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VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 1 ROČNÍK 7 BŘEZEN 2013

Vážení spoluobčané,

po třech měsících se dostává do Vašich schránek další číslo 
našeho Zpravodaje. Letošní nepříliš povedená zima je minulostí, 
jaro se pomalu hlásí o slovo a s ním čekají na zahájení jarní prá-
ce. Já bych však chtěl spíše okomentovat události posledních tří 
měsíců.

Od uzávěrky minulého čísla Zpravodaje, tedy přibližně od 
poloviny listopadu, neprobíhaly v Nedvědici ani na Pernštejně 
žádné významné ani vizuálně zřetelné práce. Poslední týdny sta-
rého a první týdny nového roku byly ve znamení běžných úklido-
vých prací, prací na údržbě techniky a především kácení a čištění 
některých obecních pozemků od přestárlých či náletových dřevin.

Komentář k administrativním činnostem lze začít infor-
macemi o stavu přípravy projektů. Tak především pokračovaly 
projekční práce na prodloužení vodovodního řadu na Pernštejně 
k horní řadě rodinných domků nad vilou Mittrowských. Totéž 
platí o projektu odkanalizování hasičské zbrojnice a tří přilehlých 
rodinných domů. Jednáme o zahájení projekčních prací na dokon-

čení kanalizace v zadní části Žlíbků a v Klečanech pod železniční 
tratí. Naopak pozastaveny musely být projektové práce na odka-
nalizování rodinných domků v úseku nad železničním přejezdem 
až po silniční odbočku k Sejřku. Důvodem byla neústupnost před-
stavitelů SŽDC, kteří odmítli „pustit“ kanalizační potrubí pod ko-
lejemi, kde by mohla být kanalizace napojena do již připravené 
koncové šachty před domkem rodiny Musilových (dříve Haví-
řových). Realizace projektů, které se podaří „papírově“ připravit 
v průběhu letošního roku, by mohla proběhnout v roce 2014. Bude 
však záležet na úspěšnosti při jednáních o získání dotace.

Velmi usilovně jsme v uplynulém období pracovali na pří-
pravě projektů, určených k financování z evropských dotací (ROP 
Jihovýchod) a na zpracování vlastních žádostí o dotace. Zatímco 
u projektu nového parkoviště pro návštěvníky hradu Pernštejna 
byla žádost 31. 1. podána a nyní budeme několik měsíců čekat na 
její osud, tak na projektu nového venkovního hřiště s umělým po-
vrchem na stávajícím školním hřišti spolu se sociálním zázemím 
tělocvičny a dvěma dětskými hřišti jsme v době uzávěrky tohoto 
čísla pracovali tak, aby žádost mohla být podána do konce března. 
Vedle výše popsaných rozsahem velkých projektů se podařilo při-
pravit také několik projektů menších a bude naší snahou postupně 
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INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE NEDVĚDICE

je zpracovat do podoby žádostí o dotace na Ministerstvo pro míst-
ní rozvoj, Jihomoravský kraj, popř. jinam.

Na tomto místě bych rád okomentoval a vysvětlil ještě ně-
které jevy a záležitosti. První z nich se týká kabelové televize. 
Většina z nás je na ni zvyklá, teletext je velmi dobrou službou 
pro všechny a i přes často mizernou kvalitu televizního signálu 
nám tato služba většinou postačuje. Skutečností však je, že po 
více než dvaceti letech provozu, je naše kabelovka na hranici ži-
votnosti a není v silách nikoho dlouhodobě udržet její bezporu-
chový provoz. Jsme pouze schopni zajistit opravy častých poruch 
a minimalizovat výpadky jednotlivých programů. Z výše uvede-
ných důvodů radní i zastupitelé o stavu a možné perspektivě ka-
belovky opakovaně jednali. Především ve snaze zefektivnit její 
provoz rozhodlo zastupitelstvo o výpovědi smlouvy dosavadnímu 
provozovateli společnosti 3C z Brna. Následně se podařilo pro 
Nedvědici a několik dalších obcí mikroregionu Pernštejn získat 
licenci na provozování kabelové televize. Nositelem společné li-
cence je právě Mikroregion Pernštejn a péče o technickou strán-
ku zařízení byla od 1. 1. 2013 svěřena panu Klusákovi z Dolního 
Čepí. Věřím, že popsané změny nám přinesou nejen operativnější 
opravy vzniklých poruch a úsporu financí za jejich provedení, ale 
také, a to především, postupnou úpravu celého systému s cílem 
odstranit jeho poruchovost a zlepšit kvalitu přijímaného televiz-
ního signálu.

Druhý jev ke komentáři se jmenuje nezvaní podomní 
prodejci. Je skutečností, že stále přibývá zástupců nejrůznějších 
energetických, telekomunikačních a jiných společností, ale také 
cikánů a zlodějů, kteří opakovaně navštěvují Nedvědici. Všich-
ni výše uvedení a mnozí další se pod nejrůznějšími záminkami 
snaží dostat do našich domácností s nabídkou levnější elektřiny, 
plynu, zboží a služeb, ale často také s cílem něco ukrást. Desítky 
podnětů od Vás občanů na radnici a také na policii přiměly radu, 
aby se tímto jevem zabývala. Jedinou úřední možností, jak všem 
nezvaným návštěvníkům zamezit vstupu do našich domácností, 
je plošný zákaz podomního prodeje. Po vzoru mnoha měst a obcí 
v celé republice proto rada schválila v závěru minulého roku Trž-
ní řád, jehož součástí je také zákaz podomního prodeje. Pokud 

Vás tedy nyní navštíví jakýkoli prodejce, můžete ho odmítnout 
s konstatováním, že podomní prodej je na celém území Nedvědice 
vč. Pernštejna zakázán. Samozřejmě pouze v případě, že si jeho 
návštěvu nepřejete. Současně prosím neváhejte informovat buďto 
radnici nebo policii, která má přehled obcí se zákazem podomního 

prodeje k dispozici a měla by v případě Vašeho podnětu konat.
Jako poslední jsem si protentokrát nechal informaci pro 

většinu z nás radostnou. Po tříletém úsilí všech zaměstnanců rad-
nice se podařilo najít lékaře, přesněji řečeno lékařku - stomato-
ložku, která v průběhu 2. čtvrtletí letošního roku zaplní prázdné 
místo v zubní ordinaci a doplní nabídku lékařských služeb v na-
šem zdravotním středisku. Věřte, že v době kritického nedostatku 
zubních lékařů je třeba mít z uvedeného radost, ale především je 
třeba si nově získané paní doktorky považovat. Myslím to tak, že 
bychom se měli v maximálním možném počtu přeregistrovat zpět 
do Nedvědice. Věřím, že paní doktorka Jarochová najde v Ned-
vědici mnoho spokojených klientů – pacientů a my v ní najdeme 
kvalitní lékařku.

Závěrem Vám všem přeji brzký příchod jara a s ním teplé-
ho a slunečného počasí.

Ing. Pavel Vejrosta

V období od uzávěrky minulého čísla Zpravodaje se Rada 
městyse Nedvědice (RMN) sešla 5 x (č. 49 - 53) a mimo jiné jed-
nala o následujících záležitostech:
 - schválila prominutí poplatku za pronájem sokolovny MO ČZS 
– vánoční jarmark
 - schválila směrnici, kterou se stanovují pravidla pro zadávání ve-
řejných zakázek malého rozsahu
 - schválila směrnice Organizační řád, Pracovní řád, O účetnictví, 
O evidenci majetku, O inventarizaci
 - schválila přílohu směrnice Odpisový plán – přehled plánova-
ných účetních odpisů
 - schválila rozpočtové opatření č. 15/2012
 - schválila likvidaci nalezených a v zákonné lhůtě nevyzvednu-
tých předmětů
 - schválila Tržní řád městyse Nedvědice
 - schválila přijetí finančního daru od paní Macků a uzavření daro-
vací smlouvy
 - opakovaně se zabývala podmínkami vstupu stolních tenistů do 
sokolovny
 - opakovaně se zabývala možnostmi úspor na provozu veřejného 
osvětlení a rozhodla zapůjčit 5 světel vyrobených technologií 
LED – světla byla umístěna podél silnice k nádraží. Poznatky 

z provozu budou vyhodnoceny v průběhu roku 2013
 - vzala na vědomí informace o stavu MAS Zubří země a o zastou-
pení zástupců z Nedvědicka v orgánech MAS
 - schválila prominutí poplatku za pronájem sokolovny HC Nedvě-
dice – taneční zábava
 - schválila pronájem sokolovny SK Pernštejn Nedvědice dne 
22. 2. 2013 – 8. fotbalový ples
 - schválila uveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 722/2 
v k. ú. Nedvědice
 - schválila směrnici k používání služebních motorových vozidel 
vč. přílohy č. 1
 - schválila rozpočtová opatření č. 17/2012, 1/2013, 2/2013 
a 3/2013
 - schválila nájemní smlouvu se společností NEDOS Nedvědice 
na pronájem obchodního domu v Nedvědici s platností od 1. 1. 
2013
 - schválila uveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 80/25 v k. ú. 
Nedvědice
 - vzala na vědomí informaci Ministerstva kultury ČR o ukončení 
projektu dotovaného internetu ve veřejných knihovnách k 28. 3. 
2013. Rozhodla o znovuzprovoznění stejné služby od společnos-
ti Pernštejn Net

Radnice s anténami pro kabelovou televizi
Foto: Antonín Špaček
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 - opakovaně projednávala stav otopného systému ve zdravotním 
středisku a rozhodla o jeho úpravě s cílem snížit spotřebu plynu 
a zajistit přesnější rozúčování na jednotlivé ordinace
 - schválila poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,- Kč OV Čes-
kého svazu bojovníků za svobodu Brno - venkov na vydání pub-
likace „Zemřeli pro vlast“
 - schválila uveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 734/1 
v k. ú. Nedvědice
 - rozhodla o vykoupení soukromých pozemků pro veřejnou cestu 
ve Žlíbkách o celkové výměře 392 m²
 - uložila starostovi jednat o odkoupení pozemku p. č. 630/1 
v k. ú. Nedvědice, který je perspektivně určen na rozšíření hřbi-
tova. Současně doporučila ZMN koupi schválit
 - vzala na vědomí informace o podaných žádostech o dotace
 - zamítla návrh Telefónica ČR na uzavření smlouvy o zřízení věc-
ného břemene
 - schválila pana J. Soukopa a pana V. Prokůpka na místo hlídačů 
parkoviště na hradě Pernštejn pro letní turistickou sezónu 2013

 - doporučila ZMN přijmout nabízené pozemky, resp. jejich části 
darováním od pana Nepejchala
 - schválila uveřejnění záměru na prodej pozemku p. č. 105/1 
a p. č. st. 774 a části pozemku p. č. 97/1 v k. ú. Nedvědice
 - doporučila ZMN schválit vykoupení částí soukromých pozemků 
pod veřejnou cestou ve Žlíbkách
 - doporučila ZMN schválit převod pozemků p. č. 38/16 a 558/18 
v k. ú. Lískovec z LV MNV Nedvědice na LV Obec Ujčov
 - schválila zrušení VŘ zakázky malého rozsahu na vypracování 
projektové dokumentace ve stupni DSP, prováděcí dokumentace 
a autorský dozor na projekt Parkoviště pro návštěvníky hradu 
Pernštejna
 - schválila rozšíření programové nabídky na KTV o stanice Šlágr 
a Prima Zoom vč. ceny
 - schválila uveřejnění záměru na pronájem prostor ordinace dět-
ského lékaře ve zdravotním středisku v Nedvědici

Ing. Pavel Vejrosta

Od uzávěrky minulého čísla Zpravodaje se uskutečnila dvě jed-
nání Zastupitelstva městyse Nedvědice (ZMN), a to dne 10. 12. 
2012 a 4. 3. 2013:

ZMN č. 10 dne 10. 12. 2012:
 - schválilo rozpočtová opatření č. 12, 13, 14, 15 a 16/2012
 - schválilo zprávu z Rady městyse Nedvědice (RMN)
 - schválilo rozpočtový výhled městyse Nedvědice (MN) na roky 
2014 - 2016
 - schválilo rozpočet ZŠ a MŠ Nedvědice na r. 2013
 - schválilo rozpočet MN na rok 2013 jako přebytkový, přebytek 
bude použit na splátku úvěru
 - v rámci rozpočtu MN na rok 2013 schválilo dotace a příspěvky 
právnickým a fyzickým osobám
 - schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místních po-
platcích
 - schválilo prodej části pozemku p. č. 963/2 v k. ú. Nedvědice 
o výměře 170 m² paní M. Pařilové, Nedvědice č. p. 411, za cenu 
50,- Kč/m². Náklady na vypracování geometrického plánu, kup-
ní smlouvy a vklad do KN hradí kupující
 - schválilo podle §47 odst. 5 a dle §6 odst. 5 písm. b) zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů „Zadání územního plánu 
Nedvědice“, upravené v souvislosti se zrušením ZÚR JMK
 - schválilo vystoupení MN z DSO Tišnovsko
 - schválilo rozdělení výnosů z loterií – finanční dar SK Pernštejn 
Nedvědice kopaná ve výši 13 tis. Kč
 - schválilo smlouvu se Svazem vodovodů a kanalizací (SVK) 
Žďársko o úhradě podílu na rekonstrukci aeračního systému 
ČOV Nedvědice
 - schválilo smlouvu se SVK Žďársko o poskytnutí příspěvku na 
inženýrskou činnost na akci Novostavba kanalizace Nedvědice – 
lokalita K Černvíru, Krčín, Vejpustek, Žlíbky, K Pernštejnu
 - schválilo delegování kontrolního výboru a paní M. Trčkové 
na kontrolu hospodaření ZŠ a MŠ Nedvědice za rok 2011 a za 
2. pololetí 2012
 - schválilo smlouvu s JMK o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK 
pro JSDH Nedvědice na pokrytí mimořádných výdajů, vznik-
lých při likvidaci lesního požáru v Bzenci
 - schválilo podání žádosti o dotaci na projekt Parkoviště pro ná-
vštěvníky hradu Pernštejn z ROP Jihovýchod a má zajištěny fi-

nanční prostředky na předfinancování a spolufinancování pro-
jektu
 - vzalo na vědomí zprávu z výborů a komisí
 - vzalo na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení z minulých 
zastupitelstev

ZMN č. 11 dne 4. 3. 2013:
 - vzalo na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení z minulých 
zastupitelstev
 - schválilo zprávu z rady
 - schválilo účetní závěrku MN za rok 2012
 - schválilo rozpočtová opatření č. 17/2012, 1,2,3 a 4/2013
 - schválilo kupní smlouvu s paní M. Pařilovou o prodeji části po-
zemku p. č. 963/2 v k. ú. Nedvědice
 - schválilo kupní smlouvu s p. J. Soudkem o prodeji části pozem-
ku p. č. 52/3 v k. ú. Nedvědice
 - schválilo prodej části pozemku p. č. 722/2 v k. ú. Nedvědice p. 
V. Slámovi, Nedvědice č. p. 343 dle přiloženého geometrického 
plánu ze dne 16. 1. 2013. Kupní cena byla stanovena na 50,- Kč/
m², náklady na vypracování geometrického plánu, kupní smlou-
vy a vklad do KN uhradí kupující
 - schválilo prodej pozemku p. č. 80/25 v k. ú. Nedvědice manže-
lům D. a V. Dufkovým, Nedvědice č. p. 337 za cenu 50,- Kč/m². 
Náklady na vypracování kupní smlouvy a vklad do KN uhradí 
kupující
 - schválilo prodej pozemku p. č. 105/1 v k. ú. Nedvědice a částí 
pozemku p. č. 97/1 v k. ú. Nedvědice o celkové výměře 225 m² 
manželům P. a J. Šmídovým, Nedvědice č. p. 162 dle přiloženého 
geometrického plánu. Kupní cena byla stanovena na 50,- Kč/m²,
 - náklady na vypracování geometrického plánu, kupní smlouvy 
a vklad do KN uhradí kupující
 - schválilo prodej části pozemku p. č. 734/1 v k. ú. Nedvědice 
o výměře 56 m² p. P. Bílému, Nedvědice č. p. 326 za cenu 50,- 
Kč/m². Náklady na vypracování geometrického plánu, kupní 
smlouvy a vklad do KN uhradí kupující
 - schválilo prodej části pozemku p. č. 734/1 v k. ú. Nedvědice 
o výměře 64 m² manželům J. a L. Večeřovým, Nedvědice č. p. 
410, za cenu 50,- Kč/m². Náklady na vypracování geometrické-
ho plánu, kupní smlouvy a vklad do KN uhradí kupující
 - schválilo investici Výkup pozemků pod účelovou komunikací – 
Žlíbky
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 - schválilo koupi části pozemku p. č. 730 o výměře 18 m², části 
pozemku p. č. 727/5 o výměře 31 m² a části pozemku p. č. 729/1 
o výměře 143 m² vše v k. ú. Nedvědice. ZMN schválilo kupní 
cenu 50,- Kč/m², náklady na vypracování geometrického plánu, 
kupní smlouvy a vklad do KN uhradí kupující
 - schválilo koupi části pozemku p. č. 727/8 o výměře 29 m² a části 
pozemku p. č. 727/6 o výměře 130 m² vše v k. ú. Nedvědice. 
ZMN schválilo kupní cenu 50,- Kč/m², náklady na vypracová-
ní geometrického plánu, kupní smlouvy a vklad do KN uhradí 
kupující
 - schválilo koupi části pozemku p. č. 727/9 v k. ú. Nedvědice o vý-
měře 70 m² za cenu 50,-Kč/m². Náklady na vypracování geome-
trického plánu, kupní smlouvy a vklad do KN uhradí kupující
 - schválilo investici Výkup pozemků – hřbitov
 - schválilo koupi pozemku p. č. 630/1 v k. ú. Nedvědice za cenu 
50,- Kč/m². Náklady na vypracování kupní smlouvy a vklad do 
KN uhradí kupující
 - schválilo přijetí 2/12 pozemků p. č. 39/7, 39/11, 62/34 a pozem-
ku p. č. 52/19 vše v k. ú. Nedvědice darováním. Náklady na vy-
pracování darovací smlouvy a vklad do KN uhradí obdarovaný. 
Současně ZMN schválilo darovací smlouvu
 - schválilo přijetí části pozemku p. č. 31/1 v k. ú. Pernštejn daro-
váním. Náklady na vypracování geometrického plánu, darova-
cí smlouvy a vklad do KN uhradí obdarovaný. Současně ZMN 
schválilo darovací smlouvu
 - schválilo převod pozemků p. č. 38/16 a 558/18 v k. ú. Lískovec 
z LV MNV Nedvědice na LV Obec Ujčov

 - vzalo na vědomí rezignaci Mgr. I. Lukáškové na funkci předsed-
kyně kontrolního výboru
 - vzalo na vědomí zprávy z výborů a komisí
 - do zvolení nového předsedy kontrolního výboru pověřilo říze-
ním kontrolního výboru dosavadního člena Ing. S. Darkwaha
 - schválilo investici Technické úpravy ve zdravotním středisku
 - schválilo investici Dětská hřiště, víceúčelové hřiště a sociální zá-
zemí v ZŠ Nedvědice. Současně schválilo podání žádosti o do-
taci do ROP Jihovýchod a prohlašuje, že má zajištěny finanční 
prostředky na předfinancování a spolufinancování projektu
 - schválilo obecně závaznou vyhlášku MN č. 1/2013 O zákazu 
provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her
 - schválilo Komunitní plán sociálních služeb správního obvodu 
ORP Tišnov na období 2013 - 2014
 - schválilo Akční plán sociálních služeb správního obvodu ORP 
Tišnov 2013
 - schválilo Priority MN v oblasti sociálních služeb
 - schválilo smlouvu se společností Telefónica ČR č. M-083-1559 
o zřízení věcného břemene strpění podzemního komunikačního 
vedení na pozemcích p. č. 659, 669/2 a 974 v k. ú. Nedvědice 
v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 573-250/2010

Ing. Pavel Vejrosta

STAV ObYVATEL k 1. 1. 2013

muži ženy celkem
Nedvědice 611 648 1259
Pernštejn 29 31 60
Celkem 640 679 1319

Nedvědice muži ženy celkem
k 1. 1. 2012 618 645 1263
narození 7 8 15
úmrtí 9 4 13
přistěhování 10 11 21
odstěhování 15 12 27
k 31. 12. 2012 611 648 1259

Pernštejn muži ženy celkem
k 1. 1. 2012 30 33 63
narození 0 0 0
úmrtí 0 0 0
přistěhování 0 1 1
odstěhování 1 3 4
k 31. 12. 2012 29 31 60

Rekapitulace muži ženy celkem
k 1. 1. 2012 648 678 1326
narození 7 8 15
úmrtí 9 4 13
přistěhování 10 12 22
odstěhování 16 15 31
k 31. 12. 2012 640 679 1319

Roku Osobnost Uplynulo 
roků

1843

Narodil se Ing. Alois Frank, jeden 
z předních stavitelů železnic. Nedvědici 
si oblíbil při stavbě trati z Tišnova do 
Německého Brodu. Postavil si zde jednu 
z architektonicky nejvýznamnějších vil 
u silnice k Pernštejnu.

170

1883

Narodil se nadlesní Rudolf Tesař, vý-
znamný znalec lesních škůdců a dlou-
holetý vedoucí polesí na mnoha místech 
našeho kraje. Dožil ve svém domě 
v Nedvědici.

130

1893

Narodil se JUDr. Klement Kutta z ro-
diny kameníků. Vystudoval v Praze 
právnickou fakultu a zde začal s politic-
kou a kulturní činností. Pro své proti-
rakouské postoje a roznášení letáků byl 
odsouzen k trestu smrti. Ve vězení vážně 
onemocněl a v nemocnici se dočkal 
vzniku Československa. V Brně vybudo-
val významnou advokátní kancelář. Do 
Nedvědice pravidelně dojížděl.

120

1913

Před sto lety se narodil prof. MUDr. 
Miloslav Uher, CSc. Dětství prožil 
v Nedvědici. V roce 1959 byl jmenován 
přednostou II. ženské kliniky a následně 
I. gynekologicko-porodnické kliniky 
v Brně. Absolvoval pobyty v mno-
ha zemích, kde vedle lékařské praxe 
i vyučoval. Byl uznávaným porodníkem 
a výborným profesorem. Nedvědici zů-
stával po celý život věrný a trávil zde na 
své chalupě volný čas se svými přáteli. 
Každému se snažil pomoci.

100

VýROčÍ VýZNAMNýCh OSObNOSTÍ 
NEDVĚDICE V ROCE 2013

Zdena Kincová Jiří Šmíd



5

VýROčÍ VýZNAMNýCh UDÁLOSTÍ NEDVĚDICE V ROCE 2013

Rok
události Událost Uplynulo

roků
1483 Nedvědice poprvé uváděna městečkem 530
1623 Založena nedvědická matrika 390

1623 Krištof Pavel z Lichtensteina obnovil hor-
nictví na Nedvědicku 390

1623
Císař Karel VI. propůjčil Nedvědici privile-
gium po každém trhu konat ještě jednodenní 
koňský trh

390

1783 Potvrzeno císařem Josefem II. právo městeč-
ka Nedvědice pořádat výroční trhy 230

1793 V Nedvědici je 82 domů s 521 měřicemi 
polí 220

1853 Zřízena poštovní vozová služba Tišnov - 
Nedvědice - Pernštejn 160

1873 Škola rozšířena na trojtřídní 140

1873 V budově radnice č. 42 zřízena hasičská 
zbrojnice 140

1873 Obec zakoupila hasičskou vozní ruční 
stříkačku 140

1883 Škola rozšířena na čtyřtřídní 130

1903 Založen učitelem A. Jeřábkem a V. Procház-
kou včelařský spolek 110

1903 Založena Pohorská jednota Pernštejn 110

1903 Zahájena stavba železniční trati Tišnov - 
Žďár 110

1913 Otevřena nová měšťanská škola a ředitelem 
jmenován Stanislav Bím 100

1913 Postavena na hřbitově "pitevna", dnes nazý-
vaná márnice 100

1913 Konal se poslední kamenický ples a kame-
níci ještě 2 dny pili 100

1913 Shořela velká stodola v Klečanech 100
1923 Vyhořel "velký sál" v textilní továrně 90

1923 Alfred Neubauer prodal obci pozemky pro 
stavbu domů k Černvíru 90

1933 Pro letní měsíce zavedeno obcí kropení ulic 
proti prachu 80

1933 Dokončena stavba a otevřen hotel Hotárek 80

1933 Z iniciativy katechety Moravce postaven 
Lidový dům - Orlovna 80

1973 Provádí se odbagrování rybníka 40

1973
V závodě MEZ pracuje 600 zaměstnanců. 
Každoročně přijímá 30 učňů. Tím ale nejsou 
pokryty ani odchody zaměstnanců

40

1973 Otevřeno koupaliště postavené dle projektu 
Státního ústavu Chemoprojekt Brno 40

1973 Pro nedostatek dětí uzavřeny jesle 40
1983 Pro havarijní stav byla uzavřena sokolovna 30
1983 Zřízen při MNV Nedvědice stavební úřad 30

1983 Provedeny nátěry báně, rýn a oplechování 
kostela sv. Kunhuty 30

1983
Dva měsíce sucha přinesly problémy se 
zásobováním vodou v Nedvědici. Musela 
být uzavřena i restaurace Na Náměstí

30

1983 V okolí Nedvědice se objevila nemoc včel 
varoáza 30

1983 Alois Lukášek předal Nedvědici umělecký 
odkaz svých obrazů 30

Textilka v Nedvědici r. 1906 i s velkým sálem
Archiv: Antonín Špaček

Textilka r. 1932 – velký sál po požáru ještě neopraven
Archiv: Antonín Špaček

Koupaliště v dobách své slávy
Archiv: Jiří Šmíd
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„Tak jsme si zvolili prezidenta“, řekla by paní Müllerová, 
posluhovačka Josefa Švejka. Ano, tato věta se v sobotu 26. ledna 
2013 stala skutečností. Poprvé od vzniku republiky v roce 1918 si 
mohli naši občané zvolit hlavu státu sami. Politickým špičkám se 
sice do přímé volby moc nechtělo, neboť různé zájmové skupiny 
již neměly zdaleka takovou možnost ovlivnit ji ve svůj prospěch 
– zkrátka osm milionů voličů nepodplatíš. Nakonec jim však ne-
zbylo než ustoupit tlaku a přímá volba mohla proběhnout.

Zpočátku sice probíhala v duchu úvodní věty jako pěkná 
švejkovina a připomínala spíše „srandu po česku“. Je zvláštní, že 
my si nemůžeme vzít příklad a poučení z okolních zemí, kde určité 
věci standardně a bez problémů fungují, ale musíme jít vlastní ces-
tou. A tak byla stvořena vlastní česká pravidla o volbě prezidenta. 
A v nich jsme si všichni byli rovní, někteří však byli „rovnější“. 
Někomu stačilo 20 hlasů poslanců nebo 10 hlasů senátorů, aby 

se volby zúčastnil, 
někomu nepomohlo 
ani více než 60.000 
jmen v seznamu. 
Záměrně uvádím 
jmen, neboť nikdo 
nekontroloval, zda 
lidé seznamy sku-
tečně sami podepsali 
a vyjádřili tím svoji 
vůli, nebo byl od-
někud pouze opsán 
správný adresář bez 
věcných chyb.

Fraškou pak bylo vlastní počítání „podpisů“. Přitom se 
ukázalo, že někteří úředníci ministerstva vnitra by z matematiky, 
konkrétně z výpočtu procent, 
propadli již na základní škole. 
A byli i tací jako ředitel odboru 
ministerstva Václav Hanych, 
který byl tak natvrdlý, že svoji 
chybu neuznal ani po upozor-
nění ze všech stran a tak musel 
o výpočtu procent rozhodnout 
soud. A tento „vzdělaný“ úřed-
ník pořád sedí na svém teplém 
místečku… Učitelé, kteří nás 
učili matematiku ve škole, se 
museli v hrobě obracet a my 
ostatní jsme jen nevěřícně 
kroutili hlavou, „co“ nám to 
vládne.

Naštěstí samotná volba již proběhla důstojně. Občané při-
stoupili k volbě s velkou vážností. Vyjádřili svou politickou vy-
spělost a zodpovědnost, nenavrhli ani nevolili žádné výstřední 
kandidáty a vysokou volební účastí (59,1 %) ukázali svůj zájem 
o věci veřejné a o to, kdo má stát v čele státu příštích pět let.

V samotné volbě potom zvítězil Miloš Zeman, který získal 
54,8 % hlasů před Karlem Schwarzenbergem se ziskem 45,2 % 
hlasů. Musíme říci, že se Miloš Zeman stal prezidentem i nás Ned- 
vědičáků. Vždyť v Nedvědici získal 555 hlasů, což představuje 
69,7 % z celkového počtu hlasů zúčastněných voličů.

A jak tedy dopadla obě kola voleb u nás v Nedvědici:

Pane prezidente, blahopřejeme Vám ke zvolení v historic-
ky první přímé volbě. Přejeme Vám hodně zdraví, jasnou mysl 
a šťastnou ruku při všech rozhodnutích, která učiníte. Doufáme, 
že budete prezidentem nejenom těch občanů, kteří Vás volili, ale 
i všech ostatních, tedy i těch, kteří dali hlas druhému kandidátovi 
nebo se voleb vůbec nezúčastnili. Věříme, že nás dovedete opět 
stmelit dohromady a podaří se Vám pozvednout naši zemi z maras-
mu, který u nás v posledních letech v politice nastal. Hodně štěstí!

Antonín Špaček

A na závěr - výpočet procent podle ministerstva vnitra:
Víš, jak se vyrobí litr stoprocentního lihu?
Vezmeš dva půllitry padesátiprocentního lihu a smícháš je dohro-
mady.

PRVNÍ PřÍMÁ VOLbA PREZIDENTA

Hledám ke koupi RD v Nedvědici nebo blízkém okolí. 
Může být i k opravám, nabídněte prosím. Tel.: 773 962 105

Inzerce

I. kolo:

Celkový počet osob zapsaných do seznamu voličů 1115

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 784

Počet odevzdaných úředních obálek 784

Počet platných hlasů celkem 782

Volební účast 70,3 %

II. kolo:
Celkový počet osob zapsaných do seznamu voličů 1113
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 796
Počet odevzdaných úředních obálek 794
Počet platných hlasů celkem 791
Volební účast 71,5 %

Kandidát Počet platných hlasů
Miloš Zeman 291
Jiří Dienstbier 130
Karel Schwarzenberg 127
Jan Fischer 97
Zuzana Roithová 40
Vladimír Franz 38
Taťana Fischerová 24
Přemysl Sobotka 19
Jana Bobošíková 16

Kandidát Počet platných hlasů Volební účast

Miloš Zeman 555 69,7 %

Karel Schwarzenberg 236 29,6 %

Prezident Miloš Zeman
Foto: internetové stránky 

Miloše Zemana 

Foto: Jiří Šmíd
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Co v poslední době spojuje Nedvědici a Prosetín? Určitě 
by vás taky něco napadlo, ale přece jen malá nápověda – vánoční 
koncert Pěveckého amatérského tělesa k radosti občanů Nedvě-
dice.

Třetí adventní neděli (16. 12. 2012) zazpíval PATRON 
s úspěchem již podruhé v prosetínském evangelickém kostele 
– tentokrát k radosti občanů Prosetína. O čtvrté adventní neděli 
(23. 12. 2012) se v očekávání naplnil nedvědický kostel sv. Kun-
huty. Vánočním koncertem potěšil PATRON Nedvědici tentokrát 
již počtvrté.

Milým překvapením obou těchto vystoupení byl klavírní 
doprovod pedagoga brněnské JAMU pana Mgr. Františka Krato-

chvíla a sólový zpěv operní pěvkyně 
paní Věry Bakalové. Zdá se, že spo-
lupráce obou umělců s PATRONEM 
bude pokračovat, takže se můžeme 
těšit na další nové hudební a pěvecké 
zážitky.

Poslední píseň nedvědického 
vánočního koncertu zazpíval PA-
TRON spolu s CVRČKY, a tak se 
chrámovým prostorem nesly hlasy 
téměř padesáti zpěváků …

Dlouhý závěrečný potlesk 
byl spolu s krásnými růžemi odmě-
nou všem účinkujícím. Těšíme se na 
další koncert, který pro nás všechny 
PATRON pod vedením sbormistryně 
paní Mgr. Petry Glosr Cvrkalové při-
praví.

Petr Čermák

V neděli 24. února 2013 se uskutečnil zájezd na divadelní 
představení do Městského divadla Brno. Tentokrát jsme se vypra-
vili na hudební scénu divadla a zhlédli jsme muzikálové zpracová-
ní pohádky SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ.

Klasickou pohádku bratří Grimmů zná asi každý. Zpočátku 
vše nasvědčuje tomu, že nám bude již po několikáté odvyprávěn 
tentýž příběh, který odmalička slýcháme. Tento pocit však mizí 
ve chvíli, kdy na jeviště nastupuje Sněhurčina macecha – zlá 
královna. Tu totiž nehraje – jak by se předpokládalo – žena, ale 
herec Milan Němec. Myslím, že už jen představa vyvolá úsměv. 
A co teprve pohled na tančícího muže v ženských šatech? Změ-
na postihla také trpaslíky. Odjakživa máme slovo trpaslík spojeno 
s malinkým človíčkem. V brněnském zpracování však zlá králov-
na trpaslíky zaklela do podoby dospělých lidí. Jen oblečení a boty 
jim zůstaly malé…

Děti se při tomto představení nenudily ani minutku a díky 
humornému nadhledu si na své přišli i dospělí. Působivý zážitek, 
který si každý z divadla odnášel, ještě umocňovaly krásné melodie 
s nádhernými pohádkovými texty.

Režie netradičního pojetí pohádky se ujal Stanislav Slo-
vák. Ten se spolu s Petrem Štěpánem a Janem Šotkovským podí-
lel i na libretu. V hlavních rolích jsme měli možnost vidět Radku 

Coufalovou (Sněhurka), Aleše Slaninu (Princ), Milana Němce 
(Macecha), Rastislava Gajdoše (Myslivec). V rolích trpaslíků 
se představili Ladislav Kolář, Jiří Mach, Jakub Uličník, Robert 
Musialek, Jiří Ressler, Michal Matěj a Alan Novotný.

Další zájezd na divadelní představení je plánován na měsíc 
květen letošního roku.

Kristýna Čermáková

VÁNOčNÍ kONCERTY

SNĚhURkA A SEDM TRPASLÍků

Foto: Radomil Kadlec 

Foto: Radomil Kadlec

Foto: internetové stránky MD Brno
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I v roce 2013 si Městys Nedvědice připravil sérii cesto-
vatelských besed. Všechny se uskutečnily v páteční podvečery 
a účast prozrazovala, že lidé mají o tento typ vyprávění zájem.

Jako první přijal pozvání na 18. ledna Petr Burian, který 
jako člen čtyřčlenné skupiny vodáků navštívil vysokohorský stát 
kyrgyzstán. Cílem těchto cestovatelů byla přes 500 km dlouhá 
řeka Naryn, pramenící ve výšce přes 3000 m. n. m. Jejich cesta za-
čala v Biškeku, hlavním městě, kam přiletěli. Autem pokračovali 
k řece Narynu. Po cestě si ještě nakoupili vše potřebné, protože na 
řece se pohybovali v málo obydlené oblasti pohoří Ťian-šan. Už 
zde se seznámili s místními obyvateli, kteří jim nabídli nejen uby-
tování, ale i pohoštění, i když sami zde žijí ve velmi skromných 
podmínkách.

Každý den se opakovala pravidelná činnost – plavba na 
dvou kanoích, příprava jídla a odpočinek. V zajímavých místech 
si udělali přestávku, aby se potěšili krásou okolní krajiny. Tam si 
také „zadělali“ na pozdější problém s místními ochránci přírody. 
Při jedné procházce našli pěkné paroží, které si vzali jako suvenýr 
na člun a to způsobilo pořádné nedorozumění.

Ačkoliv výprava byla vodácká, bylo nutné překonat ne-
sjízdné úseky po pevnině. V této části neváhali vodáci využít koň-
ské hřbety. V posledním týdnu napadl sníh, proto museli využít 
i koňský povoz, jelikož v plavbě po řece nebylo možné pokračo-
vat. Náhradou za řeku zvolili plavbu na lodi kolem severního bře-
hu jezera Yzyk-kol, včetně koupání ve slané vodě jezera. Nadšení 
krásnou přírodou, horami i rozsáhlými kotlinami je vede k pře-
mýšlení o návratu a zdolání dalších kilometrů této řeky.

Na neobvyklá nebo vzdálená místa se mnohdy vydávají 
i lidé z našeho blízkého okolí a často o jejich cestách nemáme 
ani tušení. Přesně tímto případem je také účastnice besedy, která 
se uskutečnila 1. února – Jana Krytinářová. Ta se v rámci tříčlen-
né výpravy podívala do britské kolumbie. Název mohl mnoho 
z nás poměrně zmást. Hned na začátku jsme se však dozvěděli, že 
Britská Kolumbie je provincie na jihozápadě Kanady.

Od předchozí výpravy se tato velmi lišila. V prvé řadě to 
bylo určitě způsobem přepravy, protože hlavním dopravním pro-
středkem v Kanadě se stal osobní automobil a potom také vlastní 
nohy. A ještě jeden rozdíl zde byl zjevný, jednalo se spíše o výlet 
za poznáním než za dobrodružstvím. Cílem bylo vidět při návště-
vě Kanady co nejvíce zajímavých a významných míst.

Jana Krytinářová nás v průběhu vyprávění seznámila 
s mnoha fakty a zajímavostmi z 22 dní trvající cesty. Z množství 
fotografií bylo jasně patrné, že nabízela spoustu příležitostí pro za-
stavení a následné podivení nebo obdiv. Podivovat jsme se mohli 
například nad fotografiemi rozvodů elektřiny (které se mimocho-
dem na fotografiích v těchto besedách vyskytují v různých podo-
bách v různých zemích, ale pozornost poutají často), zarazit nás 
mohlo také číslo 197 vagonů, které znamenaly jeden vlak, v pa-
měti mi utkvělo také vozidlo, které je schopno jezdit na ledovci, 
a v neposlední řadě si velmi dobře vybavuji fotografii medvěda. 
Ačkoliv jsem psala, že výlet neměl být primárně dobrodružstvím, 
takovéto setkání si asi člověk bude pamatovat celý život.

Sérii vyprávění uzavřela 1. března Klára Pytlíková. V roce 
2011 se vydala do Nepálu, kde podnikla trek královstvím Mus-
tang. Kromě fotografií a vlastních zážitků zpestřila Klára Pytlí-
ková svoji besedu také ukázkami z knihy Michela Peissela – Ta-
jemný Mustang. Je to totiž jeden z prvních turistů, kteří se do této 
oblasti dostali. Pro většinu turistů se Mustang otevřel až na začát-
ku 90. let. Pro všechny, kteří se besedy zúčastnili, byla připravená 
Masala – tradiční indický nápoj.

Na celé cestě bylo dominantní poznání místní kultury 
a také výhledy na nejvyšší hory světa. Na svém treku měla tato 
skupina cestovatelů svého průvodce, nicméně kultura se nejlépe 
pozná v kontaktu s lidmi, kteří v dané oblasti přímo žijí. K tomu 
hodně napomohlo ubytování, jelikož zvolili možnost bydlet přímo 
u místních lidí. Došlo také na ochutnávky tradičních pokrmů.

Ne vše bylo pochopitelně možné zdolat pěšky, proto mezi 
zvolené způsoby dopravy patřila auta, autobusy, letadla nebo 
i kola. Ovšem neobešlo se to bez komplikací a zážitků, které jsou 
pro nás jen těžko pochopitelné. S mnoha věcmi si v Nepálu hlavu 
opravdu nelámou. Co mě upoutalo nejvíce, byly úžasné výhledy 
na okolní hory tyčící se nad krajinou. Věřím, že blízkost těchto 
velikánů si člověk pamatuje po celý život.

Návštěva Nepálu tedy pro letošní rok ukončila cestovatel-
ské besedy, nicméně dá se očekávat, že městys Nedvědice připraví 
obdobnou sérii i v příštím roce.

Zdena Bartošová a Ivana Kincová

CESTOVATELSké bESEDY

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 (21 %).

Klára Pytlíková
Foto: Zdena Kincová
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TřÍkRÁLOVÁ SbÍRkA 2013 V NEDVĚDICI
V roce 2000 uspořádali poprvé dobročinnou sbírku spoje-

nou s tradičním koledováním v olomoucké arcidiecézi. Na zákla-
dě zkušeností s podporou, jaké se akci dostalo od dobrovolníků 
i dárců, se o rok později Tříkrálová sbírka rozšířila na území celé 
České republiky. Od té doby probíhá sbírka každoročně, podobné 
sbírky s delší tradicí se konají též v Německu a Rakousku.

Tříkrálovou sbírku pořádá Charita ČR a jejím obecným 
účelem je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí 
a podpora charitního díla. Prostředky Tříkrálové sbírky pomáhají 
konkrétním zařízením jednotlivých oblastních charit, která posky-
tují sociální služby lidem v nouzi, ale zároveň jsou otevřené pro 
konkrétní projekty farních charit, které vypracují záměr odpoví-
dající poslání sbírky.

Několik dní před slavností Zjevení Páně, Tří králů, v den 
slavnosti, případně i několik dní poté (tj. přibližně od 1. do 11. 
ledna) chodí do domácností, institucí i po ulicích skupinky tří 
králů s koledou. Koledníci znají základní informace o Charitě, 
dárce informují o využití vybraných prostředků v loňském roce 
i o záměru využití letošního výtěžku. Každá skupinka má svého 
vedoucího. Ten má průkazku označenou číslem, což je forma plné 
moci, kterou pořadatel sbírky zplnomocňuje vedoucího skupinky 
k nakládání se sbírkovou pokladničkou. Pokladnička je označena 
shodným číslem jako průkazka.

Každá pokladnička se rozpečeťuje zvlášť za přítomnosti 
pověřeného pracovníka městského nebo obecního úřadu a o roz-
pečetění se udělá záznam. Potom se všechny vybrané peníze vklá-
dají na centrální účet Charity, kde je provedena jejich kontrola 
a evidence podle odeslaných zápisů o rozpečetění.

V Nedvědici se Tříkrálová sbírka konala v sobotu 5. ledna 
2013. Do koledování se zapojily tyto děti: Radek Flesar, Vojtěch 
Flesar, Natálie Harvánková, Gabriela Havigerová, Jakub Klusák, 
Tomáš Klusák, Barbora Koumalová, Matylda Musilová, Franti-
šek Macků, Simona Navrátilová, Sabina Pařízková, Filip Pries-

nitz, Amálie Štarhová, Natálie Štarhová a Denisa Žáková. Letos 
koledníci vytvořili sedm skupinek. Vedoucími těchto skupinek 
byli: Jaroslava Klusáková, Jan Kolbábek, Jitka Koumalová, Hele-
na Ondrová, Dušan Rossi, Jana Sedlářová, František Sedlář. Díky 
vlídnému přijetí a štědrosti občanů Nedvědíce vybrali celkem 
21 786,- Kč. Ty byly předány zástupci Oblastní charity Tišnov.

částka vybraná na území působnosti Oblastní charity Tišnov 
se rozděluje tímto způsobem:
 - 65 % se vrací zpět pro potřeby Olbastní charity Tišnov
 - 15 % je použito pro potřeby Diecézní charity Brno
 - 10 % jde na humanitární pomoc do zahraničí
 - 5 % je použito pro potřeby Charity ČR
 - 5 % je použito na režii sbírky

Oblastní charita Tišnov dary z Tříkrálové sbírky využije ze-
jména na:
 - příspěvek na provoz Chráněného bydlení a Sociální rehabilitace 
ve Skryjích
 - rozvoj Pečovatelské a Ošetřovatelské služby Oblastní charity 
Tišnov (OCH)
 - podporu Dobrovolnického centra OCH Tišnov
 - podporu Odborného sociálního poradenství OCH Tišnov
 - vybavení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klub Čas 
Tišnov při OCH Tišnov
 - podporu projektu Odlehčovací služby
 - na humanitární pomoc

Z Oblastní charity Tišnov obdržela naše obec dopis 
s poděkováním paní ředitelký Ing. Marcely Dvořákové:

Vážení přátelé,
celkový výtěžek letošní Tříkrálové sbírky v naší oblastní 

charitě činí 1 097 203,- Kč. Dovolte mi, abych z celého srdce po-
děkovala všem, kteří přispěli, a také všem, kdo se na průběhu sbír-
ky podíleli. Především kontaktním osobám v jednotlivých městech 
a vesnicích, vedoucím skupinek a také všem koledníkům.

Helena Ondrová

ODEšLA NEJSTARšÍ ObčANkA 
NEDVĚDICE

V pondělí 11. 
února 2013 zemřela po 
delší nemoci do tohoto 
dne nejstarší občanka 
Nedvědice paní Aloisie 
Marešová. Narodila se 
25. února 1920 a za ne-
celé dva týdny by se tak 
dožila 93 roků. Větši-
nu svého života prožila 
v Nedvědici a s manže-
lem vychovali dvě děti.

Pracovala stejně jako její manžel v závodě MEZ Nedvě-
dice, ona při mnohdy těžké práci v navijárně. Byla oblíbená mezi 
spolupracovníky, sousedy a spoluobčany. Vedle starostí o rodinu 
se ráda věnovala zahrádce a zvláště květinám.

Dotlouklo její srdce a nám zůstane jen vzpomínka na milou 
a usměvavou paní.

Jiří Šmíd

Foto: Jiří Šmíd

Aloisie Marešová v roce 2010
Foto: Jana Pospíšilová
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Erbovní pověst pánů z Pernštejna o uhlíři, který přemohl 
zubra, vysvětluje, jak přišli jejich předkové k erbu zubra. Erb byl 
ve středověku symbolem šlechtického rodu. Teprve jeho udělením 
existence rodu začínala. Původně šlo o znamení na štítě a přilbici 
středověkého rytíře, sloužící k identifikaci jednotlivých osob v bi-
tevní vřavě. Prvotní vojenská funkce znamení na štítě byla záhy 
rozšířena a erb se stal trvale užívaným rodovým symbolem, který 
se dědil v přímé biologické posloupnosti potomků mužského po-
hlaví.

U většiny starých českých a moravských rodů neznáme 
přesné okolnosti jejich „vzniku“, tedy důvod, proč a za jaké záslu-
hy byl onen první prapředek panovníkem obdařen erbem. Víme 
však, co si čeští a moravští páni sami o svém původu mysleli nebo 
alespoň co by podle jejich představ odpovídalo společenské kon-
venci. Rodové heraldické pověsti české a moravské šlechty, mi-
mořádně oblíbené v době renesance, nás často zavádějí až do dějin 
starověku či na vladařské dvory vzdálených koutů Evropy. Tam 
všude hledala domácí šlechta své bájné předky. Účelem rodové 

ERbOVNÍ POVĚST

V dávných časech, kdy se na pomezí Čech a Moravy roz-
kládal hustý prales, v němž bys kromě šelem nepotkal téměř ži-
váčka, pálil v lesích nad řekou Švarcavou uhlí muž jménem Vě-
nava. Byl silný a otužilý, v pralese se cítil jako doma a vůbec se 
nelekal obrovských medvědů, zubrů, jelenů ani vlků. Většinu dne 
trávil u milíře a pro strach měl uděláno. Kácel a osekával stro-
my, řezal chvojí, kopal drny a postavený milíř po zapálení pečlivě 
hlídal. Jeho mladá žena mu při práci pomáhala a malého synka 
brávala s sebou.

Většinou až navečer se vraceli do své chudobné chaloupky, 
kde měl Věnava nejnutnější věci a malé zásoby potravin. V při-
lehlém přístřešku skladoval vypálené uhlí a žádného vetřelce či 
zloděje se nemusel bát, protože do těchto míst nezabloudil ani 
poustevník. Proto byl jednoho dne velice překvapen, když se mu 
ztratil bochník chleba.

„Kdopak si asi na té tvrdé skývě zuby vylámal?“ kroutil 
hlavou, ale pak nad ztrátou mávl rukou.

Jenže druhého dne byl chleba zase pryč, dveře vylomené 
a chatrč celá zpřeházená. Uhlířka lamentovala, že pro cizího škůd-
ce péct chleba nebude. Tak se to dělo několik dní a uhlíř marně 
přemýšlel, co podniknout. Nakonec se rozhodl, že dveře pevně 
přiváže houžví.

Šel za chatrč a ze země vytrhl mladý smrček, z něhož chtěl 
houžev zhotovit. Vtom uslyšel před chatou silný šramot a dupot. 
Rozběhl se za roh a zkameněl! Stál tam obrovitý zubr, jakého 
Věnava zatím nikdy nespatřil. Mohutnými rohy strkal do dveří, 
a jakmile člověka ucítil, bojovně zaryčel, sklonil hlavu a vypjal 
mohutnou šíji! Věnava tu stál jen s holýma rukama. Zubr se proti 

němu rozběhl, uhlíř stačil sotva uskočit a pažemi zachytil zakrou-
cené rohy mocného zvířete. Zubr zaryl nohy do měkké půdy a vší 
silou zacloumal hlavou. Nic živého by se mu neodvážilo postavit!

Věnava ztuhl jako z ocele. Zoufale svíral rohy, ale odpor 
protivníka mu pronikal celým tělem. To se napjalo, nohy mu mrt-
věly a mohutný třes dozníval až v zemi, která se v těch místech 
také celá chvěla. Uhlíř zatínal zuby, sípal a cítil, jak mu síly valem 
ubývá. Pokud se mu zvíře vymaní, bude s ním konec!

Zcela vyčerpán už už myslel, že bestii pustí a skácí se na 
zem. Náhle však odpor povolil, potem zalité zvíře pokojně skloni-
lo hlavu a jeho mohutné tělo se roztřáslo. Z nozder se mu vyvalila 
bílá pěna.

Věnava se rychle sehnul pro odhozený smrček, houžev 
zaklesl do zubřích nozder a spletl ji v kroužek, aby mohl zvíře 
ovládat.

Odpočinul si, posilnil na dalekou cestu a se zubrem se vy-
pravil na brněnský hrad, kde právě sídlil kníže. Ten zůstal i s ce-
lým dvorem jako u vytržení nad mohutným zvířetem a hned zvě-
davě zpovídal nevšedního lovce.

„Jakou odměnu si žádáš za svůj mužný a statečný čin?“ ze-
ptal se, když konečně z málomluvného uhlíře vytáhl celý příběh.

„Co bych si měl přát?“ podivil se Věnava. „Abych mohl 
jako dosud v rodných lesích svobodně pálit uhlí!“

Kníže odmítl takové skromné přání a přidal uhlířovi hory 
a lesy široko daleko od jeho milíře. Obdarovaný vděčně pokle-
kl, pak však vyskočil a předvedl knížeti svou sílu. Pevně stiskl 
houžev, sáhl za pas pro sekyru, mocně se rozmáchl, až se čepel 
zablýskla a ťal. Mohutné tělo se zřítilo k zemi a hlava po té hrozné 
ráně těžkou bradaticí odletěla stranou, takže ji Věnava na houžvi 
sotva udržel.

„Máš nezměrnou sílu,“ užasl kníže. „A už vím, proč se té 
krajině nahoře říká Zubří země! Jsi od teďka jejím pánem a jako 
upomínku na dnešní den dostaneš za znamení do zlatého pole čer-
nou zubří hlavu s houžví v chřípí!“

Věnava ukázal své zdravé zuby, poděkoval a vrátil se 
domů do nuzné chaloupky. V té však dlouho nebydlel, protože 
začal s výstavbou dřevěného dvora. Na práci si přivedl několik 
lidí a další naučil pálit uhlí. Sám se pak věnoval včelařství a syna 
poslal na vychování ke knížecímu dvoru.

Když po Věnavově smrti dvůr shořel, vystavěli na jeho 
místě kamenný hrad a dali mu jméno Zubří kámen, Zubštejn. Byl 
to nejkrásnější a nejmohutnější hrad na celé Moravě. Později si 
potomci Věnavovi postavili nedaleko nádherný mramorový hrad 
Pernštejn a stali se jedním z nejslavnějších rodů. Honosili se vždy 
erbem se zubří hlavou a na svá města, hrady i zámky umísťovali 
kamenné desky s vyobrazením svého předka Věnavy, kterak drží 
zubra a napřahuje sekyru.

Hynek Jurman

O VĚNAVOVI, PřEDChůDCI PÁNů Z PERNšTEJNA
Ilustrace Stanislava Bělíka 
k pověsti o Věnavovi
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heraldické pověsti bylo připomenout současníkům udatenství 
dávného prapředka a vysvětlit, kde měl mocný rod svůj počátek.

Na rozdíl od většiny ostatních páni z Pernštejna stejně jako 
páni z Boskovic trvali na svém domácím neurozeném původu. 
A proč by ne - vždyť i bájný kníže Přemysl přece býval obyčej-
ným oráčem, než zasedl na knížecí stolec.

Nejstarší známé ztvárnění rodové pověsti pánů z Pernštej-
na si můžete prohlédnout na středověkém mramorovém reliéfu, 
zazděném druhotně (nejspíš až v roce 1668) v úrovni třetího patra 
hranolové věže hradu Pernštejna. Práce působí velmi archaickým 
dojmem, ale není datována. Doba jejího vzniku není zatím jedno-
značně prokázána, v hypotézách je kladena do doby mezi počát-
kem 14. století a druhou polovinou 15. století. Všechny ostatní 
známé reliéfy dal zhotovit Vilém z Pernštejna. Některé z nich jsou 
přímo datované: nad vstupní bránou hradu Helfštejna (1480), nad 
hlavní bránou zámku Pardubice (1511), nad bočním severním por-
tálem kostela sv. Bartoloměje v Pardubicích (1519) a na nároží 
domu č. 77 na náměstí v Pardubicích (1511). Poškozené a neda-
tované reliéfy nalézáme ještě nad vstupní branou hradu Kunětic-
ká hora a na nároží domu č. 117 v Litomyšli. Svým charakterem 
napovídají, že vznikly také v době Viléma z Pernštejna, ale na 
svá dnešní místa byly přivezeny odjinud a osazeny až mnohem 
později.

Zmíněné reliéfy zobrazují v drobných modifikacích tutéž 
scénu, komentovanou ve dvou případech jen stručným nápisem 
„Vojtěch z Pernštejna vede zubra“. Proč a kam pan Vojtěch zvíře 
vleče, to se dozvídáme až z textové podoby pověsti, známé v za-
tím nejstarší verzi z roku 1539 a zachycené v mladším opise z 18. 
století. Podle této verze se praotec rodu jmenoval Vaněk, příjmím 
Vaňha, a pocházel z uhlířské osady Ujčov. Ve zmíněné podobě 
dali v roce 1539 zapsat text pověsti, vážící se k erbu jejich pána 
Jana z Pernštejna, vrchnostenští úředníci Jan Kytlice z Rudolce, 
Petr Sadovský ze Sloupna a jeho příbuzný Jiří Sadovský, působící 

tehdy jako hejtman panství Pernštejn. Zaznamenali nám tak dosud 
nejstarší známou textovou podobu pověsti, jak se tehdy vyprávěla 
u panského dvora. Velmi zajímavá je zde snaha o reálné ukotvení 
počátku rodu v čase a posunutí jeho vzniku o tisíc let zpět, až do 
6. století.

Tiskem zveřejnil celý příběh o pernštejnském uhlíři až 
historik polského původu Bartoloměj Paprocký z Hlohol. Do své 
rozsáhlé moravské vlastivědy, vydané v Olomouci roku 1593 pod 
názvem Zrcadlo slavného Markrabství moravského, zařadil samo-
statnou kapitolu „O rodu a erbě pánuov z Peršteyna“. O skutečných 
českých a moravských Pernštejnech toho však mnoho nevěděl. 
Vzhledem ke svému původu znal mnoho polských šlechtických 
rodů, užívajících stejný nebo podobný erb jako Pernštejnové, 
a pokusil se dodat lesku tehdy již pohasínající slávě moravského 
rodu vyprávěním o zásluhách dosažených údajnými příslušníky 
jeho polských „odnoží“. Do své vlastivědy zařadil Paprocký pří-
běh v té podobě, jak jej znal z Polska, i jméno bájného prapřed-
ka ponechal v jemu známější polské verzi. Podle Paprockého se 
onen příběh udál v blíže neurčené době kdysi dávno za starých 
moravských králů. Uhlíř se jmenoval Věňava. V českých verzích 
pernštejnské heraldické pověsti nesl bájný prapředek rodu jméno 
Vojtěch, jak je uvedeno na reliéfech z let 1511 a 1519, umístěných 
v Pardubicích.

Pro porovnání vám přinášíme dvě různé verze pernštejnské 
erbovní pověsti. Jedná se však, bohužel, pouze o pověsti. Se sku-
tečnými postavami a osudy pánů z Pernštejna bychom vás chtěli 
seznámit od příštího čísla Zpravodaje.

Z knihy Petra Vorla: Páni z Pernštejna - Vzestup a pád 
rodu zubří hlavy v dějinách Čech a Moravy, vydané nakladatel-
stvím Rybka Publishers v Praze roku 1999, kapitola I., str. 7-14 
vybral a upravil Antonín Špaček

Pernštejn – hranolová věž s mramorovým reliéfem
Foto: Antonín Špaček

Pernštejn – mramorový reliéf
Foto: Antonín Špaček

Pardubice – reliéf Vojtěch vede zubra
Foto: internetové stránky Pardubice
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Byl muž jeden jménem Věnava, jenž bydlení své měl v krajině mo-
ravské mezi velikými horami. Dobýval sobě živnosti pálením uhlí, maje 
chaloupku svou na vysoké hoře postavenou, v kteréž chléb i jiné potřeby 
sobě choval. Když pak živnosti své si hleděl a zřídka doma býval, naučil 
se do té chaloupky zubr choditi, jenž chléb a cokoliv jiného v ní dostal, to 
všechno sžíral. Když se o tom škůdci dověděl Věnava, myslil na to, jak by 
mohl toho zubra zabíti. Až jednoho času, když si něco před chaloupkou 
opravoval, zubr do ní zezadu vešel. Když to Věnava spatřil, ponenáhlu se 
k němu přiloudil. Zubr, ucítiv ho, chtěl z boudy vyskočiti, ale on doskočil 
k němu, za rohy jej uchytil, utrhnul proutek mladý a skrze chřípě zubrovi 
prostrčil. Upletl houžev a vedl zubra podle sebe od toho místa, veliké tři 
míle, až do města Brna, kdež na ten čas byl král s dvorem svým.

Král, vida v tom muži takovou sílu, zeptal se ho, 
čeho by žádal za ten dar, který mu přivedl. Věnava od-
pověděl, že nic víc nechce, toliko svobodu aby měl a na 
těch horách aby bez překážky uhlí páliti mohl.

Poznávaje král, že více zaslouží, tou vší kraji-
nou mezi těmi horami na věčnost ho obdaroval. Což on 
s vděčností přijal a mužnost svou prokázal, levou rukou 
drže zubra za houžev, pravou tesáček, který při sobě 
nosil, dobyl a jednou ranou zubrovi hlavu sťal. Vida to 
král, divil se jeho síle a na věčné časy jemu i potomkům 
jeho za erb daroval a nositi přikázal hlavu zubří černou 
na zlatém poli a v chřípích jeho houžev.

To všechno potvrzuje starodávná pověst mezi lid-
mi té krajiny, že ten Věnava měl syna jménem Prštana, 
a jsa sám v letech starých synu svému na památku na 
tom místě, kde prve měl svou chaloupku, dvůr dřevěný 
vystavěl. Nazval jej od jeho jména Prštan a ten okršlek 
mnohými vesnicemi a městečky osadil a veliké roje včel 
rozmnožil. Když pak syn jeho dorostl a síly nabyl, dal ho 
ke dvoru královskému, sám pak k hospodářství dohlídal.

Po dlouhých letech, již za vnuků Prštanových, 
když v tom dvoře mnoho vosku se nachovalo, neštěstím 
ten dvůr dřevěný se zapálil a z gruntu vyhořel. Na onom 
místě potomek Prštanův, maje těch potřeb k tomu nále-
žitých dostatek, tu kde prve ten dvůr dřevěný byl, jiný 
nákladný vystavěti dal. Učinil při něm oboru, širokou 
zdí obehnanou a v prostředku hrad z mramoru bílého 
vystavěl, který až podnes stojí.

upravil Josef Polišenský

O VĚNAVOVI, PRAOTCI RODU PÁNů Z PERNšTEJNA
bARTOLOMĚJ PAPROCký Z hLOhOL
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Možná by si někdo mohl myslet, že ten, kdo fotografuje 
ve stejné oblasti dlouhé roky, nemůže už nabídnout divákovi nic 
nového, nic překvapivého. Nedvědický fotograf Miloš Neča je 
ale důkazem toho, že ten, kdo umí, vždycky může něčím novým 
překvapit. A když už by někdo nebyl dost překvapen, v každém 
případě může být potěšen krásnými obrázky naší přírody. Ten, 
kdo navštívil Nečovu výstavu v Tišnově, určitě toho rozhodnutí 
nelitoval. Fotografie převážně s přírodními motivy naší části Čes-
komoravské vysočiny musely potěšit každého, kdo přišel. Muze-
um města Tišnova v Müllerově domě nabízí hostům kromě výstav 
samozřejmě stálou expozici. Navíc možnost posedět v příjemné 
kavárně přímo uvnitř budovy je rovněž dobrá nabídka.

Na konci ledna 2013, den před pololetním vysvědčením, 
jsem vzal s sebou do Tišnova žáky 9. ročníku naší školy. Byl jsem 
potěšen tím, s jakým zájmem naslouchali paní průvodkyni, když 
nás seznamovala s historií Tišnova, s historií i současností Mülle-
rova domu. Naši pozornost samozřejmě přitahovaly i vystavené 
předměty. Fotografie nedvědického fotografa jsme si nechali na 
konec. Obdivovali jsme obrázky, také však četné přístroje, které 
M. Neča vlastní, snad všemi někdy fotografoval.

Propagace Nedvědice a okolí není nikdy dost, a proto panu 
Nečovi patří jistě velký dík.

Petr Vejrosta

Před sto lety 5. února 1913 se narodil na Kovářové v č. p. 3 
Josefu a Julii Nedomovým syn Antonín. Po ukončení obecné ško-
ly v Nedvědici pokračoval na gymnáziu v Tišnově a teologická 
studia absolvoval v Brně.

5. července 1937 byl v Brně vysvěcen na kněze. Téhož dne 
odpoledne byl uvítán v nedvědickém kostele sv. Kunhuty společ-
ně s P. Františkem Kaňou a P. Eduardem Šikulou slavnostním „Te 
Deum“.

11. července již oblečen v kněžské roucho byl v kruhu vel-
kých družiček uveden do nedvědického kostela sv. Kunhuty k pri-
miční mši svaté. Potom byla pro všechny přítomné kněze, boho-
slovce a příbuzné uspořádána na Kovářové hostina. Aby všichni 
mohli zasednout ke stolu, musela být vyklizena a upravena část 
stodoly. Večer pak na počest novosvěcence byla sehrána místní-
mi ochotníky v hostinci divadelní hra, kterou režíroval katecheta 
P. Moravec z Nedvědice.

Po krátké dovolené, kterou prožil u svých rodičů, působil 
jako kaplan v Bystřici nad Pernštejnem, potom v Brně - Králově 
Poli. Zde působil jako středoškolský profesor. Nakonec se stal ko-
operátorem v brněnském kostele sv. Tomáše.

Po krátké, ale těžké nemoci zemřel 19. září 1981 v nemoc-
nici v Novém Městě na Moravě ve věku 68 let. Pohřeb, který se 
uskutečnil 24. září 1981, byl manifestací úcty, kterou za svého ži-
vota získal mezi věřícími, zvláště mezi svými žáky. Mimo občanů 
z Nedvědice a okolí přijelo hodně lidí vlakem a auty i autobusy 
z míst, kde dříve působil. Pohřbu se zúčastnilo více jak sto kněží 
a lidí bylo tolik, že se všichni nedostali nejen do kostela, ale ani 
na hřbitov.

Jiří Šmíd

Letos se hrad návštěvníkům otevře už v sobotu 30. března 
a první víkend včetně svátečního pondělí proběhne ve znamení 
Velikonoc. Hradní interiéry ožijí jarní výzdobou, nádvoří a sýpka 
nabídnou řemeslné výrobky, ochutnávku tradičních velikonočních 
jídel, dílničky pro šikovné ruce, divadelní vystoupení i vystoupení 
dětských souborů.

Přijďte i Vy přivítat jaro na hrad Pernštejn. Srdečně Vás 
zve správa hradu Pernštejna.

Velikonoce na Pernštejně ve dnech 30. března až 1. dubna pro-
běhnou od 9 do 16 hodin, prohlídky interiérů pak od 10 do 15 hodin.

Eva Škrabalová

NOVé MOTIVY

VZPOMÍNkA NA P. ANTONÍNA 
NEDOMU

VELIkONOCE NA PERNšTEJNĚ

Foto: Miloš Neča ml.

Foto: Petr Vejrosta
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Jedinečným příkladem v oblasti kultury a vzdělávání obča-
nů jsou u nás veřejné knihovny, které mají dlouhou tradici sahají-
cí do poloviny devatenáctého století. Tyto knihovny zabezpečují 
informační potřeby nejrůznějším skupinám veřejnosti a umožňují 
tak občanům přímý a volný přístup k zájmové literatuře a různo-
rodým informacím.

Nákup nových knih je pro některé skupiny obyvatelstva již 
finančně nedostupný, což významně zvyšuje důležitost existence 
veřejných knihoven, zejména v menších městech a obcích. V po-
rovnání s cenami nových knih je roční poplatek minimální. Pro 
pracující je 60 Kč, pro děti, studenty a důchodce 30 Kč. Zapsání 
nového čtenáře stojí 10 Kč. Knihovna nabízí své služby nejen re-
gistrovaným čtenářům, ale všem, kteří o ně projeví zájem. K těm-
to službám přistoupila v posledních letech i možnost bezplatného 
použití internetu v provozní době knihovny.

Tradice knihovny v Nedvědici je velmi dlouhá a sahá až do 
šestnáctého století, kdy zde dobře fungovalo „literácké bratrstvo“. 
První opravdová knihovna zde byla založena v padesátých letech 
devatenáctého století v domě číslo 35, který patřil rodině Kara-
sově. Zde bylo kulturní a vzdělávací centrum zdejších občanů. 
V průběhu dalších desetiletí knihovna mnohokrát změnila svůj 
stánek. V žádném období ale nezanikla, vždy bylo dost těch, kteří 
hledali poučení a vědomosti. Vždy se našel obětavý knihovník.

Od devadesátých let minulého století je v Nedvědici 
knihovna ve třetím podlaží obchodního domu. Prostory jsou to 
bezesporu velké a pěkné, jen ty schody jsou pro starší občany tro-
chu problémem. Provozní doba knihovny vychází z obvyklých 
požadavků čtenářů a návštěvníků. Knihovna je otevřena v pon-
dělí dopoledne od 9 do 13 hodin a ve čtvrtek odpoledne od 13 
do 17 hodin. Telefonní linka do knihovny má číslo 566 565 060. 
Základní elektronické informace jsou uvedeny na www.knihov-
nanedvedice.wz.cz. Knihovna nabízí dětskou, naučnou a krásnou 
literaturu pro dospělé i časopisy pro děti a dospělé.

Informace o knihovně jsou k disposici i na portálu měs-
tyse Nedvědice www.nedvedice.cz, kde je odkaz na knihovnu. 
Na obou těchto adresách díky automatizovanému knihovnickému 
programu CLAVIUS můžete nahlížet do katalogu naší knihovny 
(ON-LINE katalog).

Jak můžeme hodnotit uplynulý rok v knihovně? Knihovní 
fond se průběžně doplňuje a má v současnosti 5 974 svazků knih 
a 15 titulů časopisů. Knihovnu navštívilo v roce 2012 celkem 1 
117 návštěvníků a 181 jich přišlo pracovat s internetem. Půjčeno 

bylo celkem 4 097 knih a časopisů.
Kromě vlastního knižního fondu knihovny je možno si vy-

půjčit i knihy z výměnného fondu nadřazené knihovny, která má 
sídlo v Kuřimi. Z tohoto výměnného fondu naše knihovna pro své 
čtenáře průběžně půjčuje ročně cca 90 až 120 knih.

Z novinek knihovna nabízí:

Magda Váňová: Ať myši nepláčou
Halina Pawlovská: Až se mě dcera zeptá
Wilbur Smith: Dravec
Danielle Steel: Milovat znovu
Nora Roberts: Neodbytný ctitel
Taňa Keleová-Vasilková: Nikdy
Phylis James: Povolání pro ženu nevhodné
Lucinda Riley: Tajemství černé orchideje
Katarína Gillerová: Neodcházej
Katarína Gillerová: Láska si nevybírá
Otakar Chaloupka: Příliš silné pokušení
Christina Larsson: Neunikneš

Kniha vždy zůstane knihou a nezaskočí ji ani elektronika. 
S knihou můžete poznávat nepoznané, studovat, bádat, smát se, 
plakat, nebo jen tak číst...

Jiří Šmíd,
knihovnice Marie Opltová

NAšE kNIhOVNA

Foto: internetové stránky knihovny
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Sk PERNšTEJN NEDVĚDICE - kOPANÁ

Žáci starší - krajská soutěž (ročníky narození 1998 a 1999)
11. kolo sobota 13. 4.   9:30 Nedvědice – Bystřice n. P.
12. kolo neděle 21. 4. 13:30 Radostín n. O. – Nedvědice
13. kolo sobota 27. 4. 10:45 Náměšť n. O. – Nedvědice
14. kolo sobota   4. 5.   9:30 Nedvědice – Budišov
15. kolo neděle 12. 5.   9:30 Jemnicko – Nedvědice
16. kolo volno
17. kolo sobota 25. 5.   9:00 Okříšky – Nedvědice
18. kolo sobota   1. 6.   9:30 Nedvědice – Přibyslav
10. kolo volno

Muži b - IV. třída (mužstvo hraje svá utkání na domácím 
hřišti v Doubravníku)
11. kolo neděle 14. 4. 15:30 Tasov – Nedvědice
12. kolo neděle 21. 4. 16:00 Nedvědice – Křoví B
13. kolo sobota 27. 4. 16:00 O. Bítýška B – Nedvědice
14. kolo neděle   5. 5. 16:30 Nedvědice – Březí - Břez.
15. kolo neděle 12. 5. 16:30 Strážek – Nedvědice
16. kolo neděle 19. 5. 16:30 Nedvědice – Olší nad O.
17. kolo neděle 26. 5. 16:30 Měřín C – Nedvědice
18. kolo neděle 2. 6. 16:30 Nedvědice – D. Heřmanice
10. kolo neděle   9. 6. 16:30 Nedvědice – Bory

Žáci mladší - krajská soutěž (ročníky narození 2000 a 2001)
11. kolo sobota 13. 4. 11:15 Nedvědice – Bystřice n. P.
12. kolo neděle 21. 4. 15:30 Radostín n. O. – Nedvědice
13. kolo sobota 27. 4.   9:00 Náměšť n. O. – Nedvědice
14. kolo sobota   4. 5. 11:15 Nedvědice – Budišov
15. kolo neděle 12. 5. 11:15 Jemnicko – Nedvědice
16. kolo volno
17. kolo sobota 25. 5 10:45 Okříšky – Nedvědice
18. kolo sobota   1. 6. 11:15 Nedvědice – Přibyslav
10. kolo volno

Dorost - krajská soutěž (ročníky narození 1994 - 1997)
14. kolo sobota 23. 3. 15:00 Třebelovice – Nedvědice
15. kolo sobota 30. 3. 15:00 Hrotovice – Nedvědice
16. kolo sobota   6. 4. 15:30 Nedvědice – Okříšky
17. kolo neděle 14. 4. 13:00 Šebkovice – Nedvědice
18. kolo sobota 20. 4. 16:00 Nedvědice – Jaroměřice n. R.
19. kolo sobota 27. 4. 14:00 Velká Bíteš – Nedvědice
20. kolo sobota   4. 5. 16:30 Nedvědice – Nová Ves
21. kolo sobota 11. 5. 14:00 Čáslavice – Nedvědice
22. kolo sobota 18. 5. 16:30 Nedvědice – Bystřice n. P.
23. kolo neděle 26. 5 13:15 Želetava – Nedvědice
24. kolo sobota        1. 6. 16:30 Nedvědice – M. Budějovice
25. kolo sobota   8. 6. 14:00 Náměšť n. O. – Nedvědice
26. kolo sobota 15. 6. 13:30 Nedvědice – Křižanov

Přípravka starší - okresní přebor, skupina b (ročníky na-
rození 2002 a 2003)

11. kolo neděle 14. 4.   9:30 Nedvědice – Ujčov
12. kolo neděle 21. 4. 10:00 Křižanov – Nedvědice
13. kolo neděle 28. 4.   9:30 Nedvědice – D. Rožínka
14. kolo volno
10. kolo středa   8. 5.   9:00 Velká Bíteš – Nedvědice
15. kolo neděle 12. 5.   9:30 Nedvědice – Křoví
16. kolo neděle 19. 5. 10:00 Bory – Nedvědice
17. kolo neděle 26. 5. 10:00 D. Heřmanice – Nedvědice
18. kolo neděle   2. 6. 10:30 Nedvědice – Měřín

Přípravka mladší - okresní přebor (ročníky narození 
2004, 2005 a 2006)

  9. kolo neděle 28. 4. 11:15 Nedvědice – Herálec
10. kolo neděle   5. 5. 14:30 O. Bítýška – Nedvědice
11. kolo sobota 11. 5. 10:00 Velká Bíteš – Nedvědice
12. kolo sobota 18. 5. 10:00 Nedvědice – Měřín
13. kolo neděle 26. 5. 10:30 Rožná – Nedvědice
14. kolo neděle   2. 6. 11:45 Nedvědice – Hamry
  8. kolo sobota   8. 6. 14:30 Rozsochy – Nedvědice

Dorost - krajská soutěž (ročníky narození 1994 - 1997)
14. kolo sobota 23. 3. 15:00 Třebelovice – Nedvědice
15. kolo sobota 30. 3. 15:00 Hrotovice – Nedvědice
16. kolo sobota   6. 4. 15:30 Nedvědice – Okříšky
17. kolo neděle 14. 4. 13:00 Šebkovice – Nedvědice
18. kolo sobota 20. 4. 16:00 Nedvědice – Jaroměřice n. R.
19. kolo sobota 27. 4. 14:00 Velká Bíteš – Nedvědice
20. kolo sobota   4. 5. 16:30 Nedvědice – Nová Ves
21. kolo sobota 11. 5. 14:00 Čáslavice – Nedvědice
22. kolo sobota 18. 5. 16:30 Nedvědice – Bystřice n. P.
23. kolo neděle 26. 5 13:15 Želetava – Nedvědice
24. kolo sobota        1. 6. 16:30 Nedvědice – M. Budějovice
25. kolo sobota   8. 6. 14:00 Náměšť n. O. – Nedvědice
26. kolo sobota 15. 6. 13:30 Nedvědice – Křižanov

zpracoval: Jiří Mitáš

Muži A - okresní přebor
15. kolo sobota 30. 3. 15:00 Nedvědice – Bory
16. kolo neděle 7. 4. 15:30 R. Svratka – Nedvědice  
17. kolo sobota 13. 4. 15:30 Nedvědice – Ujčov
18. kolo neděle 21. 4 16:00 Hamry – Nedvědice
19. kolo neděle 28. 4. 16:00 Nedvědice – Svratka
20. kolo neděle 5. 5. 16:30 Bobrová – Nedvědice
14. kolo středa 8. 5. 16:30 Moravec – Nedvědice
21. kolo sobota 11. 5. 16:30 Nedvědice – Rovečné
22. kolo neděle 19. 5. 16:30 O. Bítýška – Nedvědice
23. kolo sobota 25. 5. 16:30 Nedvědice – Rozsochy
24. kolo neděle 2. 6. 16:30 Rožná – Nedvědice
25. kolo sobota 8. 6. 16:30 Nová Ves – Nedvědice
26. kolo sobota 15. 6. 16:30 Nedvědice – Radostín n. O.

Rozlosování jednotlivých družstev v jarní části soutěž-
ního ročníku 2012 - 2013:
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Stalo se již tradicí, že hokejový tým nadšenců 
z Nedvědice hostí každoročně na zimním stadionu tým 
sportovních legend. I letos se tyto dva týmy s chutí po 
vítězství sešly. Jak tým HC OLD BOYS Nedvědice, tak 
tým s názvem Brněnské sportovní legendy jsou složené 
z hokejistů, kteří i přes svůj pokročilý sportovní věk mají 
stále chuť sportovat, udržovat se v dobré zdravotní kon-
dici a zejména jít příkladem mladším generacím. I přes 
nepřízeň počasí, která se projevila hustým deštěm těsně 
před začátkem utkání, se na hokejovou bitvu přišlo podí-
vat 170 diváků. Ti mohli sledovat obrovský zápal týmů 
do hry a jejich odhodlání vyhrát, což se nakonec podařilo 
týmu z Brna, a to s těsným výsledkem 7:5. Tento zápas 
si stejně tak může připsat zásluhy za marketingové účely, 
a to za zviditelnění Nedvědice mezi brněnskou sportovní 
obcí.

Je velmi důležité, aby se Nedvědice i v době ce-
losvětové finanční krize snažila udržet hokejový stadion 
v provozu a pokusila se získat finanční podporu pro jeho 
postupnou opravu, jež byla v minulých letech opomíjena. 
I když byly zimy v posledních letech nepříznivé a zim-
ním sportům zrovna nepřály, stadion s ledovou plochou 
nabízí sportovní vyžití hlavně dětem a jejich rodičům. 
Základní škola také občas využívá ledovou plochu pro 
hodiny tělocviku, i když by jejich počet mohl být pod-
statně větší na úkor hodin strávených v tělocvičně, protože ty zda-
leka nemohou nahradit pohyb dětí na čerstvém vzduchu.

I přesto, že provozování zimního stadionu není zrovna vý-
dělečnou činností, byla by určitě chyba, aby se zopakovala po-

dobná situace jako s koupalištěm. Věřím, že na našem zimním 
stadionu bude odehráno ještě mnoho vítězných utkání.

Jana Kukačková

Nedvědický turistický pochod pro veřejnost má letos na-
rozeniny. Ohlédněme se maličko za jeho historií. Jeho předchůd-
cem (prakticky nultým ročníkem) byla Jarní nedvědická vycházka 
na jaře 1973. Tehdy jsme nabídli lidem, kteří obvykle s námi na 
vycházky nechodí, že mohou přijít. V sobotu 6. 4. 1973 se nás 
sešlo pětadvacet. Uspořádat klasický dálkový turistický pochod se 
podařilo o rok později. To jsme se ještě stihli přiučit v nedalekém 
Tišnově, kde jsme na podzim 1973 spolu s dětmi z oddílu absolvo-
vali pětadvacítku a o dva týdny později s bratrancem (Bohumírem 
Opatřilem) padesátikilometrový pochod.

A plány začaly nabírat konkrétní podobu. Oddíl, který do 
té doby pracoval jako kroužek při škole, se stal též oddílem teh-
dejší TJ Spartak Nedvědice (ve škole zůstal). Ve spolupráci s obcí 
(zapůjčení sokolovny), závodem MEZ (tisk propozic a mapek) 
a s pomocí několika málo dospělých jsme právě s dětmi z turis-
tického oddílu pochod připravili. Nejprve to byla padesátka a v ji-
ném termínu kratší trasy. První ročník Nedvědické padesátky se 
uskutečnil v sobotu 20. dubna 1974.

Pochod změnil brzy název, neboť jsme se snažili měnit ne-
jen místa, kudy trasy povedou, ale také jejich délky. Tím se názvy 

„padesátka“ či „pětadvacítka“ staly někdy nepoužitelné. Název 
pochodu Za krásami okolí Svratky se také příliš neosvědčil, byli 
totiž turisté, kteří jej chápali jako okolí nikoli řeky Svratky, ale 
města Svratky. A tak se od roku 1988 nedvědický pochod jmenuje 
Za krásami okolí Nedvědice. Od roku 1992 je pochod memoriá-
lem Boba Čecha.

Letošní čtyřicátý ročník pochodu nebude vlastně ničím vý-
jimečný. Obvyklá režie, někteří organizátoři a pořadatelé se na 
organizaci pochodu podílejí už mnoho let. Stejně tak účastníci – 
jsou tací, kteří chodívají skoro každý rok, pak je další skupina, to 
jsou ti účastníci, kteří jdou některou trasu pochodu občas. Mezi 
stovkami turistů jsou ale každoročně i nově příchozí.

Co tedy čeká letos účastníky? Podrobná nabídka tras je na 
www.nedvedice.cz . Tam se každoročně postupně objeví i popisy 
jednotlivých tras. V sokolovně bude mimo jiné k dostání knížka 
Turistika v Nedvědici (vyšla v roce 2011, autor se věnuje devade-
sátileté historii nedvědické turistiky), rovněž knížka Z Nedvědice 
také na Konec světa (dlouhé sólové pouti Petra Vejrosty). Že se po-
chod uskuteční při každém počasí, je už samozřejmostí. V cíli po-
chodu obdrží každý účastník diplom a možná ještě něco k tomu …

 Petr Vejrosta

TRADIčNÍ hOkEJOVé UTkÁNÍ ROkU

čTYřI DESETILETÍ POChODU
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