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Vážení spoluobčané,
v polovině srpna se opět rychle přiblížila uzávěrka dalšího 

čísla našeho Zpravodaje. Většina z nás již vyčerpala svoji letošní 
dovolenou a našim dětem se rychle přiblížil konec prázdnin. Vě-
řím, že jsme všichni načerpali dostatek sil a elánu do nastávající-
ho období. Z pohledu obecních záležitostí se i přes prázdninový 
a dovolenkový čas mnohé událo, a tak následuje alespoň stručný 
komentář.

Úvodník tohoto čísla bohužel nemohu začít jinak, než 
smutnou vzpomínkou na člověka, který pro Nedvědici mnohé vy-
konal. V červenci jsme se naposledy rozloučili s panem Antoní-
nem Priessnitzem, dlouholetým tajemníkem MNV, starostou obce 
a členem zastupitelstva, skalním nedvědičákem, obětavým a spra-
vedlivým člověkem. Zcela zaplněná smuteční síň při posledním 
rozloučení byla výrazem úcty, poděkování a uznání za jeho ce-
loživotní práci pro Nedvědici. Myslím, že čas teprve ukáže, jak 
dobrým a především úspěšným starostou pan Antonín Priessnitz 
byl. Jistě nejenom za sebe mohu na tomto místě ještě jednou říci: 
„Děkujeme !!!“

Informace o dění v Nedvědici v průběhu posledních tří mě-
síců začínám netradičně zmínkou o vrtoších počasí, které v prů-
běhu léta překvapovaly obyvatele na různých místech Moravy 
a Čech a ve čtvrtek 5. 7. zasáhly i Nedvědici a okolí. Prudká vich-
řice, doprovázená deštěm a krupobitím, způsobila naštěstí pouze 
materiální škody. Přetrhané elektrické vedení, několik poškoze-
ných aut, na několika místech stromy přes silnici a především nej-
hůře zasažená oblast Žlíbků a Heršinky. Zde došlo k poškození 
několika chat a k naprosté devastaci asi tří hektarů obecního lesa 
a menších výměr lesů soukromých. Škoda na obecním majetku 
ještě v době uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje nebyla vyčíslena, 
neboť nebylo ještě vytěženo a prodáno všechno dřevo. Přesto je 
zřejmé, že škoda se bude pohybovat nejméně v řádu mnoha set 
tisíc korun. Padajícími stromy byl poškozen i kovový most přes 
Svratku u koupaliště a neprůchodnou stále zůstává zcela zničená 
cesta pro pěší od studánky Slovanka dále proti proudu řeky. Pod-
statná však je skutečnost, že nedošlo k žádným újmám na zdra-
ví a pouze drobným škodám na nemovitostech a jiném majetku. 
V souvislosti s touto událostí bych rád poděkoval našim hasičům, 
kteří již krátce po odeznění největšího náporu větru, krup a deště 
byli v terénu a podíleli se na odstraňování bezprostředních násled-
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ků vichřice. Myslím, že jsme si opět všichni mohli uvědomit, jak 
je dobré, že máme tak dobře vybavené a vycvičené hasiče, připra-
vené kdykoli pomoci. Kluci hasiči, děkuji.

Informace o projektech začínám informací o kanaliza-
ci. V červnu byl zkolaudován hlavní řad na obou stranách Kr-
čína a odbočka před základní školu. Kolaudace posledních dvou 
částí, tedy Žlíbků a K Pernštejnu, a také přípolože vodovodu na 
Pernštejn, proběhla úspěšně 14. 8. Všichni majitelé nemovitostí, 
přilehlých k jednotlivým větvím nově zbudované kanalizace a vo-
dovodu, se tak mohou průběžně připojovat. V průběhu podzimu 
bude třeba dokončit zbývající drobné terénní úpravy, odstranit ko-
laudační závady a také provést administrativní dokončení projek-
tu, včetně vyúčtování státní dotace.

Drobné úpravy stále provádíme na již dokončeném a zko-
laudovaném projektu naučných stezek. Velkou úlevou pro mě 

osobně byl relativně hladký průběh závěrečné kontroly ze strany 
regionální rady operačního programu Jihovýchod a následné pro-
placení poslední žádosti o platbu. Myslím, že v kontextu různých 
vyšetřování a pozastaveného proplácení žádostí o platby v něko-
lika jiných regionálních operačních programech je zmíněná úleva 
na místě. V návaznosti na dokončené práce bychom do konce le-
tošního roku ještě rádi doladili prostor autobusové čekárny u nové 
dřevěné lávky na Pernštejně. V souvislosti s tímto projektem je 
radostným zjištěním, že úspěšně slouží svému účelu. Máme de-
sítky kladných ohlasů i dotazy od představitelů některých okol-
ních obcí, týkající se jejich možného napojení na trasy naší naučné 
stezky. Radost z povedeného a zvládnutého projektu trochu kazí 
projevy drobného vandalismu, kterým se však bohužel nelze nijak 
účinně bránit.

Uplynulé týdny byly u nás v Nedvědici také ve znamení 
několika kulturních a sportovních akcí. Hodnocení každé z nich 

ponechávám na jejich účastnících, ale domnívám se, že každá 
z uspořádaných akcí si našla svoje návštěvníky a účastníky. My-
slím, že je třeba upřímně poděkovat všem, kteří se na pořádání 
jednotlivých akcí podíleli. Opakovaně si přeji, aby Vám všem 
obětavcům vydržel elán, chuť a invence k organizování dalších 
akcí pro veřejnost.

Poprvé za dobu, co bylo v roce 2006 obnoveno vydává-
ní našeho Zpravodaje, se nemohu vyhnout tématu voleb. Důvo-
dem je naprostá degradace politiky a úpadek morálky a tradičních 
hodnot naší společnosti. Je zřejmé, že velký podíl na tomto stavu 
naší společnosti má naše politická reprezentace bez rozdílu poli-
tické příslušnosti. Její hrabivost, arogance, odtrženost od reality 
obyčejného života, to vše a mnoho dalších jsou projevy, kterými 
naši politikové na všech úrovních obtěžují a otravují život nejen 
většině obyvatel této země, ale také velmi komplikují život obec-
ním samosprávám především malých obcí. Starostové takových 
obcí jsou nuceni průběžně a permanentně klepat na dveře různých 
poslaneckých, senátorských, ministerských a kdoví jakých ještě 
kanceláří ve snaze získat pro své obce dotační prostředky na svoje 
projekty a potřeby. Obce samotné jsou mimo jakýkoli zájem drtivé 
většiny politiků. Až na výjimky naše politiky problémy běžného 
života v obcích vůbec nezajímají a opět až na výjimky nijak nere-
agují ani na pozvání k návštěvě našich obcí. A pak jednou za čas, 
když se přiblíží nějaké volby, naši politikové k cestě na venkov 
najednou žádné pozvání nepotřebují, na předvolebních setkáních 
většinou řeční o tématech, která občanům nic neříkají, a je-li to 
třeba, slíbí téměř cokoli. Po volbách pak vše zapadne do zajetých 
kolejí nezájmu. Výše popsaná praxe v jednání politiků bohužel 
platí i pro politiky krajské. Musím po téměř šesti letech staros-
tování konstatovat, že až na bývalého hejtmana a současného 1. 
náměstka hejtmana a senátora pana Juránka žádný (!!!) z jihomo-
ravských politiků v uplynulých čtyřech letech nenašel ani jednou 
cestu do Nedvědice. Jak s hořkostí říkám, pro drtivou většinu 
jihomoravských politiků končí kraj na naší světové straně stále 
v Tišnově nebo těsně za ním. Paradoxně mohu říci, že návštěvy 
krajských politiků z kraje Vysočina, kam Nedvědice od roku 2005 
nepatří, byly četnější než těch jihomoravských!!! Z popsané situ-
ace v podstatě není žádná cesta. Jedinou, byť chabou možností, 
jak se pokusit alespoň trochu popsaný stav změnit, je snažit se 
z kandidátek jednotlivých volebních uskupení vybrat maximum 
kandidátů s vazbou na region. Apeluji tedy na Vás všechny, které 
současný stav štve stejně jako mě a mnoho mých kolegů starostů 
a starostek, abyste v blížících se krajských volbách velmi pečlivě 
vybírali ty, kterým dáte svůj hlas. Šance na změnu výše popsaných 
zajetých mechanismů je v systému mašinérie dvou velkých poli-
tických stran malá. Přesto existuje a při volbě regionálních a pře-
devším nezávislých osobností je určitě možné, alespoň na krajské 

Heršinka po vichřici
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Heršinka po vytěžení kalamitního dřeva
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Heršinka po vichřici
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V období od uzávěrky minulého čísla Zpravodaje se Rada 
městyse Nedvědice (RMN) sešla 5x (č. 36 - 40) a mimo jiné jed-
nala o následujících záležitostech:
 - schválila darovací smlouvu s JMK na movitý majetek dle přílo-
hy č. 1 smlouvy (vyřazená výpočetní technika)
 - schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s Povodí 
Moravy s. p. č. PM031731/2012-ZDMaj./Sm. Věcné břemeno 
se zřizuje na pozemku p. č. 268/3 v k. ú. Pernštejn ve prospěch 
městyse Nedvědice (MN) za jednorázovou úplatu 12 tis. Kč vč. 
DPH (týká se nové dřevěné lávky na Pernštejně)
 - schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s Povodí 
Moravy s. p. č. PM031730/2012-ZDMaj/Sm. Věcné břemeno se 
zřizuje na pozemcích p. č. 988/1 a 988/2 v k. ú. Nedvědice ve 
prospěch městyse Nedvědice za jednorázovou úplatu 12 tis. Kč 
vč. DPH (týká se dvou nových dřevěných lávek mezi Pernštej-
nem a Nedvědicí)
 - schválila pronájem sokolovny Bc. F. Sedlářovi ve dnech 26. 7. - 
29. 7. 2012 na uspořádání „Oficiální LAN Party Summer 2012“
 - schválila pronájem sokolovny občanskému sdružení ZpěvAhra 
ve dnech 30. 6. a 1. 7. 2012 na uspořádání programu oslav 10. 
výročí založení pěveckého sboru Cvrčci. RMN současně schvá-
lila prominutí poplatku za pronájem sokolovny

 - schválila zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 52/3 
v k. ú. Nedvědice o výměře 2 m²
 - průběžně projednávala stav realizace jednotlivých projektů - ka-
nalizace, oprava fasády na ZŠ (budova C), oprava střechy na ZŠ 
(budova B), naučné stezky
 - schválila rozpočtová opatření č. 7, 8 a 9/2012
 - schválila uveřejnění záměru na pronájem zimního stadionu 
(18. 6. 2012)
 - průběžně projednávala stav příprav SPP 2012
 - projednala zpracovaný pasport veřejného osvětlení v Nedvědici 
a na Pernštejně a schválila objednání energetického auditu téhož 
za cenu 40.500,- Kč vč. DPH jako jedné z povinných příloh žá-
dosti o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení
 - schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene jízdy 
a chůze ve prospěch manželů Doubravských (N č. p. 328) na 

pozemcích p. č. 19/1, 285/2 a 274 v k. ú. Nedvědice, které jsou 
ve vlastnictví MN. Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně
 - schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene jízdy 
a chůze s manželi Doubravskými (N č. p. 328) ve prospěch MN 
na pozemcích p. č. 13/1 a 17/1 v k. ú. Nedvědice, které jsou ve 
vlastnictví povinných. Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně
 - pověřila p. P. Štarhu vytvořením několika virtuálních prohlídek 
zajímavých míst v Nedvědici a jejich následným umístěním na 
internetovou stránku MN
 - vzala na vědomí informaci starosty o nedobré situaci v dobro-
volném svazku obcí Tišnovsko
 - vzala na vědomí informaci starosty ze semináře o rozvojových 
záměrech obcí s ohledem na nově připravované zadání zásad 
územního rozvoje JMK
 - vzala na vědomí informaci starosty ze závěrečného projednání 
Lesního hospodářského plánu na roky 2012 - 2021
 - schválila smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. 
013961/12/OUPSŘ na zpracování nového územního plánu a po-
věřila starostu podpisem smlouvy
 - vzala na vědomí informaci starosty o škodách na lesních poros-
tech po větrné smršti dne 5. 7. 2012 a o způsobu odstraňování 
následků
 - uložila starostovi jednat za Nedvědici ve správním výboru mi-
kroregionu Pernštejn o zajištění nové licence na provozování 
KTV a o následném poskytnutí této licence novému provozo-
vateli
 - schválila směrnici MN „Poskytování osobních ochranných pra-
covních prostředků“
 - projednala a vyhodnotila průběh SPP 2012 a schválila z jejich 
výtěžku zakoupení 30 ks pivních setů
 - vzala na vědomí informace starosty a 1. místostarostky o průbě-
hu veřejného projednání posudku záměru „Bioplynová stanice 
lihovaru Ujčov“ a uložila starostovi formulovat a v termínu ode-
slat stanovisko MN k tomuto posudku
 - vzala na vědomí souhrnnou zprávu z dotazníkového šetření obcí 
správního obvodu Tišnov ve věci sociálních služeb
 - schválila uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK 
č. ORR/PRV/12/14747 na úroky z úvěru
 - schválila uveřejnění záměru na prodej části pozemků p. č. 639/1 
a 639/11 v k. ú. Nedvědice o celkové výměře 366 m² dle přilože-
ného geometrického plánu
 - vzala na vědomí informaci starosty z jednání s představiteli Vír-
ského oblastního vodovodu o připravované stavbě „Napojení 
obce Černvír na VOV - 2. část“ - souběh s připravovanou stav-
bou chodníku Černvír - Nedvědice
 - schválila poskytnutí daru v hodnotě 1.000,- Kč k poslednímu 
rozloučení s panem Antonínem Priessnitzem, bývalým starostou 
Nedvědice
 - schválila poskytnutí finančního daru SDH Nedvědice ve výši 
15.000,- Kč za zajištění úklidu a ostrahy areálu u rybníka po 
dobu konání SPP 2012
 - schválila způsob likvidace nalezených a v zákonné lhůtě nevy-
zvednutých předmětů

Ing. Pavel Vejrosta

úrovni, některé „zajeté“ postupy rozbít nebo změnit. Věřím, že 
i přes znechucení současnou politikou přijdete ke krajským vol-
bám v hojném počtu. Věřím také, že nepodlehnete planým slibům 
našich politiků, a přeji Vám šťastnou volbu.

Závěrem bych Vám všem rád popřál hodně elánu do po-

sledních týdnů tohoto roku, našim dětem přeji úspěšné zahájení 
nového školního roku a všem ještě alespoň pár týdnů pěkného ba-
bího léta a co nejpozdější nástup sychravého podzimního počasí.

Ing. Pavel Vejrosta

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE NEDVĚDICE

Nový asfaltový povrch na obou stranách Krčína
Foto: Antonín Špaček
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Od uzávěrky minulého čísla Zpravodaje se uskutečnilo 
jedno jednání Zastupitelstva městyse Nedvědice (ZMN).
ZMN č. 8 dne 3. 9. 2012:
 - vzalo na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení z minulých ZMN
 - vzalo na vědomí zprávu z rady od posledního zastupitelstva
 - vzala na vědomí zprávu lesního odborného hospodáře o hospo-
daření v obecních lesích, o rozsahu následků vichřice a o jejich 
likvidaci v obecních lesích
 - schválilo rozpočtová opatření č. 7 - 11/2012
 - schválilo prodej části pozemku p. č. 52/3 v k. ú. Nedvědice o vý-
měře 2 m² za cenu 50,- Kč/m² p. Jiřímu Soudkovi, Nedvědice 
č. p. 215. Náklady na vypracování geometrického plánu, kupní 
smlouvy a vklad do KN uhradí kupující

 - schválilo prodej části pozemku p. č. 639/1 v k. ú. Nedvědice 
o výměře 70 m² a části pozemk p. č. 639/11 o výměře 266 m² 
manželům Jarmile a Pavlu Cvrkalovým, Nedvědice č. p. 14 
a manželům Petře Glosr Cvrkalové a Aleši Glosrovi, Nedvědice 
č. p. 422 za cenu 50,- Kč/m². Náklady na vypracování geome-
trického plánu, kupní smlouvy a vklad do KN uhradí kupující.
 - vzalo na vědomí zprávy z výborů a komisí
 - schválilo uzavření smlouvy o vložení majetku do hospodaření 
Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko - týká se novostavby ka-
nalizace - lokality Krčín, Žlíbky a K Pernštejnu
 - schválilo investici „Vodovodní přípojka k zimnímu stadionu“
 - schválilo investici „Veřejné osvětlení“

Ing. Pavel Vejrosta

V bystřické smuteční síni jsme se 25. července 2012 na-
posledy rozloučili s Antonínem Priessnitzem, bývalým starostou 
městečka Nedvědice. Jeho život byl spojen s Nedvědicí, i když 
nebyl jejím rodákem. Právě zde se rodina jeho otce, nedvědic-
kého poštmistra, usadila a již jí zůstala věrná. Jeho zájmy po 
ukončení základní školy a vyučení byly široké. Při zaměstnání 
v závodě MEZ Nedvědice vystudoval průmyslovou školu stroj-
nickou.

Již v zaměstnání se pouští do mnohdy nevděčné politické 
práce. Působí v odborové organizaci závodu MEZ, vede středisko 
přípravy branců a od roku 1976 se stává poslancem místního ná-
rodního výboru. Při tom všem zatížení se ve volném čase věnuje 
tehdejší chloubě městečka - zimnímu stadionu, kterému odevzdal 
pořádný kus života.

V roce 1986 je jmenován tajemníkem místního národního 
výboru a v prosinci roku 1989 je zvolen jeho předsedou. Na rad-
nici prožívá události sametové revoluce a je v centru dění tehdejší 
střediskové obce. Prožívá politickou přeměnu složení místního 
národního výboru a v prosinci 1990 kandiduje jako nezávislý do 
nového obecního zastupitelstva. Je zvolen prvním popřevratovým 
starostou Nedvědice. Pro svoji oblibu mezi spoluobčany je zvolen 
starostou i v dalších dvou následujících volebních obdobích.

Za jeho starostování byla dokončena řada významných sta-
veb pro další generace. Podařilo se rozšířit po Nedvědici pitnou 
vodu z Víru, provést plynofikaci městečka, položit část kanali-
zace, zavést kabelovou televizi, upravit radnici a mnoho dalších. 
Přitom mnoho sobot musí jako oddávající trávit v obřadní síni na 
hradě Pernštejně.

On byl jedním z hlavních organizátorů oslav 650. výročí 
od první písemné zmínky o Nedvědici, které založily tradici Slav-
ností Pernštejnského panství. Byl rovněž u zrodu první publikace 
o historii našeho městečka v roce 2000.

Zhoršený zdravotní stav jej nutí po jedenácti letech ve 
funkci starosty městyse k rezignaci. Zůstává ale dál členem za-
stupitelstva a hlavně pomáhá Sboru dobrovolných hasičů, kde je 
u veškerého dění.

Letos na jaře se však projevily známky zákeřné nemoci. 
Snažil se s ní bojovat, ale již neměl sílu ani naději. Kniha života 
starosty, spoluobčana a kamaráda Antonína Priessnitze se v sedm-
desáti a jednom roce uzavřela.

Jeho úsměv a upřímná snaha pomoci druhým nám zůstane 
navždy v paměti.

Čest jeho památce!
Jiří Šmíd

INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

ROZLOUčENÍ S ANTONÍNEM PRIESSNITZEM

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 %).

Foto: Vít Priessnitz
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Bylo totiž co slavit. Deset let je už nějaký věk! A mohou 
Cvrčci oslavovat jinak než zpěvem? No to by přece ani nešlo…

A tak se 1. července nedvědická sokolovna rozezněla tóny 
krásných melodií.

Dopoledne patřilo zejména dětem. Nynější členové před-
vedli, že sborový zpěv se dá spojit i s divadlem. Diváci tak mohli 

zhlédnout operku Karkul-
ka z pera pánů Svěráka 
a Uhlíře. A protože Cvrč-
ky velice oslovil svou 
muzikálovou tvorbou 
Walt Disney, další, na co 
se mohli všichni přítomní 
těšit, bylo zpracování věč-
ného příběhu o Sněhurce 
a sedmi trpaslících.

Při odpoledním 
programu se potvrdilo, 
že pohádky nejsou jen 
čistě dětskou záležitostí. 
Na jevišti se totiž před-
stavil pěvecký sbor PAT-
RON s muzikálem Kráska 
a zvíře. Ukázalo se, že 
i dospělí se při hraní po-
hádky umí doslova vyřá-
dit.

Velkým přáním 
sbormistryně Petry Glosr Cvrkalové bylo, aby se na oslavách se-
šlo co nejvíce zpěváčků, kteří kdy prošli sborem. A že jich nebylo 
málo - za celou dekádu to bylo 65 dětí. Někdo se opravdu dostavil, 
ale je trochu škoda, že si neudělalo čas více bývalých sboristů…

Současní Cvrčci odzpívali ještě jeden odpolední koncert, 
který byl takovým průřezem celého repertoáru sboru. A protože 
se jim to opravdu povedlo, čekal na ně dárek v podobě hudebního 
vystoupení členů sboru PATRON, kteří dětem zazpívali písničky 
z dílny Walta Disneye.

Na závěr mi dovolte jedno velké poděkování. Patří sbor-
mistryni Petře Glosr Cvrkalové, která má na činnosti sboru tu 
největší zásluhu. Díky ní zde před deseti lety vzniklo něco, co 
přivedlo mnoho dětí k poznání, že je moc krásné přinášet radost 
právě zpěvem. A také že zpěv je v podstatě „kolektivní sport“, kdy 
každý tvoří jednu nepostradatelnou část fungujícího celku…

Kristýna Čermáková

Pro velký úspěch uvede místní pěvecký sbor PATRON mu-
zikál Kráska a zvíře 6. října 2012 v Tišnově v tamější sokolovně.

Na vaši přízeň se těší členové souboru pod vedením sbor-
mistryně Mgr. Petry Glosr Cvrkalové.

CVRčCI SLAVILI

POZVÁNkA NA DALšÍ PŘEDSTAVENÍ

Karkulka
Foto: Petr Čermák

Kráska a zvíře
Foto: Petr Čermák

Kráska a zvíře
Foto: Petr Čermák
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Tak máme za sebou další Slavnosti Pernštejnského panství. 
Tento tradiční festival různých kulturních, společenských a spor-
tovních akcí se na Pernštejně, v Nedvědici a v přilehlých obcích 
uskutečnil ve dnech 5. – 8. 7. 2012 již po dvanácté. Slavností 
máme tedy plný tucet, tento ročník však opravdu „tuctový“ nebyl.

Letošní Slavnosti byly zahájeny s předstihem již o před-
cházejícím víkendu 30. 6. – 1. 7. Na radnici se v sobotu usku-
tečnila vernisáž výstavy obrazů Josefa Dobiáše, především však 
v neděli v sokolovně probíhal celodenní program Cvrčci slaví 
10 let (2002 – 2012). V jeho rámci se tento dětský pěvecký sbor 
představil operetkou Z. Svěráka a J. Uhlíře Karkulka a muziká-
lem Sněhurka a sedm trpaslíků. Velkým tahákem pak byl muzikál 
Kráska a zvíře v podání sboru PATRON. Zcela zaplněná sokolov-
na tleskala výkonu členů tohoto souboru, ale především Mgr. Pet-
ře Glosr Cvrkalové za to, co z těchto místních amatérských zpěvá-
ků a herců dokázala „vydolovat“. Pokud bychom nosili klobouky, 
stálo by za to před ní i před účinkujícími za tento výkon smeknout.

Tradičním a přirozeným centrem SPP byl hrad Pernštejn, 
o to více, že letošní rok 2012 byl vyhlášen jako „Pernštejnský 
rok“. Pod tímto názvem se skrývá množství akcí spojených s ro-
dem Pernštejnů, které probíhají po celém Česku, a jichž jsou SPP 
letos součástí. Program na Pernštejně byl založen opět na osvěd-
čeném: velká střelba z palných zbraní, dobová hudba, šermířská 
vystoupení, vystoupení sokolníků, koncerty a vystoupení souborů 
Labyrint a Borověnka, historický jarmark, předvádění řemesel, 
jízda na koni a různé soutěže pro děti. Celému programu vévodily 
dvě akce. Jednak to byl jezdecký turnaj k poctě pana Viléma II. 
z Pernštejna, který byl pojat opravdu velkoryse a zahrnoval prů-
vod hradem, tance pro potěchu rytířů, pěší turnaj, ale především 
jezdecké disciplíny. A v nich měli Pernštejnové velmi úspěšné za-

stoupení. Druhým velmi zajímavým počinem bylo otevření výsta-
vy „Pernštejn – král krajiny hradů“ v hradní sýpce, kde návštěvní-
ky upoutaly především modely a kresby podoby hradu v různých 
historických obdobích. Pernštejn měl tedy co nabídnout. Snad jen 
to vstupné 120,- Kč, které musel zaplatit i návštěvník, jenž by při-
šel třeba až v 16 hodin, by mohlo některé z nich v příštích letech 
od návštěvy Slavností odradit.

Z okolních obcí Pernštejnského panství se do Slavností 
zapojil velmi úspěšně Doubravník, kde kostel s hrobkou hrabat 
Mittrowských doslova praskal ve švech. Doubravník si připravil 
na den 7. 7. i vlastní program s loutkovým představením pro děti 
i dospělé, který vyvrcholil koncertem Bystřické kapely. K velmi 
zajímavým akcím patřilo zpřístupnění kostelů v Černvíru a Dol-
ním Čepí, doplněné poutavým výkladem, či návštěva Galerie 
z ruky v Křížovicích. Trochu zklamáním bylo zpřístupnění kos-
tela sv. Jiří v Olší, které alespoň v době naší návštěvy proběhlo 
tak, že byly otevřeny hlavní dveře a za nimi byla uzamčená těžká 
mříž, přes kterou bylo možno do kostela pouze trošku nahlédnout. 
A nikde kolem ani živáčka. Ale snad to v jiný okamžik otevírací 

doby bylo lepší.
V samotné Nedvědici ke stálicím Slavností patřily výsta-

vy obrazů Přemysla Povondry a repliky historického skla Jiřího 
a Jakuba Haidlových, výstava fotografií Miloše Neči, včelařská 
výstava, po roce opět obnovená výstava železničních modelů, 
koncert sboru PATRON v kostele a nohejbalový turnaj dvojic. 
Uskutečnily se i dvě přednášky – o včelích produktech ve výživě 
a lékařství (MUDr. Jana Hajdušková) a historická přednáška na 
téma „Poddaní panství Pernštejn v 16. a 17. století“ (PhDr. Broni-
slav Chocholáč).

SLAVNOSTI ANI VIChŘICE NEPŘEkAZILA

The Moribundus
Foto: Antonín Špaček

Vystoupení souboru Labyrint
Foto: Eva Čepičková

Vichřice v areálu u rybníka
Foto: Antonín Špaček

Vyhlídkový let vrtulníkem
Foto: Antonín Špaček
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Tradičním magnetem, který do Nedvědice přiláká spousty 
zájemců, byl příjezd historických vlaků. Také letos tomu nebylo 
jinak – přijely opět vlaky od Brna i Havlíčkova Brodu. Zatím-
co „Kremák“ od Havlíčkova Brodu měl v sobotu trochu problé-
my a přijel se zpožděním, podporován dieselovou lokomotivou, 
„Šlechtična“ od Brna se ukázala v plné parádě. Oba vlaky při-
vezly spoustu cestujících, z nichž někteří byli opět v historických 
kostýmech. Snad jen těch nemožných žlutých balónků na nádraží 
mohlo být na můj vkus trochu méně. Dalším velkým tahákem se 
letos stal vrtulník, jenž nad Nedvědici vynesl ty zájemce, kteří se 
nebojí výšek a chtějí tu svoji Nedvědici vidět z ptačí perspektivy.

A co se odehrávalo v Nedvědici v are-
álu u rybníka? Vystoupení u rybníka se po 
několika letech neodehrávalo v hudebním 
pavilonu, který byl nedávno zbourán, ale na 
montovaném pódiu se zastřešením a osvětle-
ním, instalovaném firmou, která již tradičně 
zajišťuje ozvučení a osvětlení při Slavnostech. 
A pódium letos prošlo opravdovou zkouškou. 
Zatímco loni jsme si stěžovali na nepřízeň 
počasí v závěrečný den Slavností, letos přišla 
hned v počátku, ale zato stála za to. Hned první 
den 5. 7. se v podvečer při vystoupení mladé 
bystřické kapely The Moribundus přihnala 
bouře. A nebyla to bouře jen tak obyčejná. Nej-
dříve se během chvilky zatáhlo, začalo se blýs-
kat a vál prudký vítr, který odnesl boční krytí 
pódia. A potom už následovaly proudy vody 
spolu s kroupami, z nichž některé dosahovaly 
až velikosti pingpongového míčku. Muzikan-
ti místo hraní zachraňovali hudební aparaturu 

a zvukaři stěží drželi stan, aby jim neodlétl. Podobné to bylo i ve 
stáncích s občerstvením. Celá bouře s vichřicí sice trvala pouhých 
několik minut, ale zanechala za sebou spoušť. Nejhůře to odnesl 
les nad Heršinkou naproti koupališti, kde následkem tornáda bylo 
pokáceno několik hektarů jehličnatého porostu, stromy popadaly 
na zaparkovaná auta i chaty. Spadlé stromy byly i na Pernštejně, 
nedávno otevřené naučné stezky zde po vichřici připomínaly spíše 
překážkovou dráhu. Vichřice pak pokračovala směrem na Ujčov, 
podobnou spoušť zanechala v lese pod Vrtěžířem, ve Štěpánově 
dokonce odnesla dvě střechy na rodinných domcích. Zahájení 
Slavností bylo tedy více než dramatické, naštěstí příroda se vy-
bouřila hned na jejich začátku a pak už nás nechala v klidu až do 
zakončení.

Program u rybníka byl opět velmi pestrý. Dopoledne bylo 
většinou věnováno dětem, odpoledne a večer pak následovaly 
koncerty, taneční zábava či diskotéka pro všechny. Z těch nejú-
spěšnějších programů je možné vyzdvihnout koncerty Kamelotů, 
Poutníků, Petra Bendeho, ale především skupiny ARGEMA, která 
se po několika letech na SPP do Nedvědice opět vrátila. Stejně tak 
se vrátil a sklidil velký úspěch i průvod družiny pana Viléma II. 
z Pernštejna do Nedvědice a zpět s pozvánkou na hrad k rytířské-
mu klání. Panu Vilémovi pak vzdali hold poddaní i představitelé 

Průvod družiny Viléma II.
Foto: Antonín Špaček

Rytířské klání u rybníka
Foto: Antonín Špaček

Historické vlaky na nádraží v Nedvědici
Foto: Antonín Špaček

Křest knihy Pernštejn na pohlednicích
Foto: Antonín Špaček
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obcí jeho panství. Při této příležitosti došlo také ke křtu velmi pěk-
né publikace „Hrad Pernštejn na starých pohlednicích“, po němž 
autoři Vladimír Cisár, Karel Černý a Milan Šustr zájemcům knihu 
podepsali. K vrcholům Slavností pak patřil tradiční nádherný oh-
ňostroj nad hladinou rybníka, který podle odhadu sledovalo více 
než tisíc návštěvníků v areálu a další tisícovka se tísnila na břehu 
rybníka.

Letošní Slavnosti Pernštejnského panství skončily. Na-
vzdory počáteční nepřízni počasí přilákaly spoustu návštěvníků, 
byly příležitostí k setkáním, k oddechu, k tomu, aby lidé odhodili 
svoje běžné starosti a alespoň na chvíli vybočili z koloběhu všed-
ních dní. Je možná trošku na zvážení, zda prodloužení Slavnos-
tí o jeden den oproti předchozím dvěma rokům není zbytečné. 
Trochu přes prsty by zasloužili i zvukaři. Odvedli sice výbornou 
profesionální práci, jejich úkolem však bylo ozvučit areál u ryb-
níka, nikoliv celou Nedvědici i s okolím. Určitě by to uvítali 
i návštěvníci, kteří si chtěli v areálu popovídat i mimo přestávky 
v hudebních produkcích. Navzdory tomu se letošní Slavnosti opět 
velmi vydařily. Velký dík patří všem organizátorům za jejich prá-
ci, ať už to byla příprava a zajištění programů, obstarání sponzor-
ských darů, bez kterých by nebylo možné Slavnosti pořádat, přes 
obsazení pokladen, zajištění občerstvení, zajištění výstav až po 
vzorný úklid v průběhu či po ukončení celých Slavností. Vždyť 
na takovou akci, kterou pořádáme my z okolí Pernštejna, by si 
netroufli ani v mnohem větších sídlech, a tiše nám ji závidějí. 
Takže ještě jednou dík a příští rok opět na Pernštejnském panství 
na shledanou.

Antonín Špaček

Argema
Foto: Antonín Špaček

Atmosféra v areálu u rybníka
Foto: Antonín Špaček

Pernštejn – střelba z děl
Foto: Antonín Špaček

Pernštejn – jezdecký turnaj
Foto: Antonín Špaček ml.
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„Míla jede s trakařem, je u Spálené-
ho mlýna, určitě se za tebou staví,“ telefo-
noval mně po poledni syn Petr v pondělí 
30. července 2012.

„Tak Míla je zase na vandru,“ řekl 
jsem si spíše sám pro sebe. Těšil jsem se na 
setkání a Míla zřejmě také.

Že jste o Miloslavu Jančovi nesly-
šeli? Ale jakpak by ne! Písničku Jede Kun-
drna okolo Brna zná přece mnohý z vás. 
A jak to bylo doopravdy s kolomazníkem 
Kudrnou, o tom se můžete dočíst v pověs-
tech z Brna, na internetu, či v textech, které 
nabízí dnes jedna z nejznámějších cestovních kanceláří v repub-
lice CK Kudrna Brno. A právě následník bájného kolomazníka 
přišel – přijel při své pouti Vysočinou do Nedvědice. Tedy Míla 
přišel, trakař přijel. Jeho trakař jsem už delší dobu neviděl a musel 
jsem uznat, že mu přibyla další vylepšení. Může se zdát, že turis-
tika s trakařem je šílenost. Prakticky to tak i je. Vzpomínám si, že 
ten původní kudrnovský trakař byl klasický „vůz“ bez zvláštních 
příkras. Ten, který mohli šťastlivci obdivovat v červenci v Ned-
vědici, je dopravní prostředek, obývák, ložnice, šatník, dodávka 
a kdovíco ještě dohromady. Má také celou řadu bezpečnostních 
prvků – několik typů zvukových signalizací a světel, samozřejmě 
i brzdy musí trakař mít. Kdo neviděl, nepochopí a snad ani neu-
věří.

Kdo viděl Mílu s trakařem v akci, řekl by, že vodič je s tou 
kouzelnou věcí snad srostlý. Při svých vandrech veze stokilový 
náklad se zdánlivou (snad i skutečnou) lehkostí mnoho kilome-
trů denně. Přijel od Věžné, a když jsme se setkali, oběma nám 
to připadlo, jako bychom se naposledy viděli včera. Za chviličku 

už Míla vyprávěl. Mimo jiné o své velké 
lásce k Vysočině. Vždyť v nedaleké Věžné 
má své kořeny. Příbuzné má ovšem i v Jil-
moví, ve Věchnově, Bystřici n. P., Ned-
vědici, Dolní Rožínce. Tulák popisoval 
trasu, kterou šel – jel v těchto dnech. Za-
čínal doma v Adamově a pokračoval přes 
Šebrov, Lipůvku, Malhostovice a Drásov 
na Vysočinu. Cestou sbírá otisky razítek, 
vandrovní knížka je úžasnou upomínkou 
na jeho pouti.

Míla tentokrát v Nedvědici tra-
su končil – ještě ten den musel být večer 

v práci. Odjel vlakem k Brnu, já jsem doma vzpomínal na jeden 
z jeho velkých výkonů, o němž jsem četl v roce 1999. Výkon 
byl uveden v Guinnessově knize rekordů. O co tehdy šlo? Trasu 
z Prahy do Pelhřimova (200,5 km) ušel – ujel se svým trakařem 
za 49 hodin. Od té doby má ve svých denících i v paměti mno-
ho dalších úžasných cest. Z pohledu laiků nepochybně náročné 
a těžko napodobitelné pouti jsou pro Mílu pokaždé aspoň krátkým 
vysvobozením od všedních starostí. Kdo podobné pocity někdy 
měl možnost zažít, ví, o čem píšu. Co všechno lze obdivovat na 
tuláku s trakařem? Určitě odvahu vyjet. Určitě ty výkony, ale také 
je třeba se sklonit nad motivy, které Mílu vybízejí k dalším cestám 
s kamarádem trakařem. Těmi motivy není nic víc než touha být 
zase v přírodě, vrátit se na oblíbená místa, poznávat místa nová 
a samozřejmě také setkání se starými známými a poznávání no-
vých spřízněných duší.

Přejme tuláku Mílovi Jančovi, ať mu slouží zdraví, aby 
mohl znovu a znovu vyjíždět do přírody.

Petr Vejrosta

Lymfatický systém tvoří cévy, které se nepřímo účast-
ní krevního oběhu. Z krevního oběhu z tenkostěnných krevních 
kapilár, které tvoří přechod mezi tepnami a žilami, prosakují do 
tkání některé bílkoviny. Zabránit hromadění těchto bílkovin v tká-
ních má za úkol mízní (lymfatický) systém, který tyto bílkoviny, 
látky, jímž se také říká lymfa nebo míza, sbírá a odvádí zpět do žil.

V lidském těle se nacházejí čtyři hlavní lymfatická centra, 
kterými jsou podpažní a tříselné mízní – lymfatické - uzliny. Síť 
lymfatických cév začíná drobnými vlásečnicemi na periferních 
částech těla, postupně se rozšiřuje a přechází k uzlinám. Lymfatic-
ký systém je povrchní a hluboký. Zhruba 80 % cév a uzlin na no-
hách a pažích je v kůži a podkožních tkáních. Bohatá lymfatická 
síť pokrývá trávicí trakt. Lymfatické cévy ústí do žilního systému.

Tok lymfy v mízních cévách a uzlinách je jednosměrný. 
Na rozdíl od krevního oběhu není stimulován srdcem. Průchodu 
lymfy je dosahováno stahy mízovodů, tlakem svalstva a podkož-
ního vaziva při pohybu. Lymfatický systém tedy odpovídá za sběr 
a odplavování odpadních látek z tělesných tkání. Za normálních 
okolností protékají lymfatickým systémem denně zhruba 4 litry 
tekutin obsahující vodu, bílkoviny, tuky, soli, odumřelé buňky, 
bakterie a látky vzniklé jako odpad metabolických procesů.
LYMFEDÉM je otok, který vzniká nahromaděním lymfy ve tká-
ni mimo buňky. Může se objevit prakticky kdekoliv, nejčastěji na 
dolních končetinách, rukou nebo obličeji. Typický je otok horní 
končetiny u žen, kterým byly při operaci prsu odstraněny lymfatic-
ké uzliny v podpaží, a lymfa není dostatečně odváděna z končetiny.

CELULITIDA (lipohypertrofie) vzniká jako atypické nahroma-
dění tuku v některých tělesných partiích. Postihuje 90 – 98 % žen 
všech věkových kategorií (i štíhlé a aktivní ženy). V tkáních se 
vytvářejí shluky tuku uzavřené ve vazivových pouzdrech, které 
mají typický vzhled pomerančové kůže. V pokročilých stádiích 
se celulitida rozšiřuje z hýždí směrem dolů a může sahat až ke 
kotníkům a končetinu značně deformovat.

Osvědčená terapeutická metoda určená ke stimulaci lym-
fatického, žilního a imunitního systému je ruční nebo přístrojová 
lymfomasáž:
 - účinně bojuje proti celulitidě, napomáhá při odbourávání tuku 
a formování postavy
 - pomáhá léčit onemocnění spojené se špatnou funkcí lymfatické-
ho systému (otoky, syndrom těžkých nohou atd.)
 - výrazně zlepšuje strukturu a elasticitu pleti a pokožky
 - příznivě působí na nervový a imunitní systém a celkově detoxi-
kuje a regeneruje organismus

Závěrem lze říci, že lymfatická masáž je vhodná jako pre-
ventivní opatření pro lidi vystavené dlouhému stání. Pozitivní 
účinky má také pro rychlejší regeneraci po fyzické zátěži, turis-
tice, sportu. Užívá se jednak při léčbě otoků, ale také ke zlep-
šení stavu pokožky, ke zrychlení metabolických procesů, slouží 
k detoxikaci těla, ordinuje se i při rekonvalescenci po liposukcích, 
k prevenci vzniku křečových žil či celulitidy.

Radek Nedoma

MÍLA JANčA V NEDVĚDICI

PORUChY LYMFATICkÉhO SYSTÉMU

Míla Janča
Foto: Petr Vejrosta
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Před 100 lety - 25. listopadu 1912 - se v Drnovicích u Lysic 
narodil Marii a Františku Hřebíčkovým třetí syn, který dostal jmé-
no Jan. Hřebíčkovi byli zbožní a pracovití zemědělští hospodáři. 
Do obecné školy chodil Jan v rodných Drnovicích a na gymnázi-
um do Boskovic. Teologická studia absolvoval v Brně a zde byl 
také 5. července 1937 sídelním biskupem brněnským Monsigno-
rem PhDr. ThDr. Josefem Kupkou vysvěcen na kněze. Následova-
la slavnostní primice novokněze, která se konala za velké účasti 
občanů a mládeže v rodných Drnovicích.

Jeho kněžská dráha začíná 1. srpna 1937, kdy je ustanoven 
kaplanem v Olešnici na Moravě. Po dvou letech je ustanoven ad-
ministrátorem v Prosetíně u Bystřice nad Pernštejnem. Sedm roků 
působil v Prosetíně, v obci, která byla a dodnes zůstává převážně 
evangelická. Zde měl za úkol postavit novou farní budovu. Úkol 
splnil již v roce svého nastoupení, tedy v roce 1939. Za dva mě-
síce byla zbořena stará, vlhkostí a houbou zničená fara a postave-
na na témž místě nová moderní. Hlavní 
stavební práce byly dokončeny v roce 
1939. V roce 1940 bylo postaveno scho-
diště ke kostelu a obvodová zeď kolem 
farní zahrady. V červnu téhož roku se již 
stěhoval ze svého dočasného bydliště 
v sousedních Čtyřech Dvorech do nové 
fary. Když v květnu 1945 skončila dru-
há světová válka, hlásil se P. Jan Hřebí-
ček o faru v Nedvědici, která se dne 12. 
května 1946 uprázdnila úmrtím faráře P. 
Josefa Fišera.

Farářem v Nedvědici byl ustano-
ven až 1. října 1946. Byl zde velmi oblí-
bený a provedl celou řadu úprav nedvě-
dického kostela i kaplí ve farnosti. Jen 
ve farním kostele sv. Kunhuty se za jeho 
působení uskutečnilo:
 - 1946 - dokončeno elektrické osvětlení 
kostela
 - 1947 - postaven dřevěný misijní kříž 
na památku misie redemptoristů

 - 1948 - pořízena socha sv. Josefa
 - 1948 - pořízena socha sv. Antonína 
Paduánského dle Vosmíka
 - 1948 - pořízen a zavěšen skleněný 
elektrický lustr 120 x 180 cm
 - 1949 - pořízeny a namontovány 
nové věžní hodiny od firmy Richard 
Flosser z Brna

Úzce spolupracoval se spolky 
na území farnosti a byl zván na jejich 
programy. Dokladem je i slavnostní 
předání a svěcení automobilové stří-
kačky v Nedvědici 14. srpna 1949. 
Kronika městečka o této události 
uvádí: „Za veliké účasti hasičstva 
i občanstva z širokého okolí přebíral 
Sbor dobrovolných hasičů Nedvědice 
automobilovou stříkačku od místního 
národního výboru. Zdejším farářem 
P. Janem Hřebíčkem byla posvěcena 
na jméno Svatý Václav.“ Posvěcení 
se uskutečnilo při slavnostní mši sva-

té v prostoru mezi kostelem a původní hasičskou zbrojnicí, která 
byla v budově radnice. Pamětní listina kmotrů z této slavnosti zní: 
„My, kteří jsme převzali čestnou funkci býti kmotry při svěcení 
automobilové stříkačky Sboru dobrovolných hasičů Nedvědice, 
s radostí souhlasíme, že nová stříkačka dostala jméno Svatý Vác-
lav, jméno světce ušlechtilého a statečného. Kéž svatý Václav nás 
chrání, kéž nám svou přímluvou vyprosí, aby mocná ruka Boží 
chránila nás od nebezpečí požáru a veškerého zla ohně, sboru pak 
vyprosí statečnost víry a velikost lásky podle hesla: Bohu ku cti, 
bližnímu ku pomoci, vlasti ke slávě.“ Autorem textu byl P. Jan 
Hřebíček.

Ve středu 13. září 1950 byl farář P. Jan Hřebíček zatčen 
a odvezen na „politické školení“. Tímto „školením“ byla internace 
v Želivském klášteře. Byl obětí zvůle tehdejší doby a je také uve-
den v seznamu vězněných, který byl odhalen v tomto klášteře po 
roce 1990. Přesné důvody internace nejsou známy. Byl mezi lidmi 

VZPOMÍNkA NA FARÁŘE P. JANA hŘEbÍčkA

P. Hřebíček při sv. přijímání v r. 1948 v Nedvědici
Foto: archiv Jiřího Šmída

P. Hřebíček v Domašově v r. 1953
Foto: archiv Jiřího Šmída
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příliš oblíben a jeho kázání přiváděla do kostelů velké množství 
věřících. Dovedl výstižně formulovat problémy a nebál se kriti-
zovat bezpráví. Státní bezpečnost jako složka Sboru národní bez-
pečnosti v nově vytvořeném okrese Bystřice nad Pernštejnem si 
pro něj přijela do nedvědické školy, kde vyučoval náboženství, 
a policisté v civilu si jej odvezli.

Internace v Želivském klášteře mu byla změněna v roce 
1951 na pobyt v táboře nucených prací (TNP) v bývalém františ-
kánském klášteře v Hájku u Prahy, kde manuálně pracoval v dílně.

Když P. Jan Hřebíček získal „Státní souhlas k výkonu 
duchovenské činnosti“, byl 1. května 1952 ustanoven kaplanem 
v Náměšti nad Oslavou. Striktně mu byl ale zakázán pobyt v Ne-
dvědici, stejně jako návštěvy této farnosti.

Uskutečnil pouze několik cest do Nedvědice. Mimo farní 
úřad navštívil rodinu známého čalouníka Antonína Havíře a těšil 
se na něco dobrého v cukrárně u Báčů naproti kostelu.

1. října 1952 byl ustanoven administrátorem v Domašově 
nedaleko Rosic. Po 8 letech byl 15. srpna1960 ustanoven admini-
strátorem v Rozsochách. Zde působil celých deset roků.

Stejně jako na předchozích působištích - farách - opravuje, 
modernizuje a vylepšuje kostel i kaple. Ve farním kostele sv. Bar-
toloměje v Rozsochách, typické pozdně barokní církevní stavbě, 
byly provedeny zajišťovací omítky a kompletní oprava fasády. 
Vybudováno bylo i elektrické vytápění kostela.

K působení v Lísku sám poznamenává ve farní kronice: 
„Byl jsem ustanoven administrátorem v Lísku od 1. ledna 1965, 
ale již od října 1964 jsem zde konal duchovní správu. Obtížné je 
dojíždění, zvláště v zimě. Jinak lid je vděčný, proto i oběti kně-
ze jsou radostné. Jsou vyváženy věrností i láskou dětí, mládeže 
i ostatních věřících ke kněžské práci pro ně.“

15. srpna 1970 je ustanoven administrátorem v Kuřimi. 
Přál si působit v Kuřimi, ale mnoho pochopení zde nenašel. Napří-

klad kuřimská Vodní kaple sv. Jana Nepomuckého byla odedáv-
na místem konání nejrůznějších pobožností, především pak vždy 
v den svátku sv. Jana Nepomuckého, kterému je zasvěcena. V pa-
desátých letech však akce byly zakázány. V roce 1972 se P. Jan 
Hřebíček pokusil o obnovení pobožností, ale byly z moci úřední 
zakázány. V kuřimském farním kostele sv. Maří Magdaleny ne-
chal namontovat moderní elektrické vytápění, ale nebylo povole-
no je zprovoznit, stejně jako tomu bylo v Rozsochách.

V roce 1977 přešel z Kuřimi jako kaplan, již důchodce, 
do Podolí u Brna. Celý rok čekal, až bude podolská fara oprave-
na a připravena k bydlení. Nebyl zde přívod pitné vody, topení 
a chybělo základní vybavení. Opravy farních budov jakoby mu 
byly souzeny. Vyvinul velké úsilí, aby byla stavební oprava fary 
co nejdříve a v dobré kvalitě dokončena. Nebylo mu ale dopřáno 
užít svého díla. Ve farnosti velmi rychle získal oblibu, ale prožil 
zde pouze čtyři měsíce života. Se svým životem byl vyrovnán. 

Snad cítil svůj blížící se konec a mnohokrát vyslovil myšlenku 
o místě svého posledního odpočinku: „Tam, kde strom padne, tam 
má zůstat ležet“. Tak uvažoval o hřbitově v Kuřimi i v Podolí.

20. října 1977 zemřel na mozkovou mrtvici v Brně na 
Petrově v chórové kapli katedrály svatého Petra a Pavla v rukou 
Monsignora Pavlíčka, tehdy faráře v Modřicích u Brna. Smuteč-
ní rozloučení se konalo v místě jeho posledního působiště, v Po-
dolí. Odtud byl převezen do rodných Drnovic, kde se za účasti 
120 kněží konal veliký pohřeb. Autobusy přivezly vděčné věřící 
i z Nedvědice a ze všech farností, v nichž P. Jan Hřebíček působil. 
Pohřben byl nedaleko svého rodného domu na hřbitově, který je 
kolem kostela Nejsvětější trojice. Moderní náhrobní kámen dopl-
ňuje citát, který si kněz přál: „Miloval církev i vlast!“

Toto je životní příběh kněze, který byl oblíbený, žil pro 
druhé, a přesto bojoval s nepochopením ...

Jiří Šmíd

P. Hřebíček na brigádě v Rozsochách
Foto: archiv Jiřího Šmída
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Název článku snad může být zavádějící, vždyť většina 
mužů si pod pojmem květina představí ženu, žena si představí 
skutečnou květinu, ale tentokrát bylo spojeno obojí. 18. srpna 
2012 se v podvečer na zahradě penzionu Barborka uskutečnila 
přehlídka naaranžovaných květin s hudebním doprovodem.

Michaela Řádková zde představila kytice dárkové, svateb-
ní a přízdoby. Celkem bylo prezentováno 45 květinových vazeb. 
Svatební šaty pro modelku zapůjčil módní salon Hany Baxantové 
z Bystřice nad Pernštejnem. Modelky Nikola a Simona měly vel-

ký úspěch a kytice 
v jejich rukou byly 
nádherné.

Celý večer 
probíhal v krásném 
a vzorně připrave-
ném prostředí za-
hrady penzionu. 
Zahradní posezení 
připravila Olga Pšur-
ná - Víšová s man-
želem a kolektivem 
penzionu. Občers-
tvení bylo bohaté, 
přítomní si pochut-
návali i na kaprech 
z vlastní udírny. Hu-
dební kulisu a funkci 
moderátorky večera 
bezvadně obstarala 

za vlastního doprovodu klávesami brněnská zpěvačka Veronika 
Navrátilová.

Není v Nedvědici mnoho letních a společensky příjemných 
večerů, kdy se všechno vydaří. Tento k nim ale opravdu patřil. 
Kdo přišel, a návštěvníků bylo kolem stovky, byl spokojen. Na 
místě pak zazněl návrh, aby na příští „květinovou šou“ přišly ženy 
s květinovou přízdobou dle vlastního výběru.

Poděkování patří všem, kteří se na zdařilé akci podíleli, 
a Michaele Řádkové zvlášť. Květiny jsou v jejích rukou umění 
a velká láska.

Jiří Šmíd

Vyřazená pračka váží – řekněme – padesát kilogramů. 
Mohlo by to znamenat padesát kilo odpadu. Smyslem recyklace 
vysloužilých spotřebičů je ale něco jiného: v co největší míře zno-
vu využít veškeré materiály, které se z nich podaří při zpracování 
získat.

Když se tedy na starou pračku podíváme z tohoto pohledu, 
vidíme ji jinak: 20 kilogramů železa, 10 kilo plastů, zbytek záva-
ží v podobě betonu. Podobně je to u dalšího typického velkého 
spotřebiče, který nechybí prakticky v žádné české domácnosti, 
u chladničky. I její recyklací se dá získat kolem 20 kilogramů že-
leza, plastů je průměrně 16 kilogramů. Zájem o takto získané ma-
teriály jako o druhotné suroviny se samozřejmě u různých zpra-
covatelů liší. Zejména pro hutě znamená železo přidané do tavby 
spolu se železnou rudou velmi významnou úsporu energie.

Když tuto úsporu převedeme do srozumitelnější řeči „do-
mácího šetření“, můžeme si ji představit například takto: recyk-
lace obyčejné žehličky ušetří tolik energie, kolik za celý měsíc 
spotřebuje průměrně velká lednička.
Staré plasty, nové výrobky

O něco složitější je to s plasty. Přesto se i ty dají velmi 
dobře znovu využít. Ze starých spotřebičů tak mohou vzniknout 
dejme tomu zatravňovací dlaždice. Dlažba má pevnost tradičních 
povrchů, jako je beton nebo živičné směsi, a zároveň umožňuje 
zachovat přirozený travnatý ráz krajiny. Hodí se pro parkoviště, 
příjezdy ke garážím, odstavné plochy, chodníky, cesty a kolejiš-
tě, ale i jízdárny, výběhy pro koně a další plochy. Zatravňovací 
dlažba se vyrábí z plastového recyklátu se zásadním podílem po-
lyetylenu, který se získává z průmyslových i komunálních odpadů 

a obalů. Případná likvidace výrobků z recyklátu je také velmi šetr-
ná – materiál je totiž znovu stoprocentně recyklovatelný.

Ani další výrobce by se bez plastového recyklátu ze spo-
třebičů neobešel - lisuje z něj poklice na kola automobilů. Každý 
nový výrobek obsahuje asi 30 % plastů ze starých spotřebičů.

Většinu recyklátu zajišťují spolehliví dodavatelé ze zemí 
Evropské unie. Patří mezi ně i čeští zpracovatelé elektroodpadů, 
kteří recyklují velké spotřebiče vysbírané kolektivním systémem 
ELEKTROWIN.
PUR-pěnu používají nábytkáři i stavbaři

Patrně nejširší uplatnění mají plasty vytěžené ze starých 
spotřebičů při výrobě polyuretanu. Ten se ve formě PUR-pěny vy-
užívá v mnoha odvětvích od stavebnictví přes nábytkářskou výro-
bu až po automobilový průmysl.

Stavbaři znají recyklované polyuretany zejména jako plni-
vo pro tepelně izolační omítkové směsi. Materiály s PUR-pěnou 
jsou vhodné nejen jako finální omítky u novostaveb, ale i pro do-
datečné zateplení a revitalizaci starších rodinných domů. PUR-
-pěna je dnes také základním materiálem při výrobě matrací pro 
spaní, kde nahradila molitan. Tvoří pevnou a spolehlivou výztuž 
sedacího nábytku v domácnostech i sedaček v nově vyráběných 
automobilech. PUR-pěna ale splňuje nejpřísnější kritéria i z hle-
diska zdravotního, proto je její tvrdá varianta takřka výhradním 
tepelným izolantem v potravinářském průmyslu – v pivovarech 
či mlékárnách.

Tak co, pořád si ještě někdo myslí, že vysloužilé spotřebiče 
nemá cenu odevzdávat na sběrná místa, aby se o ně mohli postarat 
odborníci?

PODVEčER S kVĚTINAMI ANEb „kVĚTINOVÁ šOU“

STARÉ SPOTŘEbIčE žIJÍ DÍkY RECYkLACI DALšÍMI žIVOTY

Foto: Marek Klusák

Foto: Marek Klusák
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                                                                                                                                  Bystřice nad Pernštejnem 
                                                                                                                            na ulici Bratrské 118 - osobní servis      
                                                                                                                                                    telefon:  566 550 951                                
.                                                                                          
                                                                                             v areálu ZDAR (staré ČSAD) - nákladní a osobní servis              

                                                                                                                                                       telefon:  566 551 317            
                                                                                                      
                                                                                                                                   
                                                                       
                                                                       
                                                                          Nabízíme Vám kvalitní japonské pneumatiky
                         Firstop, Firestone, Bridgestone a pneumatiky Barum a Sava za „internetové“ ceny.                       
                           Prodáváme i pneumatiky Continental, Goodyear, Michelin, Pirelli a další značky. 
                                       
                                        Barum            Firstop              Sava           Firestone           Ceny jsou včetně DPH
                                             Polaris 3          Winter 2              S3          Winterhawk         a platí od 1. září  2012   
                                                                                                                           
    165/70 R 13  79T         900,-             940,-             940,-       1.040.-        
     165/70 R 14  82T      1.030,-         1.060,-          1.060,-       1.190.-       Nízké ceny jsou i u dalších            
.    175/65 R 14  82T      1.050,-          1.040,-          1.080,-       1.160,-       rozměrů pneu, které nejsou                  
    195/65 R 15  91T      1.230,-          1.170,-          1.250,-       1.290,-         v tabulce uvedeny
   

Nabízíme vám novou službu - rovnání  naražených disků kol - za přijatelné ceny 
            
                                 Rovnáme plechové i lité disky kol !!! 
                            

Již 13. rokem ožívají 
strohé interiéry hradu Pernštej-
na unikátními vazbami z květů 
a plodů podzimu. Kouzlo po-
míjivé křehké krásy květin na 
chvíli vrátí čas a vdechne život 
mezi studené zdi nedobytného 
hradu. Výzdoba k poctě jeho 
stavitelů, mocného rodu pánů 
z Pernštejna, je dílem odbor-
níků v oboru historických 
květinových aranžmá, zejmé-
na kolegů z hradů a zámků. 
Jedinečnost instalace je letos 
podtržena dobovými doplňky 
z pražské výstavy věnované 
Pernštejnům (šaty Polyxeny 

z Pernštejna, stolní nádobí ze skla a majoliky a další).
Výstava Podzim na Pernštejně se koná v rámci Pernštejn-

ského roku. Pro veřejnost je otevřena od 15. do 30. září denně 
kromě pondělí od 9 do 16 hodin.

Prohlídku výstavy si mohou návštěvníci zpestřit doprovod-
ným programem - podrobně na oficiálních webových stránkách 
hradu www.hrad-pernstejn.eu:
• do 30. září denně mimo pondělí 9 - 16 h ve velkém sále sýpky 

Podzim na Pernštejně očima fotografa  
Výstava velkoformátových fotografií Veroniky Skálové a projekce 
fotografií Jana Reicha a Veroniky Skálové z uplynulých 12 ročníků

• 22. září ve 14 hodin v mysliveckém salónku sýpky 
Slavnostní stolování a květinová výzdoba v historických dobách 
Přednáška Mgr. Marty Sedlákové doprovázená promítáním fotografií

• 23. září v 15 hodin ve velkém sále sýpky 
bílá paní Pernštejnská 
Mimořádnou událostí je uvedení fragmentu zpěvohry Bílá paní 
Pernštejnská. Na libreto Antonína Bočka hudbu zkomponoval 
v roce 1832 pernštejnský rodák Antonín Emil Titl. Zájemci uslyší 
dochované části v podání souboru Cappella Allegra, členů Orches-
tru N. Kyjovského, komorního sboru Alter Ego a dalších hostů.

• 28. září v 15 hodin v mysliveckém salónku sýpky 
Páni z Pernštejna – historie rodu zubří hlavy 
Přednáška PhDr. Evy Škrabalové věnovaná dějinám mocného 
rodu zubří hlavy a jeho rodového sídla hradu Pernštejna

• Ochutnávka jídel dle starých receptů 
O víkendech v době trvání Podzimu na Pernštejně nabídneme 
návštěvníkům v prostorách u černé kuchyně v přízemí sýpky 
k ochutnání různé pokrmy zhotovené podle starých receptů.

PODZIM NA PERNšTEJNĚ

V sobotu a v neděli 8. – 9. prosince 2012 v 11 – 16 h vás 
správa hradu Pernštejna zve na malé předvánoční zastavení pod 
hradním palácem. Chystáme pro vás: Vánoce v minulosti, před-
stavení pro děti, dílny pro šikovné ručičky, vánoční punč paní 
hraběnky i malý předvánoční jarmark. Více v prosinci na: www.
hrad-pernstejn.eu.

Eva Škrabalová

VÁNOCE NA SýPCE

Foto: Antonín Špaček
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Vracov u bzence
Dne 27. června 2012 převzali zástupci Sboru dobrovolných 

hasičů Nedvědice ve Vracově oficiální poděkování ministra vnitra 
Jana Kubiceho za zásah při požáru lesních porostů u Bzence.
Výjezdy po vichřici 5. července 2012
5. července v 19:39 h byla povolána výjezdová jednotka na Pern-
štejn k odstraňování padlých stromů přes silnici do Smrčku u hra-
du Pernštejna a na parkovišti u hradu. Po provedení zásahu přejeli 
hasiči společně s profesionálními hasiči z Bystřice do Žlíbků, kde 
pokračovali v odstraňování následků větrné smršti. Použita Tatra 
815 a AVIA, zasahovalo 8 členů.
6. července v 9:00 h výjezd na odstranění padlých stromů u rodin-
ných domů Vybíralů a Jinků při silnici na Pernštejn. Použita Tatra 
815 a AVIA, zasahovalo 5 členů.
6. července ve 13:59 h povolána jednotka do chatové oblasti Her-
šinka, kde padlý strom přerušil vedení vysokého napětí a suchá 
tráva pod ním začala doutnat. Použita AVIA, zasahovalo 5 členů. 
Součinnost byla s profesionálními hasiči z Tišnova a Bystřice nad 
Pernštejnem.
8. července ve 12:30 h byli hasiči povoláni k odstraňování stromů 
na Vejpustku. Použita Tatra 815, zasahovali 3 členové.
9. a 10. srpna prováděli členové SDH Nedvědice požární zajiště-
ní při natáčení italského televizního seriálu Borgia na hradě Pern-

štejně. Použita Tatra 815, ve službě bylo 5 členů oba dny.

V rámci spolupráce s dalšími sbory dobrovolných hasičů 
se podíleli naši členové a Tatra 815 na ukázkách požárního zásahu 
moderní technikou při akcích hasičů v Dolních Loučkách, Věžné 
a Strhářích.

Jiří Šmíd

VýJEZDY SDh NEDVĚDICE - čERVEN Až SRPEN 2012

Sk PERNšTEJN NEDVĚDICE - kOPANÁ
Konečné tabulky jednotlivých družstev po skončení soutěžního 
ročníku 2011 - 2012:

Muži A - okresní přebor

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)
1. V. Bíteš B 26 18 3 5 68:17 57 (18)
2. Hamry 26 17 2 7 77:36 53 (14)
3. Rad. Svratka 26 16 3 7 57:38 51 (12)
4. Nedvědice 26 15 1 10 71:47 46 (7)
5. Bory 26 13 4 9 67:61 43 (4)
6. Radostín 26 13 0 13 69:49 39 (0)
7. Nová Ves B 26 12 3 11 56:62 39 (0)
8. Rovečné 26 11 3 12 33:53 36 (-3)
9. O. Bítýška 26 10 3 13 43:59 33 (-6)

10. Bobrová 26 8 6 12 42:51 30 (-9)
11. Svratka 26 9 1 16 49:59 28 (-11)
12. Ujčov 26 8 4 14 38:61 28 (-11)
13. D. Rožínka 26 6 5 15 25:73 23 (-16)
14. Počítky 26 6 2 18 41:70 20 (-19) Muži b - IV. třída

(mužstvo hrálo svá utkání na domácím hřišti v Doubravníku)
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)

1. Jívoví 18 14 3 1 51: 16 45 (18)
2. Nedvědice B 18 13 1 4 45: 26 40 (13)
3. Křoví B 18 10 5 3 47: 39 35 (8)
4. Tasov 18 9 4 5 36: 31 31 (4)
5. D. Heřmanice 18 8 1 9 34: 39 25 (-2)
6. Měřín C 18 6 4 8 44: 44 22 (-5)
7. Bory B 18 5 4 9 34: 36 19 (-8)
8. Strážek B 18 3 5 10 32: 58 14 (-13)
9. Březí - Březské 18 4 1 13 35: 46 13 (-14)

10. Olší 18 4 0 14 24: 47 12 (-15)

Dorost - krajská soutěž
(ročníky narození 1993 - 1996)
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)

1. Želetava 26 20 2 4 111: 34 62 (23)
2. Čáslavice - Sádek 26 20 2 4 82: 35 62 (23)
3. Okříšky 26 13 6 7 62: 32 45 (6)
4. Jaroměřice n. R. 26 14 1 11 68: 53 43 (4)
5. Moravec 26 13 3 10 79: 67 42 (3)
6. Nová Ves 26 12 5 9 56: 47 41 (2)
7. Třebelovice 26 13 1 12 74: 84 40 (1)
8. Velká Bíteš 26 10 4 12 49: 64 34 (-5)
9. Hrotovice 26 10 3 13 56: 89 33 (-6)

10. N. Syrovice 26 9 4 13 76: 89 31 (-8)
11. Luka nad J. 26 9 1 16 63: 76 28 (-11)
12. Nedvědice 26 6 8 12 31: 56 26 (-13)
13. M. Budějovice 26 7 3 16 41: 80 24 (-15)
14. Stařeč 26 4 1 21 47: 89 13 (-26)

žáci starší - krajská soutěž
(ročníky narození 1997 a 1998)
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)

1. Velká Bíteš 12 10 1 1 36: 6 31 (13)
2. Jemnicko 12 8 1 3 28: 12 25 (7)
3. Náměšť n. O. - 

Vícenice
12 7 1 4 45: 17 22 (4)

4. Nedvědice 12 6 3 3 24: 11 21 (3)
5. Okříšky 12 4 0 8 19: 36 12 (-6)
6. Radostín nad O. 12 3 0 9 9: 46 9 (-9)
7. Stařeč 12 1 0 11 10: 43 3 (-15)
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žáci mladší - krajská soutěž
(ročníky narození 1999 a 2000)
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)

1. Náměšť n. O. - 
Vícenice

12 10 0 2 86: 24 30 (12)

2. Nedvědice 12 8 1 3 48: 20 25 (7)
3. Radostín nad O. 12 7 1 4 36: 28 22 (4)
4. Velká Bíteš 12 7 0 5 30: 21 21 (3)
5. Okříšky 12 5 0 7 37: 44 15 (-3)
6. Jemnicko 12 3 0 9 32: 88 9 (-9)
7. Stařeč 12 1 0 11 15: 59 3 (-15)

Přípravka mladší - okresní přebor
(ročníky narození 2003 a mladší)
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)

1. Měřín 14 11 0 3 xx:xx 33
2. Svratka 14 9 1 4 xx:xx 28
3. Rožná 14 9 0 5 xx:xx 27
4. Nedvědice 14 9 0 5 59:38 27
5. D. Heřmanice 14 7 2 5 xx:xx 23
6. Polná 14 3 2 9 xx:xx 11
7. Polnička 14 2 1 11 xx:xx 7
8. Velká Bíteš 14 0 0 14 xx:xx 0

Přípravka starší - okresní přebor, skupina b
(ročníky narození 2001 a 2002)
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)

1. Křižanov 16 16 0 0 83: 17 48 (24)
2. V. Meziříčí 16 10 2 4 77: 36 32 (8)
3. Radostín 16 10 1 5 56: 35 31 (7)
4. V. Bíteš 16 9 2 5 81: 32 29 (5)
5. Nedvědice 16 9 1 6 66: 34 28 (4)
6. Měřín 16 5 1 10 26: 74 16 (-8)
7. Bory 16 4 2 10 24: 58 14 (-10)
8. Křoví 16 2 1 13 20: 89 7 (-17)
9. O. Bítýška 16 2 0 14 6: 64 6 (-18)

Přípravka starší
Ve dvojutkání se stejně umístěným družstvem skupiny A Herál-
cem dosáhli naši chlapci a jedno děvče výsledků:
herálec - Nedvědice 3:3 (1:2)
Nedvědice - herálec 3:1 (3:0)
a skončili tak celkově na konečném 9. místě.
Za zmínku stojí střelecký výkon Pavla Pokorného z Věžné, 
který v 16 utkáních nastřílel celkem 45 branek, byl nejlepším 
střelcem ve skupině B a 2. nejlepším střelcem ze všech 19 
družstev obou skupin. V utkáních s Herálcem přidal Pavel ještě 
dalších 5 branek.

Jiří Mitáš

Mladší žáci 26. 5. 2012:
nahoře zleva: Pavel Juračka, Ladislav Trdý, David Juračka Lukáš 
Dvořáček, Leoš Mládek, Pavel Vejrosta, Jaroslav Houdek,
zcela vzadu Milan Neugebauer
dole zleva: Adam Dufek, David Houdek, Jan Nikodém, Stanislav 
Škvařil, vpředu leží Dan Havlík

Foto: Pavel Vejrosta

Starší žáci 26. 5. 2012:
nahoře zleva: Marek Šibor, Vlastimil Srba, Martin Kinc, Jaromír 
Švestka, Ondřej Müller, Jiří Pokorný, Tomáš Beran a Petr Havíř
dole zleva: Miroslav Vojta, Martin Kincl, Marek Šikula, Ladislav 
Vázler, vpředu leží: Dan Havlík

Foto: Pavel Vejrosta

Neevidovaly se vstřelené branky, proto, bohužel, u všech 
družstev mimo družstvo Nedvědice skóre chybí.


