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Vážení spoluobčané,
 letošní první číslo Zpravodaje se Vám dostává do rukou 
v období, které se mimo jiné vyznačuje složitými ekonomickými 
podmínkami. Ty se různým způsobem dotýkají každého z nás 
a samozřejmě ovlivňují i chod a činnost radnice. Proto mi dovolte, 
abych alespoň část textu věnoval ekonomickým záležitostem. 
  Zastupitelstvo městyse schválilo na svém prosincovém 
zasedání rozpočet na rok 2009. Přípravě rozpočtu byla věnována 
velká pozornost a při zohlednění tehdy známých a předvídatelných 
událostí byl připraven jako minimálně přebytkový. Stalo se tak 
za cenu určitých škrtů ve výdajích, které neumožní v roce 2009 
realizovat vše, co jsme si původně naplánovali. Krátce po schvá- 
lení rozpočtu se začaly projevovat první důsledky ekonomic- 
kých těžkostí společnosti. Snižující se daňová výtěžnost, zdražení 
elektrické energie, zdražení poplatků za ukládání na skládce ko-
munálního odpadu na Bukově, pád úrokových sazeb z termíno-
vaných vkladů u bank, ukončení provozu papírny na Prudké, 

které má za následek zastavení výkupu starého papíru, to jsou jen 
některé jevy, které hned od počátku roku nepříznivě ovlivňují náš 
rozpočet. Proto je nutné hledat způsoby jak udržet rozpočet jako 
vyrovnaný. Jednou z možností je úspora nákladů, resp. odložení 
některých naplánovaných akcí do dalších let, druhou hledání cest 
ke zvýšení příjmů. Pominu-li možnost vylepšení příjmové stránky 
rozpočtu podáváním žádostí o dotace, která je velmi nejistá (pro 
rok 2009 bylo dosud podáno 9 žádostí), pak jednou z nabízejících 
se možností je navýšení daňových příjmů, vázaných na počet 
obyvatel přihlášených k trvalému pobytu v Nedvědici. Ptáte se, 
jak je možné zvýšit počet trvale hlášených občanů tak, aby se to 
znatelně promítlo do rozpočtu městyse? Jednoduše. V Nedvědici 
a na Pernštejně trvale žije minimálně několik desítek občanů, 
kteří u nás k trvalému pobytu nejsou přihlášeni. Domnívám se, že 
většina z Vás, kterých se tento stav týká, nemá pro jeho zachování 
vážné důvody. Proto bych Vás touto cestou chtěl požádat, abyste 
vše pečlivě zvážili, a pokud Vám nebudou bránit vážné důvody, 
abyste se co nejdříve přihlásili k trvalému pobytu v místě, kde 
trvale žijete. Pomůžete tím Nedvědici hned několikrát a já Vám za 
Vaše rozhodnutí předem děkuji. 

SLOVO STAROSTY
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 Z prací, činností a akcí, které se podařily od uzávěrky 
minulého čísla Zpravodaje, stojí jistě za zmínku zprovoznění 
turistického informačního centra v přízemí radnice. Myslím, že 
jsme tím za dotační a sponzorské finanční prostředky získali nejen 
pěkný prostor, ale především potřebné zařízení, které bude sloužit 
nejen naším návštěvníkům, ale i občanům Nedvědice a okolních 
obcí. 
 Většina z Vás snad zaregistrovala provedenou stavební 
úpravu chodníků na přechodech pro chodce. Většinou vysoké 
obrubníky tak přestaly být překážkou pro chodce s kárkami, 
kočárky a především pro občany, kteří se nemohou přepravovat 
jinak než na invalidním vozíku. Žáci místní školy, pedagogický 
sbor a sportující veřejnost má určitě radost z nové podlahy ve 
školní tělocvičně. Byla dokončena oprava mramorového křížku 
pod křižovatkou na Sejřek, byla vyrobena a zabudována mramo-
rová deska na vstupní sloupek na hřbitov – druhá deska a „čepice“ 
na vrch obou sloupů budou vyrobeny v letošním roce. Podařilo se 
zajistit náhradu starých dřevěných sloupů betonovými v lokalitě 
u fotbalového hřiště, nového oplocení se po letech dočkala přední 
část zimního stadionu, kde byly provedeny také některé další 
drobné opravy. Pracovníci úřadu vyčistili od náletových dřevin 
pozemek u silnice pod Vejpustkem, skáceli letité topoly a olše ve 
Žlíbkách, kde rovněž vyčistili zarostlý a zaneřáděný obecní poze-
mek. Vykáceny byly i náletové dřeviny před objektem bývalého 
koupaliště i v části samotného areálu, odkud bylo současně odveze-
no značné množství odpadků. Myslím, že většina uvedených akcí 
opět přispěla k vylepšení celkového vzhledu Nedvědice a jejího 
okolí. 
 Na závěr jsem si ponechal zcela cíleně tři záležitosti, 
které chci více vysvětlit. V prvním případě mám na mysli příčný 
práh umístěný v prosinci na místní komunikaci v Klečanech. Jsem 
si vědom toho, že ne u všech z Vás se toto opatření setkalo s po-
chopením. Na druhé straně je však skutečností, že dlouhý úsek 
silnice od MEZu do Klečan s nepřehledným sjezdem od Táboráku 
je místem, kde mnoho řidičů nedodržuje předepsanou rychlost, 
a vzhledem k absenci chodníku tak přímo ohrožuje chodce. Příčný 
práh zde byl umístěn zatím jen zkoušku nejen proto, aby zpomalil 
neukázněné řidiče, ale je také pokusem vrátit na hlavní silnici 
nákladní auta, která si tudy z nejrůznějších důvodů krátí cestu. 
Věřím, že i Vy, kterým se umístění příčného prahu nelíbí, po-
chopíte, že jde o opatření vedoucí ke zvýšení bezpečnosti provozu 
a že ta trocha nepohodlí za větší bezpečnost vždycky stojí.

 Druhou záležitostí je sprostá krádež části nového 
veřejného osvětlení na Pernštejně. Osvětlení je dnes sice již 
opraveno, ale skutečností je, že tato oprava odčerpala z rozpočtu 
část peněz, určených původně na pokračující rekonstrukci 
veřejného osvětlení.
 Jako poslední jsem si ponechal zmínku o stále se opaku-
jících projevech drobného či většího vandalství, které normální 
člověk těžko chápe a které mimo jiné také odčerpávají finanční 
prostředky z obecní pokladny. Naposledy se vandalské sklony 
dospívající mládeže projevily koncem ledna sprejovými čmáranci 
na mnoha místech Nedvědice. Můj komentář k této „činnosti“ 
je asi takový, že ve spolupráci s policií všechny podobné jevy 
dlouhodobě sledujeme, dokumentujeme a vyhodnocujeme. 
Víme, že jsou ve většině případů dílem malé skupiny z řad místní 
dospívající, či dokonce ještě školou povinné mládeže. Jsou nám 
dokonce známa i některá konkrétní jména a je jen otázkou času, 
než se někoho podaří přistihnout přímo při činu. V souvislosti 
s oběma posledně uvedenými jevy si dovolím také apelovat na 
všechny slušné spoluobčany. Všímejte si více toho, co se okolo 
Vás děje, a přispějte tak k ochraně majetku a zařízení, které slouží 
nám všem.
 Závěrem Vám všem v Nedvědici a na Pernštejně přeji 
brzký příchod slunečných a teplých jarních dnů a také mnoho op-
timismu v současné nelehké ekonomické situaci.

Ing. Pavel Vejrosta

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE NEDVĚDICE
V období od uzávěrky minulého čísla Zpravodaje se Rada městyse 
Nedvědice (RMN) sešla 7 x (č. 76 - 82) a mimo jiné jednala 
o následujících záležitostech:
- doporučila ZMN ke schválení rozpočet MN na rok 2009
- opakovaně projednávala ekonomiku a obecně situaci ve sběru, 
třídění a svozu komunálního odpadu. Doporučila ZMN schválit 
místní poplatek za komunální odpad pro občany na rok 2009 ve 
výši 450,- Kč
- schválila rozpočtové opatření č. 10/2008
- doporučila ZMN ke schválení doplnění ceníku o nové položky 
od 1. 1. 2009
- vzala na vědomí zprávu o skutečnostech, zjištěných při kontrole 
účetnictví ZŠ a MŠ Nedvědice za rok 2007
- schválila provozní řád zimního stadionu
- schválila čerpání rezervního fondu ZŠ a MŠ Nedvědice v cel- 
kové výši 49.124,- Kč
- schválila poskytnutí dárkových balíčků pěveckému sboru Cvrčci 

ve výši 3.200,- Kč
- schválila žádost p. R. Zány o prominutí místního poplatku za 
komunální odpad za roky 2006, 2007 a do 30. 9. 2008
- projednala žádost HC Nedvědice o navýšení příspěvku na elek-
trickou energii a rozhodla jí nevyhovět
- opakovaně projednávala situaci s obsazením ordinace zub-
ního lékaře. Vzala na vědomí informace starosty a Ing. Dohnala 
o uskutečněných jednáních. Uložila starostovi v nich dále 
pokračovat a jednání koordinovat se starosty okolních obcí
- projednávala otázku třídění starého papíru a jeho shromažďování 
ve dvoře ZŠ. Rozhodla pokračovat v zavedeném systému i přesto, 
že firmy přestaly papír vykupovat a jsou ochotny jej odvážet zdar-
ma (někde už i za úplatu)
- schválila výjimku počtu žáků v 7. třídě ZŠ pro zbývající část 
školního roku 2008 - 2009 na 31 žáků
- projednala a vzala na vědomí zprávu o plnění rozpočtu ZŠ a 
MŠ Nedvědice za rok 2008 a schválila přesuny mezi položkami  
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INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

- se zájemci o areál koupaliště opakovaně projednávala jejich 
záměry a konstatovala, že žádný z předložených záměrů plně 
nevyhovuje potřebám MN. Zájemcům bylo poděkováno za zájem 
a RMN dále hledá způsob využití.
- projednávala nabídku komerční firmy na instalaci elektrovol- 
taické elektrárny na budovu B ZŠ 
- schválila zástupcem zřizovatele v radě školy na období následu-
jících tří let od 1. 1. 2009 místostarostu
- projednávala havarijní stav kanalizačního řadu na Nové čtvrti 
od č. p. 171 
- opakovaně projednávala činnost sociální komise rady a rozhodla 
o ukončení členství v komisi všech jejich členů k 31. 12. 2008
- projednala konkurenční nabídku na zajištění svozu komunálního 
odpadu a následně schválila dodatek ke smlouvě pro rok 2009 
s TS Bystřice
- schválila nájemní smlouvu s Mikroregionem Pernštejn na 
pronájem místnosti v přízemí radnice
- projednala situaci ohledně přístupu na zimní stadion a k sokolovně 
ze strany od nádraží a uložila starostovi jednat o zřízení přístupové 
cesty s firmou ADID, která zde provozuje výkupnu kovového od-
padu
- vzala na vědomí rezignaci Ing. M. Čermákové, J. Hriadelové 
a R. Hájka na členství v kulturní komisi Rady k 31. 12. 2008
- zamítla žádost Ing. Jurmana o finanční příspěvek na vydání kni-
hy
- schválila žádost HC Nedvědice o prominutí poplatku za pronájem 
sokolovny při pořádání taneční zábavy dne 27. 12. 2008
- schválila doplnění názvu sociální komise na zdravotní a sociální 
komise Rady a současně schválila jejími členy J. Bohanesovou 
jako předsedu a Ing. H. Ondrovou – vše od 1. 2. 2009
- v rámci pravidelných setkání s ředitelem školy projednala běžné 

provozní záležitosti
- doporučila ZMN ke schválení smlouvu o bezúplatném převodu 
pozemků čtyř parcelních čísel v k. ú. Nedvědice od Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových do majetku MN
- projednala podrobnosti a podmínky připojení kanalizace obce 
Černvír na ČOV Nedvědice v rámci připravovaného projektu 
stavby kanalizace v Černvíře
- projednala opakovanou žádost p. Jedličky, Pernštejn č. e. 6 
o změnu územního plánu a rozhodla jí nevyhovět s odvoláním na 
předchozí usnesení ZMN
- schválila za členy kulturní komise Rady Ing. M. Čermákovou, 
J. Hriadelovou a J. Přidálkovou – všechny od 1. 2. 2009
- vzala na vědomí informace starosty o vypracovaných a podaných 
žádostech o dotace na rok 2009 z rozpočtů Jihomoravského kraje, 
MMR ČR a MV ČR
- opakovaně se zabývala možnostmi úspor energií a úpravy top- 
ného systému ve zdravotním středisku
- schválila Mgr. P. Glosr Cvrkalovou předsedkyní kulturní komise 
Rady od 1. 3. 2009
- schválila pronájem sokolovny na sportovní ples
- schválila rozpočtové opatření č. 1/2009
- schválila dodatek č. 5 na r. 2009 ke smlouvě o poskytování pe-
čovatelské služby v Nedvědici
- doporučila ZMN uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene s p. Zdeňkem Uhlířem na zřízení kanalizační, 
vodovodní a plynovodní přípojky na pozemek p. č. 149/30 v k. ú. 
Nedvědice, který je ve vlastnictví městyse Nedvědice

Ing. Pavel Vejrosta

Od uzávěrky minulého čísla Zpravodaje se uskutečnilo jedno jednání 
Zastupitelstva městyse Nedvědice (ZMN) č. 13 dne 15. 12. 2008:
- schválilo změnu rozpočtu ZŠ a MŠ Nedvědice na rok 2008 v sou-
vislosti s opravou podlahy ve školní tělocvičně
- schválilo dodatek č. 4 ke zřizovací listině pro příspěvkovou orga-
nizaci ZŠ a MŠ Nedvědice
- schválilo rozpočtová opatření 10 a 11/2008
- schválilo rozpočet ZŠ a MŠ Nedvědice na rok 2009
- schválilo v rámci rozpočtu městyse na rok 2009 dary, dotace 
a příspěvky právnickým a fyzickým osobám
- schválilo rozpočet městyse Nedvědice na rok 2009 jako 
přebytkový
- schválilo jednací řád finančního výboru městyse Nedvědice
- schválilo smlouvu s SVaK Žďársko o poskytnutí vratné částky 
170.000,- Kč na úhradu části nákladů na zpracování projektové do-
kumentace pro DÚR na akci „Novostavba kanalizace Nedvědice 
– lokalita K Černvíru, Krčín, Vejpustek, Žlíbky, K Pernštejnu“
- schválilo podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Inte-
grovaného operačního programu, prioritní osa 2, oblast intervence 
2.1 v rámci výzvy č. 02 „eGovernment v obcích – Czech POINT“. 
Dle vnitroorganizační směrnice není upraveno výběrové řízení do 
500 tis. Kč (zakázky malého rozsahu), proto provede průzkum trhu 
za účelem pořízení majetku co nejhospodárnějším způsobem
- schválilo poplatek za sběr, svoz a třídění komunálního odpadu 
pro občany na rok 2009 ve výši 450,- Kč
- schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008, kterou se mění 
vyhláška č. 3/2003 o místních poplatcích
- schválilo ceník městyse Nedvědice platný od 1. 1. 2009
- schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene na právo vstupu a vjezdu na pozemek p. č. 29/19 v k. ú. 
Nedvědice v souvislosti s připravovanou stavbou garáže na pozem-
ku p. č. 29/41 v k. ú. Nedvědice
- souhlasilo s příslušností k území MAS Zubří země, o. p. s., 
která je tvořena společným územím mikroregionů Bystřicko, 
Novoměstsko, obcí Věžná a městysem Nedvědice a se strategic- 
kým projektem MAS Zubří země o. p. s. s názvem „Zubří země – 
atraktivita a udržitelnost pro budoucnost“ pro období 2008 - 2013 
- zmocnilo PhDr. Petra Čermáka k zastupování v MAS Zubří země, 
o. p. s. a ke všem úkonům s tím souvisejícím včetně podpisu
- vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení
- vzalo na vědomí zprávu z RMN za uplynulé období

Ing. Pavel Vejrosta

STAV ObYVATEL k 1. 1. 2009
 muži ženy celkem
Nedvědice 610 633 1243
Pernštejn 31 33 64
Celkem 641 666 1307

Rekapitulace muži ženy celkem
k 1. 1. 2008  632 663 1295
narození 7 8 15
úmrtí 9 7 16
přistěhování 20 18 38
odstěhování 9 16 25
k 31. 12. 2008 641 666 1307

Zdena Kincová
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Vážení spoluobčané, 
 po základních informacích o stavu všech tří projektů, 
které jsem uvedl v posledním loňském čísle Zpravodaje, považuji 
za seriózní poskytnout další postupné aktuální informace. Sice 
nejsou vůbec optimistické, ale přesto se domnívám, že jejich re-
alizace je v Nedvědici hodně chtěná, a tedy jejich průběh pozorně 
sledovaný.
Sokolovna – po informaci o mírně optimistickém očekávání 
výsledků 2. výzvy prioritní osy 3.3. ROPu Jihovýchod v minulém 
Zpravodaji musím tentokrát optimistické sdělení nahradit špatnou 
zprávou. Tou je pro mě i pro nás všechny informace, kterou 5. 2. 
2009 zveřejnila Regionální rada ROPu. Naše opakovaná žádost 
o finanční prostředky na dokončení rekonstrukce sokolovny 
nebyla vybrána. Alokace ve výši přibližně 440 milionů byla 
rozdělena mezi několik desítek projektů, o jejichž potřebnosti 
jistě co nejobjektivněji rozhodli kompetentní úředníci. Nemohu 
si však odpustit zmínku o tom, že ve stejné výzvě byla mezi 
úspěšné zařazena již čtvrtá ze čtyř podaných žádostí Westernové-
ho městečka Šiklův mlýn. Úsudek o prospěšnosti a potřebnosti 
takových investic ve výši několika desítek milionů korun v po-
rovnání s investicemi do infrastuktury v obcích ponechávám na 
každém z Vás.
 Rada městyse se zabývala vzniklou situací již 9. 2. 
a rozhodla o tom, že je nutno investovat alespoň do nejnutnějších 
prací na vnějším plášti budovy. O konkrétním rozsahu prací a výši 

investice do uzávěrky tohoto čísla nebylo definitivně rozhodnuto. 
Současně je samozřejmé hledání dalších možností, jak rekon-
strukci sokolovny dokončit. A pokud možno jinak než z vlastních 
prostředků.
kanalizace – rovněž u tohoto projektu je aktuální informace 
velmi pesimistická. Představitelé obcí byli dva roky ze strany mi- 
nisterských úředníků, úředníků Státního fondu životního prostředí 
(SFŽP), krajského úřadu a dalších ujišťováni o tom, že pro obce 
s počtem obyvatel menším než 2000, které se nacházejí v po- 
vodí Novomlýnských nádrží, na území národních parků a CHKO, 
bude připravena možnost žádat o dotace na vodohospodářskou in-
frastrukturu z Operačního programu životního prostředí (OPŽP) 
na přelomu let 2008 a 2009. Proto nejen Nedvědice investovala 
velké úsilí a nemalé finanční prostředky do přípravy podkladů. 
Uvedenou informaci jsem spolu s představiteli dalších obcí dostal 
ještě na jednání v říjnu minulého roku. Následně však politickým 
rozhodnutím došlo „v tichosti“ ke změně podmínek výzvy, a když 
byla tato v prosinci 2008 zveřejněna, žádné výjimky pro obce pod 
2000 obyvatel se v ní neobjevily. To vše přes výše uvedené. A aby 

špatných zpráv nebylo málo, tak se starostové postižených obcí 
a jejich občané dozvěděli také to, že v plánu výzev OPŽP na rok 
2009 se s žádnou jinou možností pro tyto obce nepočítá. I přes 
několikero absolvovaných jednání na úrovni Jihomoravského 
kraje a SFŽP zatím bohužel žádné jiné informace nejsou k dis-
pozici. Zatím jedinou naději dal Nedvědici i mnoha dalším ob-
cím hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, který avizoval 
možnost, že si stát vezme úvěr u Evropské investiční banky (EIB) 
ve výši 3,1 mld. Kč s cílem přednostně řešit právě situaci obcí 
a aglomerací do 2000 obyvatel. Tak opět doufejme.
 Jedinou možností v tuto chvíli je pokračovat v přípravě 
projektu. Proto jsem v měsíci lednu dohodl v předsednictvu Sva-
zu vodovodů a kanalizací Žďársko změnu investorství ze Svazu 
na městys Nedvědice. Tato změna nám umožnila požádat o dotaci 
z krajského rozpočtu na vypracování projektové dokumentace 
pro stavební povolení. V případě úspěchu naší žádosti se následně 
pokusíme získat co nejdříve pravomocné stavební povolení. A při 
tom budeme věřit, že se naskytne nějaká možnost podat žádost 
o dotaci na realizaci projektu.
Koupaliště – informace o majetkovém stavu areálu bývalého 
koupaliště přineslo rovněž loňské prosincové číslo Zpravodaje. 
Od té doby proběhla v Radě městyse jednání se čtyřmi zájemci 
o odkoupení areálu a jeho následné využití. Rada však ani jeden 
záměr nevyhodnotila jako vhodný a až na jednu výjimku ani 
finančně promyšlený a zajištěný. Proto se rozhodla v jednáních 

dále nepokračovat. Naším cílem dnes není areál za každou cenu 
prodat, ale najít takový způsob využití, ze kterého by měli užitek 
občané Nedvědice, okolních obcí a naši návštěvníci – to na straně 
jedné, aby byl projekt realizovatelný z pohledu umístění areálu 
(záplavové území, ochranné pásmo atp.) - to na straně druhé, 
a aby byl projekt financovatelný nejen ve fázi stavby, ale také 
ve fázi následného provozu – to na straně třetí. Vzhledem ke 
skutečnosti, že v současné době takový způsob využití areálu 
neznáme, obracím se na ty z Vás, kteří máte nějaký nápad či 
námět, abyste se o něj s námi podělili.

Ing. Pavel Vejrosta

SOKOLOVNA, KANALIZACE A KOUPALIŠTĚ

 Městys Nedvědice získal druhý kontejner na odkládání 
drobných elektrospotřebičů. Tyto je tedy možné odkládat jednak 
ve vestibulu obchodního domu (tam i baterie) a nově do kon- 
tejneru umístěného na chodbě v přízemí radnice.

Pavel Vejrosta

ODkLÁDÁNÍ DRObNÝCH 
ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
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 Právě ve chvílích, kdy se ke čtenářům dostalo čtvrté číslo 
Nedvědického zpravodaje, tedy na konci prosince roku 2008, se 
(nejen) v Nedvědici konal Vánoční koncert. Ve zcela zaplněném 
kostele vystoupil podobně jako loni Nedvědický pěvecký sbor 
Petry Cvrkalové – Cvrčci. Písničky s převážně vánoční tématikou 
naladily nepochybně úplně všechny, kteří v nedělní podvečer 21. 
prosince do kostela přišli. Navíc působivé oblečení účinkujících 
dokreslilo postavy, které k Vánocům patří. Cvrčci znovu dokázali, 
že mládí, má-li skutečný zájem, vytrvalost a píli, je-li smysluplně 
vedeno a nechá-li se vést (!), má-li podporu rodičů, může dokázat 
mnoho užitečného. Užitečného pro ostatní, také však pro sebe. 
Nepochybuji o tom, že tak, jak byli spokojeni návštěvníci koncer-
tu, byli při dlouhotrvajícím děkovném potlesku diváků spokojeni 
i účinkující.
 Další rozměr koncertu dala sbírka. Diváci pomohli do-
brovolným vstupným dobré věci. Při dvou vánočních koncertech 
Cvrčků (13. 12. na hradě Pernštejně a 21. 12. v nedvědickém kos- 
tele) bylo vybráno celkem 4115 Kč. 2000 Kč byly zaslány na pod-
poru projektu Člověk v tísni Postavme školu v Africe (Etiopie) a 
2115 Kč na nadační fond Kapka naděje.
 Už jsme si zvykli, že jsou lidé, kteří rádi podpoří buď 
dobrý skutek nebo pomohou potřebným. Návštěvníci koncertu 

tedy pomohli prostřednictvím Cvrčků a Cvrčkům zase pomohly 
sponzorskými dary firmy Cukrárna Milena, GOTIKA Jany Hria-
delové a WESTAR Písečné. Poděkování není nikdy dost. Tedy 
díky všem, kteří pomohli dobrovolným vstupným, příspěvkem či 
darem.

Petr Vejrosta

O VÁNOCÍCH S CVRČKY V KOSTELE

MY FAIR LADY (ZE ZELŇÁKU)

Zdravotní karty ze zubní ordinace v Nedvědici byly odeslány do 
archivu na adrese:
Krajský úřad JMK - odbor zdravotnictví
Žerotínovo náměstí 3/5
Brno
Karty nebudou vydávány přímo pacientům, ale pacient může 
osobně proti podpisu zařídit zaslání karty svému novému zubnímu 
lékaři (s sebou občanský průkaz). 
Ošetřující lékař si může karty vyžádat u paní Bc. Šťastné na tel. 
č. 541 652 176.
Nutno uvést:
jméno původního lékaře (MUDr. Božena Pavelková, IČZ 
73288000, IČO 4889458)
jméno a příjmení pacienta
rodné číslo pacienta

MUDr. Božena Pavelková

Mateřská škola v Nedvědici upozorňuje na nová telefonní čísla 
platná od 1. 1. 2009:
1. třída - I. patro  731 658 648
2. třída - II. patro  731 658 649
Telefonní číslo na pevnou linku již neplatí.

ZUBNÍ ORDINACE UPOZORŇUJE

ZMĚNA TELEFONNÍCH ČÍSEL

 Kulturní komise Rady městyse Nedvědice uspořádala 
v sobotu 21. února 2009 zájezd do Městského divadla Brno na di-
vadelní představení My Fair Lady (ze Zelňáku). Slavný americký 
muzikál My Fair Lady vznikl na motivy známé divadelní hry G. 
B. Shawa Pygmalion. Premiéru měl v roce 1956 na Brodwayi. Vy-
práví příběh květinářky Lízy Doolitlové, která projde proměnou 
v sebevědomou mladou dámu.
 V originále mluví Líza i její otec, popelář Alfréd Dooli-
tle, anglickým dialektem cockney. Právě to inspirovalo režiséra 
inscenace Stanislava Mošu k převedení hry do brněnského 
prostředí. A tak se Lízinou neohrabanou a nespisovnou mluvou 
stal brněnský „hantec“. Celý děj se přesunul z původní londýnské 
tržnice Covent Garden na brněnský Zelný trh a postavy v úvodu 
nevycházejí z Královské opery, ale z Reduty. Celý děj je tak 
posunut do nám blízké jazykové roviny a do míst, která velice 
dobře známe. S tím souvisí také změna jmen hlavních postav. 
V brněnské verzi nenajdeme Lízu Doolitlovou, ale Ďulínkovou, 
nikoli profesora Higginse, ale Jindřicha Hradského. V roli Lízy se 

představila Jitka Čvančarová, profesora Hradského ztvárnil Ka- 
rel Jánský, dále jsme měli možnost vidět Zdeňka Bureše, Ladi- 
slava Koláře, Evu Jelínkovou, Zdenu Herfortovou, Erika Parduse 
a Jiřího Macha.
 Další zájezd chystá kulturní komise v pondělí 4. 5. 2009 
na divadelní hru Alexandra Dumase: Tři mušketýři. Vstupenky je 
možné zajistit na tel. č. 723 791 543.

Kristýna Čermáková



6

 Je-li něco jedenkrát, je to spíše náhoda, je-li něco dvakrát, 
jde o opakování. Když je něco potřetí, tak to už můžeme mluvit 
o tradici.
 Kulturní komise uspořádala letos již potřetí dětský kar-
neval na ledě. Tato tradice však v neděli 8. února 2009 proběhla 
zcela netradičně. V důsledku velmi nepříznivého počasí, kdy 
k zemi padal sníh společně s deštěm, nebylo bohužel možné kar-
neval uskutečnit stejně jako v předchozích letech na zimním sta-
dionu. Proto pořadatelé vzali za vděk příjemně vytopenému sálu 
sokolovny.
 V sokolovně se i přes nepřízeň počasí sešlo na padesát 
rozličných masek s početným rodičovským doprovodem. Celou 
akci řídila pětice výtečníků - doktorka společně s kovbojem, ma-
fiánem, hasičem a klaunem, jinak též Petra Glosr Cvrkalová, Jana 
Dvořáčková, Jarmila Daďová, Eva Štarhová a Jana Přidálková. 
Mikrofon držel a nepustil moderátor rádia Kiss Hády výborný Jiří 
Filip. Na čtyřech stanovištích probíhaly různé sportovní soutěže, 
ve kterých účastníci mohli prokázat svoji zdatnost. Bylo zde 
možné vyzkoušet např. slalom s hokejkou a míčkem, podlézání 
laťky či taneční soutěž. Jako odměnu za snaživý výkon potom 
každá z masek obdržela drobný dárek.
  Vrcholem odpoledne bylo vyhlášení nejlepších masek 
v různých kategoriích. Nebylo však ani tak důležité, kdo zvítězil. 
Mnohem důležitější byla atmosféra celého odpoledne. I když 
někomu možná chyběl led a brusle, určitě nikomu nechyběla 
dobrá nálada. Z rozzářených dětských očí bylo vidět, že se jim 
odpoledne moc líbilo a v příštím roce se s nimi na karnevalu opět 
setkáme. A určitě nejen s nimi, ale i s mnohými dalšími, které 
tentokrát počasí zaskočilo a odradilo. V příštím roce bude totiž 
určitě nádherný zimní den a karneval opět proběhne v tradičním 
prostředí hokejového stadionu s bruslemi na nohou.

Antonín Špaček 

TRADICE NETRADIČNĚ

OPRAVA TĚLOCVIČNY
Další akcí, která měla za úkol zlepšit prostředí školy, byla re-
konstrukce stropu a podlahy v tělocvičně. Tato akce proběhla ve 
dvou etapách. Během loňských letních prázdnin byl nahrazen 
starý strop tělocvičny, ze kterého místy padala omítka, stropem 
ze sádrokartonových desek. Součástí této etapy byla také výměna 
nevyhovujících zářivek za nová osvětlovací tělesa ukotvená do 
zrekonstruovaného stropu. Celá tělocvična byla vymalována 
a všechny kovové části byly opatřeny novými nátěry. Na této 
etapě se podílely firmy V+K Bystřice n. P., firma pana Rostislava 
Veselého a pánové Lubomír Janoušek a Martin Šikula. První etapa 
má hodnotu 279 816 Kč. 
Druhou etapou byla oprava parketové podlahy, která se uskutečnila 
v závěru loňského roku. Na stávající plochu byla položena vrstva 
ekologického marmolea modré barvy. V tělocvičně bylo prove-
deno nové nalajnování hřišť pro míčové hry. Finanční náklady na 
tuto etapu činily 246 828 Kč. 
Všechny práce, které byly v tělocvičně provedeny, úspěšně řídil 
pan inženýr Vorel. 
I když naše tělocvična nemá ani rozměry regulérního volejbalové-
ho hřiště, věříme, že bude nyní ještě lépe sloužit v hodinách školní 
tělesné výchovy, sportovním kroužkům i všem dalším zájemcům 
o tělovýchovné aktivity.

Josef Špaček

Foto: Antonín Špaček 

Foto: Antonín Špaček 

Foto: Antonín Špaček 

Tělocvična po rekonstrukci
Foto: Antonín Špaček 
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Plavecký výcvik
6. listopadu 2008 skončil plavecký výcvik žáků z 3. a 4. ročníku 
a předškolních dětí z MŠ, který probíhal už od září. Protože tímto 
výcvikem projdou vždy dva ročníky po sobě, byla radost sledovat 
děti, jak se zlepšují. Ovšem na druhé straně bylo letos několik 
žáků ze 4. ročníku, kteří se raději plavání vyhýbali a v daný den 
jim rodiče napsali omluvenku. Je to škoda, protože ne všichni 
rodiče mají tolik času, aby mohli se svými dětmi jezdit plavat. 
Navíc výuka plavání v Kuřimi je kvalitní, pod vedením zkušených 
učitelek se děti nemusí vody vůbec obávat.
Hrátky s předškoláky
26. listopadu navštívili naši školu rodiče se svými předškolními 
dětmi, aby se zúčastnili tradičního setkání, při němž na děti čekala 
řada úkolů a her. Cílem této akce je seznámení dětí se školním 
prostředím. Rodiče zjistili, jak jsou jejich děti na školu připravené, 
popřípadě co mají ještě do zápisu zvládnout. Do školy tentokrát 
přišlo 17 dětí se svými rodiči.
Zájezd na divadelní představení
2. prosince celý 1. stupeň navštívil v divadle Polárka v Brně 
představení Dobrodružství Vikinga Vika. Z tohoto představení 
jsme ale odjížděli docela zklamaní. Pořad byl plný hrubých výrazů 
a nemístných připomínek.

Mikuláš
5. prosince se páťáci převlékli za Mikuláše, čerty a anděly, aby své 
mladší spolužáky potěšili, některé i trochu postrašili. Ale nakonec 
byli obdarováni všichni, i ti zlobivější, protože slíbili, že se určitě polepší. 
Vánoční besídka
V neděli 14. prosince se v kreslírně naší školy sešlo více než 80 
účinkujících, kteří pod vedením svých vyučujících nacvičili podle 
ohlasu diváků velmi působivý vánoční program. Děti tak opět 
dokázaly, jak jsou šikovné. Snad jediným nedostatkem akce bylo 
málo místa pro obrovské množství diváků.
Hele lidi
Na 16. prosinec se děti 4. a 5. ročníku zvláště těšily. Byl 
výjimečný – strávily dopoledne s nevidomou Petrou a její asis-
tentkou ze Sdružení nevidomých a zrakově postižených „Slepíši“ 
se vzdělávacím programem Hele lidi. Žáci se hravou formou 
seznámili se životem nevidomých, ze šamotové hlíny si vytvořili 
plastiku lidské hlavy.
Adopce
Po exkurzi v ZOO Brno se žáci 5. ročníku rozhodli adoptovat le-
guána madagaskarského a přispívat na jeho krmivo.
Zprávičky 
12. ledna uspořádala ZŠ zájezd pro rodiče s dětmi na muzikál 
Sněhurka a sedm trpaslíků do Městského divadla v Brně. Všichni 
byli z tohoto představení nadšení, protože bylo opravdu nád- 
herné.
13. ledna k nám do školy zavítala se svým hudebním pořadem 
hudební skupina MARBO. Pro děti z MŠ a l. stupně připravila 
pořad „Co se skrývá v písničce“ a pro děti z 2. stupně pořad 
„ Jak založil kapelu“. Oba tyto pořady byly velice pěkné a pro děti 
zajímavé.
4. února proběhl v budově školy zápis dětí do 1. ročníku pro školní 
rok 2009 – 2010. Zapsáno bylo 21 dětí. 
13. února žáci 9. ročníku připravili pro děti z 1. stupně maškarní 
karneval. Vyzdobili tělocvičnu, rozdělili si úkoly (kdo bude mo-
derovat, kdo se bude starat o hudbu, kdo o soutěže). Nakonec byli 
vyhodnoceni nejlepší tanečníci a nejoriginálnější masky. Žákům 
9. ročníku se organizace karnevalu podařila, všechny děti byly 
spokojené.

Blanka Dvořáková

Z NAŠÍ ŠkOLY

MIkROREGION PERNŠTEJN
 Pravidelné informace o aktivitách Mikroregionu 
Pernštejn je tentokrát nutno začít trochu jinak než obvykle. 
Smlouvou o poskytnutí dotace z Regionálního operačního pro-
gramu Jihovýchod jsme se mimo jiné zavázali dodržet pravidlo 
tzv. povinné publicity. To znamená, že příjemce dotace je povinen 
v průběhu jejího čerpání zveřejňovat určitý, přesně stanovený 
souhrn informací. Na stránkách Zpravodaje se tak děje poprvé 
nyní, a proto se tak trochu omlouvám za to, že některé informace 
jsou prezentovány opakovaně.
 Tak tedy: Jedním z hlavních cílů, pro který byl Mik-
roregion založen, je podpora a rozvoj cestovního ruchu. V oblas-
ti cestovního ruchu také členské obce (Doubravník, Černvír, 
Nedvědice, Ujčov, Skorotice, Sejřek, Olší a Drahonín) nejsnáze 
hledaly společnou řeč. Logické tedy bylo, že prvním zpraco-
vaným projektem byl projekt s názvem „Vyšlápněte si k nám! 
Zajištění komplexní propagační kampaně pro nově vzniklý Mik-

roregion Pernštejn“. Tento projekt se následně ucházel o dotaci 
z Regionálního operačního programu Jihovýchod, prioritní osa 
2.2. Rozvoj služeb pro cestovní ruch. Poté, co byl vybrán mezi 
úspěšné, bylo po podpisu smlouvy započato s jeho realizací, která 
je rozdělena do čtyř etap. V rámci 1. etapy (1. 10. - 31. 12. 2009) 
bylo zprovozněno Turistické informační centrum, realizována dvě 
výběrová řízení na dodavatele služeb a výběrové řízení na obsazení 
jednoho pracovního úvazku v TIC. Nyní probíhá 2. etapa (1. 1. - 
31. 5. 2009) a její náplní je instalace a zprovoznění interaktivních 
infokiosků ve všech členských obcích. Mikroregion se prezentoval 
na veletrhu Regiontour 2009 v Brně, probíhá příprava podkladů 
pro vydání tištěných turistických materiálů a omezeného množství 
předmětů upomínkového charakteru, připravuje se zprovoznění 
internetové prezentace, dojde k postupnému vyznačení vycház-
kových tras po území Mikroregionu, umístění 30 informačních 
tabulí atd. Závěrem této části informací o činnosti Mikroregionu 
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* 6. března 1909 v Nedvědici
† 19. září 1982 v Tišnově

 Bedřicha Valu jsem poznala nejdříve 
jako svého učitele hudební výchovy na 
základní škole v Tišnově. Až teprve v roce 
1970 jsem ho měla možnost poznat lépe 
jako strýce mého manžela Zdeňka. Od 
tet a strýců jsem získala zajímavé údaje 
z života rodu Valů, kam Bedřich patřil, a 
uvědomila jsem si, jak úzce byl jeho život 

spjat s Nedvědicí, třebaže většinu života prožil v Tišnově.
 Narodil se jako sedmý z osmi dětí v domku číslo 28 na 
městečku. Tatínek Julius Vala se narodil v Ujčově v roce 1873, byl 
sklenářem a za první světové války padl v Itáli nedaleko Merána 
v roce 1916. Maminka Vilemína Coufalová – Valová, se narodila 
v Hodoníně u Kunštátu v roce 1876. Byla nemanželské dítě, a tak 
si v dětství užila mnoho ústrků. Byla to vzácná žena, na kterou 
všechny její děti celý život s úctou vzpomínaly. Po smrti manžela 
dokázala sama všechny svoje děti uživit a s láskou vychovat. Měla 
obchod se suvenýry, novinami a papírenským zbožím. Starala se 
také o hospodářství, zahradu a dům. Přesto její děti vzpomína-
ly, jak si maminka našla čas i na hraní divadla. Divadlo se hrálo 
v bytě pro rodinu, ale i pro ostatní děti. Když v roce 1925 zemřela, 
její odchod ještě více stmelil vřelé sourozenecké city všech osmi 
dětí – Julie, Boženy, Vilemíny, Marie, Julia, Arnošta, Bedřicha 
a Františka. Sourozenci si vzájemně pomáhali a podporovali 
se. Snad právě tehdy se vytvořily dvě vlastnosti, které jsou pro 
pozdějšího učitele a malíře Bedřicha Valu typické – skromnost 
a pracovitost.
 Jako žák měl vždy velmi dobré výsledky jak v nedvědické 
obecné škole, tak v Měšťanské škole v Tišnově. Již v dětství pro-
jevoval kreslířský talent a hudební nadání. Za podpory sourozenců 
vystudoval učitelský ústav ve slovenské Modre a nastoupil jako 
učitel na své první místo do Dolních Louček. Po několika letech 
působení na moravských školách se dostal do Tišnova. Zde poznal 
svoji životní družku, rovněž učitelku, Marii Hliněnskou – Valo-
vou. Založil rodinu, která se později rozrostla o dceru Martu a 
syna Michala. V Tišnově učil až do odchodu do důchodu.
 Jeho citlivé vnímání okolí, hlavně vnímání přírody, se 
odráželo nejen v jeho malířské tvorbě, projevilo se také v lásce 
k hudbě – ve hře na housle, na které hrál již od studentských let. 
Byl stálým členem smyčcového kvarteta v Tišnově a orchestru, 
v jehož čele stál Aleš Smíšek.
 Pod vedením akademického malíře profesora Kleina 
absolvoval prázdninový kurz a svůj volný čas věnoval kresbě a 

malbě. Nejdříve sbíral zkušenosti, seznamoval se se zákonitostmi 
tvorby a postupně přecházel od perokreseb, v nichž zachycoval 
jednoduchými tahy především krajinu, k pastelu a později k oleji. 
Jak uvádí Miroslav Pavlík, velkého mistrovství dosáhl Bedřich 
Vala zejména ve svých sépiích, kdy v barevné úspornosti a kre-
sebné zkratce ztvárnil celou řadu námětů z Vysočiny, kterou velmi 
miloval.
 Bedřich Vala často navštěvoval Nedvědici, vždyť zde 
žily jeho dvě sestry a stále ho inspirovala zdejší kopcovitá krajina. 
Rád pobýval s rodinou „na domečku“ ve Žďárském Potoce a právě 
zde, uchvácen krásou Jeseníků, vytvořil řadu obrazů, v nichž se 
vyznal ze své lásky k přírodě, kterou zachytil ve všech ročních 
obdobích. Mnohé z jeho obrazů vznikly při jeho návštěvách Bul-
harska. Ve své tvorbě zachytil i podobu města Tišnova, které se 
mu stalo druhým domovem. 
 Od roku 1943 byl hostujícím členem Spolku výtvarných 
umělců moravskoslezských Aleš v Brně, účastnil se členských 
výstav a vystavoval společně s celou řadou renomovaných 
výtvarníků. Stal se členem výtvarného spolku učitelů a profesorů 
„Slavíček“, od roku 1946 „Bloku“ moravskoslezských výtvarníků. 
Byl častým účastníkem výstav, které v Tišnově pořádal „Klub 
přátel výtvarného umění“.
 Další zálibou, které věnoval hodně času, bylo rybaření. 
Byl aktivním rybářem, funkcionářem ČMRS a brigádníkem. Byl 
účastníkem a organizátorem rybářských soutěží. Měl rád sport, 
byl nadšeným propagátorem lyžování.
Třebaže byl nemocen, nepřestal malovat. Ve svých dílech znovu 
procházel místy, která měl nejraději. Trvale se zařadil mezi výt-
varníky našeho kraje.

Jana Justová
Literatura: 
Pavlík Miroslav: Skromný člověk – výrazný malíř,
Tišnov fotorevue, č. 7 – 1977

BEDŘICH VALA

je jistě vhodné zopakovat skutečnost, že všechny úspěšné projekty 
jsou až do výše 85 % financovány z prostředků EU, dalších 7,5 
% půjde z národních zdrojů a pouze 7,5 % rozpočtových nákladů 
činí spoluúčast žadatele.
 Myslím, že kromě výše uvedeného stojí za zmínku i další 
aktivity. Správní výbor rozhodl o podání žádosti o dotaci ve výši 
300.000,- Kč z Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje 
na zakoupení ramenového vyžínače. Ten by v letní sezoně jed-
nak zajistil alespoň částečné vytížení traktoru v majetku městyse 
Nedvědice a především by všem členským obcím umožnil 
vyžínaní krajnic místních komunikací a vnitřních prostorů obcí 
vlastními prostředky dle potřeby a také za úplně jiných ekono- 

mických podmínek, než toto činí SÚS nebo komerční firmy.
 Správní výbor dále rozhodl podat žádost o dotaci 
z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 80.000,- Kč na úhradu 
nákladů spojených s další projektovou přípravou, rozhodl zadat 
zpracování Katalogu studánek a poté Katalogu sakrálních staveb 
na území Mikroregionu. Oba materiály následně poslouží při pre- 
zentaci našeho území navenek a především jako podklad pro 
další budoucí žádosti o dotace na opravy studánek, křížů, kaplí 
apod. Zatím bez konkrétního výstupu je také diskutována otázka 
společných projektů v oblasti sběru a likvidace odpadů, zimní 
údržby komunikací, oprav komunikací a další.

Pavel Vejrosta

Bedřich Vala při tvorbě 
Reprofoto Petr Vejrosta
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POZVÁNkA NA VÝSTAVU

 Ke stému výročí narození Bedřicha Valy pořádá ART 
PERISCOPE v tišnovském Jamborově domě výstavu obrazů 
z tvorby tohoto umělce. Výstava se koná od 4. do 19. dubna 2009, 
otevřena je denně kromě pondělí v době 10 – 12 a 14 – 18 hod. 
 Vernisáž se koná v sobotu 4. dubna ve 14.00 hod. Výsta-
vu uvede doc. Ing. Jan Lacina, CSc. V kulturním programu vys-
toupí členka opery ND v Brně Věra Bakalová a profesor JAMU 
v Brně František Kratochvíl.

Miroslav Pavlík

 Bedřich Just (* 1924 v Nedvědici), syn Boženy Valové, 
vzpomíná na rod Valů a na krásné dětství prožité v Nedvědici.

 Nedvědice byla do 2. světové války obec, ve které kvetl 
jak kulturní, tak sportovní život. Všichni se zde vzájemně znali. 
Sportu pomohla hodně výstavba sokolovny, kde „brigádničili“ ve 
volném čase také Julius, Arnošt a dle možností i Bedřich, který již 
ale bydlel mimo Nedvědici.
 V sokolovně se promítaly filmy – Julius dělal promítače, 
Marie byla v pokladně a Julča prodávala v občerstvení, to vše 
nezištně a zdarma. Aktivní cvičení celé rodiny bylo samozřejmé 
tak jako jejich vystoupení na veřejném cvičení na stadionu, na 
okrskových vystoupeních a na sletech.
 V sokolovně se také hrálo ochotnické divadlo, zvláště 
oblíbené operety. A opět byli zapojeni Valovi. Julek jako režisér, 
Bedřich maloval kulisy a pozvánkové plakáty, ostatní hráli. 
Některé úspěšné hry se o prázdninách hrály i v plenéru na hradě 
Pernštejně. V této době bylo v Nedvědici několik mladých učitelů, 
např. Bohumil Hranička (později učil v Tišnově), který hrával 
a zpíval hlavní role, Josef Schmidt – výborný houslista a dirigent 
ochotnického orchestru a další. Výtěžkem z těchto akcí se hradil 
dluh z výstavby sokolovny.
 Pohostinnost Valů byla příčinou také častých návštěv 
přátel u Valů na dvoře. Zde se mládež scházela, hrál se zde volej- 
bal a ping pong. Stůl na ping pong byl jediný v obci. Za zahra-
dou se plavalo v řece Svratce až k „troubě“, voda v ní tehdy byla 
teplá.
 Tolik Bedřich Just. Pár obyčejných vzpomínek jednoho 
obyčejného člověka. Vzpomínky na dětství bývají silné, význam-
né. Ty, které jsem ráda uvedla, možná připomenou několika starším 
občanům Nedvědice dobu a příběhy z třicátých let minulého 
století. A ještě maličkost: Protože v roce 1909 byla v Nedvědici 
založena organizace Sokol a rodina Valova měla na činnosti Soko-
la velký podíl, můžeme tak vzpomínky Bedřicha Justa chápat 
i jako příspěvek ke stému výročí založení Sokola v Nedvědici.

Jana Justová 

MALÉ VZPOMÍNÁNÍ
BEDŘICHA JUSTA

VÝROČÍ OSOBNOSTI
EDUARD bERkA

 Před sto lety - 19. 1. 1909 - se v Nedvědici v č. p. 35 
v rodině pekaře narodil Eduard Berka. Jeho otec pracoval 
v pekařství Jana Karase, příbuzného spisovatele Josefa Františka 
Karase. Eduardova maminka byla dcerou nedvědického kameníka 
Františka Ludvíka, který byl i jeho kmotrem. Kmotrou mu byla 
Marie Kudijovská, manželka dalšího známého kameníka.
 Brzy po narození Eduarda Berky se rodina přestěhovala 
do Brna, kde Eduard absolvoval Učitelský ústav. Jako učitel působil 
na školách v Šebkovicích u Jaroměřic nad Rokytnou, v Uherčicích 
u Jemnice a od roku 1934 na obecné dívčí škole v Brně – Králově 
Poli. Byl členem Československé sociální demokracie. Působil 
jako jednatel Ústředního spolku jednot učitelských v Praze 
a byl předsedou Léčebného fondu v Praze. V roce 1937 se v Brně 
oženil, s manželkou měli dceru, která dostala jméno po své matce 
– Ivana.
 Již od roku 1939 byl zapojen do odboje v ilegální orga-
nizaci „Petiční výbor Věrni zůstaneme“. Při jedné ze služebních 
cest do Prahy dne 3. října 1941 byl zatčen a převezen do Brna, kde 
v Kounicových kolejích prožil obě stanná práva. V červnu 1944 
po převezení do Vratislavi byl nacistickým „Lidovým soudem“ 
odsouzen k trestu smrti. Cestou milosti byl jeho rozsudek změněn 
na trest káznice. Protože nevěřil, že se dožije konce války (ale 
neztratil víru v osvobození své země), prosil manželku, aby se 
pokusila vrátit do milované vlasti alespoň jeho tělesné ostatky.
 Přes udělenou milost byl odpoledne 24. ledna 1945 po 
evakuaci věznice ve Vratislavi spolu s dalšími 39 spoluvězni po-
praven a jejich mrtvoly naházeny do odpadní jámy.
V roce 1946 se jeho manželce Ivaně podařilo po obrovském úsilí 
zajistit exhumaci a převoz všech 40 popravených do republiky. 
Pochováni byli slavnostně 1. prosince 1946 na Ústředním hřbitově 
v Brně.
 In memoriam byl jmenován školním radou a v Brně 
je po něm pojmenována ulice. Mimo pamětní desku na rodném 
domě v Nedvědici je uveden na pamětních deskách v Brně na 
Moravském a Slovanském náměstí. 

Jiří Šmíd

CENÍk INZERCE
Ve Zpravodaji je možné inzerovat za následujících podmínek:
Plošná inzerce ve formátu:
A4 4.000,- Kč 1/8 A4 500,- Kč
1/2 A4 2.000,- Kč 1/16 A4 250,- Kč
1/4 A4 1.000,- Kč
Řádková inzerce:
1. řádek (50 znaků) 60,- Kč, další řádky 1,- Kč/1 znak
Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH (19%).

Deska E. Berkovi na rodném domě č. 35
Foto: Antonín Špaček
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 V minulém čísle Zpravodaje jsme přinesli článek 
o křižovatce pod hradem Pernštejnem. V článku bylo uvedeno, 
že dominantou křižovatky byly dvě tzv. „Tereziánské lípy“, mezi 
kterými stála socha sv. Jana Nepomuckého.
 Sv. Jan Nepomucký se stal typickým barokním světcem, 
velmi často tesaným z kamene nebo vyřezávaným ze dřeva. 
Narodil se v Pomuku (dnešním Nepomuku) kolem r. 1340 
v rodině rychtáře. V písemných pramenech se jeho jméno objevuje 
v r. 1369, kdy působil jako veřejný notář pražského arcibiskupa. 
V r. 1380 se dal zapsat na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy 
a stal se oltářníkem u sv. Víta v Praze. Mezi lety 1383 a 1387 stu-
doval církevní právo v italské Padově. Po návratu do Prahy se stal 
kanovníkem u Sv. Jiljí a farářem v kostele sv. Havla. V roce 1389 
jej arcibiskup Jan z Jenštejna jmenoval svým generálním vikářem 
(tj. správcem, výkonným pracovníkem diecéze, který arcibiskupa 
zároveň v nepřítomnosti zastupuje). V tomto vysokém postavení 
se dostal do vleklých sporů s králem Václavem IV., které vyústily 
v jeho zatčení a umučení. 
 Příčin, z nichž vzešla Janova smrt, bylo několik. Tou 
hlavní však byl mocenský spor, který postavil krále a arcibiskupa 
do otevřeného nepřátelství. Král Václav velmi usiloval o oslabení 
arcibiskupovy moci. K tomu mu mělo dopomoci vytvoření nové-
ho biskupství, které by bylo zcela podřízené jeho vlivu. Základem 
pro něj se měly stát statky bohatého kladrubského kláštera, král 
čekal jen na smrt starého opata Racka. Racek zemřel na počátku 
roku 1393. Arcibiskup Jenštejn si však uvědomil, jakou hrozbu 

HISTORIE VE FOTOGRAFIÍCH - SOCHA SV. JANA NEPOMUCkÉHO

Sv. Jan Nepomucký – foto 1941
Archiv Miloše Neči

U sochy stával kolovrátkář 
pan Kaňa z Věžné - foto 1935
Archiv Miloše Neči

Socha se stávala i místem zastavení 
turistů – foto polovina 20. let. 20. stol.
Archiv Antonína Špačka

Tereziánské lípy a sv. Jan Nepomucký– foto 1939
Archiv Miloše Neči 
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to pro něho může znamenat, a přiměl generálního vikáře, aby rychle potvrdil volbu 
Rackova následníka. Jan Nepomucký tedy stvrdil mnicha Olena novým opatem kladrub-
ským dřív, než proti tomu mohl král zasáhnout. Toto Jenštejnovo jednání krále velice 
rozlítilo. Přikázal zatknout Jenštejnovy úředníky, mezi nimi i generálního vikáře Jana. 
Zajatce nejprve čekal výslech v Kapitulní síni na Pražském hradě. Poté byli převezeni na 
Staroměstskou radnici a podrobeni výslechu útrpnému, včetně krutého mučení, na jehož 
následky nakonec Jan zemřel. 
  Pozdější prameny uvádějí jako možnou příčinu královy nenávisti vůči Janovi 
i skutečnost, že Jan byl zpovědníkem královy manželky Žofie a odmítl vyjevit její zpovědní 
tajemství. Tuto teorii dnes nelze ani prokázat, ani jednoznačně vyvrátit. O její pravdivosti 
by snad mohla svědčit králova nebývalá aktivita v mučírně, kde sám pálil Jana na bocích 
pochodní, i fakt, že vyslýchat arcibiskupovy úředníky kvůli volbě kladrubského opata 
bylo zbytečné, neboť král už všechny podrobnosti jistě znal.
 Jan Nepomucký byl umučen 20. března 1393. Jeho tělo bylo svrženo z Karlova 
mostu a o necelý měsíc později nalezeno na pravém břehu Vltavy.
 Janovy ostatky jsou od r. 1396 uloženy ve svatovítské katedrále v Praze. Jeho 
hrob i rodiště se staly cílem mnoha poutníků a již kolem r. 1600 byl pokládán za jed-
noho z patronů české země. Pro své povahové vlastnosti a mučednickou smrt se sv. Jan 
stal patronem právníků, lodníků, vorařů a mlynářů, symbolem mlčenlivosti, odvahy 
a spolehlivosti a strážcem mostů a tajemství. Lidé uctívali sv. Jana i jako ochránce před 
povodněmi. S tím souvisela pověra, že do dne jeho svátku se nikdo nemá koupat venku, 
protože by mohl snadno onemocnět. 
  Ačkoli se o Janovi jako mučedníkovi mluvilo hned po jeho smrti, byl papežem 
Inocencem XIII. prohlášen za blahoslaveného až v r. 1721. Ovšem teprve 19. března 
1729 papež Benedikt XIII. prohlásil Jana Nepomuckého za svatého.
 Socha sv. Jana Nepomuckého na rozcestí silnic do Věžné a Smrčku pochází 
z r. 1722 a patří k nejstarším svatojánským sochám na Moravě. Při úpravě křižovatky byla 
24. 2. 1958 odstraněna a přemístěna k vyústění dlážděné cesty od hradu – tzv. „Kame- 
nice“. V současné době je zcela zdevastovaná – uražená hlava sochy světce je umístěna 
na hradě Pernštejně. Torzo sochy je zakryto dřevěným bedněním. Na podstavci sochy 
je gotický nápis: „Haec figura stat honori Divi Joanis Nepomuceni“ (Tato socha je pos- 
tavena ke cti božského Jana Nepomuckého). 
 Kromě této tzv. „spodní“ sochy existuje i tzv. „horní“ socha sv. Jana Nepo-
muckého z druhé poloviny 18. století, která se nachází u kamenného mostu před vjezdem 
na parkoviště hradu Pernštejna. A do třetice: socha sv. Jana Nepomuckého je i součástí 
kašny z 18. století na prvním nádvoří hradu Pernštejna v prostoru před restaurací. 

Antonín Špaček s využitím materiálů muzea v Nepomuku

Prosba Redakce Zpravodaje by chtěla i v některých dalších číslech pokračovat v rubrice Historie ve fotografii. Prosíme proto naše 
čtenáře o poskytnutí starých fotografií, pohlednic a zajímavých dokumentů týkajících se Nedvědice, Pernštejna a blízkého okolí. Za 
jejich zapůjčení předem děkujeme.

Pernštejn – kašna se sochou sv. Jana Nepomuckého – pohlednice z r. 1904. 
V popředí malý mramorový obelisk, později použitý jako pomníček Leopoldu
Mazáčovi před hradní sýpkou
Archiv Antonína Špačka 

Současný stav sochy sv. Jana Nepo-
muckého – foto 2003 
Foto: Antonín Špaček 

Pernštejn – kašna se sochou sv. Jana 
Nepomuckého –50. léta 20. stol.
Archiv hradu Pernštejn

Socha sv. Jana Nepomuckého u 
kamenného mostu při vjezdu na 
parkoviště hradu
Foto: Antonín Špaček
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PROMĚNY NEDVĚDICE, PERNŠTEJNA 
A OkOLÍ

V běhu všedních starostí a povin-
ností si možná ani neuvědomujeme, 
jak se prostředí kolem nás mění. 
Naštěstí zůstaly fotografie, jejichž 
prostřednictvím můžeme nahlédnout 
do minulosti.“
 Tato slova můžeme číst v úvodu 
nové publikace Proměny Nedvědice, 
Pernštejna a okolí. Jejím autorem je 
nedvědický fotograf Miloš Neča.
 Výtvarný talent Miloše Neči 

se projevoval už od mládí. Politické poměry bohužel zabránily 
jeho studiu na Uměleckoprůmyslové škole v Brně. Své zálibě – 
malování – se proto věnoval alespoň amatérsky, kdy se podílel 
na vytváření plakátů, které zvaly na taneční zábavy, divadelní 
představení či sportovní utkání.
 S postupem času se víc a víc věnuje svému druhému 
koníčku – fotografování. Jeho výstavy fotografií budí zaslouženou 
pozornost v blízkém i vzdálenějším okolí. Vyvrcholením jeho 
tvorby z této oblasti je výše uvedená publikace, která spatřila 
světlo světa těsně před loňskými Vánocemi. Jejím základem jsou 
historické fotografie Nedvědice, Pernštejna a blízkého okolí, 
z nichž nejcennější jsou staré více než sto let. Tyto fotografie jsou 
konfrontovány se současnými snímky často ze stejného nebo dle 
možností podobného místa. Vznikla tak velmi zajímavá kniha 
porovnávající minulost se současností nám všem tak důvěrně 
známých míst. Připomeneme si zde nejen nejvýznamnější stavby 
jako hrad Pernštejn, kostel, školu, sokolovnu, nádraží, ale i třeba 
studánky, staré domky či různá zákoutí. Důležité jsou i momenty 
z historie – např. župní sjezd hasičů, císařské manévry, návštěva 
prezidenta Masaryka či práce v mramorových lomech.
 Kniha je velmi vkusně uspořádána, na své si přijdou jak 
milovníci historie, tak příznivci současné Nečovy tvorby. Přesto 
má jednu velikánskou vadu – je totiž již beznadějně vyprodána. 
A tak zájemcům, na které se nedostalo, nezbývá než doufat, že se 
publikace dočká někdy v budoucnu svého druhého vydání.
 Na závěr opět jeden citát z této knihy: „Ať chceš nebo 
nechceš, někam patříš. Jak hodně však někam patříš, to už záleží 
jen na Tobě.“

Antonín Špaček

Termín Čas Program
4. – 5. 4. 2009 10:00 – 16:00 Velikonoce na Pernštejně – zahájení návštěvnické sezóny 2009.
11. – 13. 4. 2009  Na první dva víkendy bude pro návštěvníky hradu připravena  
  v prostorách sýpky prodejní velikonoční výstava s možností aktivní 
  účasti formou velikonoční dílny pro šikovné ruce
4. – 19. 4. 2009 10:00 – 12:00 Výstava obrazů k stému výročí narození Bedřicha Valy
 14:00 – 18:00 (Út – Ne) Tišnov – Jamborův dům
17. 4. 2009 19:00 Taková ženská na krku – divadelní představení v provedení vír- 
  ského divadelního souboru – sokolovna Nedvědice
25. 4. 2009  36. ročník pochodu Za krásami okolí Nedvědice
30. 4. 2009  Rej čarodějnic
4. 5. 2009  Alexadre Dumas: Tři mušketýři - zájezd na divadelní   
  představení do Městského divadla Brno
17. 5. 2009 14:00 Zůstaň tu s námi, muziko česká – kulturní pořad My dva a čas - Simonová 
  a Chladil - odpolední posezení s písničkou nejen pro dříve narozené
6. 6. 2009  Den dětí
Kulturní komise

 Kulturní komise Rady městyse Nedvědice vás všechny 
srdečně zve na divadelní představení vírských ochotníků - francouz-
skou komedii Taková ženská na krku, jejímž autorem je Georges 
Feydeau. Tato hra proslulého francouzského komediografa nepatří 
mezi jeho nejhranější – a my se domníváme, že neprávem. Autor vy-
chází z francouzské tradice jazykového humoru, ale třeskutou kome-
dii o milostných vztazích zdobí také množstvím komiky situační. 
Osoby a obsazení:
Lucette Gautier: Radka Slezáková, Veronika Vilímová
Baronka Duverger: Veronika Janďourková, Marie Viktorinová
Viviane: Marie Viktorinová ml., Marie Čermáková
Marcelina: Oxana Bílková, Irena Matějková
Nini: Jana Bílková 
Bouzin: Aleš Čermák
Generál Irrigua: Bohuslav Matuška
Bois-d´Enghien: Roman Jelínek 
Chenneviette: Stanislav Čermák
Fontanet: Jiří Čermák
Firmin: Ladislav Stalmach
Antonio: Roman Jelínek ml.
Jean: Jiří Zbytovský 
Emil: Josef Vondra
 Divadelní představení Taková ženská na krku se uskuteční 
v pátek dne 17. dubna 2009 v 19.00 hodin v místní sokolovně. Kul-
turní komise přeje všem dobrou zábavu a příjemný zážitek.

Martina Čermáková

POZVÁNkA NA DIVADELNÍ 
PŘEDSTAVENÍ

PŘIJMĚTE POZVÁNÍ VE II. ČTVRTLETÍ

TURISTICKé VÝROČÍ
 Příznivci nedvědických turistů pravděpodobně vědí, 
že současný odbor byl založen v roce 1971. Začátek činnosti 
byl spojen se školou. Součinnost se školou byla až do roku 2005, 
a to i přesto, že hlavní organizací byla ČSTV (1974 – 1990) a od roku 
1990 Klub českých turistů. Po celou dobu vyvíjeli a vyvíjejí turisté 
poměrně pestrou a bohatou činnost. Do dnešní podoby dospěl od-
bor po téměř čtyřech desetiletích. Asi už méně lidí ví, že v Nedvědici 
byl původní odbor Klubu českých turistů založen již v roce 1921. A 
protože připravuji k 40., resp. 90. výročí, tedy na rok 2011, vydání 
publikace, prosím případného majitele jakýchkoliv písemných či 
jiných dokumentů z doby toho prvního odboru o jejich zapůjčení.

Petr Vejrosta

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
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 Císařská studánka neodmyslitelně patří k historii 
i současnosti Nedvědice. Toto krásné místo mezi třemi lipami 
je dnes pod náspem železniční trati a kousek od náspu frekven-
tované silnice, tedy v poměrně rušném prostředí. Přesto scené-
rie studánky patří mezi ozdoby Nedvědice a je dokladem péče 
mnoha generací o vodní zdroje. Pramen studánky je na trase 
zvodnělého pásu vedoucího z kopce Jedlová a napájí studánku 
U Ořechu na Hutařově zahradě a prochází zahradami domů Krčína 
do Nedvědičky. Původní pramen vyvěral ve svahu za domem č. 1 
a byl málo přístupný. Proto se obecní radní v roce 1878 rozhod-
li studánku postavit na nynějším místě a okolí náležitě upravit. 
O slavnostním vysazení tří lip nad studánkou a jejím pojmenování 
Císařskou najdeme v Kronice školy Nedvědice následující řádky:
 „Dne 24. dubna 1879 na památku 25 letého manželství 
Jejích Veličenstev Františka Josefa I. císaře a krále a Elišky 
císařovny byly na Krčíně nad studánkou za obecního starosty 
a spolupředsedy místní školní rady p. Čenka Svobody, přítele 
pokroku, od žáků Huberta Svobody, Čeňka Gerlicha a Jana 
Humpolíčka tři lípy vsazeny. Tato slavnost započala již 23. dubna 
navečer s osvětlením, střelbou a ohňostrojem. Na den jubileum  
t. j. 24. odbývaly se v chrámu Páně od místního faráře důstojného 
pana Františka Straky slavné služby Boží, pak se vedl průvod při 
hudbě ke studánce v následujícím pořádku: žáci zdejší trojtřídní 
národní školy se svým praporem, za nimi sbor Dobrovolných 
hasičů zdejší obce též se svým praporem, p. myslivci panství 
Pernštýnského s nadlesním p. Dominikem Heinzlem a titulárním 
nadlesním p. Janem Gürtlerem s lesníky, les. příručími a hajný-
mi též s praporem, dále se správcem velkostatku Pernštýnského 
p. Matějem Lithařem, s obecním zastupitelstvem, údy místní školní 
rady a velkým davem lidu.
 Po vsazení těchto třech lip a odzpívání národní hymny, 
hnul se celý průvod vyjma sboru Dobrovolných hasičů na Sadky, 
kde p. myslivci na louce k tomu samému účelu tři duby vsadili. Zde 
byli žáci pečivem podělováni na útraty obcí.
 Večer bylo opět osvícení, načež odbývána deklamovaná 
hudební zábava v obecním domě č. d. 42 u nájemníka p. Aloise 

Friedjunga a čistý 
výnos darován 
na obuv a prádlo 
chudým žákům. 
 Povětrnost 
byla na den jubilea 
velmi deštivá.“
 D o p l ň m e 
nyní text kroniky 
poznámkou: Sbor 
dobrovolných ha-
sičů Nedvědice 
byl ryze českým 
spolkem, a proto 
se nezúčastnil 
vysazení tří 
dubů od pánů 
myslivců statku 
Pernštýnského. 
Lesní správa 
totiž byla v rukou 
Němců, proto také 
byly na rozdíl od 
českých lip vysa-

zeny na Sadkách duby jako symbolické stromy německé.
 Studánka již dala obrovské množství vody. Je škoda, že 
v sedmdesátých letech byla voda kontaminována splaškovými 
vodami i používáním neekologických postřiků a mazadel na 
železniční trati. Přitom při stavbě železnice v letech 1903 – 1905 
bylo velice dbáno na zachování tohoto vodního zdroje a při 
složitých terénních úpravách byla studánka s přítokem zachována 
bez následků. 
 Dnes nevyhovuje voda z Císařské studánky vyhlášce 
MZČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou 
vodu a není moc naděje na její zlepšení. Co se ale příliš neví, že 
je tato studánka v Nedvědici a okolí jediná, kterou pod označením 
Pramen PB0290, sleduje od 22. 9. 1976 Český hydrometeorolog-
ický ústav, pracoviště Brno. Jmenovanými pozorovateli tohoto 
ústavu byli v Nedvědici Vladimír Štarha, Pavel Štarha, Miloš 
Večeřa a v současnosti Petr Konečný. Pramen se sleduje v týden-
ním intervalu a měří se množství a teplota vody. Třicetileté pozo-
rování pramene vykazuje tyto naměřené vydatnosti:
Maximální naměřená vydatnost  0,30 l/s  
(litrů za sekundu)
Minimální naměřená vydatnost  0,11 l/s
Průměrná naměřená vydatnost  0,20 l/s
Studánka byla před třemi lety opravena a je jistě pro nás všechny 
dokladem, že nám není lhostejné prostředí, ve kterém žijeme. 
 Tato myšlenka také byla impulsem pro historickou 
komisi Rady městyse Nedvědice, aby zpracovala přehled o všech 
známých vodních pramenech, studánkách a starých studních 
v Nedvědici a na Pernštejně. Ve spolupráci s komisí životního 
prostředí pak připravila návrh na údržbu a zlepšení vybraných 
vodních zdrojů. V dalších číslech Zpravodaje o nich přineseme 
informace. Obě komise uvítají Vaše další připomínky a návrhy 
k ochraně vodních zdrojů. 

Jiří Šmíd a Antonín Špaček 

130 LET CÍSAŘSKé STUDÁNKY

POŠESTATŘICÁTé
 Pravidla českého pravopisu umožňují psát i zvlášť: po 
šestatřicáté. Ať tak, či onak, turistům je to nepochybně úúúplně 
jedno. Důležité je, že vědí, kdy a kam mají přijít, kterou trasu 
zvolit, s kým se jim půjde letos nejlépe. Ano, v sobotu 25. dubna 
2009 se uskuteční 36. ročník pochodu pro veřejnost Za krásami 
okolí Nedvědice. Propozice najdou zájemci na nedvědických 
webových stránkách. Zde uvádím aspoň pár informací. Trasy 50 
km, 33 km, 22 km a 15 km jsou stejné jako v roce 2008, avšak 
půjdou se v opačném směru. Nejkratší trasa 10 km provede turisty 
„procházkou“ přes novou lávku, krytým mostem na Mariino 
loubí (Maria Laube), přes Smrček a Vrbovou na nové vyhlídky na 
hrad a dále přes Pernštejn zpět do Nedvědice. Cyklotrasa 65 km 
kolem Vírské přehrady připomene kamaráda Boba Čecha. Pochod 
je už poosmnácté jeho memoriálem. A ještě maličkost: za 35 let 
navštívilo jarní nedvědický pochod celkem 18975 lidí.

Petr Vejrosta
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VELIKONOČNÍ ZVYKY V NEDVĚDICI

PERNŠTEJNSKÝ ELIxÍR CHUTNÁ JIž 
PĚT LET

 Svátky jara – Velikonoce – jsou 
spojeny s mnohými prastarými 
zvyky a obyčeji. Mnohé z nich 
dávno zapadly v zapomenutí, 
některé se udržují dodnes a jiné se 
opět křísí k životu.
  V následujících řádcích 
vám přiblížíme, jaké zvyky se 
o Velikonocích dříve dodržovaly 

v Nedvědici, jak je písemně zachytil v letech 1934 - 36 druhý 
nedvědický kronikář Josef Skoumal (1872 – 1936).
  Na Smrtnou neděli (2. neděle před Velikonocemi) chodí- 
vala děvčata se „Smrtolenkou“, tj. s malým stromkem ověnčeným 
papírovým řetízkem a na vrcholku přivázanou panenkou v bílých 
šatičkách. Děvčata zpívala o Smrtolence a za to bývala obdarová-
na penězi.
 Na Květnou neděli (poslední neděle před Velikonoce-
mi) hoši přinášejí do kostela rozkvetlé jívové ratolesti (kočičky), 
pěkně fábory vyzdobené a svázané do malých pometel. Kněz je 
světí. Tyto kočičky roznášejí hospodáři o Velikonočním pondělí 
spolu s třískami posvěcenými na Bílou sobotu do polí jako křížky, 
aby se úroda vydařila. Některé větvičky posvěcených kočiček zas-
trkují za obrázky na stěně a po roce je vyměňují.
 Na Bílou sobotu dávají hoši k ohni, jejž venku zapaluje 
kněz při církevních obřadech, dobře štípatelná polínka dříví, která 
kněz světí. Říká se tomu pálení Jidáše. Doma z třísek hospodáři 
dělají křížky, ty se proplétají posvěcenou větvičkou jívovou a na 
Velikonoční pondělí je hospodáři roznášejí do polí, aby se dobře 
urodilo. Když se na Bílou sobotu v kostele po velikonočním ti-
chu opět rozhlaholí zvony, běhávají na Krčíně z domů do potoka 
a umývají se, aby byli po celý rok zdrávi.
 Na Velikonoční neděli se v kostele světí na vedlejším 
oltáři přinesené bábovky a velikonoční vejce, které se pak podáva-
jí doma k jídlu.
 Na Červené pondělí chodívají chlapci po domech za 
děvčaty a šlehají je březovými nebo modřínovými proutky, aby 
děvčata byla po celý rok zdráva. Za to dostanou ponejvíce červená 
nebo jinak pomalovaná vejce a někdy také peníze. Říká se tomu 
„mrskut“.

Antonín Špaček

 Jemný bylinný likér Pernštejnský elixír, který má bla-
hodárné účinky nejen na zažívání, vyrábí Palírna u Zeleného 
stromu - Starorežná Prostějov. Historie této firmy sahá až do 16. 
století, kdy roku 1518 bylo uděleno panem Vilémem z Pernštejna 
právo „vyráběti slad, vařiti pivo a páliti kořalku” domu U Zeleného 
stromu v Prostějově.
 Historie Pernštejnského elixíru je podstatně kratší - 1. 4. 
2009 oslaví páté narozeniny. Během těchto pěti let putoval dle 
dostupných informací jako suvenýr z našeho regionu do 25 zemí 
světa. Pokud patříte mezi menšinu, která ještě místní specialitu 
neochutnala, máte možnost tuto skutečnost napravit v obchůdku 
GOTIKA. U příležitosti pátého výročí “Elixíru” je připravena 
novinka - Pernštejnský elixír ve formě sypaného ovocného čaje, 
v prodeji bude od 1. 4. 2009.

Jana Hriadelová

Okresní přebor ledního hokeje v sezóně 2008 – 2009

Tabulka po skončení základní části:
 Z  V R P S  b
1 . TJ Náměšť nad Oslavou 16  12 2 2  99 : 45 26
2 . SK Mostiště 16 10 3 3  94 : 51 23
3 . HC Spartak Velká Bíteš B 16  10 1 5  78 : 73 21
4 . HC Veverská Bítýška 16 10 1 5 88 : 70 21
5 . HHK Velké Meziříčí B 16 9 2 5 83 : 47 20
6 . TJ Řečice 16 7 1 8 97 : 115 15
7 . TJ Šerkovice 16 3 2 11 74 : 109 8
8 . HC Sokol Křižanov 16 3 1 12 72 : 129 7
9 . HC Nedvědice B 16 1 1 14 32 : 100 3

 Družstvo HC Nedvědice B sice nepostoupilo do nad-
stavbové části (play-off) a skončilo na devátém místě, ale je 
družstvem s nejnižším věkovým průměrem okresního přeboru. 
Má tedy reálnou naději využít získaných zkušeností a v příští 
sezóně být mnohem úspěšnější.
 Potěšitelný byl velký zájem diváků, kteří pravidelně 
chodili podpořit toto družstvo mladých hokejistů. Zvláště místní 
derby mezi TJ Šerkovice a HC Nedvědice B bylo jedním z velmi 
navštívených utkání, které bylo plné emocí, ale především spor-
tovních výkonů nedvědických hráčů v obou družstvech. 

Libor Held

HC NEDVĚDICE B

ODPOLEDNÍ POSEZENÍ S PÍSNIČKOU 
NEJEN PRO DŘÍVE NAROZENé

My dva a čas 
jsme písničkáři toulaví, 
my dva a čas
jdem s písničkou zas k 
vám a vy snad 
přijmete nás, až řeknem 
si zas, 
co den dal, 
co přines, 
co vzal,
a pak my dva a čas
s košíkem písní půjdem 
zas dál. 

Vzpomněli jste si na interprety této ve své době velice populární 
písně? No jistě - oblíbený Milan Chladil a krásná Iveta Simonová. 
Nádherné melodie jejich písniček nám dodnes zní v srdci.
 Dovolujeme si vás proto všechny co nejsrdečněji pozvat 
na pořad „My dva a čas“. Budeme si vyprávět příběhy z jejich 
života a současně poslouchat jejich písně.
Přijďte mezi nás – zavzpomínat si a také zazpívat.
Srdečně vás zve průvodce pořadem PhDr. Zdeněk Sobotka a kul-
turní komise Rady městyse Nedvědice.
Odpolední posezení s písničkou nejen pro dříve narozené se 
uskuteční v neděli dne 17. května 2009 ve 14.00 hodin v místní 
sokolovně. 

Martina Čermáková
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KLUB STOLNÍHO TENISU NEDVĚDICE

Tabulka Okresního přeboru 3. tř. - nadstavbová část 
Název mužstva Utkání Výher Remíz Proher Body
1. Nové Bránice C 17 16 0 1 49
2. Prace A 17 12 0 5 41
3. Nedvědice A 17 11 0 6 39
4. Říčany A 17 11 0 6 39
5. Prštice A 17 10 0 7 37
6. S. Kuřim B 7 5 0 12 27

7. Rebešovice C 17 9 1 7 36
8. Neslovice A 17 8 1 8 34
9. M. Knínice C 17 6 2 9 31
10. Hlína A 17 3 3 11 26
11. Čučice A 17 4 0 13 25
12. Ivančice C 17 3 1 13 24

Tabulka Okresního přeboru 4. tř. - nadstavbová část
Název mužstva Utkání Výher Remíz Proher Body
1. Tišnov E 17 17 0 0 51
2. Lažánky B  17 14 0 3 45
3. Silůvky D 17  9 1 7 36
4. Nedvědice B 17  9 0 8 35
5. Oslavany B 17  9 0 8 35
6. Ořechov B 17  5 1 11 28

7. Ostrovačice B 17  9 1 6 38
8. Tvarožná B 17 10 1 7 36
9. D. a H. Loučky A 17 5 2 10 29
10. Prace B 17 4 2 11 27
11. Rebešovice D 17 2 4 11 25
12. Mokrá D 17 3 0 14 23

 V sezóně 2008 - 2009 úspěšně reprezentují Nedvědici ve stolním tenise dva týmy.
 Tým A, který již druhým rokem bojuje v Okresním přeboru 3. třídy, hraje ve složení Miroslav Bednář st., Luděk Štěpánek, 
Vlastimil Wunsch. Na postu čtyřky v družstvu se střídají hráči B týmu. Základní část soutěže zakončil po výborných výkonech na 4. 
místě z 12 týmů a srdnatě bojuje v horní šestičlenné skupině o postup do OP 2. Cílem v této sezóně bylo umístění do 4. místa. V současné 
době je naše družstvo v tabulce přeboru třetí s odstupem dvou bodů na druhého a pokusí se tuto příčku udržet. Vzhledem ke kvalitě 
soupeřů to nebude vůbec lehký úkol!

 Tým B ve složení Miroslav Bednář ml., Filip Urbánek, Radim Mareš, Zdeněk Vejrosta, Martin Šenkyřík a Vladimír Kotlín 
reprezentuje Nedvědici v Okresním přeboru 4. třídy. Jako nováček si vede velmi dobře! Po základní části, kdy skončil na 4. místě z 12 
týmů, podává i nadále kvalitní výkony a drží si ve skupině o postup toto velmi pěkné umístění. Zároveň pokukuje po konečné třetí 
příčce, jejíž dosažení by bylo opravdovým úspěchem!
 Závěrem je potřeba poděkovat našim hráčům, že mají zájem a chuť reprezentovat náš městys, dále obecnímu zastupitelstvu za 
podporu a poskytnutí možnosti trénovat a hrát mistrovské zápasy v naší sokolovně a hlavně všem Vám, kteří nám fandí! 

Luděk Štěpánek
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SKONČILA SEDMDESÁTÁ SEZóNA 
HC NEDVĚDICE

SK PERNŠTEJN NEDVĚDICE 
ROZLOSOVÁNÍ JARNÍ ČÁSTI FOTBALOVÝCH SOUTĚžÍ

Muži – okresní přebor:
14. kolo – 29. 3. 2009 – 15.00 – Nedvědice – Svratka
15. kolo – 5. 4. 2009 – 15.30 – Rovečné – Nedvědice
16. kolo – 12. 4. 2009 – 15.30 – Nedvědice – Radostín 
17. kolo – 19. 4. 2009 – 16.00 – Osová Bítýška – Nedvědice
18. kolo – 26. 4. 2009 – 16.00 – Nedvědice – Jimramov 
19. kolo – 3. 5. 2009 – 16.30 – Bory – Nedvědice 
20. kolo – 10. 5. 2009 – 16.30 – Nedvědice – Štěpánov 
21. kolo – 17. 5. 2009 – 16.30 – Jivoví – Nedvědice 
22. kolo – 23. 5. 2009 – 16.30 – Nedvědice – Bystřice B
23. kolo – 31. 5. 2009 – 16.30 – Ujčov – Nedvědice
24. kolo – 7. 6. 2009 – 16.30 – Nedvědice – Vír
25. kolo – 14. 6. 2009 – 16.30 – Bobrová – Nedvědice 
26. kolo – 20. 6. 2009 – 16.30 – Nedvědice – Žďár B

Dorost – I. tř. sk. B kraje Vysočina:
14. kolo – 28. 3. 2009 – 15.00 – Nedvědice - Jemnicko 
15. kolo – 5. 4. 2009 – 15.30 – Nedvědice – Nové Syrovice 
16. kolo – 12. 4. 2009 – 12.30 – Budišov – Nedvědice 
17. kolo – 18. 4. 2009 – 16.00 – Nedvědice – Jaroměřice n. R.
18. kolo – 26. 4. 2009 – 13.30 – Náměšť n. O. – Nedvědice 
19. kolo – 2. 5. 2009 – 16.30 – Nedvědice – Třebelovice 
20. kolo – 9. 5. 2009 – 14.00 – Nová Ves – Nedvědice 
21. kolo – 16. 5. 2009 – 16.30 – Nedvědice – Svratka 
22. kolo – 24. 5. 2009 – 14.00 – Radostín – Nedvědice 
23. kolo – 30. 5. 2009 – 16.30 – Nedvědice – Telč 
24. kolo – 6. 6. 2009 – 10.30 – Bystřice n. P. – Nedvědice 
25. kolo – 13. 6. 2009 – 16.30 – Nedvědice – Moravské Budějovice 
26. kolo – 20. 6. 2009 – 16.30 – Hrotovice – Nedvědice 

žáci – okresní přebor:
12. kolo – 19. 4. 2009 – 10.30 – Křižanov – Nedvědice
13. kolo – 25. 4. 2009 – 13.30 – Měřín – Nedvědice 
14. kolo – 2. 5. 2009 – 11.00 – Nedvědice – Štěpánov 
15. kolo – 8. 5. 2009 – 11.00 – Nedvědice – Pohledec 
16. kolo – 10. 5. 2009 – 10.00 – Moravec – Nedvědice 
17. kolo – 16. 5. 2009 – 11.00 – Nedvědice – Nová Ves
18. kolo – 24. 5. 2009 – 10.30 – Dolní Rožínka – Nedvědice 
19. kolo – 30. 5. 2009 – 11.00 – Nedvědice – Vír
20. kolo – 7. 6. 2009 – 10.00 – Bohdalov – Nedvědice 
21. kolo – 13. 6. 2009 – 11.00 – Nedvědice – Jívoví
22. kolo – 21. 6. 2009 – 10.00 – Vrchovina B – Nedvědice 

Přípravka – okresní přebor sk. A:
 8. kolo – 2. 5. 2009 – 9.00 – Nedvědice – Nová Ves
 9. kolo – 10. 5. 2009 – 10.00 – Herálec – Nedvědice
10. kolo – 16. 5. 2009 – 9.00 – Nedvědice – Bohdalov 
11. kolo – volno 
12. kolo – 30. 5. 2009 – 9.00 – Nedvědice – Hamry 
13. kolo – 7. 6. 2009 – 10.30 – Jimramov – Nedvědice 
14. kolo – 13. 6. 2009 – 9.00 – Nedvědice – Žďár B

Tabulka po základní části 
Mužstvo  Z V R P S B
 1. HC Moravské Budějovice 2005 20 17 2 1 120:44 36
 2. HC Spartak Velká Bíteš 20 11 4 5 85:60 26
 3. HCM Slovan Rosice 20 11 3 6 83:81 25
 4. HC Uherský Brod 20 11 2 7 86:66 24
 5. HC Uherské Hradiště 20 10 2 8 79:61 22
 6. HC Blansko 20 9 4 7 55:60 22
 7. HC Nedvědice 20 8 4 8 80:68 20
 8. SK Minerva Boskovice 20 6 2 12 77:107 14
 9. HC Grewis Plumlov 20 4 4 12 70:97 12
 10. HK Kroměříž 20 4 3 13 67:112 11
 11. Hokej Uherský Ostroh 20 3 2 15 58:104 8

Čtvrtfinále play-off Krajské ligy Jihomoravského kraje: 
HC Blansko – HC Nedvědice 1 : 2
HC Nedvědice – HC Blansko 0 : 2
HC Blansko – HC Nedvědice 5 : 0 – kontumačně z důvodu sněho-
vé kalamity

Konečný stav série
HC Blansko – HC Nedvědice 2 : 1, do semifinále play-off pos-
toupilo HC Blansko.

V této sezóně přišlo povzbudit své mužstvo na zimní stadion celkem 
1910 diváků. Všem příznivcům i našim hráčům děkujeme.

Petr Havíř 
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