
Vážení spoluobčané,
po delším zvažování, o čem je třeba Vás informovat v tomto

čísle Zpravodaje, jsem se rozhodl zaměřit tentokrát svoje slovo
na oblast, která ovlivňuje bezprostředně život každého z nás a
kde potřeba řešení se stává stále naléhavější. Rozhodl jsem se
tak i přesto, že od uzávěrky minulého čísla Zpravodaje se stalo
mnoho důležitých či zajímavých událostí, které by za zveřej-
nění také stály.

Ptáte se, co je tak důležité, že vše ostatní může počkat do
dalšího čísla?  Jde o provoz systému sběru, třídění a odvozu
odpadů. Rada městyse se problematikou odpadů zabývá prů-
běžně a dlouhodobě. Důvodů, proč  tak činí, je jistě mnoho. Po-
kusím se nyní alespoň některé z nich popsat. Především je
nutné si uvědomit, že produkce odpadů vždycky byla, je a bude
průvodním jevem existence lidské společnosti. Nikdy v minu-
losti však otázka likvidace odpadů nebyla tak naléhavá, jako
v současné době. A Nedvědice se svou místní částí Pernštejn
není výjimkou. Proto je třeba ještě více než dosud se soustře-
dit nejen na samotnou produkci odpadů, ale také na jeho
množství a především na způsob jeho sběru a třídění. Považuji
za potřebné v této souvislosti podrobně vysvětlit nám všem to,
jak v současné době systém sběru, třídění a svozu odpadů v
Nedvědici funguje, jak by fungovat měl, jak je to s ekonomi-
kou provozu systému a v neposlední řadě co vše ovlivňuje cenu,
kterou každoročně všichni občané, chataři a od roku 2008 nově

i podnikatelé a živnostníci platíme za zapojení do tohoto sys -
tému. Pokud následující věty pomohou alespoň trochu ke zvý-
šení naší společné povědomosti o nutnosti třídit odpady a
fakticky také přispějí ke zvýšení množství vytříděného odpadu,
pak to jistě bude náš společný úspěch.

A nyní již konkrétně. V roce 2007 jsme v Nedvědici a na
Pernštejně vyprodukovali 289 tun netříděného, tzv. směsného
komunálního odpadu. To mimo jiné znamená, že na každého
poplatníka připadá asi 195 kg. Toto množství by zcela jistě tak
vysoké být nemuselo, neboť je jasné, že tento odpad obsahuje
vysoké procento recyklovatelných surovin, jako jsou papír, le-
penka, plasty, sklo, kovy, bioodpad, ale také odpady spalitelné,
a dokonce i odpad nebezpečný a elektroodpad. Tím se zbytečně
zvyšuje množství netříděného odpadu, za jehož svoz a likvidaci
(uložení) platíme jako u jediného druhu odpadu podle jeho
váhy. U ostatních druhů odpadu – vytříděného, je naopak mezi
městysem a svozovou firmou sjednána paušální částka, která
je stejná bez ohledu na množství toho kterého odpadu. U od-
padů odkládaných do nádob (kontejnery a popelnice) pak pla-
tíme ještě za každé jedno vysypání takové nádoby. To se týká
v našem případě pouze skla a samozřejmě již zmíněného směs-
ného komunálního odpadu. Je tedy evidentní, že i z ekono-
mického hlediska se nám všem vyplatí odpady třídit, neboť čím
větší množství odpadu se nám společně podaří vytřídit, tím
méně zůstane odpadu nevytříděného, a v konečném důsledku
tím méně zaplatí každý z nás formou “poplatku za popelnici”.

Uplynulým odstavcem jsem se dostal do oblasti popisu
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toho, jak systém dosud fungoval a částečně ještě stále funguje.
V posledním loňském čísle Zpravodaje jste byli informováni o
tom, že zastupitelstvo schválilo poměrně zásadní změnu v za-
pojení do systému sběru a svozu odpadů pro podnikatelské
subjekty mající provozovny na některém ze dvou našich ka-
tastrů. Dosavadní praxe byla taková, že jen menší část podni-
katelů měla uzavřenu smlouvu na sběr a likvidaci odpadů z
jejich podnikatelské činnosti se svozovou firmou. Tak bylo
dlouhé roky běžnou praxí, že odhadem až 75 % odpadů vzni-
kajících z podnikatelské činnosti končilo v běžných “občan-
ských” popelnicích nebo ve veřejně přístupných kontejnerech
na netříděný odpad, kontejnery na sklo byly pravidelně plněny
prázdnými láhvemi z některých restauračních zařízení, našli
se i takoví podnikatelé, kteří odpady ze své činnosti odkládali
na různá zákoutí v okolí Nedvědice a Pernštejna.  K výše zmí-
něné zásadní změně přistoupili zastupitelé po velmi důkladné,

asi půl roku trvající diskusi, podložené mnoha rozbory z pod-
kladů našeho účetnictví a evidence, ale i z podkladů svozové
firmy, tedy TS Bystřice n. P. Změna spočívá v následujícím: dle
zákona o odpadech je každý podnikatel a živnostník povinen
doložit, jakým způsobem nakládá s odpady ze své podnikatel-
ské činnosti. Po dohodě se svozovou firmou bylo všem uvede-
ným subjektům umožněno – nabídnuto uzavření smlouvy s
provozovatelem systému sběru, třídění a svozu odpadů, tedy s
městysem Nedvědice. Součástí takové smlouvy je samozřejmě
poplatek, který byl stanoven dle druhu podnikatelské činnosti
a vycházel z výše poplatků, účtovaných některými svozovými
společnostmi. Cílem tohoto opatření je dosáhnout stavu, kdy za
likvidaci odpadů nebudou platit jen občané, ale všichni původci
odpadů včetně podnikatelských subjektů. Chtěl bych na tomto
místě poděkovat těm z Vás, kteří jste pochopili smysl uvede-
ného opatření, nechápete jej jako útok na Vaši podnikatelskou
činnost, nýbrž jako její logickou součást a smlouvu s městysem
jste již uzavřeli.

Další opatření se snaží městys realizovat průběžně. Cílem
těchto opatření je jednak ochrana našeho životního prostředí a
také úspora finančních prostředků každého z nás. Mám na
mysli např. rozšíření možností ke třídění odpadů a nabídnutí
dalších možností, jak některé vytříděné odpady odevzdávat:
• nákupy nových plastových kontejnerů (zelených) na ba-

revné sklo jednak jako náhrada za staré kovové a jednak s
cílem zvýšit počet stanovišť

• pronájem nových plastových kontejnerů (bílých) na bílé
sklo

• zřízení odkládacího místa na papír ve dvoře základní školy
• bezplatné získání kontejnerů na odkládání baterií a drob-

ných elektrospotřebičů, umístěných ve vestibulu obchod-
ního domu a v základní škole

• zřízení odkládacího místa na polystyren v garáži obchod-
ního domu díky aktivitám firmy Nedos

• organizování dobrovolných sbírek ve spolupráci s Diecézní
charitou s cílem odkládat bezplatně část nepotřebných tex-
tilií, hraček atd.

• organizování sběru nebezpečného odpadu, kompletního
elektrozařízení a nebezpečného odpadu

• organizování sběru velkoobjemového odpadu, který sice
není odpadem tříděným, ale i když jsou odvoz a uložení na
skládce Bukov velmi drahé, je opatření chápáno jako služba
pro občany, vedoucí ke snížení množství odpadu na černých
skládkách 
Zvláštní zmínku bezesporu zaslouží odpad, jejž bych nazval

odpad volně odkládaný projíždějícími dopravci, turisty, cha-
taři, chalupáři, ale i místními občany, který se se železnou pra-
videlností objevuje na místech, jako je parkoviště u koupaliště,
zadní Pernštejn, parkoviště u hradu Pernštejn, Žleb, okolí vět-
šiny chatových lokalit, obecně příkopy okolo silnic a jinde. 
Lik vidace takto produkovaného odpadu nejvíce zatěžuje obecní
rozpočet, a tedy naše peněženky. Navíc velmi hyzdí a ničí naše
společné životní prostředí a krásnou přírodu, za kterou k nám
do Nedvědice a okolí přijíždí každoročně mnoho turistů.

Jak jsem již uvedl v úvodu, rada se pravidelně otázkou od-
padů zabývá. Je si velmi vědoma skutečnosti, že se zatím ne-
podařilo zajistit možnost likvidace bioodpadů a stavebních
sutí. Domnívám se, že právě řešení odpadového hospodářství
je jednou z oblastí, která se přímo nabízí k řešení v rámci loni
založeného Mikroregionu Pernštejn. Jsem rád, že tuto vizi po-
tvrdili i občané většiny členských obcí Mikroregionu svými od-
pověďmi v odevzdaných dotaznících. Proto po schválení
„Strategie rozvoje Mikroregionu“ bude hledána shoda všech
nebo alespoň většiny členských obcí, jak v rámci Mikroregionu
problematiku odpadů řešit co nejefektivněji z pohledu ekono-
mického, šetrnosti k přírodě a životnímu prostředí a co nejpo-
hodlněji a nejvýhodněji k potřebám všech občanů členských
obcí. Věřím, že shodu se podaří najít a snaha vyvrcholí po  dá -
ním žádosti o dotaci z Operačního programu životního pro-
středí na zřízení sběrného dvora, kompostárny či jiného
podobného zařízení, jehož výstavba by dlouhodobě vyřešila v
našem regionu problematiku odpadů.

Vážení spoluobčané, podnikatelé, chataři a další nejmeno-
vaní. Věřím, že Vy všichni, kteří jste pokus o podrobné vysvět-
lení způsobu fungování systému sběru, třídění a svozu odpadů
v Nedvědici dočetli až na toto místo, chápete neodkladnou nut-
nost snižování nebo alespoň nezvyšování produkce odpadů a
potřebu jejich maximálního třídění. Vždyť pochopení toho, jak
věci fungují, jak by fungovat měly a čím jsou ovlivňovány, je
základním předpokladem toho, jak docílit změny chování
všech zúčastněných směrem k cílovému stavu, tedy abychom
všichni třídili maximální možné množství odpadů. Já Vám za
Vaše pochopení a změnu chování již nyní děkuji a přeji nám
všem při třídění odpadů hodně trpělivosti a vytrvalosti. 

Závěrem mi ještě dovolte, abych Vám popřál příjemně strá-
venou dovolenou, našim dětem pěkné prázdniny a nám všem
dostatek všeho, co k nadcházejícím letním měsícům patří a co
je nám příjemné.

Ing. Pavel Vejrosta

Jarní úklid kolem Nedvědičky
Foto: Vladimír Štarha
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V období od uzávěrky posledního čísla Zpravodaje se Rada
městyse Nedvědice (RMN) sešla 6x a mimo jiné jednala o ná-
sledujících záležitostech:
- schválila nabídku na instalaci informačního systému v Ned -

vědici
- doporučila zastupitelstvu schválit uzavření smlouvy o

smlouvě budoucí s Ing. M. Baksou
- doporučila zastupitelstvu schválit koupi pozemků p. č. 198/3,

198/4 a 198/5 
- schválila prominutí poplatku za pronájem sokolovny na

sportovní ples
- schválila přidělení zakázky malého rozsahu – opravy křížků

a božích muk p. P. Cvrkalovi
- doporučila zastupitelstvu schválit čerpání rezervního fondu

ZŠ a MŠ Nedvědice ve výši 101.246,91 Kč
- schválila jmenování p. Radomíra Hájka, DiS novým členem

Kulturní komise Rady od 1. 4. 2008
- schválila Ceník městyse platný od 1. 4. 2008
- schválila rozpočtové opatření č. 1/2008
- doporučila zastupitelstvu schválit uzavření smlouvy o

smlouvě budoucí s manželi Řičánkovými
- doporučila zastupitelstvu schválit uvolnění částky do 75 tis.

Kč z rozpočtu městyse na r. 2008 na finanční spoluúčast k
žádosti o dotaci na vypracování úpravy územního plánu –
nebylo realizováno

- schválila žádost penzionu Barborka o uspořádání kulturní
akce s hudební produkcí

- rozhodla po vyhodnocení cenových nabídek o zadání zakázky
malého rozsahu – parkoviště před ZŠ – firmě Potrusil Brno

- rozhodla o zadání zpracování projektové dokumentace na
stavbu dřevěných lávek přes Nedvědičku včetně chodníků

- zamítla žádost Ing. Baksy o prodej části pozemku p. č. 29/19
v k. ú. Nedvědice – přístupová cesta

- doporučila zastupitelstvu schválit žádost Ing. Baksy o prodej
části pozemku p. č. 29/19 v k. ú. Nedvědice pro stavbu ga-
ráže s podmínkami

- doporučila zastupitelstvu žádost pí. Pokorné o prodej části
pozemku p. č. 29/12 v k. ú. Nedvědice na stavbu garáže s
podmínkami

- uložila starostovi jednat s nájemci jednotlivých ordinací ve
zdravotním středisku o úpravách nájemních smluv

- uložila místostarostovi jednat s dalšími odbornými lékaři o
možnosti zřízení ordinace ve zdravotním středisku v Nedvě-
dici

- schválila rozpočtové opatření č. 3/2008
- schválila zveřejnění záměru na pronájem zimního stadionu

od 1. 6. 2008
- schválila vnitroorganizační směrnici o evidenci majetku
- schválila poskytnutí finančního daru SDH Nedvědice na

soutěž hasičských sborů okrsku Nedvědice 
- doporučila zastupitelstvu schválit žádost p. Beránka o pro-

dej části pozemku p. č. 756/3 v k. ú. Nedvědice s podmínkami
- doporučila zastupitelstvu schválit změnu územního plánu –

změna označení pozemku p. č. 118/11 v k. ú. Pernštejn s pod-
mínkami

- uložila starostovi odpovědět OV ČSBS na jejich dopis týka-
jící se výročí návštěvy TGM v Nedvědici

- uložila starostovi jednat s těmi občany, kteří bez právního
podkladu užívají pozemky či jiný majetek ve vlastnictví měs-
tyse

- schválila přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na
SPP 2008 ve výši 50.000,-Kč

- schválila prominutí poplatku za pronájem sokolovny za tu-
ristický pochod

- schválila podmínky vypsání výběrového řízení na obsazení
místa úředník obecního úřadu

- schválila rozpočtové opatření č. 4/2008
- vzala na vědomí zprávu o provedení prověrky bezpečnosti a

ochrany života při práci v MŠ za rok 2008
- projednávala program SPP 2008
- opakovaně projednávala způsob náhrady odepsané multi-

káry jiným vozidlem
- zamítla opakovanou žádost SDH Pernštejn o uvolnění fi-

nančních prostředků na nákup auta a navrhla jiné řešení

Ing. Pavel Vejrosta

Od uzávěrky minulého čísla Zpravodaje se uskutečnilo jedno jed-
nání Zastupitelstva městyse Nedvědice (ZMN).

ZMN č. 9 dne 7. 4. 2008:
- schválilo program jednání ZMN
- schválilo zprávu z RMN za období od 5. 2. 2008 do 31. 3. 2008
- schválilo Zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ Nedvědice za rok 2007
- schválilo čerpání rezervního fondu ZŠ a MŠ Nedvědice ve výši

101.246,91 Kč za účelem krytí ztráty z hospodaření za rok 2007
- schválilo Závěrečný účet městyse Nedvědice za rok 2007 bez vý-

hrad
- schválilo používání jmen soukromých osob při jednáních ZMN

plnými jmény
- schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s Ing. Baksou na

zřízení věcného břemene vstupu na pozemek p. č. 29/19 v k. ú.
Nedvědice v souvislosti se stavbou plynovodní přípojky k č. p. 
Nedvědice 307

- schválilo doplnění smlouvy směnné s pí. Trúchlou o předkupní
právo na pozemek p. č. 81/12 v k. ú. Pernštejn

- schválilo koupi pozemků p. č. 198/3, 198/4 a 198/5 v k. ú. Nedvě-
dice za cenu do 300,- Kč za m²

- schválilo ceny pro odkupy pozemků do majetku městyse za ceny
od 50,- Kč/m² bez stanovení horní hranice

- schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s manželi Řičán-
kovými na zřízení věcného břemene vstupu na pozemek p. č.
994/1 a 994/8 v k. ú. Nedvědice v souvislosti se stavbou kanali-
zační přípojky a její následnou údržbou a opravami k č. p. Ned-
vědice 35

- schválila delegaci starosty jako zástupce městyse Nedvědice na
valné hromady SVK Žďársko

- schválilo rozpočtová opatření č. 1/2008 a č. 2/2008
- doplnilo usnesení z minulého ZMN týkající se změn územního

plánu v tom smyslu, že uvedené změny mohou být realizovány
pouze za podmínky, že žadatelé plně uhradí náklady

- vzalo na vědomí Zprávu o hospodaření za rok 2007 a návrh roz-
počtu na r. 2008 DSO Tišnovsko

- vzalo na vědomí Závěrečný účet za r. 2007 a návrh rozpočtu na 
r. 2008 SVK Žďársko

- vzalo na vědomí návrh rozpočtu na r. 2008 Mikroregionu Pern-
štejn

Ing. Pavel Vejrosta

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE NEDVĚDICE

INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
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Po loňském jarním úklidu kolem řeky Svratky se letos sešla
podobně (málo) početná skupinka občanů, aby uklízela kolem
Nedvědičky. V sobotu 15. března 2008 bylo sice ještě docela
chladno, ale nepršelo, a to stačilo k rozhodnutí 13 obětavých lidí,
aby přišli pomoci. A protože jsme od loňska měli zkušenosti,
mohli jsme hned pěkně zrána začít. Sbírali jsme láhve, jiné obaly,
staré boty, pneumatiku, baterie … kdo neviděl, těžko uvěří tomu,
co někteří naši spoluobčané odhazují. Je překvapivé myšlení lidí,
kteří by mohli za stejný poplatek obci, který stejně platí, odložit
nepotřebné do odpadních nádob, případně na místa k odložení
určená. Tito podivně myslící (spíše nemyslící) raději nepotřebné
věci odloží „za obec“ a … děj se, co děj. On to někdo uklidí. Tak
jsme právě po těchto uklízeli. Celých dvacet velkých pytlů jsme
nasbírali. 

Kam půjdeme uklízet příště? Kdo další přijde pomoci? Že i vy
chcete pomoci? Může každý. A nemusí čekat na příští jaro nebo
na příští výzvu. Pomoci může třeba tím, čím mnozí přispívají k
relativnímu pořádku v obci průběžně. Sbíráme příležitostně
„malý nepořádek“ a ukládáme do odpadkových košů. To může
skutečně dělat skoro každý.

Členové komise životního prostředí a její příznivci nejsou úkli-
dová četa po nepřizpůsobivých spoluobčanech, ale stejně zase
někdy někam uklízet půjdeme.

Petr Vejrosta

NAŠE NEDVĚDIČKA

Výstavy na nedvědické radnici mají dlouhou tradici a vyso-
kou úroveň. Nevybočila z ní ani letošní první výstava věnovaná
svátkům jara. Uskutečnila se v čase předvelikonočním ve dnech
21.- 22. března 2008.

K vidění byly vý-
tvarné práce žáků zá-
kladní školy, keramika
paní Martiny Hlouškové
a vazby květin paní
Jany Přidálkové. Pů-
vabně sestavená veliko-
noční výstava nabídla
návštěvníkům pestrou
ukázku dovedností a
současně byla námětem,
jak si v čase Velikonoc
vyzdobit svůj domov.

Děti z místní školy zde představily nepřeberné množství ná-
padů na velikonoční výzdobu. Vytvořily za pomoci svých učite-
lek úžasná dílka, jejich výrobky měly opravdu úspěch.
Pestrobarevná velikonoční vajíčka ze všech možných materiálů,
kuřátka a zajíčci, pomlázky, obrázky, perníčky - vše bylo podma-
lované dětskou fantazií a dovedností.

Šikovné ruce paní Martiny Hlouškové vyrábějí  keramiku.
Její tvořivost spolu s originálními nápady potěší nejedno lidské
srdíčko. Drobné barevné keramické výrobky, tentokráte s motivy
Velikonoc, oživily výstavní prostory.

Paní Jana Přidálková dokáže z květin vykouzlit neuvěřitel-
nou krásu. Velikonoční košík zářící barvami s vůní tulipánů, na-
rcisů, frézií, dále pak něžné věnečky z kočiček, velikonoční
aranžmá na stůl – stačilo si jen vybrat a trochu té nádhery si od-
nést domů na sváteční stůl.

Zastavit se, načerpat inspiraci, vdechnout atmosféru Veliko-
noc a zakoupit drobné dárky mohl opravdu každý, kdo na vý-
stavu zavítal.

Martina Čermáková

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA

V sobotu 5. 4. 2008 pořádala Kulturní komise Rady městyse Ned -
vědice zájezd do Městského divadla Brno na představení Jak je dů-
ležité míti Filipa.

Cestou jsme se dozvěděli něco málo o his-
torii i současnosti divadla. Do Brna jsme do-
jeli s předstihem, a tak jsme měli možnost
zhlédnout ,,chodník slávy“, kam otiskují své
ruce herci, skladatelé nebo režiséři divadla.
Dále jsme si prohlédli areál muzikálové scény
a potěšili se pohledem na krásné ceny Thá-
lie, které letos získali pánové Erik Pardus za
mimořádný herecký výkon v dramatu Smrt
Pavla I. a Petr Štěpán za roli Darryla van
Horna v muzikálu Čarodějky z Eastwicku.

Potom už následovalo samotné předsta-
vení. Hra Jak je důležité míti Filipa je jedno z nejlepších děl an-
glické dramatiky. V zábavném gejzíru chytrého vtipu, kterým srší
všechny postavy, ať jde o sluhu nebo pána, je slyšet vlastní hlas dra-

matika Oscara Wilda. Tato komedie představuje dobové mravy, mí-
nění a názory, jež panovaly v lepších vrstvách viktoriánské Anglie
na sklonku století.

Jednu z hlavních postav tu ztvárňuje již
zmiňovaný Petr Štěpán. V dalších rolích mů-
žete vidět Viktora Skálu, Zdenu Herforto-
vou, Veroniku Poláčkovou, Máriu Lalkovou,
Jiřího Tomka, Evu Jelínkovou nebo Pavla
Kunerta.

Na všech zúčastněných bylo vidět, že se
jim představení líbilo a dobře se bavili. Proto
připravuje Kulturní komise Rady městyse
Nedvědice další divadelní zájezd na říjen to-
hoto roku. Zatím ještě nevíme, bude-li se jed-
nat opět o činohru nebo jestli ,,vyzkoušíme“

muzikál. Ale přesto doufáme, že na říjnové představení pojedou
všichni se stejným nadšením.

Kristýna Čermáková

JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA

Foto: Zdeněk Loukota

Foto: Petr Čermák

Foto: Petr Čermák

Foto: internetové stránky MD Brno
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SLAMĚNÝ KLOBOUK

Členové odboru KČT Nedvědice a příznivci se v neděli 
6. dubna 2008 vydali vítat jaro. Kam? Do Černé Hory. Autobus
nás zavezl do Lipůvky, odkud vycházela skupina na trasu 22 km,
a do Milonic, kde začínala trasa 13 km. Krásné jarní počasí a
vhodně zvolené trasy vedoucí výpravy Zdenou Kincovou byly zá-
kladem pro spokojenost účastníků.

Opravdové finále však přišlo až odpoledne. Setkání téměř ti-
sícovky turistů z jižní Moravy při příležitosti otevírání nové tu-
ristické sezóny v turistické oblasti "Moravský kras a okolí" bylo
na nádvoří černohorského pivovaru. Pelhřimovská „Agentura
Dobrý den“ zde uspořádala pokus o překonání rekordu v počtu
lidí, kteří „mají pod čepicí“. Sešlo se zde 823 lidí s čepicí na hlavě
a prokazatelně vloženým libovolným předmětem pod ní. A že jsou
na Moravě lidé s opravdovým smyslem pro humor a schopností
udělat si ze sebe trochu té legrace - o tom svědčí i pár ukázek ze
seznamu předmětů, které turisté měli pod čepicí: vrabčí hnízdo
i s ptáčky, svačinu, občerstvovací stanici, horolezecký sedák s de-
seti karabinami, jeden řemeslník přišel dokonce i s kovovým svě-
rákem, holčička se živým potkanem pod čepicí, paní s máslem
na hlavě ... Mezi aktivními účastníky nechyběli ani 4 psi, kteří

měli nejen čepici, ale i
něco pod ní.

Příjemné posezení
při country hudbě před-
cházelo vyhlášení vý-
sledků v několika
kategoriích. Členové naší
výpravy prožili další
krásný okamžik. Nedvě-
dická výprava byla třetí
nejpočetnější a vyhrála
tak 100 litrů nápojů z pro-
dukce pivovaru (pivo a li-
monády). Hlavně však
propagovala Nedvědici.
Všichni víme, že pozitivní
propagace není nikdy dost

.
Petr Vejrosta

Divadelní fandové u nás mají možnost navštívit velká kamenná
divadla, provozovaná většinou na vysoké umělecké úrovni, s rozsáh -
lým zázemím, s nákladným vybavením, ve kterých vystupují profe-
sionální herci, pro něž je divadlo hlavním nebo jedním
z hlavních zdrojů příjmů.

Naproti tomu však existují soubory, které nemají
žádnou vlastní scénu, jejich herci divadlo provozují
mimo své zaměstnání ve svém volném čase, ze záliby,
bez nároku na odměnu. Tato divadla se označují slovem
ochotnická. Jeden takový amatérský ansámbl mají
možnost pravidelně zhlédnout i příznivci divadla v Ned -
vědici.

V pátek 11. 4. 2008 nás opět po roce navštívili herci
vírského divadelního souboru, aby v sokolovně sehráli
představení komedie Eugena Labiche „Slaměný klo -
bouk“ v úpravě Jiřího Voskovce a Jana Wericha.

Představení provázely vynikající reference, a tím i
značné očekávání. O tom svědčí i velký zájem diváků, jichž se do-
stavilo na 180 a kteří prakticky téměř zaplnili sokolovnu. A určitě
nebyli zklamáni. „Víráci“ opět předvedli výborný výkon, který byl
od začátku až do konce provázen výbuchy smíchu, aby v závěru byl
odměněn dlouhotrvajícím potleskem publika.

Opět se prokázalo, že i v ochotnických souborech je možné na-
studovat a předvést divadelní představení na velmi slušné úrovni,
i to, že se stále ještě najdou lidé, kterým nejde o peníze, ale o radost

z hraní, kterou svým nadšeným vystoupením přenášejí i na diváky.
Za to jim nezbývá než moc a moc poděkovat a vyjádřit naději, že i v
příštím roce se s nimi na divadelních prknech nedvědické sokolovny
opět setkáme.

Antonín Špaček

ČERNÁ HORA PATŘILA TURISTŮM

Foto:  Antonín Špaček Foto:  Antonín Špaček

Foto:  Antonín Špaček

Foto:  Antonín Špaček
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Je 35 roků hodně? Málo? Jasně, podle toho, o čem je řeč. Pěta -
třicet úspěšných ročníků turistického pochodu pro veřejnost je,
myslím, docela dost. Když se šel v roce 1974 nedvědický pochod
poprvé, viděli jsme v cíli spokojené turisty. Byli sice většinou

unaveni po absolvované túře, ale byli šťastni, že si ověřili svoji
zdatnost, viděli nová krásná místa v okolí Nedvědice, setkali se
s kamarády a známými. Nejinak tomu bylo i letos. V sobotu 26.
dubna 2008 přilákal pochod Za krásami okolí Nedvědice úcty-
hodný počet 745 turistů. Nejdelší padesátku absolvovalo 18 vy-
trvalců, trasu 33 km šlo 21, 22 km 120, 15 km 194, 10 km 359
lidí. To jsou trasy pro pěší. A trasu 65 km do oblasti Víru jelo na
kole 33 cyklistů.
Odkud přijeli lidé do Nedvědice? Z blízkého okolí, tedy na pří-
klad z Černvíra, Tišnova, Doubravníka, Radešínské Svratky,
Boru, Bystřice nad Pernštejnem, Nového Města na Moravě, Víru,

Žďáru nad Sázavou, Kunštátu, Boskovic, Brna, Adamova, Vel-
kého Meziříčí, Borače, Štěpánovic, Štěpánova. Přijeli ale také
účastníci z Havířova, Šternberka, Prahy, Ostravy, Dvora Krá-
lové nad Labem a dalších míst. Jeden z velkých kladů je velký
zájem místních občanů, lidí z Nedvědice bylo na trasách tradičně
opravdu hodně.
Možná si mnozí účastníci ani neuvědomí, že pochod připravují
pořadatelé prakticky po celý rok. Sotva jsme zamkli dveře soko-
lovny s přicházející tmou v sobotu 26. dubna, už jsme začali plá-
novat ročník šestatřicátý. Aby se mohl pochod uskutečnit pro

tolik lidí a v takové po-
době, jak jej známe, po-
dílí se na jeho organizaci
více než 20 pořadatelů,
členové našeho odboru
KČT i další příznivci.
Letos to byli: Zdena Kin-
cová, Zdena Bartošová,
Ladislav Bartoš, Ing.
Jiří Daniel, Milada Da-
nielová, Miroslav Ku-
chař, Dr. Petr Čermák,
Ing. Božena Sedlářová,
Petr Kvasnica, Mojmír
Bohanes, Sylvie Zboři-
lová, Soňa Šikolová,
Ivana Kincová, Mgr.

Jana Tomanová, Mgr. Blanka Dračková, Dr. Jiří Šmíd, Ing. Miloš
Veselý, Kateřina Vejrostová, Kadlovi z Borače, Pustinovi z Bělče.
Chci jim i na tomto místě moc poděkovat. Za sebe, ale také velmi
významně za účastníky pochodu. Těšme se společně na sobotu
25. dubna 2009! Petr Vejrosta 

POPĚTATŘICÁTÉ

Jedenkrát do roka nastává den, kdy dívky, i ty hezké a
krásné, ze sebe ochotně udělají co největší šeredku. Čím škare-
dější, tím lepší. Tímto dnem je 30. duben – svátek čarodějnic.

Po zdařilé akci v loňském roce uspořádala i letos kulturní ko-
mise ve spolupráci s „Moravským svazem čarodějnic se sídlem v
Nedvědici“ 2. ročník sletu čarodějnic. V poslední dubnový pod-
večer se jich sešlo na fotbalovém hřišti větší množství, z nich bylo
25 v maskách. Z těch větších šel trošku strach, ty menší působily
spíše roztomile dětsky.

Radek Hájek a Pavla
Čechová připravili různé
sportovní soutěže, při kte-
rých čarodějnice ukázaly
svoji zdatnost. Odměnou
všem zápolícím byla
drobná pozornost v podobě
čarodějnice, netopýra, pa-
vouka či jiného kultovního
symbolu z keramické dílny
Martiny Hlouškové. Po
předání dárků provedly
čarodějnice společný
„oblet“ Nedvědice, usměr-
ňovaný Janou Přidálko-
vou.

Na 200 přítomných
účastníků mělo možnost
opéci si párky na malém
ohni či občerstvit se nápoji
všeho druhu v bufetu Ji-
řího Mitáše a jeho part-

nerky Kateřiny. Hlavní však bylo posedět si a popovídat s přáteli,
sdílet s nimi hezké chvíle. K tomu se o příjemnou pohodu posta-
rala svým hudebním vystoupením skupina MUSTAFO.

Se západem slunce došlo k zapálení velké vatry – symbolu
dnešního dne. Stejně jako za časů Keltů, kteří tuto noc slavili
jídlem, pitím, zpěvem, tancem a ohněm a veselili se a radovali z
pospolitosti, i na mnohé dnešní účastníky působil opojně pohled

do plamenů životadárného ohně, který nás po zimě zahřeje a na
popel změní všechny naše starosti a trampoty.

Když se v nočních hodinách rozcházeli návštěvníci domů,
hřál je nejen poslední zbytek ohně, ale především dobrý pocit z
příjemně stráveného večera a těšení se na první květnový den,
spojený s májovým polibkem pod rozkvetlou třešní.

Antonín Špaček

I LETOS VZLÉTLY

Foto:  Antonín Špaček

Foto:  Antonín Špaček

Foto:  Antonín Špaček

Foto: Edita Štarhová

Mont:Sestava 1  20.6.2008  10:29  Stránka 6



7

Je stále ještě mnoho pamětníků na školní akademie z let
2000 (u příležitosti 650 let od první zmínky o Nedvědici) a 2002
(několik výročí školy). Však děti, které jsou ještě ve škole, si
občas vzpomenou a půjčují si videonahrávku z vystoupení. Tehdy
se akademie uskutečnily na školním hřišti.

Mgr. Jana Tomanová (zástupkyně ředitele školy) přišla
někdy v zimě s nápadem uspořádat vystoupení v sokolovně. Však
sokolovna má letos významné výročí. Právě před 80 lety byl za-
hájen její provoz. Skloubení s kulatým výročím sokolovny se sice
nezdařilo, ale vystoupení žáků nedvědické školy nepochybně
ano. Motivem akademie se stal Den matek, a tak termín byl sta-

noven na neděli 11. května 2008. Podaří se nacvičit dobrý pro-
gram? Přijdou diváci? Bude prostředí v osmdesátileté sokolovně
vhodné? Další a další otázky si museli organizátoři klást a
hlavně: nezaleknout se jich.

Slunečný květnový den lákal k vycházkám, ale přilákal i di-
váky do sokolovny. Však připravený počet míst k sezení tak tak
stačil. Akademii zahájila pohádka Šípková Růženka. V pro-
gramu převažovala působivá taneční vystoupení. Tanec byl pro-
ložen písničkami, hrou na akordeon. Ti, kdo program připravili
a pomohli technicky zajistit, byli výsledkem své dlouhodobé
práce potěšeni jistě stejně jako osm desítek účinkujících a více
než dvě stovky diváků. Kdo program připravil? Byly to paní uči-

telky základní školy a vedoucí školních i mimoškolních kroužků
Mgr. Eva Nedomová, Mgr. Eva Kubíková, Mgr. Jitka Humpolíč-
ková, Bc. Leona Vejrostová, Mgr. Iva Prokůpková (ZŠ Nedvě-
dice), Bohuslava Nedomová, Marek Kubát a Eva Plochová (ZUŠ
Tišnov), Pavla Čechová (ASPV Nedvědice) a Radka Řezníčková
(SPV Nové Veselí). Významnou pomocí ke zdaru programu při-
spěli Mgr. Petr Punčochář, bratři Sedlářovi, Mgr. Blanka Dvo-
řáková, Mgr. Helena Marešová. Organizace akademie i samotné
vystoupení bylo v režii Mgr. Jany Tomanové. Není asi žádným
tajemstvím, že jak dospělí, tak děti věnovali hodně volného času,
aby vystoupení bylo tak zdařilé. Rád bych zde uvedl aspoň ně-
které úspěšné účinkující, těžko však volit někoho a jiného vyne-
chat. Nedvědická škola znovu dokázala, že jsou v ní šikovní žáci
a že když se jim nabídne vhodná příležitost, rádi se jí chopí. A to
je pak dobře nejen pro ně, ale i pro jejich rodiče, je to velký vklad
do budoucna.

Petr Vejrosta

ŠKOLNÍ AKADEMIE

Ve středu 5. března k nám do školy zavítali představitelé Ze-
manova dřevěného divadla z Brna, kteří si pro děti 1. stupně a
MŠ připravili karneval. Děti se na tento den už dávno předtím
velice těšily a přemýšlely, za jakou masku půjdou. Šikovné ma-
minky připravily dětem masky opravdu překrásné. O půl desáté
začalo v tělocvičně karnevalové dovádění. Děti tancovaly, soutě-
žily a zpívaly. Za své výkony byly odměněny sladkostmi nebo na-
fukovacím balónkem. Všem se karneval velmi líbil. Děkujeme
maminkám za spolupráci při výrobě masek.

Mgr. Eva Nedomová

MAŠKARNÍ KARNEVAL

Foto: Eva Nedomová

Foto: Antonín Špaček

Foto: Antonín Špaček

Foto: Antonín Špaček
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Dominik Nedoma je jedním z žáků 
6. ročníku ZŠ Nedvědice. Je ovšem také
žákem 5. ročníku ZUŠ Tišnov – akordeo-
nové třídy Nedvědice. Ve dnech 2. a 3.
května 2008 se uskutečnilo celostátní
kolo soutěže ZUŠ v sólové hře na akor-
deon v Teplicích. Do této soutěže postu-
pují jen vítězové krajských kol z celé
České republiky. Po vítězství v krajském
kole (konaném 28. 3. 2008 v Kuřimi) sou-
těžil Dominik Nedoma za ZUŠ Tišnov –
akordeonovou třídu Nedvědice ve III. ka-
tegorii. Celá soutěž je velmi náročná a má
hodně přísná pravidla. Skládá se z něko-
lika kol, do dalšího soutěžení smí postou-
pit jen vítěz předchozího kola. Žáci III.
kategorie hrají značně interpretačně ob-
tížné skladby zpaměti a to v časovém li-
mitu 5 až 7 minut. Jejich výkony
hodnotily poroty, sestavené ze zástupců
ZUŠ jednotlivých krajů, kterým předse-

daly významné osobnosti v sólové hře na
akordeon reprezentující naši republiku ve
světě – laureáti mezinárodních akordeo-
nových soutěží. Soutěžící musí podat
nejen vynikající výkon, ale jejich přednes
by měl zaujmout, oslovit posluchače. Do-
minik Nedoma v této soutěži podal tak
skvělý a obdivuhodný výkon, že byl od-
měněn dlouhotrvajícím potleskem nejen
posluchačů, ale i samotné poroty. Celo -
státního kola akordeonové soutěže v Te-
plicích se zúčastnilo 98 žáků, ve III.
kategorii soutěžilo celkem 11 soutěžících
a Dominik Nedoma získal 1. cenu, sou-
časně se stal absolutním vítězem této ka-
tegorie.

Dominikovi gratulujeme a do dalších
soutěží mu přejeme mnoho úspěchů.

Bohuslava Nedomová
učitelka ZUŠ Tišnov – pobočka Nedvědice

DOMINIK NEDOMA – VÍTĚZ CELOSTÁTNÍHO KOLA

Druhou květnovou neděli 2008 mířili hasiči hned po ránu do
Sejřku. Kde hořelo? Ale nehořelo přece. Hasiči jeli soutěžit. Sou-
těže v kategoriích mužů, žen a dětí se konají v našem okrsku
pravidelně už mnoho let.  Té letošní se zúčastnilo 18 družstev.
Ujčov postavil 3 družstva mužů, 1 družstvo dětí, Sejřek 1 druž-
stvo mužů, Lískovec 2 družstva mužů, 1 družstvo žen a 1 druž-
stvo dětí, Dolní Čepí 2 družstva mužů, Býšovec 1 družstvo mužů,
Nedvědice 2 družstva mužů, 1 družstvo žen a s Pernštejnem 1
družstvo mužů společné, Pernštejn ještě 1 družstvo mužů, Chléb-
ské 1 družstvo mužů. Mimo soutěž se zúčastnila také dvě druž-
stva mužů z jihočeské vesničky Nedvědice. Mimo soutěž proto, že

Jihočeši jsou zvyklí na jiný způsob průběhu soutěžního „zásahu“.
Za krásného slunečného počasí soutěžili všichni s maximál-

ním zaujetím, ale vítěz mohl být v každé kategorii jen jeden.
Mezi muži bylo tentokrát první družstvo Dolní Čepí B (na dru-
hém místě skončilo kombinované družstvo Nedvědice-Pern-
štejn), v kategorii žen zvítězily ženy nedvědické a v kategorii dětí
bylo první družstvo z Lískovce. Je to ale to nejdůležitější? Jistě,
každé vítězství potěší. Potěší i jiné přední umístění. Tato akce
však měla i jiný neméně významný cíl. Sešli se dobrovolní ha-
siči z našeho regionu, rodinní příslušníci, příznivci. Význam sou-
těže dokládá i účast starostů zúčastněných obcí. Nezapomeňme
na účast jihočeských hasičů z Nedvědic. Už od počátku osmde-
sátých let minulého století udržují obě Nedvědice (tedy morav-
ská Nedvědice a české Nedvědice) vzájemné kontakty. Setkání
hasičů i představitelů obou obcí bylo dalším příjemným kamín-
kem v mozaice vztahů.

Mnozí jsme zvyklí pořádat tyto a takové akce za poděkování.
Děkujeme si navzájem – starostové obcí hasičům za dobrovolnou
práci, hasiči starostům za podporu, diváci soutěžícím za snaživé
výkony, soutěžící divákům za to, že je přišli podpořit. Tak to má
být a je dobře, že tomu tak i je.

Petr Vejrosta

HASIČI V SEJŘKU

Dramatický kroužek ZŠ Nedvědice
uvádí

trochu klasickou,
trochu moderní,
trochu tragickou

a trochu komickou

pohádku
O Popelce

Představení se koná dne 30. 6. 2008 
v 19 hod. v sokolovně v Nedvědici.

Srdečně zvou účinkující – žáci 9. ročníku

POZVÁNKA NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

Dominik Nedoma
Foto: Radek Nedoma

Vítězné družstvo žen z Nedvědice
Foto: Petr Vejrosta

Foto: Vladimír Štarha
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Naše republika vznikla v roce 1918. Přestože prodělala za devět
desetiletí existence mnoho změn (rozloha území, politická orien-
tace), většina občanů ji vnímá jako svou vlast. V čele státu je tra-
dičně prezident. Prvním prezidentem byl Tomáš Garrigue
Masaryk. To jsou všeobecně známé informace. Někteří občané
Nedvědice však možná ale nevědí, že prezident republiky byl i v
Nedvědici a na Pernštejně. Kdy to bylo? Právě před 80 lety. Přes -
něji 17. června 1928.
Není už mnoho pamětníků Masarykovy návštěvy naší obce.
Obecní i školní kronika se však události podrobně věnují. Pan
prezident přijel tehdy od Tišnova přes Štěpánovice, Borač, Doub-
ravník a Černvír. Nedvědicí měl nejdříve pouze projet. Občané se

však rozhodli, že si nedají ujít příležitost a pana prezidenta na
rozcestí zastaví. Postavili tu slavnostní bránu, silnici posypali
trávou a kvítím. Přítomno bylo velké množství lidí od kolejí až k
bráně, na silnici u pomníku padlým i směrem k Pernštejnu. Když
se v 10.45 h prezident Osvoboditel se svým doprovodem objevil,
přítomní občané propukli v takový radostný jásot, jaký Nedvě-
dice dosud nezažila.
Za obec uvítal pana prezidenta starosta obce učitel Ladislav Ve-
selský slovy: „Pane prezidente, odpusťte nám, že měníme vyme-
zený program. Nechceme si dát ujít příležitost, když jedete po
půdě naší obce, abychom Vám neprojevili svou úctu a oddanost.
Pane prezidente, přicházíte do kraje chudého, příroda nám dala
v úděl jen ty hory, které kolem vidíte, ale zato srdce našeho lidu

je dobré a poctivé. My Vás, pane prezidente, vítáme a také aby
potomci naši měli památku, že Osvoboditel Masaryk jel po půdě
naší obce, prosím Vás, abyste se nám laskavě podepsal do na-
šich kronik.“ Pan prezident s radostí vyhověl. 
Dále hovořil Adolf Mistr za legionáře a jménem školních dětí po-
zdravil Ladislav Ludvík z Nedvědice (z Krčína), žák třetí třídy.
Marie Kroupová z Věžné, žákyně třetí třídy, pozdravila za dorost
Československého červeného kříže. A žákyně třetí třídy Julie Bí-
mová a Jiřina Krytinářová podaly panu prezidentovi kytice a Ji-
řinka recitovala báseň. Pan prezident poděkoval, rozloučil se a
pokračoval směrem k Pernštejnu. Na první bráně se bělal nápis
ze sedmikrásek: „Vítáme Vás!“. Na hradním nádvoří prezidenta

uvítali Vladimír Mittrowský se synem. Pan prezident si prohlédl
hrad, pozornost věnoval zvláště Rytířskému sálu. Poté pokračo-
val přes Smrček, Býšovec a Věchnov do Bystřice nad Pernštej-
nem a odtud přes Nové Město, Žďár a Velké Meziříčí zpět do
Židlochovic.
Zamysleme se nad významem návštěvy uznávané osobnosti v
naší obci. Zamysleme se také nad během života. Osm desetiletí
je historicky velmi krátká doba. Ovšem v životě člověka je to
úsek neuvěřitelně dlouhý. A ještě maličkost: Pozdravme na dálku
Jiřinku Krytinářovou z Pernštejna. Žije na Mitrově a možná i
ona si vzpomene na okamžiky, kdy recitovala báseň panu prezi-
dentovi.

Petr Vejrosta

TGM V NEDVĚDICI

Slýcháme někdy: „Jdu k Nutriím“, nebo „Bylo to až za Nu-
triemi“. My místní známe název místa vzadu ve Žlebě. Jak
vzniklo toto pojmenování?
Název „Nutrie“ pro místo s dnešním lyžařským svahem a něko-
lika chatami vznikl podle chovu nutrií, který tam v minulosti
vedl chatař František Vrba. Obýval (historicky) první chatu v
této lokalitě. Je situována u svahu (napravo z čelního pohledu)
v rohu nad cestou, která pokračuje dále do údolí. Před chatou
směrem ke svahu bylo pod sebou několik betonových nádrží, kry-
tých silným železným pletivem. Voda do nich přitékala z prame-
nité stružky z údolíčka nad chatou. Nutrie choval pan Vrba na
kožešinu. Byl velmi praktický a technicky nadaný člověk. Ve
svahu u potoka (zhruba v místě pod dnešní lyžařskou chatou)
měl F. Vrba vyhloubený sklípek, kde měl vodní turbínku s dyna-
mem. Vyrobeným elektrickým proudem v chatě svítil. Mimo jiné
bylo o něm také známo, že za 2. světové války byl příslušníkem

československé armády v Anglii a absolvoval tam speciální vo-
jenský výcvik.
V té době (okolo r. 1960) byl pro nás školáky výlet na „Nutrie“
vždy něčím mimořádným. Cesta tam vedla přes „jedenáct po-
toků“ (myšleno brodů), koryto Žlebského potoka nebylo tehdy
ještě nějak upraveno a napřimováno. Brody byly přírodní, bez
úprav. Jen asi do poloviny Žlebu byla cesta průjezdná pro „dvoj-
stopá vozidla“ (tehdy hlavně koňské potahy na svážení dřeva).
Zbytek cesty tvořil jen chodník pro pěší v lese. Vedl po jehličí,
přímo vedle něho rostly v sezóně hřiby. V části lesa přímo nad
Vrbovou chatou se úspěšně chodilo na borůvky, vydatně tam
rostly i houby.

Bylo by jistě zajímavé, kdyby někdo mé vzpomínky z dětství
ještě doplnil.

Pavel Blahák    

U NUTRIÍ (Vzpomínky z dětství)

Příjezd TGM do Nedvědice
Z archívu Pavla Vejrosty

Uvítání TGM na Pernštejně
Z archívu Antonína Špačka

Mont:Sestava 1  20.6.2008  10:31  Stránka 9



10

Ne, nebudu připomínat životní ani jiná výročí literáta 19. sto-
letí Jana Nerudy. A to i přesto, že by si to nepochybně zasloužil.
Rada i komise životního prostředí chtějí znovu připomenout nám
všem, kteří žijeme v Nedvědici a na Pernštejně, také však těm,
kdo sem dojíždějí za rekreací, že třídit odpad je nezbytností. Před
dvěma třemi desetiletími jsme třídili jen něco málo (papír, textil,
kovy, možná sklo), dnes už třídíme mnohem více druhů odpadu.
Pokud si všímáme informací kolem sebe a pokud nám to není
úplně jedno, určitě si uvědomujeme, kam se ubírají myšlenky a
jak je důležitá realizace dobrého odpadového hospodářství.

Pan starosta na jiném místě informuje a vysvětluje naléha-
vou nutnost odpad třídit. V komisi životního prostředí jsme se
rovněž touto problematikou několikrát zabývali. Vysvětlování,
přesvědčování a dostatek informací jsou důležitými prvky a pro-
středky k úspěchu. I proto znovu uvádíme přehled druhů odpadu
a míst, kam je můžeme odkládat, tedy odpověď na úvodní neru-
dovskou otázku.
Občané:
Sklo – do kontejnerů, které jsou na několika místech v obci (od-
lišujeme sklo bílé a barevné). Městys platí smluvní paušál a za
každé vysypání kontejneru. Neplatí dopravu.
Plasty – do pytlů, které si každý může vyzvednout na radnici.
Dávají se na určená místa v úterý večer v sudém týdnu. Městys
platí smluvní částku 2 Kč + DPH za 1 pytel. Neplatí dopravu,
ani manipulaci s plnými pytli. Stlačené PET láhve, a tedy jejich
větší množství v jednom pytli, je pro nás výhodou.
Nápojové obaly TetraPack – jako plasty.
Kovy – firma ADID u nádraží.
Nebezpečný odpad – 2 x v roce dle informací radnice. Městys
platí dle ceníku svozové firmy (ks, kg), dále za manipulaci a za
každý kilometr dopravy.

Elektrozařízení – 2 x ročně dle informací radnice. Kompletní je
vybíráno bezplatně, nekompletní  - viz nebezpečný odpad.
Drobné elektrozařízení – do kontejnerů. Je to nová služba, v těch -
to dnech byly – budou umístěny k obchodnímu domu a ke škole.
Léky – do lékárny.
Monočlánky a baterie – do malých kontejnerů (škola a obchodní
dům). Bezplatně.
Papír – do školy (nebo do sběrny jinde). Bezplatně. Odváží zpra-
covatelská firma za úplatu, která je příjmem rozpočtu školy.
Staré oblečení – 1 x ročně bývá vyhlášená sbírka. Bezplatně. Ne-
použitelné kusy – viz netříděný odpad.
Stavební suť – objednat u TS v Bystřici n. P. odvoz, platí si každý
sám. Zaveze-li někdo na černou skládku, viz netříděný odpad.
Velkoobjemový odpad – 1 x ročně dle informací radnice. Bez-
platně. Městys platí za odvoz a uložení (dle hmotnosti).
Biologický odpad – pokud možno kompostovat na vlastním po-
zemku (jiné řešení zatím nemáme). Zejména větší množství od-
vézt na povolenou skládku.
Netříděný odpad – do popelnic. Vyvážejí se vždy ve středu ráno
v sudém týdnu. Městys platí za každou tunu odpadu, za každý
kilometr jízdy svozového vozidla, za každé jedno vysypání po-
pelnice, kontejneru, naložení z černé skládky.
Právnické osoby – stejně jako občané. Výjimky: Nebezpečný a
velkoobjemový odpad řeší samostatně. 
Majitelé rekreačních chat a chalup – stejně jako občané.

Tyto informace budou trvale na webových stránkách městyse
Nedvědice, kde budou občané informováni i o případných změ-
nách.

Petr Vejrosta, KŽP

KAM S NÍM?

Takový byl název akce, kterou kulturní komise připravila ke
dni dětí na neděli 1. 6. 2008. Jejími hlavními aktéry byli princi-
pálka a principál – členové Zemanova dřevěného divadla, ale
především děti se svými rodiči, jichž se v sokolovně sešlo více než
sedmdesát.

Děti byly okamžitě po zahájení vtaženy do představení. Po-
mocí písniček a soutěží prošly všechna roční období a procesto-
valy celý svět od Ameriky přes Afriku až do Japonska. A byly
velmi aktivní, některé se hlásily do všech soutěží, takže princi-

pál si musel vybírat, aby se dostalo na většinu z nich. Za účast i
umístění v soutěžích následovala drobná sladká odměna.

Akce byla velmi zdařilá. Program byl pečlivě připravený, děti
hravé a soutěživé a všichni byli s příjemně stráveným odpoled-
nem spokojeni. Škoda jen, že téměř letní počasí negativně ovliv-
nilo účast a rodiče s dětmi místo do sokolovny směřovali spíše k
vodě nebo do přírody. Ale nezoufejme, dětský den bude i příští
rok a třeba bude krásně pršet.

Antonín Špaček

HRAJEME SI S PÍSNIČKOU

Foto: Antonín Špaček

Foto: Antonín Špaček
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Placená inzerce
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Obnovená tradice vítání našich nových občánků měla svoje
2. pokračování v sobotu 12. dubna 2008. Na setkání v obřadní
síni nedvědické radnice byli pozváni rodiče a blízcí 8 miminek,
narozených ve 2. pololetí loňského roku a na začátku roku letoš-
ního. Příjemnou atmosféru obřadu vytvořily opět členky Nedvě-
dického pěveckého sboru Petry Cvrkalové Cvrčci. Organizátory
potěšilo, že se svými miminky přišli všichni pozvaní rodiče. V
průběhu obřadu se rodiče zapsali do pamětní knihy a obdrželi od
městyse Nedvědice věcný a finanční dar. Na závěr setkání podě-
koval starosta městyse paní Petře Glosr Cvrkalové za perfektně
připravený program nejen tohoto setkání, ale i spousty dalších
kulturních akcí a popřál jí mnoho štěstí v souvislosti s očekáva-
ným brzkým narozením miminka. Pavel Vejrosta

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ

I v uplynulých několika týdnech jsme velmi intenzivně pra-
covali na tom, aby Mikroregion Pernštejn získal všechny důležité
podklady a dokumenty, které jsou potřebné k přípravě projektů
určených k financování z krajských, státních či evropských do-
tačních titulů. Nejdůležitějším z těchto dokumentů je „Strategie
rozvoje Mikroregionu Pernštejn“. Byla dokončena v dubnu a již
5. května byla valnou hromadou schválena. Podařilo se vytvořit
vysoce profesionální a kvalitní materiál, na jehož zpracování se
podíleli i starostové všech osmi členských obcí. Poděkování patří
rovněž všem občanům členských obcí, kteří se zúčastnili kula-
tých stolů nebo věnovali svůj čas vyplnění a odevzdání dotaz -
níků.

Vzhledem ke skutečnosti, že se Mikroregion nachází na
území dvou krajů, je v nich nyní třeba dostat jej do povědomí
krajských úředníků. První z těchto aktivit byla prezentace „Stra-
tegie rozvoje Mikroregionu Pernštejn“, která proběhla 2. 6. 2008
v jeho sídle, tedy v Nedvědici. Kromě starostů členských obcí se

jí zúčastnila náměstkyně hejtmana kraje Vysočina Ing. Marie
Černá, radní kraje Vysočina Jaroslav Hulák a prezidentka Svazu
obchodu a cestovního ruchu ČR Ing. Helena Pískovská. V prů-
běhu prezentace připravené agenturou Dring consulting se hosté
živě zajímali o problémy Mikroregionu a členských obcí. S pří -

tomnými starosty diskutovali především o nastavení dotačních
pravidel v obou krajích tak, aby je mohly využívat i subjekty,
které leží na území více krajů. Zajímavá byla rovněž diskuse o
jednotlivých problémových oblastech a možnostech jejich řešení
včetně financování. 

Necelé dvě hodiny strávené v příjemném prostředí penzionu
Barborka hodnotili všichni zúčastnění jako velmi užitečné a pro-
spěšné. Věřím, že toto a další podobná setkání, která připravu-
jeme, nám pomohou k tomu, abychom co nejdříve mohli začít
podávat  žádosti o finanční prostředky na realizaci projektů tak,
jak jejich potřeba vyplynula ze Strategie rozvoje.

Pavel Vejrosta

MIKROREGION MÁ SVOJI STRATEGII

Cena inzerce ve Zpravodaji se mění z důvodu nově zavedeného
plátcovství DPH (19 %) takto:

Formát:
A4         4.000,- Kč
1/2 A4   2.000,- Kč
1/4 A4   1.000,- Kč
1/8 A4      500,- Kč
1/16 A4    250,- Kč

Řádková inzerce:
1 řádek (50 znaků) 60,- Kč, další řádky 1,- Kč/1 znak

„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, 602 754 739, e-mail: zpravodaj@nedvedice.cz

Uzávěrka příspěvků do čísla 3/2008 je 25. 8. 2008 

CENÍK INZERCE

Realitní kancelář e-Finance Reality hledá ve Vaší obci rodinné domy, chalupy, byty a stavební pozemky pro své klienty. 
Nabízíme rychlost, seriozní jednání a vyřízení všech formalit týkajících se prodeje nemovitosti, vše zcela zdarma. 

Neváhejte, a chcete-li prodat Vaši nemovitost, kontaktujte naši realitní kancelář. 

tel.: 725 702 548

e-mail: autrata@e-finance.cz 

Placená inzerce

Foto: Antonín Špaček

Foto: Jaroslav Pšurný
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VÝSTAVY - PROHLÍDKY - SPORT
ČERNVÍR
5.VII. 13 -15 Kostel Zpřístupnění historicky významného kostela Nanebevzetí 
6.VII. 10 -12 Panny Marie s výkladem

DOLNÍ ČEPÍ
4.VII. 16-17:30
5.VII. 11 -15 Kostel Zpřístupnění kostela sv. Václava z XV. století s výkladem
6.VII. 11 -13

DOUBRAVNÍK
5.VII. 11-16 Kostel Zpřístupnění kostela a hrobky hrabat Mittrowských s výkladem

Stará radnice Výstava paličkované krajky
5.VII 10 -19 Stará radnice Výstava dřevořezeb Valtra Baxy
6.VII 10 -17 Úřad městyse Výstava archiválií městyse Doubravník

Základní škola Výstava a prodejní jarmark
6.VII. 12:30 Sokolovna Turnaj ve stolním tenise neregistrovaných hráčů

HRAD PERNŠTEJN
1.VII.-31.VIII. 9 -17 Obřadní síň Výstava „Zámecký park na hradě Pernštejně - minulost, současnost, budoucnost?“

KŘÍŽOVICE
5.- 27.VII. 13 -18 Galerie Výstava - Blanka Šperková - drátěné objekty

NEDVĚDICE
3.- 6.VII. 9 -17 Radnice Výstava obrazů Petry Tatíčkové. Vernisáž 3.VII. v 16 h. Hudební doprovod Domi-

nik Nedoma
3.- 6.VII. 9 -17 Sokolovna Velká výstava železničních modelů s modelem železniční stanice Nedvědice 
4.- 6.VII. 9 -17 Škola Včelařská výstava s prodejem včelích produktů, medoviny a medového piva
4.- 6.VII. 10 -12 13 -17 Škola Výstava fotografií Miloše Neči

4.- 6.VII. 9 -17 Hotel U Nádraží
Výstava Přemysla Povondry. Vernisáž v 16 h. Jako host se představí karikatu-
rista Miroslav Pavlík. Hudební doprovod Nedvědický pěvecký sbor Petry Cvrka-
lové – Cvrčci

4.VII. 16 Fotbal. hřiště Turnaj žáků v kopané 
5.VII. 8 Hřiště u školy Nohejbalový turnaj „Kooperativa Cup“ o pohár senátora Josefa Novotného
5.- 6.VII. 9 -16 U školy Prezentace automobilů Škoda - Auto Tišnov, s.r.o.
5.- 6.VII. 12 -17 Nádraží ČD Prohlídka historické drezíny s možností projížďky - ČD SDC Jihlava

DOUBRAVNÍK
POŘADATEL MĚSTYS DOUBRAVNÍK

(1208 - 2008) Výročí první písemné zmínky

5. VII. 8 Náměstí Pokus o překonání českého rekordu ve skládání obrazu z víček PET lahví
za účasti „Agentury Dobrý den“ Pelhřimov

10 Kostel Mše svatá za občany panství
10 -18 Náměstí Historický jarmark, ražba pamětních mincí
13 Náměstí Historický průvod a zahájení odpoledního programu
14 Náměstí Taneční vystoupení - moderní tance
15 Náměstí Vystoupení krojovaných tanečních skupin
16:30 Kostel Libor Janeček - kytarový recitál
18 Náměstí Koncert skupiny KAMELOT

6. VII. 15 Kostel Koncert Tišnovského komorního orchestru. Jako host vystoupí přední
český houslista Leoš Čepický

VSTUPNÉ
Akce v kostele vstupné dobrovolné
Ostatní akce vstup zdarma

„NA SLAVNOSTI PERNŠTEJNSKÉHO PANSTVÍ JEĎTE VLAKEM“
PARNÍ VLAKY

5. a 6.VII. Brno hl.n. 9:48, Tišnov 10:27-10:41, Dobravník 11:00, Nedvědice 11:06
Nedvědice 16:34, Doubravník 16:40, Tišnov 16:56-17:00, Brno hl.n. 17:40

Jihlava 7:50, Žďár nad Sázavou 9:39-9:42, Nedvědice 11:08
Nedvědice 17:00, Žďár nad Sázavou 18:26-18:36, Jihlava 19:21

Nedvědice 11:30, Rožná 11:52, Bystřice nad Pernštejnem 12:07
Bystřice nad Pernštejnem 12:40, Rožná 12:53, Nedvědice 13:05

5.VII. Brno hl.n. 18:06, Tišnov 18:40-18:41, Dobravník 18:59, Nedvědice 19:05
Nedvědice 22:45, Doubravník 22:52, Tišnov 23:09-23:10, Brno hl.n. 23:44

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

SLAVNOSTI PERNŠTEJNSKÉHO PANSTVÍ 2008

4. - 6. ČERVENCE 2008
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NEDVĚDICE U RYBNÍKA
POŘADATEL HC NEDVĚDICE

4.VII. 19 Diskotéka DJ Tom Pacek
21 VILÉM ČOK + BYPASS a INA HANY BANY - koncert
23 Diskotéka DJ Tom Pacek - pokračování

5.VII. 10 Blues - koncert písničkáře Ladislava Zítky
10:30 SHŠ Rytíři Země zubra  - šermířské vystoupení
11 Blues - koncert písničkáře Ladislava Zítky - pokračování
15 Skupina OLYMPIC - koncert
17 ALEŠ  BRICHTA - koncert
19 Diskotéka DJ Tom Pacek

20
Mezinárodní módní přehlídka MISS DEAF WORLD - sluchově postižených dívek z 20 zemí
světa. V programu vystoupí zpěváci: Sámer Issa, Zbyněk Drda, Helena Zeťová, Gábina Goldová,
Roman Lasota a Martin France. Pořadatel Czech Model a spol. A.G.P. EDITIONS spol.s r.o.

22 Diskotéka DJ Tom Pacek - pokračování
po 22 h Velký ohňostroj nad hladinou rybníka

6.VII. 10 Balónková diskotéka Klauna Ferdy
13:30 EWA FARNA - koncert 
15 Taneční vystoupení nedvědických dívek

Aerobic - nedvědické dívky
15:30 ARGEMA - koncert

VSTUPNÉ
4.VII. Odpoledne 100 Kč
5.VII. Odpoledne a večer 250 Kč

Večer od 19 h 150 Kč
Děti do výšky 120 cm 30 Kč

6.VII. Odpoledne 150 Kč
Děti do výšky 120 cm 30 Kč

HRAD PERNŠTEJN
POŘADATEL STÁTNÍ HRAD PERNŠTEJN, NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ú.o.p. V BRNĚ

Na hradě Pernštejně bude pro Vás od pátku do neděle připraven celodenní program na všech nádvořích v době od 9 do 18 hodin a dva
večerní koncerty. Přivítají Vás oživená hradní nádvoří –  stánky s tradičními výrobky a cukrovinkami, ukázky řemesel, šermíři z ob-
dobí gotiky, renesance a baroka, vojenská ležení, ukázky zbraní, střelnice, soutěže, jízda na koni, věštírna, lazaret, divadélko pro děti.
Výstava „Zámecký park na hradě Pernštejně - minulost, současnost, budoucnost?“

Program na pódiu
4.VII.: 12 Vystoupení šermířů  Cepování v žoldnéřském táboře (SHŠ Baštýři)

14 Broučci, pohádka dle J. Karafiáta (Jaroměřické zámecké divadlo)
16 Kramářské písně (Jaroměřické zámecké divadlo)
19 Koncert skupiny ČANKIŠOU nejen k poslechu, ale i k tanci

5.VII. 12 Verbování vojáků do třicetileté války (SHŠ Asmodeus, Salva guardia)
14 Vystoupení dětského folklorního sboru při ZŠ Štěpánov Borověnka
15 Landsknechti (SHŠ Asmodeus, Salva guardia)
17 Jezdec a kůň
19 Leoš na prázdninách - koncert smíšeného pěveckého sboru LEOŠ z Boskovic - Přijímací sál hradu

6.VII. 12 Vystoupení pikenýrů a mušketýrů (SHŠ Asmodeus, Salva guardia)
13 DON QUIJOTE DE LA ANCHA – představení, které prodlužuje život (Divadlo klauniky Brno)
14.30 Bůh dal a Bůh vzal – šermířské divadlo z období třicetileté války
16 Verbování vojáků do třicetileté války (SHŠ Asmodeus, Salva guardia)

VSTUPNÉ
do areálu 50 Kč
děti 6 - 15 let 20 Kč
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