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VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 2 ROČNÍK 4 ČERVEN 2010

Vážení spoluobčané,

informace v minulém čísle našeho Zpravodaje jsem končil 
stručným popisem stavu jednotlivých projektů, které se v postupo-
vání složitými administrativními procesy dostaly nejdále. Dnes infor-
macemi o projektech začínám. Především proto, že čtyři z nich uspě-
ly při posuzování v rámci řízení o poskytnutí dotace na jejich reali-
zaci.

17. března zařadil příslušný výbor Regionálního operační-
ho programu Jihovýchod náš projekt „Po naučných stezkách na 
hrad Pernštejn“ mezi ty, na jejichž realizaci bude poskytnuta dota-
ce z Evropských strukturálních fondů. Další radostné zprávy jsme 
se dozvěděli v květnu, kdy nejdříve 11. 5. 2010 Rada Státního 
fondu životního prostředí schválila dvě naše žádosti k financová-
ní z operačního programu životního prostředí („Zateplení a výmě-
na oken na budovách základní školy“ a „Zateplení a výměna oken 
na budově mateřské školy“). Následně pak 17. 5. jsme obdrželi 
písemné vyrozumění z Ministerstva zemědělství ČR, že také náš 
projekt „Kanalizace Nedvědice“ byl zařazen do seznamu projek-
tů, navržených k financování ze státního rozpočtu v roce 2010. Ke 
všem projektům je nutno dodat, že k podpisu smlouvy o poskyt-
nutí dotace je nutno do určených termínů doložit předepsané do-

kumenty, což v případě kanalizace bude ještě velmi složité hlav-
ně díky liknavému přístupu některých účastníků stavebního říze-
ní. Jediným projektem, s nímž jsme neuspěli se žádostí o dotaci, 
tak zůstala „Revitalizace koupaliště“.

Práce na realizaci úspěšných projektů začaly prakticky oka-
mžitě. Pro naučné stezky byla jmenována pracovní skupina, zača-
la příprava jednotlivých výběrových řízení a také proběhla kontro-
la pracovnicemi Regionální rady ROP, které zkoumaly, zda výcho-
zí stav, popsaný v žádosti o dotaci, odpovídá i reálné situaci v teré-
nu. Vlastní realizace pak započne v průběhu 3. čtvrtletí a do kon-
ce roku by měl být vybudován chodník od zdravotního střediska 
směrem k Pernštejnu a tři dřevěné lávky přes Nedvědičku. Ostatní 
práce budou realizovány v roce 2011, resp. v 1. pololetí roku 2012.

Rovněž u projektu kanalizace probíhají administrativní 
práce, směřující k co nejlepší připravenosti na realizaci. Proběhlo 
výběrové řízení na dodavatele stavby, projekčně se dopracovávají 
vyvolané investice, jako např. tři přeložky plynovodního potrubí 
a především se snažíme občanům pomoci s projekčními pracemi 
na kanalizační, resp. vodovodní přípojky a následně s vyřízením 
stavebních povolení. Časově se dá předpokládat, že stavba bude 
zahájena na přelomu měsíců září a října. Ovšem pouze za předpo-
kladu, že se přes výše uvedené komplikace podaří včas získat sta-
vební povolení a následně podepsat smlouvu o poskytnutí dotace.

Zahájeny byly také přípravné práce na zateplení a výměně 
oken na budovách ZŠ a MŠ. V průběhu prázdnin musí proběhnout 
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výběrová řízení na dodavatele staveb, následně pak budeme hle-
dat takové možnosti provedení vlastních prací, aby tyto co nejmé-
ně narušily výuku a provoz. 

Myslím, že výše uvedené informace jsou pro Nedvědici 
velmi významnými a radostnými především proto, že v období, 
kdy stále ještě doléhá krize, jsou takto získané finanční prostředky 
prakticky jedinou možností, jak pokračovat v rozvoji obce. Pro mě 
osobně jsou pak odměnou za tříletou náročnou projektovou pří-
pravu a také potvrzením toho, že mít připravené dobré projekty je 
nutností, bez níž se dnes o žádné finanční prostředky nelze uchá-
zet. Vše je pak také třeba vidět v kontextu velmi rychle se blížící-
ho roku 2013, který je posledním rokem, kdy bude možné nějaké 
evropské dotace získat. Proto budeme i nadále dopracovávat ostat-
ní projekty tak, abychom do konce roku 2013 stihli podat co nej-
více dalších žádostí o dotace. Samozřejmě s podmínkou, že bude-
me schopni zajistit dofinancování případných úspěšných žádostí.

Letošní dlouhá zima a následně poměrně časté 
deštivé počasí neumožilo realizovat všechny práce, tak 
jak byly naplánovány. Přesto bylo dokončeno vyčištění 
areálu bývalého koupaliště od náletových dřevin, pro-
bíhaly drobné opravy obecního majetku a především 
se podařilo dokončit úpravu terénu okolo toku Nedvě-
dičky na Krčíně. Započali jsme s postupným umísťo-
váním a opravami laviček tam, kde je z let minulých 
mnozí z nás pamatují. Zatím se toto podařilo na Krčíně, 
pod Horou a u rybníka, následovat budou další lokality. 
Myslím, že namístě je apel na Vás všechny, abychom 
nejen v souvislosti s nově umístěnými lavičkami byli 
více všímaví k vandalismu všeho druhu a abychom si 
společně pěkné věci a pěkný vzhled obce ohlídali.

Závěrem Vám všem přeji příjemné prožití let-
ních měsíců, dětem úspěšné zakončení školního roku 
a pěkné prázdniny a nám všem hezkou dovolenou.

Ing. Pavel Vejrosta

V období od uzávěrky minulého čísla Zpravodaje se Rada městyse Ne-
dvědice (RMN) sešla 5 x (č. 111 - 115) a mimo jiné jednala o následují-
cích záležitostech:

- schválila pronájem zasedací místnosti radnice pro velikonoční výstavu
- schválila prominutí poplatků „za popelnice“ z důvodu dlouhodobého 

celoročního pobytu v zahraničí
- schválila pronájem sokolovny na hokejový ples
- schválila směnu bytů mezi stávajícími nájemníky v obchodním domě 

s podmínkami
- vzala na vědomí stanovení podmínek Agentury ochrany přírody a kra-

jiny pro realizaci a provoz rybníka v místě koupaliště pro případ, že se 
projekt bude realizovat

- zamítla žádosti o prominutí poplatků „za popelnice“
- schválila prominutí poplatku za pronájem sokolovny za fotbalový ples
- fyzicky byla přítomna posouzení zdravotního stavu lip u Císařské stu-

dánky a rozhodla o skácení jedné z nich
- na pravidelných schůzkách s ředitelem ZŠ projednávána mimo jiné po-

třeba aktualizace internetové stránky školy, stav příprav na program 
„Miliony do škol“, organizaci zápisu dětí do MŠ. Rada uložila řediteli 
zajistit nápravu některých zjištěných nedostatků

- schválila p. RNDr. Blaháka novým členem komise životního prostře-
dí od 1. 4. 2010

- průběžně projednávala aktuální stav jednotlivých podaných žádostí 
o dotace

- vzala na vědomí informaci starosty o tom, že městys Nedvědice získal 

dotaci ve výši 10,713 mil. Kč na realizaci projektu „Po naučných stez-
kách na hrad Pernštejn“

- schválila jmenování pí. Zbořilové osobou odpovědnou za realizaci pro-
jektu „Po naučných stezkách na hrad Pernštejn“

- schválila smlouvu s firmou LHProjekt na zpracování Lesního hospo-
dářského plánu na léta 2012 - 2021

- schválila prominutí poplatku za pronájem sokolovny za hokejový ples
- schválila pronájem zasedací místnosti radnice pro vánoční výstavu
- schválila rozpočtové opatření č. 2/2010
- schválila způsob likvidace nalezených předmětů, které nebyly vyzved-

nuty v zákonné lhůtě
- schválila rozdělení finančních prostředků z dotačního programu městy-

se Nedvědice na rok 2010
- vzala na vědomí informaci starosty o provedené kontrole ex-ante v sou-

vislosti se zahájením realizace projektu Po naučných stezkách na hrad 
Pernštejn

- vzala na vědomí informaci Povodí Moravy o připravovaných pracích 
v roce 2010 - odstranění nánosů na soutoku Nedvědičky a Svratky 
a zpevnění porušeného břehu Nedvědičky na Pernštejně

- schválila nabídku společnosti Gasag na vypracování projektové doku-
mentace na 3 přeložky plynovodního potrubí v souvislosti s projektem 
„Kanalizace“

- průběžně projednávala stav příprav Slavnosti Pernštejnského panství 
2010

Ing. Pavel Vejrosta

Nové lavičky na Krčíně
Foto: Antonín Špaček

Škola se možná dočká zateplení a výměny oken
Foto: Antonín Špaček
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Od uzávěrky minulého čísla Zpravodaje se uskutečnila dvě jed-
nání Zastupitelstva městyse Nedvědice (ZMN) a to ve dnech 
3. 3. 2010 a 26. 4. 2010

ZMN č. 18 dne 3. 3. 2010:
- schválilo Ing. Ilonu Trčkovou novým členem Rady
- schválilo rozpočtová opatření č. 13/2009 a 1/2010
- schválilo vrácení nevyčerpaných provozních dotací ZŠ a MŠ Ned- 

vědice za rok 2009 ve výši 360.000,- Kč do rozpočtu městyse
- schválilo převod zisku ZŠ a MŠ Nedvědice za rok 2009 ve výši 

79.827,53 Kč do rezervního fondu školy
- schválilo zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ Nedvědice za rok 2009
- schválilo převod výsledku hospodaření hospodářské činnosti 

městyse za rok 2009 na běžný účet městyse Nedvědice
- schválilo závěrečný účet městyse Nedvědice za rok 2009
- schválilo dohodu o spolupráci na projektu „Vzdělávání v eGON 

centru ORP Tišnov“
- vzalo na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení z minulých 

zastupitelstev
- vzalo na vědomí zprávu z Rady městyse za období od minulé-

ho Zastupitelstva
- vzalo na vědomí návrh závěrečného účtu SVK Žďársko za rok 

2009
- vzalo na vědomí návrh rozpočtu SVK Žďársko na rok 2010

- vzalo na vědomí návrh závěrečného účtu DSO Tišnovsko za rok 
2009

- vzalo na vědomí návrh rozpočtu DSO Tišnovsko na rok 2010
- vzalo na vědomí informaci o výběru firmy, která zajistí výběro-

vé řízení na zhotovitele projektu „Kanalizace“
- vzalo na vědomí zprávy z výborů a komisí

ZMN č. 19 dne 26. 4. 2010:
- schválilo realizaci projektu „Po naučných stezkách na hrad 

Pernštejn“ a souhlasilo s přefinancováním projektu nejméně ve 
výši jeho dvou etap. ZMN rovněž schválilo finanční spoluúčast 
městyse na realizaci projektu ve výši 7,5 % uznatelných výdajů.

- stanovilo počet členů zastupitelstva pro volební období 2010 - 
2014 na 15 zastupitelů

- Vyslovilo zájem o provoz elektronické spisové služby GINIS 
v hostovaném režimu a to prostřednictvím TC ORP Tišnov

- schválilo rozpočtové opatření č. 2/2010
- vzalo na vědomí rozdělení finančních prostředků z dotačního 

programu městyse Nedvědice na rok 2010
- vzalo na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení z minulých 

Zastupitelstev
- vzalo na vědomí zprávu z Rady za období od minulého Zastu-

pitelstva
- vzalo na vědomí zprávy z výborů a komisí

Ing. Pavel Vejrosta

Výsledky v Nedvědici: Výsledné pořadí volebních stran v Nedvědici: 

Strana Hlasů Procent

ČSSD 241 32,21

ODS 138 18,44

KSČM 104 13,90

TOP 09 85 11,36

KDU-ČSL 56 7,48

VV 55 7,35

SPOZ 43 5,74

Suveren. 8 1,06

ČPS 4 0,53

SZ 3 0,40

KČ 3 0,40

STOP 3 0,40

KONS 1 0,13

M 1 0,13

DSSS 1 0,13

Svobodní 1 0,13

PB 1 0,13

Počet osob zapsaných do stálého a zvl. seznamu voličů: 1095
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 751
Volební účast: 68,58 %
Počet odevzdaných úředních obálek: 750
Počet platných hlasů: 748
č.
str. Název volební strany Počet 

hlasů
1. Občané.cz 0
4. Věci veřejné 55
5. Konzervativní strana 1
6. Komunistická strana Čech a Moravy 104

7. Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Mo-
ravy a Slezska) 3

9. Česká strana sociálně demokratická 241
12. Moravané 1
13. Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 43
14. STOP 3
15. TOP 09 85

17. Křesťanská a demokratická unie – Českosloven-
ská strana lidová 56

18. Volte Pravý Blok – ... 1
19. Česká strana národně socialistická 0
20. Strana zelených 3

21. Suverenita – blok Jany Bobošíkové, strana zdra-
vého rozumu 8

23. Česká pirátská strana 4
24. Dělnická strana sociální spravedlnosti 1
25. Strana svobodných občanů 1
26. Občanská demokratická strana 138
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Ve večerních hodinách v pátek 5. března 2010 se v naší za-
sedací místnosti sešel poměrně vysoký počet příznivců cestování, 
kteří chtěli vyslechnout povídání Josefa Blechy o jeho cestě po ji-
hovýchodní Sibiři k jezeru Bajkal a okolí.

A o čem tedy téměř hodina a půl vyprávění byla? Čtyři 
cestovatelé se vydali na tři týdny do Ruska. Jejich cílem se sta-
lo okolí nejhlubšího a nejstaršího jezera na světě – Bajkalu. Začá-
tek cesty absolvovali vlakem, který je zavezl do Moskvy. Po pro-
hlídce Moskvy, kterou jsme mohli prostřednictvím fotografií s pa-
nem Blechou absolvovat i my, následoval vnitrostátní let, kterým 
se dostali až k Bajkalu. Jezero ovšem viděli jen chvilku a vydali 
se na svůj pochod.

Popis cesty byl doprovázen fotografiemi, které vyfotil Jo-
sef Blecha nebo jeho kolegové, ale také i obrázky staženými z in-
ternetu. A tím se panu Blechovi povedla perfektní mystifikace. 
Nejprve nám poskytl snímek, kde čeká na kolegy a vzápětí odvy-
právěl historku, jak se jeden z nich ve stejném okamžiku potkal 
s medvědem. Lehkost, s jakou to líčil, byla až zarážející, ale mož-
ná proto, že vyprávěl s odstupem času a on sám toho medvěda ne-
potkal. Jako závěrečnou tečku ukázal fotografii hnědého chlupá-
če a celou místností to zřetelně zašumělo. Zřejmě jen málokdo po-
chyboval o tom, že se jedná zrovna o toho medvěda, který vystra-
šil cestovatele. Pan Blecha však vzápětí dodal, že se jedná o fo- tografii staženou z internetu, čímž mě tedy neuvěřitelně pobavil. 

A co dalšího se na Sibiři přihodilo? Jedno zranění, několik 
setkání s místními lidmi a také zážitky s policisty, kteří chtěli do-
konce panu Blechovi sebrat film z fotoaparátu. Díky jeho výmluv-
nosti k tomu však nedošlo a my jsme mohli vidět mnoho fotografií 
rostlin a krásné přírody, ale nechyběl také pohled na způsoby, ja-
kými se cestovatelé museli místy brodit.

 Celé povídání hodnotím velmi pozitivně. Pevně věřím, 
že i ostatní přítomní to vidí podobně. Myslím si, že o úspěchu vy-
právění Josefa Blechy svědčí i fakt, že jakmile „skončil“ výlet, 
bylo několik zajímavých dotazů k podrobnostem. Městys Nedvě-
dice jistě připraví i další podobnou akci. Můžeme se těšit, kam nás 
příště zavede.

Ivana Kincová

V životě člověka jsou mimořádné situace, ve kterých je i vět-
šina dospělých bezradných. Aby si děti postupně vštěpovaly chová-
ní v těchto situacích a zároveň si uvědomily cenu zdraví, připravili 
jsme na 25. března mimořádný den. Témata na jednotlivých stano-
vištích, která žáci postupně absolvovali, byla: první pomoc - zamě-
řená na resuscitaci, stabilizovanou polohu a ošetření některých zra-
nění, ochrana člověka při mimořádných situacích - evakuace, nález 
zavazadla, linky tísňového volání. Dalším tématem byla zdravotní 
tělesná výchova a péče o správné držení těla, kde si děti mohly otes-
tovat, zda nemají ploché nohy, a dozvěděly se, jaké cviky jsou zdra-
vé pro správný tělesný růst i nápravu tělesných vad. Žáci 2. stup-
ně absolvovali stanoviště varující před nebezpečím drog, zajímavé 
psychohry na sebepoznávání, přípravu zdravých pokrmů, sportová-
ní v tělocvičně i v přírodě. Bylo velmi pozitivní, že se do této pro-
blematiky ochotně zapojili i opravdoví odborníci - zdravotní sest-
ry Hana Havigerová a Lenka Konečná a fyzioterapeut Mgr. Radek 
Nedoma. Většinu témat připravili učitelé, hospodářka Ing. Bože-
na Sedlářová, která je absolventkou kurzu první pomoci, a asistent-
ka Pavla Čechová. Po skončení této akce proběhla mezi žáky anke-
ta, ze které vyplynulo, že se jim tento den líbil, že se naučili mnoho 

důležitého pro život a zároveň se příjemně pobavili. Rovněž učitelé 
měli z celého dne dobrý pocit a už přemýšlejí, jaké téma zvolit pro 
příští projektový den na naší škole.

Jana Tomanová

Foto: Jana Tomanová

Foto: Zdena Kincová

Josef Blecha
Foto: Zdena Kincová
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V druhém březnovém týdnu si každý, kdo prošel v 17 ho-
din kolem ZŠ v Nedvědici, mohl povšimnout rozsvícených oken jí-
delny. Konal se zde již třetí ročník celostátního projektu „Celé Čes-
ko čte dětem“.

Je více než symbolické, že vše zahájily svým čtením býva-
lé učitelky zdejší školy paní Alena Koukalová knihou Miloslava 
Švandrlíka Neuvěřitelné příhody žáků Kopyta a Mňouka a paní Ilo-
na Ročková povídkami Františka Nepila.

Druhý den zavítal do Nedvědice herec Městského divadla 
Brno pan Robert Jícha. Kniha, kterou si s sebou přivezl, je známá 
snad každému – Čapkova Dášenka, čili život štěněte.

Děti dětem s překvapením - tak zněl titul třetího dne čte-
ní a nedvědické děti všem ukázaly, že do budoucna úbytek čtenářů 
určitě nehrozí. A překvapení? Na to byli zvědaví opravdu všichni. 
Pan Petr Vejrosta, učitel zdejší školy, složil během večera básničku, 
do níž zakomponoval šest různých slov, která si vymysleli účastníci 

čtení. A výsledek? Výborný, básnička se opravdu povedla!
Poslední den nás již podruhé v historii čtení svou návště-

vou poctil šéf zpěvohry a herec Městského divadla Brno pan Igor 
Ondříček. Přečetl několik příběhů z knihy Ondřeje Sekory Kroni-
ka města Kocourkova.

Co říci závěrem? Co může být hezčího, než když se alespoň 
na půlhodinku denně děti zaposlouchají do pohádek nebo příběhů 
s hrdiny, kteří jsou jim blízcí?

Těšíme se na čtvrtý ročník a přejeme nedvědickému čtení 
ještě o trochu větší návštěvnost.

Kristýna Čermáková

„Copak že jsem to dělal tehdy v neděli 18. dubna? Už si 
vzpomínám! Po dobrém obědě jsem si dal dvacet a pak se uvelebil 
před televizí. Měl jsem klid, moje žena se rýpala v záhoncích a já 
měl krásnou klidnou neděli.“ Měli jste podobný scénář tehdejšího 
odpoledne? Tak to čtěte dál, ať se dozvíte, o jaký velkolepý zážitek 
vás nedělní siesta připravila.

V našem kostele sv. Kunhuty se totiž již podruhé představil 
Pěvecký sbor Masarykovy univerzity - tentokráte za doprovodu hu-

dební skupiny Jazz trio Brno, ovšem stále pod vedením pana sbor-
mistra MgA. Michala Vajdy. V 16 hodin nastoupilo na padesát sbo-
ristů, aby nás potěšilo svým pěveckým umem. V první části zazněly 
skladby a capella, při kterých se tajil dech. Hlasová čistota, preciz-
ní sborová práce i vkusný výběr repertoáru, kterého jsme byli svěd-
ky, jen podtrhují profesionalitu tohoto souboru a plně dokládají je-
jich mnohá ocenění. Z těch posledních uvedu cenu absolutního ví-
těze GRAND PRIX z Prahy CANTI VERIS PRAGA 2009. V jaké-
si pomyslné druhé části se k pěvcům přidalo Jazz trio Brno a uvedli 
společně malou jazzovou mši, což pro posluchače musela být mu-
zikální mana nebeská. Celý program završili písní Oh, happy day, 
známou z filmu Sestra v akci 2. Během Jarního koncertu zazně-
ly i skladby, které se objeví v repertoáru místního pěveckého sbo-
ru P.A.T.R.O.N. Vy budete mít možnost je uslyšet na koncertech 2. 
července v chrámu sv. Kunhuty a 6. července v rytířském sále na 
hradě Pernštejně. 

Celá tato výjimečná kulturní akce by se neuskutečnila nebýt 
finanční podpory úřadu městyse Nedvědice, který také poskytl zá-
zemí pro účinkující. O pohoštění se již postarali členové zmíněné-
ho sboru P.A.T.R.O.N. Oběma patří na tomto místě poděkování. Na 
závěr těžko polemizovat nad tím, proč v lavicích neusedlo více po-
sluchačů. My, co jsme si vychutnali koncert od A až do Z, víme, že 
není nic lepšího než po dobrém obědě zažít i více než dobré hudeb-
ní představení.

Petra Glosr Cvrkalová

Igor Ondříček
Foto: Antonín Špaček 

Foto: Antonín Špaček 

Foto:  Petr Čermák
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Páteční podvečer 16. dubna 2010 byl pro příznivce kultu-
ry v Nedvědici malým svátkem. Do Nedvědice opět po roce zaví-
tal vírský ochotnický soubor, tentokrát s divadelním představením 
hry francouzského komediografa Patricka Haudecoeura Valčík 
tučňáků. Opět se stejně jako v předchozích letech jednalo o ko-
medii plnou humoru a šarmu, která byla dokonce nominována na 
prestižní francouzskou cenu Moliére.

V čem spočívala zápletka? Morini je majitelem továrny na 
boty a hodlá uvést na trh nový produkt: revoluční pár bot. Říká jim 
Badaboty – samozouvací boty. Zorganizuje proto honosnou par-
ty, aby si pro svůj nápad získal muže a mecenáše z velkého světa 
- hraběte Jeana-Patricka de Lagarandiera. Morini se nezastaví před 
ničím, jen aby všemu dodal patřičný lesk, a tak se na velkou příle-
žitost, kterou mají doprovodit umělecké výstupy, ohňostroje a vy-
brané pokrmy, chystá celý Moriniho dům. Jenže po velkých přípra-
vách se z večírku stane noc plná katastrof a nedorozumění: slou-
žící v Moriniho domě a čerství novomanželé Paul a Paulette jsou 
přesvědčeni, že slavnost byla uspořádána na počest jejich nedáv-
né svatby, Moriniho dcera Annabella neokouzlí vzácného hosta ani 
svou originální konverzací, pozvaní artisté jsou poněkud staromód-
ní, Moriniho manželka Clarisse je zase mírně řečeno těžkopádnou 
hostitelkou a navíc je na společenské události přítomen i její taj-
ný milenec, vzpurný Moriniho zaměstnanec Moselle… A z této zá-
pletky vyplynula spousta humorných a nečekaných situací.

Vírští divadelníci opět předvedli vynikající výkon, který 
diváky uváděl do varu, a nedvědickou sokolovnou se nesly vý-
buchy smíchu. Je zajímavé sledovat, jak se lidé, které běžně zná-
me třeba jako řidiče náklaďáku, či se před nimi třeseme strachy na 
zubařském křesle, na jevišti změní v někoho úplně jiného. Krása 
ochotnického představení spočívá i v tom, že se do scénáře občas 
přidá nějaká věta, která vtipně reaguje na současné dění v politice 
nebo na události přímo v našem okolí. A když se stane něco neo-
čekávaného, např. když se jednomu z hlavních představitelů odle-
pí vousy, klidně je zahodí a jednání dohraje bez nich, aby se v ná-
sledujícím jednání opět objevil s vousy, tentokrát lépe přilepený-
mi. I tyto maličkosti dokáží vnímaví diváci ocenit.

Za předvedené výkony zaslouží herci velké poděkování. 
Vždyť většinou jejich jedinou odměnou za týdny, které věnovali 
nastudování hry, jsou pouze rozzářené obličeje diváků, kteří se při 
jejich představení přenesou do jiného světa a na dvě hodiny zapo-
menou na svoje starosti a problémy. To vše si v nedvědické soko-
lovně uvědomovalo i 130 rozesmátých diváků, kteří herce v závě-
ru představení odměnili dlouhotrvajícím zaslouženým potleskem.

Antonín Špaček

Mnohdy si ani neuvědomíme, jak dlouho vlastně máme 
v Nedvědici právo volit své zástupce. Vzhledem k několika výro-
čím, která jsou vztažena k letošnímu roku, uvedu několik historic-
ky důležitých událostí, které s nimi souvisí. 

Do roku 1850 patřila Nedvědice do Panství Pernštejn. Vý-
sledkem revolučních událostí ve Vídni a Praze v letech 1848 – 
1850 bylo vydání nové ústavy Rakouské monarchie, která umož-
nila v roce 1850 vytvořit místo panství soudní a okresní úřady. 
První obecní volby se tedy v Nedvědici uskutečnily před 160 lety. 

Nedvědice patřila od roku 1850 do roku 1949 do soudního 
okresu Tišnov. Sídlo okresního úřadu se několikrát změnilo, mě-
nil se i název na okresní hejtmanství a okresní správu politickou. 
Pod okres Brno jsme patřili v letech 1850 – 1855, 1868 – 1896 
a 1942 – 1945. Pod Tišnov jako sídlo okresu jsme patřili v letech 
1855 – 1868 a 1896 – 1942.

V roce 1945 vznikly okresní národní výbory (ONV). Ned-
vědice patřila v letech 1945 – 1949 pod ONV Tišnov, 1949 – 1960 
pod ONV Bystřice nad Pernštejnem a 1960 – 1990 pod ONV Žďár 
nad Sázavou.

V roce 1990 vznikly z ONV okresní úřady, Nedvědice byla 

podřízena OÚ Žďár nad Sázavou v letech 1990 – 2002. Po zruše-
ní okresních úřadů v roce 2002 patřila Nedvědice v letech 2002 
– 2004 do okresu Žďár nad Sázavou a od roku 2004 do okresu 
Brno – venkov.

Z hlediska příslušnosti ke krajům patřila Nedvědice 1949 
– 1960 kraji Brněnskému, 1960 – 1990 Jihomoravskému, 2000 
– 2004 Vysočině a od roku 2004 opět Jihomoravskému. V letech 
1990 – 2000 byly kraje zrušeny.

Při vzpomínání na změny územního uspořádání, které je 
velmi důležité při hledání různých archivních dokladů, připomeň-
me i zánik samostatné obce Pernštejn, která byla vytvořena v roce 
1850. V roce 1907 byl Pernštejn, do roku 1926 psaný Pernštýn, 
připojen k okresu Tišnov. S Nedvědicí byl spojen v roce 1960 při 
vzniku okresu Žďár nad Sázavou pod názvem osada Pernštejn. 
Letos 1. července to bude 50 roků. V roce 1974 byl změněn název 
osada na místní část Pernštejn. 

Mnohdy přemýšlíme, proč jsou tyto změny vůbec prová-
děny, ale ani dnes nemůžeme říci, že ty současné jsou definitivní. 

 Jiří Šmíd

Foto: Antonín Špaček

Foto: Antonín Špaček
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V pátek 30. dubna v podvečer neobvykle ožil prostor u fot-
balového stadionu. Konal se zde totiž čtvrtý resp. první tradiční 
slet čarodějnic. A proč ta číslovka první? Letos poprvé po třech 
předchozích ročnících jej totiž nepořádala nedvědická radnice, ale 
místní organizace ČSSD.

Bylo zajímavé sledovat, jak se tato skutečnost projevila 
na účasti. Někteří tradiční účastníci předchozích ročníků nepři-
šli a naopak se objevili tací, co předchozí ročníky „ze zásady“ ig-

norovali. I tak se v průběhu 
večera sletu zúčastnilo ko-
lem dvou set lidí, mezi kte-
rými byla padesátka masek. 
A důležité bylo, že všem dět-
ským maskám byla politika 
„ukradená“, takže se bavi-
ly po svém. A bylo skutečně 
čím. Na děti zde čekaly různé 
sportovní soutěže typu let na 
koštěti, skládání čarodějnic-
kého obrázku, hod kouzelnou 
koulí či vrhání koštětem, ale 
také čarodějnická diskotéka 
nebo skákací hrad. Čaroděj-
nice se mohly nechat „zkráš-
lit“ nebo lépe řečeno „zeška-

redit“ v Salonu u Jagy, 
nakoupit ve veteš-
nictví nebo ochutnat 
kouzelný lektvar. Pro 
všechny okostýmova-
né byl připraven buř-
tík, chléb a minerálka 
zdarma. Dětské mas-
ky se zúčastnily tom-
boly, ve které každá 
maska vyhrála cenu 
– knížku nebo plyšá-
ka. Vyvrcholením akcí 
pro děti byla soutěž 
o nejlepší masku ve 
dvou kategoriích – ti 
nejmenší a ti ostatní. 
Výherci získali kromě 
šerpy a kytice i hodnotné ceny – kosmetiku či šperky.

Na své si přišli i dospělí. Velmi dobře fungovalo pojízdné 
občerstvení, u malého ohně bylo možné opéci si přinesené případ-
ně koupené párky. Většina přítomných si zde také našla své zná-
mé, se kterými bylo možné si v klidu u piva či svařáku popovídat.

Vrcholem večera bylo zapálení vatry a pak už bylo možné 
koukat se do uklidňujících plamenů a rozjímat. Důležité bylo, že 
celé akci přálo i počasí, pršet začalo až v době, kdy již většina ma-
lých čarodějnic usínala ve svých postýlkách a od ohně se rozchá-
zeli poslední opozdilci.

Z názorů přítomných je možné usuzovat, že se celá akce 
velmi vydařila a účastníci byli spokojeni. Nejlépe nám to potvrdi-
la čarodějka Natálie Nedomová: „Všechny čarodějnice se shodly 
na tom, že tento ročník našeho společného sletu byl opravdu su-
per, a už se těšíme na ten příští.“

Nevím, kdo bude pořádat slet čarodějnic příští rok, chtěl 
bych vás však vyzvat: „Nechte doma svoje předsudky a zúčastně-
te se bez ohledu na politické názory. Vždyť těch kulturních akcí 
v Nedvědici až zas tak moc nemáme. A vaše děti vám za to bu-
dou vděčné!“

Antonín Špaček

V sobotu 17. 4. 2010 byla v Železném slavnostně pokřtěna 
nová kniha Miroslava Pavlíka: Od Veveří k Pernštejnu.

Kniha přináší na 340 barevných stranách informace o té-
měř 190 výtvarnících, kteří se svou tvorbou zapsali do výtvarné 
historie regionu. Každý medailonek uvádí životopisná data včetně 
přehledu výstav a literatury. Je také doplněn fotografií autora a ba-
revnými ukázkami z jeho tvorby.

Součástí knihy je také přehled o regionálních galeriích. 
Protože publikace vyšla pouze v nevelkém nákladu, je k dostání 
především v těchto galeriích: galerie Jamborův dům v Brněnské 
ulici, V – Atelier v Jungmannově ulici a galerie Art Periscope Na 
Honech v Tišnově, galerie Skleněnka v Březině, Libušina galerie 
v Malhostovicích a Galerie z ruky v Křížovicích.

Knihu, která by jistě neměla chybět v žádné obecní knihov-
ně regionu, lze také objednat na adrese: KPVU, Železné 101, 666 01 
Tišnov nebo na e-mailové adrese: kpvutisnov@seznam.cz.

Miroslav Pavlík

Foto: Antonín Špaček

Foto: Antonín Špaček

Foto: Antonín Špaček

Foto: Antonín Špaček
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Vzpomínky rodáka na závěr války v Nedvědici – kvě-
ten 1945

„Na rok 1945 nevzpomínám jen radostně, neboť v tom 
roce na podzim mi jako osmiletému zemřela matka, pilná švadle-
na, která s otcem provozovala krejčovskou živnost v čp. 188. Po-
slední dny války byly v Nedvědici na Nové čtvrti velmi dramatic-
ké. Usadilo se tam velení nějakého útvaru SS, zastřešované „po-
znamenaným“ generálem sídlícím v domku tehdejšího učitele Da-
vida. Na jeho případnou obranu byly ulice plné obrněných trans-
portérů a přímo před Davidovými byl zakotven velký rychlopal-
ný protiletadlový kanón (oblíbený pak „kolotoč“ kluků z ulice). 
Esesáčtí vrahové z tohoto útvaru se nechvalně vyznamenali za-
čátkem května rychlým výjezdem na několika transportérech do 

Velkého Meziříčí, kde povraždi-
li trochu předčasně ustavený Ná-
rodní výbor města.

Mne jako malého kluka 
tehdy nejvíce zajímala techni-
ka spojení a velení, která zabra-
la celý prostor naší krejčovské 
dílny. Udivovaly mne ty svazky 
kabelů a drátů, které tam jejich 
spojaři natahali pootevřeným ok-
nem. Radost z ruchu v dílně však 
vůbec neměl můj otec, který 
v těch dnech údajně spával ved-
le v ložnici s pistolí pod polštá-
řem. Byl totiž dlouholetým za-
páleným nimrodem a pod nepři-
bitými deskami podlahy v díl-
ně skryl načerno držené lovecké 
pušky. Němci naštěstí na skrýš 
nepřišli. Přesto se tehdy otec asi 
moc nevyspal!

Pár dní před osvoboze-
ním Wehrmacht nechal zaparko-
vat na vedlejší koleji blízko k na-
šim parcelám a domkům dlouhý 
muniční vlak a rodiče i sousedé 
se obávali jeho napadení ruský-

mi šturmoviky. To by asi byl krutý masakr! Proto jsme přes chlad-
né jaro větší čas posledních dnů války všichni trávili raději na Jed-
lové a doma riskovali jen přespávání. O tom, že naše obavy byly 
oprávněné, svědčilo malé noční bombardování nádraží v Doub-
ravníku. Došlo k němu zřejmě omylem navigace, bombardování 
spíše mělo směřovat do Nedvědice. Jednou k večeru jsme z Jed-
lové viděli od Doubravníka přes Nedvědici ujíždět německou ko-
lonu, která už měla v patách pár rudoarmějců na koních – asi prů-
zkumníků. Pak se ale nic nedělo, a tak jsme s tmou opět sestou-
pili, abychom se vyspali doma. Ráno mne však již probudili ruští 
vojáci, kteří byli už doslova všude. Po Němcích zůstala jen neod-
vezená technika, z níž nám na nějaký čas zůstal zejména nezapo-
menutelný kanón - kolotoč.

Krom jiných „válečných 
hraček“ jsme si my kluci nejví-
ce užili s trubičkovým dlouhým 
střelným prachem z dělostřelec-
ké munice, který nám zpestřo-
val ještě nejmíň rok pálení čaro-
dějnic pod Horou, kde to krásně 
lítalo až do řeky. Raději ani ne-
vzpomínat, co doslova hloupostí 
jsme s tou zanechanou technikou 
Wehrmachtu nadělali, neboť na-
šim rodičům by z toho vstávaly 
vlasy hrůzou! Jenom třeba ty jíz-
dy na vracích vozidel od Šejno-
hových polí po nové silnici kop-
cem dolů …

Nebezpečí z důsledků 
byť ukončené války se nás do-
tklo ještě koncem prázdnin na 
Heršince. Tam tehdy byla obecní 

Foto: Jaroslav Havel

Foto: Jaroslav Havel
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pastvina a řada občanů ji využívala k nasycení doma chovaných koz. Tato povinnost 
postihla nejen mě, ale i řadu většinou trochu starších kamarádů, jako byl třeba Zde-
něk Máša či můj spolužák z obecné školy Zdeněk Nečesánek, pozdější slavný hous-
lista. Už se šeřilo a těsně před tím, než jsme „hnali“ domů, nám nad hlavami z nějaké 
přestřelky v blízkém lese hvízdaly kulky. Nezapomenutelné….“

 Ing. František Tomek, skoro 73letý důchodce, žijící již téměř 50 let mimo 
rodnou Nedvědici

Jiří Šmíd

V neděli 23. května 2010 uspořádal městys Nedvědice zá-
jezd do Městského divadla Brno, tentokrát na představení Mam´-
zelle Nitouche.

Přestože to byl již sedmý zájezd, zažili jsme malou premi-
éru. Poprvé jsme totiž navštívili hudební scénu divadla, kde jsme 
zhlédli tuto francouzskou operetu.

Půvabná hříčka autora Florimonda Rongera se odehrává 
během čtyřiadvaceti hodin. Zavádí nás do prostředí, která jsou na-
prosto odlišná - do kláštera, kasáren a divadla. Přesto mají cosi 
společného, především nikde nechybí humor.

Hlavní hrdinkou je chovanka kláštera Denisa de Flavigny, 
která hraje v posvátném klášterním prostředí důkladnou komedii 
na všechny strany. Pozadu nezůstává ani její učitel hudby, varha-
ník pan Célestin, který tajně napsal operetu pro místní divadlo.

V hlavní roli Denisy de Flavigny jsme měli možnost vi-
dět skvělou Johanu Gazdíkovou. V roli klášterního varhaníka Cé-
lestina exceloval Igor Ondříček. Jeho výkon byl opět bezchybný 
a nádherný hlas se divadlem krásně nesl.

V dalších rolích vystoupili Zdeněk Junák, Irena Konvali-
nová, Aleš Slanina, Petr Brychta, Lukáš Vlček a další.

Podle mého názoru jsme prožili mimořádný kulturní záži-
tek, všichni byli se zájezdem více než spokojeni. Někteří by si ho 
možná více vychutnali, nebýt těch nervů z hokejového klání…

Další zájezd na divadelní představení je naplánován na mě-
síc říjen letošního roku.

Kristýna Čermáková

V sobotu 10. dubna 2010 se devět lidí sešlo ráno u radni-
ce, aby se vydalo čistit Chlébský potok. Tato jarní akce naváza-
la jednak na předchozí tři obdobné jarní činnosti, jež pořádala ko-
mise životního prostředí zřízená radou městyse Nedvědice, jed-
nak se letos stala součástí regionální akce „Čistá Svratka a její 
přítoky“ (Den Země na Tišnovsku). V roce 2007 jsme provedli 
úklid břehů řeky Svratky mezi silničním mostem k Ujčovu (u fot-
balového hřiště v Nedvědici) po železniční most před Černvírem. 
V roce 2008 jsme podobně uklidili břehy Nedvědičky od mos-
tu proti zdravotnímu středisku až na zadní Pernštejn. V roce 2009 

nás přilákal k podobné činnosti Žlebský potok – od Nutrií po ústí 
do Nedvědičky. Letos tedy Chlébský potok. Jeho břehy jsou právě 
brzy zjara ozdobeny tisíci bílých květů bledule jarní. Byl to chví-
lemi zvláštní obraz – pohled na krásné květiny spolu se starým, 
děravým hrncem, s plastovou lahví nebo s pneumatikou. O kou-
sek dál zase kus igelitu, který, zmítán vodou dravého potoka, vy-
tvářel spolu s kvetoucí nádherou jiný velmi nesourodý obraz.

 Šli jsme sbírat. Stará známá sestava – škoda, že přes pro-
pagaci v Nedvědici a po výzvě občanům Skorotic a Chlébského 
se nás sešlo jen tak málo. Počasí nebylo tu sobotu příliš příznivé. 
Pestré – jednu chvíli nás potěšilo sluníčko, za chvíli jsme docela 
zmokli, po celé dopoledne bylo dost chladno. Přesto jsme prošli 
oba břehy Chlébského potoka od jeho ústí do Svratky až po most 
u křižovatky Skorotice – Chlébské. Nasbírali jsme rovných dva-
cet velkých pytlů. Vyjmenovávat vše, co jsme našli, to by byl po-
řádný seznam. Tak silně negativní vztah některých lidí k přírodě je 
u břehů potoků a řek dobře vidět, a promítá se následně často i do 
„velkých rozhodnutí“, jsou-li právě tito či takoví lidé u moci. Nás 
devět, kteří jsme tu dubnovou sobotu vyšli za jasným cílem, si je 
vědomo i skutečnosti, že ti, kdo nepořádek dělali, budou ho zřej-
mě dělat i nadále. Ostatně zkušenosti z minulých brigád to doklá-
dají. Ale ani tento negativní jev členy komise životního prostře-
dí neodradil a neodradí od podobných aktivit. Krátce po poledni 
onoho 10. dubna jsme vraceli domů spokojeni. A kdyby se k nám 
chtěl příště kdokoli další přidat, ozvěte se, práce je stále dost.

Petr Vejrosta

Foto: Vladimír Štarha

Internetové stránky MD Brno

Foto: Jaroslav Havel
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Tak přece jen. Je pondělí 22. března 2010. Jarní sluníčko 
zapadá za les, vzduch se ochlazuje. Rozhodnutí není a nebude ani 
zbrklé, ani rychlé, jak by se na první pohled mohlo zdát. Desítka 
lidí, kteří jsou přítomni průzkumu lip u Císařské studánky, dává li-
pám stále ještě naději na další život. Muž, který šplhá po 131 roků 
starém stromu, postupně hlásí, jak velké jsou jednotlivé dutiny 
v kmeni a v silných větvích, občas suchou větev na zem odhodí. 
Pro pět členů rady městyse Nedvědice a pro členy komise životní-
ho prostředí je to pěkná a zajímavá podívaná. Jisté napětí tu ale je.

 „Budou se muset kácet, nebo stačí odborné ošetření 
a prořezání suchých větví?“

To v této chvíli skutečně nikdo neví. A nikomu se nechce 
zvedat ruku pro kácení. Tři lípy u Císařské studánky mají svo-
ji historii. Kdo zná obecní kroniku, knížku Škola v Nedvědici (r. 
2002) nebo četl článek o Císařské studánce v Nedvědickém zpra-
vodaji (č. 1/3, rok 2009), historii tří mohutných stromů zná. Moc 
doporučuji oživit si historii třeba právě přečtením článku nedvě-
dického kronikáře Jiřího Šmída ve zmíněném čísle našeho Zpra-
vodaje. Vazba na historickou událost, skutečnost, že jarní slav-
nost z roku 1879 je v kronice tak dobře popsána, ale samozřej-
mě především úcta k třicet metrů vysokým lipám bránily ukvape-
ným rozhodnutím.

Staré lípy jsou mimo jiné výborným místem pro hnízdění 
ptáků. Však v průběhu odborné obhlídky stromů nám o tom poví-
dal RNDr. Pavel Blahák. Nejvíce o puštíkovi obecném – středně 
velké sově, která zde před více léty prokazatelně hnízdila v puk-

lině jednoho ze stromů a pravidelně na jaře vyváděla mladé. Zají-
mavé bylo pozorování mláděte v prachovém peří, které rodiče po 
vyvedení ještě asi tři týdny dokrmovali skryté na zemi a urputně 
ho chránili před místními toulavými kočkami. Houkání zdejších 
puštíků pozorovatele vždy potěšilo i proto, že se sovy význam-
ně podílely na tlumení myšovitých hlodavců v okolí. Pavel Bla-
hák vyprávěl také o dalších druzích „dutinových“ ptáků, pro kte-
ré jsou staré stromy optimálním hnízdním prostředím. Z datlovi-
tých to jsou např. datel černý, několik druhů strakapoudů, žluny 
a krutihlav obecný. Dutiny s vletovými otvory, které uvedení ptá-
ci vytesali, využívá např. i brhlík lesní, špaček obecný i jiní ptáci.

Obhlídka stromů pomalu končila. Václav Kappel z Tišno-
va má se starými a nemocnými stromy zkušenosti. Šplhal po vy-
sokých stromech a hlásil stav. Jeho kolega Mirek Chromý pomo-
cí lana pana Kappela jistil, případně podával potřebné pomůcky. 
Lípa, která je z pohledu proti studánce nejvýše a která se zdála 
nejvíce postižena, na tom nejhůře není. Ta vlevo má ale vykotlaný 
kmen a pravou větev, buďme rádi, že se v poryvech větru nezlo-
mila. Tento strom tedy opustí zbylé dva.

O velikonoční sobotě, tedy 3. dubna 2010, přijeli tito muži 
znovu. Kdo měl zrovna cestu kolem Císařské studánky, mohl po-
zorovat, jak se lípa kácí. Přesněji – pan Kappel postupně odřezá-
val větve pěkně shora, protože celý strom najednou by v tomto 
prostředí padnout nemohl. Namáhavá, obdivuhodná práce Vác-
lava Kappela, který šplhal po lípě, vázal, řezal a spouštěl odřeza-
né kusy na přesně určené místo. Pan Chromý prováděl potřebné 
práce na zemi. Pozdě odpoledne zbyl po lípě pařez, mnoho vět-
ví a části kmenu. Jedno sto a třicet a ještě jeden rok života stro-
mu. Jsou starší stromy, ale tento už má svůj život za sebou. Sbo-
hem, lípo!

Petr Vejrosta

Foto: Miloš Neča

Foto: Antonín Špaček

Foto: Antonín Špaček
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V kamenném obvodovém zdivu rekreačního objektu č. 
32N, dříve Chemoprojektu Brno v Nedvědici nad chatami na Her-
šince, najdeme studánku využívanou především chataři. Název lo-
kality je odvozen od kopce, na jehož svahu leží. Kopec nebyl ješ-
tě počátkem dvacátého století zalesněný a sloužil k pastvě dobyt-
ka. Slovo Heršinka je překladem německých slov „panský dar“.

Výtok vody je ve čtvercové skříni základového zdiva ob-
jektu. Je opatřen pozinkovaným ventilem a uzavíracími plechový-
mi dvířky, která je možno i uzamknout. Nad dvířky je v mramoro-
vém bloku vytesán biblický motiv boje sv. Jiří s drakem, doplně-
ný ornamenty s motivy lístků. Odtud pochází název studánky. Pod 
skříňkou je do kamene 
vytesán letopočet 1970.

V době provo-
zování objektu firmou 
Chemoprojekt Brno byla 
voda deklarována jako 
pitná. Nyní odběry pro-
vádí vlastník objektu, 
který také o studánku pe-
čuje. 

Studánka je vyu-
žívána od doby, kdy za-
čala výstavba chat v lo-
kalitě Heršinka. Původ-
ně zde byl dle pamětníků 
pouze vývěr vody, který 
často měnil svoji polohu. 
To bylo způsobeno střel-

nou prací v nedalekém mramorovém lomu. Po ukončení lomo-
vé činnosti se poloha vývěru stabilizovala a vývěr byl jednodu-
chým způsobem chataři upraven. Po výstavbě rekreačního stře-
diska Chemoprojekt, jehož stavba byla povolena 15. 6. 1962, byla 
v kamenici na základě žádosti okolních chatařů zřízena veřejně 
přístupná studánka. Rekreační objekt vodu z pramene využíval ve 
značném rozsahu pro vlastní potřebu.

Pramen vody podle směru souvisí se studánkou Slovanka.

Jiří Šmíd

Foto: Antonín Špaček

Foto: Antonín Špaček

Foto: Antonín Špaček

Foto: Antonín Špaček
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Dne 6. 6. 2010 se s týdenním zpožděním konal “Mexický 
Dětský Den”. Byl-li úspěšný či nikoli nemohu a jako jeho hlavní 
tvůrce ani nechci posuzovat, raději to přenechám dětem a jejich 
rodičům. Mohu však konstatovat, že počasí se vydařilo, dětí se 
dle vydaných taštiček na odměny dostavilo 94 a možná i víc a ná-
lada všech přítomných byla dobrá. Ráda bych však poděkovala 
všem, kteří se na tomto odpoledni podíleli. Za nedvědické matky 
a tety: u překážkové dráhy slečna Veronika Dingová, u šplhání po 
laně paní Jana Dvořáčková, u rýžování zlata slečna Eva Štarhová, 
u dřevěných bot a chůd slečna Jarmila Daďová, aparaturu dovez-
la paní Petra Glosr Cvrkalová, překážky dodala paní Jana Navrá-
tilová a výborné perníkové ceny napekla paní Vlaďka Švestková. 
Skvělé mexické rytmy pouštěl již podruhé pan Aleš Vícha. Za přá-
tele dobré zábavy pomáhali: David Dlouhý, Veronika Matonoho-
vá, Pavel Bárta, Filip Man, Romana Neugebauerová, Dominik Pá-
nek, Petra Ludvíková, Michaela Trdá, Michaela Pařízková, Mar-
tina Šikulová, Kamila Tužinská, Klára Kadlíčková, Daniela Če-
chová, Tereza Čermáková a Matěj Přidálek. Bez těchto všech by 
to nešlo. Pokud jsem na někoho zapomněla, věřte, že to není úmy-
sl, jen opomenutí.

Sponzorský příspěvek poskytli Městys Nedvědice a pan 
Ing. Petr Vrbka.Všem moc děkuji a doufám, že se uvidíme zase 
někdy příště. 

Cink Jana Přidálková

www.slovackachalupa.cz

Novinka od Starobrna

v Rožné

Rožná 74, 592 52 Rožná,   566 524 299

Svatojanske pivo na svatojanskou noc 

Přijďte ochutnat 
bylinné 13° 

červené pivo

24. - 27. 6.

s tatarákem

Foto: Petr Čermák

Foto: Petr Čermák

Foto: Petr Čermák
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Výše uve-
dený titulek možná 
trošku vyděsil pří-
znivce Pernštejna, 
středověké perly, 
která se již po stale-
tí tyčí nad naší Ned- 
vědicí. Ne, opravdu 
nejde o nějakou uta-
jenou restituci. To 
jen v prostorách ob-
novené hradní sýp-
ky byla zahájena vý-
stava „Kryštof Pa-
vel z Liechtensteinu 
– Castelkornu a Mo-
rava v časech třiceti-
leté války“.

Hrabě Kryš-
tof Pavel z Liech-
tensteinu - Castel-
kornu pocházel ze 

starobylého jihotyrolského rodu, který už od 15. století působil ve 
vysokých funkcích na dvorech habsburských císařů. Kryštof Pa-
vel se na Moravu dostal jako voják a díky sňatku někdy mezi lety 
1622 – 1623 s Esterou Žejdlicovou ze Šenfeldu vyženil panství 
Pernštejn. V letech 1630 - 1634 zastával funkci nejvyššího hof-
mistra Albrechta z Valdštejna, kde se staral o jeho rozsáhlý dvůr. 
Po Valdštejnově vraždě se vrátil na Moravu. Po 
smrti první manželky se oženil s Maxmiliánou 
Markétou ze Salm - Neuburgu a kariéru vojá-
ka vyměnil za kariéru úřednickou. Jeho působe-
ní v zemských úřadech vyvrcholilo v roce 1643, 
kdy se stal moravským zemským hejtmanem. 
Během jeho funkčního období napadla dvakrát 
(1642, 1645) švédská armáda Moravu a obléha-
la Brno i hrad Pernštejn (obě pevnosti se jako 
jedny z mála ubránily). Do historie Brna se za-
psal také jako zakladatel kapucínského kostela 
v Brně, sám je od roku 1648 pohřeben v augusti-
niánském kostele sv. Tomáše v Brně.

Výstava na pozadí života Kryštofa Pavla 
mapuje historii Moravy v první polovině 17. stole-
tí, dramatické období třicetileté války, ale také jed-
no z významných období v dějinách hradu Pern-
štejna. Dvě stovky exponátů zapůjčených od 20 
různých institucí činí z pernštejnské výstavy dosud 
nejrozsáhlejší výstavu k tématu třicetileté války na 
Moravě. Ve většině případů se jedná o předměty, 
které jsou obvykle umístěny v depozitářích. Vý-
stavní exponáty dokumentují válku, umění i kaž-
dodennost v době třicetileté války. Jedná se o do-
bové portréty, obrazy a grafiku s válečnou i jinou 
tematikou, zbraně, nábytek, cínové nádobí, sklo, 
šperky, funerálie. Mezi nejzajímavější patří např. 
polní lůžko maršála Rombalda XIII. Collalta, 
osobní truhla Albrechta z Valdštejna, manýristické 
křišťálové poháry, unikátní muškety použité v bit- 
vě u Jankova a další luxusní zbraně, pohřební vý-
bava Jana Diviše ze Žerotína. Návštěvníci výsta-

vy si mohou poprvé v histo-
rii prohlédnout i část budovy 
tzv. barbakánu, významné 
složky obranného systému 
hradu Pernštejna a podívat 
se na první nádvoří a blízké 
okolí hradu skrze střílny jako 
jeho obránci v roce 1645.

Výstava byla zaháje-
na vernisáží 4. 6. 2010. Po-
zvané hosty přivítal kastelán 
hradu Zdeněk Jakub Škrabal. 
Úvodní slovo pronesl ředitel 
územního odborného pracoviště NPÚ Brno PhDr. Petr Kroupa. Zá-
štitu nad výstavou převzali hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Mi-
chal Hašek a Jan Podstatzký - Lichtenstein, který se také osobně ver-
nisáže zúčastnil. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje reprezentoval 
Bc. Zdeněk Pavlík. K výstavě je vydán obsáhlý katalog zevrubně po-
jednávající o životě hlavního představitele výstavy i o uvedené etapě 
moravské historie. V závěru úvodní části jej představil Michal Ko-
nečný se svými spolupracovníky. A pak už se přítomní hosté moh-
li přenést o čtyři století zpět a obdivovat se historickým exponátům. 

Výstava však nechce oslovit jen odborníky, ale naopak ši-
rokou veřejnost. Všem příznivcům historie připomínáme, že pro 
návštěvníky je otevřena každý den mimo pondělí v červnu a v září 
od 9 do 16 hodin, v červenci a srpnu od 9 do 17 hodin.

Antonín Špaček s využitím internetových stránek NPÚ

Foto: Antonín Špaček Foto: Antonín Špaček

Foto: Antonín Špaček

Foto: Antonín Špaček
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Ve Zpravodaji je možné inzerovat za následujících podmínek:
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%).

V sobotu 29. 5. 2010 se Bystřice nad Pernštejnem promě-
nila v jedno veliké lidské mraveniště. Probíhaly zde totiž oslavy 
430. výročí povýšení Bystřice na město.

Součástí oslav bylo slavnostní otevření centrálního Ma-
sarykova náměstí. Jeho rekonstrukce začala loni v březnu. Cel-
kové náklady činily 93 milionů Kč, město na ni získalo dotaci 
52 milionů Kč z Regionálního operačního programu Jihovýchod. 
Kromě rekonstrukce vodovodních a kanalizačních přípojek došlo 
k obnově komunikací a veřejného osvětlení, celé náměstí bylo též 
kompletně předlážděno. Zároveň vzniklo nedaleko náměstí i nové 
centrální parkoviště se 148 místy, které je s náměstím spojeno prů-
chodem.

Chloubou opraveného náměstí je vodní kaskáda, která 
vede od mramorového sloupu ke kašně a je v noční době krásně 
barevně nasvícená. V dolní části náměstí u knihovny vznikla kli-
dová zóna s amfiteátrem, určeným pro různá kulturní vystoupení.

V souvislosti s oslavami probíhal na náměstí celodenní 

kulturní program: pro děti zde probíhaly hry s Dádou Patrasovou, 
na náměstí vyhrávala dechovka, v podvečer vystupovala sloven-
ská kapela No Name, večer se nesl ve znamení koncertu Petry 
Janů. Celý program byl v závěru ukončen nádherným ohňostro-
jem.

Hlavním magnetem oslav však byla návštěva prezidenta 
republiky Václava Klause. Vždyť od poslední návštěvy preziden-
ta v našem regionu, kdy zde v roce 1928 pobýval T. G. Masaryk, 
uplynulo již 82 roků. Po celou dobu byl Václav Klaus pozdravo-
ván davem nadšených diváků, rozdal množství autogramů i stisků 
rukou. Mnozí s ním chtěli prohodit pár slov nebo se jej třeba je-
nom dotknout. Prezident pro množství lidí sice z nového náměstí 
dle vlastních slov moc neviděl, ale o to víc byl potěšen vynikající 
atmosférou, která zde v době jeho návštěvy panovala. Při loučení 
slíbil, že do další snad neuplyne tak dlouhá doba, neboť by náš re-
gion chtěl navštívit opět již letos na podzim.

Antonín Špaček

Dne 25. února 2010 se dožila významného výročí - 90 let - nej-
starší občanka městyse Nedvědice paní Aloisie Marešová. Re-
dakce Zpravodaje jí dodatečně k tomuto životnímu jubileu spo-
lečně s rodinou, příbuznými a známými přeje hodně zdraví, štěs-
tí, spokojenosti a společně strávených krásných chvil v kruhu 
svých nejbližších.

Foto: Jana Pospíšilová

Foto: Antonín Špaček

Foto: Antonín Špaček

Foto: Antonín Špaček
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Předpověď počasí na sobotu 24. dubna 2010 byla výborná. 
Znamenala bezstarostné přípravy na 37. ročník nedvědického pocho-
du pro veřejnost – přípravy pořadatelů, ale samozřejmě i přípravy 
účastníků. Co vlastně připravují pořadatelé v posledním týdnu před 
pochodem? Mapky už jsou připraveny, k propozicím, které jsou na 
nedvědických webových stránkách od února, přibyly popisy tras. Ti, 
kdo projevili zájem, obdrželi propozice pochodu elektronickou poš-
tou. Trasy mají pořadatelé „prochozené“ také. V samotném závěru 
příprav je potřeba ještě projít zejména ty úseky, které nejsou značeny 
oficiálními turistickými značkami, a doznačit je papírovými šipkami, 
případně latexem na zem. Nutné je zajistit občerstvení pro účastníky, 
důležitá je domluva, kdo, kde a kdy bude mít jakou službu. A když už 
je den D skutečně na dohled, zbývá připravit sokolovnu a těšit se na 
to, zda opět přijedou a přijdou staří známí, kolik na pochod letos při-
jede nových turistů.

Jaký byl tedy letošní ročník pochodu Za krásami okolí Nedvě-
dice? Za ideálního jarního počasí se zúčastnilo celkem 848 lidí. Už 
tato informace je sama o sobě hodně výstižná. Dodejme, že nejvíce 

turistů (543) šlo nejkratší trasu 11 km. Trasu 20 km 
absolvovalo 193, 25 km 59. Nejdelší trasu 50 km 
šlo pěšky jen 16 nejzdatnějších, 30 km 5. Už tra-
dičně mohou jet turisté také na kole. Letos jich bylo 
32. Pochod má název Za krásami okolí Nedvědice 
a zejména počasí rozhodlo o tom, že účastníci po-
chodu si mohli krásy okolí naší Nedvědice skuteč-
ně vychutnat.

Tak velká účast na nedvědickém pocho-
du je dána i tím, že chodí hodně místních a těch, 
kdo přijedou do Nedvědice ke svým známým či 
příbuzným. Přijeli tradičně lidé z blízkého okolí, 
ale i z daleka. Nejvzdálenějšími účastníky byli tu-
risté z Popradu, Třeboně, Dvora Králové nad La-
bem, Staré Lysé, Prahy, Rýmařova, Havířova, Os-
travy, Hradce Králové, Jihlavy, Polné. Ti, kdo při-
jeli z okolí, byli z Bystřice nad Pernštejnem, Brna, 
Žďáru nad Sázavou, Kuřimi, Tišnova, Radešínské 
Svratky, Kunštátu, Lomnice, Rajhradu, Velké Bíte-
še, Boskovic, Oslavan, Velkého Meziříčí, Strážku, 

Borače, Doubravníka, Štěpánovic, Nového Města na Moravě, Černé 
Hory, Víru, Věchnova, Olešné a dalších míst.

Od roku 1992 je nedvědický pochod také memoriálem Boba 
Čecha. V sokolovně je pokaždé na stolku Bobova fotografie, hoří 
svíčka a vystaven je psaný pozdrav cestovateli, kamarádovi, čistému 
člověku, který také kdysi šel několikrát náš pochod.

Letošní pochod měl jednu mimořádnou událost. Pořadatelé 
přivítali jubilejního dvacetitisícího účastníka tohoto pochodu. Ano, 
od roku 1974, kdy se šel první ročník, absolvovalo pochod více než 
20000 lidí. Kdo byl tím jubilantem? Jaroslav Švanda z Fryšavy pod 
Žákovou horou – turista, výborný znalec přírody, který jezdívá na náš 
pochod téměř pravidelně.

Připravit pochod tak, aby byli účastníci spokojeni, vyžaduje 
desítky hodin obětavé práce. Dvacet pořadatelů, kteří byli v činnosti 
v den pochodu letos, muselo od rána do večera vyvinout docela velké 
úsilí. Právě díky jim se mohou turisté těšit na sobotu 23. dubna 2011, 
kdy se uskuteční 38. ročník pochodu.

Petr Vejrosta
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