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Vážení spoluobčané,

 tři měsíce opět velmi rychle uplynuly a vrcholí přípravy 
dalšího čísla našeho Zpravodaje. Dnes velmi nejisté eko-
nomické a politické prostředí velmi komplikuje a do značné míry 
i omezuje aktivity městyse a nutí nás, abychom s mnohými vyčkali 
na příznivější a stálejší období. Přesto, myslím, je i tentokrát mno-
hé, o čem stojí za to Vás informovat a co by Vás mohlo zajímat.
 Určitě většina z Vás zaregistrovala alespoň některé změny, 
které nám průběžně připravují naši politici a které více či méně, 
pozitivně, či negativně, ovlivňují náš běžný život. Chtěl bych se 
na tomto místě zmínit o modernizaci veřejné správy a přiblížení 
některých služeb nám občanům. Přes počáteční potíže s rozběhem 
pracovišť Czech Pointu v celé republice je dnes možné i v Nedvědici 
získat některé dokumenty, pro které jsme dříve museli zajíždět do 
Tišnova, či dokonce až do Brna. Jde především o výpisy z rejstříku 
trestů, listů vlastnictví, obchodního rejstříku a další. Díky státní do- 
taci dojde v průběhu 2. pololetí k rozšíření a modernizaci pracoviště 

Czech Pointu u nás v Nedvědici. S Czech Pointem souvisí velmi 
úzce i další projekt, označovaný složitým názvem e-government 
(česky: elektronizace veřejné správy). V mnoha oblastech našeho 
života jsou elektronizace a internetizace již zcela běžnými jevy. 
Veřejná správa se díky projektu e-government snaží jít s dobou 
a nestát stranou. Je tedy skutečností, že od 1. července budou moci 
právnické osoby, státní správa i občané začít komunikovat s úřady 
bez doručenek prostřednictvím datových schránek.
 Popsané změny kladou značné nároky na odborné znalos-
ti všech pracovníků úřadu městyse. V tuto chvíli za sebou mají 
několik školení, průběžné úpravy hardwarového a softwarového 
vybavení a mnoho hodin samostudia a konzultací. Věřím, že jsme 
na popsané změny připraveni a že vše zvládneme. Je snad na místě 
Vás požádat o trochu trpělivosti a shovívavosti pro případ, že vše 
nebude od prvních dní fungovat stoprocentně.
 Z významných aktivit bych rád informoval o pokračující 
intenzivní projektové přípravě, která je nezbytným předpokladem 
pro ucházení se o dotační prostředky z evropských, ministerských, 
krajských či nadačních fondů. Konkrétně pokračuje projektová 
příprava na rozšíření místní komunikace a stavbu chodníku za 
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odbočkou do Domků, na stavbu parkoviště u hřbitova, stavbu chod-
níku (cyklostezky) od zdravotního střediska k Pernštejnu, stavbu 
sportovní haly, stavbu parkoviště pro návštěvníky hradu Pernštejn, 
probíhá příprava žádosti o dotaci z Operačního programu životního 
prostředí (OPŽP) na kompletní výměnu oken a zateplení všech bu-
dov základní školy.  Zahájeny byly projekční práce na přestavbu 2. 
patra obchodního domu na byty, po dlouhých jednáních bylo zadá-
no zpracování projektu na stavbu přírodního rybníka v místě bazénů 
bývalého koupaliště, probíhají jednání o možnosti instalace solární 
elektrárny na střechách budov B a C základní školy 
a další. Samostatnou zmínku zaslouží pro-
jekt kanalizace, který jistě nejen já považuji za 
nejdůležitější ze všech zmíněných projektů. Po 
nepříliš optimistických informacích v minulém 
Zpravodaji dnes mohu poskytnout poněkud 
povzbudivější fakta především v tom, že v plánu 
výzev OPŽP na rok 2009 se objevila ve 2. pololetí 
možnost žádat o dotace na vodohospodářskou in-
frastrukturu i pro obce do 2000 obyvatel. Proto již 
běží projekční práce na dokumentaci pro stavební 
povolení i přesto, že jsme neuspěli se žádostí o 
jejich dotování z krajského rozpočtu a téměř celý 
milion budeme muset uhradit z rozpočtu městyse.
 V souvislosti s výše uvedeným 
chci vysvětlit, že relativně vysoký počet roz-
pracovaných projektů je jedním z nutných 
předpokladů úspěšného žádání o dotace. V 
našem státě se totiž velmi často mění jednak 
podmínky žádání a hlavně typy projektů, na 
které lze ten který rok o finanční prostředky žádat. Otázka tedy 
nestojí tak, že prioritou Nedvědice je např. kanalizace, a proto 
budeme žádat o peníze na ni, ale tak, že máme připraveno více 
projektů a čekáme, na co se stát, kraj, nadace či EU rozhodnou do- 
tace poskytovat. Bohužel se pak často stává, že dochází k realizaci 
sice připravených, ale méně potřebných projektů na úkor těch více 
potřebných. 
 V další části mého dnešního příspěvku na mně opět zůstala 
povinnost být tím nepopulárním a nepříjemným mravokárcem, 
který upozorňuje na neplnění – nedodržování obecně závazných 
vyhlášek. Navzdory platné obecní vyhlášce psi mnohých z Vás 
stále volně pobíhají po Nedvědici a psí exkrementy jsou všude, 
kam se podíváme. Také vyhláška o sběru, třídění a svozu odpadů 
říká, jak se my všichni máme chovat. Přesto i letos mnoho z Vás 
dosud neuhradilo poplatek „za popelnice“ a třídění odpadů rovněž 

evidentně není oblíbenou činností mnoha našich spoluobčanů. 
Přitom právě toto třídění má na výši poplatku největší vliv. Jeho 
výši nepříznivě ovlivňuje také několik málo podnikatelů, kteří 
nejenže nepovažují za nutné za likvidaci odpadů platit, ale navíc 
bez rozpaků pravidelně plní volně přístupné kontejnery v chato-
vých oblastech. Všem neplatičům z řad občanů i podnikatelů, ale i 
Vám řádným na tomto místě sděluji, že v nejbližší době očekáváme 
první pravomocné exekuční výměry od okresního soudu, jejichž 
prostřednictvím exekuční kancelář dlužné částky městysi vymůže. 

 Výčet realizovaných či připravovaných akcí tentokrát 
zúžím na jedinou. Společným úsilím Povodí Moravy a městyse se 
na letošní rok podařilo po mnoha letech získat finanční prostředky a 
připravit celkovou opravu regulace Nedvědičky v úseku od kamen-
ného mostu pod železničním přejezdem po soutok se Svratkou. Již 
od ledna probíhá administrativní příprava projektu a všem majitelům 
nemovitostí na Krčíně chci poděkovat za aktivní a vstřícný přístup 
k nunému „papírování“. Celá akce je v tuto chvíli pravděpodobně již 
v běhu a spolu s jejím investorem - Povodím Moravy - chci všechny 
Nedvědické i návštěvníky Nedvědice požádat o shovívavost 
a trpělivost po celou dobu stavební činnosti na Krčíně.
 Závěrem mi dovolte popřát Vám pěkné léto, příjemně 
prožitou dovolenou, našim dětem pak úspěšný závěr školního roku 
a mnoho zážitků o prázdninách.

Ing. Pavel Vejrosta

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE NEDVĚDICE
V období od uzávěrky minulého čísla Zpravodaje se Rada městyse 
Nedvědice (RMN) sešla 6x (č. 83 - 88) a mimo jiné jednala 
o následujících záležitostech:
- schválila program každého jednání RMN
- schválila, aby nalezené svazky klíčů byly po uplynutí šestiměsíční 
lhůty k vyzvednutí sešrotovány
- zamítla žádost společnosti Reiterman o snížení poplatku za 
pronájem sokolovny
- schválila žádost SK Pernštejn Nedvědice o prominutí poplatku 
za pronájem sokolovny za fotbalový ples
- schválila rozdělení finančních prostředků dotačního programu 
městyse Nedvědice na sport a tělovýchovu dle návrhu finančního 
výboru s úpravami
- schválila rozdělení finančních prostředků dotačního programu 
městyse Nedvědice na kulturu dle návrhu finančního výboru s úpravami 

- zamítla žádost Mgr. Pavlíka o finanční příspěvek na vydání publikace 
- schválila smlouvu na zpracování projektové dokumentace pro 
územní řízení na stavbu přírodního rybníka na místě dnešního 
koupaliště za cenu 49.980,- Kč vč. DPH
- doporučila ZMN schválit kupní smlouvu s Úřadem pro za-
stupování státu ve věcech majetkových na prodej pozemků 
p. č. 222/3, 223 a 225 vše v k. ú. Nedvědice do majetku městyse 
Nedvědice za cenu dle znaleckého posudku 13.000,- Kč
- schválila text veřejnoprávní smlouvy s MÚ Tišnov, týkající se 
opatření k ochraně před škodami působenými tabákovými výrob-
ky, alkoholem a jinými návykovými látkami
- schválila žádost HC Nedvědice o prominutí poplatku za pronájem 
sokolovny za hokejový ples
- schválila záměr podat opakovanou žádost o dotaci z ROP JV, osa 
3.3. na II. etapu rekonstrukce sokolovny
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INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPI-
TELSTVA

- doporučila ZMN schválit prodej pozemku p. č. 184/1 v k. ú. 
Nedvědice pí. Zd. Skryjové za cenu 200,- Kč/m²
- schválila žádost KČT Nedvědice o prominutí poplatku za 
pronájem sokolovny pro pořádání turistického pochodu
- schválila záměr pronajmout část střech budov B a C základní 
školy pro účely instalace solárních panelů s tím, že podmínky 
pronájmu budou dále projednány v RMN a ZMN
- schválila uzavření smlouvy s firmou IPI Žďár n. S. na zpracování 
žádosti o dotaci na výměnu oken a zateplení na všech budovách 
základní školy. Smlouva zahrnuje i následnou správu projektu 
v případě obdržení dotace
- schválila rozpočtové opatření č. 3/2009
- v rámci fyzické prohlídky některých míst v Nedvědici vyhodno-
tila stav skalního masívu za zdravotním střediskem
- připravila řešení vjezdu a vstupu do areálu zdravotního střediska
- při prohlídce areálu koupaliště rozhodla o převezení betonových 
konstrukcí zbývajících laviček, jejich natření, opatření novými 
deskami a jejich rozmístění v Nedvědici (cesta k ČOV)
- zamítla žádost firmy Content o souhlas s umístěním sloupů ve 
Žlebě a navrhla jiné řešení
- vzala na vědomí průběžnou informaci starosty o připravované 
opravě regulace toku Nedvědičky
- vypracovala zadání pro projektanta na zpracování projektové 
dokumentace na přestavbu 3. NP obchodního domu na byty 
a s tím související úpravy ve II. NP a schválila uzavření smlouvy 
na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení
- průběžně projednávala scénář jednotlivých dílčích akcí letošních 
Slavností Pernštejnského panství
- uložila starostovi iniciovat jednání s Policií ČR ohledně hledání 
řešení neutěšené dopravní situace na silnici II/387 především 
v úseku mezi křižovatkou pod železničním přejezdem až po 
výjezd z Nedvědice směrem k Ujčovu
- pravidelně projednávala průběžný vývoj příjmové části rozpočtu 
v souvislosti s ekonomickou krizí
- vzala na vědomí oznámení Mgr. Petry Glosr Cvrkalové 
o ukončení členství v KK RMN k 31. 5. 2009
- schválila žádost SŽDC Jihlava o překvalifikování železničního 
přejezdu na zadním Pernštejně na přechod pro pěší
- vzala na vědomí informace starosty o výsledcích jednotlivých 
žádostí o dotace včetně žádostí Mikroregionu Pernštejn a Mikro-
regionu Tišnovsko
- vzala na vědomí sdělení HC Nedvědice, že se v letošním roce 
nebudou organizačně podílet  na pořádání Slavností Pernštejnského 
panství (SPP)
 - rozhodla o tom, že městys zajistí organizaci programu SPP 
u rybníka ve své režii

Ing. Pavel Vejrosta

Od uzávěrky minulého čísla Zpravodaje se uskutečnilo jedno jednání 
Zastupitelstva městyse (ZMN) a to dne 9. 3. 2009

ZMN č. 14 dne 9. 3. 2009:
- schválilo program jednání ZMN
- schválilo zprávu z Rady od posledního Zastupitelstva
- schválilo rozpočtová opatření č. 12/2008, 1/2009 a 2/2009
- schválilo smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. j. 
UZSVM/BZR/40/2009-BZRM, a to pozemků p. č. 222/4, 252, 
639/10 a 1165 vše v k. ú. Nedvědice o celkové výměře 1.237 m² 
z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových do vlastnictví městyse Nedvědice, 
včetně omezujících podmínek v čl. III smlouvy
- schválilo prodej části pozemku p. č. 675/1 v k. ú. Nedvědice 
o výměře cca 130 m², daného oplocením pí. Miladě Kožíkové. 
Přesná výměra bude stanovena po vypracování geometrického 
plánu. Náklady na geodetické zaměření, vypracování kupní smlou-
vy a zápis do KN hradí kupující. Cena byla stanovena na 200,- Kč/m².
- Schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene vstupu na pozemek p. č. 149/30 v k. ú. Nedvědice v sou-
vislosti se zřízením kanalizační, vodovodní a plynovodní přípojky 
k připravované stavbě nového rodinného domu
- schválilo převod výsledku hospodaření městyse Nedvědice – 
hospodářská činnost za rok 2008 - ve výši 455.632,36 Kč z běžného 
účtu na účet FRR
- schválilo převod částky 89.146,80 Kč z rezervního fondu ZŠ 
a MŠ Nedvědice za účelem krytí ztráty z hospodaření za rok 2008
- vzalo na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulých Zastu-
pitelstev
- vzalo na vědomí zprávy z výborů a komisí

Ing. Pavel Vejrosta

 Pro naši generaci je se stomatologickou péčí v Nedvědici 
jednoznačně spojeno jméno MUDr. Boženy Pavelkové. Do zdra-
votního střediska v bývalém hotelu Hotárek nastoupila v roce 
1975 po odchodu dentisty pana Broži do starobního důchodu. Ten 
byl prakticky druhým zubařem po dentistovi Crhovi z Tišnova, 
který ale do Nedvědice jen dojížděl a měl ordinaci vedle hotelu 
U Nádraží.
 MUDr. Božena Pavelková po absolvování studií na- 
stoupila v roce 1970 nejdříve do zdravotního střediska v Bystřici nad 
Pernštejnem. Po pěti letech přešla do Nedvědice, které již zůstala 
věrná. Pacientům velkého zdravotního obvodu věnovala celých 
33 roků. Nebyla to léta jednoduchá. Jen pomalu se modernizovalo 
vybavení ordinace. Zajištění prevence u školní mládeže, problémy se 
zubními náhradami, k tomu funkce předsedkyně Československého 
červeného kříže v Nedvědici, to vše dokázala zvládnout s klidem 
a úsměvem. Pohotovostní služby pro Bystřicko i okres Žďár nad 
Sázavou o víkendech nikdy nebránily, aby ochotně pomohla 
pacientům v bolestivých případech i mimo svoji ordinační dobu. 
 Jejím odchodem do zaslouženého starobního důchodu 
skončila prozatím doba komplexních zdravotních služeb v Nedvědici, 
doufejme jen, že ne natrvalo.
 Paní MUDr. Boženě Pavelkové patří zasloužené poděkování 
nás pacientů jejího obvodu.

Pavel Vejrosta a Jiří Šmíd 

PODĚkOVÁNÍ MUDR. BOžENĚ 
PAVElkOVé

 Diakonie Broumov děkuje všem občanům, kteří vý- 
znamnou měrou podpořili jejich činnost a pomohli tak zajistit 
dostatek humanitárního materiálu pro lidi v tíživých situacích 
a pro chod terapeutických dílen, kde jsou tito lidé zaměstnáni. 
Vaše pomoc při pořádání humanitárních sbírek je výrazem pocho-
pení a podpory práce pro všechny, kteří se bez pomoci druhých 
neobejdou. 
 Diakonie Broumov patří už 15 let mezi úspěšné posky-
tovatele sociálních služeb zaměřených na občany v krizových 
životních situacích na celorepublikové úrovni a bude vděčna i za 
případnou finanční pomoc. Jakýkoli finanční dar na dopravu da-
rovaného materiálu jim velmi pomůže.

PODĚkOVÁNÍ
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MENE TEkEl A NEDVĚDICE

 Ve dnech 23. – 26. 3. 2009 se v jídelně ZŠ Nedvědice 
uskutečnil již druhý ročník projektu Celé Česko čte dětem. Dětem 
i široké veřejnosti opět četly tváře všem známé.
 Čtení zahájil v pondělí pan Lukáš Hejlík, herec Městského 
divadla Brno a představitel hlavní mužské role v seriálu Ošklivka 
Katka. Je zakladatelem projektu scénického čtení LISTOVÁNÍ. 
Spolu s několika dalšími kolegy navštěvuje města v naší republice, 
kde představuje různé knižní tituly. My jsme měli štěstí a mohli si 
poslechnout několik vybraných kapitol z knížky Kouzelná baterka, 
která je také součástí tohoto projektu. Při četbě se projevily jeho 
dlouholeté herecké zkušenosti.
 Druhý podvečer jsme strávili s paní Stanislavou 
Macháčkovou, galeristkou a bývalou herečkou divadla Večerní Brno. 
Navštívila nás již podruhé a četla z knihy Eduarda Petišky Staré 
řecké báje a pověsti. Její přednes upoutal každého z posluchačů bez 
rozdílu věku. Všichni jistě znáte její Galerii z ruky na Křížovicích, 
kde se každoročně koná mnoho zajímavých akcí. Paní Macháčková 
nás seznámila s programem galerie na letošní rok.
 Ve středu nás svou přítomností potěšila paní Věra 
Vítkovičová, bývalá učitelka místní školy. Zpočátku jsme se 
dozvěděli něco o životě Karla Čapka, jednoho z nejvýznamnějších 
českých spisovatelů. Vzápětí nám přečetla dvě pohádky z jeho knihy 
Devatero pohádek.
 Tím pravým zakončením byli herci Městského divadla 
Brno a členové skupiny ALL-X. Navštívili nás pánové Oldřich 
Smysl, Jakub Uličník a Petr Dočkal. Spolu s dalšími členy skupiny 
se v loňském roce účastnili soutěže X  FACTOR, kde se umístili na 
třetím místě. 
 V podání Oldřicha Smysla a Petra Dočkala jsme měli 
možnost slyšet pohádky Miloše Macourka a Jakub Uličník nám 
připomněl všem známého Malého prince od Antoina de Saint-
Exupéryho. Po přečtení těchto ukázek nám na naše přání zaz-

pívali i písničku. Poté následovala beseda a autogramiáda. 
 Děkujeme všem členům Kulturní komise Rady městyse 
Nedvědice, která stejně jako v loňském roce celou akci připravila. 
Rovněž děkujeme vedení ZŠ a MŠ Nedvědice, že jsme společné 
večery nad knihou mohli trávit v prostorách školní jídelny.

Renáta Bednářová
Sylvie Zbořilová

Kristýna Čermáková

CElé ČESkO ČTE DĚTEM

 V čísle 3/2008 Nedvědického zpravodaje jsme spolu 
s Radkou Kozlovou vzpomínali na jednu z velkých osobností 
Nedvědice JUDr. Karla Hutaře. A protože Radka Kozlová je vnučkou 
Dr. Hutaře a má velký zájem o to, jaký byl její dědeček, co prožil, jak 
to bylo s jeho zatčením a následným vězněním v padesátých letech, 
nabídla některé dokumenty a informace o dědečkovi organizátorům 
mezinárodního festivalu proti totalitě, zlu a násilí  Mene Tekel. Festi-
val se konal 23. 2. – 1. 3. 2009 v Praze. V jeho rámci probíhalo více 
než 40 akcí. V Karolinu byla výstava materiálů, které připomínaly 
tragické události naší historie, připomínaly některé významné osob-
nosti 20. století a jejich pohnuté osudy.
 Čtenáře našeho Zpravodaje může zajímat, že jedna vitrína 
ve výstavním prostoru byla věnována právě JUDr. Karlu Hutařovi. 
Vnučka Radka se zúčastnila vernisáže, a mohla se tak setkat s celou 
řadou významných osobností. Za všechny jmenuji Áju Vrzáňovou 
a Augustina Bubníka, sportovce, kteří podobně jako Dr. Hutař vlast- 
nostmi nabytými právě aktivním sportováním mohli lépe čelit kru-
tému osudu. O vykonstruovaném, nespravedlivém procesu, jehož 
výsledkem bylo dlouholeté věznění Dr. Hutaře, o tvrdé práci v ura-
nových dolech, o následných zdravotních problémech i dalším jsme 
psali právě v Nedvědickém zpravodaji.
 Ti čtenáři našeho zpravodaje, kteří by se chtěli více dovědět 
o Mene Tekel, najdou zajímavé texty i fotografie na internetu. 
Doporučuji.

Petr Vejrosta
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 V čase předvelikonočním se v prostorách nedvědické 
radnice konala ve dnech 4. – 5. dubna 2009 výstava. Bylo na co 
koukat! A nejen to - každý návštěvník výstavy si mohl zakoupit 
něco pro potěšení, a navodit tak atmosféru Velikonoc ve svém 
domově.
 K vidění i koupi byly košíčky z pediku Jany Baksové, 
keramika Martiny Hlouškové, perníky Vlaďky Švestkové, voskem 
malované kraslice Pavly Lukasové, háčkování Jany Pospíšilové 
a květinové drobnosti Cink Jany Přidálkové.
 Za krásnými věcmi nemusíme jezdit daleko. Všechny 
ženy, které vystavovaly své výrobky, jsou z Nedvědice a okolí. 
Mají šikovné ruce a dobré nápady. Věříme, že jsme se s jejich 
výrobky nesetkali naposledy.

Martina Čermáková  

 „Kdy jste se naposledy zasmáli?“ Na tuto otázku by jistě 
většina lidí odpověděla: „Dnes“, „Před hodinou“, „Před pěti minu-
tami“ nebo „Právě teď“. Při otázce: „Kdy jste se naposledy zasmáli 
kolektivně?“ už by možná někteří z nás zaváhali a dlouho vzpomína-
li. 130 spoluobčanů z Nedvědice a blízkého okolí by však zřejmě 
dlouho nepřemýšlelo a odpovědělo s přesností dokonce na hodinu 
– 17. dubna od 19 hodin. V tuto dobu totiž v nedvědické sokolovně 
probíhalo divadelní představení hry Georgese Feydeaua Taková 
ženská na krku v provedení vírského ochotnického souboru.
 Vírští divadelníci opět nezklamali a předvedli vynikající 
výkon. Divák sledující jejich představení každoročně nabývá dojmu, 
že dozrávají jako víno. Ke stálicím souboru a rodilým divadelníkům 
– příslušníkům rodiny Čermákových – se tak postupně zařazují 
další a další. Například Roman Jelínek v hlavní mužské roli, který 
v dřívějších představeních působil trošku prkenně, se postupně 
rozehrává a zlepšuje, což potvrdil výborným výkonem ve výše 
uvedeném představení. Také ženská část souboru, která dříve 
zůstávala ve stínu svých mužských kolegů, postupně herecky 
dozrává. Kupříkladu představitelka hlavní ženské role Veronika 
Vilímová mužským kolegům výborně sekundovala a třeba její 
předstíraná milostná scéna s Romanem Jelínkem – to byl strhující 
zážitek, který nenechal nikoho chladným.
 I ostatní herci se svých rolí zhostili velmi dobře. Přinesli do 
Nedvědice téměř dvě hodiny smíchu a dobré nálady, neboť předvedli 
představení, které nemělo slabých míst a na které se nezapomíná. Za 
to byli odměněni rozzářenými úsměvy a v závěru dlouhotrvajícím 
potleskem. Všem spokojeným divákům nezbývá než si přát, aby 
i jejich příští divadelní představení bylo stejně úspěšné jako to letošní.

Antonín Špaček

VElIkONOČNÍ VýSTAVA

 Ach jo. Jestli to chci stihnout, musím vyrazit. Ale ani trochu se mi nechce, co kdybych nešla. Ne! Musím se překonat. Vždyť vím, 
že se mi to posléze vždy líbí. Příjemně zvednutá hladina endorfinů poté, co Liba zavelí: „Tak, děvčata, můžeme“, stojí za trochu námahy.
 Předpokládám, že podobné pocity má asi 20 -30 žen z Nedvědice a okolí každé pondělí a čtvrtek od konce září do konce dubna. 
Ano, píšu o pravidelném cvičení aerobiku v nedvědické sokolovně. Má dlouholetou tradici, už několik let patří  pod Asociaci sportu 
pro všechny. Pondělní i čtvrteční lekce aerobiku vede už více než deset let PaedDr. Libuše Císařová. Hlavně její zásluhou je cvičení 
tak oblíbené. Každou lekci má profesionálně připravenou a vyváženou – obsahuje blok taneční, posilovací cvičení a uvolňovací cviky. 
Sportovní zátěž je volena vždy tak, aby byla opravdu aerobní. Libuška je profesionálkou i po stránce metodické. I typy ne zcela sportovní, 
jako jsem třeba já, se mohou postupně naučit kroky i celou sestavu a s příjemným pocitem z pohybu a hudby opečovávat svá „ótépéčka“ 
(pro neznalé a astenické – okrasné tukové polštářky).
 Nezbývá mi tedy než popřát nám všem (zejména naší cvičitelce) hodně elánu a sportovního nadšení a s výkřikem klasika 
„Mens sana in corpore sano“ se těšit na další aerobikovou sezónu.

 Iva Prokůpková

„VÍRÁCI“ OPĚT NEZklAMAlI

AEROBIk
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 V podvečer 30. dubna se v Nedvědici znenadání ozývá hrozný povyk. 
Co se to děje? Co se komu přihodilo?
 Vzápětí však následuje uklidnění. Nic se nestalo, to jen Moravský svaz 
čarodějnic se sídlem v Nedvědici, který dnes pořádá svůj třetí slet, zahájil pod 
vedením nejvyšší čarodějnice Petry tradiční oblet Nedvědice.
 Nedvědické čarodějnice nejsou zlé. Nemíchají žádné čarovné lektvary 
ani nespřádají kouzla a pikle, nanejvýš někoho přetáhnou pometlem. Některé, 
zvláště ty nejmenší, jsou naopak až roztomilé a snaží se spíše pobavit sebe a di-
váky.
 Letošní čarodějnice se opět konaly u fotbalového hřiště, i když tentokrát 
trošku jinde – na louce u řeky poblíž starého mostu. Program byl podobný jako 
v minulých letech. Po různých soutěžních vystoupeních čarodějnic a rozdělení 
cen v podobě vkusných keramických přívěsků z tvorby Martiny Hlouškové 
byla zapálena velká vatra. Nedaleko u malého ohně bylo možné opéct špekáčky 
a párky. Snad jen výčep byl tentokrát více vzdálený, takže někteří jedinci cestou 
k němu téměř vystřízlivěli.
 Hudební doprovod byl letos o poznání komornější. Postarali se o něj se 
svými kytarami Jiří Šmíd a Zdeněk Loukota. A že byl kvalitní, o tom svědčí i to, 
že se zde vydrželo hrát a zpívat do pozdních nočních hodin. A o dobrou náladu 
rozhodně nebyla nouze.
 I když účast na letošních čarodějnicích byla trochu nižší než v loňském 
roce, tradičně se opět vydařily. Ti, co přišli, byli velmi spokojení, ti, co zůstali 
doma, mohou litovat. Vždyť ten hokej stejně za nic nestál.

Antonín Špaček

SlET ČARODĚJNIC

MY DVA A ČAS
 Kulturní komise Rady městyse Nedvědice se rozhodla uspořádat představení, 
které by oslovilo také starší generaci. Poprvé, na zkoušku. Jak to asi dopadne? 
 Jednalo se o odpolední posezení s písničkou nejen pro dříve narozené. 
Sešli jsme se v neděli 17. května 2009 v místní sokolovně. Z Prahy přijel PhDr. 
Zdeněk Sobotka a paní Jiřina Hennlichová s pořadem My dva a čas. Poutavé 
vyprávění příběhů ze života oblíbeného Milana Chladila a krásné Yvetty Simonové 
s poslechem nádherných melodií jejich písní jistě zaujalo všechny, kteří přišli, neboť 
se ujistili, že tyto písničky jim opravdu stále znějí v srdci. Pro každého z přítomných 
bylo připraveno také malé pohoštění.
 A představte si, zúčastnilo se asi 35 lidí, z toho dokonce 3 členové zastu-
pitelstva. Smutné je, že se opět potvrdila pravda o nezájmu nedvědických občanů o 
kulturu. Příprava jakékoliv akce stojí nemalé úsilí organizátorů, tedy kulturní komise. 
Ta se za více jak dvouleté působení snaží pořádat akce pro všechny věkové ka- 
tegorie, a nezájem o většinu z nich zamrzí. Ale Nedvědičáci už asi jiní nebudou…
Tak si užívejte v teple domova při televizní obrazovce. To je přece taky kultura!

Martina Čermáková

Foto:  Petr Čermák
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 V pondělí 4. května 2009 pořádala kulturní komise 
Rady městyse Nedvědice zájezd do Městského divadla Brno na 
představení Tři mušketýři.
Tři nerozluční přátelé, členové královských mušketýrů - statečný 
Athos, silák Porthos a subtilní Aramis -  nacházejí nového druha 
ve veselém gaskoňském šlechtici d´Artagnanovi. Společně pak 
čelí intrikám kardinála Richelieua, který se s pomocí svých špionů 
- Mylady de Winter a hraběte Rocheforta - snaží zkompromitovat 
francouzskou královnu a upevnit osobní moc. 
 Slavný historicko-dobrodružný román rozvíjející roman-
tický příběh o cti, věrnosti a lásce na pozadí politických intrik 
pojala režisérka Hana Burešová poněkud netradičně. Příběh se  
neodehrává pouze v prostředí historické Francie, ale i na pražském 
Smíchově.
 Propojují se zde dvě vyprávěcí roviny; jedna je právě 
historická, která zůstala v klasickém podání Alexandra Dumase, 
a druhá se odehrává v Praze v šedesátých letech v pavlačovém 
domě. Celý příběh je vyprávěn očima malého děvčete, které 
představuje režisérku Hanu Burešovou, jež v dětství žila v právě 
takovém domě a četla Tři mušketýry. Nyní udělala představení 
o tom, jak si to tenkrát představovala. V částech děje zazněly 
trefně vybrané hity Beatles, skupiny, která vystupovala právě 
v šedesátých letech. Naskytlo se tak mnoho nádherných situací, 
kdy například mušketýři předvedli (mimochodem velice profe-
sionální) šermířské vystoupení, ovšem hrála jim k tomu hudba 
nesmrtelných Beatles.
 Nelze si nepovšimnout určité spojitosti mezi čtyřmi 
mušketýry, čtyřmi členy legendárních Beatles a čtyřmi 
obyčejnými děvčátky z pavlačového domu. Nakonec stihl všechny 
stejný osud. Slavná liverpoolská skupina se v roce 1970 rozpadla, 
rodiny kamarádek ze Smíchova se musely kvůli politické situa-
ci v Československu přestěhovat. Tudíž už si holčičky nemohly 
dále hrát na dvoře jejich domu na Athose, Porthose, Aramise 
a d´Artagnana. Také mušketýři se na závěr rozcházejí.
V hlavních rolích jsme viděli Michala Isteníka jako d´Artagnana, 
Igora Ondříčka v roli Athose, Petra Štěpána jako Porthose, 
Aramise hrál Jaroslav Matějka. V roli kardinála Richelieua se 
představil Ladislav Kolář, Mylady de Winter sehrála Pavla Vitázková, 
vévodu z Buckinghamu Dušan Vitázek, hraběte Rocheforta 
Lukáš Vlček, královnu Ivana Vaňková, Konstance Bonacieux Eva 
Jedličková. Během večera se na jevišti vystřídalo více než čtyřicet 
herců. Všichni podali úžasné výkony.
Další zájezd do Městského divadla Brno je naplánován na měsíc 
říjen tohoto roku.

Kristýna Čermáková

TřI MUškETýřIINFORMACE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ 
kOMISE

 V životě každého z nás mohou nastat situace, kdy uví-
táme podporu některé ze sociálních služeb. Ať už ji hledáme jako 
potomci stárnoucích rodičů, jimž chceme v naší blízkosti zajis-
tit důstojnou péči v pozdním věku, rodiče nezletilého, který se 
zhlédl v partě místních pobertů nebo manželé partnera, který se 
po těžkém úrazu vrací do normálního života s postižením. Máme 
dostatečné podmínky k tomu, abychom se mohli postarat o své 
nejbližší, budou-li vyžadovat naši každodenní pomoc? Pokud ne, 
jak tuto podporu zajistit? 
 Státními úřady, které pomáhají lidem v obtížných 
životních situacích, jsou především:
Odbor sociálních věcí MěÚ Tišnov, náměstí Míru 346, 666 01 Tišnov,
vedoucí paní Emilie Trnčáková, telefon 549 439 721.
Na tomto odboru lze žádat o:
- příspěvek na péči
- dávky v hmotné nouzi
- sociální dávky zdravotně postiženým občanům
- sociálně právní ochranu dětí
Úřad práce Brno-venkov, Bezručova 21, 666 01 Tišnov.
 Tento úřad poskytuje:
- podporu při hledání zaměstání
- podporu v nezaměstnanosti
- dávky státní sociální podpory ( přídavky na dítě, porodné, so-
ciální příplatek, rodičovský
  příspěvek, dávky pro pěstouny)
Okresní správa sociálního zabezpečení, kounicova 14, 602 00 Brno. 
Zde se podávají např. žádosti o starobní, invalidní a vdovský 
důchod.
 Pracovníci uvedených úřadů jsou připraveni potřebným 
poskytnout informace, pomoci s vyplňováním žádostí apod.
 Vážení občané, také v Nedvědickém zpravodaji budeme 
postupně přinášet základní informace o službách, které mohou 
vám nebo vašim blízkým pomoci v tíživých životních situacích, 
kontakty na úřady a instituce, které se v našem okolí sociální 
oblastí zabývají. 

Jana Bohanesová
Ing. Helena Ondrová

 Před přicházejícími prázdninami končí činnost kul-
turní komise ve složení Mgr. Petra Glosr Cvrkalová, Ing. Mar-
tina Čermáková, Jana Hriadelová a Jana Přidálková. Jelikož jsme 
všechny zaměstnány pracovními i rodinnými povinnostmi, zbývá 
nám na práci v kulturní komisi velmi málo času. I přesto jsme se 
snažily a věříme, že naše činnost byla vidět. Rozhodnutí ukončit 
členství v komisi je individuálním rozhodnutím každé z nás. Byly 
bychom rády, aby se našli noví členové, kteří budou v naší práci 
pokračovat. V každém případě jsme zde, abychom pomohli radou 
či podporou. Děkujeme všem z vás, kteří se akcí kulturní komisí 
organizovaných účastnili nebo s jejich realizací pomáhali. Doufáme, 
že se vám alespoň některé námi připravované akce líbily. Přejeme 
příjemné prožití prázdnin a dovolených.

Mgr. Petra Glosr Cvrkalová
Ing. Martina Čermáková

Jana Hriadelová
Jana Přidálková

kUlTURNÍ kOMISE RADY MĚSTYSE 
NEDVĚDICE
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 Počátek letošního roku svým suchým a větrným počasím 
přinesl velký počet výjezdů zásahové jednotky Sboru dobrovol-
ných hasičů v Nedvědici. Do uzávěrky tohoto čísla to bylo:
13. ledna ve 22:50 h výjezd do Doubravníku k požáru v rodinném 
domku. Výjezd tatry a avie s osádkami. 
31. března v 10:50 h výjezd v Nedvědici, zahoření sazí v komíně. 
Výjezd tatry s jednotkou.
7. dubna v 15 h do Moravských Pavlovic k požáru lesa. Výjezd 
tatry a avie s osádkami.
10. dubna v 15:30 h do Josefova k požáru lesa. Výjezd tatry s jednotkou.
12. dubna ve 12 h na Pernštejn k zahoření v lese. Výjezd tatry 
s jednotkou.
21. dubna v 17:30 h Olší, požár stohu v areálu zemědělského pod-
niku. Výjezd tatry a avie s osádkami. Velice nebezpečný požár 
uskladněné balíkované slámy v těsném sousedství kravína a oce-
lové kolny s krmivem. Svým rozsahem největší požár.
26. dubna 10:45 h Nedvědice, požár trávy od elektrického vedení. 
Výjezd tatry s jednotkou.
27. dubna 15:30 h výjezd k technické pomoci na Pernštejn – 
odstranění stromu vyvráceného větrem. Tatra s jednotkou.
3. června 13:45 h výjezd k technické pomoci k Rožné – odstranění 
stromu spadlého přes železniční trať. Tatra s jednotkou. 

 Z požáru na Olší dne 21. dubna byly pořízeny členem 
sboru Petrem Konečným fotografie, které dokumentují činnost 
hasičů při zásahu. Každému je asi zřejmé, že jde o práci 
nebezpečnou a že tito dobrovolní hasiči mnohdy nasazují život 
při požárech vzniklých naprosto zbytečně. Že ale tito dobrovolní 
hasiči vyjíždějí ve svém volném čase a zadarmo, to možná někoho 
překvapí.

Jiří Šmíd 

 Kdyby se hasiči scházeli jen u požárů a k práci na 
opravách aut a čerpadel, to by bylo málo. Důvodem k setkávání 
jsou také soutěže. Konají se každoročně, zpravidla se střídají 
pořadatelé. Hasiči z našeho okrsku měli letos soutěž v Dolním 
Čepí. Konala se v neděli 24. května 2009.

 Už dlouho před termínem soutěže probíhal v jednot-
livých místech nácvik disciplín. Nezasvěcený divák může mít 
dojem, že soutěž je více zábavou, ale hasiči berou svoje vy- 
stoupení skutečně vážně a jsou hrdí na případné dobré umístění 
a mrzí je porážka. Že se u soutěžení i pobaví, je jen dobře. Kéž 
by si z hasičských klání brali vzor mnozí sportovci, kteří neumějí 
na hřištích a stadionech prohrávat. To dá rozum, že nemohou být 
všichni na prvním místě, ale přesto zvítězit všichni mohou. Jak je 
to možné? Záleží na tom, jaké jsou cíle soutěže. A hasičská soutěž 
má za cíl nejen stanovení pořadí, komu se v daném okamžiku 
podaří nejrychleji splnit bezchybně všechny discipliny, ale snad 
ještě důležitějším cílem je účast na soutěži, dát dohromady 
družstvo, nejlépe více družstev za obec. Ti, kdo toto dokázali, 
mohli nepochybně zažít pocit vítězství bez ohledu na pořadí, jež 
určily stopky rozhodčích.

 A tak Nedvědice a Pernštejn se mohou pochlubit po- 
stavením hned sedmi družstev! Však máme dva hasičské sbory 
a to je znát. Družstva mužů, družstvo žen i družstvo dětí bojovaly 
s maximálním nasazením. Nedvědici a Pernštejn reprezentovali 
hasiči skutečně důstojně. Velkým zážitkem pro soutěžící děti bylo 
nepochybně intenzivní povzbuzování diváků a veliký aplaus po 
dokončení soutěžních disciplín. Věřme, že mladí hasiči budou 
jednou hodnotnými nástupci současné generace.

Petr Vejrosta

VýJEZDY hASIČů k ZÁSAhůM hASIČSkÁ SOUTĚž



9

 Ve dnech 28. 2. - 7. 3. 2009 se někteří žáci 7. - 9. ročníku 
naší školy zúčastnili jazykového pobytu v anglickém Hastingsu.
 Z Nedvědice jsme vyjížděli ve 13 hodin. Rychle jsme 
se rozloučili s rodiči, ukáplo pár slziček a už se jelo. Cesta auto-
busem do francouzského města Calais proběhla bezproblémově, 
velkou neznámou byla ovšem plavba trajektem. Většině z nás se 
ale nakonec líbila, ti nejodvážnější se vydali i na horní palubu 
sledovat vzdalující se evropskou pevninu. 
 Po krátké prohlídce přístavního města Dover jsme se vy-
dali do cíle naší cesty – do Hastingsu. Nastalo očekávané i obávané 
rozdělení do rodin. Někteří z nás byli v rodině, kde nebyly žádné 
děti, a jiní měli zase dětí více než dost. Mnozí z nás se dočkali 
i domácích mazlíčků, hlavně kočky jsou v Anglii oblíbené. Zkrát-
ka jsme se všichni nějak zabydleli a začali si zvykat na časový 
posun i hostitelskou stravu.
 K našemu pobytu samozřejmě patřila každodenní 
jazyková výuka. Pro některé z nás bylo velkým dobrodružstvím 
se v téměř padesátitisícovém městě na výuku alespoň dosta-
vit. Posléze se to všem podařilo, takže vyučovtání mohlo začít. 
Na češtinu jsme museli zapomenout, vše se odehrávalo pouze 
v angličtině. Někteří z nás zvládali úskalí angličtiny s přehledem, 
někteří zjistili, že se musí ještě hodně učit.
 Náš pobyt se nesoustředil jen na výuku, ale i na poznávání 
blízkého i vzdálenějšího okolí Hastingsu. Navštívili jsme mnoho 

krásných kulturních i přírodních památek, například útesy Seven 
Sisters nám do slova a do písmene braly dech – nejen svou nád-
herou, ale i svým větrným počasím.
 Zlatým hřebem našeho pobytu byla návštěva Londýna. 
Královnu jsme sice neviděli, ale i tak byl Buckinghamský palác 
úchvatný.
 Domů jsme se vrátili bohatší nejen o anglická slovíčka 
a gramatiku, ale hlavně o spoustu příjemných a dobrodružných 
zážitků, na které budeme stále rádi vzpomínat. 

Lucie Sedláková,
Lucie Vitulová,

Veronika Kincová
a další účastníci jazykového pobytu

JAZYkOVý POBYT V ANglII

DĚkUJI

 Jmenuji se Radek Prokůpek a bydlím ve Smrčku. Asi se 
ptáte, proč píšu do Nedvědického zpravodaje. V červnu letošního 
roku totiž dokončím 9. rok školní docházky v nedvědické základní 
škole. Uznávám, že na tomto faktu není nic mimořádného, spolu se 
mnou skončí školu desítky dalších. Háček je v tom, že já nejsem tak 
docela obyčejný žák, jsem totiž vozíčkář.
 Nechci se chlubit, ale jsem docela pyšný, že jsem 
zvládl jezdit do školy pro zdravé děti. Sám bych to ale rozhodně 
nedokázal. Už od první třídy mi ve všem, co sám nezvládám (a že 
toho není málo), pomáhaly moje asistentky paní Olga Dudáková 
a později paní Pavla Čechová. Málem bych zapomněl, ty úplně 
první krůčky v kolektivu zdravých děti jsem udělal ve školce, kam 
mě díky vstřícnosti paní ředitelky Aleny Slámové vzali, i když už 
mi táhlo na sedmý rok.
 Ani paní učitelky a páni učitelé to se mnou neměli  
jednoduché, ne že bych třeba zlobil, ale některé věci jsem potřeboval 
vysvětlit jiným způsobem než moji spolužáci. Ti mi naštěstí nikdy 
nezáviděli, že nedostávám pětky, ale naopak mi pomáhali, jak jen 
to šlo. Nikdy nezapomenu, jak se mnou kluci Dominik, David, 
Honza nebo Martin „drandili“s vozíkem po chodbách a přitom jsme 
probírali poslední hokejový zápas. U holek, hlavně u Jany, u Ivanky 
a u Petry jsem měl doslova protekci. O přestávkách o mě mateřsky 
pečovaly, pokud jsem zrovna nevedl důležitý hovor s paní Síso-
vou. Ta mě dokázala rozveselit, i když jsem měl „depku“. Nebylo 
to občas jednoduché, ale když jsme spojili síly, zvládl jsem se svými 
spolužáky většinu školních výletů, koncertů, zájezdů do divadla, 
exkurzí… A oni si možná uvědomili, že nejsme všichni stejní, ale 
že nás to nemusí rozdělovat.
 Nic z toho by samozřejmě nebylo možné bez vstřícnosti 
vedení školy. Odvahu projevil zejména pan ředitel Mgr. Petr  

VOlBY DO EVROPSkéhO PARlAMENTU

Pořadové
číslo

Počet platných
hlasů

1. Česká strana sociálně demokratická 105

2. Občanská demokratická strana 82

3. Komunistická strana Čech a Moravy 66

4. Křesťanská a demokratická unie - ČSL 31

5. Suverenita 19

6. Věci veřejné 12

7. SDŽ - Strana důstojného života 4

8. Strana zelených 3

9. SNK Evropští demokraté 3

10. """STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ"" 3

11. Demokratická Strana Zelených 3

12. Dělnická strana 2

13. Koruna Česká 2

14. Evropská demokratická strana 2

15. NEZÁVISLÍ 1

16. Zelení 1

17. Strana svobodných občanů 1

18. Spojení demokraté - Sdružení nezávislých 1

19. Humanistická strana 1

20. Národní strana 1

21. Volte Pravý Blok 1

Nedvědice, Pernštejn

Počet osob, zapsaných do výpisu ze seznamu voličů: 1080

Počet odevzdaných úředních obálek: 346

Počet platných hlasů: 344

Celková účast: 32%
pokračování na straně 10
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 V minulém čísle Zpravodaje jsme se věnovali Císařské 
studánce a slíbili, že v informacích o studánkách budeme 
pokračovat. Velice rádi na tomto místě uvádíme skutečnost, 
zjištěnou akreditovanou laboratoří analýzou vzorku vody ode-
braného z Císařské studánky dne 10. 3. 2009, že voda vyhovuje 
vyhlášce Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb., kterou 
se stanoví požadavky na pitnou vodu. Tabulku s protokolem 
o zkoušce, který byl dodán až po uzávěrce minulého čísla, již 
pracovníci městyse umístili vedle studánky. Po mnoha letech zde 
tedy je k odebrání pitná voda.
 Dnes se ale chceme věnovat další významné studánce, ke 
které směřují mnozí naši spoluobčané, chataři, ale i další, kteří se 
o dobré vodě na Pernštejně dozvěděli. Někdy se zde vytvoří i fron-
ta čekajících s různými kanystry a láhvemi. Jedná se o studánku 
zvanou „Korejtko“. 
 Pramen se nachází na pravém břehu říčky Nedvědičky 
nad železniční tratí na katastru obce Sejřek. Voda je však jímána 
až pod tratí a odtud je převáděna plastovou hadicí zavěšenou na 
laně přes říčku na levý břeh. Výtok je v sousedství památných lip 
Svobody z roku 1918 a Pernštejnských hasičů z roku 2008 a je 
veřejně přístupný. Odtok je řešen jednoduchým odvodněním do 
Nedvědičky.
 Kontrolní odběry jsou prováděny namátkově a protokoly 
jsou vystaveny u výtoku na stromě. Studánka splňuje podmínky 
pro pitnou vodu a je chuťově velice dobrá. Zásluhu na udržování 
studánky má chatař pan Dušan Dvořáček, která se o ni stará a čistí 
okolí od odpadků. Za to mu patří velké poděkování.
 Historie studánky: V Knize protokolů obce Pernštejn ze 
dne 5. 5. 1901 se dočteme: „By se zdravotním předpisům stran 
pitné vody vyhovělo, slibuje starosta Pernštejna Eduard Gürtler, 
že pana hraběte Mittrowského poprosí, by na Korejtko k vedení 
velmi dobré vody z pramene proti Kašparu Endlicherovi potřebná 
dřeva daroval, že si pak místní obyvatelé korejtko přes potok 
zařídí.“ Kniha je k nahlédnutí ve Státním okresním archivu ve 
Žďáru nad Sázavou.
 František Pustina z Pernštejna (významný hasičský 
funkcionář) vzpomínal, že jeho otec, panský kočí a později řidič 
Vladimíra hraběte Mittrowského, jezdil z hradu ke Korejtku pro 
pitnou vodu vždy, když bylo panstvo na hradě Pernštejně. Voda se 
odtud vozila i do vily Mittrowských v části Sklepy, dnes Pernštejn 
č. p. 1.
 Pramen je tedy využíván velmi dlouho. Při stavbě 
železniční trati v letech 1903 – 1905 byl zdroj vody respek-
tován a v jeho okolí byly provedeny zajišťovací kamenné zdi. 
V ose železničního propustku je plochý žlab s masivním výsky-
tem kapradí až ke hřebeni. Lesní cesta nad propustkem je ka-
menem štětovaná. Z doby stavby trati zřejmě pochází i sběrná 
jímka s přepadem, umístěná nad propustkem. Jímka o rozměru 
60 x 60 cm a hloubce 120 cm je vyzděná, krytá mramorovým 
kamenem. Železná trubka, která nahradila původní dřevěné „ko-

STUDÁNkA „kOREJTkO“

rejtko“, se později ztratila a studánka přestala sloužit. Iniciátorem 
obnovy „Korejtka“ byl chatař pan Rudolf Luszcak, který společně 
s dalšími chataři bratry Dvořáčkovými jímku vyčistil. V dubnu 
1988 byl pod tratí zřízen plastový „límec“ jímající vodu, která 
vytékala ze svahu. Voda tak již není vedena ze sběrné jímky, ale je 
jímána až pod propustkem a zaústěna do plastové hadice.
          Po tolika letech, co dává studánka dobrou vodu v dostatečném 
množství, vedení městyse zvažuje vhodné řešení místa kolem vý-
toku v těsném sousedství památných lip. Je to místo, které jistě 
stojí za úpravu. Pro zajištění kvality vody by bylo nutné i napojení 
sběrné jímky přímo na výtokovou hadici vedenou propustkem.

Jiří Šmíd a Antonín Špaček

Vejrosta, protože v době, kdy jsem šel do první třídy, nebyla inte-
grace zdaleka tak běžná jako dnes. I nynější pan ředitel Mgr. Josef 
Špaček vychází mým vzdělávacím potřebám maximálně vstříc.
 Nezbývá mi než všem, které jsem za tu dobu potkal, 
poděkovat. Poděkovat za úsilí, vstřícnost, snahu a pochopení všech 
kolem mě. Díky jim jsem navzdory svému handicapu prožil báječná 
školní léta.

Radek Prokůpek

pokračování ze strany 9
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 Když jsme se v dubnu 2008 vraceli autobusem z oficiál-
ního krajského zahájení jarní sezóny, měli jsme všichni velikou 
radost, protože jsme úspěšně reprezentovali Nedvědici. Ano, 
nedvědičtí turisté a další příznivci byli loni jako třetí nejpočetnější 
skupina odměněni jedním hektolitrem výrobků Pivovaru Černá 
Hora. Proč? Pivovar byl totiž spolu s Klubem českých turistů (Ji-
homoravská oblast) pořadatelem setkání.
 Letos jsme se do Černé Hory chystali opět. Bylo nás 
ovšem o maličko méně než loni, a nedělali jsme si tedy žádné 
ambice na umístění. Nějak jsme s tím nepočítali. Bylo nás „jen“ 
47. Když se však moderátor odpoledního programu ujal slo-
va a vyhlašoval kolektiv, který byl třetí, bylo jasné, že se opět 
umístíme! Byli jsme vyhlášeni jako druhý nejpočetnější kolektiv 
a opět jsme vezli domů výhru – stejně jako loni 100 litrů výrobků 
pivovaru z Černé Hory. Aby však v záplavě radosti nad výhrou 
nezanikl pravý důvod výletu. Jeli jsme vítat jaro! Jeli jsme, 
abychom se setkali s kamarády, přáteli, abychom vdechli vůně 
jarní přírody. Zdena Kincová pro nás připravila tři trasy. První 
začínala v Lomnici, druhá v Kunčině Vsi a třetí v Lysicích. Mnozí 
navštívili v Lysicích zámek, lákala i výstava fotografií Pavla 
a Aleše Smékalových instalovaná právě v lysickém zámku. Cestou 
jsme si všimli také soch z pískovce, jejichž autorem je Stanislav 
Rolínek. I když v neděli 5. dubna 2009 nebyla ideální viditelnost, 
přesto jsme mohli z Malého chlumu pozorovat místa, kudy jsme 
před chvílí šli, mohli jsme pohlédnout směrem k domovu a také 
k cíli dne. Ten byl jasný. Po poledni se sešlo na nádvoří pivovaru 
více než tisíc turistů. Hrála country kapela, přálo počasí. Výlet se 
vydařil a co je podstatné, o Nedvědici bylo opět slyšet.

Petr Vejrosta

TURISTé OPĚT V ČERNé hOřE

 V sobotu 23. května se v obřadní síni naší radnice 
konalo vítání občánků. Naše nejmenší přivítaly písničkou děti 
z Nedvědického pěveckého sboru Petry Cvrkalové - Cvrčci. 
Kromě písní se předvedly i s recitací.  Pan starosta přivítal 
7 nových občánků, kteří se narodili v době od října 2008 do března 
2009. Jsou to tyto děti:  Pavel Klusák, Jolana Rezková, Tomáš 
Ondra, Michaela Langerová, Kristýna Kneslová, Jan Trúchly 
a Renáta Dvořáčková. V závěru slavnostního obřadu rodiče své 
děti položili do kolébky a podepsali se do pamětní knihy. Potom 
převzali z rukou pana starosty a paní matrikářky drobné dárky. 
Této slavnostní události se kromě rodičů a našich nejmenších 
zúčastnili také sourozenci dětí, jejich prarodiče a další rodinní 
příslušníci. Jsme rádi, že naše pozvání všichni přijali a že obno-
vená tradice má každého půl roku pokračování. 

Zdena Kincová

VÍTÁNÍ OBČÁNků
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hISTORIE VE FOTOgRAFIÍCh - SPlAV NA SVRATCE
 V minulém čísle Zpravodaje 
v článku Jany Justové Malé vzpomínání 
Bedřicha Justa bylo uvedeno, že za zahradou 
rodiny Valovy se v řece Svratce, která tehdy 
byla v létě ještě teplá, plavalo až k „troubě“. 
Co to ta „trouba“ byla?
 V místě dnešního závodu MEZ 
stával dříve při soutoku Svratky a Nedvědičky 
tzv. „Dolní mlýn“ (č. p. 23). Mlýn, jehož 
posledním majitelem byl František Svoboda, 
v roce 1904 zanikl a budova se stala součástí 
nově zřízené Kuhnovy textilní továrny.
 Blízkost vodního toku byla důležitá 
jak pro mlýn, kde voda poháněla mlýnské 
kolo, tak pro textilku, kde roztáčela turbínu 
a zajišťovala výrobu elektrické energie. 
Ke vzedmutí vodní hladiny sloužil na řece 
Svratce jez, v Nedvědici nazývaný spíše 
splav. Umožnil odebrat část toku mimo 
hlavní řečiště do náhonu. Na otisku stabil-
ního katastru z roku 1826 je splav zakreslený 
jako dřevěný, později byl přebudovaný v ka-
mennou hráz se stavidlem. 
 Teprve v dalších letech až po 
roce 1889 byl splav přestavěn do současné 
podoby. Se stavbou nové textilky došlo 
i k přebudování náhonu. Struha byla 
napřímena a tok částečně přeložen. Betonové 
koryto vedlo vodu k Francisově turbíně, pro 
odvod vody bylo vybudováno koryto dlouhé 
asi kilometr o šířce přibližně 3 metry.
 Součástí splavu se po výstavbě 
textilky stala i výše zmiňovaná „trouba“. 
Byla to ocelová roura o průměru přibližně 
80 cm, která přehrazovala splav po celé 
šířce. Byla uchycena ve dvou „domečcích“ 
na březích splavu a pomocí zdvihacího 
mechanizmu se zvedala nebo spouštěla. Při 
spuštění zvyšovala hladinu vody na splavu 
a tím i v náhonu. Zvedala se například při 
jarním tání ledu na Svratce, aby se ledové 
kry nezastavily na splavu a voda se nerozlé-
vala z koryta řeky. Později se přes celou šířku 
splavu vybudovala obslužná lávka s dalším 
„domečkem“ uprostřed. Celé zařízení bylo 
demontováno kolem roku 1965, neboť 
lávka údajně sloužila k únikům zaměstnanců 
MEZu z areálu závodu v pracovní době. 
Zbytky „trouby“ se ještě před několika roky 
nacházely na levém břehu řeky u plotu areálu 
bývalého „Sportu“.
 Na závěr ještě malá poznámka 
k otisku stabilního katastru z roku 1826 – za 
povšimnutí zde stojí tvar řeky Svratky před 
mostem na staré komunikaci ke Štěpánovu, 
v té době dřevěným. Řeka se zde stáčela 
téměř do pravého úhlu, teprve v pozdějších 
letech byl její tok přeložen a napřímen.

Antonín Špaček
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 Za krásného počasí v podvečer 
7. května uspořádalo vedení obce Ujčov, 
Český svaz bojovníků za svobodu a SDH 
Dolní Čepí u památníku partyzánů u Dolního 
Čepí vzpomínkovou slavnost věnovanou 
64. výročí konce druhé světové války. Již 
34 roků se scházejí občané z širokého okolí u 
tohoto symbolického památníku postaveného 
v roce 1975, aby si připomněli nejkrvavější 
válku, do které se postupně zapojily všechny 
vyspělé země celého světa. Na tomto místě 
u křižovatky tří cest vedoucích na Dolní 
Čepí, Horní Čepí a Chlébské stojí památník 
připomínající tři partyzánské oddíly: Jermak, 
Jan Kozina a Zarevo.  Jejich členové zde 
v součinnosti s místními spolupracovníky 
působili v letech 1944 – 1945.
 Shromáždění se zúčastnilo více než 
150 občanů, kteří po slavnostním kladení 
věnců vyslechli projevy hostů. V programu 
vystoupil dětský folklorní soubor ZŠ a MŠ 
ve Štěpánově nad Svratkou. Na závěr se 
uskutečnil koncert dechové hudby Bystřická 
kapela.

Jiří Šmíd

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

VZPOMÍNkA NA kONEC
VÁlkY

PROSBA
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 Pro Nedvědici je akademický malíř Alois Lukášek jednou 
z nejvýznamnějších osobností. Ač se zde nenarodil, prožil zde 34 
svých malířsky nejplodnějších let. Jistě měl k tomuto kraji jako 
rodák ze Zlatkova velice blízko, ale Nedvědice, jak sám říkal, mu 
přirostla k srdci a chtěl v ní zůstat navždy. A toto přání se mu 
splnilo. 
 Do Nedvědice přišel jako učitel v roce 1950 z předchozího 
působiště v Jimramově. Učil samozřejmě kreslení a mnozí jeho 
žáci dodnes vzpomínají na jeho větu při odevzdávání školního, ne 
vždy povedeného výkresu: „Když to tak vidíš a cítíš, že to tak má 
být, je to dobré.“ V nedvědické škole působil do roku 1956, z toho 
v letech 1950 – 53 zastával funkci ředitele školy. 
 Po příchodu do Nedvědice nejprve maloval doma ve svém 
bytě naproti škole. Koncem padesátých let si postavil první „ate-
liér“ na břehu Nedvědičky, kterým byla dřevěná chata. Teprve po 
dalších dvaceti letech přestavěl dům vedle školy na skutečný ate-
liér, kterému již zůstal věrný a na jehož milé prostředí všichni, kdo 
jsme tam chodili, tak rádi vzpomínáme.
 Pro Aloise Lukáška i Nedvědici byl jistě významný rok 
1954. Ve dnech 17. – 24. října uspořádala Osvětová beseda 
v Nedvědici výstavu jeho obrazů pod názvem „Krajina v díle aka-
demického malíře Aloise Lukáška“. Představil se při ní vlastně 
vůbec poprvé na samostatné výstavě celkem 58 olejomalbami, 
kresbami a akvarely. Výstava měla nečekaný úspěch. Od jeho 
první výstavy uplynulo půl století, kolik jich bylo celkem, snad 

ani není přesně spočítáno. Rovněž v roce 2000, kdy si Nedvědičtí 
připomněli 650. výročí první písemné zmínky o Nedvědici, byla 
jako nejvýznamnější akce oslav otevřena výstava jeho obrazů. 
Organizátoři výstavy byli překvapeni, jaké množství Lukáškových 
obrazů mají nedvědičtí občané ve svých domech a bytech. Přitom 
v Nedvědici je velký soubor jeho obrazů ve škole, kde působil, 
a na radnici, to vše z jeho odkazu.
 Tím se dostáváme k Lukáškově mimořádnému vztahu k li-
dem, místu a kraji, kde žil a tvořil. Nikdo z těch, kteří měli to štěstí 
se s ním osobně setkat, nezapomene na jeho pohostinnost, vždy 
přátelské přijetí a milý úsměv. Při jeho úžasné pracovitosti, kdy 
se snažil veškerý čas věnovat malování, si dokázal najít čas pro 
přátele, návštěvy a rodinu. Mnoho roků se sám obětavě a vzorně 
staral o nemocnou manželku. Byl i mecenášem obce a spolků, 
nikdy nešetřil, když jej organizátoři přišli požádat o příspěvek do 
tomboly na plesy a spolkové zábavy nebo když ho stárci a stárkové 
pozvali na tradiční hody.
 Akademický malíř Alois Lukášek k tomuto kraji prostě 
patří. Vztah k němu vystihují jeho vlastní slova: „Viděl jsem 
a procestoval mnoho krajin, zemí, možná krásnějších, jako je moje 
rodná, a přesto jsem vždy netrpělivě čekal na opětovné shledání 
s ní. Její hlas je nejmocnější ze všech, které znám, hlas, který se 
nedá umlčet.“ 
 Letos 14. dubna jsme vzpomněli 25. výročí jeho náhlého úmrtí.

Jiří Šmíd 

AlOIS lUkÁšEk (1911 – 1984) A NEDVĚDICE 
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ZA kRÁSAMI OkOlÍ NEDVĚDICE

kONCERT V PENZIONU BARBORkA

 Sobota 25. dubna 2009 patřila v Nedvědici turistice. 36. 
ročník pochodu pro veřejnost Za krásami okolí Nedvědice přilákal 
tradičně velký počet zájemců o pohyb v jarní přírodě, o poznávání 
dalších pěkných míst v okolí. Pořadatelé tentokrát nabídli prak-
ticky stejné trasy jako v předchozím ročníku. Šlo se ovšem 
v opačném směru. Výjimkou mezi trasami pro pěší byla vycházka 
s úplně novými výhledy na hrad Pernštejn. Tuto „desítku“ absol-
vovalo 408 spokojených turistů. O málo delší „patnáctku“ přes 
Křížovice a Křeptov šlo 158, trasu 22 km s půvabnými výhledy 
od Křížovic, z Veselského chlumu a z Pláňavy prošlo 125 lidí. 
Dlouhé trasy už tolik nelákají, přece jen vyžadují už určitý tré-
nink, aby túra byla potěšením, a nikoli utrpením. 33 km šlo 19 
a 50 km 15 vytrvalců. Tradiční trasa do oblasti Vírské přehrady 
přilákala zřejmě především díky spolehlivému příznivému počasí 
58 cyklistů. Celkem tedy 783 lidí prošlo či projelo na kole některou 
z tras pochodu.
 Často se lidé ptají, odkud do Nedvědice přijíždějí lidé 
za turistikou v den pochodu. Základ tvoří místní občané a to je 
velmi důležité, protože ti vycházejí často spolu se svými známými 
a příbuznými, kteří je právě u příležitosti pochodu navštíví. Dále 
pak přijíždějí tradiční účastníci, někteří se vracejí i po dlouhých 
letech.

 „V roce 1974 jsem šel v Nedvědici za devět hodin 
padesátku, letos jsem si chtěl zkusit, zda ujdu nejkratší desítku. 
Ano, vrátil jsem se na pochod po 35 letech a jsem moc rád, že 
jsem prošel krásnou vyhlídkovou trasu! Tedy příští rok snad opět 
v Nedvědici,“ řekl při přebírání diplomu Josef Novosad z Brna.
 Dost dlouhý by byl výčet všech míst, odkud k nám lidé 
přijeli. A tak aspoň některá: z blízkého okolí jsou to Tišnov, Kuřim, 
Brno, Bystřice nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě, Žďár 
nad Sázavou, Lelekovice, Bor, Skorotice, Holasice, Jimramov, 
Šlapanice, Štěpánovice, Štěpánov nad Svratkou, Maňová, Olešná, 
Černvír, Borač, Kunštát, Věžná, Rožná, Doubravník, Vír. Přijeli 
však i turisté z Jihlavy, Prahy, Bílovic nad Svitavou, Černé Hory, 
České Lípy, Ostravy, Poličky, Varnsdorfu, Korouhve, Rajhradu, 
Boskovic, Pardubic, Blanska, Jičína, Svitav, Staré Lysé, Třebíče, 
Jablunkova, Kamenice nad Lipou, Šternberku, Havířova.
 Loni jsem na tomto místě děkoval pořadatelům pochodu. 
Rád děkuji i tentokrát. Moc děkuji nejen za sebe, ale především za 
účastníky pochodu. Těšme se společně na sobotu 24. dubna 2010, 
kdy se půjde po sedmatřicáté.

Petr Vejrosta

 V sobotu 18. dubna 2009 se v penzionu Barborka 
uskutečnil klarinetový koncert hudebního skladatele a učitele 
hudby Ladislava Hrdličky z Rajhradu. Spolu se svým žákem 
Jaromírem Cvešprem přednesli s elektronickým klávesovým 
doprovodem skladby upravené Josefem Streichlem. Zaznělo 13 
skladeb Ladislava Hrdličky, z nichž poslední nesla příznačný 
název Na Barborce. Program byl věnován skladatelově dceři paní 
Olze Pšurné – Víšové a jejímu manželovi Jaroslavu Pšurnému, 
majitelům penzionu. Slova hudebního skladatele Ladislava 
Hrdličky, která v průběhu odpoledne zazněla jsou výstižná: 
„ Jsou místa, kam se člověk rád vrací a vzpomíná. Jsou melodie, 
ke kterým se také rád vracím…Je obtížné hledat slova k vyjádření 
nebo vyznání ke svému blízkému, k přírodě a umění vůbec… 
Právě i já se na Barborku vracím velice rád a pro svoji dceru 
Olinku a manžela předkládám tyto skladby, které patří i všem 
přátelům z Nedvědice a okolí. Budu rád, když vás mé melodie 
osloví a přispějí k pohodě.“
 V průběhu milého a muzikantsky perfektního odpoledne 
vystoupil v tradičně výborném stylu akordeonista Dominik Nedo-
ma a zazpívala jeho sestra Natálka, které slovem doplnila paní 
učitelka ZUŠ Bohuslava Nedomová. 
 Zazněla zde i vzpomínka na akademického malíře Aloise 

Lukáška, který před pětadvaceti lety 14. dubna 1984 náhle zemřel. 
Zasvěcené závěrečné slovo k našemu kraji pronesl RNDr. Ivan 
Koláčný.
 Všichni přítomní se shodli, že hudební odpoledne bylo 
velice pěkné a je jen škoda, že nebylo možno zvětšit kapacitu res-
taurantu, aby se dostalo i na další zájemce o tento hudební žánr.

Jiří Šmíd
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Sk PERNšTEJN NEDVĚDICE 
PRůBĚžNé VýSlEDkY JEDNOTlIVýCh DRUžSTEV

Přípravka:
Nedvědice – Nová Ves 2:3 Herálec – Nedvědice 1:5
Nedvědice – Bohdalov 4:2  Nedvědice – Vrchovina B 4:3

1. Jimramov 10 9 1 0 58:04 28 (13)
2. Nová Ves 10 7 1 2 53:16 22 (10)
3. Nedvědice 10 6 3 1 59:15 21 (6)
4. Žďár B 10 6 1 3 34:14 19 (1)
5. Bohdalov 10 2 0 8 11:53 6 (-9)
6. Herálec 10 2 0 8 13:67 6 (-9)
7. Vrchovina B 4 1 0 3 11:14 3 (-3)
8. Hamry 10 1 0 9 8:64 3 (-12)

žáci:
Křižanov – Nedvědice 1:1 Měřín – Nedvědice 2:2
Nedvědice – Štěpánov 2:1 Nedvědice – Pohledec 5:1
Moravec – Nedvědice 3:1 Nedvědice – Nová Ves 3:4
D. Rožínka – Nedvědice 3:3

1. Vrchovina 18 14 1 3 74: 27 43 (19) 
2. Vír 18 14 1 3 58: 13 43 (16)  
3. Nedvědice 18 12 3 3 46: 24 39 (12) 
4. Moravec 18 11 4 3 59: 13 37 (7) 
5. Štěpánov 18 9 3 6 58: 52 30 (3) 
6. Nová Ves 18 8 4 6 51: 24 28 (-2) 
7. Měřín 18 5 5 8 33: 39 20 (-7) 
8. Křižanov 18 5 3 10 46: 69 18 (-9)  
9. Jívoví 18 4 3 11 33: 53 15 (-12)   
10. Bohdalov 18 4 2 12 26: 59 14 (-13) 
11. D. Rožínka 18 3 4 11 32: 60 13 (-14) 
12. Pohledec 18 2 1 15 28:111 7 (-17) 

Dorost:
Nedvědice – N. Syrovice 3:0 Budišov – Nedvědice 3:1
Nedvědice – Jaroměřice n. R. 1:4 Náměšť – Nedvědice 5:0
Nedvědice – Jemnicko 0:3 Nedvědice – Třebelovice 4:2
Nová Ves – Nedvědice 3:1 Nedvědice – Svratka 1:2
Radostín – Nedvědice 1:2

1. Bystřice n. P. 22 19 2 1 99: 31 59 (26) 
2. Jemnicko 22 15 3 4 79: 38 48 (15) 
3. M. Budějovice 22 14 3 5 74: 29 45 (12)
4. Jaroměřice n. R. 21 13 3 5 52: 30 42 (9) 
5. Telč 22 10 1 11 48: 42 31 (-2) 
6. Nové Syrovice 22 8 5 9 47: 49 29 (-4) 
7. Hrotovice 22 8 5 9 44: 46 29 (-4) 
8. Nová Ves 21 8 5 8 34: 36   29 (-1) 
9. Svratka 22 9 1 12 56: 54 28 (-5) 
10. Budišov 22 7 4 11 40: 53 25 (-8) 
11. Nedvědice 22 7 3 12 32: 54 24 (-9) 
12. Radostín n. O. 22 7 2 13 41: 77 23 (-10) 
13. Třebelovice 22 5 1 16 42: 84 16 (-17) 
14. Náměšť n. O. 22 3 2 17 30: 95 11 (-22)

Muži:
Rovečné – Nedvědice 2:2 Nedvědice – Radostín 3:2
Osová Bítýška – Nedvědice 1:2 Nedvědice – Jimramov 2:1
Nedvědice – Svratka 3:1 Bory – Nedvědice 1:2
Nedvědice – Štěpánov 3:1 Jívoví – Nedvědice 1:2
Nedvědice – Bystřice B 1:2

1. Štěpánov 22 18 0 4 90: 26 54 (21)
2. Žďár B 22 16 3 3 67: 25 51 (18)
3. Bystřice B 22 13 4 5 65: 31 43 (10)
4. Nedvědice 22 13 2 7 54: 38 41 (8)
5. Ujčov 22 12 0 10 51: 54 36 (3)
6. Bory 22 10 3 9 49: 47 33 (0)
7. Bobrová 22 10 1 11 37: 39 31 (-2)
8. Rovečné 22 9 3 10 43: 55 30 (-3)
9. Vír 22 9 2 11 42: 48 29 (-4)
10. Radostín 22 7 6 9 35: 40 27 (-6)
11. Svratka 22 8 0 14 30: 68 24 (-9)
12. O. Bítýška 22 7 1 14 35: 47 22 (-11)
13. Jívoví 22 4 2 16 28: 66 14 (-19)
14. Jimramov  22 3 3 16 32: 74 12 (-21)

Pavel Vejrosta
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CENÍk INZERCE

Plošná inzerce, 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

Všechny uvedené ceny jsou 
včetně DPH (19%).

Ve Zpravodaji je možné inzerovat za následujících podmínek:
Penzion Barborka srde n  zve milovníky dobré hudby na

II. LETNÍ NOC
29. srpna 2009 od 19 hodin.

Podávat budeme op t selátko a jiné dobr tky.

T í se na Vás kolektiv Penzionu Barborka
a hudební skupina z Brna
Li-Ve  Libor a Veronika


