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Vážení spoluobčané,
 letošní třetí číslo našeho Zpravodaje se Vám dostává 
do rukou v době, kdy letní prázdniny a doba dovolených jsou 
nenávratně minulostí. Vychází v období prohlubujících se eko-
nomických těžkostí a politické nejistoty, které začínají doléhat i na 
hospodaření obcí. Proto považuji za potřebné věnovat alespoň část 
textu námětům na jejich překonání hlavně v ekonomické oblasti.
 Rada se možnostmi udržení vyrovnaného rozpočtu 
pravidelně zabývá a prozatím rozhodla o pozastavení některých 
naplánovaných akcí. Dále hledáme možnosti jak udržet příjmovou 
stránku rozpočtu na plánované úrovni a na druhé straně jak ušetřit 
výdaje. Jako nejrychleji realizovatelné na straně zachování, či 
dokonce navýšení příjmů se jeví již jednou zmiňované navýšení 
počtu osob, přihlášených u nás k trvalému pobytu. Jak již jsem 
uváděl v letošním prvním čísle Zpravodaje, minimálně několik de-
sítek osob v Nedvědici či na Pernštejně trvale žije a přitom jsou 
přihlášeny k trvalému pobytu někde jinde. Výsledek tohoto stavu 

je například ten, že Nedvědice nedostává na tyto osoby finanční 
podíl z přerozdělování daní (v r. 2008 to bylo asi 7.600,- Kč na 
osobu). Jednoduchým propočtem je jasné, že zde přicházíme ročně 
o finanční prostředky v řádech statisíců korun. Znovu tedy apeluji 
na Vás, kterých se to týká, přihlaste se v Nedvědici k trvalému po-
bytu. 
 Nejrychlejší a také největší možností na straně snížení 
výdajů se jeví úspory v oblasti sběru, třídění a svozu domovních 
odpadů. Této problematice jsem věnoval velký prostor v loňském 
druhém čísle Zpravodaje, přesto bych rád znovu alespoň základní 
princip fungování systému vysvětlil. Mimo jiné i proto, že od roku 
2011 dojde k postupnému výraznému zvýšení poplatků za každou 
tunu skládkovaného, tedy nevytříděného komunálního odpadu. Za-
stupitelstvo bude v závěru roku opět projednávat a schvalovat cenu 
„za popelnice“ na rok 2010. Tato cena vychází z údajů o výši nákladů 
na provoz systému sběru, třídění a svozu odpadů v předchozích 
letech. Za vytříděné odpady, tedy plasty a sklo, platíme svozové 
firmě paušální částku bez ohledu na množství vytříděného odpadu 
a k tomu ještě dostáváme zajímavé finanční bonusy za množství 
vytříděného odpadu (týká se i papíru). Naopak za netříděný odpad, 
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který odkládáme do popelnic a kontejnerů, platíme za váhu. Je proto 
logické, že bychom se všichni měli snažit vytřídit co nejvíce, aby-
chom tak co nejvíce snížili základnu pro výpočet ceny „za popel-
nice“ v následujícím roce. Nepochybuji o tom, že poctivě třídících 
je nás většina, že se však mnozí z Vás tříděním vůbec nezabývají, je 
evidentní již při letmém pohledu do plných kontejnerů. Především 
Vás netřídící tedy velmi důrazně a s plnou vážností žádám, abyste 
s tříděním začali.
 Na tomto místě je asi třeba se zmínit také o našich chatařích 
a chalupářích, kteří ze zákona platí za zapojení do systému sběru, 
třídění a svozu odpadů jenom 450,- Kč za rekreační zařízení. Při 
pohledu na nepořádek a přeplněné kontejnery v chatových oblastech 
je evidentní, že většina našich víkendových či letních hostů se 
tříděním vůbec nezabývá a vybrané poplatky ani zdaleka nepokryjí 
náklady na likvidaci odpadů v chatových oblastech. Na tomto místě 
tedy opět důrazně apeluji tentokrát na naše hosty. Začněte třídit 
alespoň základní odpady, tedy sklo, plasty a papír. To je cesta jak 
nemít u chatových oblastí pravidelně přeplněné kontejnery, nikoli 
zvyšování počtu kontejnerů. S problematikou veřejně přístupných 
kontejnerů nejen v chatových oblastech je vhodné se chatařů zastat 
v tom smyslu, že především na zadním Pernštejně a na Vejpustku 
se na uvedeném nepořádku podílejí také víkendoví návštěvníci 
Vysočiny, kteří se okolo uvedených stanovišť vracejí v neděli večer 
ze svých chat a chalup do Brna. Ve spolupráci s nedvědickými či 
pernštejnskými chataři se pokusím najít takové umístění kontejnerů, 
abychom k nim úplně zamezili přístup těm, pro které nejsou určeny.
 S výše uvedeným také souvisí způsob odkládání 
vytříděného odpadu na určená stanoviště. Je jen těžko pochopitel-
né, když po středečním svozu plastů se již ve čtvrtek začínají na 
stanovištích opět objevovat žluté pytle. A to i přesto, že se snažíme 
pravidelně apelovat na Vás, abyste plasty odkládali na určená 
stanoviště až v úterý před středečním svozem. 
 Úsporná opatření především instalací úsporných žárovek 
a s tím související výměnou jističů pokračují průběžně i u veřejného 
osvětlení. Tím se nám daří i přes rostoucí cenu elektřiny držet 
částku vydávanou za spotřebovanou elektřinu na téměř stejné 
úrovni. Podstatnou je určitě informace, že Rada rozhodla smluvně 
zajistit dodávku elektřiny v roce 2010 za cenu o 20% nižší, než je 
cena současná. 
 Nepříznivé deštivé počasí v červnu a červenci zpozdilo 
některé práce, které mají přispět ke zlepšení vzhledu Nedvědice. 
Mám na mysli především opravu regulace Nedvědičky, ale také 

opravu božích muk u hřbitova a zdravotního střediska. V červnu se 
podařilo vytvořit novou přístupovou cestu od nádraží k sokolovně, 
v červenci byl doplněn orientační informační systém o další 
směrovky a o prázdninách pokračovaly pravidelné každoroční 
opravy v základní škole. I díky sponzorskému daru společnosti 
EON mohlo být modernizováno osvětlení v dalších třídách  a byla 
opravena podlaha v jedné ze tříd budovy B. Zmíněné deštivé počasí 
nás také trochu pozlobilo. Po skončení bouřkového období jsme 
si jistě všichni oddechli, že nás nepotkaly hrůzy, které napáchala 
voda na mnoha místech republiky. Přesto dvojí vylití Kovářovského 
a především Žlebského potoka ve středu 15. 7. ve večerních 
hodinách bylo pro nás a hlavně naše hasiče zkouškou připravenosti 
na podobné situace.

 Závěrem se chci velmi stručně zmínit také o letošních 
Slavnostech pernštejnského panství. Ne snad proto, že bych chtěl 
hodnotit jejich úroveň, ale především proto, abych poděkoval všem, 
kteří se na organizaci podíleli. Zvláště bych chtěl poděkovat těm, 
kteří v neuvěřitelně krátkém čase zajistili dle mého názoru solidní 
program u rybníka, odpovídající finančním, časovým a také kapa- 
citním možnostem, a následně po všech stránkách zajistili hladký 
průběh programu po všechny dny.
 Vážení spoluobčané, v období do konce roku Vám přeji 
mnoho pracovního elánu, dětem mnoho úspěchů při plnění školních 
povinností a nám všem pěkný a slunečný podzim.

Ing. Pavel Vejrosta

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE NEDVĚDICE
V období od uzávěrky minulého čísla Zpravodaje se Rada městyse 
Nedvědice (RMN) sešla 8 x (č. 89 - 96) a mimo jiné jednala o 
následujících záležitostech:

- schválila program každého jednání RMN
- schválila kritéria pro přijímání dětí do MŠ Nedvědice pro školní 
rok 2009/2010
- průběžně pracovala na přípravě Slavností Pernštejnského panst-
ví 2009
- průběžně projednávala plnění rozpočtu 
- schválila finanční spoluúčast městyse Nedvědice na zakoupení 
ramenového vyžínače, na který Mikroregion Pernštejn obdržel 
dotaci ve výši 225.000,- Kč. Finanční spoluúčast nepřekročí 
částku 70.000,- Kč vč. DPH
- schválila způsob likvidace nalezených předmětů po uplynutí 
zákonné šestiměsíční lhůty k uložení a vyzvednutí
- rozhodla o zakoupení a instalaci silničního zrcadla za mateřskou 
školou

- vzala na vědomí oznámení Jany Hriadelové a Ing. Martiny 
Čermákové o ukončení členství v kulturní komisi 
- vyhodnotila nabídky na zpracování projektové dokumentace 
pro stavební povolení na projekt kanalizace. Schválila vítězem 
výběrového řízení firmu Pöyry Environment Brno za cenu 
904.200,- Kč vč. DPH
- na pravidelné schůzce s ředitelem školy projednávala vnitřní 
uspořádání školy z pohledu úspor energií ve vazbě na pokles 
počtu žáků
- rozhodla požádat firmu Solarmarkt o předložení návrhu smlouvy 
na instalaci a provozování solární elektrárny na střeše budov B a 
C základní školy
- schválila poskytnutí finančního daru obci Hodslavice u Nového 
Jičína ve výši 20.000,- Kč jako příspěvek na odstraňování škod po 
povodních a vzala na vědomí, že SK Pernštejn Nedvědice poskytl 
stejné obci finanční dar ve výši 10.000,- Kč
- schválila rozpočtové opatření č. 6/2009
- projednala stížnost p. Krejčího na poškození soukromého pozem-
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TELSTVA

ku, provedla prohlídku místa a rozhodla o odpovědi
- vzala na vědomí dopis hejtmana Jihomoravského kraje o poskyt-
nutí záštity nad připravovanou oslavou 200. výročí narození 
hudebního skladatele A. E. Titla
- projednala oznámení sester Novotných na havarijní stav kanali-
zace na Nové Čtvrti, provedla prohlídku místa a rozhodla o 
odpovědi
- schválila žádost pí. Kmohanové o opravu stropu v obecním bytě 
na sokolovně
- schválila rozpočtové opatření č. 7/2009
- schválila rozpočtové opatření č. 8/2009
- schválila zpracování žádosti o dotaci na projekt kanalizace
- vzala na vědomí zprávu z jednání s ředitelem Správy a údržby 
silnic JMK o stavu silnic v Nedvědici a dopravní situaci na nich

Ing. Pavel Vejrosta

Od uzávěrky minulého čísla Zpravodaje se uskutečnilo jedno jednání 
Zastupitelstva městyse Nedvědice (ZMN) a to dne 8. 6. 2009

ZMN č. 15 dne 8. 6. 2009:
- schválilo program jednání ZMN
- schválilo zprávu z Rady od posledního Zastupitelstva
- schválilo přijetí dotace z rozpočtu JMK na Slavnosti Pernštejnského 
panství 2009
- schválilo zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ Nedvědice za rok 2008
- schválilo závěrečný účet městyse Nedvědice za rok 2008
- schválilo zrušení bankovního účtu FRR 
- schválilo rozpočtová opatření č. 3, 4 a 5/2009
- schválilo kupní smlouvu č. UZSVM/7737/2008-BZRM o úplatném 
převodu pozemků p. č. 222/3 (140 m²), 223 (72 m²) a 225 (108 m²) vše 
v k. ú. Nedvědice do majetku městyse Nedvědice za cenu dle znalec-
kého posudku ve výši 13.000,- Kč
- schválilo prodej pozemku p. č. 184/2 v k. ú. Nedvědice pí. Z. Skry-
jové za cenu 200,- Kč/m²
- schválilo mandát starostovi jednat o koupi pozemků p. č. 587 a PK 
588 o celkové výměře 2431 m²
- schválilo přijetí dotace z rozpočtu MMR ČR ve výši 300 tis. Kč na 
opravy křížů a božích muk v Nedvědici
- rozhodlo ponechat pro rok 2010 místní koeficient pro výpočet daně 
z nemovitostí ve výši 1
- vzalo na vědomí zprávu lesního hospodáře o hospodaření v obecních 
lesích
- vzalo na vědomí zprávu o plnění usnesení z minulých zastupitelstev

Ing. Pavel Vejrosta

INFORMACE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ 
kOMISE

 Vážení občané, v dnešním Zpravodaji vás chceme seznámit 
s jednou ze sociálních dávek určenou pro občany, kteří jsou závislí 
na pomoci cizí osoby. Touto dávkou je příspěvek na péči.
 Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou z důvodu 
nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby, a to 
v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti. Péčí 
o vlastní osobu se rozumí především takové denní úkony, které 
se týkají zajištění či přijímání stravy, osobní hygieny, oblékání 
a pohybu. Soběstačností se rozumí úkony, které umožňují účastnit 
se sociálního života, tj. např. schopnost komunikovat, nakládat 
s penězi či předměty osobní potřeby, obstarat si osobní záležitosti, 
uvařit si, vyprat a uklidit. 
 Schopnost zvládnout péči o vlastní osobu a být soběstačný 
je u každého člověka různá, proto zákon rozeznává čtyři stupně 
závislosti na pomoci jiné osoby, a to od mírné závislosti až po 
závislost úplnou.
 O příspěvek na péči musí člověk požádat. Žádá se 
na obecním úřadu obce s rozšířenou působností, v jejímž spá-
dovém území má žadatel trvalý pobyt. Občané Nedvědice o tento 
příspěvek mohou požádat na odboru sociálních věcí MěÚ Tišnov, 
náměstí Míru 346 (nad poliklinikou). Telefon na vedoucí odboru 
paní Trnčákovou je 549 439 721. Pracovnice odboru ochotně po-
mohou s vyplněním žádosti a zodpoví případné dotazy.
 Následuje proces posouzení stupně závislosti na pomoci 
jiné osoby. Tento proces zahajuje sociální pracovník. Provede so-
ciální šetření v prostředí, kde žadatel žije. Pak se žádostí zabývá 
posudkový lékař úřadu práce, který hodnotí funkční dopady zdra-
votního stavu.
 O tom, zda bude příspěvek přiznán, či nikoliv, rozhoduje 
obecní úřad obce s rozšířenou působností. Rozhodnutí je doručeno 
žadateli.
 Příspěvek je možno vyplácet v hotovosti (tj. i poštovní 
poukázkou) nebo na účet, který příjemce určí. 
 Příspěvek lze použít pouze na ty výdaje, které souvisejí 
se zabezpečením pomoci a podpory osobě, která je závislá na péči 
jiné osoby. Může být spotřebován jako úhrada za péči, kterou 
zajišťuje poskytovatel sociální služby, a také na výdaje, které 
vzniknou pečující osobě. Oba způsoby může příjemce kombino-
vat dle vlastní potřeby.
 Způsob využití příspěvku kontrolují pracovnící obec-
ních úřadů obcí s rozšírenou působností. Pokud je zjištěno, že 
příspěvek není používán správně, může obecní úřad určit tzv. 
zvláštního příjemce a v případech zneužívání příspěvku nárok na 
výplatu příspěvku odejmout.
 Jaké je postavení pečujících osob? Pečujícím osobám 
jsou obvykle přiznány další prvky sociální ochrany:
- přípěvek na péči je vyplácen i v částečném souběhu s rodičovským 
příspěvkem
- doba péče je hlavní pečující osobě obvykle započítána jako 
náhradní doba pro účely důchodového pojištění
- za hlavní pečující osobu platí zdravotní pojištění stát
- pečující osoby nejsou nijak limitovány při pracovním uplatnění
- doba péče se považuje za náhradní dobu pro přiznání podpory v 
nezaměstanosti
 Toto jsou alespoň základní informace o příspěvku na 
péči. Bližší informace občané získají na odboru sociálních věcí 
Městského úřadu Tišnov. 

Helena Ondrová
Jana Bohanesová
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RUDOLF HOTÁREk (100 LET OD JEHO NAROZENÍ)
 Rudolf Hotárek je jednou 
z osobností Nedvědice, na kterou 
mnozí rádi vzpomínají. Jeho vnučku 
Radku Kozlovou jsem požádal, aby 
pomohla a dodala podklady pro vzpo-
mínku v našem Zpravodaji. Dlouhá 
desetiletí jezdívali k Hotárkům 
manželé Švastalovi. Dnes už jezdí 
jen pan Švastal a jeho vzpomínky 
na životního přítele rádi čtenářům 
předkládáme. Vzpomíná na Rudolfa 
Hotárka především jako na rybáře. 
Radka Kozlová pak s pomocí rodiny 

přidala další zajímavé informace. A tak máme před sebou text, při 
jehož čtení můžeme vzpomínat. Věřím, že spolu s nejbližšími zavzpo-
míná i početná rodina rybářů a další, kdo Rudolfa Hotárka znali.
 „Především jako rybáře chci připomenout svého přítele 
i čtenářům Nedvědického zpravodaje,“ vzpomíná doc. Ing. arch. 
Josef Švastal, DrSc. „Vedle rodiny a podnikání se Rudolf Hotárek 
s nemalým úsilím věnoval zálibě, která během let přešla v činnost, 
v níž vynikl a udělal velký kus práce: rybářství. Žil od mládí na po-
vodí Svratky mezi Doubravníkem a Jimramovem, řeku pamatoval 
jako tok s krásnou podhorskou vodou kvalifikovanou jako „par-
mové pásmo“ s bohatým počtem druhů ryb, zejména s neobyčejným 
množstvím ostroretek. Svým příkladně starostlivým přístupem 
v péči o rybí obsádku a schopnostmi pro práci v organizaci rybářů 
byl v roce 1950 ustaven jako hospodář. To mu přineslo mnoho sta-
rostí a zvýšilo i požadavky na odbornost. Proto v roce 1952 absol-
voval školení hospodáře.
 Velkou a zásadní změnu v povodí přinesla stavba přehrady 
ve Víru. Po dokončení stavby v roce 1956 se změnila teplota vody 
v povodí na 16 °C. Voda vypouštěná z hlubin nádrže měla totiž 
průměrně pouhých 6 °C. To znamenalo drastický zásah do života 
v řece a nepřežití mnoha druhů ryb. Jako první zmizely parmy 
a ostroretky a pak další. S rozmyslem, péčí a velkým pracovním 
nasazením hospodáře byl zajištěn přechod revíru na „pstruhové 
pásmo“. Především zásluhou Rudolfa Hotárka byl s několikaletým 
předstihem vysazován plůdek pstruha potočního do chovných 
potůčků a následně přenesen do řeky. V roce 1971 místní organizace 
obdržela čestné uznání a v roce 1974 i hospodář uznání I. stupně 
za záslužnou a obětavou práci v rybářství. R. Hotárek získal však 
i všechna možná další ocenění za práci rybáře a pro rybáře. Rodina 
dodnes vzpomíná, že dědeček ochotně doma kdykoliv přijal rybáře, 
aby jim vydal rybářský lístek či projednal potřebné. Třeba v neděli 
ráno v šest, někdy i dříve, to prosím nebyla výjimka.
 Určitou nechuť k chovu lipanů, kterou si přinesl ze školení 
(“lipan ubírá pstruhovi potravu“) překonal R. Hotárek až po roce 
1966, kdy rybáři začali hlásit úlovky, které vyrostly z násady vysa-
zené v roce 1963. Když počal muškařit a vázal si i sám mušky, 
oblíbil si lov lipanů, zejména v pozdních podzimních dnech, někdy 
i ve sněhu a mrazu. S nadšením se pravidelně zúčastňoval závodů 
v rybolovné technice v Prudké u Doubravníka, kdy několikrát stál na 
stupních vítězů. Do 85 let svého věku brodil a muškařil na několika 
oblíbených místech, kde se v menším proudu vody cítil bezpečně. 
Litoval, že s muškařením nezačal dříve a oslovoval se „my lipanáři“. 
Závěr své rybářské činnosti prožíval u rybníka v Nedvědici lovem 
kaprů.
 Dodnes se v rodině traduje nemilá příhoda. Ještě před stav-
bou Vírské přehrady odstřelovali rybáři kry na Svratce, aby se kry 
nehromadily a také aby ryby měly vzduch. Při této činnosti se stalo, 

že pan Hotárek sjel pod kru, která se s ním utrhla. Stalo se v místě 
zvaném Stela. Před utonutím ho zachránil pan Gola.“
Tolik vzpomínky doc. Ing. arch. Josefa Švastala, DrSc., velkého ka-
maráda pana Hotárka.
 Rudolf Hotárek se narodil v nedalekém Doubravníku 
20. října 1909. V roce 1932 ukončil docházku do Měšťanské 
školy v Nedvědici a v roce 1927 studium na Odborné hostinské 
škole v Brně. V létech 1931 až 1933 absolvoval vojenskou službu. 
5. června 1939 se oženil s Jarmilou Šikulovou. Spolu vychovali tři 
dcery – Jarmilu, Martu a Marii.
 Po ukončení vojenské služby začal budovat kamenolom 
v Nedvědici na zahradě a v roce 1944 také na Dolní Rožínce na panst-
ví hraběte Mitrovského (pronajal si pozemek). Podnikání v tomto 
oboru ho velmi naplňovalo. Po znárodnění byl však podnikání konec. 
I nadále pracoval v oboru, ovšem už jen jako zaměstnanec. Hlavním 
pracovištěm pana Hotárka se stal mramorový lom a drtič kamene 
ve Žlebě, v činnosti zatím zůstal původní Hotárkův lom na Dolní 
Rožínce. Oba lomy byly pod správou Okresního průmyslového pod-
niku Bystřice n. P. Po určitou dobu byl pan Hotárek zaměstnán do-
konce jako vedoucí, později jako dělník. Do důchodu odešel v roce 
1969.
 Rádi uvádíme i další zajímavosti ze života R. Ho-
tárka. Věnoval se velmi intenzivně zahradě, ostatně byl členem 
zahrádkářského svazu. Péče o ovocný sad, roubování a prořezávání 
stromů, ruční kosení trávy, byť ve vyšším věku už velmi namáhavé, 
dělal vždy pečlivě. Trhal jablka vysoko ve větvích a překážkou mu 
nebyla ani totální endoprotéza kyčle.
 Významný byl jeho vztah ke sportu. Byl u založení 
hokejového klubu, nějaký čas byl pokladníkem klubu a také jeho 
předsedou. S hokejisty jezdíval na zápasy, vlastním autem Praga 
Pikolo vozil hokejisty i výstroj. Věnoval se hře v šachy. Ty hrál 
za Tělovýchovnou jednotu Spartak Nedvědice, podle záznamu 
v průkazu Československého svazu tělesné výchovy měl povoleno 
hostování v Závodním klubu Jáchymovských dolů Dolní Rožínka. 
Šachy hrál i doma – scházel se s dalším šachistou panem Fajmanem. 
Když už ve vyšším věku nemohl být u sportu aktivně, sledoval spor-
tovní dění u televize a vedl záznamy o výsledcích všech možných 
soutěží a utkání.
 Další jeho aktivitou bylo členství v Československém 
červeném kříži, kde byl dlouho členem výboru místní organizace. 
Známé byly i nedělní schůzky, kdy se s přáteli scházel na partičku 
karet.
 Z uvedených informací je patrné, že Rudolf Hotárek byl 
člověk, pro něhož odpočívání znamenalo přejít k jiné činnosti. Když 
odpočinek, tak aktivní. Nicnedělání nesnášel. Činný byl prakticky až 
do konce svého života. Zemřel 2. května 1996.

Petr Vejrosta
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POMOhlI JSME POSTIžENýM POVODNÍ

 Protože se v poslední době množí 
případy napadení dětí psy, rozhodli jsme 
se těmto nepříjemným událostem aspoň 
v rámci našich možností předcházet. 
Předpokládali jsme, že zejména mladší děti 
nevědí, jak se mají správně chovat ke psům. 
Z jejich nevědomosti a nezkušenosti potom 
pramení vážné úrazy. 
 Proto jsme pozvali na 23. června 
do naší školy  členy výcvikového střediska 
s jejich psy, aby dětem názorně a zábavnou 
formou vysvětlili jak se správně chovat ke 
psům a co dělat v případě napadení psem. 
Zejména pro děti, které doma psa nemají, 
to byla určitě užitečná akce. Dověděly se, 
jak správně manipulovat se psem, jak o psa 
pečovat a jak se o toto zvířátko starat. Na-
konec děti poznaly, že se cvičenými pejsky 
se dají hrát různé hry. Myslíme si, že tato 
akce pomohla dětem uvědomit si a lépe 
chápat vážnost tohoto problému.

Jana Tomanová

VýukOVý PROgRAM 
“POZNEJ SVéHO PSA”

 Jistě všichni jsme s obavami 
sledovali červnové a červencové bouřky 
a přívalové deště. Ne všechna místa měla ta-
kové štěstí jako Nedvědice v tom, že se jim 
to nejhorší vyhnulo. Solidarita k druhým 
patří k základním projevům lidskosti, a pro-
to Rada městyse rozhodla přispět z rozpočtu 
alespoň symbolicky částkou 20 000 Kč 
jedné z nejhůře postižených obcí – Hod-
slavicím u Nového Jičína. Hodslavice vy-
brala Rada především proto, že se jedná 
o obec přibližně stejně velkou jako Nedvědice, 
a také proto, že v době bezprostředně po 
povodni nebyla vůbec medializovaná. To se 
dle slov představitelů Hodslavic projevilo 
mimo jiné v tom, že se jim nedostalo ta-
kové pomoci a podpory jako obcím, jejichž 
neštěstí se do médií dostalo.
 Hodslavice se nacházejí v nej-
jižnější části okresu Nový Jičín a mají asi 
1700 obyvatel. Prudkým přívalovým deštěm 
byly postiženy ve večerních hodinách 24. 6. 
2009, když se náhle začala zvedat hladina 
místního potoka Zrzávky. Zcela zatopeny 
byly desítky domů a jejich majitelé přišli 
o všechny základní věci potřebné k běžnému 
životu. 
 Přejeme občanům Hodslavic, aby 
se jim co nejdříve podařilo odstranit násled-
ky povodně a navrátit obec k normálnímu 
životu.

Pavel Vejrosta



6

 Ve dnech 3. – 6. července se i letos uskutečnily tradiční 
Slavnosti Pernštejnského panství. Tento komplex kulturních, 
společenských i sportovních akcí probíhá v Nedvědici a v blízkém 
okolí od roku 2001, když v roce 2000 předcházely oslavy 650. 
výročí první zprávy o Nedvědici. Jaké byly ty letošní?
 Jak již název vypovídá, přirozeným centrem Slavností je 
hrad Pernštejn. I letos zde tisíce návštěvníků mohly spatřit vo-
jenská ležení, řemeslné dílny, tržiště řemeslníků a kupců, laza-
ret, živou sochu, věštírnu či trestání nepoctivých kupců a lapků. 
Pro děti byl připraven historický kolotoč, dětská kovárna, jízda 
na koni, dílny pro šikovné ruce nebo různé soutěže. Na pódiu na 
prvním nádvoří bylo možné zhlédnout krátká vystoupení divadel-
ní či šermířská, ale i taneční a pěvecká. Ruch na nádvořích po 
chvílích dokázala přehlušit ukázka střelby z palných zbraní. 
Poprvé v rámci SPP bylo možné navštívit velký sál sýpky, po 
požáru otevřený na podzim 2008, kde byla k vidění výstava 
rekonstrukcí hradů v povodí Svratky a Svitavy – Copuli lapi-
dum. Vůbec poprvé se mohli návštěvníci občerstvit v cukrárně 
„U Hraběte Vladimíra“ či posedět ve vinotéce „Pod Loubím“.

 V okolních obcích se již tradičně zpřístupňovaly kostely 
a kaple – v Doubravníku kostel Povýšení sv. Kříže s hrobkou hra-
bat Mittrowských, v Černvíru kostel  Nanebevzetí Panny Marie, 
v Dolním Čepí kostel sv. Václava. K nim letos přibyl kostel sv. Jiří 
v Olší a kaple sv. Jana Křtitele v Chlébském. Mnozí návštěvníci 
strávili příjemné chvilky v Galerii z ruky v Křížovicích při kon-
certu nebo návštěvou výstavy obrazů a plastik. V Doubravníku 
proběhl v sobotu koncert Tišnovského komorního orchestru 
a v neděli se uskutečnily oslavy 130. výročí SDH s kulturním pro-
gramem.

 V samotném centru Mikroregionu Pernštejn – Nedvědici 
– byly již stálicí různé výstavy, především obrazů Stanislava 
Bělíka či Přemysla Povondry, fotografií Miloše Neči, výstava 
železničních modelů, včelařská výstava a výstava dekorativních 
bytových textilií. Sportovní klání zastupoval nohejbalový tur-
naj KOOPERATIVA CUP. Divácky velmi atraktivní byl příjezd 
historických parních vlaků, tentokrát dokonce i ze zahraničního 
Slovenska.
 Oproti předchozím rokům došlo k podstatné změně 
v Nedvědici „u rybníka“. V uplynulých letech zde program 
zdařile zajišťoval HC Nedvědice a nasadil laťku poměrně vysoko. 
V letošním roce však tradiční pořadatel nečekaně a na poslední 
chvíli od účasti odstoupil. Černý Petr tak zbyl na nedvědickou 
radnici. Celá Nedvědice očekávala, jak se s tímto úkolem dokáže 
vyrovnat. Na internetu se rozvinula široká diskuze, kde mnozí 
účastníci program u rybníka již předem odsuzovali k nezdaru. 
Opak však byl pravdou. Radnice dokázala v „šibeničním“ termínu 
několika dnů připravit a zajistit kvalitní program, který se svou 
úrovní vyrovnal předchozím ročníkům. 

 Velmi dobrou úroveň měla již páteční Oldies Party dis-
kotéka. Ve dvou následujících dnech potom dopoledne bylo vždy 
určeno dětem, které měly možnost zhlédnout např. vystoupení 
Nedvědického pěveckého sboru Petry Cvrkalové – Cvrčci, aero-
bik nedvědických dívek či různá taneční a hudební vystoupení. 
Velký ohlas sklidilo vystoupení skupiny historického šermu Rytíři 
Země zubra. Nedělní dopolední program pak zajišťovalo Rádio 

SlAVNOSTI PERNšTEJNSkéhO PANSTVÍ OPĚT PO ROCE
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Petrov. Velký zájem byl i o dětské rybářské závody. Z odpoledních 
vystoupení pak sklidil úspěch především František Nedvěd se skupi-
nou Tiebreak a v neděli „četníci“ Erik Pardus a Zdeněk Junák. Vyvr-
cholením byl taneční večer se skupinou EXIT. Překvapením večera 
byl tradiční a i tentokrát velmi kvalitní ohňostroj, který byl dohodnut 
na poslední chvíli, a proto nebyl ani uveden v programu.
 Ke spokojenosti s programem u rybníka přispělo i to, že 
v letošním roce došlo ke snížení vstupného, což se příznivě projevilo 
i na vysoké návštěvnosti. Tím se Slavnosti vrátily ke své původní 
podobě – snížila se komerce a Slavnosti se staly přístupné pro širší ok-
ruh především místních návštěvníků, i těch, kteří se jich v předešlých 
letech nezúčastnili. Ke spokojenosti hlavně obyvatel okolních domků 
přispělo i částečné omezení hlučnosti při večerních programech, je-
jich délka a především celková délka dva a půl dne, kdy v pondělí na 
svátek Jana Husa byl již v areálu u rybníka klid.
 V závěru mi to nedá, abych se nevrátil ještě k internetové 
diskuzi. Nebudu komentovat obsah jednotlivých příspěvků, i když 
s mnohými nesouhlasím. Každý však má právo na svůj názor, pokud 
není vulgární a neuráží druhého. Názorů může být spousta, čeština je 
však pouze jedna. Chtěl bych poprosit všechny potenciální pisatele 
- přečtěte si, prosím, po sobě, co jste napsali. Vždyť např. použití tvr-
dého „y“ a měkkého „i“ – to je otázka učiva nižších ročníků základní 
školy, kterou určitě všichni absolvovali. Použil bych zde volnou citaci 
a sloučení dvou příspěvků: „ ...Pro všechny, co přispívají do diskuze, 
mám jeden zaručený tip. Víte, ona Pravidla českého pravopisu nejsou 
zase tak drahá. Ty hrubky totiž vypadají, že v Nedvědici sice máme 
Slavnosti Pernštejnského panství, ale nemáme školu...“
 Ať žijí Slavnosti Pernštejnského panství 2010!

Antonín Špaček

SlAVNOSTI PERNšTEJNSkéhO PANSTVÍ OPĚT PO ROCE
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 Rád bych se v následujících řádcích pokusil udělat po-
myslnou tečku za všemi diskusemi a komentáři k Slavnostem 
Pernštejnského panství 2009.
  Mám dojem, že Slavnosti vzbudily víc emocí, než bylo 
třeba. Je pravda, že závěrečná etapa příprav byla poněkud nestan-
dardní, diskuse na nedvědických stránkách bohatá, i když se v ní 
převážně probíralo, že ty letošní Slavnosti nedopadnou dobře …
 Mimochodem - vedení městyse bylo vyčítáno, že ne-
reaguje na nic, co se v internetové diskusi objevovalo. Jenže proč 
reagovat? Nikdy jsme netvrdili, že chceme soutěžit s vysokou 
úrovní minulých ročníků a vytvořit ještě lepší nabídku programů 
u rybníka (všechny ostatní akce byly na velmi dobré úrovni 
zajištěny předem); šlo o to, aby letošní Slavnosti proběhly v co 
nejdůstojnější formě. A to se snad povedlo. Lidé přišli, jedni se 
bavili, jiní možná hledali chyby.
 Dvoudenní program (s páteční Oldies Party na rozjezd) 
byl úměrný finančním prostředkům, které byly k dispozici. Jsem 
rád, že ocenění došlo nízké vstupné. Městys Nedvědice nechtěl 
pořádat Slavnosti Pernštejnského panství jako výdělečnou akci, 
ale chtěl je zajistit opravdu pro všechny lidi, kteří si je v minulosti 

oblíbili. Myslím, že tento záměr byl naplněn především tím, že 
se jich účastnilo velké množství místních občanů. Přišli posedět, 
popít, popovídat si. Vrátilo se tak alespoň na krátký čas to, co dnes 
většinou chybí - jakási sousedská nálada.
 Je důležité, že tradice pořádání Slavností Pernštejnského 
panství nebyla přerušena. Příští rok proběhne jejich desátý ročník. 
Určitě je to výzva pro všechny, kteří je budou připravovat. Na 
jejich zajištění bude dostatek času a snad také klidnější atmosféra, 
bude-li se od začátku vědět, kdo co udělá.

Petr Čermák 

NAkONEC bYl I OhňOSTROJ

 Trať Vír – Nedvědice – Vír. Dvaatřicet kilometrů. Ano, 
je to méně než klasický maraton, ale stojí za to. Po prvé se tento 
závod konal v roce 1954. Ve Víru se stavěla přehrada a jeden ze 
zaměstnanců firmy Ingstav Brno Dr. František Vojta realizoval svůj 
nápad, zorganizoval tedy závod a 17. října 1954 se 25 závodníků 
vydalo na trať. Letos se v sobotu 22. srpna konal již 56. ročník 
závodu. O historii MSM vyšla v roce 2003 publikace, o závodu se 
zájemci mohou dočíst na elektronických stránkách Víru.
 Čím je trať závodu náročná? Závodník poměrně snadno 
uběhne první polovinu. Vede převážně kolem řeky, a tedy (téměř) 
stále mírně klesá. V Nedvědici na šestnáctém kilometru nastane 
ale obrat. Běžci jsou už přece jen unaveni, a navíc trať začne 
zdánlivě neznatelně, ale přece jen mírně stoupat. A dlouhé stoupání 
z Bořinova na Kasany je první velkou prověrkou zdatnosti borců. 
Copak ti nejlepší, zpravidla dobře trénovaní mladíci, těm to jde. Ale 
závodu se účastní běžci všech věkových kategorií. Na trať se často 
vydává i několik žen. Starší běžci už se nemohou rovnat mladým, 
a přesto (nebo právě proto?) sklízejí stejný obdiv diváků i kolegů 
závodníků jako ti, co běží první.
 A nedvědická obrátka? Vzpomínám, když jsem byl malý, 
že jsme se chodívali na maratonce dívat na rampu k Valdhansovým 
(dnes pošta). Později byla obrátka přeložena ke kostelu. Tam ovšem 
nebyly dobré podmínky. Pořadatelé i závodníci museli být velmi 
opatrní, vždyť závod se běží za plného provozu. Často nastávaly 
dost dramatické okamžiky, protože skoro pokaždé se našel aspoň 
jeden řidič, který nerespektoval, že se běží závod. I proto byla ob-
rátka znovu přeložena na původní místo. A občerstvovací servis 
u fotbalového hřiště je také v dobrém místě, protože pořadatelé 
i závodníci jsou uchráněni před automobily. Občerstvení na ob-
rátce v Nedvědici zajišťují už několik roků členové místního od-
boru KČT. Letos to bylo o to náročnější, že po celou dobu vytrvale 
pršelo.
 Pro závodníky je vždycky příjemné, když přijdou di-
váci a povzbuzují je. Kolem trati bývá poměrně dost diváků, také 
v Nedvědici na obrátce se jich pokaždé sejde dost. A když běží 
někdo známý, to je i pro diváky jakási zvláštní odměna.
 V historii závodu bylo deset běžců z Nedvědice nebo 

Nedvědici reprezentovalo. Podle nejlepšího dosaženého času to 
byli tito závodníci:.
1. Libor Dinga  nar. 1965 v roce 2003 2:39:07
2. František Valdhans nar. 1959 v roce 1986 2:39:41
3. Pavel Lotrans nar. 1964 v roce 1989 2:42:01
4. Bohumil Čech nar. 1946 v roce 1973 3:00:25
5. Petr Vejrosta nar. 1951 v roce 1999 3:08:57
6. Josef Musil nar. 1914 v roce 1955 3:09:34
6. Zdeněk Prokůpek nar. 1937 v roce 1955 3:09:34
6. Karel Strážnický nar. 1931 v roce 1955 3:09:34
9. Martin Rod nar. 1971 v roce 2008 3:28:57
10. Tomáš Just  nar. 1972 v roce 2003 3:29:54
Tři z nich běželi více než jednou:
1. Bohumil Čech  nar. 1946 6 maratonů
2. Petr Vejrosta  nar. 1951 5 maratonů
3. Libor Dinga  nar. 1965 2 maratony
ostatní výše uvedení po 1 maratonu
Není snadné uběhnout 32 kilometrů. Doběhnout jakýkoliv závod 
vyžaduje splnění několika podmínek. Ty dvě základní, tedy fyzická 
kondice a vůle musí být doplněny dalšími. To už by ale bylo na jiný 
článek.

Petr Vejrosta

MAlý SVRATECký MARATON
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 Od 14. července měl každý, kdo prošel kolem Úřadu 
městyse Nedvědice, možnost slyšet z něj podivné tóny. Tóny vlastně 
tak podivné nebyly, podivné bylo místo, z něhož se linuly. Nechal-li 
se však někdo zlákat a vešel dovnitř, mohl v zasedací síni navštívit 
výstavu hudebních nástrojů pana Mgr. et  Mgr. Pavla Josefa Macků 
PhD., občana Nedvědice.
 Hned, jak jsem vešla, zanechal pan Macků hry na loutnu 
a začal se mi věnovat. Svůj výklad zahájil u klacku a názorně ho 
předvedl jako nejstarší bicí nástroj. Následovala hra na kost a na zku-
mavky, jejichž výška tónů se lišila mírou zalití voskem. Další výklad 
směřoval k již známějším dechovým nástrojům, jako jsou flétny. 
Měla jsem možnost poslechnout si krásně malovanou okarínu a hned 
po ní následovala šalmaj, jejíž zvuk mě přenesl do Pohádek tisíce 
a jedné noci. Dechové nástroje uzavíral jeden z nejzajímavějších 
exponátů – hadice od pračky s náhubkem a dvěma dírkami. S tímto 
nástrojem hrál pan Macků dokonce i v orchestru.
 Výklad se přesunul k neméně zajímavým nástrojům se 
strunami. Hra na „dráťák“ mě velmi pobavila. Další nástroj z dílny 
pana Macků je vlastně jen kus dřeva se strunami, ale s „dráťákem“ 
jsem si mohla zanotovat: „Přicházím až z Alabamy….“. Jak se ex-
pozice blížila k závěru, mohla jsem si zkusit zahrát ještě na žaltář, 
z něhož se vyvinul velmi dobře známý cimbál. K vidění byla i fidula, 
která nápadně připomíná housle. Posledním nástrojem, u něhož jsem 
opravdu „mrkala“, byly pošatky. Maličké housle, které, jak jsem zjis-
tila, používali dříve učitelé tance jako hudební doprovod. Díky jejich 

velikosti mohli hrát a učit zároveň. Výstava končila u louten. Jedna 
z nich měla dokonce 17 strun.
 Pan Macků mě překvapil tvrzením, že vlastně ani není 
hudebník. Nevím, kdo jiný by mohl říct, že hudebníkem je, protože 
ačkoliv jeho profese má k hudbě daleko, dokázal zahrát na všechny 
vystavované nástroje a ke každému nám podal srozumitelný výklad. 
Některé nástroje si do sbírky kupuje, jiné dostává a exponáty starších 
nástrojů si dokonce vyrábí.
 Výstava byla v Nedvědici déle než měsíc, takže každý, kdo 
ji nenavštívil, může litovat, protože ucelený výklad, názorné ukázky 
a možnost vlastního uměleckého projevu se Vám jen tak nenabídne. 

Ivana Kincová

VýSTAVA huDEbNÍCh NÁSTROJů

PATŘÍ NEPATŘÍ UMÍSTĚNÍ

PLASTY

sešlápnuté PET lahve, plastové 
kelímky, sáčky a folie, plastové 
tašky, plastové obaly od kos-
metiky a čisticích prostředků, 
nápojové kartony

bakelit, guma, PVC, linoleum, pneuma-
tiky, novodurové trubky, plastové obaly 
od chemikálií, olejů a barev, polystyren

 žluté pytle na sběrná místa v úterý 
před svozem PDO (sudý týden)

SkLO
bílé a barevné sklo, vymyté 
skleněné lahve, zavařovací 
sklenice, tabulové sklo

keramika, porcelán, zrcadla, autosklo, 
drátěné sklo

zelené kontejnery (barevné sklo), 
bílé kontejnery (bílé sklo), velké 
kusy nutné rozbít a vsypat

PAPÍR
noviny, časopisy, sešity,reklamní 
letáky, balicí papír, kancelářský 
papír, lepenka  

mokrý, mastný, uhlový a voskovaný 
papír

svázaný v balících - dvůr základní 
školy

kOVY železný  šrot, hliníkové předměty, 
barevné kovy, plechovky

 výkupna železného šrotu  - nádraží

NEbEZPEČNý
ODPAD

zbytky rozpouštědel, kyseliny, 
pesticidy, chemicky znečištěné 
obaly, zářivky, zbytky barev, 
lepidel a olejů, televizory, lednice 
a mrazáky

 dvůr radnice 2x ročně po vyhlášení

VElkOObJEMOVý
ODPAD

vyřazené kusy nábytku, matrace, 
koberce, linoleum

 dvůr radnice 2x ročně po vyhlášení

DROBNÁ
ELEkTRICkÁ

ZAŘÍZENÍ

vysloužilé kalkulačky, mobilní 
telefony, drobné počítačové vy-
bavení, rychlovarné konvice, MP3 
přehrávače

zářivky a výbojky, akumulátory kontejnery ve vestibulu obchodního 
domu, radnice

BATERIE
MONOČlÁNkY

kontejner na drobná elektrozařízení 
ve škole a ve vestibulu obchodního 
domu

POLYSTYREN u obchodního domu u kontejnerů 
na sklo

LékY nevyužívané nebo s prošlou 
lhůtou spotřeby

lékárna
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 Dnešní článek o studánkách v Nedvědici a Pernštejně je 
věnován nejstarší písemně doložené studánce ležící na břehu řeky 
Svratky a v minulosti velmi populární – Slovance.
 S vybudováním, úpravou a pojmenováním studánky je spo-
jován kaplan Tomáš Zerzavý (někdy uváděn též jako Zrzavý), který 
byl vlastencem a národním buditelem. V Nedvědici působil jako kněz 
a učitel náboženství ve zdejší škole v letech 1835 – 1838. Zemřel 
v Zábrdovickém klášteře r. 1838 jako velmi mladý. 
 O vzniku studánky se můžeme dočíst v časopise Květy ze 
dne 12. 9. 1839 (roč. VI č. 37) a v čísle z r. 1843 (roč. X č. 39): 
„Jesti v tomto místě také jeden hluboko z tamějších kopců na venek 
se prýštící pramének čisté křišťálové vody, kterýžto poprvé od zde po 
dvě léta učinkovavšího našeho vlastence vel. pana Zrzavého zpozo-
rován byl. A že sobě Nedvědičtí znají vážiti zásluh dobrodince své-

ho, svědčí slavnost, 
kterou ku poctě jeho 
16. června slavili 
a jež jest následu-
jící. Pan Zrzavý, aby 
i tím lidu prospěl, 
okrášlil nedostupnou 
studánku asi čtvrt 
hodiny od městečka 
vzdálenou krásnými 
trávníky, schody, 
stolíky a lavičkami. 
Dříve ale, než mno-
ho práce stojící to 
podniknuti byl úplně 
vyvedl, odvolán jest 
odtud. Když tedy 
studánka tato již 
dokonale okrášlena 
byla občany, oslavili 
oni ten den hudbou, 
rozdáváním dárků 
mezi dítky a řečmi, 

takže den tento 
národním svátkem 
se stal. Studánka ta 
jest pojmenována 
„Slovankou“, stojí 
u ní dvě lípy. Nyní 
pak hledají umělce 
v Brně, jenžto 
dvou moravských 
blahověstů sv. Cy-
rilla a Methoda co 
obhájců nábožnosti 
a národnosti vykre-
slí. K tomu všemu se již povolení dostalo a dnes neb zítra zasvěceno 
bude místo to svatými těmi muži, co místo, v němž měl zalíbení 
křísitel národnosti u Moravanů nedvědických.“
 Písemně máme též doloženu slavnost vysazení stromů nad 
studánkou o patnáct let později: „24. dubna 1854 na den zasnoubení 
Jejich veličenstva císaře Františka Josefa I. a císařovny Alžběty byly 
na Heršince nad studánkou Slovanka, za obecního starosty Rossiho 
od žáků zdejší školy stromy na památku této slavnosti zasazeny, 
kteréžto stromy označeny u příležitosti té názvem císařské stromy. 
Rudolf Haslinger, správce statku hraběte Mitrovského, věnoval obci 
Nedvědice několik 
ovocných stromů, 
které měli školáci 
v den slavnosti 
zasadit…  A tak 
s mnohými prapory 
vykračovala si hud-
bou doprovázená 
školní mládež ke 
Slovance, studánce 
zde oblíbené, nad 
kterou jmenované stromky, někdy, dá-li Pán Bůh vznik a zdar, co 
dlouholeté pomníky dnešní slavnosti vypínati se mají. Po proslovu 
kněze, provolání slávy a zpěvu hymny se začalo za doprovodu hudby 
se sázením stromků. Nakonec byly děti obdarovány pečivem.“ 
 Studánka je kamenná stavba u cesty z Nedvědice pod 
Heršinkou směrem k bývalému koupališti a Ujčovu přes Kasany. 
K rostlé skále je z kamenného zdiva přistavěn přístřešek s velkým 
plochým kamenem jako stříškou. Pramen stéká po stěně skály 
a přepadá přes kamenný stupeň. Odvodnění je v úrovni přístupové 
cesty vedeno žlábkem a litinovou trubkou na svah nad řekou Svratk-
ou.
V kamenném zdivu jsou osazeny tři mramorové opracované bloky 
s vytesaným textem:
SLOVANKA
16. 6. 1839
Lidé dobří, neubližujte této studánce, neboť už mnoho vody dala.
 Kontrolní odběry provedla obec Nedvědice naposledy 
v roce 1974 a byla zjištěna neodstranitelná kontaminace pramene 
splaškovými vodami z chatové lokality Heršinka.
 Studánka byla naposledy opravena v roce 2005 na náklady 
městyse Nedvědice v zájmu zachování historické hodnoty i jako eko-
logické varování. Voda ze studánky není pitná. Na stejném prameni je 
studánka osazená v kamenici bývalého rekreačního střediska Chemo-
projektu na Heršince, nazývaná dle vytesaného znamení studánkou 
svatého Jiří.

Jiří Šmíd

STUDÁNkA „SLOVANkA“
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 Dne 18. července 2009 se ve Skoro-
ticích konaly oslavy 700 let od první 
písemné zmínky, spojené se slavnost-
ním představením symbolů obce – znaku 
a praporu. Vlastním oslavám předcházely 
několikaměsíční přípravy a opravy bu-
dovy bývalé školy, kapličky s mramoro-
vým křížkem, požární nádrže a celé návsi. 
V budově školy byla připravena výstavka 

historických map a fotografií ze života obce a školy, kde někteří 
z návštěvníků na výročních školních fotografiích poznali své předky a 
příbuzné například i z roku 1910. Dále zde byly ukázky krajek, obrazů, 
dřevořezeb a dalších uměleckých předmětů od zdejších umělců. Mysli-
vci z místního sdružení připravili přehlídku trofejí ze zdejších lesů, luk 
a strání. Na návsi bylo pro všechny připraveno bohaté pohoštění 
s tanečním vystoupením dívek, pěveckého sboru Cvrčci a skupiny 
historického šermu Flamberg a dále ukázky tradičních řemesel od 
kováře až po výrobky ze slámy. Vrcholem slavnostního odpoledne 
mělo být požehnání znaku a praporu obce panem farářem před kaplí.

 Počasí však od rána nevěstilo nic dobrého. Hodinu před 
zahájením se strhl intenzivní déšť, který vydržel celé odpoledne 
a dokonce přibližně na hodinu způsobil ještě výpadek elektřiny. 
Po drobných úpravách programu se podařilo akci dotáhnout do 
zdárného konce včetně vynikající přednášky Dr. Šmída o historii 
Skorotic. Děvčata statečně cvičila v dešti, rytíři bojovali v kalužích 
a nejméně stovka diváků pod deštníky a v promočených botách 
sledovala všechna vystoupení. K tomu všemu do pozdních hodin 
vyhrávala Brťovská šestka. Podle reakcí návštěvníků byla akce 
přes rozmary počasí velice pochvalně hodnocena. Spousta poz-
vaných rodáků zde potkala své známé. Velmi příjemné bylo např. 
setkání s dcerou pana učitele Jindřicha Krčála, který vyučoval ve 
zdejší škole od roku 1925. 
Na závěr je nutno poděkovat všem občanům Skorotic za práci při 
přípravě i vlastním průběhu oslav, všem účinkujícím, dále firmám 
„NEJEZ stavitel“ a „Slavomil Loukota AUTODOPRAVA“ a ve-
dení sousedních obcí a sousedních hasičských sborů za pomoc. 

Ing. Roman Knop
starosta obce Skorotice

700 LET OD PRVNÍ PÍSEMNé ZMÍNkY O SkOROTICÍCH

 Ve dnech 19. – 28. září 2009 probíhá v prostorách hradu Pernštejn již 10. ročník interiérové výstavy aranžmá z květin, rostlin 
a plodů „Podzim na Pernštejně“. 
 Zahájení výstavy, které se uskutečnilo v sobotu 19. 9., bylo již tradičně spojeno s jarmarkem potřebných na 1. nádvoří hradu, 
kde s kulisou doprovodného kulturního programu nabízely k prodeji své výrobky chráněné dílny, stacionáře a ústavy sociální péče pro 
handicapované děti a mládež. 
 Ojedinělým zážitkem byla i možnost sledovat výrobu historického skla, předváděnou v sobotu 19. 9. skláři z Nového Boru pod 
vedením Davida Černého, a zúčastnit se v neděli 20. 9. následné dražby skleněných originálů, jejíž výtěžek bude použit na restaurování 
vybavení hradu.

Eva Škrabalová

PODZIM NA PERNšTEJNĚ
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hISTORIE VE FOTOgRAFIÍCh - NEDVĚDICké MOSTY - MOST PŘES SVRATku

 Most sloužící jako součást cesty či silnice představuje 
prvek, který pomáhá překonávat nejrůznější překážky. Lidé vždy 
přirozeně tíhli k tomu, co je spojuje, nikoliv k tomu, co je rozděluje. 
A mosty, mostky, lávky, viadukty a akvadukty právě toto poslání 
bohatě naplňují. Proto se s vyobrazením mostů setkáváme i na pla-
tidlech či na poštovních známkách. Vždyť i na každé bankovce 
Evropské unie - eura - je obrázek některého z proslulých evrop-
ských mostů. Most vstoupil i do pojmenování některých sídel – 
připomeňme severočeský Most, ale i Mostkovice, Mostiště, Zámostí 
apod. 
 Předchůdcem mostů bývaly brody. Proto řada našich, ale 
i jiných evropských měst má ve svém názvu slovo „brod“: Havlíčkův 
Brod, Vyšší Brod, Uherský Brod. Totéž platí pro německy mluvící 
země o slově „furt“ – Frankfurt nad Mohanem či nad Odrou, resp. 
anglický „ford“, kde jistě nejznámějším reprezentantem je Oxford, 
doslova – volský brod.
 Ovšem brod jako způsob překonávání říční překážky 
nemohl sloužit po celý rok. Například pravidelné jarní zvýšení stavu 
říčních hladin po tání sněhu anebo letní lijáky a následné záplavy 
přerušovaly někdy i na dlouhou dobu spojení obou břehů. Proto 
se začaly hledat jiné, dokonalejší způsoby spojení. Příroda ostatně 
sama leckdy řešení nabídla, když přes říčky nebo potoky náhodně 
napadaly kmeny stromů, které umožňovaly přechod suchou nohou. 

Tak snad vznikly první lávky – 
vlastně bez jakéhokoliv lidského 
přičinění. Hlavní nosný prvek 
takového přemostění – trám – 
pak přechází do pojmenovávání 
mostů i tehdy, když dřevo nahra-
zují již nové materiály jako ocel 
nebo beton. 
 Malá životnost dřevěného 
mostu musela nutně vést k závěru, 
že je zapotřebí postavit most 
trvanlivější, kamenný. Z dalších 
materiálů se postupem času 
používaly cihly, litina, ocel, lehké 
slitiny, beton, železobeton, dnes 
také i plasty či sklo.
 Také Nedvědice se může po-
chlubit několika staršími i novějšími 
mosty. Jedním z nejdůležitějších 
byl most na silnici směrem ke 
Štěpánovu. Navazoval na uličku, 
která začínala na městečku a ve-

dla mezi čísly popisnými 28 a 29. Ulička bývala na noc uzavřena 
řetězy nebo pevným kovaným šraňkem. V 80. letech 19. století 
bývala ulička zahrazena mýtem, kde mýtný vybíral za otevření mýta 
krejcary.
 Most přes Svratku býval krytý dřevěný. Nazýval se „Velký 
most“, „most Na Lukách“ nebo se mu říkalo „most Za Domem pana 
regenta“, totiž Mikuláše Fleischingera z Auersbachu, majitele domu 
č. 29 (dnes drogerie), jenž jako správce Pernštejna slavně vojensky 
obhájil hrad v r. 1645 při třínedělním obléhání švédským vojskem. 
Podoba tohoto mostu se zachovala pouze na jedné celkové fotografii 
Nedvědice z období před r. 1889.
 Před 120 lety v roce 1889 byl na místě starého krytého 

mostu nákladem 16 tisíc zlatých postaven nový most železný. Jedná 
se o ocelovou nýtovanou příhradovou konstrukci na kamenných 
podporách. Text na odlitku štítku na obou koncích mostu „Eisen-
werk Zöptau 1889“ říká, že most byl vyroben v Železárnách bratří 
Kleinů v Sobotíně u Šumperka. Ve své době byl Sobotín střediskem 
rakouského železářského průmyslu, místní železárny byly druhé 
největší moravské železárny 2. poloviny 19. století. V roce 1920 
došlo k jejich zániku, později se z nich stal závod na výrobu jízdních 
kol Velamos Sobotín. Při výstavbě mostu byla zároveň dorovnána 
i dolina silnice mezi městečkem a mostem.
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 Ve dnech 22. a 23. srpna 2009 proběhl na nádvoří hradu 
Pernštejna 3. ročník atraktivní akce Dny hasičů na Pernštejně, konaný 
tentokrát pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška. 
Akce, kterou pořádal Jihomoravský kraj spolu s brněnským územ-
ním odborem Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje 
a brněnským územním odborným pracovištěm Národního památkového 
ústavu, se zúčastnilo přes dvacet sborů dobrovolných i profesionálních 
hasičů.
 Zájemci ze strany veřejnosti se mohli seznámit s vývojem 
vozového parku a speciální hasičské techniky, výzbroje a výstroje. 
Na hradních nádvořích bylo možné vidět desítky historických i mod-
erních hasičských vozidel a dalších mechanismů na motorový, parní, 
koňský i ruční pohon. Ke zhlédnutí byly odborně komentované zásahy 
hasičů v nejrůznějších simulovaných situacích jako např. vznícení oleje 
v kuchyňském hrnci, hašení požáru propanbutanové láhve, ukázky 

DNY hASIČů NA PERNšTEJNĚ

 
 
 
 
 
 
 

  Most, jehož délka je 21 metrů, rozpětí mezi podporami 
19,7 metru a šířka ocelové konstrukce 5,4 metru, sloužil pro veškerý 
provoz téměř sto let. A že to byl provoz opravdu rozsáhlý. Za dobu 
jeho činné existence po něm přejelo neskutečné množství nákladních 
automobilů a autobusů, o osobních vozidlech ani nemluvě. Nákladní 
provoz na něm byl ukončen v roce 1986, kdy byl zahájen provoz 
nového mostu na přeložce silnice II/387 – přímý průjezd Nedvědicí. 
V současné době slouží pouze jako lávka pro pěší a pro cyklisty. 

 Protože jde o velmi zajímavou historickou technickou 
památku, která k Nedvědici již 120 let neodmyslitelně patří, přáli 
bychom si, aby se most dočkal alespoň nového nátěru, který by 
prodloužil jeho životnost a pomohl jej zachovat i pro příští generace.

Antonín Špaček

zásahů ruční stříkačkou. Hasiči - lezci předvedli ukázky záchrany osob z 
výšek a hloubek a poskytování předlékařské první pomoci, divákům se 
představili také psovodi a střelmistři HZS Jihomoravského kraje. Také 
děti se mohly zapojit do soutěží s požární tématikou. 
 Vrcholem prvního dne byla soutěž historických ručních 
kočárových stříkaček o pohár hejtmana Jihomoravského kraje. Klání, 
jehož součástí bylo ujetí zhruba stometrové vzdálenosti s koňským po-
tahem, přepřáhnutí koní, zprovoznění ručního čerpadla a zásah terče ve 
vzdálenosti 20 metrů, se zúčastnilo devět sborů dobrovolných hasičů.
 Celou akci doprovázely hudební produkce na 1. nádvoří, kde 
vystoupily soubory Kabrňáci, Mix Air, Koistinen či cimbálová muzika 
Olina. Koncert slovenské skupiny Horkýže slíže ji pak po závěrečném 
nástupu hasičských sborů ukončil.
 3. ročník Dnů hasičů na Pernštejně navštívilo po oba dva 
dny celkem 4.381 spokojených návštěvníků, které neodradilo ani 
nepříznivé počasí v sobotu odpoledne. Odměnou jim byl bohatý program 
a předvedené profesionální výkony.

Eva Škrabalová, Antonín Špaček
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  V letošním roce vzpomen-
eme 200. výročí narození hudeb-
ního skladatele a dirigenta An-
tonína Emila Titla. 
  Antonín Titl se narodil 
2. října 1809 v rodině hos-
podářského úředníka na hradě 
Pernštejně. Ve dvanácti letech byl 

poslán k učiteli Thiemovi, u něhož se učil na varhany a kontrabas. 
V sedmnácti letech přišel do Brna, kde se měl připravit na učitelství. 
Vzdělával se v hudbě u Gottfrieda Riegra a zcela se jí věnoval. 
Proto nenastoupil učitelskou dráhu. Vystupoval jako kontrabasista 
brněnského divadla a psal příležitostně hudbu k činohrám. Operu 
„Die Burgfrau“ napsal na libreto svého krajana, bystřického rodáka 
Antonína Bočka, podle moravské pověsti o Bílé paní. Opera měla 
pod Titlovou taktovkou úspěšnou premiéru 28. května 1832 v Brně 
a hrála se pak i v Olomouci, kam tehdy Titl z Brna odešel. K uvedení 
hraběte Chotka do funkce olomouckého arcibiskupa v roce 1832 
napsal Titl slavnostní mši. V Olomouci, i když možná A. Bočkem 
podporován, nemohl existenčně zakotvit, a tak asi v roce 1833 
odchází do Prahy. V Praze začaly vycházet jeho písně raně roman-
tického charakteru, ovlivněné Schubertem, Schumannem a Löewem, 
skladby klavírní a pro mužské sbory. V Praze ale vynikl především 
jako vojenský kapelník 28. pěšího pluku hraběte Latoura. Od roku 
1837 pořádal na Barvířském ostrově koncerty, které vzbudily vel-
kou pozornost i Bedřicha Smetany. Mimo oblíbené taneční sklad-
by Straussovy, Lannerovy, Labického a dalších hrál i Beethovena 
a Mozarta. Titl v Praze vystupoval jako skutečný umělec. Po sezóně 
1839 - 40 jej jako dirigenta získalo Josefstadské divadlo ve Vídni. 
Dvacet let (1850 – 1870) byl Titl dirigentem vídeňského Dvorního 
divadla, pro něž napsal nepřeberné množství ouvertur, melodramat, 
vložek, úvodů a jiných skladeb. Celkem napsal Antonín Emil Titl na 
300 skladeb. Z nich vyšla asi třetina tiskem, některé v nejrůznějších 
úpravách - zejména snad nejoblíbenější šlágr té doby „Sérénade“ 
(célebre). Významným momentem bylo jistě první české divadelní 
představení ve Vídni, konané 29. prosince 1850, které bylouvedené 
Titlovou „Ouverturou dle slovanských nápěvů“, v níž zaznívají 
nejen české písně a dokonce i melodie naší hymny Kde domov můj, 
ale též jiné slovanské melodie.

 Antonín Emil Titl zemřel ve Vídni 21. ledna 1882 ve věku 
73 let.
 Historická komise Rady městyse Nedvědice připravovala 
připomenutí tohoto výročí ve spolupráci s významným odborníkem 
– Mgr. Jiřím Mottlem, který je uměleckým vedoucím Brněnského 
komorního orchestru. Jeho zásluhou se podařilo získat v archivech 
a Moravském zemském muzeu původní notové podklady, které další 
odborníci rozepsali a upravili pro komorní orchestr. Vzpomínky 
se uskuteční jednak v rámci X. ročníku tradiční výstavy Podzim 
na hradě Pernštejně, jednak při slavnostním koncertu v kostele 
Povýšení svatého Kříže v Doubravníku. Nad celou kulturní akcí 
převzal záštitu hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.
  Prakticky všechny Titlovy skladby, které budou na koncer-
tu předneseny, mají obnovenou premiéru po více jako 130 letech. 
Nahrávky nemá žádný český hudební archiv. Koncert bude uveden 
vzpomínkou na A. E. Titla a odborným slovním doprovodem. Po 
koncertu bude možná prohlídka kostela s průvodcem.

Slavnostní koncert k 200. výročí narození hudebního skladatele
Antonína Emila Titla

Chrám Povýšení svatého Kříže v Doubravníku
v neděli 4. října 2009 v 15 hodin

V programu vystoupí
Brněnský komorní orchestr
umělecký vedoucí Jiří Mottl

Sólisté:
Zdeněk Brož, klavír a cembalo, profesor Konzervatoře Brno

Josef Škrobánek, tenor, člen a sólista Národního divadla Brno
Eva Štěrbová, soprán, laureát Mezinárodní pěvecké soutěže  

v Karlových Varech 2008, posluchačka JAMU Brno

V programu zazní skladby A. E. Titla (1809 – 1882) narozeného na 
hradě Pernštejně,

Biblické písně Antonína Dvořáka,
Suita A-dur z Kroměřížského zámeckého archivu.

Benefiční koncert je pořádán ve prospěch opravy historicky cen-
ných varhan chrámu Povýšení svatého Kříže v Doubravníku.

Jiří Šmíd

VýZNAMNÍ RODÁCI A OSObNOSTI - ANTONÍN EMIl TITl

JSME Tu JIž 5 lET
 Jak že to vlastně celé začalo? S příchodem nového tisíciletí 
jsem s několika přáteli stále častěji řešil možnosti připojení k inter-
netu v Nedvědici. Tehdy využívané vytáčené připojení již nevy-
hovovalo rychlostí, spolehlivostí ani cenou, ale vhodnější alterna-
tivy byly dostupné pouze ve velkých městech. V této situaci bylo 
samozřejmě i mnoho dalších uživatelů internetu, a tak tento prob-
lém začali brzy řešit svépomocí – vznikaly první bezdrátové sítě, 
které umožnily skupinkám nadšenců přivést do místa svého bydliště 
společně hrazenou internetovou linku a rozdělit ji mezi sebe. Rychle 
jsme došli k závěru, že tato cesta by mohla být nejschůdnější i pro nás.
 Tak jsme se dali do práce. Nechtěli jsme se do tak 
velkého projektu pouštět nepřipraveni. Seznámili jsme se s lid-
mi, kteří již podobné sítě provozovali, abychom od nich čerpali 
cenné zkušenosti. Zároveň jsme začali nakupovat zařízení a 
zkoušet si práci s bezdrátovými technologiemi. Přestože fi-
nance byly omezené, počasí kruté a úspěchy zpočátku střídaly 
neúspěchy, postupně jsme se naučili vše, co bylo pro začátek 
třeba.

 Souběžně jsme připravovali podklady pro registraci 
občanského sdružení, které by tyto aktivity zastřešovalo. Podařilo 
se. K 1. březnu 2004 vzniklo občanské sdružení PernštejnNET 
a v červenci téhož roku se vznikající místní síť spojila se světem. 
Tato skutečnost nezůstala dlouho utajena, a tak se s rostoucím 
významem internetu ozývali stále další zájemci. Dnes, po více než 
pěti letech fungování, je prostřednictvím sdružení PernštejnNET 
připojeno bezmála 180 domácností v Nedvědici, Býšovci 
a Pernštejně.
 Cílem našeho sdružení není pouze poskytování internetu, s chutí 
se pouštíme i do dalších akcí. Za zmínku stojí například zakoupení a provoz 
nedvědické webové kamery umístěné na budově obchodního domu. Ka-
mera funguje od srpna 2008. Možnosti sledovat aktuální dění na náměstí 
(občas i počínání vytrvalého pavouka před čočkou kamery) využívá denně 
několik desítek lidí. Její obraz můžete zhlédnout jak na stránkách našeho 
sdružení, tak i na webu Nedvědice, kde jsou k vidění i data našeho online 
teploměru – aktuální teplota, grafy za poslední den, měsíc, rok. Do budouc-
na bychom rádi doplnili měření dalších meteorologických veličin.
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PŘIJMĚTE POZVÁNÍ VE IV. ČTVRTlETÍ 2009
19. – 28. 9.  Podzim na Pernštejně - výstava aranžmá z květů a plodů podzimu v interiérech hradu

4. 10. 15 h Slavnostní koncert k 200. výročí narození A. E. Titla v kostele Povýšení sv. Kříže v Doubravníku

4. 10.  Zájezd na divadelní představení „Charleyova teta“ do Městského divadla v Brně

29. 11.  Rozsvícení vánočního stromu u obchodního domu  v doprovodu
Nedvědického pěveckého sboru Petry  Cvrkalové - Cvrčci

12. – 13. 12. 11 – 16 h Vánoce na Pernštejně - pestrý program s vánoční tématikou ve velkém sále sýpky

13. 12. 16 h Vánoční vystoupení sboru PATRON v kostele sv. Kunhuty  

22. 12. 17 h  Vánoční koncert bystřické kapely u obchodního domu

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

 Naším posledním počinem bylo spuštění Wi-Fi HotSpotu 
na místním nádraží. Turisté přijíždějící do Nedvědice i cestující, kteří 
čekají na vlak do práce či do školy, se mohou se svým notebookem 
nebo mobilním telefonem zdarma připojit k internetu, vyřídit 
maily, podívat se, jaké bude počasí, co bude k obědu, případně pročíst 
aktuální zprávy.
 V minulosti jsme se také podíleli na organizaci „LAN 
party“ – víkendových setkání počítačových hráčů. Uskutečnila se 
celkem třikrát v místní sokolovně, naposledy v roce 2006. Od té 
doby se již především z časových důvodů obdobnou akci uspořádat 
nepodařilo. Pokud by měl některý z členů sdružení zájem tuto tradici 
obnovit, nechť se ozve, rádi mu s organizací pomůžeme.
 Na závěr tohoto článku bychom rádi poděkovali všem 
členům za jejich přízeň a přejeme příjemný internetový podzim.

František Sedlář, PernštejnNET
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Okresní přebor mužů 
 1. kolo – neděle 9. 8. – 16:30 Nedvědice – Rovečné
 2. kolo – neděle 16. 8. – 16:30 Ujčov – Nedvědice
 3. kolo – neděle 23. 8. – 16:30 Nedvědice – Svratka
 4. kolo – neděle 30. 8. – 16:30 O. Bítýška – Nedvědice
 5. kolo – neděle 6. 9. – 16:00 Nedvědice – Bory
 6. kolo – neděle 13. 9. – 15:30 Vír – Nedvědice
 8. kolo – neděle 27. 9. – 15:30 Nedvědice – R. Svratka
 9. kolo – sobota 3. 10. – 15:00 Žďár B – Nedvědice
 10. kolo – neděle 11. 10. – 15:00 Nedvědice – Velká Bíteš B
 11. kolo – neděle 25. 10. – 14:30 Nedvědice – Radostín
 13. kolo – neděle 1. 11. – 14:00 Bystřice B – Nedvědice

krajská soutěž dorostu 
 1. kolo – neděle 9. 8. – 14:00 Svratka – Nedvědice
 2. kolo – sobota 15. 8. – 16:30 Nedvědice – Okříšky
 3. kolo – sobota 22. 8. – 14:00 D. Rožínka – Nedvědice
 4. kolo – sobota 29. 8. – 16:30 Nedvědice – M. Budějovice
 5. kolo – sobota 5. 9. – 16:00 Hrotovice – Nedvědice
 6. kolo – sobota 12. 9. – 16:00 Nedvědice – Jaroměřice n.R.
 7. kolo – sobota 19. 9. – 13:30 Nová Ves – Nedvědice
 8. kolo – sobota 26. 9. – 15:30 Nedvědice – Telč 
 9. kolo – neděle 4. 10. – 11:30 Budišov – Nedvědice
 10. kolo – sobota 10. 10. – 15:00 Nedvědice – Bystřice 
 11. kolo – sobota 17. 10. – 14:00 Přibyslavice – Nedvědice 
 12. kolo – sobota 24. 10. – 14:30 Nedvědice – N. Syrovice
 13. kolo – sobota 31. 10. – 14:30 Nedvědice – Jemnicko 

krajská soutěž žáků mladších a starších (mladší/starší)
 1. kolo – sobota 29. 8.  - 9:00/10:45 Jaroměřice n. R. – Nedvědice
 3. kolo – sobota 5. 9. - 9:00/11:00 Nedvědice – Hrotovice
 4. kolo - neděle 13. 9. -9:30/11:00 Stařeč – Nedvědice   
 5. kolo – sobota 19. 9. - .9:00/11:00 Nedvědice – Radostín 
 6. kolo – sobota 26. 9. -9:00/10:45 Náměšť – Nedvědice 
 7. kolo – sobota 3. 10. - 11:00/9:00 Nedvědice – FŠ Třebíč
 8. kolo – sobota 10. 10. - 11:00/9:00 Nedvědice – Jemnicko 
 9. kolo – neděle 18. 10. - 10:45/9:00 Velká Bíteš – Nedvědice 
 10. kolo – sobota  volno
 11. kolo – středa 28. 10. - 11:00/9:00 Nedvědice – Jaroměřice n. R.
 12. kolo – sobota 31. 10. - 12:00/13:30 Hrotovice – Nedvědice 

Okresní přebor přípravka, sk. b 
2. kolo – neděle 30. 8. – 14:00 V. Meziříčí B – Nedvědice
3. kolo – neděle 6. 9. – 10:00 Nedvědice – Bory 
4. kolo – sobota 12. 9. – 14:00 Radostín – Nedvědice
5. kolo – neděle 20. 9. – 10:00 Nedvědice – Křižanov 
6. kolo – neděle 27. 9. – 10:00 Nedvědice – D. Rožínka 
7. kolo – sobota 3. 10. – 10:00  Velká Bíteš – Nedvědice
1. kolo – neděle 11. 10. – 10:00  Nedvědice – Křoví 

ROZlOSOVÁNÍ FOTbAlOVýCh SOuTĚžÍ – PODZIM 2009

JógA V NEDVĚDICI

 Už čtvrtým rokem se v tělocvičně základní školy schází 
při cvičení jógy přes dvacet žen. Pravdou je, že se našel i jeden 
nebojácný muž, který se přesily nezalekl a je jedním z nejlepších 
cvičenců. 
 Vedoucí Marta Skoumalová nás za ty roky naučila 
základy jogínských pozic, díky nimž si dokážeme zacvičit i doma 
a ulevit tak třeba bolavým zádům. 
 Často se i zasmějeme, když se nácvik nové pozice nedaří, 
jak by měl, takže po hodince strávené v tělocvičně jdeme domů 
s dobrou náladou a větou: „Tak zase ve čtvrtek na shledanou.“

Jana Sísová
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