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VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 4 ZÁŘÍ 2010

Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou poslední číslo našeho Zpravo-

daje v tomto volebním období. Myslím, že obnovení jeho vydá-
vání splnilo původní záměr, kterým bylo dosáhnout informova-
nosti Vás občanů o všem podstatném, co se v Nedvědici událo, 
či co se připravuje. Nadto se především zásluhou obou redakto-
rů pánů Jiřího Šmída a Antonína Špačka stal velmi kvalitním pe-
riodikem, které jako nadstavbu pravidelně přinášelo zajímavé his-
torické, přírodní, místopisné či jiné informace. Konec volebního 
období je jistě vhodnou chvílí k hodnocení uplynulých čtyř roků 
v životě Nedvědice. Já bych však raději hodnocení ponechal ji-
ným a omezím se na pouhé konstatování faktů.

Činnost zastupitelstva, které vzešlo z minulých komunál-
ních voleb, byla na přelomu roků 2006 a 2007 zahájena formu-
lováním tzv. Programového prohlášení. Jak už to bývá, některé 
z vytčených cílů se podařilo naplnit nebo alespoň připravit k rea-
lizaci v dalším volebním období, jiné se z různých důvodů naplnit 
nepodařilo. Níže tedy uvádím rekapitulaci nejpodstatnějších pra-
cí, které se za uplynulé 4 roky podařilo realizovat:

- stavba dětského hřiště u obchodního domu (2007)
- stavba garáže ve dvoře radnice (2008)
- oprava hřbitovní zdi, křížů a božích muk (2007 - 2010)

- nové autobusové čekárny U Křížku a před základní školou 
(2007 - 2008)

- oprava oplocení a úprava vnitřního prostoru pomníku padlým 
(2008)

- opravy osvětlení ve třídách a tělocvičně, opravy podlah ve tří-
dách, úprava vstupu do budovy A základní školy, položení nové 
podlahy v tělocvičně základní školy (2007 - 2010) 

- nové postýlky a úložné prostory v obou třídách mateřské školy 
(2009)

- instalace místního informačního - orientačního systému v Ned- 
vědici (2008 - 2009)

- vybudování turistického informačního centra v přízemí radnice 
(2008)

- úprava veřejné zeleně vč. umístění laviček a odpadkových košů 
na mnoha místech Nedvědice a Pernštejna (2007 - 2010)

- získání areálu bývalého koupaliště zpět do majetku městyse 
(2008) a vykoupení několika pozemků, důležitých pro budoucí 
strategické rozvojové záměry městyse (2007 - 2009)

- nové oplocení zimního stadionu (2008) a opravy střech tamtéž 
(2010)

- generální oprava koryta Nedvědičky na Krčíně (2009)
- vyčištění části koryta Kovářovského potoka ve Žlíbkách (2008)
- oprava několika částí veřejného osvětlení (2007 - 2009) a úprava 

nájezdů na chodníky v místech přechodů pro pěší (2008)
- vybavení členů zásahové jednotky SDH Nedvědice ochranný-
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mi oděvy a pomůckami (2007 – 2009), generální oprava zásaho-
vého požárního vozidla Tatra (2010) a opravy podlah v požární 
zbrojnici (2010) 

- rekonstrukce sokolovny – II. etapa (2010)

Na nejrůznější projekty a aktivity bylo z dotačních pro-
středků získáno celkem 60 mil. Kč, z toho 56 mil. Kč jsou finanč-
ní prostředky z evropských fondů a zbývající 4 miliony pak pro-
středky z rozpočtů několika ministerstev, Jihomoravského kraje či 
od sponzorů. Informace o stavu jednotlivých projektů byly posky-
továny průběžně na jednáních rady, zastupitelstva i na stránkách 
Zpravodaje. Proto jen stručně k těm hlavním:

- Kanalizace – je podepsána smlouva s vítězem výběrového říze-
ní, dokončuje se projektová dokumentace na první část přípo-
jek, dokončují se poslední administrativní detaily před zaháje-
ním vlastní realizace. Předpoklad zahájení prací: říjen 2010, pře-
vážný objem prací bude realizován v průběhu roku 2011 a v prv-
ním pololetí roku 2012

- Po naučných stezkách na hrad Pernštejn – čekáme na schválení 
výsledku výběrového řízení Regionální radou ROP Jihovýchod, 
následně bude podepsána smlouva s vítězem výběrového říze-
ní, dokončují se poslední administrativní detaily před zahájením 
prací. Do konce roku 2010 bude postaven chodník od zdravot-
ního střediska k Pernštejnu a tři dřevěné lávky přes Nedvědičku. 
Převážná část projektu bude realizována v průběhu roku 2011.

- Stavební úpravy mateřské školy – projekt zahrnuje výměnu oken 
a dveří a zateplení pláště budovy. Jeho součástí jsou rovněž sta-
vební úpravy obou podlaží budovy s cílem zvětšit užitnou plo-
chu tak, aby se zvýšila maximální možná kapacita přijímaných 
dětí (z 50 na 54). Byla podepsána smlouva s vítězem výběrového 
řízení, předpoklad zahájení prací – 2. polovina září 2010.

- Stavební úpravy základní školy - stejně jako u mateřské školy 
je obsahem projektu kompletní výměna oken a dveří a zateple-
ní pláště všech tří budov školy. Vzhledem k objemu prací se pro-
jekt zdržel díky několikerému schvalování podkladů na Státním 
fondu životního prostředí. Předpoklad realizace výběrového ří-
zení: září až polovina října 2010. Následně jednání o podmín-
kách smlouvy s vítězem výběrového řízení a opět schválení na 
SFŽP. Předpoklad zahájení prací tedy nejdříve listopad 2010, ale 
dost pravděpodobně ještě později.

Z připravených či připravovaných projektů bych rád zmí-
nil následující:

- vybudování přírodního rybníka v místě bývalého koupaliště
- rozšíření místní komunikace do Klečan za odbočkou do Domků, 

spojené se stavbou chodníku
- vybudování parkoviště u hřbitova
- přestavba 2. patra obchodního domu na byty, spojená s úpravou 

nákladního výtahu na osobní
- stavební úpravy přízemí a 1. patra obchodního domu s důrazem 

na energetické úspory
- stavba parkoviště pro návštěvníky hradu Pernštejn 
- zklidnění dopravy na hlavním průtahu Nedvědicí
- výměna oken a zateplení budovy zdravotního střediska
- stavba nové sportovní haly
- rozšíření hřbitova 
- oprava zdi a schodů na hrázi rybníka
- rekonstrukce železničního přejezdu v Klečanech spojená s úpra-

vou kanalizační stoky a stavbou chodníku

Úplným závěrem nejen v rámci tohoto čísla Zpravodaje, 
ale také závěrem končícího čtyřletého volebního období bych rád 
poděkoval všem jednotlivcům, skupinám, spolkům, organizacím 
a firmám, kteří se aktivně zapojili do dění v obci a kteří jakkoli 
pomohli, pomáhají či podporují naši Nedvědici. I díky této pod-
poře se mnohé z výše uvedeného podařilo realizovat a věřím, že 
i díky Vaší podpoře se v letech příštích podaří zdárně realizovat 
mnoho dalších projektů, ale také drobné opravy a vylepšení, které 
nám zpříjemní či usnadní náš každodenní život. 

Přeji Vám všem pevné zdraví, dobrou pohodu a mnoho 
elánu a štěstí do dalšího období.

Ing. Pavel Vejrosta

V období od uzávěrky minulého čísla Zpravodaje se Rada 
městyse Nedvědice (RMN) sešla 7 x (č. 116 - 122) a mimo jiné 
jednala o následujících záležitostech:
- schválila podpis smluv se společností E.ON na rok 2011 na od-

běr elektřiny u všech odběrných míst za ceny o 18 % nižší pro-
ti roku 2010

- schválila s konečnou platností od 1. 7. 2010 změnu svozové fir-
my na odpady. Současně schválila smlouvu s novou svozovou 
společností (van Gansewinkel) vč. cenové přílohy, platné do 
konce roku 2011

- schválila poskytnutí mimořádného finančního příspěvku ve výši 
100 tis. Kč z rozpočtu roku 2010 pro HC Nedvědice na úhradu 
elektrické energie na zimním stadionu

- schválila rozpočtové opatření č. 4/2010
- schválila žádost senátora T. Julínka o pronájem areálu u rybníka 

pro promítání filmů za podmínek dle platného ceníku
- schválila smlouvu o poskytnutí dotace z ROP NUTS 2 Jiho-

východ, oblast podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní 
ruch, na realizaci projektu „Po naučných stezkách na hrad Pern-
štejn“

- vzala na vědomí dar Celního úřadu ve Žďáru Základní škole 
v Nedvědici - 15 ks počítačů

- schválila mimořádnou účelovou dotaci ve výši 10 tis. Kč z roz-
počtu roku 2010 pro základní organizaci Českého zahrádkářské-
ho svazu v Nedvědici na částečnou úhradu nákladů na opravu 
zařízení moštárny

- schválila rozpočtové opatření č. 5/2010
- průběžně projednávala postup prací na rekonstrukci sokolovny II. etapa
- vzala na vědomí písemný závazek NPÚ, územního odborného 

pracoviště v Brně, ke spolufinancování a dofinancování té části 

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE NEDVĚDICE

II. etapa rekonstrukce sokolovny
 Foto: Antonín Špaček
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Kdyby se hasiči scházeli jen u požárů a k práci na opra-
vách aut a čerpadel, to by bylo málo. Důvodem k setkávání jsou 
také soutěže. Konají se každoročně, zpravidla se střídají pořada-
telé. Hasiči z našeho okrsku měli letos soutěž v Dolním Čepí. Ko-
nala se v neděli 24. května 2010. Už dlouho před termínem sou-
těže probíhal v jednotlivých místech nácvik disciplin. Nezasvě-
cený divák může mít dojem, že soutěž je více zábavou, ale hasi-
či berou svoje vystoupení skutečně vážně, jsou hrdí na případné 
dobré umístění a mrzí je porážka. Že se u soutěžení i pobaví, je 
jen dobře. Kéž by si z hasičských klání brali vzor mnozí sportov-
ci, kteří neumějí na hřištích a stadionech prohrávat. To dá rozum, 
že nemohou být všichni na prvním místě, ale přesto zvítězit všich-
ni mohou. Jak je to možné? Záleží na tom, jaké jsou cíle soutěže. 
A hasičská soutěž má za cíl nejen stanovení pořadí, komu se v da-

ném okamžiku podaří nejrychleji splnit bezchybně všechny disci-
plíny, ale snad ještě důležitějším cílem je účast na soutěži, dát do-
hromady družstvo, nejlépe více družstev za obec. Ti, kdo toto do-
kázali, mohli nepochybně zažít pocit vítězství bez ohledu na pořa-
dí, jež určily stopky rozhodčích.

A tak Nedvědice a Pernštejn se mohou pochlubit postave-
ním hned sedmi družstev! Však máme dva hasičské sbory a to je 
znát. Družstva mužů, družstvo žen i družstvo dětí bojovaly s ma-
ximálním nasazením. Nedvědici a Pernštejn reprezentovali hasi-
či skutečně důstojně. Velkým zážitkem pro soutěžící děti bylo ne-
pochybně intenzivní povzbuzování diváků a veliký aplaus po do-
končení soutěžních disciplín. Věřme, že mladí hasiči budou jed-
nou hodnotnými nástupci současné generace.

Petr Vejrosta

HASIčSkÁ SOuTĚž

projektu „Po naučných stezkách na hrad Pernštejn“, která bude 
realizována na pozemcích památkového ústavu

- schválila uzavření dvou smluv o smlouvách budoucích o zříze-
ní věcných břemen se společností E.ON za jednorázovou úhradu 
10 tis. Kč za každé jednotlivě zřizované věcné břemeno

- schválila uvolnění částky 50 tis. Kč z rozpočtu roku 2010 na nej-
nutnější opravy havarijního stavu střech strojovny a garáže pro 
rolbu na zimním stadionu

- schválila krátkodobý pronájem pozemku p. č. 896 v k. ú. Ned- 
vědice pro SDH Pernštejn na dny 2. - 5. 7. 2010 za podmínek 
dle platného ceníku za účelem provozování placeného parkoviš-
tě pro návštěvníky Slavností Pernštejnského panství

- schválila přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 
100 tis. Kč na SPP 2010 

- vzala na vědomí informaci o tom, že v nejbližší připravované 
výzvě ROPu Jihovýchod nebude projekt nového parkoviště pro 
návštěvníky hradu Pernštejn vhodným typem projektu. Proto 
RMN rozhodla nepokračovat v přípravě projektu a čekat na pří-
padné další výzvy

- schválila pronájem zasedací místnosti radnice paní Janě Hriadelové 
pro uspořádání vánoční výstavy za podmínek dle platného ceníku

- průběžně projednávala stav příprav Slavností Pernštejnského 
panství 2010

- průběžně projednávala postup prací na jednotlivých projektech, 
vzala na vědomí obdržená rozhodnutí Ministerstva životního 
prostředí ČR o poskytnutí dotací ze SFŽP na realizaci projektů 
výměny oken a zateplení budov ZŠ a MŠ v Nedvědici

- schválila výsledek výběrového řízení - výběr nejvýhodnější na-
bídky na realizaci projektu „Novostavba kanalizace Nedvědi-

ce“ - lokalita K Černvíru, Krčín, Vejpustek, Žlíbky, K Pernštej-
nu. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka společnosti 
VHS plus Vodohospodářské stavby, s.r.o., Veselí nad Moravou 

- vyjádřila zájem o přijetí pozemků p. č. 965/11, 965/12 a 966/1 
darováním od Kraje Vysočina

- projednala návrh manželů Hornerových na změnu územního plá-
nu a potvrdila platnost usnesení Zastupitelstva č. 8 ze dne 18. 2. 
2008, které navrhovanou změnu již jednou schválilo

- schválila žádost PernštejnNET, o. s. Nedvědice o prominutí po-
platku za pronájem sokolovny na Lan Party ve dnech 29. 7. - 1. 
8. 2010

- schválila žádost Ing. M. Sáblíka, Hradčany o prominutí poplatku 
za pronájem sokolovny za výstavu železničních modelů v rám-
ci SPP 2010

- zamítla žádost p. R. Svobody o prominutí poplatku za pronájem 
sokolovny dne 6. 8. 2010

- schválila rozpočtové opatření č. 7/2010
- schválila zvýšení neinvestičního příspěvku na provoz ZŠ a MŠ 

Nedvědice na r. 2010 ve výši 78.300,- Kč
- schválila likvidaci nalezených a v zákonné lhůtě nevyzvednu-

tých brýlí sešrotováním 
- vzala na vědomí informaci starosty o vývoji daňových příjmů 

v období 1 - 7/2010
- schválila likvidaci sešrotováním nalezených předmětů nevy-

zvednutých v zákonné šestiměsíční lhůtě 
- schválila storno faktury č. 400045 a současně vystavení nové 

faktury ve správné výši
Ing. Pavel Vejrosta

Od uzávěrky minulého čísla Zpravodaje se uskutečnilo 
jedno jednání Zastupitelstva městyse (ZMN) a to dne 26. 7. 2010.
ZMN č. 20 dne 26. 7. 2010:
- vzalo na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení z minulých 

zastupitelstev
- vzalo na vědomí zprávu z rady městyse za období od minulého 

zastupitelstva
- vzalo na vědomí zprávy z výborů a komisí
- schválilo rozpočtová opatření č. 3, 4, 5 a 6/2010
- schválilo pronájem areálu u rybníka p. R. Svobodovi na den 6. 8. 

2010 od 18:00 do 24:00 pro uspořádání kulturní akce s hudební 
produkcí za podmínek dle platného ceníku

- schválilo prodloužení splatnosti úvěru Mikroregionu Pernštejn 
ve výši 700 tis. Kč ze 30. 9. 2010 do 30. 11. 2010

- schválilo výsledek výběrového řízení na zhotovitele projektu 
„Novostavba kanalizace Nedvědice“ - lokalita K Černvíru, Kr-
čín, Vejpustek, Žlíbky, K Pernštejnu

- schválilo výsledek výběrového řízení na zhotovitele projektu 
„Energetické úspory budovy MŠ Nedvědice“

- vzalo na vědomí informace starosty o postupu prací na přípravě 
jednotlivých projektů

Ing. Pavel Vejrosta

INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTuPITELSTVA
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Na výzvu dát své názory a stanoviska ke končícímu vo-
lebnímu období, předloženou na posledním zasedání Zastupitel-
stva městyse Nedvědice 26. 7. 2010, reagovaly následující výbo-
ry a komise:
kontrolní výbor

Máme-li zhodnotit uplynulé volební období, je potřeba 
brát v úvahu nejen výsledky už nyní viditelné (oprava sokolovny, 
oprava hřbitovní zdi, regulace Krčínky, autobusové čekárny, Boží 
muka ...), ale i práci, která se projeví až v následujících letech. Jde 
o spoustu vypracovaných projektů na zlepšení prostředí a život-
ních podmínek v obci. Některé z nich jsou už schválené a připra-
vené na realizaci (naučné stezky na Pernštejn, kanalizace obce, 
zateplení MŠ, ZŠ ...).

Celkově hodnotíme činnost kladně s přáním, aby se i v ná-
sledujících letech tolik práce podařilo. 

Za kontrolní výbor: Soňa Packová, Božena Sedlářová 
 komise životního prostředí 

Mám-li se ohlédnout za čtyřletou činností komise život-
ního prostředí, pak musím začít tím, že jsme navazovali na před-
chozí (velmi zdařilé) období, kdy tuto komisi vedla Mgr. Blanka 
Dračková. Komise, kterou ustavila rada na podzim 2006, se však 
má také za čím ohlédnout. Řešila samozřejmě celou řadu drob-
ných záležitostí, jež nemá smysl zde uvádět. Zásadní činnost lze 
shrnout do několika bodů.

Prvním z nich jsou osvětové a informační články do toho-
to Zpravodaje a na nedvědický infokanál (teletext). Článků bylo 
několik. Věnovaly se našemu životnímu prostředí, často vyzýva-
ly některé “méně přizpůsobivé“ spoluobčany, aby nepoškozovali 
prostředí, kde žijeme (neúměrně nepříjemný kouř z komínů, ne-
odklízení odpadků po psech, odhazování odpadků kamkoliv, ne-
třídění odpadů). Další články byly informativní. Ostatně v archi-
vu Zpravodaje se k nim mohou občané na elektronických strán-
kách městyse vrátit.

Další formou činnosti komise byly brigády, kterých se 
mohli účastnit i další občané. Uskutečnily se čtyři, všechny byly 
zaměřeny na odklízení odpadků kolem řeky či potoků. Pokaždé 
zjara se sešlo několik lidí, aby čistili břehy Svratky (r. 2007, od sil-
ničního mostu v Nedvědici po železniční most v Černvíru), Ned- 
vědičky (r. 2008, od lávky proti zdravotnímu středisku v Nedvědi-
ci po lávku na zadním Pernštejně), Žlebského potoka (r. 2009, od 
Nutrií po ústí do Nedvědičky), Chlébského potoka (r. 2010 od ústí 
do Svratky po mostek u křižovatky Skorotice – Chlébské). Mno-
ho dalších brigád (členové komise společně, dvojice, jednotliv-
ci) jsme věnovali úklidu kolem pomníku padlým, u Lípy svobody, 
ošetřování zeleně (nejen) na městečku, úklidu poházených odpad-
ků v různých místech Nedvědice.

Členové komise se podíleli na výběru tras vycházkových 
stezek kolem Nedvědice a následně také na psaní či připomínko-

vání textů připravovaných na informační tabule pro Mikroregi-
on Pernštejn.

Děkuji členům komise za práci. Nebylo jí málo, možná ne-
byla vidět tak často, ale byla. MUDr. Bohumíra Hrabálková, Mgr. 
Blanka Dračková, Pavel Bracek, Zdena Kincová a RNDr. Pavel 
Blahák – všichni byli velmi platnými členy.

Petr Vejrosta
komise historická a redakce Zpravodaje

Historická komise, ač ustavená až v polovině volebního 
období, se podílela na zpracování stavebně – historického průzku-
mu městyse. Jeho první výsledky byly předloženy nedvědické ve-
řejnosti v rámci Slavností Pernštejnského panství formou přednáš-
ky 3. července 2010. Celkové zpracování je v současné době uza-
víráno a doplňováno odbornými zprávami, a to zejména k domu  
č. 35 s fasádními malbami. Otevřena byla průzkumem i řada ne-
jasností a dohadů, zatím písemně nedoložených. 

Pro zpracování kompletní Nedvědice je nutné doplnit stu-
dii o místní část Pernštejn, tedy území, které není zahrnuto do zá-
jmového území Státního hradu Pernštejn pod správou Národního 
památkového ústavu. Tato část by měla být zařazena do programu 
a rozpočtu městyse na příští volební období. 

Mnoho se udělalo při opravách a údržbě drobných sakrál-
ních památek, tedy křížů, pomníků a pamětních desek. Souhrnné 
zpracování těchto památek by mělo být další částí, jež bude pod-
kladem pro uvažované zpracování knihy o Nedvědici se zaměře-
ním na historii.

Komise se podílí na zpracování podkladů velké akce „Na-
učné stezky na hrad Pernštejn“, která bude realizována až v příš-
tích letech.

Samostatnou činností komise je vydávání Zpravodaje 
městyse. Máme za sebou opatrné začátky a později stabilní rozsah 
Zpravodaje o 16 stranách. Určitě je možné mnoho změnit a dopl-
nit, základ však byl položen a bude jistě věcí nového zastupitel-
stva, zda rozhodne o jeho vydávání i v příštím volebním období.

Jiří Šmíd, Antonín Špaček

Městys Nedvědice vydal v letošním roce velmi slušně 
zpracovanou mapu Nedvědice. Mapovou část v měřítku 1:7500, 
doplněnou o část Pernštejn v měřítku 1:15000, zpracoval na zá-
kladě podkladových dat ZABAGED ČÚZK 2006 Jakub Trojan, 
DRING Consulting Brno. Zadní strana obsahuje vkusné panora-
matické fotografie Nedvědice a přilehlých kopců, které zhotovil 
Ing. Antonín Špaček ml.

Mapa, ve které jsou zachycena všechna významná místa 

v Nedvědici, bude sloužit jako důležitá informační pomůcka pro 
turisty a další návštěvníky našeho městyse. K dostání je zdarma 
v Turistickém informačním centru. V tomto místě je možné získat 
též spoustu dalších zajímavých materiálů, z nejnovějších věcí pak 
např. knihy: „Obec Ujčov 650 let“ od PhDr. Ivana Štarhy, „Histo-
rie obce Sejřek“ od Mgr. Marie Minaříkové či vyprávění herce Ji-
řího Krytináře „Dívám se vzhůru“.

Antonín Špaček

NÁZORY A STANOVISkA NĚkTERýCH VýbORů A kOMISÍ RADY MĚSTYSE

MAPA NEDVĚDICE

V těchto dnech probíhá v prostorách VOŠ a SOŠ země-
dělsko technické v Bystřici n. P. výstava fotografií nedvědické-
ho fotografa Miloše Neči. Více než sto fotografií přibližuje krásu 
a půvab přírody v okolí Nedvědice ve všech ročních obdobích.

Výstavu, která potrvá podle zájmu minimálně do 10. 
10. 2010, je možné navštívit ve dnech pondělí – čtvrtek v době 
8 – 16 hod., v pátek v 8 – 15 hod.

Antonín Špaček

VýSTAVA FOTOgRAFIÍ MILOšE NEčI
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Slavnosti Pern-
štejnského panství již 
léta neodmyslitelně pa-
tří k začátku července 
v Nedvědici a blízkém 
okolí. Jaké byly ty le-
tošní?

Málokdo si uvě-
domuje, že byly přede-
vším jubilejní. Pokud 
totiž bereme oslavy 
650. výročí první zmín-
ky o Nedvědici v roce 
2000 jako jejich nultý 
ročník, neboť pod sou-
časným názvem „Slav-
nosti Pernštejnského 
panství“ jsou uváděny 
poprvé až v roce 2001, 
byl by tento ročník již 
desátý. A to už je určitě 
zajímavá tradice.

Slavnosti Pernštejnského panství mají již od své-
ho vzniku dvě přirozená centra – hrad Pernštejn a nedvědic-
ký areál u rybníka. V nich se odehrávají hlavní programy, na 
ostatních místech Nedvědice a v okolních obcích probíhají 
programy doprovodné. Ani letos tomu nebylo jinak.

Na Pernštejně opět vsadili na osvědčený program. Na 
pódiu na 1. nádvoří, ale i v celém areálu hradu se střídal histo-
rický šerm se střelbou z děl, loutková pohádka s vystoupením 
národopisného souboru, tanec s hadem s pásmem středověké 
hudby, vystoupení pěveckého souboru s různými pódiovými 
soutěžemi. Na jednotlivých nádvořích bylo možné zhlédnout 
vojenská ležení, řemeslné dílny, tržiště řemeslníků a kupců, 
historický kolotoč, navštívit střelnici pro děti i dospělé, dílny 
pro šikovné ruce, v hradním příkopu bylo možné vyzkoušet 
jízdu na koni. Zpestřením programu byly potom v prostorách 
sýpky dvě výstavy - „Kryštof Pavel z Liechtensteinu – Castel-
kornu a Morava v časech třicetileté války“ a „Moravští zem-
ští hejtmani“.

Z doprovodných programů v okolních obcích patří již 
k tradičním tahákům např. zpřístupnění kostela Nanebevze-
tí Panny Marie v Černvíru, kostela sv. Václava v Dolním Čepí 
či kostela Povýšení sv. Kříže s hrobkou hrabat Mittrowských 
v Doubravníku. V letošním roce k nim přibyl i kostel sv. Jiří 

v Olší. Ke stálicím patří i výstavy a koncerty v Doubravní-
ku a Křížovicích. Zajímavým zpestřením byla i výstava histo-
rických motocyklů ve Skoroticích spojená s koncertem a pě-
veckým vystoupením. Je jistě dobré, že i okolní obce si vy-
tvářejí své vlastní kulturní programy, a přispívají tak k úspě-
chu Slavností.

V samotné Nedvědici byl opět bohatý program. K ob-
vyklým výstavám obrazů Přemysla Povondry a fotografií Mi-
loše Neči, včelařské výstavě či výstavě železničních modelů 
přibyla letos i výstava obrazů Ladislava Šauera. Po roce se do 
programu vrátila opět přednáška z historie – tentokrát o sta-
vebně historickém průzkumu jádra obce. Řadu výstav dopl-
nily výstavy automobilových veteránů i historické hasičské 
techniky. Sportovní akce reprezentoval nohejbalový turnaj.

K překvapení letošních Slavností patřilo vystoupení 

SLAVNOSTI PERNšTEJNSkéHO PANSTVÍ 2010

Koncert Evy Pilarové
Foto: Petr Čermák

ŽALMAN A SPOL.
Foto: Petr Čermák

Cvrčci na Pernštejně
Foto: Petr Čermák

Přemysl Povondra
 Foto: Antonín Špaček

Příjezd historického vlaku
Foto: Petr Čermák
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pěveckého sboru P.A.T.R.O.N. Po úspěšné předvánoční pre-
miéře v nedvědickém kostele následovalo jejich „letní“ vy-
stoupení na úvod SPP v kostele a na závěr v předsálí Rytířské-
ho sálu na hradě Pernštejně.

Spoustu návštěvníků Slavností přilákaly historické par-
ní vlaky. Mnozí se přišli podívat na jejich příjezd nebo od-
jezd, byla i spousta těch, kteří si nostalgicky vychutnali i jíz-
du těmito kdysi běžnými dopravními prostředky. Po vystou-
pení z vlaku mohli navštívit třeba hrad Pernštejn nebo boha-
tý kulturní program ve druhém centru dění – areálu u rybní-
ka v Nedvědici.

Zde se stejně jako v loňském roce ujala režie nedvědic-
ká radnice, která celý program zajišťovala. A byl opět velmi 
rozmanitý. Dopoledne obvykle patřilo dětem a jejich rodičům. 
Vystoupily zde např. žákyně ZŠ Nedvědice s aerobikem a ta-
nečním vystoupením, národopisný soubor Borověnka a dět-
ský pěvecký sbor Labyrint ze ZŠ Štěpánov, děti z MŠ Ned- 

vědice, Nedvědický pěvecký sbor Petry Cvrkalové – Cvrč-
ci, akordeonový soubor, skupina historického šermu Rytíři 
Země zubra. Celý nedělní dopolední program zajišťovalo RÁ-
DIO PETROV. Odpolední a večerní program byl určen spí-
še dospělým, kteří mohli zhlédnout např. Velký revival festi-
val, muzikál Evy Pilarové, vystoupení stálice folkové hudby 
ŽALMAN A SPOL., koncerty skupin a kapel PUNC, ZU-ZA, 
KROKY, večer pak diskotéku OLDIES PARTY či taneční ve-
čery se skupinami HITMAKER, EXIT a BYSTŘICKÁ KA-
PELA.

Zajímavým vystoupením pak bylo vyprávění populár-
ního herce Jiřího Krytináře, rodáka ze Sejřku, spojené s před-

Jiří Krytinář v obležení spolužaček
Foto: Antonín Špaček

Národopisný soubor Borověnka
Foto: Antonín Špaček ml.

Dopoledne s RÁDIEM PETROV
Foto: Petr Čermák

Výstava historických aut
Foto: Antonín Špaček

Rytíři na Pernštejně
Foto:  Antonín Špaček ml.
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Málokomu se chtělo v sobotu 28. srpna 2010 opouštět svá 
vyhřátá obydlí a riskovat tak střet s deštěm. Ovšem, co by milující 
rodič nepodstoupil pro své natěšené ratolesti? Vybaveny holinka-
mi a pláštěnkou vyrazily místní i přespolní rodiny na akci připra-
vovanou pro děti od 0 až do 102 let s názvem Pohádkový les. Na 
samém počátku putování za pohádkovými bytostmi uvítala všech-
ny příchozí mírumilovná Čarodějnice, která každé dítko obdaro-
vala pohádkovou knížkou. Do této knížky měly děti za úkol po-
sbírat co nejvíce razítek od pohádkových postaviček. Ovšem tyto 

postavičky nebylo někdy lehké objevit. Například prvotřídně mas-
kovaný Hejkal a Vodník splývali dokonale se svým okolím, kdyby 
nebylo nápovědy ve formě pozměněné barvy fáborků, málokdo 
by je našel. Kromě těchto dvou známých strašidláků jste mohli 
potkat princeznu s žabákem, Červenou karkulku, Disneyho myš-
ku Minnie, víly, mořskou vílu, loupežníky, prince, Makovou pa-
nenku a motýla Emanuela, Sněhurku s trpaslíkem a na konci Bu-
dulínka s „ liškou“. Ten všechny zúčastněné děti obdaroval ma-
lovaným diplomem a malou sladkou pozorností. I když se poča-
sí umoudřilo až ke konci této velice vydařené akce, domnívám 
se, že si tyto dvě hodiny plné pohádkové atmosféry každý náleži-
tě vychutnal.

Na závěr bych ráda poděkovala Spolku přátel dobré zába-
vy, který tento den vymyslel a s podporou (dobrými radami i fi-
nanční částkou) paní Jany Přidálkové i zorganizoval. Ptáte se, kdo 
to je ten Spolek přátel dobré zábavy? 

Většinou slýcháte a dočítáte se, jaká je ta dnešní mládež 
zkažená, lenošná, k ničemu nemá úctu atd. Jaké tedy máme v Ned- 
vědici štěstí, že se tady našel kolektiv mladých lidí, který je zapá-
lený něco sám vymyslet a zrealizovat! S pomocí hrstky dospělých 
tak dokázali tito teenageři zpříjemnit závěr prázdnin padesáti šes-
ti dětem a snad i jejich rodičům.

Protože jsem matka a organizátorka několika podobných 
akcí pro děti, má tato parta můj hluboký obdiv. Jen tak dál! 

Petra Glosr Cvrkalová

stavením jeho knihy a následnou autogramiádou. Jirka byl 
neustále v obležení svých příznivců, kamarádů a především 
svých spolužaček, se kterými zavzpomínal na léta strávená 
v nedvědické škole.

Samostatnou kapitolou pak bylo žehnání slavnostnímu 
praporu SDH Nedvědice a repasovanému požárnímu vozidlu 
TATRA. Jako každoročně vyvrcholením Slavností byl tradič-
ní ohňostroj nad hladinou rybníka.

I když účast na SPP byla v letošním roce snad vlivem 
krize o malinko nižší než v předchozích letech, což bylo po-
tvrzeno téměř ze všech stanovišť, kde se něco odehrávalo, 
i tak byla velmi vysoká a v mnoha případech (např. hrad Pern-
štejn) naprosto optimální. A třeba takový ohňostroj sledova-
lo mnohem více návštěvníků, než je počet obyvatel Nedvědi-

ce. A jelikož i počasí letošním Slavnostem přálo, lze je hodno-
tit z pohledu návštěvníků i z pohledu organizátorů jako velmi 
úspěšné. A právě těm posledně jmenovaným je třeba za pří-
pravu i celkový průběh Slavností vyslovit veliké poděkování. 
Ať i ta druhá desítka Slavností Pernštejnského panství, která 
je před námi, je stejně úspěšná jako ta první.

Antonín Špaček

PuTOVÁNÍ POHÁDkOVýM žLEbEM

Foto: Jakub Přidálek

Taneční vystoupení na Pernštejně
Foto: Antonín Špaček

Pěvecký sbor P.A.T.R.O.N. 
Foto: Antonín Špaček ml.

Výstava motocyklů ve Skoroticích
Foto: Antonín Špaček ml.



V rámci Slavnos-
tí Pernštejnského panství se 
4. července 2010 uskutečnilo 
u hasičské zbrojnice žehná-
ní slavnostnímu hasičskému 
praporu a repasovanému vo-
zidlu TATRA 815 CAS 32.

Žehnání provedl ned-
vědický farář P. Zdeněk Chy-
lík. Kmotry žehnání byli: 
JUDr. Antonín Osvald - zá-
stupce Krajského úřadu Ji-
homoravského kraje, Zdeněk 
Melkes - místostarosta měs-
ta Tišnova, Bc. Josef Vojta - 
místostarosta města Bystřice 
nad Pernštejnem, Miloš Zed-

ník – ředitel firmy KOMET s. r. o. Pečky, která generální opravu 
Tatry provedla, Ing. Petr Vrbka – významný podporovatel městy-
se a hasičů, Ing. Pavel Vejrosta – starosta městyse Nedvědice.

Žehnání se zúčastnili jako hosté: MUDr. Tomáš Julínek – 
senátor, Ing. Stanislav Juránek – člen rady Jihomoravského kra-
je a bývalý hejtman, Stanislav Kříž – zástupce okresního výbo-
ru Sdružení hasičů Moravy a Slezska ze Žďáru nad Sázavou, Ja-
kub Škrabal – kastelán hradu Pernštejna, Ing. Zbyněk Uhlíř – ře-
ditel závodu služeb ZDAR, a.s., Žďár nad Sázavou. Dále staros-
tové okolních obcí Vladislav Mitáš, Ing. Roman Knop, František 
Krušina a Josef Lukas, zástupci sborů dobrovolných hasičů z Tiš-
nova, Dolních Louček a všech sborů hasičského okrsku Nedvědi-
ce s jeho starostou Pavlem Kociánem. Pozvání přijali i představi-
telé firem, které působí na Nedvědicku. 

Praporečníkem sboru byl Stanislav Pokorný, dlouholetý 
hasič a bývalý velitel sboru. Doprovázeli jej starosta sboru Miro-
slav Havránek a jednatel Petr Vejrosta. Celý průběh žehnání řídil 
velitel sboru Leoš Ondráček.
Popis slavnostního praporu
Lícní strana:
Barvy ukazují položení Nedvědice na hranicích krajů Jihomorav-
ského a Vysočiny. Horní část je zlatá a symbolizuje Jihomoravský 
kraj – zlatý hrozen ve znaku kraje. Spodní část je červená a sym-
bolizuje jeřabiny na znaku kraje Vysočina.
Uprostřed znak SDH Nedvědice vylepšený znakem městyse Ned- 
vědice, udělený Parlamentem České republiky v roce 2002.
Opis: SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ v horní části. Leto-
počty založení sboru 1875 a vytvoření praporu 2010, místní pří-

slušnost NEDVĚDICE ve spodní části praporu.
V horní části erby Mittrowských, majitelů hradu Pernštejna, kte-
ří byli podporovateli hasičů a podíleli se na zakoupení první stří-
kačky. Hraběnka Mittrowská byla kmotrou při křtu první motoro-
vé stříkačky sboru.
V dolní části pečeti městečka Nedvědice, které byly používány sa-
mosprávou jako znak a razítko v době vzniku hasičského sboru, 
tedy v letech 1850 - 1949.
Rubová strana:
Barvy stejné jako na lícní straně. Uprostřed podoba sv. Floriána 
– patrona hasičů. Opis kolem sv. Floriána: BLIŽNÍMU KU PO-
MOCI v horní polovině VLASTI K OCHRANĚ v dolní polovině.
Toto heslo respektuje text užívaný První hasičskou župou tišnov-
skou od roku 1882, do které nedvědický sbor patřil.
Prapor je vyroben ze saténu, je ručně vyšívaný a má rozměry 
100 x 150 cm.
Jak vznikal návrh praporu

O zahájení přípravy výroby slavnostního hasičského pra-
poru rozhodla výroční valná hromada sboru 28. listopadu 2009. 
Výbor sboru započal s jednáním o finančním příspěvku na výrobu 
praporu a současně o grafickém návrhu.

V lednu 2010 byl zpracován první návrh, na kterém se po-
díleli Dr. Ivan Koláčný, Jakub Škrabal a Jan Slámečka. Návrh gra-
ficky zpracoval Bc. Petr Sedlář. Po drobných úpravách jej schváli-
la členská schůze sboru 5. února 2010. Výroba byla zadána firmě 
ALERION s. r. o. v Brně.

Základní cena praporu činí 38 000 Kč. K tomuto originá-
lu byly objednány kopie vyrobené fotografickou cestou o rozměru 
60 x 90 cm a další vybavení pro důstojnou reprezentaci hasičské-
ho sboru vlajkami. Celková částka přesáhne 50 000 Kč.

9

žEHNÁNÍ HASIčSkéMu PRAPORu A REPASOVANéMu VOZIDLu TATRA

Foto: Antonín ŠpačekFoto: Antonín Špaček

Foto: Antonín Špaček

Foto: Antonín Špaček
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Podzim na Pernštejně
Od soboty 18. září do neděle 3. října 2010 probíhá na hradě Pern-
štejně výstava aranžmá z květů a plodů podzimu „Podzim na Pern-
štejně“. Interiéry hradu jsou opět provoněny a zkrášleny netradič-
ní výzdobou, kterou pro návštěvníky připravili naši kolegové z Tře-
boně, Českého Krumlova, Jaroměřic nad Rokytnou, Telče, Hrádku 
u Nechanic, Bučovic, Rájce nad Svitavou a Národního památkové-
ho ústavu v Brně pod vedením floristy Slávka Rabušice. 
Doprovodná akce:
24. 9. v 18:00 hodin – koncert pěveckého sboru P.A.T.R.O.N. 
v přijímacím sále
Výstava
Až do 3. října je také možno navštívit výstavu „Kryštof Pavel z Li-
echtensteinu – Castelkornu a Morava v časech třicetileté války“, 
zpestřenou doprovodnou akcí:

25. 9. od 10 do 15 ho-
din – soutěžní akce pro 
děti Obléhání hradu
Vánoce na sýpce
Ve dnech 11. až 12. 
prosince 2010 od 11 
do 16 hodin si mů-
žete oddechnout od 
předvánočního shonu 
a navštívit již tradiční 
akci „Vánoce na sýp-
ce“, které ukončí le-
tošní sezónu na hradě.
Na všechny akce Vás srdečně zve správa hradu Pernštejna.

 Eva Škrabalová

Ve dnech 9. - 10. 7. 2010 se 
v Ujčově konaly oslavy 650 let od první 
zmínky o obci.

Neoficiálně byly zahájeny páteč-
ní diskotékou, která byla pro všechny 
návštěvníky zdarma.

Oficiální část začala v sobotu ve 
13:30 hodin prvním bodem programu, 
kterým byla slavnostní mše svatá. Po bo-
hoslužbě přišly na řadu proslovy pana 
Dr. Jiřího Šmída, starosty města Bystři-
ce nad Pernštejnem pana Ing. Karla Pa-

čisky a starosty obce pana Vladislava Mitáše. Ten na konci proslo-
vu přečetl dopis od pana Jaroslava Daniela z Austrálie, ve kterém 
všechny občany a návštěvníky oslav srdečně pozdravoval a záro-
veň se omluvil, že se jich nemůže ze zdravotních důvodů zúčastnit.  

Dalším zajímavým a významným bodem oslav bylo svěce-
ní obecních symbolů - praporu a znaku obce. Symboly posvětil zá-
stupce diecézního biskupa brněnský děkan ThLic. Václav Slouk.

Následoval křest knihy „ Obec Ujčov 650 let“, jejímž auto-
rem je ujčovský rodák pan PhDr. Ivan Štarha. V obsahu knížky na-
lezneme první písemné zmínky o obci Ujčov a skutečnosti z his-
torie Ujčova a přilehlých osad Dolní Čepí, Horní Čepí, Lískovec 
a Kovářová od společného vzniku rychty r. 1689. Proslovy k této 

Rozhodujícím způsobem se na získání finančních prostřed-
ků podílel Jihomoravský kraj. Poděkování patří především vede-
ní organizace ČSSD v Nedvědici s předsedkyní Jitkou Jiránko-
vou, která jednání s hejtmanem Jihomoravského kraje Mgr. Mi-
chalem Haškem vedla. Dále to byl příspěvek městyse Nedvědice 
a příspěvek Nadace pro rozvoj hasičského hnutí se sídlem v Při-
byslavi. Finanční částkou přispěl i senátor MUDr. Tomáš Julínek.

Repase TATRA 815 CAS 32
Repase zásahového vozidla TATRA byla mnohaletým přáním 

nedvědických hasičů. Po mnoha pokusech a odkladech jsme našli vel-
kou pomoc u místostarosty města Tišnova Zdeňka Melkese a velitele 
Hasičského záchranného sboru v Tišnově Ing. Ladislava Steinhause-
ra, bez nichž by se dílo nepodařilo. Za velké podpory městyse Ned- 

vědice byla získána z Jihomoravského kraje částka 1,7 milionu Kč. 
Repasi velmi dobře provedla výběrovým řízením vybraná fir-

ma KOMET Pečky. Zde patří poděkování především řediteli firmy 
panu Miloši Zedníkovi, který se osobně o naši Tatru staral. 11. března 
2010 jsme slavnostně Tatru převzali a přivezli domů do Nedvědice. 

Celkový slavnostní ráz žehnání byl doplněn vystavenými 
historickými stříkačkami i moderními hasičskými vozidly.

Byl to jistě pěkný a slavnostní den nejen pro hasiče v krás-
ných uniformách. Mnohým při slovech pana faráře, kmotrů a hos-
tů snad i slza ukápla. Všichni ale zcela upřímně přáli nedvědic-
kým hasičům hodně úspěchů při plnění náročných požadavků při 
pomoci bližním, ochraně majetku občanů, a to nejen při požárech, 
ale i povodních, přírodních katastrofách a nehodách.

Jiří Šmíd 

ObEC uJčOV – 650 LET

AkCE NA PERNšTEJNĚ

Foto: Jiří Pokorný

Podzim na Pernštejně                                            
Foto: Antonín Špaček ml.

Foto: Antonín Špaček

Foto: Antonín Špaček
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17. července 2010 se uskutečnily zdařilé oslavy 660 let od 
první písemné zmínky o obci Sejřek. Celý program řídil staros-
ta obce František Krušina, který patří v širokém okolí k služebně 
nejstarším starostům. Poprvé se jím stal v roce 1990 a v této ne-
lehké funkci je dodnes.

Součástí obsáhlého programu byla poutní a zároveň slav-
nostní mše svatá se svěcením obecních symbolů, která se konala 
před kaplí sv. Anny. Mši sloužil a obecním symbolům žehnal ned- 
vědický farář P. Zdeněk Chylík. Při mši zazněla píseň Ejhle oltář 
v provedení dechové hudby „Brťovská šestka“.

Obecní symboly tvoří znak a vlajka, které Sejřku udělil 
předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Ing. 
Miloslav Vlček 9. května 2008. Popis znaku obce: Ve stříbro – ze-
leně děleném štítě nahoře černá zubří hlava se zlatou houžví a čer-
veným jazykem, dole krojidlo provázené vpravo otevřenou kni-
hou, vlevo lilií, vše ve stříbrné. Popis praporu: List tvoří dva vo-
dorovné pruhy, bílý a zelený. Uprostřed bílého pruhu černá zubří 

hlava se zlatou houžví a červeným jazykem, v zeleném pruhu kro-
jidlo hrotem k dolnímu okraji a ostřím k žerdi, provázené otevře-
nou knihou a lilií, vše bílé.

V budově obecního úřadu byla otevřena velmi zdařilá vý-
stava dokumentů, fotografií a historických předmětů z dějin Sej-
řku a Boru. V prodeji zde byla krásná kniha Mgr. Marie Minaří-
kové Historie obce Sejřek 1350 – 2010. Autorka, zasvěcená zpra-
covatelka historie obce, mnoho roků navštěvovala státní archivy 
v Brně, Rajhradě a Žďáru nad Sázavou. Podařilo se jí sestavit kni-
hu čtivou a přitom dokumentačně precizní.

Součástí oslav byla výstava loveckých trofejí a zajímavostí 
Mysliveckého sdružení Sejřek – Nedvědice, kde odborný výklad 
včetně historie myslivosti v tomto revíru měl dlouholetý nimrod 
Jan Minařík.

Oslavy spojené se setkáním rodáků byly ukončeny taneční 
zábavou, na které hrála již zmíněná „Brťovská šestka“.

Jiří Šmíd

knize pronesli ředitelka Moravského zemského archivu v Brně 
paní PhDr. Kateřina Smutná a autor, který v projevu vzpomínal 
na život v obci. Obci též poděkoval za spolupráci při sestavování 
knihy. Křest provedl starosta obce Ujčov pan Vladislav Mitáš se 
starostou Bystřice nad Pernštejnem panem Ing. Karlem Pačiskou.

Po oficiální části začala volná zábava vystoupením Bystřic-
ké kapely. Hojná účast byla i večer na tanečním výletu s kapelou 
Boršičanka, která program ukončila až v časných ranních hodinách.

V neděli, v dalším horkém dnu, pokračoval připravený 
program oslav. Tento den byly k pomníku padlým položeny vzpo-
mínkové věnce a kytice. 

Jako doprovodný program po celou dobu oslav bylo možné na-
hlédnout do kostela sv. Václava na Dolním Čepí s výkladem a do kap-

le sv. Františka v Ujčově. V sobotu i v neděli byla hojně navštívena 
hasičská zbrojnice a výstava fotografií v KD, kde si lidé mohli připo-
menout období svého dětství, ale i své rodinné příslušníky a známé.

Nedělní odpolední program probíhal v podání sborů „Bo-
rověnka“, „Labyrint“ a ZUŠ Tišnov. Poté následovalo jarmareč-
ní těleso „ Nešlapeto“ a šermířská pohádka od Rytířů Země zubra.

Posledním velmi zajímavým bodem programu a zlatým 
hřebem oslav byla skupina „Katapult“. Protagonista Olda Říha po 
koncertu konstatoval, že atmosféra byla úžasná. Každý, kdo se ne-
zúčastnil a neobětoval pár korun za tento zážitek, může litovat.

Koncertem Katapultu skončily velice úspěšné oslavy, kte-
ré si všichni zúčastnění hojně pochvalovali.

Internetová stránka obce Ujčov

660 LET ObCE SEJřEk

Foto: Jiří Pokorný

Foto: Jiří Pokorný

 Foto: Jitka Koumalová

 Foto: Jitka Koumalová
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JAk SE MY, čEšI, NEJčASTĚJI ZbAVuJEME VYSLOužILýCH
ELEkTROSPOTřEbIčů

Každá domácnost produkuje velké množství odpadu. Ide-
álně se ho zbavujeme tehdy, když před domem máme popelni-
ci, za kterou jednoduše zaplatíme a o její vyvážení se pak nemu-
síme starat.

Jenže dnes už většina z nás ví, že do popelnice nelze odlo-
žit vše. Copak o takový mastný papír od salámu se popelnice spo-
lehlivě postará. Jistou námahu nás stojí roztřídění papíru, plastů 
či skla. Ale i zde jsme si navykli na modré, žluté či zelené sběr-
né kontejnery.

Co když se nám však rozbije mixér, fén či žehlička? Jsme 
ochotni je odnést do sběrného dvora, který může být i několik ki-
lometrů vzdálený?
Co napověděl průzkum?

Elektroodpad je momentálně nejrychleji rostoucím druhem 
odpadu. Celosvětově nyní tvoří až pět procent hmotnosti pevného 
domácího odpadu, tedy téměř tolik jako plastové obaly.

V zemích Evropské unie, kde se v domácnostech ročně vy-
produkuje asi osm milionů tun elektroodpadu, roste jeho objem 
tempem tři až pět procent ročně, skoro třikrát rychleji než celko-
vý objem odpadu.

„Před třemi lety, kdy v České republice začínal systém 
zpětného odběru vysloužilých spotřebičů teprve vznikat, v mno-
ha zemích Evropy již perfektně fungoval. U nás tehdy – s nadsáz-
kou řečeno – platilo, že většina lidí elektroodpad rozlišovala pou-
ze na dvě skupiny: na ten, co se do popelnice nevejde, a ten druhý, 
co se tam vtěsnat dá,“ konstatuje Ing. Roman Tvrzník z kolektiv-
ního systému ELETKROWIN.

Od té doby došlo k výraznému posunu. Ukázal to průzkum, 
který se opakoval v dvouletém intervalu. Lze konstatovat, že do-
šlo k výrazným změnám v uvažování lidí. S tvrzením „Díky zpět-
nému odběru se nepovalují stará zařízení v příkopech a na sklád-
kách“ dnes souhlasí 72 % dotazovaných.

Když se řekne „zpětný odběr elektrozařízení“, vybaví se 
podle průzkumu více než polovině dotázaných, přesněji 53 % re-
spondentů „odevzdání elektrozařízení prodejci při koupi nového“.
Co vlastníme, proč to vyhazujeme

Průzkum poskytuje zajímavé údaje i ve vztahu k jednotli-
vým skupinám elektrozařízení. Tazatelé zjišťovali, kolik a kterých 
spotřebičů domácnosti vlastní, jaké je jejich průměrné stáří nebo 
co bývá nejčastější příčinou jejich obměny. 

Například lednice – alespoň jednu vlastní 99 % českých 
domácností, 50 % lednic je starší pěti let. Novou si 55 % českých 
domácností pořizuje nejčastěji jednou za šest až deset let. Důvo-
dy vyřazení staré lednice jsou v rovnováze. Kvůli poruše ji pře-
stává používat 47 % domácností, 47 % odůvodňuje tento krok ná-
kupem nového, lepšího modelu. Když už dojde na likvidaci led-
ničky, odevzdá ji 34 % domácností do sběrného dvora. Za novou 
ji při nákupu vymění u prodejce 20 % lidí, 13 % starou, ale ještě 
funkční lednici někomu zdarma věnuje, 

8 % prodá do bazaru nebo prostřednictvím inzerátu a stej-
ných 8 % takový spotřebič nějakým způsobem dál používá. Stá-
le ještě však 6 % dotázaných přiznává, že starou lednici prostě po-
staví k popelnici.

Pro srovnání se podívejme třeba na fény a kulmy: vlastní je 
83 % českých domácností a 56 % jich je tři až pět let starých. Po-
kud dojde k výměně, je to v 65 % případů kvůli poruše a jen v 25 
% z důvodu nákupu nového, lepšího modelu. A způsob jejich li-
kvidace? Největší množství těchto malých domácích pomocníků, 
bohužel, končí v popelnici mezi ostatním odpadem. Podle průzku-
mu je to 44 %. V domácnostech, kde mají větší ekologické zábra-
ny, ale žádné místo zpětného odběru bezprostředně po ruce, jich 
dál překáží 16 %, pouze 13 % fénů a kulem lidé odevzdají do 
sběrných dvorů.

ELEKTROWIN
                                                                             
                                                                                                                                         bystřice nad Pernštejnem 
                                                                                                    vedle Telecomu na ulici bratrské - osobní servis     
                                                                                                                                                   telefon   566 550 951                                     
                                                                  
                                                                                       v areálu ZDAR (staré ČSAD) - nákladní a osobní servis              

                                                                                                                                                      telefon   566 551 317           
                                                                                                      
                                                                                                                                   
                                                                       
                                                      
                                                           Nabízíme Vám kvalitní japonské zimní pneu 
                                                        Dayton, Firestone a bridgestone za akční ceny.                      
     
Ceny jsou uvedeny včetně DPH a platí do vyprodání zásob. 

                                              Dayton    Firestone    bridgestone           Prodáváme rovněž ocelové 
                                                                                                           a hliníkové disky na osobní 
     165/70 R 13  79T        799,-           880,-            1.120,-               a užitkové automobily za
      165/70 R 14  82T        899,-           999,-            1.199,-                velmi výhodné ceny. 
.     175/65 R 14  82T        930,-           999,-            1.220,-                   Montáž a vyvážení u nás 
      185/60 R 14  82T        970,-        1.060,-            1.280,-              zakoupených pneumatik
      195/65 R 15  91T     1.090,-        1.190,-            1.390,-              vám provedeme se slevou ! 

     Akční ceny jsou i u mnoha dalších rozměrů, které nejsou v tabulce uvedeny.
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Plazi (Reptilia) jsou v současnosti v našich podmín-
kách velmi zranitelnou a ohroženou skupinou (třídou) obrat-
lovců. U některých lidí vzbuzují opatrnost, až odpor. Tradu-
je se nepravdivý mýtus, že například hadi jsou slizcí a nebez-
peční. Opak je ale pravdou, ve skutečnosti jsou na dotek suší 
a nijak nepříjemní. Lidé s kladným postojem k přírodě, ti, kte-
ří jí rozumějí, vědí, že tato skupina živočichů do ní patří a je-
jich výskyt vítají. A to i proto, že druhová pestrost plazů často 
i v blízkosti lidských obydlí svědčí o vyrovnaném a nezdevas-
tovaném životním prostředí lokality. 

V Nedvědici a okolí se můžeme setkat s těmito druhy plazů:

Z ještěrů je to ještěrka obecná (Lacerta agilis). V do-
spělosti dosahuje až 23 cm. Hřbet je hnědý, obvykle lemovaný 
dvojicí úzkých světlých proužků. Pohlaví se dále liší zbarve-
ním, samci mají boky těla a hlavy zelené, samice hnědé. Živí 
se různými bezobratlými živočichy, hlavně hmyzem. Aktivní 
je zejména za slunečného počasí. Úkryty hledá mezi kameny 
a v trávě. Často bývá napadena klíšťaty. Přímo v Nedvědici se 
vyskytuje povšechně, například v okolí betonového chodníku 
od nádraží k přejezdu i jinde po obci i v okolí.

Dalším ještěrem je slepýš křehký (Anguis fragilis). Tva-
rem těla připomíná sice hada, je to však „beznohá ještěrka“. 
Zbarvení může být různé: od šedé, šedohnědé až k bronzo-
vě hnědé, na hřbetě často s úzkým podélným tmavým prouž-
kem. Výskyt slepýše je hojný, žije však skrytě, ponejvíce v za-
hradních kompostech. Živí se hmyzem, je užitečný a neškod-
ný. Smrtelným nebezpečím pro slepýše, i jiné plazy, může být 
zejména ježek, pokud na ně narazí.

Ještěrky i slepýši mají obranný mechanismus. V přípa-
dě uchopení se jim snadno odlomí koncová část ocasu, čímž 
predátora zmatou a uniknou mu. Ocas jim posléze doroste, ale 
už jen ve velmi zkrácené délce.

Z hadů se v Nedvědici a okolí vyskytují dva druhy užo-
vek. První je „suchozemská“ užovka hladká (Coronella aus-
triaca). Místy se u nás vyskytuje poměrně hojně, jen málo lidí 
ji však spolehlivě pozná. Je to naše nejmenší užovka, dorůs-
tá max. 60-75 cm. Svrchu je šedě nebo hnědě zbarvená a na 
hřbetě má dvě, někdy i čtyři podélné řady tmavších skvrn. Přes 
oko má tmavý podélný pásek, mláďata mají cihlově červené 
břicho. Někdy mohou výrazné skvrny na světlejším podkla-
du hřbetu splývat, což u laiků vede k časté záměně této užov-
ky se zmijí obecnou. S tou si ji lidé pletou nejen zbarvením, ale 

i jejím výskytem. Užovka hladká má totiž v oblibě teplé a su-
ché lokality na výsluní, kameny, zídky, opuštěná stavení atd. 
Od zmije se na první pohled liší absencí souvislé klikaté čáry 
na hřbetě a zejména tím, že má kulatou zorničku v oku, zmi-
je ji má svisle štěrbinovitou. I obranným chováním připomí-
ná tato užovka zmiji, při uchopení do ruky kouše. Drobné zra-
nění ale stačí jen vydezinfikovat. Užovka hladká (nemá drsné 
kýlnaté šupiny) se živí především plazy (ještěrkami a slepý-
ši), větší exempláře i drobnými hlodavci. Přímo v Nedvědici 
ji najdeme např. nad hřbitovem až po Vejpustek, vyskytuje se 
i na Jedlové, na Vrbové, na Kuchyňce, v Hoře atd. Hojný vý-
skyt byl opakovaně zaznamenán v lokalitě na Skoroticích. Tam 
se užovka hladká i rozmnožuje, byla tam nalezena i mláďata. 
Mladého 19 cm jedince jsem letos v létě našel přejetého přímo 
na nedvědickém městečku proti poště. (Pozn.: Zmije obecná 
(Vipera berus) se u nás zpravidla vyskytuje až od nadmořské 
výšky cca 500 m n. m. Za minulých 50 let jsem ji v Ned- 
vědici a okolí nikdy nepozoroval. V srpnu 1998 napsal regio-
nální tisk Vysočina, že na železničním náspu a v kolejišti trati 
u Křižanova se vyhřívalo zvýšené množství zmijí, a pochůzká-
ři – zaměstnanci Českých drah tam proto dokonce odmítli cho-
dit. Bylo mi hned jasné, že jde o omyl v určení druhu plaza. 
Zanedlouho byla zpráva upřesněna s tím, že zoolog-odborník 
z referátu životního prostředí určil hada jako užovku hladkou, 
nikoliv zmiji obecnou … Uvažovalo se o eventuálním přemís-
tění exemplářů tohoto ohroženého druhu užovky z této lokali-
ty na jiné místo.

Druhým místním druhem je „vodní“ užovka obojková 
(Natrix natrix). Dobře se pozná podle žlutých půlměsíčitých 
skvrn po boku hlavy. Dorůstá délky až 150 cm (samice). Je vá-
zaná na vodní biotopy, dobře plave. Živí se především obojži-
velníky (žáby), nepohrdne ani malými rybkami, plži a větším 
hmyzem. Na Vysočině bývá častým obyvatelem rybníků s žá-
bami. V Nedvědici se sporadicky vyskytuje třeba v okolí Žleb-
ského potoka (např. na úrovni bývalého lomu), občas na míst-
ním rybníku a u řeky Svratky, jeden exemplář jsem letos pozo-
roval i v betonovém odtokovém žlabu proti nádraží ČD.

Všechny druhy plazů, stejně tak obojživelníků, jsou 
u nás chráněny zákonem na ochranu živočichů a přírody. I my 
se můžeme aktivně podílet na jejich ochraně. Třeba jen tím, že 
před sekáním trávy nejprve hlučně projdeme upravovanou plo-
chu. Zabráníme tak zbytečnému usmrcování nejen plazů, ale 
i jiných organizmů (včely atd.)!

Pavel Blahák

PLAZI NA NEDVĚDICku

Užovka hladká
Foto: Petr Sedlář

Užovka hladká
Foto: Petr Sedlář
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Klub SK ST Pernštejn Nedvědice se tradičně zapojil i v tomto roce do okresních soutěží stolního tenisu okresu Brno – venkov, a to více 
než úspěšně! 

V této sezóně hájily nedvědické barvy „u zeleného stolu“ celkem tři soutěžní týmy. Hráči nedvědického „áčka“ po soustředěných vý-
konech v základní části výborně zvládli boje v nadstavbové skupině. Z deseti zde odehraných těžkých zápasů pouze dvakrát podlehli a vybo-
jovali historický postup do okresního přeboru 2. třídy! Tímto postupem nedvědický stolní tenis dosáhl vskutku obrovského úspěchu, o kterém 
se nikomu z hráčů ještě před dvěma, třemi lety ani nesnilo. Naše družstvo ve složení Luděk Štěpánek, Miroslav Bednář ml., Vlastimil Wünsch, 
Miroslav Bednář st. a Filip Urbánek se tímto dostalo do společnosti velice kvalitních týmů s dlouholetou tradicí, jako například Kuřim A, Os-
topovice A, Prace A, Tišnov D (Koral Tišnov je v regionu zdaleka nejlepší a nejúspěšnější tým, jehož vynikající druholigové „áčko“ se v tom-
to roce probojovalo do play off o postup do první republikové ligy!). 

Nedvědické „béčko“ v sestavě Filip Urbánek, Michal Dračka, Radim Mareš, Martin Šenkyřík a Zdeněk Vejrosta také zvládlo sezónu 
obstojně. V důležitých závěrečných zápasech zabojovalo, a zachránilo se tak v okresní soutěži OP 4. Tým B byl oproti sezóně 2008/2009 osla-
ben o Miroslava Bednáře ml., který přešel do A týmu.

Do nejnižší okresní soutěže vstoupil jako nováček nedvědický tým „C“. Po celý rok sbíral cenné zkušenosti a po úvodních několika jas-
ných porážkách dokázal být ostatním mužstvům vyrovnaným soupeřem.

„ZPRAVODAJ“ - vydává: Městys Nedvědice, www.nedvedice.cz
Evidován pod číslem MK ČR E 17302
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STOLNÍ TENIS V NEDVĚDICI - SEZóNA 2009/2010

CENÍk INZERCE
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 (20 %).

OP 3 - skupina o postup - nadstavba
1. Rebešovice C 21 16 1 4 244:134 54
2. Nedvědice A 21 13 4 4 210:168 51
3. Ostrovačice A 21 13 3 5 213:165 50
4. Říčany A 21 8 7 6 199:179 44
5. S. Kuřim B 21 7 6 8 182:196 41
6. Tišnov E 21 6 6 9 170:208 39

OP 3 - skupina o záchranu - nadstavba
1. Prštice A 21 8 6 7 198:180 43
2. M. Knínice C 21 8 5 8 195:183 42
3. Lažánky B 21 7 4 10 172:206 39
4. Tvarožná A 21 6 5 10 179:199 38
5. Hlína A 21 6 5 10 183:195 38
6. Neslovice A 21 1 2 18 123:255 25

OP 4 - skupina o postup - nadstavba
1. Silůvky D 21 18 0 3 241:137 57
2. Oslavany B 21 15 1 5 235:143 52
3. Lomnička A 21 14 2 5 217:161 51
4. Čučice A 21 10 2 9 197:181 43
5. D. a H. Loučky A 21 8 3 10 190:188 40
6. Ostrovačice B 21 8 1 12 168:210 38

OP 4 - skupina o záchranu - nadstavba
1. Tvarožná B 21 12 1 8 204:174 46
2. Rebešovice D 21 10 4 7 204:174 45
3. Kanice A 21 8 2 11 191:187 39
4. Nedvědice B 21 6 3 12 165:213 36
5. Ivančice C 21 6 0 15 139:239 33
6. Lažánky C 21 0 3 18 117:261 24

OS - skupina o postup - nadstavba
1. Prace B 21 15 3 3 234:144 54
2. Oslavany C 21 14 3 4 252:126 52
3. Mokrá D 21 13 4 4 229:149 51
4. Tvarožná C 21 11 5 5 230:148 48
5. M. Knínice D 21 12 2 7 220:158 47
6. N. Bránice D 21 6 3 12 189:189 36

OS - spodní skupina - nadstavba
1. Říčany B 21 13 2 6 234:144 49
2. Ostopovice B 21 11 2 8 225:153 45
3. Lomnička B 21 8 1 12 155:223 38
4. Radostice C 21 5 0 16 98:280 31
5. Nedvědice C 21 5 0 16 136:242 31
6. Oslavany D 21 0 1 20 66:312 22

V nadcházející sezoně 2010/2011 budou Nedvědici reprezen-
tovat opět tři týmy v soutěžích okresního přeboru 2. třídy, okresního 
přeboru 4. třídy a základní okresní soutěže. 

  Závěrem je třeba poděkovat vedení a členům klubu SK 
Pernštejn Nedvědice, který nás zastřešuje, představitelům Městyse 
Nedvědice za podporu a umožnění trénovat a hrát mistrovská utkání 
v naší sokolovně a především všem těm, kdo nám drží palce! Do se-
zóny 2010/2011 to budeme rozhodně potřebovat.

 Více informací o stolním tenise obecně, všech soutěžích – 
výsledcích jednotlivých zápasů a úspěšnosti mužstev a jednotlivců 
můžete nalézt na webu: www.pinec.info

Luděk Štěpánek


