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VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 1 ROČNÍK 5 BŘEZEN  2011

Vážení spoluobčané,
stalo se již pravidlem, že určitou část úvodníku každého 

Zpravodaje vždy věnuji informacím o stavu jednotlivých projektů. 
Nejinak tomu bude i tentokrát. Jestliže jsem v minulém čísle psal 
o zvýšeném stavebním ruchu v Nedvědici, tak tentokrát je možné 
konstatovat, že stavební ruch především v souvislosti s projektem 
kanalizace se od poloviny ledna rozběhl naplno. V době uzávěrky 
tohoto čísla byl až na jeden asi stometrový úsek položen kanali-
zační řad v lokalitě Žlíbky. Zde zbývá ještě v prostoru za bývalou 
cementárnou vybudovat čerpací stanici s obslužnou komunikací 
a od domu č. p. 35 do prostoru před radnicí protlak pod silnice-
mi s napojením celé lokality Žlíbky do stávajícího kanalizačního 
řadu. Práce rovněž pokračují v lokalitě K Černvíru, kde byl v po-
lovině února proveden stavebně náročný protlak pod železniční 
tratí. Pokládání hlavního řadu pokračovalo nad železnicí nejdříve 
spodní částí zahrad tamních rodinných domků a poté druhou větví 
k hlavní silnici od Černvíru. Koncem února byly zahájeny práce 
na Krčíně. Na tomto místě opakuji svoje konstatování z minulého 
čísla, že rozkopané ulice, pohyb stavebních strojů a vůbec staveb-
ní činnost nám všem přináší mnohdy značné nepohodlí. Součas-
ně bych rovněž rád zopakoval svoje poděkování vám všem, kteří 

v drtivé většině pohyb stavebních strojů, rozkopané ulice a zahra-
dy, bláto a později i prach trpělivě snášíte. 

Projekt „Stavební úpravy MŠ“ je v podstatě ukončen, je 
ještě nutno jej dokončit administrativně. Naopak projekt Stavební 
úpravy ZŠ je stále na začátku. Mimo jiné i „díky“ nezodpověd-
nému jednání několika našich spoluobčanů, a dokonce jednoho 
zastupitele. V době uzávěrky tohoto čísla bylo v běhu nové výbě-
rové řízení a dále uvidíme ... 

Oproti všem předpokladům se stále nedaří hladce rozběh-
nout projekt „Po naučných stezkách na hrad Pernštejn“. Po ustou-
pení lednového mrazivého počasí byly zahájeny práce na opravě 
zadní přístupové (tzv. Pivovarské) cesty na hrad, a jakmile to po-
časí dovolí, budou zahájeny práce na obnově části historických 
cest v lesoparku pod hradem. Do konce března, tedy krátce poté, 
co jste dostali do rukou toto číslo, by měla být hotova lávka přes 
Nedvědičku v prostoru bývalé skládky posypového materiálu na 
Pernštejně. Věřím, že během krátké doby budou úspěšně ukonče-
na jednání s několika institucemi v hierarchii Českých drah, aby-
chom mohli dokončit stavbu chodníku a dalších dvou dřevěných 
lávek.

Krátké období po ustavujícím jednání zastupitelstva do 
Vánoc jsme mimo jiné využili k přípravě a schválení rozpočtu na 
rok 2011. Myslím, že především díky operativnosti a pracovnímu 
nasazení členů finančního výboru se podařilo připravit rozpočet, 

Foto: Antonín Špaček
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V období od uzávěrky minulého čísla Zpravodaje se Rada městyse 
Nedvědice (RMN) sešla 6 x (č. 3 - 8) a mimo jiné jednala o násle-
dujících záležitostech:
- doporučila ZMN schválit smlouvu o přijetí finančního příspěvku 

od SVK Žďársko ve výši 1.149.248,- Kč na inženýrskou činnost 
projektu kanalizace

- schválila poskytnutí sálu sokolovny na uspořádání mikulášské 
nadílky

- schválila zrušení výběrového řízení na projekt Stavební úpravy 
ZŠ a uložila starostovi připravit podklady pro vypsání nového 
výběrového řízení

- schválila ustavení jediné komise rady - Komise historické 

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE NEDVĚDICE

který je maximálně úsporný na straně jedné a velmi napjatý na 
straně druhé. Obě uvedené vlastnosti jsou dány realizací velkých 
projektů a nutností tyto akce spolufinancovat a částečně také před-
financovat z našich rozpočtových prostředků. Domnívám se, že 
i přes značně omezené výdaje prakticky ve všech oblastech se po-
dařilo v rozpočtu vyčlenit finanční prostředky na zajištění základ-
ních potřeb městyse, provoz jeho budov a zařízení, údržbu majet-
ku a v neposlední řadě také na podporu kulturních, sportovních 
a dalších volnočasových aktivit a spolkové činnosti. Z činností 
a prací, které nebylo možné z letošního rozpočtu podpořit či na-
plánovat jejich realizaci, lze uvést například dlouhodobě plánova-
nou opravu opěrné zdi rybníka u požární zbrojnice včetně opravy 
schodů od rybníka do uličky, opravu schodů na Nové Čtvrti, další 
etapu úprav veřejného osvětlení, rozšíření veřejného rozhlasu do 
míst, kde je slyšet špatně nebo není slyšet vůbec, zvýšení počtu 
laviček a odpadkových košů, pokračování rekonstrukce sokolov-
ny, opravu budovy márnice na hřbitově a řadu dalších. Mimo výše 
uvedeného bezesporu není šťastnou ani skutečnost, že v rozpočtu 
nezbyly peníze na další projektovou přípravu, např. na opravy sta-
rých kanalizačních řadů, přivedení nové kanalizace do míst, kam ji 
nebylo možné přivést ve stávající etapě, rekonstrukci budovy rad-
nice, rozšíření hřbitova a jistě by se našly další dobré a potřebné 
náměty. Určitě by se dalo okomentovat i mnoho dalších položek 
rozpočtu, já bych rád zmínil alespoň dvě. První z nich je ekono-
mika sběru, třídění a vyvážení odpadů. Díky stálé snaze o osvětu 
ze strany městyse, která se u značné části vás spoluobčanů setkává 
s příznivou odezvou, díky stálé a pečlivé kontrole činnosti svozo-
vých firem, díky zavedenému jarnímu a podzimnímu sběru velko-
objemového odpadu a také díky loňské změně svozové firmy se 
nám daří stále držet cenu za 
popelnice na stejné úrovni 
450,- Kč již od roku 2007. 
Myslím, že na tomto místě 
patří poděkování všem těm 
z vás, kteří chápete nutnost 
třídění odpadů a pečlivě se 
mu věnujete. Ty z vás, kte-
ří třídíte odpady jen občas 
nebo vůbec, pak s plnou 
vážností prosím, začněte tří-
dit alespoň plasty a sklo, po-
případě papír. Po čase vám 
bude třídění připadat přiro-
zené a pomůžete tím sobě, 
spoluobčanům i životnímu 
prostředí. Druhou položkou 
k okomentování je výnos 
z přerozdělovaných daní, 
který získávají obce podle 
počtu obyvatel, kteří jsou 
v obci přihlášeni k trvalému 
pobytu. V jednom z minu-
lých Zpravodajů jsem tuto 

otázku blíže vysvětlil a následovalo období, kdy se asi 20 v Ned-
vědici žijících obyvatel přihlásilo k trvalému pobytu. Do našeho 
rozpočtu tak přinášejí každý asi 7 tisíc korun ročně. Skutečností 
však je, že by částka získávaná do rozpočtu městyse z tohoto titulu 
mohla být mnohonásobně vyšší. V Nedvědici totiž stále trvale žije 
mnoho desítek obyvatel, kteří jsou z nejrůznějších důvodů přihlá-
šeni k trvalému pobytu někde jinde. Na tyto obyvatele Nedvědice 
opakovaně velmi apeluji a žádám je, aby zvážili svoji situaci a aby 
se v Nedvědici k trvalému pobytu přihlásili.

V měsíci únoru se opět po delším čase v Nedvědici objevili 
zloději a nenechavci. S neslýchanou drzostí navštívili v nočních 
hodinách minimálně dva rodinné domky s jeho spícími obyvateli. 
Jejich pokleslým způsobům opatřování si peněz neodolala rovněž 
kovová výzdoba několika hrobů na místním hřbitově. Ve spolu-
práci s policií se dlouhodobě snažím tyto jevy evidovat, zazname-
návat a vyhodnocovat. A to i přesto, že je téměř jisté, že pachatelé 
nebudou nikdy dopadeni. Myslím však, že popsané nehoráznosti, 
nemorálnosti a naprostá absence úcty k památce zemřelých, si za-
sluhují naši neustálou pozornost. Proto vás všechny, kterým také 
vadí popsané projevy lidského hyenismu, prosím, všímejte si ne-
známých osob a aut, pohybujících se po našich ulicích v blízkosti 
vašich nemovitostí. Nenechávejte si poznatky o všech podezře-
lých pohybech pro sebe, sdělte je policii či na radnici. Může to po-
moci k odhalení pachatelů nebo je zveřejňování určitých poznatků 
může od zamýšlené činnosti odradit.

Úplným závěrem Vám všem přeji pěkné, slunečné a poho-
dové jaro a také mnoho optimismu, kterého je jistě v dnešní neleh-
ké době velmi zapotřebí.

Ing. Pavel Vejrosta

 Mateřská škola s novou fasádou
Foto: Antonín Špaček
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a redakce Zpravodaje. Současně jmenovala předsedou komise 
Dr. Jiřího Šmída a členem Ing. Antonína Špačka st.

- schválila rozpočtové opatření č. 10/2010
- doporučila ZMN prodat SVK Žďársko pozemky p. č. 53/43 

a 53/44 o celkové výměře 734 m² za cenu 315,- Kč/m², tedy za 
cenu 231.210,- Kč. Náklady na vypracování KS a vklad do KN 
uhradí kupující

- doporučila ZMN schválit navýšení částky pro provádění rozpoč-
tových opatření v pravomoci RMN ze 300.000,- Kč na 500.000,- 
Kč

- doporučila ZMN schválit Ceník MN s navrženými změnami 
a doplněními s platností od 1. 1. 2011

- doporučila ZMN schválit - stanovit cenu za svoz a likvidaci ko-
munálního odpadu pro rok 2011 ve výši 450,- Kč na poplatníka, 
resp. na rekreační objekt

- doporučila ZMN ponechat místní poplatky i pro rok 2011 ve výši 
platné v roce 2010

- schválila likvidaci nalezených předmětů nevyzvednutých v zá-
konné půlroční lhůtě

- uložila 2. místostarostovi projednat se zájemci o pořádání kultur-
ních akcí způsob organizace jednotlivých akcí

- rozhodla o poskytnutí finančního příspěvku Zdravotní záchranné 
službě kraje Vysočina pro stanoviště v Bystřici n. P. na nákup 
vybavení do sanitních vozů. Výše příspěvku bude schválena až 
po specifikaci pořizovaného zařízení, a tedy po sdělení potřebné 
částky

- schválila prominutí poplatku za pronájem sokolovny ve dnech 
26. až 28. 11. 2010 při konání vánočního jarmarku.

- zamítla žádost společnosti Aktiv 95 s. r. o. o udělení souhlasu 
s použitím symbolů MN na sběratelskou kolekci knoflíků

- schválila pronájem sokolovny pro SK Pernštejn na 25. 2. 2011 
pro uspořádání 6. fotbalového plesu

- schválila pronájem zasedací místnosti radnice pro MO ČZS ve 
dnech 8. až 10. 4. 2011 pro uspořádání velikonoční výstavy

- schválila pronájem sokolovny pro MO ČZS ve dnech 26. až 27. 
11. 2011 pro uspořádání vánočního jarmarku

- schválila prominutí části poplatku „za popelnice“ za rok 2003 ve 
výši 62,- Kč z důvodu promlčení

- schválila umístění obrazu z nedvědické webkamery na www.
pocasitisnov.cz

- schválila smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na akci 
Novostavba kanalizace Nedvědice 

- schválila smlouvu č. 100663533 o poskytnutí podpory ze SFŽP 
ČR v rámci OPŽP na projekt Stavební úpravy MŠ Nedvědice

- projednala žádosti o byt 1+kk v nástavbě obchodního domu 
a rozhodla o jeho přidělení pp. Martě a Stanislavu Pokorným

- projednala žádosti o byt 2+kk v nástavbě obchodního domu 

a rozhodla o jeho přidělení rodině Musilových
- vzala na vědomí zprávu odborného lesního hospodaření o vý-

sledku hospodaření v obecních lesích za rok 2010
- schválila uzavření komisionářské smlouvy se společností Fio 

banka a. s. z důvodu ukončení činnosti SCP (Středisko cenných 
papírů)

- s platností od 1. 1. 2011 schválila plat ředitele ZŠ a MŠ Nedvě-
dice

- vzala na vědomí výsledek závěrečného projednání stavby Re-
konstrukce železničního přejezdu v Klečanech

- schválila prodloužení smlouvy o užívání studní a odběru vody 
na Vejpustku do roku 2020.

- vzala na vědomí informace 2. místostarosty o výsledku jednání 
o způsobu organizace kulturních akcí

- schválila rozpočtové opatření č. 1/2011
- v rámci rozpočtového opatření č. 1/2011 schválila rozdělení 

částky 12.000,- Kč určené na dary a odměny při dětských akcích 
na jednotlivé akce.

- průběžně projednávala situaci ohledně obsazení prostorů lékárny 
ve zdravotním středisku po sdělení stávající nájemkyně, že hodlá 
ukončit svoji činnost

- vzala na vědomí informaci o vydání stavebního povolení na pro-
dloužení vodovodního řadu na Pernštejn

- opakovaně projednávala špatnou situaci na území MN v dodržo-
vání obecně závazných vyhlášek ze strany občanů, chatařů a pod-
nikatelů (umístění reklamních zařízení na veřejných prostran-
stvích, využívání obecních pozemků k dlouhodobému skladování 
stavebního materiálu, dřeva apod., dlouhodobé parkování osob-
ních vozidel na chodnících a jiných nevhodných místech atp.)

Foto: Antonín Špaček
Budování kanalizace na Krčíně

Foto: Antonín Špaček
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Od uzávěrky minulého čísla Zpravodaje se uskutečnilo jedno jed-
nání Zastupitelstva městyse (ZMN) a to dne 13. 12. 2010:

ZMN č. 1 dne 13. 12. 2010:

- schválilo ověřovateli zápisu z jednání ZMN Petra Čermáka 
a Pavla Štarhu

- schválilo rozpočet ZŠ a MŠ Nedvědice na rok 2011
- schválilo Dotační program městyse Nedvědice na rok 2011
- v rámci rozpočtu na rok 2011 schválilo dary, dotace a příspěvky 

právnickým a fyzickým osobám
- schválilo rozpočet městyse Nedvědice jako schodkový
- schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010, kterou se mění 

a doplňuje vyhláška č. 3/2003 o místních poplatcích
- schválilo Ceník městyse Nedvědice na rok 2011
- schválilo rozpočtová opatření č. 7 až 11/2010
- schválilo vnitroorganizační směrnici MN k provádění rozpočto-

vých opatření
- schválilo členy finančního výboru Boženu Sedlářovou a Soňu 

Packovou
- schválilo členy kontrolního výboru Pavla Trčku a Samuela 

Antwiho Darkwaha
- schválilo výši odměn neuvolněných funkcionářů
- schválilo výši odměn členů výborů a komisí, kteří nejsou členy 

zastupitelstva
- schválilo nesčítání odměn při souběhu funkcí
- schválilo uzavření Smlouvy s SVK Žďársko o poskytnutí finanč-

ního příspěvku z rozpočtu MN ve výši 157.200,- Kč na pořízení 
projektové dokumentace na projekt ČOV Nedvědice - rekon-
strukce aeračního systému

- schválilo uzavření smlouvy s SVK Žďársko o poskytnutí finanč-
ního příspěvku do rozpočtu MN ve výši 1.149.248,- Kč na zajiš-
tění inženýrské činnosti projektu Kanalizace Nedvědice

- schválilo prodej pozemků p. č. 53/44 a 53/43 v k. ú. Nedvědice 
SVK Žďársko za cenu 315,- Kč/m², tedy za cenu 231.210,- Kč. 
Smlouvu a zápis do KN zajistí a hradí kupující.

- schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení prá-
va odpovídajícímu věcnému břemeni na pozemku p. č. 583/9 

a 962/1 v k. ú. Nedvědice ve prospěch E.ON Distribuce a.s.
- schválilo umístění trafostanice na pozemku p. č. 156/5 v k. ú. 

Pernštejn se zřízením věcného břemene ve prospěch E.ON Dis-
tribuce a.s.

- schválilo realizaci investice Vodovod v lokalitě Pernštejn
- schválilo poskytnutí mimořádného finančního příspěvku z roz-

počtu roku 2010 ve výši 100.000,- Kč HC Nedvědice na provoz 
zimního stadionu

- schválilo vyřazení faktury č. 130109 od firmy Eurogrant z in-
vestičního účtu

- vzalo na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulých ZMN
- vzalo na vědomí zprávu z RMN
- vzalo na vědomí zprávy z výborů a komisí

Ing. Pavel Vejrosta

Kdo si chtěl odpočinout od předvánočního shonu, zažít ro-
dinnou atmosféru a rozzářit obličej svých dětí, ten jistě nechyběl 
5. prosince 2010 na mikulášské nadílce v Restauraci Pod Pern-
štejnem. Super atmosféra, precizně vymyšlený program (včetně 
vynikající zumby pro děti), krásná a bohatá nadílka, ale hlavně 
usměvavé tvářičky spokojených dětí a rodičů Vás mohly ujistit, 
že to stálo za to! Opravdu! Chtěla bych poděkovat všem, kteří se 
podíleli (Mikulášovi, čertům, andělům, sponzorům, paní Romaně 
Čechové a dalším). Bylo to krásné setkání!

Ilona Ročková
Zdena Kincová

Úřad městyse Nedvědice

INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

STAV ObYVATEL k 1. 1. 2011

MIkULÁš „POD PERNšTEJNEM“

muži ženy celkem
Nedvědice 619 633 1252
Pernštejn 30 33 63
Celkem 649 666 1315

Nedvědice muži ženy celkem
k 1.1.2010 626 635 1261
narození 5 6 11
úmrtí 5 3 8
přistěhování 7 8 15
odstěhování 14 13 27
k 31.12.2010 619 633 1252

Pernštejn muži ženy celkem
k 1.1.2010 32 35 67
narození 0 0 0
úmrtí 1 1 2
přistěhování 0 0 0
odstěhování 1 1 2
k 31.12.2010 30 33 63

Rekapitulace muži ženy celkem
k 1.1.2010 658 670 1328
narození 5 6 11
úmrtí 6 4 10
přistěhování 7 8 15
odstěhování 15 14 29
k 31.12.2010 649 666 1315

- schválila podání žádostí o dotace z rozpočtů Jihomoravského 
kraje a MMR ČR

- schválila rozpočtové opatření č. 2/2011
- jmenovala členy komise pro otevírání obálek a hodnoticí komise 

v rámci výběrového řízení projektu Stavební úpravy ZŠ Nedvě-
dice

- rozhodla o způsobu likvidace nalezených předmětů nevyzvednu-
tých v zákonné šestiměsíční lhůtě

- za přítomnosti senátora za okres Brno - venkov prof. Žaloudíka 
projednávala situaci s obsazením ordinace zubního lékaře v Ned-
vědici a úroveň poskytovaných sociálních služeb na Nedvědicku

- průběžně projednávala stav příprav a realizace jednotlivých pro-
jektů

Ing. Pavel Vejrosta
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Začátkem ledna proběhl v pořadí již jedenáctý ročník ce-
lostátní Tříkrálové sbírky. Už podruhé se tato sbírka uskutečnila 
také v naší obci. 

V sobotu 8. ledna jsme mohli v Nedvědici potkat šest sku-
pinek koledníků. Rolí „králů“ se s radostí a nadšením ujala pře-
devším děvčata z pěveckého sboru „Cvrčci“- Daniela Čechová, 
Simona Čechová, Natálie Harvánková, Barbora Koumalová, Si-
mona Kožnarová, Simona Navrátilová, Sabina Pařízková, Anna 
Sadecká, Amálie Štarhová, Denisa Žáková, Veronika Zemano-
vá, Terezie Čermáková a dále tyto děti: Matylda Musilová, Josef 
Macků a Natálie Rossi. Kolednická skupinka měla úředně zape-
četěnou kasičku s logem Charity, vedoucí skupinky měl u sebe 
průkazku koledníka. Letos nedvědičtí „tři králové“ vykoledovali 
celkem 18 199,- Kč a 5 euro. Tyto peníze byly předány zástupci 
Oblastní charity Tišnov. 

Poděkování patří všem občanům, kteří koledníky vlíd-
ně přijali, přispěli do sbírky, a tím pomohli potřebným. Výtěžek 
Tříkrálové sbírky je tradičně určen především na pomoc nemoc-
ným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším 
jinak sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, 
kde se sbírka koná. Přibližně desetina výnosu sbírky je určena na 
humanitární pomoc do zahraničí. V celé České republice se letos 
do pokladniček vysbíralo 72 575 318,- Kč.

Helena Ondrová

První předvánoční nadílka čeká všechny děti v předvečer 
svátku svatého Mikuláše 5. prosince. Čert, anděl a Mikuláš cho-
dí dům od domu a hodné děti obdarovávají sladkostmi, zlobivým 
pak nadělí uhlí nebo brambory. 

Na sedmdesát nedvědických dětí se sešlo v tento den 
v místní sokolovně, aby společně vyčkaly příchodu této trojice. 
V 16 hodin usedl do svého křesla Mikuláš. Při svém boku měl 
vrchního čerta, který sem tam nahlédl do Pekelné knihy a ujistil 
se tak, že si děti doopravdy odměnu zaslouží. Zatímco se na podiu 

u Mikuláše zpívalo, recitovalo a hlavně slibovalo, pod podiem si 
děti užívaly připravených her. Při nich je doprovázeli nejen rodi-
če, ale také čertovi pomocníci a pochopitelně andělé. Nedvědické 
matky a tety a Přátelé dobré zábavy opět nabídli pod hlavičkou 
Městyse Nedvědice kousek z předvánočních tradic. Poděkování 
patří určitě pořadatelům, ale také sponzoři (Cukrárna Milena, NE-
DOS Nedvědice a Müller Kurt, prodejna téměř všeho) rozhodně 
zaslouží velký dík.

Petra Glosr Cvrkalová

Ferda mravenec … a hele, princezna! ... a druhá, třetí, … 
patnáctá … a robot … a vodník, víla … a Karkulka i Sněhurka! ... 
a všechny další nádherné masky!!! No zírám!!!

A že vy jste nezírali? Že nevíte, o čem je řeč?
Tak to jste nebyli v neděli 20. února v nedvědické soko-

lovně na dětském maškarním karnevalu, který pořádal městys Ne-
dvědice ve spolupráci s nedvědickými kulturními nadšenci.

A udělali jste tentokráte velkou chybu!
No, naštěstí to neplatilo o všech těch maminkách, tatín-

cích, babičkách a dědečcích a dalších přátelích a kamarádech, 
kteří (dovolte mi tu parafrázi) přišli, viděli, a tím pádem i zvítězili.

Protože to bylo super, fakt!
Hry, tombola (ruličková i losovaná), ceny, občerstvení, vý-

zdoba. Zábava a smích, radost i uspokojení, to je vše, o co jste 
přišli!

A řádilo se a blbnulo a tančilo a zpívalo a jásalo a smálo 
se i usmívalo!

Za nedvědické maminky křičím: „DÍKY!!!“ Všem, kteří se 
na celé této akci jakkoli podíleli (záměrně nejmenuji, abych něko-
mu neubrala nebo na někoho nezapomněla). Našim dětem i nám 
se to vážně líbilo!

Více takových akcí! 
A vy, co jste nebyli, už nebrečte, příští rok si to vynahradí-

te. Maškarní karneval pro děti totiž zase bude!!!
A s touto dobrou zprávou na závěr se loučím!

Ilona Ročková

TřÍkRÁLOVÁ SbÍRkA 2011 V NEDVĚDICI

PřEDVÁNOčNÍ NADÍLkA

DĚTSký kARNEVAL V SOkOLOVNĚ

Foto: Jiří Šmíd

Foto: Helena Ondrová
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Uběhlo 1. pololetí školního roku 2010 - 11 a v naší škole 
to opět žilo.

K tradičním akcím patřil plavecký výcvik žáků 3. a 4. roč-
níku a předškoláků z MŠ. Letos výcvik probíhal v nově zrekon-
struovaném bazénu v Kuřimi. Zúčastnilo se ho celkem 55 dětí.

V průběhu října až prosince za žáky 4. až 9. ročníku přijíž-
děli zástupci nadace Nadosah z Bystřice n. P. Během dopoledne 
vedli děti k aktivitám, které byly zaměřené na vztahy mezi žáky, 
sebepoznávání, vzájemnou komunikaci a týmovou práci ve třídě. 
Na základě činností pak provedli vyhodnocení, popřípadě konzul-
tovali s třídními učiteli zjištěnou problematiku.

11. října žáci 4. ročníku absolvovali první část kurzu za-
bývajícího se dopravní výchovou. Už tradičně celou akci výborně 
vedli lektoři ze Střediska bezpečné jízdy v Brně.

Na konci října se konal v nedvědickém kostele kulturní 
program věnovaný období baroka a J. S. Bachovi. Pan Martin Ku-
bát z Litomyšle nás potěšil velmi působivým vystoupením.

16. listopadu k nám přišli předškoláci se svými rodiči, aby 
si formou her a různých činností vyzkoušeli svoji připravenost na 
školní docházku.

I letos nás v prosinci navštívil Mikuláš s čerty v podání 
žáků 5. ročníku, aby pochválili ty hodné a pokárali zlobivé děti 
u nás i v mateřské škole.

Paní učitelky organizovaly pro žáky 1. i 2. stupně zájezdy 
na několik divadelních představení do Brna.

Každoročně navštěvují vycházející žáci Veletrh středních 
škol v Brně, letos se k deváťákům přidali i žáci 8. ročníku.

Před Vánocemi se osmáci vypravili do Brna do kina.
V rámci prevence sociálně-patologických jevů pořádáme 

nejrůznější akce. Jedna z nich se uskutečnila 11. ledna. Žáci se 
mohli vžít do pocitů hlavního hrdiny románu R. Johna Memento. 
S dramatizací tohoto díla k nám z Poličky přijeli pánové Rajman 
a Chadima.

Od září učitelé zorganizovali pro žáky také mnoho vědo-
mostních i sportovních soutěží, v nichž naši žáci uspěli i ve vyš-
ších kolech. Jejich úspěchy pravidelně zveřejňujeme v nedvědic-
kém teletextu.

Rovněž ve školní družině paní vychovatelky připravily pro 
děti spoustu akcí a soutěží: drakiádu, turnaje ve stolním tenise, 
ve hře člověče, nezlob se a ve stolním fotbale. Děti si v družině 
pochutnávaly na vlastnoručně vyrobených langoších, zhotovily 
dárky k zápisu do 1. třídy, uspořádaly „Tříkrálovou koledu“. Kro-
mě mikulášské nadílky prožily i nadílku vánoční se stromečkem 
a dárky.

Za organizování všech těchto i dalších akcí patří velké po-
děkování všem, kteří je pro děti připravují a také je sponzorují.

I na druhou polovinu školního roku chystáme mnoho ak-
tivit a soutěží. A co bychom si všichni přáli ze všeho nejvíc? Aby 
se podařil uskutečnit projekt na výměnu oken a zateplení budovy, 
aby ta naše školička rozkvetla do krásy stejně jako škola mateřská.

Jana Tomanová

V týdnu od 28. února do 3. března 2011 proběhl v jídelně 
Základní školy již čtvrtý ročník projektu Celé Česko čte dětem.

V pondělí za námi přijel Martin Havelka, herec Městské-
ho divadla Brno. Většinou každý vozí knihu, kterou 
má rád, kterou měl oblíbenou v dětství nebo ke které 
má nějaký vztah. Pan Havelka vybral pohádku od Jana 
Wericha o Třech sestrách a prstenu. Při četbě rozhod-
ně nezapřel, že je výborným hercem a pohádku nám 
vyloženě zahrál.

Úterní čtení bylo ve znamení pověstí. Petr 
Vejrosta podruhé četl, ale potřetí vystupoval. V loň-
ském roce byl totiž tím slibovaným překvapením na 
plakátech. Někteří si možná pamatují, že než začaly 
minulý rok děti číst, řekli lidé z publika několik slov 
a pan Vejrosta na ně během vystoupení dětí složil bás-
ničku. Letos vybral pro své čtení několik pověstí, které 
se týkají našeho blízkého okolí. Po poutavém přednesu 
se vzpomínalo na loňský rok a jeho verše. Najednou 
vznikl v publiku nápad zopakovat to i letos. Ač slova 
nebyla ani trochu jednoduchá, ve čtvrtek při posled-
ním čtení jsme slyšeli opravdu krásnou báseň.

Středeční program měl název Děti dětem. Osm-
náct žáků z druhého stupně základní školy moc pěkně 

představilo Jana Wericha a jeho Fimfárum. Je příjemné, že ani dneš-
ní teenageři nezapomínají na pohádky. Vždyť co může být hezčího, 
než se na chvíli přenést do světa, kde dobro vždy zvítězí nad zlem.

čÍM žIJE NEDVĚDICkÁ škOLA

čTENÍ V NEDVĚDICI … ANEb JAk SE MĚLO čÍST DĚTEM

Foto: Jana Dvořáčková

Martin Havelka
Foto: Antonín Špaček
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V neděli 30. 1. 2011 se uskutečnil již tradiční karneval 
na ledě. Hlasitá hudba, plno balónků a krásných masek ovládly 
- letos už popáté - nedvědický zimní stadion. I počasí nám přálo. 
Takže nic nebránilo tomu, aby se rozjela jedinečná ledová show. 
Děti byly nadšené, soutěže braly opravdu poctivě a za každou 
cenu chtěly vyhrát. S velkým nadšením skládaly kostky, sbíraly 
plastová víčka, soutěžily ve slalomu … Víly, princezny, kouzelní-
ci i strašidla byli nadšení. Nakonec se všechny masky projely po 
ledě a diváci vybrali ty nejhezčí. A že jich bylo opravdu hodně! 
Rozdaly se ceny a spokojené děti ještě chvíli bruslily na ledě. Ne-
divím se, že se jim nechtělo domů. 

Jedinečné na našem karnevalu bylo i to, že byl pro všechny 
věkové kategorie. Takže jsme tu mohli vidět i taťku Šmoulu ... 
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě, především 
Městysi Nedvědice, Nedvědickým matkám a tetám a Přátelům 
dobré zábavy. A také sponzorům - Ing. Pavlu Vorlovi a HC Ned-
vědice. O skvělou hudbu se postaral DJ Aleš Vícha. Tečkou kar-
nevalu bylo, že všechny masky dostaly červené klaunovské nosy, 
které byly zakoupené od konta Bariéry. Takže jsme se letos nejen 
dobře pobavili, ale ještě jsme i pomohli. To je dobré, ne?

Terezie Čermáková

V tomto světě pohádek jsme mohli alespoň na chvíli zůstat 
i ve čtvrtek. O svou oblíbenou pohádku se s námi podělila paní 
Stanislava Macháčková. Poslechli jsme si příběh Jiřího Mahena 
z knihy Dvanáct pohádek.

Jedinou vadou na kráse celého tohoto týdne byla neuvě-
řitelně malá účast. Nevím, proč není v Nedvědici zájem o akce, 
které jsou bezesporu zajímavé a přínosné. Asi si někteří lidé ne-
uvědomí, že cokoliv připravit a zorganizovat stojí někoho určitý 
čas, který tomu dobrovolně věnuje. Pokud je pak odměnou polo-
prázdná místnost, věřím, že to přinejmenším zamrzí. Ono deva-
tenáct lidí není opravdu nejvíc. A pokud uvážíme, že z těch de-
vatenácti přišly ve čtvrtek jen tři děti a zbytek byli dospělí, je asi 
někde chyba.

Na závěr ještě poděkování městysi Nedvědice za organi-
zaci, Základní škole a Mateřské škole v Nedvědici za poskytnuté 
prostory, školní kuchyni za skvělé bábovky (pro neméně skvělé 
účinkující!), paní Přidálkové za nádherné květiny a také Pepíkovi 
ze 4. třídy za vzornou účast na každém dni čtení. 

Pepíku, příště s sebou doveď i kamarády!!!

Kristýna Čermáková

kARNEVAL NA LEDĚ

Na Velikonoce jsme pořádali náš tradiční pochod pro ve-
řejnost už vícekrát. Vzpomínám si na ročník, kdy jsem psal nadpis 
článku pro noviny „Superprověrka zdatnosti“. Tehdy v roce 1980 
napadl totiž o Velikonocích sníh, ve vyšších polohách ho bylo 
až 20 centimetrů, a foukal silný vítr. Při velikonočním pochodu 
v roce 2000 se turisté mohli těšit počasím, které připomínalo spíše 
léto. Počasí má pokaždé vliv na průběh pochodu. Ovlivní počet 
účastníků, ovlivní čas, v jakém se turisté vrátí do cíle, ovlivní po-
hodu při pochodování a ovlivní také vzpomínky. Ostatně o historii 
pochodu se mohou zájemci dočíst v nové knížce Turistika v Ned-
vědici. Jaký bude pochod Za krásami okolí Nedvědice letos? Je to 
již jeho 38. ročník, podvacáté se půjde jako memoriál Boba Čecha. 
Volíme trasy prakticky stejné, jako byly loni. Oblast Kovářové, 
Věchnova, Lískovce a Ujčova je vždycky krásná, i kdybyste tudy 
šli každý týden sedmkrát. A dlouhé trasy, které zavedou turisty 
k Bystřici nad Pernštejnem, Olešnici, Prosetínu a Víru, nabídnou 
také tradičně půvabné výhledy do krajiny a jarní květy povzbudí 
jistě chodce při jejich náročném výkonu.

Podrobné propozice pochodu jsou k nahlédnutí na www.
nedvedice.cz. Na setkání s účastníky pochodu v sobotu 23. 4. 
2011 se těší pořadatelé.

Petr Vejrosta, KČT Nedvědice

VELIkONOčNÍ POChOD

Foto: Antonín Špaček

Foto: Jiří Šmíd

Foto: Jiří Šmíd
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V roce 1905 byla uvedena do provozu železniční trať, která 
spojila Tišnov s nynějším Žďárem nad Sázavou. Jako součást této 
tratě bylo v Nedvědici vybudováno nádraží. 

Při projektování vedla obec zdlouhavá jednání s minister-
stvem železnic o jeho umístění. Podle původního projektu bylo 
totiž nádraží navrženo na opačné straně - nad kolejemi směrem 
k silnici na Tišnov. 
Obec požadovala, aby 
bylo naopak přičleněno 
na dolní stranu směrem 
k městečku, neboť jinak 
by jeho provoz šel zcela 
mimo Nedvědici.

Po složitých jed-
náních obec v konečné 
fázi slavila úspěch a ná-
draží bylo schváleno 
a postaveno na dolní 
straně. Tím však došlo 
k podstatnému zvýšení 
provozu ve směru ná-
draží – městečko a vy-
vstala zde otázka vy-
budování nové silnice, 
jejíž součástí bylo i nové 
přemostění Nedvědičky. 
Až do této doby totiž 
byla Nedvědička pře-
mostěna starým krytým 
dřevěným mostem. 

Vzhledem k nové poloze nádraží vůči původnímu projektu 
však vznikly problémy s financováním celé stavby, o čemž svědčí 
např. protokol sepsaný v Nedvědici 21. 12. 1904 za účasti zemské-
ho vrchního inženýra Karla Vévody, silničního dozorce Antonína 
Nejeze, předsedy a členů silničního výboru Tišnovského okresu, 
starosty Nedvědice Jana Míčka a člena výboru Františka Uhlíře:

SILNICE k NÁDRAžÍ A MOST PřES NEDVĚDIčkU

Mapa stabilního katastru 1826

Nádraží v Nedvědici – pohlednice z r. 1909
Archiv Antonína Špačka
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„Jelikož stanice byla projekto-
vána přímo u silnice oproti nynějšímu 
provedení na straně opačné, není dána 
tím možnost, aby podnik dráhy donu-
cen byl na nynější projektovanou pří-
jezdní silnici ku stanici v Nedvědici 
dle zákona přispívati.

U přítomnosti zástupců silnič-
ního výboru a obce nedvědické byla 
vykonána pochůzka projektované tra-
tě silniční na základě projektu a po-
dává se následující technická zpráva: 
Dle přiloženého projektu obnáší dél-
ka silniční tratě 345 m a jest náklad 
stavební vypočítán na ...11.383,43 K. 
Poměry směrů jsou příznivy. Šířka sil-
nice jest 6,00 m. Objekty jsou projek-
továny tři, a sice dvě roury betonové 
a most přes potok Nedvědičku, který 
má nyní světlou šířku 10,60 m a jest 
dřevěný. Nový most projektován jest 
traverzový se stavebním nákladem ... 
7.079,84 K. Jest přáním obce Nedvě-

dické, aby most nový zřízen byl betonový.
Obecní výbor městyse Nedvědice usnesl se 

převzít za podnik dráhy zákonem stanovenou jed-
nu třetinu nákladu dle rozpočtu tedy 3.794,44 K. 
Kromě toho se zástupci obce zavazují, že obec Ned-
vědická silničnímu fondu okresu Tišnovského po-
stoupí veškeré ku stavbě silnice potřebné pozemky 
bezplatně, jakož i dále že vyhoví zákonitým usta-
novením ohledně zřízení potřebných ramp k ústícím 
cestám a mostků k přiléhajícím pozemkům a used-
lostem a taktéž dotyčně vyhazování sněhu.“

V roce 1905 došlo k realizaci celé akce a nová 
příjezdová silnice k nádraží byla vybudována. Starý 
dřevěný most přes Nedvědičku byl při stavbě od-
straněn a na jeho místě byl postaven nový most že-
lezobetonový, širší a s mnohem větší nosností.

A ještě jedna poznámka závěrem:
V publikaci Slavomíra Bro-

dessera: Řeka Svratka, krajina a lidé 
(1. vydání Brno 2003) je na straně 35 
uvedena fotografie s popisem „Nedvě-
dice, krytý dřevěný most přes Svrat-
ku“. Bohužel v tomto se jinak zdařilá 
publikace mýlí. Otištěná fotografie 
neznázorňuje krytý dřevěný most přes 
Svratku, nýbrž právě dřevěný most 
přes Nedvědičku. Jedná se o výše 
uvedenou fotografii. Aby však dezin-
formací nebylo dost, fotografie byla 
ještě pravděpodobně při tisku zrcadlo-
vě převrácená. Takže prozatím jediná 
známá fotografie původního dřevěné-
ho mostu přes Svratku je na celkové 
fotografii Nedvědice před r. 1889 (viz 
např. Zpravodaj č. 3/2009 str. 12), de-
tailnější fotografie k dispozici není.

Antonín Špaček

Původní dřevěný most přes Nedvědičku
Archiv Antonína Špačka

Silnice k nádraží – detail pohlednice z r. 1907
Archiv Antonína Špačka

Současná podoba mostu přes Nedvědičku
Foto: Antonín Špaček
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Vývoj zdravotnictví na Nedvědicku byl poplatný době 
a úrovni společnosti. Do roku 1850 nesla za zdravotní stav obyva-
telstva odpovědnost vrchnost. Po příchodu Mittrowských na pern-
štejnské panství počátkem 19. století jsou vidět pozitivní změny. 
Je určena budova se sídlem ranlékaře. V Nedvědici je to dům č. 
47 v uličce pod Panským domem. V obecním chudobinci č. 1 na 
Krčíně je zřízen pro případ potřeby infekční špitálek. 

Byl samozřejmě nedostatek zkušených lékařů, proto pomoc 
v nemoci poskytovali bylinkáři a báby kořenářky. Báby kořenářky 
také léčívaly a zaříkávaly, ale jejich hlavním úkolem byla pomoc 
rodičkám. Byly to ženy bez vzdělání a jejich znalosti a zkušenosti 
se přenášely z pokolení na pokolení. V českých zemích byl vydán 
císařovnou Marií Terezií 

2. ledna 1770 patent, který ustanovuje povinnosti báb. Jeho 
mnohá ustanovení jsou velmi přísná. Musely poskytnout veške-
rou pomoc rodičce, nesměly samy podávat léky, ledaže by to bylo 
nevyhnutelně nutné, když nebyl v dosahu lékař. I když bylo pro 
ně pořádáno úřední školení, na Nedvědicku tuto službu dlouho 
konaly báby nezkoušené. Prvou zkoušenou porodní bábou byla 
v Nedvědici v letech 1909 - 1949 paní Aloisia Čechová. Školení 
absolvovala v Olomouci a byla svojí svědomitostí, čistotou a obě-
tavostí velkým požehnáním pro rodící ženy.

Nejstarším doloženým lékařem na Nedvědicku byl Le-
opold Winternitz, uváděný v letech 1848 - 1852 jako ranlékař. 
Po něm se setkáváme se jmény Dr. Novák a Dr. Jankovec 1884 
– 1889. Od roku 1889 je zaznamenán Josef Hašek. Ve statistic-
kém přehledu velkostatků na Moravě z roku 1905 je Josef Ha-
šek uváděn jako Werksartz, tedy závodní lékař. V roce 1909 se 
na založení nedvědické organizace Tělovýchovné jednoty Sokol 
podílel MUDr. Ludvík Zapletal. V obci byl velmi činný a jeho 
odchod na frontu I. světové války roku 1916 byl pro Nedvědici 
velkou ztrátou. 

Po I. světové válce nastupuje roku 1919 v Nedvědici jako 
obvodní lékař MUDr. František Jelínek, rodák z Doubravníka, na-
rozený v roce 1887. Vystudoval v Brně I. gymnázium a v Praze 
medicínu. Po promoci roku 1911 nastoupil na místo lékaře na in-
terním a později chirurgickém oddělení zemské nemocnice v Brně 
a odtud přešel do brněnské porodnice, kde byl asistentem primáře 
MUDr. Riedingera a měl se stát jeho nástupcem. Jeho však více 
lákal rodný kraj, rodiče a jako náruživého myslivce krásná a na 
zvěř bohatá příroda. Svoji lásku k přírodě prokázal tím, že na 
svých pozemcích, které přikoupil k rodnému statku, zřídil přírod-
ní rezervaci Sokolí skála. Byl uznávaným rybářem a velice dbal 
o čistotu vod.

Třem generacím širokého okolí zasvětil život obvodního 
lékaře. Sžil se úplně s prostředím svého kraje. Zajímal se o veš-
keré dění v rodinách a obcích. S každým dovedl promluvit řečí 
jemu blízkou. Byl člověkem všestranně vzdělaným a až do pozd-
ního věku byl v aktivním styku s mnoha odbornými, kulturními 
a uměleckými institucemi a jejich pracovníky. V době, kdy pře-
vážná část porodů probíhala v domácnostech, se vysoce uplatnily 
jeho porodnické zkušenosti. Byl příkladem rodinného lékaře, kte-
rý dovedl pochopit význam rodinných a dalších vlivů na začátek 
a průběh nemocí. 

Zemřel v roce 1974 ve stáří 87 roků. Smutek pocítil široký 
kraj a všichni lidé, kteří ho znali. 

S použitím podkladů PhMr. Heleny Maláčové
zpracoval Jiří Šmíd

hISTORIE ZDRAVOTNICTVÍ V NEDVĚDICI – 2. čÁST

Snad všichni už slyšeli o různých ochotnických spolcích, 
kde skupina nadšených lidí nacvičuje ve volném čase nejrůznější 
představení. Pro nás je jednoznačně nejznámější divadelní spolek 
působící ve Víru. Tamější ochotníci nacvičují každým rokem no-
vou hru, se kterou objíždějí okolní obce, aby pobavili co nejširší 
skupinu lidí. 

 Nedvědice jejich představení vždy vítá, takže si je nevá-
hala pozvat i v letošním roce. Tentokrát se jedná o divadelní hru 
českého autora Pavla Němce „Doba kamenná“. Jde o komedii, 
a jak už název napovídá, octneme se až v pravěku. Podobně jako 
dnes mezi námi i v pravěku žili vykukové ovládající umění mani-
pulovat s lidmi. I přes fakt, že se hra odehrává v pravěku, je velmi 
pravděpodobné, že v ní objevíme své sousedy, známé a možná 
i sebe.

Tímto Vás zveme do místní sokolovny, kde své herecké vý-
kony předvedou vírští ochotníci v pátek 6. 5. 2011 v 18:00 hodin. 
Jistě se máme na co těšit. 

Pavel Němec – „Doba kamenná“
Osoby a obsazení:
Náčelník Bohuslav Matuška
Náčelníková Radka Skoumalová, Veronika Vilímová
Lovec  Stanislav Čermák
Lovcová Oksana Bílková
Písař Jiří Čermák
Písařová Marie Viktorinová, Marcela Vázlerová
Stará Marie Viktorinová st.
Dcera Eliška Sýsová
Mladík Jiří Beneš
První (šaman) Aleš Čermák
Druhý (jediný všemohoucí a vševědoucí) Roman Jelínek
Člen tlupy  Josef Ondra
Režie: Bohuslav Matuška
Výprava: Jaroslava Šudomová
Kostýmy: Marie Sadílková
Nápověda: Zdeňka Ševčíková, Marie Sadílková

Zdena Kincová

POZVÁNkA NA DIVADELNÍ PřEDSTAVENÍ

Současná podoba bývalého chudobince č. 1 na Krčíně
Foto: Antonín Špaček
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Přijíždí autobus, lidé nasedají, povídají si, těší se na diva-
delní představení. Všechno jde jako vždy, ale tentokrát jsou u toho 
kameraman a redaktorka Regionální Televizní Agentury. To, že 

Nedvědičáci jezdí rádi do Městského divadla Brno, je velmi za-
jímá. Věnují se nám cestou do Brna a poté i v divadle. Asi dvou-
minutovou reportáž pak v úterý 1. 3. 2011 odvysílalo regionální 

zpravodajství TV PRIMA. 
Že jste o tom nevěděli 
a nestihli se podívat? Ne-
vadí. Pokud můžete, klik-
něte si na www.rta.cz, kde 
zmíněnou reportáž uvidíte.

Ale abychom neza-
pomněli na samotné před-
stavení. Titul Škola základ 
života už sám předzna-
menává dobrou zábavu. 
Navíc každý z nás přece 
prožil ten odvěký souboj 
študáků a kantorů… A 
když k tomu ještě student-
ská (a nakonec i kantor-
ská) kapela zahraje hezké 
dobové písničky, dostaví 
se přesně ty pocity, které 
člověk od veselého diva-
delního kusu očekává.

I podeváté se diva-
dlo líbilo. Tak doufejme, 
že to naše příští malé ju-
bileum v květnu letošního 
roku se vydaří také. 

Petr Čermák

DO DIVADLA PODEVÁTé, TENTOkRÁT S TELEVIZÍ

Stáli jste někdy na kopci a rozhlíželi jste se? Určitě skoro 
každý člověk odpoví kladně. Stál jsem nedávno na takovém kop-
ci. To byl pohled! Viditelnost výborná, lehounký vánek si pohrá-
val s podzimními listy, těch barev! Nespočítal by je. Lesy máme 
v našem okolí docela bohaté. Spíše smíšené, ty jsou lepší, ale 
i lesy monokulturní (smrkové) máme. Ty více trpí, fouká-li silný 
vichr. Stál jsem na vrcholu kopce a mezi lesy jsem viděl vesnice. 
A vzpomínal na jejich půvabné názvy. Jilmoví, Olší, Lískovec, 
Bor, Smrček. Vesnice se krčily mezi kopci, tu a tam povystrči-
ly střechy svých domků. Březské, Březku, Březí i Březinu vidím 
v přibližně stejném směru jako Křoví. Támhle jsem zahlédl Javů-
rek a Borovník. Vzpomněl jsem si na Jabloňov. Jeden Jabloňov je 
až u Ořechova a ten druhý? Je jako by schoulený v údolí, okolní 
kopce jej chrání před vichrem, který se nedalekým Bukovem ob-
čas pořádně prožene. Na druhé straně vidím Javorek, Borovnici 
a Jedlovou. Blíže k nám jsou Bukovice, Vrby a Osiky. Milovaný 
Doubravník s půvabným kostelem a hřbitovem ve svahu! A Jívo-
ví jsem málem přehlédl v té euforii. Které vesnici patří špička 
kostela? Lísku přece. Habří, Lipůvka, Smrk, Olešná a Olešinky 
jsou další v dlouhé řadě jmen. Střemchoví a Klokočí nesmím za-
pomenout.

Stojím na kopci, vzpomínám na další názvy a tají se mi 
dech. Poraďte mi další, prosím. Abyste tak ale mohli učinit, musí-
te vystoupat za mnou na kopec. Na vrchol blaha.

Stojím na kopci
Vidím lesy tmavě zelené i modré v dáli
Je to sen?
Může být ještě hezčí pohled?
Žíznivá borovice trochu křivá
Nad vodu se sklání
V zrcadle natřásá
Korunu z řídkých větví
Mohu mít ještě hezčí sen?
Vyřádkovaný len
Čeká na další zpracování
Podzimní vidím
Květy v stráni
Jak rozlité kalíšky barev
Spolu s Tebou vidím květ
Vidím svět
Kolik ještě dlouhých roků
Dlouhých let
Budou nás těšit
Lesy
Stromy
?
To není sen
Opravdu vidím
Jsem na kopci
Na vrcholu blaha

Petr Vejrosta

NA kOPCI

Foto: internetové stránky MD Brno
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Krátce před Vánocemi spatřila světlo světa 
unikátní publikace Vladimíra Cisára a Karla Černé-
ho k 105. výročí dokončení železniční trati Německý 
(Havlíčkův) Brod – Brno s názvem: Železniční trať 
Německý Brod - Brno na starých pohlednicích. Kni-
ha poskytuje netradiční pohled na „starou Tišnovku“ 
přes historické pohledy a další dobové materiály.

„Když někam v 19. století přijel první vlak, 
nadšeně ho na peróně vítaly stovky lidí, pro které byla 
železnice synonymem pokroku. Dostat se na plány 
stavitelů tratí tehdy znamenalo pro města a vesnice 
doslova výhru v loterii a řada z nich se právě díky že-
lezniční dopravě dočkala nebývalého hospodářského 
rozmachu,“ říká se v úvodu publikace. Platí to i pro 
lokality kolem trati Německý Brod – Brno.

„Historie této železniční trati se začala psát 
v roce 1885, kdy byla dostavěna trať Brno – Tišnov. 
V roce 1898 byla zprovozněna železnice v úseku Německý Brod - 
Přibyslav - Žďár na Moravě. O sedm let později v roce 1905 bylo 
dokončeno její pokračování do Nového Města na Moravě, Bys-
třice nad Pernštejnem, Nedvědice a Tišnova. Dobudováním že-
lezniční trati z tehdejšího Německého Brodu do moravské metro-
pole tak došlo k propojení severní části Českomoravské vysočiny 
s Prahou i Brnem. V současné době je trať v provozu pouze v úse-
ku Žďár nad Sázavou - Tišnov. Větší část trati je již mimo provoz, 
v některých úsecích však ožívá, když je její těleso využíváno pro 
nové cyklotrasy,“ řekl jeden z autorů Karel Černý a dodává:

„V knize jsme se snažili zachytit pohled na tuto železniční 
trať prostřednictvím starých pohlednic z období první poloviny 
dvacátého století. Celobarevná stočtyřicetistránková publikace 
nabízí více než 200 reprodukcí unikátních historických pohled-
nic i dobových fotografií a tiskovin, vybraných z fondů muzeí 
i významných sbírek soukromých sběratelů. Knihou jsme chtěli 
připomenout nejen nostalgii rakousko-uherské a prvorepublikové 
železnice, ale také vzpomenout na ty, kteří zde jako železničáři po 
desetiletí pracovali.“

V knize najdeme patnáct pohlednic či fotografií přímo 

z Nedvědice nebo Pernštejna, ale i spoustu fotografií z Černvíru, 
Doubravníka, Rožné, Bystřice a dalších bližších i vzdálenějších 
míst. Knihu v reprezentativní úpravě na křídovém papíru a s pev-
nou vazbou vydalo nakladatelství TVÁŘE – Jitka Průžová Polnič-
ka. Její doporučená prodejní cena je 295,- Kč. Zakoupit ji můžete 
v Turistickém informačním centru Mikroregionu Pernštejn v Ned- 
vědici. Věříme, že kniha udělá radost nejen všem příznivcům ma-
šinek a železnice, ale i těm, kteří mají rádi staré pohlednice a fo-
tografie.

Antonín Špaček

žELEZNIčNÍ TRAť NA STARýCh FOTOgRAFIÍCh

Pohlednice kolem r. 1906

Reprofoto: Antonín Špaček
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V měsíci lednu a únoru se uskutečnily další besedy o ces-
tování, které pořádá městys Nedvědice. Zatímco v pátek 21. led-
na jsme prostřednictvím vyprávění Jiřího Kosteleckého navštívili 
naše jižní sousedy – Rakousko, v pátek 18. února jsme se díky 
Miroslavu Ostrému podívali do země nám hodně vzdálené – na 
Nový Zéland. 

Jiří Kostelecký se svými přáteli prošel oblast Niedere a Hohe 
Tauern. Podrobně nám popsal výstupy na některé vrcholy, které ne-
byly jen turistikou, ale spíše horolezectvím. Vyprávěl nám své zá-
žitky ze setkání s místními obyvateli a o jejich pohostinnosti. Vše 
doplnil promítáním nádherných fotografií z míst, která navštívil. 

Zcela jiné dojmy zanechala beseda s Miroslavem Ostrým, 

který nás rovněž spoustou fotografií provedl souostrovím Nové-
ho Zélandu – jižního a severního ostrova. Po odletu z Vídně se 
s manželkou, která ho na cestě doprovázela, octl během 36 hodin 
na letišti v Aucklandu. Odtud se přesunuli na jih a autem cestovali 
zpět na sever, tentokrát již tak, aby poznali co nejvíce z Nového 
Zélandu. Z jeho postřehů jsme se dozvěděli, jak žijí místní obyva-
telé, kteří do přírody zasahují minimálně. Bydlí v dřevěných dom-
cích, které nenarušují ráz přírody, a díky teplému podnebí v nich 
nemusí ani příliš topit. Volný čas věnují povětšinou zábavě, někdy 
i dost adrenalinové, která přitahuje také návštěvníky země. I Mi-
roslav Ostrý si něco vyzkoušel. Cestovní ruch je jedním z hlav-
ních příjmů země, takže 
obyvatelé pracují povětšinou 
ve službách. Během svého 
putování cestovatelé navští-
vili kromě měst také hory.

Obě besedy byly vel-
mi zajímavé, ačkoliv každá 
byla z úplně jiného prostře-
dí. Poděkování patří všem, 
kteří se na těchto příjemně 
strávených podvečerních 
akcích podíleli. Věřím, že 
městys se spojí s dalšími 
cestovateli a bude v těchto 
zajímavých besedách pokra-
čovat i do budoucna. 

Zdena Bartošová

Dostala se mi do rukou na Vánoce. Věděla jsem už dlouho, že se při-
pravuje, a brala jsem to jako fakt, tedy bez emocí....dokud jsem ji neotevřela 
a nezačala v ní listovat.

Všech členů, kteří s „Turisťákem“ vyrostli jako já, či těch, kteří se jím 
pouze mihli nebo jej objevili až v dospělosti, bylo od roku 1971 (jak jsem se 
dočetla) 241. Myslím, že většina z nich má barvité vzpomínky na sobotní 
dopolední vycházky do okolí, na občasné noční, které měly zvláštní kouzlo, 
i na několikadenní prázdninová putování po Československu, kdy nám ne-
vadilo mokro v botách ani ve stanech.

V knize není zachyceno vše, co jsme zažili (na sto padesáti stránkách 
by to ani nešlo), ale přesto je tam všechno. Alespoň pro mě: vzpomínky, kte-
ré při čtení znovu ožívají, fotografie (je jich více než sto), které mě vracejí 
zpět do minulosti. A já si s údivem uvědomuji, že „Turisťák“ poznamenal tři 
generace mojí rodiny.

Dokážu si představit, kolik práce dalo sepsání této knihy a děkuji za ni.
Jako motto čtu v úvodu:

„Děkuji Vám, kteří jste byli se mnou na výletě či na putování, i Vám, 
kteří jste mě vzali někdy s sebou, za to, že jsem s Vámi mohl prožít tolik 
krásného.“

Petr Vejrosta

Nezbývá mi než napsat za sebe, a věřím, že i za ostatní:
Děkuji Ti, Petře, že jsi nás každou sobotu vodil do míst, kam by nás 

samotné ani nenapadlo jít, protože teď by ta naše tehdejší tlupa neměla na 
co vzpomínat.

Blanka Dračková

CESTY ZA POZNÁVÁNÍM

kNIhA „TURISTIkA V NEDVĚDICI“ ANEb JAk NEčEkANĚ ZAPůSObIT NA 
čTENÁřE

Foto: Zdena Kincová

Miroslav Ostrý
Foto: Zdena Kincová

Reprofoto: Petr Vejrosta
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V sobotu 2. dubna se návštěvní-
kům opět otevřou brány mnoha památek. 
Nejinak tomu bude i na hradě Pernštejně. 
Rok 2011 s sebou přináší mnohé změny 
v oblasti příjmů a vydání celé společnosti 
a tyto změny se výrazně dotknou i Národ-
ního památkového ústavu, jehož je hrad 
Pernštejn součástí. Jednou ze změn je 
zvýšení vstupného, které se týká většiny 
státních památkových objektů, provázené 
v některých případech i novou koncepcí 
návštěvnického provozu.

 Co to znamená pro hrad Pernštejn? 
Změna koncepce přináší přesunutí hlav-
ní pokladny z nynějšího čtvrtého nádvoří 
do přízemní budovy barbakánu za dru-
hou bránou (stávala před ní dřevěná bud-
ka s prodejem vstupenek do areálu), kde 
si návštěvník může vybrat prohlídkový 
okruh, který chce navštívit, a zakoupit si 
vstupenku. 

Pokud se rozhodne pro prohlídku hradního paláce, může si 
vybrat z těchto možností:

I. okruh „Od gotiky k dvacátému století“, tedy v podstatě 
bývalou trasu A rozšířenou o sál Spiklenců, která návštěvníky se-
známí s historií hradu a jeho majitelů (vstupné 120 Kč dospělí, 80 
Kč děti od 6 let, studenti, senioři nad 65 let a rodinné vstupné 320 
Kč pro 2 dospělé a max. 3 děti)

II. okruh „Z věže do knihovny“ reaguje na stálý zájem o vy-
hlídkovou věž čtyř ročních období, kterou po loňských a také le-
tošních stavebních úpravách opět nabídneme širší veřejnosti. Tento 
okruh s kratší prohlídkou v délce zhruba 50 minut pro skupiny do 
35 osob zahrnuje Vstupní sál, Tyrolský dvorek, gotickou chodbu, 
vyhlídkovou věž, Přijímací a Rytířský sál, obrazárnu, budoir hra-
běnky, ložnici, pokoj dětí a vychovatelky, přírodovědnou sbírku 
a knihovnu. (vstupné ve stejné výši jako I. okruh)

III. okruh „Celým hradem“ pak spojuje obě trasy (vstupné 
180/120/480 Kč)

V případě, že návštěvník nemá zájem o prohlídku interié-
rů, může si zakoupit vstupenku na 

IV. okruh „Hradní nádvoří – prohlídka bez průvodce“ 
s kaplí, hladomornou, výstavami, suvenýry aj. za jednotnou cenu 
40 Kč, přičemž děti do 12 let mají vstup zdarma. 

Pro návštěvníky se vstupenkou na některý z okruhů I. až III. 
je IV. okruh zdarma.

Snížení provozních a mzdových prostředků hradu povede 
i k určitým úsporným opatřením. Pokladna a nádvoří se budou ot-
vírat jako v minulých letech od 9 hodin, prohlídky interiérů však 
začnou až v 10 hodin (mimo rezervované skupiny), v okrajových 
měsících se prodlouží intervaly mezi prohlídkami, jejichž četnost 
ukáže až zájem návštěvníků o jednotlivé okruhy. I v tomto roce na-

bídneme v omezeném počtu 
tzv. výběrové prohlídky B, 
C, D, jejichž termíny budou 
vypsány na našich nových 
oficiálních internetových 
stránkách www.hrad-pern-
stejn.eu, které budou uvede-
ny do provozu na konci mě-
síce března 2011. Na těchto 
stránkách budou návštěvníci 
informováni i o akcích, kte-
ré se na hradě budou konat. 

Doufáme, že si hrad 
Pernštejn uchová stálou 
přízeň návštěvníků i přes 
změny, které jsme nemoh-
li ovlivnit (vstupné), ale 
zejména pro změny, které 
jsme ovlivnit mohli (interi-
érové okruhy).

za správu hradu Pernštejna
PhDr. Eva Škrabalová,

zástupkyně kastelána

NÁVšTĚVNICkÁ SEZONA 2011 NA hRADĚ PERNšTEJNĚ

Foto: Antonín Špaček ml.

Foto: Antonín Špaček
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Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční akci Velikonoce na 
hradě Pernštejně o víkendech 16. – 17. dubna a 23. – 25. dubna 
od 10 do 15 hodin, kdy Vám nabídneme mimo jiné prodejní vý-
stavu a dílničky pro šikovné ručičky na sýpce a jarně vyzdobené 
interiéry nového II. prohlídkového okruhu „Z věže do knihovny“.

Eva Škrabalová - správa hradu Pernštejna

NÁVšTĚVNICkÁ SEZONA 2011 NA 
hRADĚ PERNšTEJNĚ

                                                                             
                                                                                                                                             Bystřice nad Pernštejnem 
                                                                                         vedle bývalého 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  pneumatiky
                                                Dayton, Firestone a Bridgestone a pneumatiky Barum za nízké ceny.                      
                            Prodáváme i pneumatiky Continental, Goodyear, Michelin, Pirelli a další značky. 
  
                                               barum       Dayton        Firestone    bridgestone        
                                                                                                                                Ceny  jsou  uvedeny     
     165/70 R 13  79T         770,-             830,-              890,-            1.099,-           včetně DPH a platí
      165/70 R 14  82T         890,-              950,-           1.030,-            1.240,-          od 15. 3. 2011 až do
.     175/65 R 14  82T         930,-             920,-              999,-            1.210,-   vyprodání  zásob. 
     185/65 R 14  86T         970,-             999,-           1.110,-            1.340,-                         
      185/60 R 14  82h        990,-          1.010,-           1.120,-            1.340,-   
      195/65 R 15  91h     1.260,-          1.180,-           1.290,-            1.490,-     
     205/55 R 16  91h     1.590,-          1.490,-           1.650,-            1.990,- 
    
 Nízké ceny jsou i u mnoha dalších rozměrů pneumatik, které nejsou v tabulce uvedeny.
                        

                            

Ve Zpravodaji je možné inzerovat za následujících podmínek:
Plošná inzerce, formát: 
A4 3.200,- Kč 1/2 A4 1.600,- Kč
1/4 A4 800,- Kč 1/8 A4 400,- Kč
1/16 A4 200,- Kč
řádková inzerce: 
1. řádek (50 znaků) 60,- Kč, další řádky 1,- Kč/1 znak 
Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH (20 %).

Okresní přebor mužů
14. kolo neděle 27. 3. 15.00 Nedvědice - Dolní Rožínka
15. kolo neděle 3. 4. 15.30 Rovečné- Nedvědice
16. kolo neděle 10. 4. 15.30 Nedvědice - Bory
17. kolo neděle 17. 4. 16.00 Vír - Nedvědice
18. kolo neděle 24. 4. 16.00 Nedvědice - Nová Ves B
19. kolo sobota 30. 4. 16.30 Velká Bíteš B- Nedvědice
20. kolo neděle 8. 5. 16.30 Nedvědice - Bystřice B
21. kolo neděle 15. 5. 16.30 Radostín - Nedvědice
22. kolo neděle 22. 5. 16.30 Nedvědice - R. Svratka
23. kolo neděle 29. 5. 16.30 Nedvědice - Osová Bítýška
24. kolo neděle 5. 6. 16.30 Ujčov- Nedvědice
25. kolo neděle 12. 6. 16.30 Nedvědice - Svratka
26. kolo sobota 19. 6. 16.30 Bobrová- Nedvědice

krajská soutěž dorostu
14. kolo neděle 27. 3. 11.30 Budišov/Nárameč-Nedvědice
15. kolo sobota 2. 4. 15.30 Nedvědice -Mor. Budějovice
16. kolo neděle 10. 4. 13.00 Telč -Nedvědice
17. kolo sobota 16. 4. 16.00 Nedvědice -Třebelovice
18. kolo neděle 24. 4. 13.30 Velká Bíteš -Nedvědice
19. kolo sobota 30. 4. 16.30 Nedvědice -Hrotovice
20. kolo sobota 7. 5. 16.30 Jaroměřice n.R. -Nedvědice
21. kolo sobota 14. 5. 16.30 Nedvědice -Okříšky
22. kolo sobota 21. 5. 14.00 Želetava-Nedvědice
23. kolo sobota 28. 5. 14.00 Nová Ves -Nedvědice
24. kolo sobota 4. 6. 16.30 Nedvědice - Jemnicko
25. kolo neděle 12. 6. 13.30 Nové Syrovice -Nedvědice
26. kolo sobota 19. 6. 16.30 Nedvědice -Dolní Rožínka

Sk PERNšTEJN NEDVĚDICE
 ROZLOSOVÁNÍ JARNÍ čÁSTI FOTbALOVýCh SOUTĚžÍ

Pokrač. na str. 16
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Okresní přebor přípravka starší
8. kolo neděle 24. 4. 10.45 V. Meziříčí B - Nedvědice
9. kolo neděle 1. 5. 11.00 Křoví - Nedvědice

10. kolo neděle 8. 5.  9.00 Nedvědice - Velká Bíteš
11. kolo neděle 15. 5. 10.00 Křižanov - Nedvědice
14. kolo středa 18. 5. 17.30 Nedvědice - Měřín
12. kolo neděle 22. 5.  9.00 Nedvědice - Radostín
13. kolo neděle 29. 5. 10.30 D.Rožínka - Nedvědice
nadstavba so 4.6./ne 5.6. venku (stejně umístěné druž-

stvo ve sk. A) 
nadstavba neděle 12.6. 9.00 doma

Okresní přebor přípravka mladší
7. kolo sobota 23. 4.  9.00 Měřín - Nedvědice
8. kolo neděle 1. 5. 10.00 Rožná - Nedvědice
9. kolo neděle 8. 5. 10.45 Nedvědice - Polnička

10. kolo neděle 15. 5. 10.45 Nedvědice - Měřín
11. kolo neděle 22. 5. 10.45  Nedvědice - Rožná
12. kolo neděle 29. 5. 10.00 Polnička - Nedvědice

Jiří Mitáš

Sk PERNšTEJN NEDVĚDICE
 ROZLOSOVÁNÍ JARNÍ čÁSTI FOTbALOVýCh SOUTĚžÍ

krajská soutěž žáků
10. kolo sobota 9. 4. 9.00 st.

11.00 ml.
Nedvědice - Radostín

11. kolo neděle 17. 4. 9.30 st.
11.15 ml.

Stařeč - Nedvědice

12. kolo sobota 23. 4. 9.00 st.
11.00 ml.

Nedvědice - Velká Bíteš

13. kolo neděle 1. 5. 9.30 st.
11.15 ml.

Jemnicko - Nedvědice 
(hřiště Třebětice)

14. kolo sobota 7. 5. 9.00 st.
11.00 ml.

Nedvědice - Hrotovice

15. kolo sobota 14. 5. 9.00 st.
10.45 ml.

Náměšť - Nedvědice

16. kolo sobota 21. 5. 9.00 st.
11.00 ml.

Nedvědice - Okříšky

17. kolo sobota 28. 5. 9.00 st.
11.00 ml.

Nedvědice - Velké Meziříčí B

18. kolo sobota 4. 6. 9.00 st.
10.45 ml.

FŠ Třebíč - Nedvědice
(hřiště Přibyslavice)

nadstavba sobota 11.6. 9.00 st.
11.00 ml.

Nedvědice - stejně umístěné 
družstvo ve sk.B

nadstavba 18.6/19.6. odveta na hřišti soupeře

Přípravka mladší na hřišti v Nedvědici (dětí narozené 2002 a mladší)
trenéři zleva: Libor Jaroš, Miroslav Jedlička, Antonín Pivovarčík, hráči nahoře zleva: Petr Vejrosta, Filip Priesnitz, Dominika 
Zadražilová, Nikola Prudká, Kristýna Fliglová, Vojtěch Jedlička, dole zleva: Barbora Jarošová, Filip Halvoník, Pavel Humpo-

la, Adéla Jedličková, Matylda Musilová, Marek Pivovarčík, 
Matyáš Pivovarčík, Radek Flesar, vpředu: Kryštof Farkaš

Foto: Pavel Vejrosta




