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VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011

Vážení spoluobčané,
první týdny druhé poloviny roku se vyznačovaly nestálým 

a vesměs podmračeným, často deštivým a také chladným počasím. 
To nijak nenahrávalo tradičním prázdninovým a dovolenkovým 
aktivitám. Deštivé počasí nenahrávalo ani pracovním aktivitám 
a to jak našim soukromým, tak i naplánovaným pracím v obci. 
Přesto si myslím, že od uzávěrky minulého čísla Zpravodaje se 
opět odehrály práce a aktivity, o nichž je vhodné Vás informovat. 

Myslím, že vcelku zdárně pokračovala realizace tzv. vel-
kých projektů. V polovině června byla k realizaci zateplení a vý-
měny oken předána základní škola. Práce byly následně zahájeny 
výměnou oken tak, aby do konce prázdnin bylo provedeno ma-
ximum prací uvnitř jednotlivých budov a aby práce co nejméně 
zasáhly ve školním roce do výuky. Nyní, asi týden před koncem 
prázdnin, je hotova výměna oken na budovách A a B, kde probíhá 
převážná část výuky. Po skončení zednických prací čekají na paní 
uklízečky a pedagogický sbor náročné úklidové práce. Současně 
s výměnou oken na budově C byly v polovině srpna zahájeny prá-
ce na zateplení vnějšího pláště budov. Stavební společnost Lawstav 
směřuje práce tak, aby jejich maximální objem byl realizován do 
konce října, nejdéle do poloviny listopadu letošního roku.

Pokračuje také stavba kanalizace. Lokalita K Černvíru je 
v podstatě připravena ke kolaudaci. Tu nám komplikuje nejvíce 
Správa a údržba silnic JMK, která kladením dodatečných požadav-
ků a oddalováním vydání kladného stanoviska podání žádosti o ko-
laudaci stále znemožňuje. Téměř dokončena je rovněž lokalita Žlíb-
ky. V září by měla být postavena čerpací stanice, již dnes pomáháme 
stavební firmě zajišťovat souhlasy majitelů dotčených soukromých 
pozemků s kolaudací, o tuto snad požádáme ještě letos. V době uzá-
věrky tohoto čísla je rovněž dokončena lokalita Vejpustek, kde opět 
podání žádosti o kolaudaci zdržuje SÚS JMK. Hotové jsou práce 
na pravé straně Krčína, kde předpokládám ještě letos prodloužení 
chodníku až k č. p. 2. Na lokalitách již dokončených předpokládám 
dokončení všech prací v letošním roce. Výjimkou jsou opravy po-
vrchů místních komunikací, které jsme po konzultacích s odborníky 
na silniční stavby naplánovali až na jaro 2012 především z důvodu 
řádného slehnutí podkladových vrstev. Toto se týká Krčína, Vejpust-
ku a pravděpodobně také trasy od základní školy uličkou před RD č. 
p. 70 a odtud spojovací cestou do křižovatky pod železničním pře-
jezdem. Na stavbě jsme se v průběhu letních měsíců potýkali s ně-
kterými komplikacemi, které mimo jiné zdržely postup prací. Mimo 
již zmíněného kladení dodatečných požadavků ze strany SÚS JMK 
mám na mysli především nemožnost provedení dvou protlaků pod 
krajskou silnicí z důvodu nevhodného podloží silnice v místech, 
kudy měly být protlaky vedeny. Následovala žádost o povolení pře-
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kopu silnice a opět průtahy ze strany SÚS JMK. Značnou kompli-
kací v křižovatce pod železničním přejezdem bylo objevení nádrží 
i se zbytky ropných látek po bývalé benzinové pumpě, zrušené za-
čátkem 70. let. Na druhé straně silnice v tomtéž prostoru pak bylo 
značnou komplikací dvojí křížení náhonu do rybníka a silné proudy 
podzemní vody. Jednoduchý následně nebyl ani přechod hlavního 
řadu přes Žlebský potok, několikeré křížení zemního kabelu vyso-
kého napětí, dvojí přeložka středotlakého plynového potrubí a další. 

Práce na projektu Naučných stezek pokračovaly po letní 
pauze od poloviny srpna stavbou zbývajících dvou lávek a na ně 
navazujícího chodníku. Současně by do konce října měly být do-
končeny práce na obnově pěších cest v hradním lesoparku a upra-
ven prostor v místě zvaném Korýtko. 

Realizace tzv. velkých projektů přináší postupně značné 
nároky na rozpočet městyse. Každý z projektů je podmíněn povin-
ným spolufinancováním z vlastních zdrojů a u každého projektu 
se také postupně objevuje potřeba vynakládání dodatečných ná-
kladů z rozpočtu městyse. Jak jsem uváděl v jednom z minulých 
Zpravodajů, v souvislosti s tvorbou a schvalováním letošního 
rozpočtu bylo nutné značně omezit většinu položek rozpočtu. Ani 
toto omezení však nebylo dostatečné, což se začíná ukazovat pře-
devším u projektu „Stavební úpravy ZŠ“. Myslím, že je třeba vě-
dět, že výsledkem opakovaného výběrového řízení na dodavatele 
této stavby je skutečnost, že původně přiznaná výše dotace byla 
snížena o více než 3 miliony korun. Tato částka bude v konečné 
bilanci projektu chybět, neboť projekt bude samozřejmě realizo-
ván v původním rozsahu. Chybějící finance budeme muset najít 
v obecním rozpočtu a je zřejmé, že to bude na úkor jiných, jistě 
velmi potřebných nákupů a aktivit. Minimálně v letošním a příš-
tím roce na tuto skutečnost doplatíme my všichni, neboť bude 
nutné velmi omezit nákupy, rozvojové projekty, podporu kultury 
a sportu atd. Myslím, že je dobré vědět a hlavně si dobře pamato-
vat, kdo se na popsané situaci podílel. Ptám se také některých čle-
nů minulého či současného zastupitelstva, jak se popsaná situace, 
na jejímž vzniku se podíleli, slučuje s jejich slibem zastupitele.

V měsíci červnu se na starostu a radní obrátila nedvědic-
ká občanka paní Marta Šikulová jako iniciátorka veřejné žádos-
ti o řešení dopravně bezpečnostní situace před základní školou. 
Žádost podepsalo několik rodičů dětí navštěvujících mateřskou 
školku. Při přebírání žádosti od její iniciátorky jsem paní Šikulové 
popsal dosavadní kroky radnice a současně jsem slíbil uveřejnění 
v nejbližším čísle Zpravodaje. Tímto svůj příslib plním.

Dopravní situací nejen v prostoru před základní školou, ale 
v celém úseku hlavní silnice od křižovatky pod železničním pře-
jezdem po koncovou silniční ceduli ve směru na Ujčov, se rada 

v minulém volebním období velmi zabývala. Možná řešení znač-
ně ztěžuje skutečnost, že se jedná o silnici II. třídy, která je v ma-
jetku, a tedy i správě Jihomoravského kraje. Prvním opatřením 
bezprostředně po minulých komunálních volbách bylo zakoupení 
a instalování světelného radaru na měření rychlosti, následovalo 
vyčištění pozemků po stranách silnice ve směru od Ujčova od hus-
tých křovin. Současně probíhala jednání na úrovni Správy a údrž-
by silnic JMK, odboru dopravy JMK a Policie ČR. Výsledkem 
těchto jednání byla návštěva všech zainteresovaných v Nedvědici, 
prohlídka celého úseku silnice a následně dohoda, že městys Ned- 
vědice na svoje náklady vypracuje studii zklidnění dopravy na 
hlavním průtahu Nedvědicí. To se stalo v roce 2009. Následovala 
další jednání s představiteli SÚS JMK s cílem navázat na zpraco-
vanou studii vyšší projektovou fází, zadanou již SÚS JMK. Tato 
jednání však ztroskotala na konstatování, že uvedený úsek roz-
hodně nepatří mezi nejrizikovější, řešení dopravy na Nedvědicku 
nepatří mezi priority kraje a především, že kraj má velmi omezené 
finanční prostředky na řešení podobných situací. Nyní i s podpo-
rou uvedené veřejné žádosti byl písemně znovu požádán o jednání 
pan ředitel SÚS JMK, na jeho reakci jsme v době uzávěrky netr-
pělivě čekali. Mimo výše uvedené byla Policie ČR opakovaně po-
žádána o častější dohled nad situací v uvedeném úseku.

V tomto úvodníku nemohu nezmínit také významné kultur-
ní aktivity, připravené především pro občany Nedvědice a blízkého 
okolí. Mám na mysli Slavnosti Pernštejnského panství začátkem 
července a akci Rodina v pohybu v polovině srpna. Jak už to v ži-
votě chodí, mají obě akce dostatek kritiků. Přesto je třeba říci, že 
ve složité ekonomické době, a tedy s výrazně omezenými finanč-
ními možnostmi byly připraveny s velkou pečlivostí. Myslím, že 
na tomto místě se hodí zopakovat povzdech z jednoho z minulých 
čísel Zpravodaje, týkající se dlouhodobé netečnosti značné části 
Nedvědičáků k účasti na podobných akcích. Větší návštěvnosti 
Slavností zabránilo především mizerné nedělní počasí, naopak 
mizivý zájem o účast na Rodině v pohybu byl, vzhledem k nevy-
bírání vstupného a také účasti dvou významných sportovců Ivany 
Večeřové a Petra Koukala, pro pořadatele nečekaný a deprimující. 
Na druhé straně potěšil velký zájem o nabízené zdravotní prohlíd-
ky. Chtěl bych upřímně poděkovat všem, kdo obě akce s největší 
pečlivostí a bez postranních úmyslů velmi dobře připravili. Věřím, 
že mizerný zájem veřejnosti vás nadšence a obětavce do budoucna 
neodradí od dalších pořadatelských aktivit. Ještě jednou děkuji.

Závěrem bych rád popřál našim dětem úspěšné zahájení 
nového školního roku, vás všechny žádám o pokračování trpěli-
vosti s realizací tzv. velkých projektů, které nám všem průběžně 
připravují různou míru nepohodlí. Věřím, že toto nepohodlí nám 
co nejdéle zpříjemní pěkné podzimní počasí.

Ing. Pavel Vejrosta

Výměna oken ve škole
Foto: Petr Vejrosta Zateplování fasády školy

Foto: Antonín Špaček
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V období od uzávěrky mi-
nulého čísla Zpravodaje se Rada 
městyse Nedvědice (RMN) sešla 5 x 
(č. 15 - 19) a mimo jiné jednala o ná-
sledujících záležitostech:
 - schválila rozpočtová opatření č. 7, 
8, 9 a 10/2011
 - průběžně projednávala přípravy 
Slavností Pernštejnského panství 
2011
 - schválila závěr hodnoticí komise 
a vyhlásila vítězem výběrového ří-
zení na zajištění stavebního dozoru 
stavby „Stavební úpravy ZŠ Ned- 
vědice“ společnost Moravia Revi-
tal s. r. o. Brno
 - průběžně projednávala stav reali-
zace jednotlivých projektů
 - doporučila zastupitelstvu schválit 
pronájem zimního stadionu v Ned- 
vědici HC Nedvědice s. r. o. od 
1. 7. 2011 do 30. 6. 2012 za roční 
nájem 1 tis. Kč

 - doporučila zveřejnit záměr prodeje 
části pozemků p. č. 713/2 a 713/26 
v k. ú. Nedvědice o výměře 67 m² 
a současně záměr odkoupení části 
pozemku p. č. st. 630 v k. ú. Nedvě-
dice o výměře 2 m²
 - přijala na svém jednání dne 30. 5. 2011 senátora a 1. náměstka 
hejtmana JMK Ing. Stanislava Juránka, s nímž projednávala ně-
které aktuální problémy 
 - schválila způsob likvidace nalezených předmětů nevyzvednu-
tých v zákonné šestiměsíční lhůtě
 - projednávala žádosti občanů o prodej obecních pozemků
 - vzala na vědomí neschválení žádosti o dotaci z rozpočtu JMK - 
program rozvoje venkova JMK na rozšíření místního rozhlasu
 - vzala na vědomí přehled absolvovaných vzdělávacích kurzů 
a školení úředníků úřadu městyse Nedvědice za období od 1. 7. 
2008 do 30. 6. 2011
 - pověřila 1. místostarostku vypracováním nových nájemních 
smluv na byty
 - provedla vyhodnocení průběhu Slavností Pernštejnského panství 
2011
 - projednávala havarijní stav studánky u budovy bývalého Che-
moprojektu na Heršince a rozhodla o zajištění opravy s cílem 
zachovat zdroj pitné kojenecké vody

-schválila přijetí dotace z rozpočtu JMK na Slavnosti Pernštejn-

ského panství 2011 ve výši 25 tis. Kč
-vzala na vědomí výsledek posuzová-
ní vlivů na životní prostředí v souvis-
losti se stavbou nových mostů u kou-
paliště a v Bořinově
-vzala na vědomí zařazení akce „Re-
konstrukce ČOV Nedvědice“ do plá-
nu investic SVK Žďársko na roky 
2011 a 2012
-doporučila zastupitelstvu prodat část 
pozemku p. č. 29/20 v k. ú. Nedvědi-
ce o výměře 140 m²
-schválila rozpočtové opatření č. 
9/2011
-schválila v souladu s §102, odst. 
1, písm. b) zákona č. 128/2000Sb. 
O obcích v platném znění podání žá-
dosti o zápis změny v údajích uvede-
ných v rejstříku škol a školských za-
řízení pro mateřskou školu, jejíž čin-
nost vykonává příspěvková organiza-
ce ZŠ a MŠ Nedvědice, která se týká 
zvýšení povoleného počtu dětí v ma-
teřské škole ze 48 dětí na definitiv-
ních 54 dětí a dočasného navýše-
ní definitivní kapacity o další 2 děti, 
tedy na 56 dětí do 30. 6. 2014. Účin-
nost zápisu změny od 1. 9. 2011

 - uložila 1. místostarostce městyse Nedvědice podat výše uvedenou 
žádost Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru školství
 - doporučila zastupitelstvu schválit dodatek ke smlouvě o zajiště-
ní financování systému IDS JMK pro rok 2011
 - schválila pronájem sokolovny paní L. Hantákové od 1. 9. 2011 
do 30. 6. 2012 na 1 hodinu týdně pro cvičení - aerobic pro děti
 - schválila pronájem zasedací místnosti radnice pro MO ČZS na 
uspořádání podzimní výstavy 
 - doporučila zastupitelstvu schválit prodej části pozemku p. č. 
29/21 (PK 29/1) v k. ú. Nedvědice
 - doporučila zastupitelstvu schválit prodej studny na pozemku p. 
č. 52/3 v k. ú. Nedvědice před rodinným domem č. p. 215
 - schválila doplnění ceníku městyse Nedvědice o položku za za-
půjčení válu ve výši 200,- Kč vč. DPH za každý započatý den
 - schválila vnitroorganizační směrnice městyse Nedvědice O evi-
denci majetku, O inventarizaci, Pravidla o provádění vyřazová-
ní a likvidaci movitého majetku, Organizační strukturu městyse 
Nedvědice, Plán inventur na rok 2011 a jmenovala inventarizač-
ní komisi

Ing. Pavel Vejrosta

Od uzávěrky minulého čísla Zpravodaje se uskutečnila dvě 
jednání Zastupitelstva městyse (ZMN).
ZMN č. 3 dne 6. 6. 2011:
 - schválilo zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ Nedvědice za rok 2010
 - schválilo převod výsledku hospodaření hospodářské činnosti 
městyse Nedvědice za rok 2010 na běžný účet městyse Nedvědice 
 - schválilo závěrečný účet městyse Nedvědice za rok 2010 a sou-
hlasilo s celoročním hospodařením bez výhrad

 - schválilo rozpočtová opatření č. 4 - 8/2011
 - schválilo rozpočtový výhled městyse Nedvědice na roky 2012 
- 2015
 - schválilo bezúplatný převod pozemku p. č. 228/5 v k. ú. Ned-
vědice do vlastnictví městyse Nedvědice od Ředitelství silnic 
a dálnic ČR
 - schválilo uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věc-
nému břemeni umístění vedení nízkého napětí na pozemku p. č. 

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE NEDVĚDICE

INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Výstavba kanalizace směrem k Pernštejnu
Foto: Antonín Špaček
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585/35 v k. ú. Nedvědice ve prospěch E.ON Distribuce s. r. o. za 
jednorázovou cenu 10 tis. Kč + DPH
 - schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věc-
ného břemene na pozemcích p. č. 639/1, 639/11, 639/10, 252, 
1165, 994/7 a 994/8 vše v k. ú. Nedvědice ve prospěch E.ON 
Distribuce s. r. o. z důvodu položení přípojky nízkého napětí za 
jednorázovou cenu 10 tis. Kč + DPH
 - schválilo bezúplatný převod pozemků p. č. 965/11, 965/12 
a 966/1 vše v k. ú. Nedvědice do vlastnictví městyse Nedvědice 
od Kraje Vysočina
 - schválilo pronájem zimního stadionu v Nedvědici pro HC Ned- 
vědice s. r. o. na období od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2012 za roční ná-
jem 1 tis. Kč + DPH
 - schválilo poskytnutí finanční podpory HC Nedvědice s. r. o. ve 
výši 10 tis. Kč na částečné krytí nákladů spojených s provozem 
zimního stadionu v Nedvědici
 - vzalo na vědomí zprávu z Rady městyse Nedvědice za období od 
posledního zastupitelstva
 - vzalo na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení z minulých 
zastupitelstev
 - vzalo na vědomí informaci o vyhlášení vítěze výběrového řízení 
zhotovitele stavby „Stavební úpravy ZŠ Nedvědice“

ZMN č. 4 dne 5. 9. 2011:
 - schválilo prodej části pozemků p. č. 713/2 (3 m²) a 713/26 (64 
m²) v k. ú. Nedvědice za cenu 50,- Kč/m² manželům Aleně 
a Františku Štouračovým, Nedvědice č. p. 380. Náklady na vy-
pracování kupní smlouvy a vklad do KN hradí kupující
 - schválilo koupi části pozemku p. č. st. 630 v k. ú. Nedvědice o vý-
měře 2m² od manželů Štouračových za cenu 50,- Kč/m². Náklady 
na vypracování kupní smlouvy a vklad do KN uhradí kupující
 - schválilo prodej části pozemku p. č. 29/20 v k. ú. Nedvědice 
o výměře cca 140 m² paní Ireně Řehůřkové, Nedvědice č. p. 303. 
Přesná výměra pozemku bude stanovena geometrickým plánem. 
Kupní cena 50,- Kč/m², náklady na vypracování geometrického 
plánu, kupní smlouvy a vklad do KN hradí kupující
 - schválilo prodej studny na pozemcích p. č. 52/27 a 52/3 v k. ú. 
Nedvědice p. Jiřímu Soudkovi, Nedvědice č. p. 215. Kupní cena 
1.000,- Kč. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující
 - schválilo koupi pozemků p. č. 52/88, 52/2 a 952/5 v k. ú. Nedvě-
dice (panelová cesta od nádraží ČD na Novou Čtvrť) za cenu 60,- 
Kč/m² + 9.900,- Kč (náklady na znalecký posudek) od Lesů ČR
 - schválilo koupi pozemku p. č. 23/2 v k. ú. Pernštejn a pověřilo 
starostu jednáním a podpisem smlouvy
 - schválilo rozpočtová opatření č. 9, 10 a 11/2011
 - schválilo vklad nově vybudované kanalizace v lokalitách 
K Černvíru, Vejpustek a Žlíbky do hospodaření SVK Žďársko
 - schválilo v souladu s §6, odst. 5, písm a) zákona č. 183/2006 Sb. 
o územním plánování a stavebním řádu v platném znění podání 
žádosti o pořizování územního plánu Nedvědice
 - pověřilo v souladu s §6, odst. 5, písmeno f) zákona č. 183/2006 
Sb. starostu městyse spoluprací s pořizováním územního plánu
 - schválilo zahájení projektové přípravy na rozšíření kanalizace 
Nedvědice v lokalitách: Ke Křížku, U Rybníka, Žlíbky II a Kle-

čany pod železnicí
 - schválilo zahájení projektové přípravy stavby nového chodníku 
z Černvíru do Nedvědice 
 - schválilo smlouvu č. 10071223 o poskytnutí podpory ze Státní-
ho fondu životního prostředí ČR v rámci operačního programu 
životního prostředí na akci „Stavební úpravy ZŠ Nedvědice“ 
a pověřilo starostu podpisem smlouvy
 - schválilo snížení příspěvku na úhradu provozních nákladů (odpi-
sů) ZŠ a MŠ Nedvědice
 - schválilo úhradu fa. č. 11101997 v částce 45.105,- Kč za materi-
ál k instalaci nových počítačů a rozšíření sítě LAN z rezervního 
fondu školy
 - schválilo uzavření dodatku ke smlouvě o zajištění financování 
IDS JmK pro rok 2011 s Jihomoravským krajem
 - schválilo poskytnutí mimořádného finančního příspěvku HC Ned- 
vědice ve výši 40.000,- Kč na provoz zimního stadionu - rozběh 
sezony 2011 - 2012
 - schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místních po-
platcích
 - schválilo pronájem sokolovny ASPV na období od 3. 10. 2011 
do 26. 4. 2012 2 x týdně 1 hodina cvičení žen za podmínek dle 
ceníku městyse Nedvědice
 - zamítlo žádost o souhlas s vynětím ze ZPF pozemku p. č. 484/2 
dle KN (484/9 dle PK) v k. ú. Nedvědice a ukládá starostovi jed-
nat o prodeji tohoto pozemku

 - vzalo na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení z minulých ZMN
 - vzalo na vědomí zprávu z Rady městyse Nedvědice v předložené verzi
 - vzalo na vědomí zprávy z výborů a komisí
 - vzalo na vědomí zprávu starosty o připravované rekonstrukci 
ČOV Nedvědice v roce 2012 a spoluúčasti městyse Nedvědice 
na této investici ve výši přibližně 1,35 mil. Kč 

Ing. Pavel Vejrosta

V minulém čísle Zpravodaje jsme Vás informovali o svozu 
bioodpadu. Dnes mohu informace upřesnit. Svoz byl zahájen 12. 
září 2011. V připojeném letáčku firmy van Gansewinkel je uvede-
no, který biologický materiál do kontejneru patří a který naopak 
ne. 

Z počátku bude v obci umístěno asi 16 hnědých kontejnerů 
o objemu 770 litrů, které budou vyváženy dvakrát týdně. Termín 
svozu bude uveden na teletextu. Podle potřeby je možné počet 
kontejnerů zvýšit.

Vzhledem k tomu, že jde o zkušební provoz, žádáme obča-
ny o trpělivost a shovívavost v případě řešení drobných problémů. 

Zdena Kincová

SVOZ bIOODPADU

Městys Nedvědice nabízí k pronájmu od 1. 10. 2011 
prostory lékárny. Uvítáme náměty na jejich využití. K pronájmu 
jsou také prostory zubní ordinace.

Bližší informace: mestys@nedvedice.cz, tel.: 566 566 134.

INFORMACE O VOLNýCh
PROSTORÁCh

Foto: Antonín Špaček
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Stalo se již několikaletou tradicí, že počátek měsíce čer-
vence v Nedvědici, na Pernštejně i v blízkém okolí je spojován se 
Slavnostmi Pernštejnského panství. Také letos tomu nebylo jinak. 
Ani se tomu nechce věřit, ale letošní Slavnosti již vstoupily do 
svého druhého desetiletí. Ti, kdo byli u jejich vzniku od samé-
ho počátku, možná zavzpomínají, jak před léty parta nadšenců 
ze Stolové erbovní společnosti připravovala program těch úplně 
prvních. Nikdo neměl žádné zkušenosti a nikdo také netušil, jak 
celé Slavnosti dopadnou. Budou mít úspěch, či to bude ze stra-
ny návštěvníků propadák? Po prvních spíše nesmělých ročnících 
nastoupily roky komerčně velmi úspěšné, kdy Slavnosti doslova 
hýbaly Nedvědicí a okolím, aby se v současné době vrátily spíše 
do více komornějšího prostředí. Slavnosti totiž vždy byly a bu-
dou o dvou věcech – o nadšení lidí a o penězích. Toho prvního 
je naštěstí stále dostatek, toho druhého se poslední dobou nějak 
nedostává. Vlivem krize se tenčí příspěvky od firem, ale i např. ze 
strany vedení kraje.

A jaké byly ty letošní? I letos Slavnosti zahrnovaly soubor 
různých kulturních, sportovních a společenských akcí. S předsti-
hem byly zahájeny již 25. 6., kdy proběhla v prostorách radnice 
vernisáž výstavy obrazů Lidmily Dohnalové. Po ní pak od 1. 7. do 
3. 7. následovaly výstavy obrazů Přemysla Povondry a historické-
ho skla Jiřího a Jakuba Haidlových, ještě o den delší byla výstava 
fotografií Miloše Neči a včelařská výstava. Ze sportovních akcí 
to byl nohejbalový turnaj trojic. Velmi zajímavá byla přednáška 
Dr. Jiřího Šmída o historii těžby a využití nedvědických mramorů. 
Velký úspěch sklidila výstava automobilových veteránů v prosto-
rách nádraží, kde zájemci mohli spatřit nejenom tatrovku a aerov-
ku, ale i třeba škodovku, Saab či MG. Nechyběl ani automobil 
Veřejné bezpečnosti společně s „příslušníkem“.

V areálu u rybníka byl program zahájen v pátek diskoté-
kou OLDIES PARTY. Po zbývající dva dny pokračoval tradičním 
schématem – dopoledne program pro děti, odpoledne pro všechny 
a večer pro dospělé. V dopoledním programu jsme měli možnost 
zhlédnout vystoupení dětí z MŠ Nedvědice a Doubravník, náro-
dopisného souboru Borověnka a dětského pěveckého sboru ze ZŠ 
Štěpánov, skupiny Pavly Čechové i akordeonového souboru AK-
SON. V neděli potom celé dopoledne patřilo dětskému programu 
RÁDIA PETROV. V sobotu odpoledne bylo hlavním diváckým 
magnetem vystoupení skupiny PLAVCI. Jan Vančura se svými 
kolegy předvedl vystoupení jako v dobách své největší slávy a je-
jich největší hity si prozpěvovali i mnozí návštěvníci napříč gene-
racemi. Divácky úspěšné bylo i vystoupení bluegrassové skupiny 
TAVERNA, koncert folkové skupiny OLD BOYS POUTNÍCI či 
koncert KRONEK ALBAND. Sobotní programy vyvrcholily ta-
neční zábavou se skupinou EXIT a zvláště jako vždy nádherným 
ohňostrojem nad hladinou rybníka.

Málokdo tušil, že letošní vstup do druhého desetiletí 
Slavností bude spojen i se křtem. Nebyl to však křest slavnost-
ní, postarala se o něj sama příroda. Zatímco v sobotu bylo počasí 
ucházející, v neděli již od dopoledne skrápěly Nedvědici proudy 
vody. To se samozřejmě projevilo i na účasti na jednotlivých vy-
stoupeních. A vypadalo to, že změna k lepšímu vůbec nenastane. 
Jadrně, ale o to výstižněji zhodnotil nedělní situaci moderátor 
programů u rybníka slovy: „To je ale posraný počasí!“, kterému 
po chvilce zaváhání neméně výstižně kontrovala zpěvačka Tereza 
Černochová: „Je to na hovno, co!“ Nejvíce na počasí doplatila 
skupina XINDL X, jejíž vystoupení mělo být tahákem nedělní-
ho odpoledne. Při jejich koncertu povolilo provizorní zastřešení 
a nahromaděná voda je doslova vypláchla i s částí aparatury, což 

POčASÍ TENTOkRÁT NEPřÁLO

Výstava obrazů L. Dohnalové
Foto: Antonín Špaček

Včelařská výstava
Foto: Antonín Špaček

Výstava historických automobilů
Foto: Antonín Špaček

Plavci
Foto: Antonín Špaček
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vedlo k předčasnému ukončení jejich koncertu. Takže z letošních 
Slavností si nevšední a nezapomenutelné zážitky neodnesli pouze 
diváci, ale i někteří účinkující. Nepřízní počasí byly poznamená-
ny i koncerty BEST REVIVAL, MELODY GENTLEMEN, Jitky 
Benové či vystoupení BYSTŘICKÉ KAPELY na závěr programu 
u rybníka.

Tradiční úspěch měl příjezd historických parních vlaků 
z Brna a Havlíčkova Brodu do Nedvědice. Tyto krásné stroje mají 
spoustu příznivců, když se někde objeví parní lokomotiva, vyvo-
lává zasloužený obdiv. A to se v neděli sešly naráz parní lokomo-
tivy hned tři – jedna hezčí než druhá. A s nimi přijela i spousta 
cestujících – např. v sobotu jich bylo více než šest stovek. Někteří 
přijeli dokonce v historických kostýmech. A tak bylo možné na 
nádraží potkat třeba dámy v dobových šatech, vidět postávající 
konduktéry (průvodčí) či potkat válečného invalidu. Z velkého 
množství lidí tak měli menší radost snad jen fotografové, neboť 
nebylo možné udělat si fotografii lokomotivy tak, aby někdo zrov-
na „nelezl do záběru“. A pokud už se to podařilo, tak tam alespoň 
vlétl balónek některého dítěte.

Slavností se letos opět zúčastnily i některé okolní obce. 
Tradiční bylo zpřístupnění kostelů s výkladem v Černvíře a Dol-
ním Čepí a kaple v Chlébském, či výstavy v galerii v Křížovicích 
spojené s kulturními programy. Rozsáhleji se Slavností zúčastnil 

Doubravník, kde kromě tradičních výstav na radnici a zpřístup-
nění kostela s hrobkou hrabat Mittrowských a s podvečerním 
koncertem proběhlo na náměstí i divadelní představení a posezení 
s dechovkou.

Nejrozsáhleji se letošních Slavností zhostil hrad Pernštejn. 
Zatímco jinde na Pernštejnském panství probíhaly oslavy od pát-
ku do neděle, na hradě byly prodlouženy až do úterního a středeč-
ního státního svátku. A program byl velmi bohatý. Snad neustále 
se na některém nádvoří něco odehrávalo. A tak bylo možné se zde 

setkat třeba se šermíři a vojáky 
z různých staletí, s katem či 
řemeslníky a trhovci, nabíd-
kou nejrůznějšího občerstvení, 
k němuž kromě výstřelů z děl 
zazněla i stará hudba. Zájemci 
si mohli zhotovit vlastní vý-
robek v řemeslné dílně a díl-
ničkách pro šikovné ruce či 
se zúčastnit různých soutěží. 
Ruch hradních nádvoří dopl-
ňoval celodenní program na 
dvou scénách, kde bylo mož-
né zhlédnout opět šermířská 
vystoupení skupin historické-
ho šermu EXULIS, BAŠTÝ-
ŘI a FLAMBERG, orientální 
tance a dobovou hudbu, před-
stavení jednotek císařsko-krá-
lovské armády roku 1866, ver-
bování rekrutů, velký rytířský 
turnaj i spoustu dalších akcí.Foto: Antonín Špaček

MELODY GENTLEMEN
Foto: Petr Čermák

Foto: Petr Čermák

Tereza Černochová
Foto: Petr Čermák
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Dá se říci, že letošní Slavnosti, ač se konaly za napjaté 
ekonomické situace, byly znovu vydařené. Opět se naplnilo jejich 
poslání, aby se sešli přátelé a známí, rodiny a kamarádi, poseděli, 

popovídali si a pobavili se a zapomněli tak alespoň na chvíli na 
to, co na nás naši politici chystají. Zásluhu na tom má spousta 
lidí, kteří neváhali obětovat svůj čas i schopnosti, aby se Slavnosti 
mohly konat. Nemá cenu někoho jmenovat, abychom na některé 
další nezapomněli. Ale jedno jméno snad přece – PhDr. Petr Čer-
mák, místostarosta, člověk, který měl celou organizaci Slavností 
na starosti. Poslední měsíc, ač byl tělem přítomen ve škole za ka-
tedrou, duchem byl určitě v Nedvědici u rybníka či jinde v oko-
lí a na svou oblíbenou paletu a štětec mohl na dlouhý čas zcela 
zapomenout. Po několik dnů trvání Slavností toho naspal určitě 
hodně málo, takže následující prázdninové dny pro něho byly za-
slouženým odpočinkem. Petře, díky! A až si odpočineš, začni již 
přemýšlet o Slavnostech Pernštejnského panství 2012.

Antonín Špaček

NA DOVOLENOU S CA MIkROREgION PERNšTEJN
Cestovní agentura Mikroregion Pernštejn, která je součástí 

našeho turistického informačního centra, je v provozu již 4. ro-
kem. Zastupuje 4 cestovní kanceláře - EXIM tours, Alexandrii, 
Victorii a Brennu. Nabízíme zájezdy letecky, autobusem i vlast-
ním autem do různých koutů Evropy a celého světa. Obzvlášť vý-
hodné jsou nabídky LAST MINUTE za velmi příznivé ceny. Ke 
kvalitě nabízených služeb přispívá i fakt, že pracovnice CA jsou 
zvány od zastupujících CK na infocesty do některých destinací 
(letos v květnu to bylo do Turecka), kde jsou osobně seznámeny 
se všemi nabízenými hotely, a tudíž jsou schopny Vám individuál-
ně poradit či doporučit určitý hotel dle vašeho přání.

Za velmi pozitivní považujeme, že našich služeb začali vy-
užívat už i místní občané, kteří využili výhody si objednat svou 
dovolenou pohodlně v místě svého bydliště. Věříme, že těchto ob-
čanů, kteří si v zimě přijdou objednat třeba pořádnou lyžovačku 
v Alpách či v létě pobyt u moře, bude do budoucna stále přibývat 
a naše CA Vám bude moci vše potřebné k Vaší spokojenosti zpro-
středkovat.

Aktuální nabídku last minute naleznete též na našich strán-
kách www.pernstejnsko.cz v sekci Cestovní agentura.

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Petra Zbořilová, CA Mikroregion Pernštejn 

Foto: Antonín Špaček ml. Foto: Antonín Špaček ml. 

Foto: Antonín Špaček ml. 

Foto: Antonín Špaček 
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Dnes patří ploché nohy mezi velmi rozšířenou vadu, kterou 
značná část veřejnosti ani nepovažuje za chorobu. Špatná klen-
ba nohy může způsobit vážné zdravotní komplikace a skončit až 
operací. Noha obsahuje 26 kostí, 107 vazů a 19 svalů. Aby mohly 
dobře plnit svou funkci, musí být správně propojeny a nastaveny. 

Normálně plní noha funkci statickou (je oporou vzpříme-
ného těla), dynamickou (nezbytná pro chůzi a běh) a adaptační 
(tlumení nárazů, přizpůsobení nohy povrchu podložky apod.). Pro 
tyto své funkce je vybavena složitou stavbou a architektonikou 
dvou klenutých oblouků (podélné a příčné klenby).

V dětství pozorujeme nárůst pacientů s bolestmi zad, změ-
nami postavení páteře - skolióza a stavů spojených s dětským plo-
chonožím. Prevenci a léčbě těchto stavů nevěnují pozornost děti 
ani rodiče. Nesprávné postavení nohy dítěte může mít vliv nejen 
na onemocnění nohy, ale i kloubů, zad a na vznik špatných pohy-
bových stereotypů. Problém s plochýma nohama není nezanedba-
telný, protože ovlivňuje vývoj celé páteře.

V dospělosti mezi první příznaky ploché nohy patří pocit 
únavy nohou, hlavně po zátěži delší chůzí a stáním, otoky a pocit 
těžkých nohou, někdy pálení až trnutí nohou, nebo naopak pocit 
chladu. Časté bývají tyto potíže u povolání, kde větší část práce 
probíhá vestoje. Později přicházejí bolesti v průběhu vazů nožní 
klenby od paty až do prstů, více pak bolesti pod hlavičkami záprst-
ních kostí a v jejich průběhu. 
Mohou vyzařovat i do nár-
tu a ke kotníku. Větší bolesti 
přicházejí s rozvojem otlaků 
na plosce a vývoje bolesti-
vých „kuřích ok“. Při rozvoji 
příčné ploché nohy se rozši-
řuje přední část nohy a vzni-
ká otlak a zduření na vnitř-
ní straně kloubu palce, tzv. 
„kotník“, tedy vbočený pa-
lec. I kladívkové prsty vzni-
kají následkem špatné funk-
ce nožní klenby.

Často existují pro 
vznik ploché nohy dědičné 
predispozice. Dále je to nad-
váha, profesní přetěžování 

a následky úrazu. Také okolnosti, jako je nevhodná obuv, mohou 
napomáhat ke vzniku ploché nohy.

Co rozumíme vhodnou obuví? Především jde o stavbu 
boty se správně zhotovenou stélkou. Špatnou zprávou pro ženy 
je, že podpatek by neměl být vyšší než tři a půl centimetru. Vy-
soké podpatky nejsou vhodné na trvalé nošení a vedou ke vzniku 
ploché nohy, podporují flekční postavení kolen a kyčlí, velké pro-
hnutí bederní páteře a mohou být také příčinou bolesti v zádech. 
Vhodné nejsou ani boty do špičky, které deformují prsty. Bota by 
měla být pohodlná, ale zároveň i pevná a měla by nohu stabilně 
držet.

Ploché nohy se více potí, takže je zapotřebí dbát o větší hy-
gienu. Případné koupele mají vedle očistného i rehabilitační efekt. 
Doporučuje se střídavě ponořovat nohy do studené a teplé vody. 

Další prevencí plochých nohou je pravidelně a správně 
cvičit. Zacvičení by měla proběhnout pod dohledem zkušeného 
fyzioterapeuta. Většina cviků není fyzicky náročná. Např. chůze 
po špičkách, chůze po patách se skrčenými prsty nohou, stoj na 
zevních okrajích nohy, kdy se palec snaží dotknout podložky, prs-
ty nohou shrnujeme ručník zatížený těžkým předmětem, koulení 
balónku mezi ploskami apod. 

  S prevencí a léčbou plochých nohou je třeba začít už od 
raného dětství, jedině tak dítě ušetříte velkých problémů v bu-
doucnu.

Radek Nedoma

PLOChé NOhYZdravotní okénko

Plochá noha
Internetové stránky Ortopedica

Vliv nevhodné obuvi na deformace nohou
Internetové stránky Ortopedica

Plochá noha - Internetové stránky Ortopedica
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Lékařská ordinace byla v Nedvědici v uličce pod panským 
domem v č. 47, který původně patřil vrchnosti a který získal od 
Mittrowských MUDr. František Jelínek. V roce 1952, když po 
rodinné tragedii je Dr. Jelínek zatčen, není v Nedvědici vhodné 
místo pro ordinaci a byt obvodního lékaře. Tehdy se Místní ná-
rodní výbor v Nedvědici společně s odborovou organizací zá-
vodu MEZ rozhodly zřídit v obci zdravotní středisko, které by 
poskytlo prostory pro obvodního, dětského, ženského a zubního 
lékaře a současně pro lékárnu. Společně bylo navrženo znárodnit 
(vyvlastnit) hotel Hotárek č. 76, dnes dům s restaurací Na Kři-
žovatce. Toto usnesení místního národního výboru bylo předlo-
ženo Okresnímu národnímu výboru v Bystřici nad Pernštejnem. 
Zástupci MNV Nedvědice a deputace ze závodu MEZ byli přijati 
na jednání rady ONV v Bystřici nad Pernštejnem a jejich návrh 
byl schválen. Krátce nato byl návrh schválen Krajským národním 
výborem v Brně a zástupci MNV Nedvědice a ONV Bystřice nad 
Pernštejnem jeli do Prahy k ministru zdravotnictví Josefu Plojha-
rovi. Ministerstvo zdravotnictví provedlo vyvlastnění bez náhrady 
již v průběhu roku 1952 a ještě uhradilo náklady spojené s adap-
tací hotelu na zdravotní zařízení. Zdravotní středisko v Nedvědici 
bylo prvním objektem tohoto druhu v okrese Bystřice nad Pern-
štejnem, který poskytoval vedle odborných ordinací a lékárny 
i byty pro zdravotníky.

Práce probíhaly rychle a již 1. června 1953 byl zahájen 
provoz lékárny. Byla to historicky první lékárna v Nedvědici. Dří-
ve vydával léky z příruční lékárny obvodní lékař MUDr. František 
Jelínek a bylo jistě obdivuhodné, že stačil při lékařské praxi ještě 
připravovat léky, které v té době většinou míchal ve vlastní labo-
ratoři. 

Prvním lékárníkem – správcem lékárny - byl jmenován 
PhMr. Jan Paulík. Jeho manželka Jiřina Paulíková pracovala jako 
lékárenská laborantka. Lékárník Jan Paulík byl v Nedvědici veli-
ce oblíbený pro svoji společenskou a kamarádskou povahu. Byl 
i výborným muzikantem zdejší taneční kapely. PhMr. Jan Paulík 

byl rodák z Tišnova, synovec malíře Josefa Jambora a měl hlu-
boký vztah k našemu kraji. Usilovně se věnoval budování nové 
lékárny a jedenáct let v ní až do své tragické smrti v roce 1964 
působil. Ve stejném roce v nedvědické lékárně končí i laborantka 
Jiřina Paulíková.

Problémů se zařizováním lékárny bylo mnoho. Například 
předepsaná mříž na vstupní dveře byla lékárníkem objednána již 
v dubnu 1953, ale dodána byla až za 21 roků, tedy v roce 1974. 
Dlouho neměla lékárna vlastní destilační přístroj a destilovaná 
voda se dovážela z Brna. Kuriózně působil i nápis nad vchodem 
HOTEL LÉKÁRNA. 

Již koncem června 1953 žádá obec Štěpánov o zřízení ale-
spoň výdejny léků. Lékárna však nemohla vyhovět, a tak teprve 
v dalším roce je zřízena výdejna u obvodního lékaře MUDr. On-
dry. Od roku 1957 rozvážel PhMr. Jan Paulík svým autem léky 

hISTORIE ZDRAVOTNICTVÍ V NEDVĚDICI – 3. čÁST

Archiv Jiřího Šmída

1. lékárník PhMr. Jan Paulík
Archiv Jiřího Šmída

Archiv Jiřího Šmída
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do výdejen u ob-
vodních lékařů ve 
Strážku, Dolní Ro-
žínce, Doubravní-
ku a Štěpánově. Za 
tyto výdejny také 
zodpovídal. Je dnes 
pro nás již těžko 
pochopitelné, že se 
v lékárně od jejího 
otevření držely jako 
samozřejmost noč-
ní služby.

Správcem lé-
kárny po PhMr. 
Janu Paulíkovi byl 
jmenován PhMr. 
Antonín Malý. Ned- 
vědické klima lé-
kárníkovi ale nevy- 
hovovalo (potíže 
s dýcháním) a již 

 koncem roku 1965 odešel ze zdravotních důvodů do Velké Bíte-
še. Třetím prozatímním správcem lékárny byla PhMr. Edita Sed-
láková. V roce 1966 je správcem jmenována PhMr. Helena Kaláš-
ková – Maláčová z brněnské lékárny na Masarykově ulici. Práce 
jí přibývá. Je rozšířena výdejna léků ve Strážku, týdně se dováží 
léky i pro Domov důchodců Mitrov. Koncem roku 1977 je zaháje-
na velká oprava - modernizace lékárny. Práce trvaly až do 8. červ-
na 1978 a přitom lékárna byla v provizorních podmínkách ve stře-
disku stále otevřená. 

Od konce sedmdesátých let se projevuje nedostatek léků, 
dodávky jsou nepravidelné a lékaři s lékárníky jen s obtížemi 
hledají řešení. Přitom například v roce 1980 uvádí v uzávěrce 
PhMr. Helena Maláčová roční počet receptů 27 155 v hodno-
tě 746 573 Kčs. 

Roku 1985 končí v Nedvědici po 32 letech obvodní lékař 
MUDr. Pavel Blahák a nastupuje MUDr. Petr Bohanes. Hod-
ně se tím mění i práce lékárny. Každý lékař má své speciality 
a MUDr. Pavel Blahák s tolikaletou zkušeností a znalostí svých 

pacientů předepi- 
soval řadu mazá-
ní, mastí a prášků, 
které se ručně při-
pravovaly v lékár-
ně. Tyto práce se 
nyní hodně ome-
zily.

Díky PhMr. 
Heleně Maláčové, 
významné odborni- 
ci ve farmacii, se 
nám zachovaly pí- 
semné autentické 
poznámky a vzpo- 
mínky jak z minu-
losti zdravotnictví 
na Nedvědicku, tak 
z období jejího pů- 
sobení v Nedvědi- 
ci. Proto můžeme vzpomenout na vždy příjemnou PhMr. A. 
Brabcovou z Tišnova, která v lékárně zastupovala v době ne-
moci a dovolených v letech 1969 až 1983. V lékárně praco-
valo v různých funkcích laborantek, staničních či uklízeček 
mnoho žen. Jen některé si připomeňme: Helena Luňáková, 
Filípka Pánková, Marie Ustohalová, Eva Odehnalová, Dana 
Mořkovská, Julie Dobešová, Marie Palečková, Zlata Navrá-
tilová, Dana Štouračová a další. 

Po dvaceti letech odchází PhMr. Helena Maláčová a 15. 
června 1986 přebírá lékárnu PhMr. Marie Lolová. V roce 1992 
rozhodlo obecní zastupitelstvo o přestavbě někdejší Winike-
rovy vily č. 103, v níž byly zřízeny první jesle na Bystřicku 
a později závodní mateřská škola MEZ Nedvědice, na moder-
ní zdravotní středisko. Nová prostorná lékárna s dobře vybave-
nou laboratoří zde byla otevřena 27. září 1993 a fungovala až 
do letošního roku.

Po mnoha jednáních byla lékárna v budově zdravotního 
střediska uzavřena v pátek 26. srpna 2011 ve 12 hodin. Novou 
lékárnu v bývalé prodejně zeleniny naproti obchodnímu domu 
otevřela PharmDr. Jarmila Fendrychová s odbornou zástupky-
ní PharmDr. Helenou Kollárovou 15. srpna 2011.

S použitím podkladů PhMr. Heleny Maláčové
zpracoval Jiří Šmíd

PhMr. Helena Maláčová
Archiv Jiřího Šmída

PhMr. Marie Lolová v lékárně na zdravotním středisku 
hodinu před ukončením provozu 26. 8. 2011
Foto: Jiří Šmíd

Jiřina Paulíková
Archiv Jiřího Šmída
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12. října uplyne rovných 100 let od okamžiku, kdy spat-
řil světlo světa malíř Alois Lukášek – jedna z nejvýznamnějších 
osobností Nedvědice.

Alois Lukášek se narodil 12. října 1911 ve Zlatkově v ro-
dině řídícího učitele na jednotřídní škole jako jedno z pěti dětí. 
V roce 1917 se rodina přestěhovala do Lhotky u Žďáru nad Sáza-
vou. Ve Žďáru také mladý Alois navštěvoval měšťanskou školu. 
Po jejím ukončení nastoupil do učení v oboru strojní zámečník. 
Po několika měsících se však vše změnilo a Alois Lukášek začal 
studovat v učitelském ústavu v Žatci, kde v roce 1933 úspěšně 
maturoval. 

Léta studií stejně jako období po jejich ukončení nebyly 
lehké. V průběhu studia mu umírá otec, po vystudování nemůže 
Alois sehnat práci ve svém oboru. Proto vyhledává příležitostná 
zaměstnání a pracuje třeba jako lesní dělník. V roce 1934 nastupu-
je na své první učitelské místo do Ostrova nad Oslavou, kde půso-
bí následující dva roky. Následuje kratší působení na málotřídních 
školách v Mirošově a Zvoli nad Pernštejnem. V roce 1937 je jme-
nován řídícím učitelem v Daňkovicích, kde prožije následujících 
devět let.

Od mládí bylo jeho touhou stát se malířem. Při své učitel-
ské anabázi si všímá krásy Vysočiny a projevuje touhu přenést ji 
na plátno. V roce 1945 nastupuje na pražskou Akademii výtvar-
ných umění, kde studuje u profesora Otakara Nejedlého. Po skon-
čení studia působí jako učitel v Jimramově. V roce 1950 přechází 
do Nedvědice, kde působí jako učitel do roku1956, z toho v letech 
1950 – 53 zastává funkci ředitele školy. Nedvědice se zároveň stá-
vá jeho novým domovem. Zde také v roce 1954 uskutečňuje svoji 
první výstavu obrazů pod názvem „Krajina v díle akademického 
malíře Aloise Lukáška“. Představuje se na ní vlastně vůbec poprvé 
na samostatné výstavě celkem 58 olejomalbami, kresbami a akva-
rely. Po ní následují četné další výstavy v Nedvědici a Bystřici nad 
Pernštejnem, ale i ve vzdálenějších místech, jako je např. Nové 
Město na Moravě, Žďár nad Sázavou, Brno, Blansko, Tišnov, 
Praha. V roce 1975 vystavuje i v tehdejší NDR v Berlíně, Dráž-

ďanech a Lipsku, v roce 1977 pak v Sofii, Budapešti, Segedinu, 
v roce 1978 v Havaně.

V roce 1956 se Alois Lukášek stává učitelem základní ško-
ly v Bystřici, od roku 1964 tvoří a pracuje jako výtvarník „na vol-
né noze“. V roce 1977 je jmenován zasloužilým umělcem, u pří-
ležitosti jeho 70. narozenin v roce 1981 je mu propůjčeno tehdejší 
vysoké státní vyznamenání – Řád práce. V roce 1981 je slavnostně 
otevřena Síň odkazu Mistra Aloise Lukáška ve vlastivědném mu-
zeu v Bystřici nad Pernštejnem. 

V publikaci k 650. výročí první zmínky o Nedvědici se 
znalec umění Leopold Pospíšil vyznává ze svého vztahu k Aloisi 
Lukáškovi a jeho dílu: « O malíře Aloise Lukáška se vedly za jeho 
života spory mezi obdivovateli jeho díla na jedné straně a mezi 
odpůrci na straně druhé. Je tomu tak dodnes, ovšem v míře da-
leko menší, protože čas, který uplynul od umělcovy náhlé smrti, 
utlumil oboustranné emoce a umožňuje střízlivé zhodnocení. Měl 
jsem možnost být jeho důvěrným přítelem dlouhá léta, a mohu 
proto vydat zasvěcený soud o něm samotném i o jeho malířském 
díle. Myslím, že nelze oddělit „Lukáška člověka“ od „Lukáška 
malíře“. V obou případech rozhodovalo především jeho srdce. 
Ne nadarmo ho jednou jeden výtvarný teoretik nazval malířem 
zraku a srdce. A opravdu! Lukášek svou rodnou Vysočinu miloval 
a nesnažil se o nic víc než zachytit v daném okamžiku na svých 
obrazech její prchavou krásu rozloženou v běhu času čtyř ročních 
období. Chápal to jako službu svému kraji. Tvrzení o sobě jako 
o velkém Mistru krajinářského umění odmítal se slovy: „Já jen 
maluji obrázky, které se lidem líbí.“ Ovšem právě v této skrom-
né větě se zračí jeho velikost umělecká i lidská. Lukášek nikdy 
nerozvíjel vznešené teorie o umění a umělcích. Cítil se tvůrčím 
dělníkem, jehož práce je prostá a samozřejmá jako růst stromu, 
který se rok za rokem větví a košatí do bohaté koruny. Stejně po-
korně projevoval svému rodišti i pomoc mecenášskou. Co všech-
no zařizoval pro obec, okres, kraj (a instituce na vyšší úrovni), se 
snad ani nedá vyjmenovat! Byl nejen velkoryse štědrý ve vztahu 
ke svému rodnému kraji a svým dílem oplácel pozornosti a las-
kavosti jemu prokázané, ale stejně mecenášsky pozorný byl i ke 
svým mnoha malířským kolegům, jejichž díla nedocházela takové 
obliby jako díla jeho. Přízeň svým malířským kolegům projevo-
val nejen hmotně, ale i při hodnocení jejich práce jako předseda 
hodnotitelské komise Svazu výtvarných umělců. Lukáškovi byla 
naprosto cizí profesní řevnivost – mezi umělci tak častá.

Odpůrci jeho díla mu často vytýkali i nadprodukci. Každý, 
kdo mohl poznat Aloise Lukáška zblízka, však ví, že prakticky 
nikdy neodpočíval. Maloval a maloval a na nic jiného neměl čas. 
Práce a zase práce byla tajemstvím jeho tvorby i úspěchu. Velká 
produkce byla však výsledkem jeho temperamentu, vysoké pra-

VýROčÍ NAROZENÍ ALOISE LUkÁškA

Archiv Heleny Krčilové 
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covní kázně, houževnatosti a píle. Lukášek 
tvrdíval, že malování je stejně prosté jako 
každá lidská činnost. Je k němu zapotřebí 
talentu, ale především práce, vytrvalosti, 
vůle, řemeslné zručnosti, znalosti materi-
álu a každodenní praxe. Maloval soustav-
ně a denně víc jak padesát roků! Okamžik 
smrti ho zastihl před načatým dalším plát-
nem. „Za padesát roků se něco namaluje,“ 
tvrdíval. Jednou zastihl při pracovní návště-
vě Brna skupinu brněnských malířů v do-
poledních hodinách v restauraci. „Chlapci, 
co zde děláte?“ prohodil na jejich adresu, 
„malíř má být v ateliéru a pracovat.“

Alois Lukášek byl malíř – kraji-
nář, který „svou krajinu“ nehledal. Jemu 
byla přisouzena, je to území zhruba mezi 
Nedvědicí a Novým Městem na Moravě. 
To je prostor, k němuž byl poután četnými 
vazbami a vztahy. Je to místo, které bylo 
jeho osudem, jeho životním naplněním. Je 
to kraj, který k němu mluvil. Lukášek jako 
malíř jen naslouchal jeho osobité kráse. Pro 
ni byl ochoten dobrovolně náležet k oněm 
malířům, kteří se dali svou krajinou plně a trvale ovládat. V tomto 
duchu předával své dílo pozorovateli. „Ať mluví za mne a třeba 
i proti mně,“ říkával.

Profesionální teoretici umění se již mnohokrát pokoušeli 
hodnotit Lukáškovo dílo i Lukáška – umělce a zařadit je do pří-
slušných výtvarných kategorií. Od takového hodnocení však není 
možno oddělit Lukáška – člověka. Jeho dílo totiž přímo tryská 
z lidové prostoty, z ryzí pracovitosti. Tyto vlastnosti Lukášek urči-
tě přijímal již s mlékem drsného a prostého kraje, z něhož vzešel. 
„Nemohu malovat něco, k čemu bych neměl citový vztah, co by 

mne malířsky neupoutalo, co by u mne nevzbudilo touhu vyjádřit 
silný osobní zážitek. Věřím, že můj prožitek je schopen vyvolat 
tytéž pocity u diváka.“ »

Alois Lukášek zemřel 14. dubna 1984.
U příležitosti 100 let od narození Aloise Lukáška probíhá 

až do 13. října 2011 v galerii Jamborova domu v Tišnově výstava 
jeho obrazů. Výstavu pořádá MěKS Tišnov ve spolupráci se spo-
lečností Art Periscope. Otevřeno je v úterý až pátek od 12 do 17 h, 
v sobotu a v neděli od 10 do 17 h. Část výstavy je prodejní.

Antonín Špaček

Před dvěma sty padesáti léty postihla Nedvědici zřejmě 
největší povodeň, která je písemně zaznamenána pamětníky. Se 
zprávou o povodni a jejich následcích se setkáváme v záznamech 
nedvědických, černvírských a doubravnických. Asi nejvýstižněji 
popisuje tuto událost zápis uložený v archivu městečka Doubrav-
níka. Zde je uvedeno: „Přišla taková voda veliká, která nebyla již 
oddávna, však ale v tomto času tohoto 1761 roku, dne 21. února 
o sedmi hodinách navečír se přivalila a náš most, kterej je na lou-
ky, však ale od strany louk, z toho konca jej podemlelo, tak se ce-
lej naklonil. Však ale Bůh všemohoucí nám jej zachránil, že nám 
přeci zůstal, však ale černvírský most shodila dolů a vodnesla jej 
až ke koncu mlynářovýho pola černvírskýho. Mlynářovi černvír-
skýmu se utopilo 16 ks skopovýho dobytka a jedna jalovice a čty-
ry koze. V Nedvědici mnoho domů zanesla kamením, že střecha-
mi do svejch domků chodit musili, pod zámkem u mlejna vzalo 
kamení most, u mlejna přes tři kopy klad vzala pod zámkem.“ 

Kronika školy v Nedvědici uvádí ještě jednu povodeň. Ta 
měla být roku 1721, tedy před 290 lety. Rozvodněná Krčínka teh-
dy vzala dřevěnou školu, postavenou v roce 1658. Budova stála na 
pravém břehu Krčínky nedaleko Císařské studánky. Přesto nebyla 
tato povodeň tak rozsáhlá.

Velká povodeň v roce 1761 ovlivnila celou řadu význam-
ných staveb. Z uvedeného popisu vyplývá, že velká voda s ka-
mením šla Nedvědičkou. Krytý dřevěný most, který známe ze 
zadního Pernštejna, byl postaven v šedesátých letech 19. století 

zřejmě na místě původního mostu, který dle záznamu vzala po-
vodeň. Most byl důležitý pro kočárovou cestu vedoucí od hradu 
Pernštejna k Sejřku.

To, že povodeň poškodila domy v Nedvědici, dokazuje, že 
musela projít Krčínem. Jen tam byly domky blízko vody a bez 
ochrany zvýšeným břehem. Vždyť regulace Krčínky pochází z tři-
cátých let minulého století. Do té doby se voda při každém vzed-
mutí rozlévala do domů a zahrádek.

Povodeň dle záznamu poškodila i dřevěný krytý most přes 
Svratku v Černvíru. Dosud se často uvádělo, že most byl postaven 
v roce 1718 a v původní podobě je zachován. Doklad o povodni 
ale ukazuje, že sloupek, na němž je letopočet 1718 vytesán, sice 
pochází z původního mostu, ale ten byl po povodni v roce 1761 
znovu do mostní konstrukce vsazen. Most byl tedy v dosti velkém 
rozsahu přestavěn.

Osud doubravnického mostu přes řeku Svratku je rovněž 
zajímavý. Byl také dřevěný a krytý. Setkáváme se s ním na něko-
lika vedutách Doubravníku. Byl nedaleko kaple sv. Anny u souto-
ku Svratky s Rakoveckým potokem. Cesta k Černvíru byla pozdě-
ji ale vedena v současné trase a most pozbyl významu. Ve zprávě 
o povodni se také píše, že most je na louky a ne k Černvíru.

Jedna povodeň před 250 lety a kolik přinesla problémů 
a změn.

Jiří Šmíd

POVODEň PřED 250 LETY

Archiv Heleny Krčilové
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Požár na Skoroticích

Dne 24. června 2011 byl vyhlášen sirénou poplach v 18 h 
51 minut. Jednotka vyjela s cisternou CAS 32 Tatra 815 v 18 h 55 
minut. Za ní vyjela AVIA DA 12. U hořícího objektu ve Skoroti-
cích byla cisterna v 19 h a 2 minuty. Hořely hospodářské budovy 
navazující na rodinný domek. Naše jednotka byla na místě po-
žáru první a zásah byl prováděn v dýchacích přístrojích. Zásahu 
se zúčastnili: s cisternou - Miroslav Havránek, Petr Vejrosta, Ivan 
Mitáš, Petr Konečný; s Avií - Jiří Blecha, František Holešovský, 
Dušan Ondráček a Martin Kytner.

Nedvědické hasiče potěšil děkovný dopis starosty obce 
Skorotice Ing. Romana Knopa, ze kterého vyjímám: „Na místo 
požáru se ve velice krátké době jako první dostavila jednotka 
z Nedvědice, která se okamžitě pustila do boje s plameny. Poda-
řilo se jim oheň zastavit na místě, kde hrozilo vznícení obytného 
domu. Po příjezdu ostatních hasičských sborů z okolí se jim spo-
lečným úsilím podařilo oheň uhasit. Tímto bychom chtěli poděko-
vat nedvědickým hasičům za rychlý zásah a uklidňující zjištění, 
že je zde taková jednotka, která je schopna dostat se k požáru včas 
a v případě potřeby účinně zasáhnout.“

Skříň na slavnostní prapor hasičů

V zasedací místnosti v požární zbrojnici byla nainstalová-
na prosklená skříň na slavnostní prapor Sboru dobrovolných hasi-
čů Nedvědice, který sbor získal v loňském roce. Atypickou skříň 
- vitrínu - dodal a namontoval Stanislav Kytner – výroba nábyt-
ku v Nedvědici. Speciální sklo dodal REON TECH s. r. o. Václav 
Ondra v Nedvědici. Hasiči děkují oběma pánům za vzornou do-
dávku a sponzorský příspěvek na její pořízení. 

Umývání silnic

Stalo se již zcela běžným umývání vozovek a chodníků 
v Nedvědici v návaznosti na postup prováděné kanalizace. Mo-
dernizovaná technika – cisterna CAS 32 Tatra 815 se stříkací liš-
tou jistě dobře slouží obci a jejímu vzhledu a pořádku při tak velké 
stavbě.

Návštěva mladých hasičů z Německa

V úterý 16. srpna přijeli na pozvání hasičů do Nedvědice 
mladí hasiči z družebního města Schmölln ve Spolkové republi-
ce Německo. Město Schmölln leží mezi městy Gera a Chemnitz 
v bývalé Německé demokratické republice. Z těchto dob také po-
chází dohody o spolupráci měst a hasičských sborů. Náš sbor za-
jišťoval jednodenní program pro družební sbor Dolní Loučky, kte-
rý hostil mladé hasiče celý týden. Program byl zahájen na hradě 
Pernštejně, kde hosty osobně přivítal kastelán hradu Jakub Škra-
bal, kterému chceme tímto zvláště poděkovat. Hradem pak hasiče 
prováděla Kristýna Čermáková. Z Pernštejna jeli mladí hasiči pod 
vedením náměstka starosty sboru Antonína Ondráčka do Bystři-

hASIčI INFORMUJÍ

Požár ve Skoroticích
Foto: Petr Konečný

Požár ve Skoroticích
Foto: Petr Konečný

Skříň na slavnostní prapor hasičů
Foto: Jiří Šmíd
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ce nad Pernštejnem a na rozhlednu u Karasína. Odtud po prohlíd-
ce pokračovali na Vírskou přehradu a do Nedvědice, kde byli oče-
káváni v hasičské zbrojnici. Všichni hosté byli s programem vel-
mi spokojeni.

Účast na soutěži v Lískovci

Sbor dobrovolných hasičů Lískovec pořádal 20. srpna 2011 
oslavu 60 let od založení hasičského sboru a současně 11. ročník 
SENIOR CUP, tedy soutěže pro hasiče starší 40 let. V dobře obsa-
zené soutěži získalo nedvědické družstvo páté místo.

Jiří Šmíd

Někdy si říkám, kde to vlastně žijeme. Myslím si, že vět-
šina lidí má ráda kolem sebe pěkné, čisté a upravené prostředí. 
Každý chce mít zametený chodník, po kterém chodí, posekaný 
trávník, a když je někde květinový záhon, tak chceme, aby byl 
upravený a nerostl v něm plevel. Předpokládám, že se to týká jak 
bezprostředního okolí našeho obydlí, tak i míst vzdálenějších, 
kam jdeme na procházku, kudy chodíme do práce nebo například 
na nákup. Je samozřejmé, že se najdou i tací, kteří se po okolí moc 
nerozhlížejí a kterým je úplně jedno, kde co odhodí. 

Letos jsem se však setkala s případem, kdy nevím, do které 
kategorie dotyčného zařadit. Na jaře letošního roku jsem zakoupi-
la čtyři sazenice jehličnanů a zasadila je do betonových květináčů 
u obchodu potravin paní Palečkové. Asi po měsíci se dva stromeč-
ky ztratily. Váhala jsem, zda koupit nové, nebo nechat květináče 
prázdné. Vyhrála volba první a tak byly opět osazeny všechny 
čtyři květináče stromečky. Po nějaké době však opět dva zmizely. 
Nyní nevím, zda to odstranil člověk, kterému tam ty stromečky 
z nějakého neznámého důvodu vadily, anebo se někomu hodily do 
zahrádky. Pokud je to milovník hezkého kolem sebe, pak mi není 
jasné, proč překazí, aby se okem potěšil i někdo jiný. 

V současné době jsou dva květináče bez stromečků a opět 
řeším dilema, zda je znovu dokoupit. 

Zdena Kincová

CO SE TO kOLEM NÁS DĚJE

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 %).

Návštěva mladých hasičů z Německa
Foto: Luboš Pokorný

Foto: Antonín Špaček


