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VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 1 ROČNÍK 6 BŘEZEN 2012

Vážení spoluobčané,

obsah letošního prvního čísla Zpravodaje se rodí v době, 
která nás trápí nejen silnými až extrémními únorovými mrazy se 
vším, čím nám takový průběh zimy znesnadňuje běžný život, ale 
trápí nás také dlouhodobě neuspořádanými a rozháranými pomě-
ry na naší politické scéně, které se následně negativně promítají 
do celkových nálad ve společnosti, ovlivňují její morální úroveň 
a bezpochyby jsou jednou z hlavních příčin špatného stavu naší 
ekonomiky.

Již delší dobu většina z nás s napětím i obavami sleduje 
připravovaná ekonomická opatření a státní reformy. Někteří z nás 
jistě chápou jejich potřebnost, mnozí zase s jejich prováděním ne-
souhlasí a všichni s určitými obavami očekáváme, co nám všech-
ny ty novoty připraví do každodenního života. Mnohé novinky 

však čekají nejenom nás občany, ale také pracovníky ve veřejné 
správě, konkrétně zaměstnance městských a obecních úřadů. Jen 
namátkou uveďme zahájení odpisování majetku od 1. ledna 2012, 
změny ve zdanění a vykazování DPH, velmi rozpačitě a kostrbatě 
pokračující elektronizaci veřejné správy, stále narůstající četnost 
a objem statistických či jiných oznamovacích povinností vůči 
nadřízeným složkám veřejné správy a různým státním či polostát-
ním organizacím. To vše je třeba zvládnout vedle snahy zajistit 
co nejlépe běžný chod obecních a městských úřadů, zajistit ma-
ximum služeb pro občany a v rámci časových a kompetenčních 
možností se spolu s volenými představiteli měst a obcí podílet na 
organizaci kulturních, sportovních a společenských akcí a také na 
rozvoji měst a obcí. Nedvědice v tomto směru není výjimkou. Je 
však do určité míry výjimkou v tom smyslu, že všechny agendy 
a činnosti zajišťují v Nedvědici zaměstnanci, jejichž počet je v po-
rovnání s počtem zaměstnanců na obecních úřadech srovnatelně 
velkých obcí většinou o jednoho, někdy dokonce o dva nižší. Veš-
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keré činnosti a služby tak v Nedvědici zajišťují zaměstnanci úřadu 
díky zdravému patriotismu, často však za cenu přesčasových ho-
din, nošení si práce domů a také vykonáváním činností nad rámec 
běžných pracovních povinností. V souvislosti se záplavou admi-
nistrativních povinností u dokončovaných velkých projektů, ale 
také v souvislosti s dalšími připravovanými projekty a s tvorbou 
žádostí o dotace na jejich přípravu a realizaci průběžně řešíme 
otázku jak všechny tyto činnosti zvládnout. Vzorem nám může 
být sousední Bystřice, která je v tvorbě a realizaci projektů dlou-
hodobě úspěšná, stejně jako při získávání finančních prostředků 
z nejrůznějších dotačních titulů. Tam se uvedené činnosti věnuje 
jeden ze zaměstnanců města a je nesporné, že se Bystřici investice 
do takového zaměstnance vyplatila a stále vyplácí.

Výše zmíněnými celostátními reformami se nechci ani ne-
budu zabývat, ale rád bych uvedl informace, které se týkají eko-
nomiky obce, týkají se opatření, která může obec (zčásti i občané) 
ovlivnit a která mají dopad i na peněženky nás občanů.

Jak jsem uváděl v minulém čísle Zpravodaje, schválený 
rozpočet městyse na rok 2012 je vlivem dokončování našich vel-
kých projektů a nutnosti dofinancovat z našich vlastních zdrojů 
obdržené státní či evropské dotace velmi omezený a napjatý. Na 
druhé straně jsme, myslím, schválili rozpočet vyvážený a také 
zvládnutelný. I přes nelehkou finanční situaci, která nás v průběhu 
roku 2012 čeká, nepřistoupilo zastupitelstvo na rozdíl od někte-
rých jiných měst a obcí na filosofii získat alespoň část chybějí-
cích finančních prostředků z peněženek občanů. Předpokládám, 
že většina z Vás již ví, že pro rok 2012 městys nezvyšoval koefi-
cient pro výpočet daně z nemovitostí, nezvyšoval ani poplatek ze 
psů, žádný z místních poplatků za užívání veřejných prostranství. 
Již od roku 2007 také zůstává v nezměněné výši 450,- Kč i po-
platek za komunální odpad. Poplatek za komunální odpad jsme 
nemuseli zvyšovat mimo jiné proto, že většina našich spoluobča-
nů si již zvykla na třídění odpadů, považuje třídění za přirozené 
a samozřejmé. Vytříděním všeho, co nemusí přijít do popelnic - 
tedy skla, papíru, plastů, elektroodpadu, odevzdáváním textilu do 
sbírky Diecézní charity, odevzdáváním velkoobjemového odpadu 
organizovaného 2x ročně obcí a od roku 2011 konečně tříděním 
bioodpadu - se daří nejen nezvyšovat množství nejdražšího odpa-
du (nevytříděného), ale odevzdáváním vytříděného odpadu získá-
váme i značné finanční bonusy za třídění, které provoz systému 
sběru, svozu a likvidace odpadů výrazně zlevňují. Opět tedy ape-
luji na Vás všechny - třiďme vše, co třídit lze, a veďme ke třídění 
i ty, kteří tuto činnost ještě neberou příliš vážně. K problemati-
ce odpadů ještě jedna informace, která se týká bioodpadu. Jistě 
jsme všichni na podzim minulého roku ocenili rozmístění 16 ks 
hnědých kontejnerů na bioodpad a jejich vyvážení 2x týdně. Na 
základě vlastních zkušeností i četných oprávněných připomínek 
od občanů jsme počítali od jara 2012 nejen se zachováním této 
služby, ale také s navýšením počtu kontejnerů. Ne však za každou 
cenu. V lednu nám svozová firma oznámila navýšení ceny za tuto 
službu na čtyřnásobek. Tato nabídka je pro nás nepřijatelná nejen 
z hlediska morálního, ale hlavně z pohledu nárůstu nákladů na 
zajištění této služby oproti roku 2011. Přes výše uvedené uděláme 
maximum pro to, abychom mohli tuto službu i nadále zajišťovat. 
V době uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje se věc rýsuje tak, že sběr 
bioodpadu zajistí jiná svozová společnost, rozmístěno bude bo-
hužel opět pouze 16 kontejnerů (objem 1100 litrů místo loňských 
770 litrů) a vyváženy budou pouze 1x týdně. I přes uvedené bude 
cena za tuto službu od 1. 5. 2012 do 31. 10. 2012 asi 70 tis. Kč, 
což je přibližně dvojnásobek loňské úrovně, ale současně asi po-
loviční úroveň ceny, kterou nabídla společnost van Gansewinkel.

Tradiční informace o našich velkých projektech tentokrát 

jen stručně. Práce na kanalizaci nebyly po Novém roce do uzávěr-
ky tohoto čísla zahájeny, a proto jsme se věnovali administrativ-
ním činnostem. V únoru byly konečně zkompletovány všechny 
podklady a bylo požádáno o vydání kolaudačního rozhodnutí na 
lokality K Černvíru a Vejpustek. Následovat bude koncem břez-
na žádost o kolaudaci obou stran Krčína. Také projekt Naučných 
stezek pokračoval v zimním období především administrativními 
činnostmi – byly dokončeny texty na infotabule, dokončena byla 
rovněž obsahová část brožury. Mimo uvedené probíhala v provo-
zovně zhotovitelské firmy výroba mobiliáře a pracovníci městy-
se čistili od náletových dřevin místa, kde bude mobiliář v jarních 
měsících umístěn. Projekt zateplení ZŠ byl stavebně ukončen za-
čátkem ledna položením vodorovné izolace na půdě budovy B, 
administrativně pak převzetím stavby od zhotovitelské firmy o tý-
den později. Následný audit ze strany pracovníků Státního fondu 
životního prostředí proběhl bez závad, což jistě potěšilo všechny, 
kteří jsme se na vlastní realizaci projektu více než půl roku podí-
leli. Menší nadšení však sdílíme z kvality práce odvedené staveb-
ní firmou. Několik závad bylo sepsáno již při předávání stavby 
a jejich odstranění budeme řešit v jarních měsících. Další závady 
se projevily „díky“ silným mrazům v první polovině února. Vě-
řím, že se nám i tyto nepříjemnosti podaří úspěšně dořešit. Ke 
stavebnímu ruchu v základní škole patří i informace o tom, že rada 
městyse rozhodla provést kompletní přeložení střechy na budově 
B, která je ve velmi špatném stavu. Práce budou zahájeny co nej-
dříve, avšak v závislosti na průběhu počasí.

Z dalších činností stojí za informaci zahájení projekčních 
prací na stavbu chodníku z Černvíra do Nedvědice (jedná se o pro-
jekt Mikroregionu Pernštejn), na realizaci opatření ke zklidnění 
dopravy na silnici mezi křižovatkou pod železničním přejezdem 
a výjezdem z obce směrem k Bořinovu. Zadány byly též projekční 
práce na stavbu čtyř krátkých úseků kanalizace. Hledáme rovněž 
cestu jak realizovat projekty, které by přinesly úsporu provozních 
nákladů, jako jsou náklady na elektřinu, plyn apod. V tuto chvíli 
patří mezi priority úprava topného systému v budovách základ-
ní školy a kompletní výměna veřejného osvětlení za LED světla. 
Z pohledu obce je významnou aktivitou snaha o opětovné plné 
obsazení všech prostor zdravotního střediska. Věřím, že nejenom 
já mám radost z relativně rychlého „znovuobsazení“ prostor bý-
valé lékárny. Snad služby tam poskytované ocení a hlavně využijí 
mnozí z Vás. Popřejme společně novým nájemcům početnou kli-
entelu a úspěšné podnikání. Bohužel zatím stále nejsme úspěšní 
ve snaze zajistit pro Nedvědici praktického zubního lékaře. Úsilí 
o obsazení zubní ordinace určitě nevzdáváme a věřím, že dříve či 
později budeme úspěšní a už nebudeme muset dojíždět do zubních 
ordinací do více nebo méně vzdálených měst či obcí. Chtěl bych 
poděkovat všem, kteří průběžně dávají tipy na možné zájemce 
o působení v Nedvědici, pomáhají radou, kontakty apod. na rozdíl 
od těch, kteří před komunálními volbami veřejně obsazení ordina-
ce slibovali, ale tím jejich aktivita skončila.

V období prosinec až únor proběhlo v Nedvědici několik 
kulturních, sportovních a společenských akcí. Jako vždy bych rád 
a upřímně poděkoval všem dobrovolníkům a obětavcům, kteří 
uvedené akce připravili. Věřím, že jim jejich chuť do práce ještě 
dlouho vydrží. Mimo jiné i proto, že 3 - 4 nejvýznamnější z připra-
vovaných akcí byly či budou zařazeny do republikového seriálu 
akcí v rámci projektu „Pernštejnský rok“, který organizuje Národ-
ní památkový ústav na území bývalých pernštejnských dominií, 
tedy především v Praze, na Pardubicku, Pernštejnsku a Přerovsku.

Závěrem Vám všem přeji mnoho optimismu do následu-
jícího období a nám všem brzký příchod jara a pěkného počasí.

Ing. Pavel Vejrosta
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INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE NEDVĚDICE

Od uzávěrky minulého čísla Zpravodaje se uskutečnilo jedno jed-
nání Zastupitelstva městyse (ZMN), a to dne 5. 3. 2012:
ZMN č. 6 dne 5. 3. 2012:
 - vzalo na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulých jednání 
ZMN
 - vzalo na vědomí zprávu z rady od posledního zastupitelstva
 - schválilo uzavření úvěrové smlouvy č. 0336962449 s Českou 
spořitelnou na přijetí úvěru ve výši 4.500.000,- Kč na dofinanco-
vání projektu „Kanalizace“ s dobou splatnosti 3 roky od podpi-
su úvěrové smlouvy, s odloženou první splátkou do ledna 2013 
a úrokovou sazbou 2,38 % p. a.
 - ZMN pověřilo starostu podpisem smlouvy o poskytnutí úvěru
 - schválilo předložení žádosti o poskytnutí úvěru ze stavebního 
spoření ve výši 500 tis. Kč k ČMSS. Současně schválilo pod-
mínky poskytnutí úvěru a pověřilo starostu jednáním o smlouvě 
a jejím podpisem

 - schválilo rozpočtová opatření č.1,2 a 3/2012
 - schválilo prodej pozemku p. č. st. 362 v k. ú. Nedvědice o výmě-
ře 18 m² manželům Jaroslavu a Dagmar Houdkovým, Nedvědice 
376 za cenu 50,- Kč/m². Náklady na vypracování kupní smlouvy 
a vklad do KN uhradí kupující
 - odložilo jednání o prodeji pozemku p. č. 756/11 v k. ú. Nedvědi-
ce o výměře 696 m²
 - schválilo převod výsledku hospodaření hospodářské činnosti za 
rok 2011 ve výši 444.182,99 Kč na běžný účet městyse Nedvě-
dice
 - schválilo navýšení příspěvku základní škole na opravu střechy 
na budově B o částku 950 tis. Kč
 - schválilo změnu zřizovací listiny Základní školy a mateřské ško-
ly Nedvědice, okres Brno venkov, příspěvkové organizace - pří-
loha č. 1

Ing. Pavel Vejrosta

V období od uzávěrky minulého čísla Zpravodaje se Rada 
městyse Nedvědice (RMN) sešla 5 x (č. 26 - 30) a mimo jiné jed-
nala o následujících záležitostech:
 - schválila smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK 
č.11074/11/OKH na opravy havarijního stavu chodníků v centru 
městyse Nedvědice
 - schválila uveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. st. 362 v k. ú. 
Nedvědice o výměře 18 m²
 - schválila rozpočtové opatření č. 14/2011
 - schválila pronájem jeviště sokolovny p. Hlucháňovi od 1. 12. 
2011 do 30. 6. 2012 vždy v sobotu a v neděli za jednorázovou 
úhradu 700,- Kč
 - schválila prominutí poplatku za pronájem sokolovny HC Nedvě-
dice dne 9. 12. 2011
 - schválila pronájem sokolovny SK Pernštejn Nedvědice dne 
24. 2. 2012 na uspořádání 7. fotbalového plesu a současně schvá-
lila prominutí poplatku za pronájem sokolovny.
 - schválila prominutí poplatku za pronájem sokolovny MO ČZS 
ve dnech 25. - 27. 11. 2011
 - schválila nové nájemní smlouvy k bytům na obchodním domě
 - schválila zveřejnění záměru na pronájem pozemků dle přilože-
ného soupisu

 - schválila dodatek č. 1 k vnitroorganizační směrnici MN - Účetnictví
 - schválila vnitroorganizační směrnici MN - Odpisový plán
 - schválila doplnění Ceníku MN
 - schválila pronájem zasedací místnosti radnice Casting studiu Ci-
ne-jessy, Praha na den 6. 1.
 - 2012 v době od 15:00 do 19:00 hodin za podmínek dle ceníku
 - schválila nájemní smlouvu na pronájem prostorů zdravotního 
střediska paní Petře Ševčíkové od 1. 1. 2012
 - schválila uzavření podnájemní smlouvy na pronájem části pro-
najatých prostor v bývalé lékárně zdravotního střediska
 - vzala na vědomí informace o podaných žádostech o dotace pro 
rok 2012
 - průběžně projednávala stav realizace tzv. velkých projektů
 - průběžně projednávala detaily připravované projektové doku-
mentace na stavbu chodníku z Černvíru do Nedvědice a opatření 
ke zklidnění dopravy na hlavním průtahu Nedvědicí
 - vzala na vědomí informace Celního úřadu k povinnostem subjek-
tů prodávajících alkohol na kulturních a společenských akcích
 - schválila proplacení části nákladů, vynaložených na opravy pro-

stor bývalé lékárny ve zdravotním středisku. Náklady budou 
uhrazeny na základě faktury do výše 39.900,- Kč vč. DPH
 - opakovaně projednávala finanční bilanci a cash flow na rok 2012 
v souvislosti s dofinancováním realizace tzv. velkých projektů
 - doporučila zastupitelstvu schválit smlouvu s ČMSS o poskytnutí 
úvěru ve výši 500.000,- Kč
 - doporučila zastupitelstvu schválit smlouvu s Českou spořitelnou 
o poskytnutí úvěru ve výši 4.500.000,- Kč (oba úvěry na dofi-
nancování „velkých projektů“ v roce 2012)
 - projednávala účast Nedvědice v projektu „Pernštejnský rok“
 - schválila uveřejnění záměru na prodej pozemku p. č. 756/11 v k. ú. 
Nedvědice
 - projednávala postavení Nedvědice a možnosti její maximální pro-
pagace jako turisticky atraktivní lokality. V této souvislosti projed-
návala možnosti Nedvědice v rámci regionů Tišnovsko a Bystřicko
 - opakovaně jednala o způsobu zajištění svozu bioodpadu v r. 2012
 - schválila likvidaci nalezených předmětů nevyzvednutých v zá-
konné lhůtě
 - vzala na vědomí rozhodnutí MZe ČR o vyjmutí nedvědického 
rybníka z rybářského revíru č. 461310 Nedvědička 1M
 - schválila uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věc-
nému břemenu č. 014990013490/001 se společností E.ON Dis-
tribuce s. r. o., týkající se přípojky NN na pozemek p. č. 633/2 
v k. ú. Nedvědice. Zřízení věcného břemene se týká pozemků 
p. č. 252, 639/1, 639/10, 639/11, 994/7, 994/8 a 1165
 - průběžně projednávala postup vypořádání námitek městyse Ned-
vědice ve věci záměru „Bioplynová stanice Ujčov“
 - schválila pronájem zasedací místnosti radnice paní Janě Hriade-
lové ve dnech 15. - 18. 3. 2012 na uspořádání velikonoční výsta-
vy za podmínek dle Ceníku MN
 - vzala na vědomí vyúčtování finančního příspěvku městyse Ned-
vědice Diecézní charitě Tišnov v roce 2011
 - doporučila ZMN schválit navýšení příspěvku základní škole na 
opravu střechy na budově B o částku maximálně 950 tis. Kč
 - doporučila ZMN schválit investici „Parkoviště pro hrad Pernštejn“
 - projednala doručené žádosti o přijetí do pracovního poměru jako 
hlídač parkoviště na hradě Pernštejn a rozhodla o výběru vhod-
ných osob
 - vzala na vědomí oznámení o projednání návrhu zadání územního 
plánu Nedvědice

Ing. Pavel Vejrosta
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INFORMACE k MÍSTNÍM pOplATkůM V ROCE 2012
1) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
(dále jen poplatek za komunální odpad)

Poplatníkem je fyzická osoba, která je na území městyse 
Nedvědice vč. místní části Pernštejn přihlášena k trvalému poby-
tu, vč. občanů přihlášených k trvalému pobytu na radnici na č. p. 
42 a občanů, kteří se v místě trvalého pobytu nezdržují. Poplat-
níkem je rovněž fyzická osoba, která vlastní na území městyse 
Nedvědice stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, 
ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

I pro rok 2012 byla stanovena výše poplatku 450,- Kč na 
osobu či rekreační objekt a rok a bez sankcí se vybírá do 31. 3. 
2012. Po tomto datu, není-li poplatek uhrazen, je vymáhán. V prů-
běhu vymáhání může být poplatek navýšen až na trojnásobek 
a jeho výši značně navyšují také náklady na exekuci, pokud občan 
nechá neplacení poplatku zajít až do tohoto stadia.

2) Místní poplatek ze psa
Poplatníkem je držitel psa. Držitelem je fyzická nebo práv-

nická osoba s trvalým pobytem nebo sídlem na území městyse Ned- 
vědice a místní části Pernštejn vč. občanů, kteří jsou k trvalému 
pobytu přihlášeni na radnici č. p. 42.

Poplatek ve výši 300,- Kč, resp. 200,- Kč za rok se vybírá 
bez sankcí rovněž do 31. 3. 2012. Také u tohoto poplatku bude 
v případě jeho neuhrazení do 31. 3. 2012 přistoupeno po tomto 
datu k vymáhání.

3) poplatek za užívání veřejného prostranství
Tento poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného pro-

stranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístě-
ní dočasných staveb a zařízení sloužících k poskytování prodeje 
a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, za-
řízení cirkusů, lunaparků a podobných atrakcí, umístění skládek, 
vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostran-
ství pro kulturní, reklamní a sportovní akce.

poplatníkem jsou fyzické i právnické osoby, které užívají 
veřejné prostranství výše popsaným způsobem.

Veřejné prostranství je zjednodušeně řečeno každé pro-
stranství na území městyse Nedvědice vč. místní části Pernštejn, 
které je volně přístupné, tedy opět zjednodušeně řečeno není nijak 
ohrazeno či oploceno. Veřejným prostranstvím je každé výše po-
psané prostranství bez ohledu na jeho vlastnictví, tedy i pozemky 
ve vlastnictví soukromých fyzických či právnických osob.

Sazba poplatku se vyměřuje za každý započatý den užívá-
ní a každý započatý m² užívání veřejného prostranství:
- za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje 10,00 Kč
- za umístění zařízení sloužícího pro poskytování služeb 3,00 Kč
- za umístění stavebního zařízení 0,50 Kč
- za umístění reklamního zařízení do 5m² 10,00 Kč
 nad 5 m² 20,00 Kč
- za umístění skládky stavebního materiálu 1,00 Kč
- za umístění cirkusů, lunaparků a podobných atrakcí 5,00 Kč

Paušální částkou jsou dále stanoveny poplatky:
- za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobil

500,00 Kč/rok
- za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro nákladní automobil

1.000,00 Kč/rok
- za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro vlek

700,00 Kč/rok
Splatnost
Při užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 2 dny je po-
platek splatný v den užívání, při užívání po dobu 2 a více dnů 
poslední den užívání a poplatek stanovený paušální částkou je 
splatný do 31.12. kalendářního roku.

Uhraďte, prosím, svoje poplatky včas a předejděte tak vzniku si-
tuací, které jsou nepříjemné nejenom pro Vás, ale i pro pracovnice 
úřadu městyse.

Ing. Pavel Vejrosta

Každým rokem se mezi obyvateli Nedvědice řeší proble-
matika pálení biologického odpadu. Žádný právní předpis, který 
by tuto činnost povoloval nebo výslovně zakazoval, neexistuje. 
Pálení odpadu obecně zakazuje zákon č. 185/2001 Sb. o odpa-
dech v platném znění, problematiku ovzduší řeší zákon č. 86/2002 
Sb. o ochraně ovzduší v platném znění. Zákon č. 133/1985 Sb. 
o požární ochraně v platném znění fyzickým osobám (občanům) 
výslovně nezakazuje pálení trávy, listí nebo větví na hromadách.

Ovšem zákon o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. v § 3 Po-
vinnosti právnických a fyzických osob odstavec 5 říká následují-
cí: „V otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených 
grilovacích zařízeních lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché 
rostlinné materiály a plynná paliva určená výrobcem, přičemž 
uvedená paliva nebo materiály nesmějí být kontaminovány che-
mickými látkami. Obec může obecně závaznou vyhláškou stano-
vit podmínky pro spalování rostlinných materiálů podle § 50 odst. 
3 písm. a) nebo jejich spalování zakázat, pokud zajistí jiný způsob 
pro jejich odstranění podle zvláštního právního předpisu.“

Městys Nedvědice, i když zajišťuje jiný způsob odstranění 
biologického odpadu, o vydání obecně závazné vyhlášky, která 
by upravovala pálení biologického materiálu, zatím neuvažuje. 

Množství biologického odpadu většinou převyšuje kapacity kon-
tejnerů k tomu určených a omezit pálení na určité dny či hodiny se 
zdá být kontraproduktivní vzhledem ke vhodným povětrnostním 
podmínkám. Z tohoto důvodu bychom chtěli vyzvat spoluobčany, 
aby zvážili nutnost spalování biologického odpadu, zda jej nemo-
hou, za obětování poměrně malého prostoru, zkompostovat.

Rozptylové podmínky v Nedvědici jsou bezesporu proble-
matické, a proto, když už se někdo rozhodne pro pálení, měl by se 
držet několika zásad:
 - spalovat pouze suchý rostlinný materiál (dle zákona č. 86/2002 
Sb.)
 - spalovat v době dobrých rozptylových podmínek (neprší, není 
inverze nebo úplné bezvětří)
 - spalovat při vhodném směru větru, aby kouř zbytečně nezamořo-
val většinu území obce
 - spalovat při intenzivním hoření, kdy se minimalizuje množství 
kouře a hlavně doba spalování

Apelujeme tímto na všechny spoluobčany, aby jim nebyla 
lhostejná kvalita ovzduší v Nedvědici, která ovlivňuje zdraví nás 
všech a zejména našich dětí.

Pavel Štarha

PÁLENÍ bIOLOgICkéhO ODPADU
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Mrazivý průběh počasí v prvních týdnech letošního roku 
a následné výrazné oteplení v poslední únorové dekádě způsobily 
na mnoha místech v celé naší republice více či méně dramatické 
situace. Výjimkou bohužel nebyla ani Nedvědice. Vedle drama-
tické a medializované situace na Svratce v Tišnově, vedle složi-
té situace na Svratce v Unčíně a na Bobrůvce ve Strážku jsme 
tentokrát i v Nedvědici na vlastní kůži poznali sílu vodního živ-
lu v kombinaci s lámajícími se ledy. Ledová masa se zastavila 
v sobotu 25. 2. 2012 přibližně v 9 hodin ráno uprostřed Krčína 
u domků rodin Havlišových a Balášových. V krátké době se zde 
vytvořil zátaras v délce asi 80 metrů a výška ledové masy rychle 
nastoupala do úrovně opěrných zdí na obou březích. Hrozilo vylití 
vodního toku mimo koryto a vzhledem k blízkosti domů na obou 
stranách hrozilo jejich zaplavení.

Důležitá byla rychlá informace obyvatel Krčína našim 
hasičům. Během pár minut se již několik místních dobrovolných 
hasičů a místních občanů potýkalo za pomocí ručního nářadí 
s ledovými krami o síle až 30 cm. Snaha o přivolání pomoci od 
profesionálních hasičů a zajištění speciálních mechanismů od Po-
vodí Moravy vzhledem k daleko dramatičtějším situacím v Tišno-
vě, Dolních Loučkách, Skryjích, Strážku, Unčíně i jinde nebyla 
úspěšná. Přesto se v průběhu asi dvouhodinové vyčerpávající ruč-
ní práce podařilo prosekat a uvolnit při obou březích úzké průtoky 
pro odtok vody a tím zabránit dalšímu stoupání hladiny. Ledo-

vou masu se nám však uvolnit nepodařilo, a proto jsme se kolem 
poledne rozhodli povolat majitele kolového bagru pana Lukáška 
z Doubravníku. Tomu se podařilo během asi hodiny uvolnit nejen 
uvedený zátaras, ale současně i vyčistit od ker celé koryto Nedvě-
dičky od kamenného mostu až po ústí do Svratky. Množství ledo-
vých ker, které v tu chvíli byly na Nedvědičce výše proti proudu 
a postupně se samovolně uvolňovaly, tak mohlo volně proplout 
Nedvědicí až do Svratky bez toho, že by se kry někde znovu na-
hromadily, a mohly tak způsobit nějaké potíže.

Všichni, kteří se popsanou situací cítili ohroženi, se opět 
přesvědčili, jak je dobré, že máme v Nedvědici pohotové a dob-
ře vybavené hasiče, kteří jsou schopni a ochotni pomoci vždy, 
když je to třeba. Chtěl bych poděkovat zasahujícím hasičům Ivanu 
Mitášovi, Petru Vejrostovi, Tomáši Přesličkovi a Vladimíru Pro-
kopovi. Děkuji Františku Holešovskému a Miloši Kovářovi, kteří 
zajistili příjezd bagru, a jeho majiteli panu Lukáškovi za ochotu 
a rychlou pomoc. V neposlední řadě patří poděkování také paní 
Grycové a paní Zadrobílkové, které nás zásobovaly teplým čajem, 
a podpořily tak naše pracovní úsilí. Když jsme se kolem druhé 
hodiny odpolední rozcházeli, pohled na volné koryto Nedvědičky 
byl velmi příjemný. Ještě jednou děkuji všem, kteří pomohli.

Pavel Vejrosta

lEDY ZAZlObIlY TAké NA kRčÍNĚ

MIkROREgION PERNšTEJN
Stejně jako v minulých letech vstoupil náš Mikroregion 

Pernštejn i do roku 2012 účastí na tradičním lednovém veletrhu 
turistických možností v regionech – REGIONTOUR 2012. Na 
brněnském výstavišti měly svoje expozice všechny kraje České 
republiky, mnoho regionů a mikroregionů, měst, institucí a podni-
katelských subjektů. Veletrhu se zúčastnily také subjekty ze sou-
sedních i vzdálenějších zemí. Za čtyři dny jej navštívilo asi 30 
tisíc návštěvníků.

Mikroregion Pernštejn měl svůj stánek v rámci expozice 
Jihomoravského kraje. Velký zájem o naše propagační materiály 
svědčí o atraktivnosti našeho regionu i o zájmu turistů o něj. Pre-
zentace na Regiontouru je tak jednou z aktivit Mikroregionu, kte-
rou se toto sdružení obcí snaží vedle hradu Pernštejna dlouhodobě 
propagovat a nabízet turistům i další zajímavosti našeho kraje – 
kostel v Doubravníku, dřevěný most a kostel v Černvíru, kostelík 
v Dolním Čepí a mnoho dalších stavebních a především přírod-
ních atraktivit. Věříme, že spolu s dokončením projektu naučných 
stezek a zapojením se do seriálu akcí v rámci Roku Pernštejnů, 

Mikroregion Pernštejn výrazně přispěje i v roce 2012 k podpoře 
a rozvoji cestovního ruchu na Nedvědicku.

Turistické informační centrum

Foto: Antonín Špaček

Foto: Antonín Špaček

Foto: Petra Zbořilová
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Počátkem prosince 2011 se již tradičně uskutečnila 
v místní restauraci Pod Pernštejnem Mikulášská besídka. Sešlo 
se zde mnoho malých i velkých, pro které byl připraven bohatý 
program.

Mikuláš s čertem a andělem si dávali na čas, a tak se chvil-
ka čekání vyplnila programem her a kreslení. Někteří hříšníci po-
slušně seděli u rodičů jako přikovaní, jiní vesele řádili s ostatními 
a tvářili se hrdinně. Jako první nás uvítal roztomilý Mikuláš, za 
ním se krčil pekelně vyhlížející čert a anděl s plným košíkem dob-
rot. Mikuláš si k sobě volal děti sám, každému pak přečetl seznam 
hříchů, ty hodnější i pochválil. Všichni bez rozdílu pak museli 
své rošťárny odčinit nějakou básničkou nebo písničkou. Odměnou 

jim byly balíčky plné dobrot a dárek od organizace ČSSD. V čele 
s Mikulášem, čertem i andělem si pak všichni s úsměvem na tváři 
zadováděli na parketu s DJ Dajou. Mikuláš byl tak veselý a roz-
jařený, že tam určitě tančil až do rána. Anděl rozdával sladkosti 
a konejšil ustrašené. Čert sice vypadal dost pekelně, ale choval 
se vzorně, a tak si děti odnášely z této mikulášské besídky prima 
zážitky.

A rodiče? Ať už utěšovali, konejšili nebo hrozili, všichni 
byli spokojení z veselých a šťastných tvářiček svých ratolestí. Co 
víc si přát? Za pohodový a veselý večer patří všem organizátorům 
velký dík!

Ilona Ročková

27. ledna 2012 jsem se na pozvání paní matrikářky zúčast-
nila besedy „Krajina a lidé českých vesnic rumunského Banátu 
aneb na kus řeči u sousedů“.

S velkým zájmem jsme sledovali vyprávění doplněné ba-
revnými obrázky pana Antonína Nahodila z Předklášteří, který 
v rumunském Banátu byl na návštěvě se starosty z Tišnovska. 
Řekl nám, jak se v roce 1823 čeští kolonisté vydali na vorech po 
Dunaji do Rumunska, aby zde v horách založili vesnice a těžili 
dřevo. Dnes je zde šest českých vesnic, kde žije kolem dvou tisíc 
jejich potomků.

Lidé zde žijící se živí zemědělstvím a chovem dobytka. 
Obdělávají kamenitá políčka za pomoci krav a koní. Obilí se seje 
ručně, mouka se mele na kamenných mlýncích. Zvyky, které si 
z domoviny přinesli jejich předkové, udržují dodnes. Setkat se zde 
s českými koláči, domácími klobáskami a výtečnými sýry je sa-
mozřejmostí.

Ve vesnici Svatá Helena je škola J. A. Komenského, kte-
rá byla postavena v roce 1997 za pomoci českého státu. Místní 
krajané hovoří krásnou češtinou. Chudoba vyhnala za lepším ži-
vobytím do Česka celou generaci obyvatel, takže mladí lidé mezi 

osmnácti a čtyřiceti lety v obci prakticky nejsou.
Cílem cesty starostů z Tišnovska bylo pomoci lidem v tom-

to chudém kraji přivést do oblasti turisty. Jaké jsou jejich poznat-
ky z návštěvy Banátu? Je to nádherná krajina s čistým ovzduším 
a křišťálově čistými horskými bystřinami. Lidé, kteří zde žijí, jsou 
chudí, ale duševní bohatství, které z nich vyzařuje, jim můžeme 
jen závidět.

Beseda se mi moc líbila a již se těším na další na téma 
Island.

Božena Špačková

V zimních měsících proběhly v jídelně základní školy další 
dvě besedy o cestování. První se uskutečnila 27. ledna 2012 a byla 
na téma „Krajina a lidé českých vesnic rumunského Banátu aneb 
na kus řeči u sousedů“. O této besedě si můžete přečíst v následu-
jícím článku Rumunský Banát.

Druhá beseda nás 17. února 2012 zavedla na ostrov Island, 
který je zemí ledu, sopek a termálních gejzírů. Besedou nás prová-
zela paní Božena Sedlářová, která absolvovala okružní cestu kolem 
ostrova. Na fotografiích nám ukázala, že i v neúrodné krajině po 
sopečné činnosti se místy objeví nějaká zajímavá rostlinka. Pláže na 
pobřeží netvoří bílý ani žlutý písek, ale písek černý. Viděli jsme gej-
zíry, ze kterých vroucí voda může stříkat až do výše 20 m a také ně-
kolik nádherných vodopádů. Určitě zajímavý byl i na jednom z nich 
rybí přechod určený pro lososovité ryby, aby se v době tření dostaly 
proti směru proudu řeky. Boženka nám vyprávěla, jak si zahřívali 
ruce nad různými puklinami v zemi, ze kterých stoupalo teplo. Jistě 
zajímavé bylo i pozorování tuleňů a vodních ptáků papuchalků.

Všechny besedy přilákaly poměrně velký počet poslucha-
čů, proto bychom chtěli i příští zimu uspořádat další sérii podob-
ných setkání.

Zdena Kincová

čERTI pOD pERNšTEJNEM

RUMUNSký bANÁT

bESEDy O CESTOVÁNÍ

NAbÍDkA NA DOVOLENOU
Plánujete svoji letošní dovolenou? Turistické informační 

centrum poskytuje služby cestovní agentury a nabízí velký výběr 
pobytových i poznávacích zájezdů z nabídky cestovních kanceláří 
Alexandria, Brenna, Victoria a EXIM TOURS. Zajistěte si svoji 
dovolenou v místě svého bydliště bez nutnosti cestovat do Brna 
či jinam. Přijďte se nezávazně informovat, rádi Vám pomůžeme 
a poradíme s výběrem.

Turistické informační centrum

Foto: Zdena Kincová
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Milí čtenáři, ráda bych 
v tomto čísle Zpravodaje při-
pomněla akci, která se konala 
v prosinci – ve vánočním čase. 
Pomalu se stává tradicí, že se 
před Štědrým dnem koná koncert 
pěveckého sdružení PATRON. 
Toto amatérské těleso založi-
la v roce 2009 Mgr. Petra Glosr 
Cvrkalová. Členy nejsou jen zpě-
váci z Nedvědice, ale i ze Sejřku, 
Tišnova, Věchnova, Kovářové, 
Doubravníku, Ujčova. O tom, že 
se vystoupení sboru těší stále vět-
ší oblibě, svědčí zcela zaplněný 
nedvědický kostel. Letos sesta-
vila paní sbormistryně program 
koncertu z vánočních koled růz-
ných autorů. Zazněly známé čes-
ké koledy Narodil se Kristus pán, Nesem vám noviny, ale obecen-
stvo pozorně naslouchalo i koledám, které vznikly jinde v Evropě 
(Wales, Francie, Anglie).

Musím zde vyjádřit svůj obdiv všem členům sboru. Podali 
opravdu perfektní výkon, za kterým jsou hodiny a hodiny zkou-
šek. Nesmím zapomenout na výborný klávesový doprovod Marie 
Kučerové ze ZUŠ Tišnov. Celkový dojem ještě umocnila výborná 
akustika nedvědického kostela.

Asi ne všichni vědí, že sbor byl v roce 2011 zván k vystou-
pením i do jiných míst. A tak „Patroni“, jak si někdy sboristé říka-
jí, zpívali i v Tišnově a v Prosetíně, pokaždé s velkým úspěchem. 
Přeji celému sboru ještě mnoho úspěšných vystoupení a paní sbor-
mistryni výborné a obětavé pěvce. A vám, kdo jste dosud nena-
vštívili koncert „Patronů“, příští koncert velmi doporučuji. Určitě 
nebudete zklamáni.

Jana Sísová

Bývávalo dobrým zvykem, že se na stránkách tohoto Zpra-
vodaje mohli čtenáři dočíst o kulturních akcích, které proběhly či 
proběhnou. Poslední dobou postrádám výpověď o pár aktivitách, 
o kterých by byla škoda se nezmínit. Značkou „Ideál“ by pocho-
pitelně bylo, kdyby se tohoto úkolu zhostil návštěvník aktivit. 
Poněvadž se ale žádný rodič, prarodič či účastník – pozorovatel 
do uzávěrky tohoto čísla nenašel, připadla tato milá povinnost na 
pořadatele těchto akcí. Nemusím snad zdůrazňovat, že větším pří-
nosem by byl názor účastníka než pohled organizátora.

Tak tedy ohlédnutí: 5. června 2011 proběhl Pyžamový dět-
ský den. Organizátoři, kterým mnozí hned dali jméno „Pyžamov-
ci“, měli na tento den bravurně připravený program a domnívám 
se, že si děti den maximálně užily.

17. září 2011 se konal již tradiční žlebský Pohádkový les. 
Pro pravý efekt hledání pohádkových postav bylo zapotřebí, aby 
časové rozestupy jednotlivých pátracích skupin byly minimálně 
5 minut. To mělo za následek, že se na startovním stanovišti ku-
mulovaly rodiny a někdy stání ve frontě raději vzdaly. Protože 
tento systém časových rozestupů je pro tuto akci klíčový, plánují 
pořadatelé na příští ročník Pohádkového lesa vytvořit atrakce pro 
čekající hledače. Překvapivé pohádkové postavy, jejich nečekaná 
stanoviště a v cíli diplom se sladkostí – to byla zaručená kombina-
ce pro zábavně strávené odpoledne.

Začátkem prosince (4. 12. 2011) uspořádali Přátelé dobré 
zábavy a Nedvědické matky a tety tradiční Mikulášskou nadílku, 
i když tentokrát trochu jinak. Na hodné, převážně nedvědické děti 
čekali u sedmi stolů andělé, kteří jim pomáhali tu s navlékáním 
korálků, tu s vykrajováním ozdob atd. Na pódiu seděl očekávaný 
Mikuláš, který děti obdaroval pouze za podmínky, že čert v pe-
kelné knize nenašel zásadní a nenapravitelný hřích. Některé děti 

vážně udivilo, jak je možné, že právě tento čert ví, že jsem si včera 
nechtěla umýt vlasy nebo dnes ráno zlobil maminku. Inu pořada-
telé se vynasnažili, aby toto předvánoční odpoledne bylo pro děti 
co nejvíce uvěřitelné. A to se, myslím, povedlo.

Poslední akce, o které vás chci zpravit, je zároveň první 
akcí letošního roku. 29. ledna 2012 se podařilo za podpory HC 
Nedvědice uskutečnit Karneval na ledě. Masek zde bruslilo na 
šedesát. Celý karnevalový čas se soutěžilo v družstvech a po krát-
kém představení jednotlivých kostýmů vyhlásili pořadatelé 15 
ocenění. Ovšem každá maska odcházela odměněna malou slad-
kostí a skládačkou veselých zvířátek z brněnských chráněných 
dílen. Nutno dodat, že počasí nám letos vysloveně přálo, a tak si 
lépe prožité odpoledne tohoto data nedovedu představit.

3. března 2012 (tedy po uzávěrce tohoto čísla) nás čeká 2. 
karnevalové odpoledne v místní sokolovně. Vyzývám touto cestou 
všechny návštěvníky, kteří by měli chuť přiblížit tuto akci občanům 
městyse na stránkách tohoto Zpravodaje, nechť se toho ujmou. Poně-
vadž pořadatel má na celou akci vždy jiný úhel pohledu. Minimálně 
měsíc celou záležitost plánuje, shání dobrovolníky, sponzory, vymýš-
lí náplň atd. V okamžiku, kdy se něco nepovede, nevyjde či ztroskotá, 
snaží se vše napravit. Absenci osvětlení v šatně, výpadek proudu kvů-
li přetížení sítě a plno dalších skutečností, které nemile překvapí. To 
vše je nutno co nejrychleji vyřešit. Nikdy nepozná pocity účastníků 
akce, i kdyby tam byl se svými dětmi a užíval si odpoledne s ostat-
ními. Je tedy na místě poprosit rodiče, prarodiče, tety, strýce, aby 
přišli se svým úhlem pohledu. Ani náš ani Váš nebude objektivní, 
poněvadž jde především o prožitek. Nicméně vždy bude přínosem.

A úplně závěrem ještě „maličkost“: všechny tyto akce se 
uskutečnily s podporou Městyse Nedvědice.

Za pořadatele akcí Petra Glosr Cvrkalová

VÁNOčNÍ kONCERT 2011

JINý úhEL POhLEDU

Foto: Antonín Špaček ml.
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Léto 2011 bylo zajímavé. Ostatně každé léto může být 
zajímavé, ale to loňské si (nezaslouženě) vyslechlo tolik nářků: 
„Pořád prší,“ slyšel jsem často, „nic pořádného se nedá dělat, 
to počasí …“ Chudák léto, snažil jsem se mu dodat trochu op-
timismu vlastními aktivitami a musím říci (zde tedy napsat), že 
jich bylo požehnaně. Počasí nepočasí, dalo se leccos, vždyť letní 
aktivity nemusí být spojeny jen se sluníčkem! Na začátku srpna 
jsme se s přítelkyní Ivou vydali na týden za poznáváním Salzbur-
ska. Samotný Salzburg je asi nejvíce spojován s těžbou soli, ale 
také s jedním z nejvýznamnějších hudebníků W. A. Mozartem. 
V průběhu onoho srpnového týdne bylo deštivo. A docela chlad-
no. V rodném domě W. A. Mozarta bylo ovšem velmi příjemně. 
Vystavené exponáty vrátily návštěvníky o dvě a půl století zpátky. 
Prostředí i nás dva vybízelo ke vzpomínání (co vůbec víme o tom-
to hudebním skladateli?), vybízelo však také k jiným úvahám (tuto 
melodii přece známe a líbí se nám). Byli jsme až překvapeni, kolik 
lidí dává svou přítomností najevo úctu k hudebnímu skladateli.

Mohl bych popsat hodně stran Zpravodaje vzpomínkami 
na onen srpnový tý-
den. Zůstanu ale u hud-
by. A u hudebníků. 
V Salzburgu se 152 roků 
po Mozartovi narodil 
Herbert von Karajan. 
Zatímco Mozart našel 
místo posledního odpo-
činku ve Vídni (bylo by 
to další delší povídání 
a psaní), světoznámý 
dirigent von Karajan je 
pohřben na maličkém 
hřbitůvku v Anifu. Anif 
je předměstí Salzburgu.

Cílem naší ná-
vštěvy anifského hřbito-
va nebyl ovšem jen hrob 
Karajanův. Na stejném 
hřbitově je pohřben mu-
zikant, houslista, který 
se narodil a žil od dětství 

do rané dospělosti v Nedvědici, Zdeněk Nečesánek. Bylo to za-
jímavé setkání s „domovem“ několik set kilometrů daleko. Stá-
li jsme s Ivou u hrobu a vzpomínali na roky 2001 a 2002, kdy 
jsem dokončoval text knížky Škola v Nedvědici. Tehdy jsem si se 
Zdeňkem Nečesánkem vyměnil (jen) dva dopisy. Žil a pracoval 
v Jihoafrické republice, kde byl velmi uznávaným hudebníkem. 
Uvedl jsem Zdeňka ve školní knížce mezi významnými žáky ško-
ly a chtěl jsem, aby přečetl text o sobě, abych se nedopustil něja-
kých nepřesností. Kniha o škole už byla v tiskárně před dokonče-
ním, když z jižní Afriky dorazila do Nedvědice zpráva, že Zdeněk 
Nečesánek zemřel.

Rok 2012 je rokem, kdy se ke Zdeňku Nečesánkovi vážou 
dvě výročí: narodil se 1. srpna 1937 a zemřel 11. března 2002. 
Ano, letos by měl (teprve) 75 let, už deset roků však text na hrobě 
rodiny Novak připomíná i den jeho úmrtí.

Cesta do Salzburgu a okolí byla fajn. Kromě vzpomínek na 
muzikanty si budeme určitě připomínat pěknou vesničku Krispl, 
kde jsme bydleli, Berchtesgaden a Kehlstein, kde jsme využili asi 
dvouhodinového vyjasnění k vyhlídce do hlubokých údolí, vzpo-
mínat budeme i na projížďku lodí na Königsee, návštěvu vodopá-
dů u Gollingu a prohlídku ledové jeskyně u Werfen.

Volám tedy s klasikem: „Léto budiž pochváleno!“
Petr Vejrosta

Zdeněk Nečesánek 
se narodil 1. 8. 1937 v Ned- 
vědici v Domkách v č. p. 
131. Na housle se začal 
učit hrát už jako dítě pod 
vedením svého dědečka 
Josefa Loukoty. Vystu-
doval Státní konzervatoř 
a Janáčkovu akademii 
múzických umění v Brně. 
V roce 1952 získal první 
cenu v Soutěži tvořivosti 
mládeže. Od roku 1956 
byl koncertním mistrem 
Symfonického orchestru 
Československého roz-
hlasu v Brně, který vedl 

deset let. V roce 1958 zvítězil v houslové soutěži v Bratislavě. 
Roku 1966 se stal koncertním mistrem Bruckner orchestru v ra-
kouském Linci. Během následujících pěti let koncertoval s Vídeň-
ským symfonickým orchestrem a hodně nahrával pro rakouské 
rádio. Do jižní Afriky se dostal v roce 1971 a pracoval v Cape 
Town Symphony Orchestra, později v PACT Orchestra v Pretorii. 
Do Evropy se vrátil v roce 1978, poté působil jako koncertní mistr 
v trierském orchestru v západním Německu. Rovněž vystupoval 
jako sólista, recitály měl v Rakousku, Německu, Francii a Lucem-
bursku.

Začátkem osmdesátých let odjel znovu do Afriky, kde pů-
sobil v orchestrech několika měst – např. Durban, Mmabatho. Ze-
mřel v Durbanu 11. 3. 2002.

Podrobněji se o Zdeňku Nečesánkovi dočtete ve Zpravodaji č. 
3/2007

Bohuslava Nedomová

CESTA DO SALZbURgU

ZDENĚk NEčESÁNEk (1. 8. 1937 – 11. 3. 2002)

Foto: Petr Vejrosta

Foto: Petr Vejrosta

Foto: archiv
rodiny Doubkových
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Už od roku 2001 se v České republice koná Tříkrálová 
sbírka. Tento nápad vzešel z Charity České republiky a postupně 
našel odezvu v celé republice. Díky této akci může Charita každo-
ročně podpořit spoustu užitečných projektů. Mezi záměry letošní 
Tříkrálové sbírky na Brněnsku patří také podpora těchto projektů:
 - Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova Brno - rekon-
strukce objektu
 - Středisko rané péče Třebíč - víkendové pobyty pro rodiny s dět-
mi se zdravotním postižením
 - Sociální poradenství Znojmo - nákup hmotné pomoci, právní po-
radenství, provoz charitního šatníku
 - Dobrovolnické centrum Břeclav - školení, supervize, motivace 
dobrovolníků
 - Klub Čas - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tišnov - vy-
bavení zařízení, streetwork
 - Odborné sociální poradenství Rajhrad - zajištění provozu, který 
je součástí komplexní péče o klienty Hospice sv. Josefa
 - Podpora výjezdního krizového týmu Blansko - školení pomoci 
v krizových situacích, podpora záchranných týmů JmK
 - Rozvoj služby péče o seniory na Velkobítešsku - zřízení denního 
stacionáře pro seniory

V naší obci se Tříkrálová sbírka uskutečnila 7. a 14. ledna 
2012. Děti vytvořily šest kolednických skupinek. Každá skupinka 
měla zapečetěnou pokladničku a dospělý doprovod. Rolí koled-
níků se ujali: Terezie Čermáková, Gabriela Havigerová, Barbora 
Koumalová, Daniela Kostková, Matylda Musilová, Josef Macků, 

František Macků, Simona Navrátilová, Sabina Pařízková, Natálie 
Rossi, Jana Sedlářová, Amálie Štarhová, Natálie Štarhová, Vero-
nika Zemanová a Denisa Žáková. Svým zpěvem „My Tři králo-
vé jdeme k Vám, štěstí, zdraví přejeme Vám“ dokázali kolední-
ci otevřít lidská srdce a do svých kasiček letos vybrali krásných 
24 560,- Kč. (V roce 2010 to bylo 16 452,- Kč, v roce 2011 už 
18 199,- Kč).

Jako malé poděkování se 7 dětí zúčastnilo Tříkrálového 
koncertu v Městském divadle v Brně, který vysílala také Česká te-
levize. Koncert moderovala Martina Kociánová a divákům u ob-
razovek i koledníkům v sále zahráli a zazpívali Hradišťan, Václav 
Neckář, No Name, Martin Harich a Debbi. Pro všechny zúčastně-
né děti to byl jistě velký zážitek.

Na koncertě byly odvysílány také reportáže z charitních 
zařízení, kde Tříkrálová sbírka pomůže lidem v nouzi - například 
z poradny pro ženy v tísni nebo centra pro péči o zdravotně po-
stižené děti. A byl představen i jeden zahraniční projekt, tentokrát 
z Indonésie.

Poděkování patří všem, kteří vlídně přijali koledníky a při-
spěli do jejich kasiček, koledníkům i ostatním organizátorům 
sbírky. Všichni se budeme těšit, že příští rok začátkem ledna se 
u našich dveří zase ozve:

„My Tři králové jdeme k Vám,
štěstí, zdraví, přejeme Vám...“

Helena Ondrová

TřÍkRÁlOVÁ SbÍRkA 2012 V NEDVĚDICI

Upozorňujeme občany, kteří chtějí cestovat do zahraničí 
společně se svými dětmi, že ke dni 26. 6. 2012 končí platnost 
všech zápisů dětí v cestovních pasech rodičů.

 - od 1. 7. 2011 již není možné zapisování dětí do cestovních 
dokladů rodičů
 - stávající zápisy zůstávají platné pouze do 26. 6. 2012
 - od 27. 6. 2012 bude muset každé dítě pro cestu do zahraničí 
vlastnit svůj cestovní doklad
 - od 1. 1. 2012 je možné požádat o občanský průkaz také pro 
dítě mladší 15 let, který lze použít jako cestovní doklad pro 
cesty do zemí EU.

Vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji 
a s nosičem dat s biometrickými údaji pro občana mladšího 15 
let je zpoplatněno. Správní poplatek je v tomto případě ve výši 
100,- Kč a cestovní pas má platnost 5 let. Lhůta pro jeho vyhoto-
vení je 30 dnů. Jeden z rodičů se musí i s dítětem dostavit na úřad. 
S sebou musí mít rodný list dítěte a svůj platný doklad totožnosti. 
Fotografii již nosit nemusí, děti budou vyfotografovány přímo na 
pracovišti cestovních dokladů.

Občanům mladším 15 let je možné vyhotovit také cestov-
ní pas tzv. „bLESk“, tedy cestovní pas bez strojově čitelných 
údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji. V tomto přípa-
dě je ovšem nutné kromě rodného listu dítěte a platného dokladu 
totožnosti zákonného zástupce donést ještě dvě fotografie dítě-
te a řádně vyplněný předepsaný tiskopis vydaný MVČR. Doba 
platnosti „rychlopasu“ je 6 měsíců a vyhotoven je během 15 dnů. 
Správní poplatek je 1000,- Kč.

Cestovní pas rodiče, ve kterém je zápis dítěte, zůstává na-
dále v platnosti až do data vyznačeného v cestovním pase. Končí 
platnost pouze provedeného zápisu a není nutné, aby si rodič ne-
chal vyhotovit nový cestovní pas.

Jako cestovní doklad lze použít i občanský průkaz, ale pou-
ze k překročení hranic s členským státem Evropské unie. Vydání 
občanského průkazu občanovi mladšímu 15 let je zpoplatněno. 
Správní poplatek je 50,- Kč a občanský průkaz má platnost 5 let. 
Lhůta pro vyhotovení dokladu je 30 dnů.

Žádosti o vydání cestovních pasů i občanských průkazů 
pro děti (osoby mladší 15 let) se vyřizují na Městském úřadě 
v Tišnově v přízemí budovy č. p. 346 (nad poliklinikou). Úřed-
ní doba: pondělí a středa 07:00 – 17:00 hodin; pátek 07:00 
– 12:00 hodin.

K vydání prvního cestovního pasu (i občanského průka-
zu) se od 1. 1. 2012 již nevyžaduje osvědčení o státním občanství 
ČR. Tento doklad se vyžaduje pouze v případech, kdy vznikne dů-
vodná pochybnost o státní příslušnosti žadatele. Občan bez trva-
lého pobytu je vždy povinen doložit při podání žádosti osvědčení 
o státním občanství ČR.

Apelujeme na občany (rodiče), aby vyřízení pasu (pří-
padně občanského průkazu) nenechávali na poslední chvíli 
a zažádali o jeho vyhotovení včas, a to především v případě, 
pokud se chystají na dovolenou do zahraničí.

Další informace a případné dotazy Vám rádi sdělíme na tel. 
čísle 549439778.

Odbor správních a vnitřních věcí MěÚ Tišnov

OD lETOšNÍhO léTA MUSÍ DĚTI CESTOVAT S VlASTNÍM pASEM
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Pernštejnský rok 2012 je sou-
částí projektu Svět české šlechty, 
jehož hlavním koordinátorem je Mi-
nisterstvo kultury ve spolupráci s Ná-
rodním památkovým ústavem. Cílem 
projektu je seznámit především laic-
kou veřejnost s různými aspekty dě-
jin šlechty (hospodaření, průmyslové 

podnikání, kultivace krajiny, politické působení, kulturní mecenát), 
které není možné představit tradičními interiérovými instalacemi 
v objektech státních hradů a zámků. V neposlední řadě má pro-
jekt zatraktivnit některé dosud spíše opomíjené regiony. Jedná se 
o dlouhodobý výstavní a vzdělávací projekt (10 let), který by před-
stavil konkrétní šlechtické rody (viz Rožmberský rok 2011).

Hlavním koordinátorem akce Pernštejnský rok 2012 je Ná-
rodní památkový ústav Pardubice. Dalšími spoluorganizátory jsou 
Ministerstvo kultury, Národní památkový ústav v Brně, Národní 
památkový ústav ve středních Čechách, The Lobkowicz Collecti-
ons a Státní hrad Pernštejn.

Páni z Pernštejna patřili mezi staré moravské panské rody. 
Dějiny tohoto rodu můžeme sledovat od konce 12. století do roku 
1631, kdy Pernštejnové vymírají po meči. Pernštejnové tak více 
než čtyři století ovlivňovali dějiny Moravy i Čech. Dodnes po 
nich zůstaly metry archivních záznamů, množství hodnotných 
uměleckých děl a zejména mnohá města, vesnice či panská sídla. 
Některé z nich se svým programem připojují k Pernštejnskému 
roku 2012. Nedílnou součástí projektu je i výstava „Pernštejnové 
a jejich doba“ v Salmovském paláci v Praze (květen – červenec 
2012). Podrobněji se s programem můžete seznámit na interneto-
vých stránkách www.pernstejnskyrok.cz.

hrad pernštejn se k projektu připojuje řadou akcí:
31. březen 2012 (sobota)
 - zahájení Pernštejnského roku výstřely z hradních děl (barbakán 
a 1. nádvoří v 10 hod.)
 - v odpoledních hodinách živé vysílání Českého rozhlasu 2 – Vý-
lety s Dvojkou (Pavel Kudrna)

31. březen – 1. duben (sobota a neděle)
7. duben – 9. duben (sobota, neděle, pondělí)
Velikonoce na pernštejně
 - velikonoční jídla našich předků (ochutnávka z černé kuchyně, 
pečení mazanců a krajového velikonočního pečiva) a speciality 
v hradní restauraci
 - jarní výzdoba prohlídkových tras
 - velikonoce v minulosti (malá výstava v prostorách sýpky)
 - dílny pro šikovné ruce malých i velkých (pletení pomlázek, zdo-
bení vajíček, výroba velikonočních aranžmá, pečení a zdobení 
perníčků aj.)
 - vystoupení dětských souborů
 - prodej zboží s velikonoční tématikou

duben/ květen
 - otevření nové expozice Historie hradu Pernštejna a jeho majitelů 
(bývalá pokladna a navazující prostory)

28. – 29. duben, 1. květen (sobota, neděle, úterý)
5. – 6. květen, 8. květen (sobota, neděle, úterý)
Jak se žilo za pernštejnů (living history) aneb Jak se vařilo a jed-
lo
 - přijďte si na vlastní kůži vyzkoušet, jak se vařilo v černé kuchyní 
a co všechno bylo potřeba udělat, aby se hradní pán i jeho dru-
žina nasytili

1. – 30. květen (svátky, soboty a neděle)
Oživlé památky – Za tajemstvím hradních kaplí
 - mimořádné prohlídky pernštejnské hradní kaple s vystavenými 
liturgickými předměty i oděvy, drobná výstava věnovaná Praž-
skému Jezulátku

26. – 27. květen (sobota a neděle)
pernštejnská petarda 1597
 - k 415. výročí použití tzv. „pernštejnské petardy“ Janem z Pern-
štejna, jejímž přičiněním bylo dobyto uherské město Tata, obsa-
zené Turky (22. května 1597)
 - jak vypadala „pernštejnská petarda“
 - rekonstrukce dobývání brány v Tatě
 - ukázky střelných zbraní

2. – 3. červen (sobota a neděle) k Mezinárodnímu dni dětí
Jak se žilo za pernštejnů (living history) aneb hra je také učení
 - přijďte si s dětmi vyzkoušet, jaká zábava i povinnosti provázely 
dětství malých šlechticů a šlechtičen, čeká vás spousta her a soutěží

12. – 15. červen (úterý – pátek)
19. – 22. červen (úterý – pátek)
Jak se žilo za pernštejnů aneb Jeden den ve středověku
pětihodinový interaktivní program pro školy
 - vhodné zejména pro žáky 7. tříd ZŠ
 - pouze na základě rezervace

23. - 24. červen (sobota a neděle)
Jak se žilo za pernštejnů (living history) aneb květiny všední 
i slavnostní
 - dozvíte se, jaký význam byl přikládán jednotlivých květinám 
a jak se uplatňovaly při výzdobě
 - můžete si zkusit uplést girlandu, ozdobit se dle starých zvyků 
růžovým věnečkem či vyzkoušet, jak se připravovaly a jak chut-
naly květinové delikatesy

pERNšTEJNSkÝ ROk 2012

Pernštejn – přelom 19. a 20. stol.
Foto: archiv hradu Pernštejn
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25. červen (pondělí v 19:30 hod.)
Concentus Moraviae
 - nezaměnitelný zvuk barokního orchestru Collegium 1704 zazní 
večerním Rytířským sálem
 - program: „Arcadia“ Arcangela Corelliho v podání Collegia 1704 
a sólistkami Raffaellou Milanesi (soprán) a Annou Fusek (flétna)
 - vstupenky k dostání v oficiálních předprodejích a pokladně hradu

30. červen – 2. září (denně mimo pondělí)
Výstava pernštejnská historie ve velkém sále sýpky
 - kresebné a hmotové rekonstrukce hradu Pernštejna a jiných 
pernštejnských sídel (modely)
 - hmotné dokumenty minulosti hradu aj.

5. červenec – 8. červenec (čtvrtek – neděle)
Slavnosti pernštejnského panství - 11. ročník
 - historické slavnosti nadregionálního významu
 - bohatý program na hradě Pernštejně a v Nedvědici
 - středověké turnaje na koních na 1. nádvoří
 - oživená hradní nádvoří - středověké tržiště, dobová hudba, vo-
jenská ležení, šermířská představení, soutěže pro děti a jiné
 - podrobný program na začátku května

Víkendy v létě – Jak se žilo za pernštejnů (living history)
 - termíny a zaměření budou upřesněny

15. září - 30. září (denně mimo pondělí)
podzim na pernštejně – pocta pernštejnům
 - tradiční podzimní výzdoba prohlídkové trasy nápaditými aranž-
má z květů a plodů podzimu (12. ročník)
 - tentokrát výzdobu hradního paláce doplní předměty z Pernštejn-
ské výstavy v Praze
 - Podzim na Pernštejně je provázen řadou doprovodných akcí 
(bude aktualizováno)

bílá paní pernštejnská
 - částečná rekonstrukce zpěvohry „Bílá paní pernštejnská“ pern-
štejnského rodáka A. E. Titla (nar. 1809) s libretem A. Bočka 
– termín bude upřesněn

27. – 28. října (sobota a neděle)
Ukončení pernštejnského roku
 - víkend s doprovodným programem a závěrečnou střelbou 
z hradních děl

Více o jednotlivých akcích na oficiálních stránkách hradu www.
hrad-pernstejn.eu
Na všechny akce Vás srdečně zve správa hradu Pernštejna.

Eva Škrabalová

Stanislav bím * 21. 10. 1877 (135 let) + 1961 v Tišnově
Do Nedvědice nastoupil 1912 (před 100 lety) a působil jako ředi-
tel školy a kronikář do roku 1934.
prof. Dr. Jaroslav havelka * 30. 3. 1922 (90 let) +14. 8. 1997
V Nedvědici bydlel v letech 1938 – 1947. Vědec, spisovatel a bás-
ník. Žil v USA a Kanadě.
p. Jan hřebíček * 25. 11. 1912 (100 let) + 20. 10. 1977
V Nedvědici farářem od 1. 10. 1946 do 13. 9. 1950, kdy odeslán 
na politické školení (Klášter Želiv, kde byl internován).
Zdeněk Nečesánek * 1. 8. 1937 (75 let) v Nedvědici + 11. 3. 2002 
(10 let)
3. 5. 1952 (60 let) měl Zdeněk jako patnáctiletý samostatný kon-
cert v nedvědické sokolovně.
Emil Titl * 1809 na hradě Pernštejně + 1882 (130 let)
Vojenský kapelník a hudební skladatel, působil především ve Vídni.

Oldřich Vašica * 18. 10. 1922 (90 let) v Nedvědici + 2001
Významný malíř a grafik. Autor řady mozaikových děl, skleně-
ných vitráží a velkoplošných obrazů.

Jiří Šmíd

Rok
události Událost Uplynulo

roků
3. 10. 
1487

Nedvědice osvobozena od hlásné služby 
na hradě Pernštejně 525

1582 Nejstarší zpráva o těžbě mramorů u Ne-
dvědice 430

1607 Literácké bratrstvo nedvědické spojeno 
s doubravnickým 405

1727 Vysvěcen farní kostel svaté Kunhuty 
v Nedvědici 285

1727 Povoleno městečku Nedvědice používat 
znak 285

1792 Císař František II. potvrzuje právo vý-
ročních trhů v Nedvědici 220

1822 Železná ruda z Pernštejna dodávána do 
hutí v Olešničce 190

1852 Hrabě Mittrowský prodává obci les ve 
Žlebě 160

1852 Pořízen hlavní oltářní obraz svaté Kun-
huty namalovaný Mathiasem Stasnym 160

1862 Hrabě Mittrowský uzavírá s obcí smlou-
vu o vyhledání mramoru 150

29. 9. 
1872

Založena Singulární společnost 37 used-
líků jako majitelů lesů 140

1882 V obecních volbách byl starostou zvolen 
mlynář Vincenc Svoboda 130

1902 Na návrh Františka Uhlíře zalesněna 
polovina pastviny na Heršince 110

7. 05. 
1912

Vymohl Dr. Očadlík na zemském výboru 
postavení měšťanské školy 100

28. 08. 
1912

Zavedena povinnost nošení psích zná-
mek pod pokutou 100

21. 01. 
1922

Nedvědice připojena na elektrickou síť 
z elektrárny v Oslavanech 90

1922 Shořela přádelna v textilní továrně. Nej-
větší požár 20. století v Nedvědici 90

1932 Postavena firmou Jaroslav Hutař nová 
budova pošty - vila Anička 80

1932 Otevřena kavárna Veroniky Kamenské 
na cestě k Pernštejnu 80

1952 Vybudováno zdravotní středisko pře-
stavbou hotelu Hotárek 60

1. 01. 
1962

Zřízeny v Nedvědici komunální služby 
pro občany v Panském domě č. 49 50

1972 Postaveny hokejové kabiny u sokolovny 
jako začátek zimního stadionu 40

1972 Přestavěno nákladové nádraží železniční 
stanice včetně rampy, ploch a silnic 40

1982 Zahájena přístavba základní školy 30
24. 04. 
1992

Uvedena do provozu kabelová televize 
v Nedvědici 20

15. 07. 
2002

Velká povodeň ve Štěpánově rozvodnila 
Svratku i v Nedvědici 10

Jiří Šmíd

VÝROčÍ VÝZNAMNÝCh UDÁlOSTÍ 
NEDVĚDICE V ROCE 2012
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V letošním roce uplyne přesně 10 let od doby, kdy byla 
v Nedvědici založena společnost Creusen Czech s. r. o., která je 
součástí nizozemské společnosti Holding Creusen B.V.

Creusen je rodinný 
podnik, který v současné 
době vede již třetí generace 
z tohoto rodu. Creusenovi 
začali ihned po druhé svě-
tové válce v roce 1945 opra-
vovat motory praček – tehdy 
šlo o technickou novinku 
představenou Američany. 
Zanedlouho sami začali 

elektrické motory vyrábět a posléze se pustili i do výroby kovoob-
ráběcích strojů. Měli potřebné znalosti a dbali na kvalitu. Společ-
nost rostla a jméno Creusen se brzy stalo známým v celé západní 
Evropě i v zámoří.

Všeobecný trend však i tuto společnost před pár lety donu-
til hledat místo s nižšími náklady na výrobu. Protože pro ni byla 
kvalita vždy na prvním místě, vsadila na „zlaté české ručičky“. 
A tak vznikla v roce 2002 společnost Creusen Czech a její tři pro-
vozy: kovoobrobna na Pernštejně, navijárna a montáž v Nedvě-
dici.

Vyrábí se zde elektromotory různých velikostí a výkonů. 
Ty nejmenší pohánějí elektrická kola. Kdo by věřil, že statisíce 
Nizozemců jezdí na kolech s motory vyrobenými v Nedvědici?! 
Naše motory mají v listech větrné 
elektrárny v Číně, vyhrávají s nimi 
závody lodě v kategorii elektricky 
poháněných lodí, naše stacionární 
brusky a vrtačky najdeme v závo-
dech ve čtyřiceti zemích světa.

Možná jste ani nevěděli, 
že společnost Creusen Czech patří 
k významným zaměstnavatelům 

v regionu a v současné době má 80 zaměstnanců. Je to moderní 
a stále se rozvíjející společnost s velkými plány do budoucna.

Při příležitosti desátých narozenin naší společnosti děkuje-
me všem zaměstnancům za jejich skvělou práci a loajalitu, přede-
vším těm, kteří pracují ve firmě od jejího počátku. Také děkujeme 
obci Nedvědice a jejím občanům za vytvoření příjemného prostře-
dí pro práci.

Ing. Libor Vaněk, MBA - ředitel závodu

Creusen Czech s. r. o.
592 62 Nedvědice 120

Tel: 566 566 280
E-mail: creusen@creusen.cz

Web: www.creusen.nl

Ve srovnání s věkem člověka bych řekl, že pochod Za krá-
sami okolí Nedvědice prožívá svůj střední věk. Ostatně podobně 
jako někteří lidé, měnil i pochod svoje jméno. Nedvědická 50, 
později Za krásami okolí Svratky až po název, který má pochod 
dnes. Na co se můžete těšit 21. dubna 2012? Počasí pořadate-
lé slíbit nemohou. Nabízíme ovšem trasy, které vás zavedou do 
míst, kudy žádná z tras našeho pochodu dosud nevedla a také tam, 
kudy už se nešlo několik posledních let. Komu se nechce hledat 
na www.nedvedice.cz, může si vzít papírové propozice v infor-
mačním centru v budově radnice nebo přijít v den pochodu do 
sokolovny a vybrat si trasu až tam. Lepší ale je s ohledem na svoje 
schopnosti a předpokládané počasí zvolit si trasu předem, přečíst 
si její popis a tak trochu se i těšit, co kde bude zajímavého, pěkné-
ho. Nabídka tras je pestrá a každý si jistě jednu z možností může 
zvolit. Od nejkratších 9 km, 15 km, přes střední 20 km a 35 km 

až po nejdelší pěší trasu 50 km. Kdo bude volit jako přesun kolo, 
může jet doporučenou trasu 65 km, nebo si zvolit trasu svoji.

Rok 2012 je Rokem Pernštejnů, rodu, který je navždy spo-
jen s hradem nad Nedvědicí. Hrad Pernštejn je ozdobou zdejší 
krajiny. Trvalých vyhlídek na hrad není mnoho, ale ty, které díky 
těžbě v okolních lesích vznikají (a následně zanikají), bývají pro 
lidi, kteří nechodí do okolí příliš často, vždy příjemným překvape-
ním. Na jednu takovou vás také letos zavedeme. Ať už si vyberete 
kteroukoliv z nabízených tras, budete mít krásnou příležitost udě-
lat něco příjemného pro své zdraví, budete mít krásnou příležitost 
setkat se se známými, s kamarády, s přáteli a společně se projít 
krásnými místy v okolí Nedvědice. Více o historii pochodu, ale 
i o jiném, co se týká nedvědické organizované turistiky, se můžete 
dočíst v knížce Turistika v Nedvědici (vyšla v roce 2011).

Petr Vejrosta

V Nedvědici jistě nacházíme řadu míst a pohledů, které se 
nám líbí, a naopak místa, která jsou nevzhledná. Rozhodli jsme 
nabídnout Vám pohledy, které potěší občana Nedvědice i náhod-
ného návštěvníka. Jako první jsme vybrali vkusně opravený ob-
jekt bývalého hospodářského družstva naproti dvoru Klečany.

Starý a nevzhledný objekt si pro své potřeby opravila sta-
vební firma Soudek Jiří – Zafas se sídlem společnosti v Nedvědici 
215.

Blahopřejeme a děkujeme.
Redakce

FIRMA CREUSEN CZECh SlAVÍ 10 lET

NEDVĚDICkÝ pOChOD pRO VEřEJNOST pODEVĚTATřICÁTé

ZPRAVODAJ ChVÁLÍ

Foto: Antonín Špaček
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Pomalu, ale jistě vstupují do našeho povědomí dokon-
čované drobné stavby a hlavně cesty a cestičky od zdravotního 
střediska na hrad Pernštejn. Cesty a lávky přes Nedvědičku mimo 
frekventovanou silnici začínáme vnímat jako něco, co sem patří. 
Jistě se ozvou kritické hlasy, ale to patří ke všem stavbám.

Jedna ze staveb, která již dnes vytváří velmi zajímavý kout, 
je pod odbočkou pivovarské cesty na hrad za dřevěným krytým 
mostem na zadním Pernštejně. Mnozí tam jezdí pro dobrou vodu, 
mnozí si jistě jen tak prohlížejí novou stavbičku, která zde vy-
rostla mezi pamětními lípami z let 1918 a 2008. Ano, jde o novou 
podobu staré studánky, jejíž voda byla již v devatenáctém století 
převáděna dřevěným deskovým korýtkem přes Nedvědičku. Pa-
mětníci vzpomínali, že se odtud voda vozila v lejtách na hrad i do 
vily Mittrowských vždy, když zde panstvo pobývalo. Pernštejnští 
starousedlíci nazývali tento vodní zdroj „Korejtko“.

Dřevěné korýtko bylo nahrazeno po 2. světové válce že-
lezným potrubím, ale i to přestalo před mnoha lety fungovat. Až 
v roce 1988 natáhli chataři nad říčkou plastovou trubku a kvalitní 
kontrolovaná pitná voda se stala známou pro svoji velmi dobrou 
chuť. V posledních letech vznikla dobrá myšlenka upravit výtok 
vody tak, aby byl připomínkou minulosti, tedy korejtka, a symbo-
lizoval podhradí Pernštejna.

V roce 2009 zpracovala paní Ing. arch. Jana Urbanová ná-
vrh jednoduchého architektonického řešení s osazením do terénu 
na břehu říčky. Stavba byla zařazena do projektu „Po naučných 
stezkách na hrad Pernštejn“ a postupně budována. Zemní, staveb-
ní a vodoinstalatérské práce provedla ve složitých podmínkách 
úspěšně firma SPH stavby s .r. o. z Bystřice nad Pernštejnem. 
Odbornou kamenickou práci provedl jako vždy ve vysoké kvalitě 
a s vlastními doplňky kamenosochař Pavel Cvrkal. Dle projektu 
osadil symbolické mramorové korýtko, do kterého vytéká voda 
z mramorové zubří hlavy. Kombinace korýtka, zubří hlavy a opěr-
ného pilíře na pozadí obloukového kamenného zdiva je velice 
zdařilá. Zbývají ještě drobné dokončovací práce, které dořeší od-
vodňování celého prostoru, jenž v zimním období namrzá. Bude 
zde i možnost posedět, bude tu i informační tabule s popisem zají-
mavostí v blízkém podhradí.

Stavba se zdárně blíží slavnostnímu otevření. Je až symbo-
lické, že otevření naučných stezek na hrad Pernštejn se uskuteční 
v letošním roce, který je celorepublikově nazýván „Rokem Pern-
štejnů“. Snad bude snaha všech, kteří se o dílo zasloužili, přijata 
jako příspěvek k tomuto roku.

Jiří Šmíd

STUDÁNkA kOREJTkO

V neděli 26. února byl uspořádán zájezd do Městského di-
vadla Brno na představení Zkrocení zlé ženy.

Komedie světoznámého anglického dramatika Williama 
Shakespeara je v tomto divadle pojata jinak, než by se očekávalo. 
Režisér Stano Slovák se rozhodl pro originální zpracování. Právě 
z tohoto moderního pojetí je jasné, proč jsou Shakesperovy hry 
i po takové době tolik aktuální. Lidé, kteří se v nich objevují, žijí 
kolem nás stále - ať už je to hašteřivá Kateřina nebo stále se pře-
tvařující Bianka.

Je zde rozehrán věčný příběh - souboj mezi mužem a že-
nou, který volně přechází ve velkou lásku. Je tu dokonale před-
vedeno, že lidi nelze soudit podle prvního dojmu. Z původně zlé 
a panovačné Katky se stane hodná a milující žena. Jemná a mírná 
Bianka se ukáže jako „pěkná mrcha“…

V hlavních rolích se představili Martin Havelka, Radka 
Coufalová, Michal Isteník, Zdeněk Junák, Evelína Kachlířová 
a další.
Příští zájezd na divadelní představení je plánován na květen.

Kristýna Čermáková

ZkROCENÍ Zlé ŽENY V MĚSTSkéM DIVADlE bRNO

Foto: Antonín Špaček

Foto: Jiří Šmíd

Foto: internetové stránky MD Brno
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„Jiříku, tak povídej“. 
To byl pravidelný počátek 
mých setkání s panem Leopol-
dem Mazáčem, kterému snad 
nikdo neřekl jinak než pane 
řídící. Ono však něco povídat 
takové osobnosti, jakou byl 
právě pan řídící, nebylo jed-
noduché. Je pravdou, že se do 
posledních chvil svého života 
živě zajímal o veškeré dění 
v politice, kultuře i umění, ale 
v jeho nitru bylo mnohem víc 
než prostý zájem o události 
kolem nás. Proto mně vždy 

patřilo jen několik vět s aktuální tematikou a potom již člověk rád 
mlčel a poslouchal. Pan řídící měl krásný dar. On se vůbec nevra-
cel do minulosti, vůbec nepoučoval a nezkoušel před ním stojícího 
žáčka. Z jeho slov zněl vždy optimismus, životní vyrovnanost, 
plány pro nejbližší i vzdálenou budoucnost. Vždy vystupovalo do 
popředí jeho lidské chápání problémů druhého člověka i společ-
nosti, v níž žije. Nikdy nezdůrazňoval svoji erudici a uznávanost 
mezi historiky a archiváři, naopak zdůrazňoval to, čím se svůj celý 
vnitřně tak bohatý život cítil - venkovským kantorem. „To není 
povolání“, říkával, „to je poslání“.

Jistě by měl morální právo napsat a vydat vlastní životo-
pis, určitě čtivé memoáry. Nikdy to neudělal a věřím, že o tom 
ani v nejmenším neuvažoval. Prostě to by snad ani k jeho osobě 
nepatřilo. Přitom jeho život byl naplněný tolika událostmi, v nichž 
nebyl pouhým divákem, ale hercem, prostě aktérem děje. Vždy 
však se svou vlastní filosofií, se svým humanismem a se svým 
vlastenectvím. Vždy statečný, hrdý a přitom zodpovědný.

Leopold Mazáč se narodil v Doubravníku 2. února 1902, 
tedy před 110 lety. Studoval zemědělskou školu a pak učitelský 
ústav ve slovenské Modre. Po maturitě a vojenské službě půso-
bil na mnoha školách bývalého tišnovského okresu. Vzpomína-

jí na něj žáci v Deblíně, Kuřimi, Šerkovicích, Lipůvce, Maňové 
i v rodném Doubravníku. Konec druhé světové války prožívá jako 
záložní důstojník a člen Obrany národa v tišnovském štábu. Po 
válce se stává předsedou Místního národního výboru v Doubrav-
níku, předním členem a funkcionářem kulturních a společenských 
organizací. V Doubravníku, který již neopouští, se plně věnuje 
vlastivědě a hlavně historii a archeologii. Je pravidelným přispě-
vatelem mnoha novin a časopisů jako Lidová demokracie, Rov-
nost, Učitelské noviny, Vlastivědný věstník moravský, Doubrav-
nický zpravodaj, Vysočina a dalších.

Zpracoval řadu historických studií, z nichž nejznámější 
jsou Doubravník - historický vývoj, Tomáš Juren a Komenského 
Labyrint světa, Tkalcovství v Doubravníku, Doubravník za časů 
roboty a Doubravník, Běleč a okolí v revoluci 1945. Řada prací 
zůstala v rukopisech.

Jeho život zdaleka nebyl jednoduchý a bezstarostný, jak se 
může zdát. Prožil mnohé tragédie, z nichž jednou z největších byla 
v roce 1957 nečekaná smrt jediné dcery Lidušky, mladé učitelky, 
ve věku 27 let na následek včelího bodnutí. Zdaleka ne vždy na-
cházel pochopení u mnohých mocipánů v obci i na okrese.

Snad si tento nestor 
kronikářů a regionálních his-
toriků přál dožít se sta let. 
Jistě si ale přál odejít z to-
hoto světa v plné duševní 
a fyzické aktivitě. Jak sym-
bolicky zněla 27. listopadu 
1997 smutná zpráva - zemřel 
ve věku nedožitých 96 let 
na nádvoří hradu Pernštej-
na, obklopen přáteli historie 
a umění.

Na osobnost takového 
formátu se nezapomíná. Pane 
řídící, děkujeme Vám.

Jiří Šmíd

Pro letošní rok zvolili vírští ochotníci divadelní hru Jana 
Drdy – Hrátky s čertem. Jedná se o známou úsměvnou pohádko-
vou komedii, v níž je však pod nánosem pohádkové symboličnosti 
silně aktuální jádro: hra líčí boj prostého českého člověka proti 
bezpráví, násilí a špatnosti.

Hlavní hrdina - vysloužilý voják Martin Kabát - nezná 
bázeň. Nelekne se loupežníka Sarky Farky, nelekne se ani čertů 
v Čertově mlýně. Dá se sice ošálit zákeřným úskokem vychytralé-
ho ďábla Dr. Solferna, ale svou odvahou toto nedopatření napraví. 
Pro záchranu dvou nevinných dívčích duší se pustí do statečného 
boje s celým peklem. Do boje, ve kterém nakonec přes velkou 
přesilu moci zla zvítězí. Zachrání obě nerozumné, touhou po že-
nichovi posedlé dívenky - princeznu Dišperandu a její služebnou 
Káču. Spravedlivě při tom lidsky potrestá loupežníka Sarku Farku 
i zpyšnělého poustevníka Školastyka a nakonec se s Káčou ožení.

Premiéra se uskuteční v pátek 16. března 2012 v 19:30 ho-
din v kulturním domě ve Víru. Následně vírští ochotníci zahrají 
divadlo i v okolních obcích. V Nedvědici se na jejich představení 
můžeme podívat v neděli 25. března 2012 v 17 hodin v místní 
sokolovně.

Zdena Kincová

postavy a jejich obsazení
Martin Kabát, vysloužilec Stanislav Čermák
Sarka Farka, loupežník Aleš Čermák
Otec Školastykus, poustevník Bohuslav Matuška
Lucius, mladý čert na zkušené Roman Jelínek
Dišperanda, královská princezna Marcela Vázlerová, Marie 

Viktorinová ml.
Káča, její služebná Jana Čermáková, Irena Matějková
Solfernus, pekelný rádce Jiří Beneš
Belial, pekelný rádce Jan Slezák
Belzebub, kníže pekelné Marie Viktorinová st.
Omnimor, venovský čert Josef Ondra
Karborund, venkovský čert Jiří Čermák
Teofil, andělský posel Eliška Sysová
Hubert, královský lovčí Oxana Bílková, Karolína Čermáková
Čerti všech kategorií Oxana Bílková, Karolína Čermáková

Režie: Bohuslav Matuška
Scéna: Jaroslava Šudomová
Nápověda: Marie Sadílková, Zdeňka Ševčíková
Kostýmy: Marie Sadílková

VZpOMÍNkA NA lEOpOlDA MAZÁčE

VÍRšTÍ OChOTNÍCI

Foto: archiv
městyse Doubravník

Detail pomníčku
L. Mazáčovi na Pernštejně
Foto: Antonín Špaček
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Mnozí z nás určitě v průběhu několika minulých roků zare-
gistrovali informace o neštěstích na sportovištích, kdy na sportují-
cí mládež spadla branka, a důsledky byly tragické. Na fotbalovém 
hřišti v Nedvědici v současné době sportující mládež využívá 8 
kovových branek různých velikostí. Jedinou prevencí hrozících 
úrazů a neštěstí je sklápění branek vždy po ukončení sportov-

ní činnosti. Fotbalový svaz před několika lety inicioval projekt 
„bezpečná branka“. Byly vyvinuty fotbalové branky z lehkých 
materiálů a vyvážené tak, aby jejich případný pád byl závažími 
maximálně brzděn. Vzhledem k jejich vysoké ceně jsou však pro 
většinu venkovských klubů nedostupné.

V roce 2012 se však zdá, že se ledy konečně pohnuly a i na 
fotbalisty v Nedvědici se usmálo štěstí. Energetická společnost 
E.ON v rámci svého projektu „E.ON rodinný fotbálek“ pama-
tovala se dvěma bezpečnými brankami také na Nedvědici a tyto 
byly zástupcům klubu předány v pondělí 27. 2. 2012 přímo na hři-
šti v Nedvědici. Jedná se o branky 5x2 metry pro kategorii starší 
přípravky a mladších žáků. Bezpečné branky 3x2 metry pro naše 
nejmenší (mladší přípravka) nám přislíbil na jarní měsíce Krajský 
fotbalový svaz Kraje Vysočina. Oba nové typy branek velmi zvýší 
bezpečnost sportování na fotbalovém hřišti. Máme z nich všichni 
radost a pokusíme se získat co nejdříve finanční prostředky také 
na bezpečné branky pro dospělé, které by nahradily dnešní želez-
né a velmi těžké branky ze 70. let 20. století.

Jiří Mitáš

Milí rodiče nastávajících školáčků,
chci Vám připomenout některé informace o platbách za 

pobyt ve školce a o systému, který funguje při přijímání dětí do 
MŠ Nedvědice.

Pokud Vaše dítě dosáhne během příštího školního roku 
věku tří let, můžete s ním jít k zápisu do MŠ a nechat své dítě do 
školky zapsat. Svým podpisem zároveň souhlasíte s tím, že budete 
platit i za měsíce, kdy Vaše dítě do školky nedochází, protože mu 
ještě nebyly tři roky.

Jak to probíhá? Dítě bylo přijato k 1. září 2012, ale tři roky 
bude mít až v lednu. Vy přesto zaplatíte za následující čtyři mě-
síce navzdory tomu, že Vaše dítě v těchto měsících do MŠ chodit 
nebude. Není to mnoho, měsíční částka za pobyt ve školce je 150 
Kč, avšak Vaše dítě je s Vámi doma nebo jeho péči musíte zařídit 
jiným způsobem.

Pobyt dítěte v MŠ hradíte proto, abyste si „předplatili“ 
místo v době nástupu Vašeho dítěte do školky. Můžete se tedy 
rozhodnout:

1) Dítě zapíšete k 1. září a budete si předplácet místo ve 
školce.

(Tento školní rok, i když vzali všechny děti u zápisu, je 
stále kapacita školky vyšší než počet přijatých dětí.)

2) Dítě zapíšete, až dosáhne věku tří let, během školního 
roku. Platit budete až od jeho nástupu do školky.

(Riskujete ale, že pro něj v té době nebude ve školce místo.)
Můžete také jít k zápisu, nechat se přijmout a rozhodnout 

se až podle toho, kolik dětí bude přijato a kolik míst bude nad 
kapacitou MŠ. To už je na Vás.

Přeji Vám dobrou volbu
Ilona Ročková

DOplNĚNÍ Z pOZICE MĚSTYSE
NEDVĚDICE JAkO ZřIZOVATElE:

Výše popsaný systém přijímání dětí do mateřské školy fun-
guje v Nedvědici podobně jako ve stejných zařízeních v našem 
okolí. Rodiče mají opravdu možnost výše popsané volby a je jen 
na nich, jak se rozhodnou.

PhDr. Petr Čermák

V sobotu 16. června 2012 pořádá zastupitelstvo městyse 
Doubravník spolu s doubravnickým odborem Klubu českých tu-
ristů 5. ročník dálkového pochodu a cyklojízdy Kolem Doubrav-
níku pěšky i s kolem.

Pro pěší turisty budou připraveny trasy 10, 15, 28, 35 a 50 
km, pro cykloturisty 33 a 61 km. Vzhledem k tomu, že letošní ročník 
dálkového pochodu a cyklojízdy je příspěvek doubravnických turistů 
k akci Rok Pernštejnů, jsou trasy vedeny na Nedvědicko a Bystřicko.

Start je v budově bývalé radnice na doubravnickém náměs-
tí, na pěší trasy 50 a 35 km od 6:00 do 8:30 hod., na zbývající pěší 
trasy a na obě cyklotrasy od 8:00 do 10:15 hod. Zde bude do 18:00 
hod. také cíl. Startovné je pro děti do 15 let 10 Kč, pro členy KČT 
15 Kč a pro ostatní 20 Kč.

Každý účastník, jenž úspěšně absolvuje trasu, kterou si 
zvolil, obdrží v cíli diplom, jehož autorem je doubravnický vý-
tvarník a čestný člen KČT Doubravník Stanislav Bělík, a netradič-
ní pozvánku na příští ročník akce.

bližší informace je možno získat na www.kctdoubravnik.wz.cz.
Josef Ondroušek

bEZpEčNé bRANkY kONEčNĚ I V NEDVĚDICI

INFORMACE pRO RODIčE DĚTÍ, kTERé NASTUpUJÍ DO Mš

DOUbRAVNIčTÍ TURISTé ZVOU

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 %).

Regionální manažer společnosti E.ON Tomáš Doležal předá-
vá bezpečné branky zástupci SK Pernštejn Jiřímu Mitášovi

Foto: Pavel Vejrosta
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Sk pERNšTEJN NEDVĚDICE
ROZlOSOVÁNÍ FOTbAlOVÝCh SOUTĚŽÍ - JARO 2012

Okresní přebor muži A
15. ne 25. 3. 2012 15:00 Nedvědice - Ujčov
16. so 31. 3. 2012 15:30 Nová Ves B - Nedvědice
17. ne 8. 4. 2012 15:30 Nedvědice - Svratka
18. ne 15. 4. 2012 15:30 Počítky - Nedvědice
19. ne 22. 4. 2012 16:00 Bobrová - Nedvědice
20. ne 29. 4. 2012 16:00 Nedvědice - Hamry
21. ne 6. 5. 2012 16:30 Dolní Rožínka - Nedvědice
22. ne 13. 5. 2012 16:30 Nedvědice - Bory
23. ne 20. 5. 2012 16:30 Rovečné - Nedvědice
24. ne 27. 5. 2012 16:30 Nedvědice - Radostín
25. ne 3. 6. 2012 16:30 R. Svratka- Nedvědice
26. ne 10. 6. 2012 16:30 Nedvědice- Velká Bíteš B
14. ne 17. 6. 2012 16:30 Osová Bítýška- Nedvědice

krajská soutěž dorost
15. so 24. 3. 2012 15:00 Hrotovice - Nedvědice
16. so 31. 3. 2012 15:30 Nedvědice - Třebelovice
17. so 7. 4. 2012 13:00 Jaroměřice n. R. - Nedvědice
18. so 14. 4. 2012 15.30 Nedvědice - Čáslavice-Sádek
19. so 21. 4. 2012 16:00 Nedvědice - Moravec
20. so 28. 4. 2012 16:00 Nedvědice - M. Budějovice
21. so 5. 5. 2012 16:30 Nedvědice - Stařeč
22. ne 13. 5. 2012 14:00 Nové Syrovice - Nedvědice
23. so 19. 5. 2012 16:30 Nedvědice - Želetava
24. so 26. 5. 2012 14:00 Nová Ves - Nedvědice
25. so 2. 6. 2012 16:30 Nedvědice- Luka n. Jihlavou
26. ne 10. 6. 2012 10:30 Okříšky- Nedvědice
14. so 16. 6. 2012 16:30 Nedvědice Velká Bíteš

krajská soutěž žáci starší a mladší
9. ne 22. 4. 2012 9:30 st/11:15 ml Jemnicko - Nedvědice

10. volno
11. so 5. 5. 2012 9:00 st/10:45 ml Okříšky - Nedvědice
12. so 12. 5. 2012 9:30 st/11:15 ml Nedvědice - Náměšť
13. ne 20. 5. 2012 9:00 st/10:45 ml Velká Bíteš - Nedvědice
14. so 26. 5. 2012 9:30 st/11:15 ml Nedvědice - Stařeč

8. so 2. 6. 2012 9:30 st/11:15 ml Nedvědice - Radostín

Okresní přebor přípravka starší
11. volno
12. so 14. 4. 2012 10:15 Měřín - Nedvědice
13. ne 22. 4. 2012 9:30 Nedvědice - Radostín
14. so 28. 4. 2012 9:00 V. Meziříčí B - Nedvědice
15. ne 6. 5. 2012 9:00 O. Bítýška - Nedvědice
10. út 8. 5. 2012 9:00 Křižanov - Nedvědice
16. so 12. 5. 2012 13:30 Nedvědice - Bory
17. ne 20. 5. 2012 9:00 Křoví - Nedvědice
18. ne 27. 5. 2012 9:30 Nedvědice - Velká Bíteš

Okresní přebor přípravka mladší
8. termín nestanoven Velká Bíteš - Nedvědice
9. ne 22. 4. 2012 11:00 Nedvědice - Rožná

10. ne 29. 4. 2012 9:00 Svratka - Nedvědice
11. ne 6. 5. 2012 11:00 Nedvědice - D. Heřmanice
12. so 12. 5. 2012 9:00 Měřín - Nedvědice
13. ne 20. 5. 2012 9:00 Polná - Nedvědice
14. ne 27. 5. 2012 11:00 Nedvědice - Polnička

IV. třída muži b (hřiště v Doubravníku)
11. so 7. 4. 2012 15:30 Nedvědice B - Bory B
12. ne 15. 4. 2012 15:30 Březí-Březské - Nedvědice B
13. ne 22. 4. 2012 16:00 Nedvědice B - Jívoví
14. ne 29. 4. 2012 16:00 Tasov - Nedvědice B
15. ne 6. 5. 2012 16:30 Nedvědice B - D. Heřmanice
16. ne 13. 5. 2012 16.30 Měřín C - Nedvědice B
17. ne 20. 5. 2012 16:30 Nedvědice B - Strážek B
18. so 26. 5. 2012 16:30 Křoví B - Nedvědice B
10. ne 3. 6. 2012 16.30 Nedvědice B - Olší n. O.

Jiří Mitáš

Dorost SK Pernštejn Nedvědice, podzim 2011
Foto: Libor Hutař

stojí zleva: vedoucí družstva Petr Pokorný, David Pacek, David 
Bracek, Michal Jedlička, Jakub Večeřa, Vít Šikula, Vojtěch 
Štefka, Tomáš Hanák, Josef Vrbka, Petr Liška, Michal Tužinský, 
trenér Martin Šikula
v podřepu zleva: trenér Pavel Procházka, Dominik Nedoma, 
Vojtěch Kroupa, Ondřej Müller, Dušan Havlík, Michael Škvařil, 
Matěj Mareš


