Foto: Antonín Špaček
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V sobotu 9. února 2008 uspořádal HC Nedvědice
na zimním stadionu turnaj čtyř družstev, který symboli-
zoval minulost a současnost hokeje v Nedvědici.
V zajímavém souboji se vzájemně utkali:  

BÝVALÍ HRÁČI NEDVĚDICE
OLD BOYS NEDVĚDICE
JUNIOR NEDVĚDICE
HC ŠERKOVICE

Vítězem se stalo družstvo HC Šerkovice, ve kterém
hrají odchovanci mládežnických družstev HC Ned-
vědice.

Za krásného počasí se zajištěným občerstvením to
byl jistě velmi pěkně strávený den při sportu
i vzpomínkách na minulá léta.

Jiří Šmíd  

70  LET  HOKEJE V NEDVĚDICI 1938 – 2008

V semifinále porazil HC Nedvědice Minervu
Boskovice dvěma vítěznými zápasy a podlehl HC Břeclav
také ve dvou zápasech. Tím pro HC skončila sezóna,
kterou můžeme hodnotit jako úspěšnou. Rok 2008 je
jubilejním rokem hokeje v Nedvědici, neboť letos uplyne
70 roků od přihlášení družstva do soutěží. Především je
nutné ocenit skutečnost, že soutěž nebyla nikdy
vynechána a právě díky hokeji se stala Nedvědice
známou mezi hokejovými fanoušky z celé republiky.
Historii ledního hokeje v Nedvědici vzpomeneme v pod-
zimním čísle Zpravodaje.

Petr Havíř 

HC NEDVĚDICE UZAVŘEL SEZÓNU
2007 – 2008

Poř. Mužstvo Z V R P VG OG B

1. HC Mor. Budějovice 22 19 0 3 146 49 38

2. HC Břeclav 22 16 2 4 128 53 34

3. HC Nedvědice 22 13 6 3 111 68 32

4. HC Spartak Velká Bíteš 22 12 4 6 103 73 28

5. HC Uherský Brod 22 12 2 8 99 83 26

6. HC Uherské Hradiště 22 10 4 8 94 83 24

7. Hokej Uherský Ostroh 22 9 3 10 83 90 21

8. HC Grewis Plumlov 22 8 1 13 73 119 17

9. HC Blansko „B“ 22 6 3 13 70 107 15

10. SK Minerva Boskovice 22 4 4 14 58 101 12

11. TJ Sokol Čechočovice 22 5 0 17 69 140 10

12. HLC Bulldogs Brno 22 2 3 17 54 122 7

Foto: Stanislav Krejčí

Foto: Stanislav Krejčí
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