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Vážení spoluobčané,
tři měsíce od uzávěrky minulého čísla našeho zpravodaje 

opět velmi rychle uběhly a spolu s redakční radou začínáme od po-
čátku května připravovat obsahovou náplň letošního druhého čísla. 
To se do Vašich domácností dostane přibližně ve třetí dekádě června, 
tedy těsně před koncem školního roku a začátkem letních prázdnin.

Komentář k událostem posledních tří měsíců začínám in-
formací o činnosti Místní akční skupiny Zubří země (MAS ZZ). 
Na různých úrovních a mnoha způsoby je v současné době vyví-
jena snaha dostat mezi řadové občany, podnikatele a zástupce ne-
ziskových organizací informace o tom, jak to bude s evropskými 
dotacemi (pokud nějaké budou) v následujícím dotačním obdo-
bí 2014-2020. Mnozí z nás sledujeme „líté boje“ našich politiků 
o to, které operační programy budou zachovány, a zda to bude 
na krajské či celostátní úrovni. Mohu zodpovědně konstatovat, že 
mezi starosty malých obcí je tento boj vnímám se značnou ne-
libostí, neboť je zřejmé, že je to boj o to, kdo a na jaké úrovni 
bude moci z těchto zatím hypotetických peněz odkrajovat menší 
či větší část na svoje osobní či stranické potřeby. Právě dosavad-
ní zkušenosti s fungováním evropských dotací vedou především 

starosty menších a malých obcí ke snaze iniciovat a maximálně 
podpořit vznik a činnost místních akčních skupin. Stručně řeče-
no – MASky jsou volným seskupením subjektů, kde by měli mít 
poměrné zastoupení zástupci místních samospráv, neziskových 
organizací a podnikatelé. Mají svou organizační strukturu, svoje 
orgány a jsou striktně nepolitické. Hlavním principem MASek je 
rozhodování o rozdělování určité části evropských dotací přímo 
v regionech, kde je na jedné straně nejlepší znalost potřebnosti 
jednotlivých projektů a na straně druhé nejmenší míra politické 
či jiné korupce, pokud se o korupci na úrovni venkova dá vůbec 
hovořit. Dalším podstatným principem fungování MASek je již 
zmíněný princip poměrného zastoupení subjektů. Toto poměrné 
zastoupení by mělo mimo jiné přinést i poměrné rozdělování fi-
nančních prostředků do všech oblastí života na venkově.

Městys Nedvědice se rozhodnutím zastupitelstva stal již 
v roce 2007 členem MAS Zubří země, která má sídlo v Bystřici n. P. 
Členy MAS ZZ jsou obce, neziskové organizace i podnikatelé z úze-
mí mikroregionů Novoměstsko, Bystřicko a částečně mikroregionu 
Pernštejn. V závěru roku 2012 a v prvním pololetí 2013 proběhlo 
několik jednání na půdě MAS ZZ. Proběhlo dotazníkové šetření ve 
všech členských obcích s cílem aktualizovat strategii rozvoje úze-
mí, formulovat potřeby jednotlivých obcí, neziskovek a podnikatel-

Nedvědice z vrtulníku při SPP 2012
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V  období  od  uzávěrky  minulého  čísla  Zpravodaje  se  Rada 
městyse Nedvědice (RMN) sešla 4 x  (č. 54 - 57) a mimo jiné 
jednala o následujících záležitostech:
 - schválila vystavení plné moci ve prospěch p. P. Hanáčka ml. 
k účasti na VH Honebního společenstva Sejřek - Skorotice dne 
22. 3. 2013 a zastupování městyse Nedvědice (MN) na této VH 
v plném rozsahu a bez omezení
 - schválila podání žádosti o dotaci z OPŽP na nákup kontejnerů na 
odpad a nákup víceúčelového zametacího stroje

 - schválila uveřejnění záměru na darování částí pozemků p. č. 
50/1 a 50/3 v k. ú. Pernštejn o celkové výměře 72 m² Jihomo-
ravskému kraji
 - schválila pronájem sokolovny p. Fr. Sedlářovi ve dnech 25. - 
28. 7. 2013 na uspořádání „Oficiální OC LAN PARTY summer 
2013“ za podmínek dle ceníku
 - schválila uveřejnění záměru na prodej pozemku p. č. 947/3 
v k. ú. Nedvědice
 - schválila pronájem zasedací místnosti radnice paní J. Přidálkové 

ských subjektů. Bohužel dosavadní činnost MAS ZZ provází nezá-
jem a pasivita právě z řad zástupců neziskovek a podnikatelských 
subjektů. To se projevilo jednak při shromažďování vyplněných do-
tazníků a následně na veřejných projednáváních připravované stra-
tegie rozvoje území. V Nedvědici se toto projednávání uskutečnilo 
ve čtvrtek 2. 5. 2013, účast byla mizerná a kromě několika starostů 
členských obcí se jej zúčastnilo pár fyzických osob, zástupce místní 
ZŠ a tři podnikatelé. Myslím, že popsaná pasivita je velkou chybou 
těch, kteří jsou nečinní a o činnost MAS ZZ se nezajímají. Slušné 
postavení Nedvědice a Nedvědicka v rámci MAS ZZ a poměrné za-
stoupení v jejich orgánech jsou reálným předpokladem k tomu, aby 

se na naše projekty podařilo získat zajímavé finanční prostředky. 
Chce to jediné. Zástupci našich neziskovek a především živnostníci 
a podnikatelé - buďte aktivní, staňte se členy MAS ZZ, zajímejte se 
o její činnost, mějte připraveny rozvojové projekty. Jen tak můžeme 
být v soutěži s ostatními členskými regiony a subjekty úspěšní.

Zahájení naplánovaných jarních prací se výrazně zpozdilo 
vlivem letošní dlouhé zimy a opakovaně napadlého sněhu. Přesto 
myslím, že se od nástupu slušného počasí podařilo udělat mnohé. 
Mimo jiné jsem velmi rád, že se po loňské červencové kalamitě 
podařilo znovu zprůchodnit cestu pro pěší pod Heršinkou. Na Nové 
čtvrti a při cestě na Vejpustek byly umístěny nové lavičky, byla pro-
vedena poměrně nákladná oprava dětského hřiště, dle opakujících 
se požadavků účinkujících bylo přistoupeno ke zvětšení rozměrů 
pódia v areálu u rybníka a byly prováděny drobné i větší opravy 
obecního majetku. U oprav obecního majetku bych se rád pozasta-
vil. Je jasné, že část oprav si vynutilo působení povětrnostních vlivů. 
Stejně tak je však jasné, že největší díl oprav jsou opravy majetku, 
který je průběžně devastován úzkou skupinou lidí, bohužel v drtivé 
většině našich spoluobčanů, a co je pro mě osobně nejvíce deprimu-
jící, opět v drtivé většině se jedná o mládež, často dokonce školou 
povinnou. Mnozí z Vás jistě víte, o čem v tuto chvíli hovořím. Již 

zmíněné zdevastované dětské hřiště, průběžně ničené autobusové 
čekárny, lavičky pod Horou a u cesty k čističce. I přes uzavřený 
areál zimního stadionu již zmíněná skupina mládežníků opakovaně 
vybíjí svoji přebytečnou energii v jeho prostorách a nově se od le-
tošního roku začaly tyto děti projevovat i v okolí fotbalového hřiště 
a na něm. Četné informace od Vás, všímavých spoluobčanů, kterým 
není jedno, co se v Nedvědici děje, svědčí o tom, že se skutečně 
jedná o stále stejnou skupinu. Vězte však, že není v našem právním 
prostředí vůbec jednoduché učinit řádění nedospělých jedinců pří-
trž. Vězte také, že na jednáních rady se tímto problémem dlouhodo-
bě zabýváme. Ač velmi neradi, ale donuceni okolnostmi, rozhodli 
radní o zakoupení několika fotopastí, které jsou a budou průběžně 
umísťovány na místech nejčastějšího soustředění uvedených indi-
viduí. Nově pak rada rozhodla o zakoupení kamery, díky níž bude 
po výše popsané opravě monitorováno dětské hřiště. V této souvis-
losti po dobrém a dopředu apeluji na rodiče, zajímejte se, kde se 
pohybují Vaše děti a co tam dělají. Myslím, že pokusů o domluvu 
po dobrém již bylo dost a pomalu a jistě přichází čas ke tvrdému 
a citelnému postihu těch, kteří nám kazí radost z vybudovaných 
věcí a dennodenně nám otravují život. Případné pokračující projevy 
vandalství budou ve spolupráci s Policií ČR tvrdě postihovány.

Závěrem snad ještě informace o tom, že stále „bojujeme“ 
na několika úrovních o úspěch našich žádostí o dotace na něko-

lik projektů. Na další připravené projekty budeme minimálně dvě 
žádosti podávat ještě v průběhu června. Doufám, že v úvodníku 
příštího zpravodaje budu moci dát informaci o tom, že alespoň 
některé z našich žádostí byly úspěšné.

A nyní již přeji našim dětem úspěšné zakončení školního 
roku a prázdniny plné zážitků, dospělým přeji příjemně strávenou 
dovolenou a nám všem po deštivém a zatím i chladném jaru slu-
nečné a teplé letní měsíce.

Ing. Pavel Vejrosta

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE NEDVĚDICE

Rozšiřování pódia u rybníka
Foto: Antonín Špaček

Nové lavičky pod Vejpustkem
Foto: Antonín Špaček
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na dny 23. - 27. 3. 2013 na uspořádání velikonoční výstavy za 
podmínek dle ceníku
 - opakovaně projednávala situaci ohledně obsazení ordinace dět-
ského lékaře po odchodu p. MUDr. Kozára do starobního dů-
chodu
 - neschválila žádost p. Mlaskače o prodej budovy bývalých kan-
celáří JMPK ve Žlebě
 - schválila přijetí daru v hodnotě 450,- Kč od PharmDr. Fendry-
chové, Lékárna V podhradí a schválila současně podpis darovací 
smlouvy
 - schválila účetní závěrku ZŠ a MŠ Nedvědice za rok 2012
 - schválila převod výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Nedvědice, 
příspěvkové organizace, ve výši 262.566,81 Kč do rezervního 
fondu
 - opakovaně projednávala stav a perspektivy kabelové televize. 
Vzhledem ke špatnému technickému stavu zařízení rozhodla 
nerozšiřovat dále programovou nabídku a schválila provedení 
základních úprav zařízení s cílem snížit poruchovost a výpadky 
TV signálu
 - vzala na vědomí vyhýbavou odpověď SŽDC Brno na žádost 
MN o opravu chodníku z nádraží ČD k železničnímu přejezdu 
a o úpravu nástupišť na nádraží
 - schválila prominutí poplatku za pronájem sokolovny SK Pern-
štejn Nedvědice dne 22. 2. 2013 – fotbalový ples
 - schválila příspěvky z dotačního programu MN na rok 2013
 - schválila smlouvu o smlouvě budoucí na pronájem prostor ordi-
nace dětského lékaře ve zdravotním středisku v Nedvědici mezi 
MN a paní MUDr. M. Sáblíkovou
 - schválila rozpočtová opatření č. 5, 6 a 7/2013
 - vzala na vědomí informace o uzavírkách silnic v okolních obcích
 - vzala na vědomí informace o termínu projednání změny č. 1 

územního plánu Ujčov dne 7. 5. 2013. Uložila starostovi jednání 
se zúčastnit a vznést námitku proti změně v části týkající se uva-
žované výstavby bioplynové stanice v Bořinově
 - opakovaně projednávala přípravu SPP 2013
 - schválila likvidaci nalezených a v zákonné lhůtě nevyzvednu-
tých předmětů
 - schválila zprávu o výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Nedvědice, 
okres Brno-venkov, příspěvková organizace, za rok 2011 a za 
1. pololetí 2012
 - schválila zakoupení věcného daru na oslavu 50. výročí otevření 
MŠ v Nedvědici v celkové hodnotě do 1.000,- Kč
 - schválila uveřejnění záměru na pronájem zimního stadionu od 
1. 7. 2013
 - vzala na vědomí informace starosty o stavu likvidace následků 
kalamity na Heršince
 - vzala na vědomí informaci starosty o reklamaci nátěrů dřevě-
ných lávek přes Nedvědičku
 - vzala na vědomí informaci starosty o stavu projektových prací 
rozšíření kanalizační sítě
 - schválila smlouvu se společností Eko-kom na zapůjčení kontej-
nerů na odpadové sklo a papír
 - schválila uveřejnění záměru na prodej pozemku p. č. st. 486 
v k. ú. Nedvědice o výměře 27 m²
 - doporučila ZMN schválit investici odkoupení částí pozemků 
p. č. 396/3 (PK396) a 396/3 (PK 400) v k. ú. Nedvědice
 - schválila zastavení vymáhání pohledávek dle přílohy z důvodu 
neúměrných nákladů ve srovnání s vymáhanou částkou
 - vzala na vědomí informace starosty o průběhu projednávání 
změny č. 1 územního plánu Ujčov v souvislosti se záměrem 
stavby bioplynové stanice v Bořinově

Ing. Pavel Vejrosta

Od uzávěrky minulého čísla Zpravodaje se uskutečnilo jedno 
jednání Zastupitelstva městyse (ZMN).
ZMN č. 12 dne 3. 6. 2013:
 - vzalo na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení z minulých 
ZMN
 - vzalo na vědomí zprávu z RMN od posledního jednání ZMN
 - souhlasilo s celoročním hospodařením MN za rok 2012, a to bez 
výhrad
 - schválilo převod výsledku hospodaření hospodářské činnosti 
MN za rok 2012 ve výši 394.336,35 Kč na běžný účet MN
 - vzalo na vědomí výsledek hospodaření hlavní činnosti MN za 
rok 2012 ve výši 4,762.117,85 Kč
 - schválilo rozpočtová opatření č. 5, 6, 7 a 8/2013
 - schválilo kupní smlouvu na koupi pozemků v k. ú. Nedvědice od 
p. Petra Bílého
 - schválilo kupní smlouvu na prodej pozemku v k. ú. Nedvědice 
p. Petru Bílému
 - schválilo kupní smlouvu na prodej pozemku v k. ú. Nedvědice 
manželům Jitce a Lubomíru Večeřovým
 - schválilo kupní smlouvu na koupi pozemků v k. ú. Nedvědice od 
manželů Zdeňky a Miroslava Kotinských
 - schválilo kupní smlouvu na koupi pozemku v k. ú. Nedvědice od 
paní Miroslavy Vrbkové
 - schválilo kupní smlouvu na koupi pozemku v k. ú. Nedvědice od 
paní Cahové a Vanýskové
 - schválilo kupní smlouvu na prodej pozemku v k. ú. Nedvědice 
p. Vlastimilu Slámovi
 - schválilo kupní smlouvu na prodej pozemků v k. ú. Nedvědice 

manželům Pavle a Jiřímu Šmídovým
 - schválilo budoucí bezúplatný převod a současně smlouvu 
o smlouvě budoucí darovací s JMK. Předmětem smlouvy je bu-
doucí darování částí pozemků p. č. 50/1 a 50/3 v k. ú. Pernštejn 
o výměře do 72 m². Jedná se o pozemky pod sjezdy ze silnice na 
budoucí parkoviště pro návštěvníky hradu Pernštejn
 - schválilo prodej pozemku p. č. st. 486 v k. ú. Nedvědice o vý-
měře 27 m² p. Marku Štětinovi. Náklady na vypracování kupní 
smlouvy a vklad do KN uhradí kupující
 - schválilo investici koupi pozemků v k. ú. Nedvědice
 - schválilo koupi části pozemků p. č. 396/3 (PK 396) a 396/3 (PK 
400) v k. ú. Nedvědice za cenu 10,-Kč/m². Přesná výměra bude 
dána geometrickým plánem. Náklady na vypracování geomet-
rického plánu, kupní smlouvy a vklad do KN uhradí kupující
 - schválilo prodej pozemku p. č. 947/3 v k. ú. Nedvědice o výměře 
169 m² za cenu 50,- Kč/m² paní Mgr. Blance Dračkové. Náklady 
na vypracování kupní smlouvy a vklad do KN uhradí kupující
 - schválilo investici přijetí pozemků darováním od JMK
 - schválilo investici přijetí pozemku v k. ú. Pernštejn darováním 
od manželů Fajových. Současně schválilo bezúplatné zřízení 
věcného břemene chůze po darovaném pozemku ve prospěch 
manželů Fajových
 - vzalo na vědomí zprávy z výborů a komisí
 - schválilo zrušení investice „Chodníky – lokalita U hřbitova“
 - schválilo smlouvu s SVK Žďársko na vypracování projektové 
dokumentace pro územní povolení na stavbu „Nedvědice – no-
vostavba kanalizace U rybníka“
 - schválilo smlouvu s SVK Žďársko na vypracování projektové 

INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
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Na pátek 5. dubna 2013 jsme do Nedvědice opět pozvali 
divadelní spolek Vířina z Víru. Letos si pro nás ochotníci připra-
vili komedii od autora Antonína Procházky Celebrity s.r.o. 
Děj hry nás zavedl do prostředí natáčecího studia, kde se připra-
voval nekonečný televizní seriál „Podej štěstí ruku“. Představitel 
epizodní role v seriálu Emil (Roman Jelínek) sní o divadelní ka-
riéře a miluje asistentku režie Janu (Marie Viktorinová ml.). Jana 
však žije s hvězdou seriálu Alanem (Jiří Čermák), a tak se Emil 
musí hodně snažit, aby si splnil své tužby. Bohužel v době, kdy 
měl své sny na dosah ruky, stal se náhodným svědkem kriminál-
ního činu a v rámci programu na ochranu nepohodlných svědků 
musel změnit identitu. Tato změna se divadelníkům moc povedla. 
Součástí děje byly i další milostné zápletky. Při sledování předsta-
vení jsme si také připomněli, jak se chová bulvární tisk a jak se 
tvůrci seriálů snaží zachovat sledovanost za každou cenu.

Do místní sokolovny sice přišlo 105 diváků, ale vírští 
ochotníci hru předvedli s plným nasazením, jako by hráli před 
plným sálem. Ti, co přišli, se určitě dobře pobavili a nasmáli. Bu-
deme se těšit, že i příští rok si pro nás ochotníci z Víru připraví 
nějakou další divadelní hru.

Zdena Kincová

Prvního května odpoledne vyjel opět od nedvědické školy 
autobus plný příznivců divadla. Tentokrát jsme se jeli bavit na 
komedii Jezinky a bezinky do Městského divadla Brno.

Program sliboval dobrou zábavu od začátku do konce 
a přesvědčili jsme se, že nelhal. Byla to skvěle napsaná detektivní 
komedie o dvou roztomilých starších dámách, jež všichni obdivují 
pro jejich laskavost a pohostinnost, a ony mají zatím sklep plný 
mrtvol osamělých mužů, které s láskou sprovodily ze světa …

Výborné výkony Zdeny Herfortové, Jany Gazdíkové, Mar-
tina Havelky, Petra Štěpána, Evelíny Kachlířové, Jaroslava Ma-
tějky a dalších herců dojem z představení umocnily. Komedie na 
prknech Městského divadla Brno prostě nezklamou …

Po letošním prázdninovém půstu se budeme těšit na říjen, 
kdy se zase necháme Thálií pozvat do Brna.

Petr Čermák

Poslední dubnový večer si podle dávné tradice spojujeme 
s pálením čarodějnic. Louka u fotbalového hřiště byla připravena 
pro všechny Nedvědičáky, kteří si chtěli tuto tradici připomenout 
spolu se svými dětmi, vnoučaty nebo přáteli a známými. Letoš-
ní sešlost opět proběhla za spolupráce městyse Nedvědice a MO 
ČSSD.

K připravené hranici se slétlo, seběhlo, přišlo nebo přijelo 
více jak šedesát malých čarodějnic a čarodějů spolu se svými blíz-
kými. Pro děti byl připraven skákací hrad a dlouhá řada soutěží. 
Skoro každý účastník něco vyhrál, a tak se tu nakonec snad všem 
líbilo – dětem i dospělým. Bylo připraveno bohaté občerstvení 
a již tradičně zahrála skupina Mustafo.

Když pak po setmění žluto-oranžovo-červeně vzplála při-
pravená vatra, tajemná noc mohla začít …

Jestli vzduchem opravdu svištěly čarodějnice na košťatech 
nejnovějších modelů, to nikdo nepotvrdil. Podstatné je, že ne-
hřměly hromy, nepršelo, a tak se všichni vrátili domů suší, veselí 
a snad i spokojení.

Petr Čermák

VÍRÁCI OPĚT V NEDVĚDICI

JEZINKY A BEZINKY
SLET čARODĚJNIC 2013

dokumentace pro územní povolení na stavbu „Nedvědice – no-
vostavba vodovodu Pernštejn“
 - schválilo smlouvu s SVK Žďársko na vypracování projektové 
dokumentace pro územní povolení na stavbu „Nedvědice – no-
vostavba kanalizace Žlíbky II“
 - schválilo smlouvu s SVK Žďársko na vypracování projektové 
dokumentace pro územní povolení na stavbu „Nedvědice – no-
vostavba kanalizace Klečany pod železnicí“
 - vzalo na vědomí střednědobý rozpočtový výhled SVK Žďársko 
na období 2014 - 2016
 - vzalo na vědomí hospodaření SVK Žďársko a závěrečný účet za 
rok 2012
 - vzalo na vědomí návrh rozpočtu SVK Žďársko na rok 2013
 - vzalo na vědomí zprávu o hospodaření DSO Tišnovsko za rok 
2012
 - vzalo na vědomí návrh rozpočtu DSO Tišnovsko na rok 2013
 - vzalo na vědomí závěrečný účet Mikroregionu Pernštejn za rok 
2012
 - vzalo na vědomí rozpočet Mikroregionu Pernštejn na rok 2013
 - schválilo poskytnutí mimořádného finančního daru SK Pernštejn 
Nedvědice ve výši 75 tis. Kč na dofinancování nákupu žacího 
traktoru
 - zvolilo Ing. S. A. Darkwaha předsedou kontrolního výboru

Ing. Pavel Vejrosta

Foto: Petr Čermák

Jana Gazdíková a Zdena Herfortová
Foto: internetové stránky MD Brno
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Dne 11. května 2013 se u rybníka v Nedvědici uskutečnil 
již 7. ročník Dětských rybářských závodů. I když chladné a deš-
tivé sobotní ráno nevypadalo pro účastníky a pořadatele zrovna 
nejlépe, pro lov ryb (především pstruhů duhových) bylo napros-
to ideální. Ani jediný z osmačtyřiceti přihlášených závodníků se 
nenechal odradit nepřívětivým počasím a s úsměvy na tvářích 
i možnými obavami v očích „Co když nic nechytnu?“ postupně 
přicházeli k rybníku. Po poctivě vystáté frontě v hloučku konku-
rentů, následném losování startovních míst a samozřejmě obdr-
žení malé pozornosti v podobě sladké pochoutky a malé peněžní 
částky v „rybích papírovkách“ se konečně mohlo začít. Stačilo 

již jen odpočítávání do startu provedené velitelem závodů panem 
Ing. Petrem Vrbkou a vzduchem prosvištěly desítky tzv. „špuntů“ 
s návnadami, nejčastěji v podobě červíků, žížal nebo kukuřice.

Po 45 minutách se závodníci těšili z první várky ulovených 
pstruhů a s prázdnými žaludky zamířili rovnou pro uzené cigáry 
nebo pro speciální buřty na pivě. Samozřejmě o nápoje, ani sladké 
či slané zákusky nebyla nouze.

Tři, dva, jedna ... a druhé kolo, na které se závodníci, jejich 
doprovod i rozhodčí patřičně posilnili, po třiceti minutách pauzy 
mohlo začít. Druhá část bývá už zpravidla slabší, co se ulovených 
ryb týká, ale o to více se musely děti snažit, aby se dokázaly umís-
tit alespoň v první desítce nebo na stupních vítězů.

Díky kapele MUSTAFO, která závodníky ochotně do-
provázela po celý čas závodů, díky počasí, hladovým rybám, ši-
kovným organizátorům, pečlivým rozhodčím a hlavně skvělým 
mladým rybářům, kteří si zdatně vedli po celý průběh závodů, se 
i letošní Dětské rybářské závody vydařily.

Po náročném dopoledním lovu následovalo vyhlášení nej-
lepších dětských rybářů pro rok 2013:

MLADŠÍ kategorie (rok narození 2002 a mladší)
1. místo – Daniela Kostková
2. místo – Simona Navrátilová
3. místo – Pavel Hanáček
STARŠÍ kategorie (rok narození 1997 – 2001)
1. místo – Radim Klusák
2. místo – Valentýna Peringerová
3. místo – David Ruman

Dominika Štarhová

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 2013

V sobotu 18. 5. 2013 se bývalí a současní zaměstnanci 
nedvědické mateřské školy sešli ve školní jídelně, kde nás při-
vítal pan ředitel Mgr. Josef Špaček. Po malém pohoštění, které 
připravily paní kuchařky, jsme se přemístili na zahradu mateřské 
školy. Všechny přítomné přivítal starosta městyse pan Ing. Pavel 
Vejrosta a krátce připomněl historii mateřské školy. Následovalo 
vystoupení dětí ZUŠ, které zahrály několik skladeb pro potěšení 
všech diváků, kterých se sešlo nečekané množství.

Krásné slunečné odpoledne ještě více rozzářily svým vy-

stoupením děti z MŠ, které s nadšením předvedly velmi pečlivě 
nacvičené vystoupení s třepetalkami a šmoulovými domečky.

V závěru oslavy si přítomní hosté prohlédli prostory mateř-
ské školy, fotografie z akcí MŠ, práce dětí, z nichž některé vytvá-
řely se svými rodiči.

V podvečer pěkného dne se nám vybavovaly usměvavé 
tváře hostů i dětí. Dětem patří slova chvály a přejeme jim ještě 
mnoho krásných chvil prožitých v mateřské škole.

Kolektiv MŠ

MATEŘSKÁ šKOLA V NEDVĚDICI OSLAVILA 50 LET

Foto: Ivona Doubková

Foto: Kateřina Martínková

Foto: Kateřina Martínková
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Tak už je květen, měsíc, kdy se začíná ve školách finišovat 
a tak trochu ohlížet za pomalu končícím školním rokem. Jaký byl 
v nedvědické škole? Určitě se dá říci, že pestrý a plný aktivit, 
které učitelé pro žáky připravili. Nejsou to jenom nahodile usku-
tečněné akce, ale učitelé se jimi snaží naplňovat cíle vzdělávací 
i výchovné.

Ze spousty akcí vybírám jenom některé. V průběhu celého 
školního roku se uskutečnilo několik zájezdů na divadelní před-
stavení do brněnských divadel pro žáky 1. i 2. stupně. V prosinci 
k nám do školy přišel pan Mgr. Macků a žákům předvedl svou 
bohatou sbírku hudebních nástrojů. Předvánoční čas naši žáci 
s učiteli zpestřili sobě i veřejnosti tím, že uspořádali Vánoční díl-
ny. Zde si mohli návštěvníci vyrobit nejrůznější vánoční dekorace 
nebo zakoupit už vyrobené. Výtěžek z této akce byl využit na za-
koupení knih pro děti do žákovské knihovny.

O tom, že naši deváťáci jsou opravdu „všehoschopní“ jsme 
se přesvědčili, když zorganizovali pro celý 1. stupeň maškarní 
karneval. Kromě masek nachystali i bohatý program se soutěže-
mi. Na vlastní kůži si tak zkusili práci učitelů, kteří musí denně 
několik hodin zabavit, ukáznit, ale hlavně vzdělávat žáky.

Konec února byl věnován asi nejnáročnější akci celého 
roku – 18 žáků 8. a 9. ročníku se zúčastnilo šestidenního pozná-
vacího zájezdu do Anglie. Pod vedením pana učitele Punčocháře 
a paní učitelky Křížové poznávali žáci pamětihodnosti Londýna 

a zdokonalili si své konverzační schopnosti v angličtině při nej-
různějších situacích v rodinách, kde bydleli, ale i ve městě.

20. března se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili exkurze do JE 
Dukovany. V rámci výuky fyziky absolvovali odborný výklad 
o výrobě elektrické energie pomocí štěpení jader atomů a sezná-
mili se s historií výstavby elektrárny.

Výchova ke zdraví prolíná učivem v předmětech napříč 
všemi ročníky. Zejména téma první pomoci patří k těm nejdůle-
žitějším. To si všichni uvědomujeme, a proto paní učitelka Kob-
zová pozvala do školy paní učitelku se dvěma žákyněmi ze SZŠ 
a VOŠZ Žďár nad Sázavou, aby našim žákům 5. a 8. ročníku vy-
světlily a prakticky předvedly první pomoc v různých situacích. 
Důležité bylo také to, že si sami žáci zkoušeli resuscitaci a masáž 
srdce na figurínách.

V dubnu absolvovali žáci 3. - 5. ročníku za asistence 
příslušníků Policie ČR dopravní kurz. Počasí přálo, a tak si na 
školním hřišti žáci ověřili svou zručnost v jízdě na kole, znalost 
dopravních předpisů a pravidel, která musí jako cyklisté i jako 
chodci dodržovat. Zážitkem pro děti bylo, když jim policisté před-
vedli pouta, neprůstřelnou vestu, nebo když si mohly nastoupit do 
policejního auta.

Již tradičně zveme do naší školy se zajímavým programem 
sokolníka pana Milana Zaleše. I letos s sebou přivezl několik sov 
a dravců, aby dětem představil jejich způsob života. Před někte-
rými měly zvláště ty menší děti opravdu respekt. Přílet dravce na 
ruku byl jedním z největších zážitků jak pro malé, tak i pro velké 
žáky.

V rámci protidrogové prevence jsme na 3. dubna do naší 
školy pozvali npor. Wágnera z tišnovské policie, aby žáky sezná-
mil s nebezpečími a postihy spojenými s výrobou, užíváním, pro-
pagací nebo distribucí drog. Věříme, že aspoň někteří žáci si uvě-
domili, co mohou ztratit během jediného okamžiku díky drogám.

Pan učitel Punčochář zorganizoval pro žáky 6. - 8. roční-
ku zájezdy do Archeoskanzenu v Modré, na Velehrad a do Kutné 
Hory. Další zájezd připravil pan učitel Vejrosta. Hlavním cílem 
byla návštěva Staré Huti u Adamova, zajímavé byly i krátké za-
stávky v Černvíře, Doubravníku, Podolí (Borač), Vranově a na 
Žalově (Hodonín).

Už v loňském roce jsme zahájili spolupráci s pracovníky 
Lesů ČR z Černé Hory. Proto jsme se letos rozhodli jejich vstříc-
nosti opět využít a uspořádat celoškolní projektový den, tentokrát 
na téma Les. Ten se uskutečnil 15. května. Pro nejmenší děti 1. - 3. 
ročníku připravily program třídní učitelky, žáci 4. - 6. ročníku se 
vypravili s vyučujícími k hotelu Myslivna, kde pro ně ve spolu-

šKOLNÍ ROK PLNý AKTIVIT

Zdravotní výchova
Foto: Ladislava Kobzová

Dopravní výchova
Foto: Eva Chalupníková

Cesta pohádkovým lesem
Foto: Petr Vejrosta
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práci s našimi učiteli lesáci uspořádali procházku lesem. Ta byla 
spojená s plněním nejrůznějších úkolů. Žáci 7. - 9. ročníku praco-
vali pod vedením svých učitelů a plnili rovněž rozmanité úkoly 
a zpracovávali různá témata, která se týkají lesa.

Na poslední květnový den připravili žáci deváté třídy pro 
menší děti Cestu pohádkovým lesem. Vývoj počasí rozhodl, že 
pohádkové bytosti čekaly na děti v budově školy. I přes tuto im-
provizaci se akce vydařila. Spokojeny byly děti školní, děti z ma-

teřské školy a také několik ještě menších dětí, které přivedli za 
pohádkami rodiče.

Nelze zapomenout na velmi pestrou výchovně vzdělávací 
činnost ve školní družině, kterou pro děti připravovaly po celý 
školní rok paní vychovatelky.

Konec školního roku je již tradičně spjat se školními výlety 
a věřím, že i letos proběhnou ke spokojenosti dětí i učitelů.

Jana Tomanová

Není v Nedvědici mnoho hudebních programů, které v po-
sluchačích zanechají trvalou a milou vzpomínku. Určitě k nim ale 
bude patřit hudební odpoledne v penzionu Barborka, uspořádané 
25. května 2013. Škoda, že počasí nepřálo a nemohlo se sedět ven-
ku na zahradě, kde bylo vše připraveno pro veřejnost. A tak jen v re-
stauraci se v komorním obsazení střídali muzikanti a předváděli to 
nejlepší, co umí. Hlavní postavou odpoledne byl hudební skladatel, 
koncertní mistr a učitel hudby z Rajhradu, pan Ladislav Hrdlička.

Tento muzikant tělem i duší se narodil před osmdesáty lety 
v Holubicích, kde abslovoval základy v hudební škole a přihlásil se 
na vojenskou hudební školu v Praze Karlíně, obor housle a klari-
net. Po úspěšném absolvování této náročné školy v roce 1952 půso-
bil třicet čtyři roků ve vojenských hudbách v Brně, především jako 
koncertní mistr. Po odchodu do civilu se stal učitelem v hudební 
škole Židlochovice, v její pobočce v Rajhradě. Čtrnáct let vycho-
vával muzikanty, z nichž mnozí dnes dosahují výborných úspěchů. 
Přitom pomáhal malým dechovým kapelám v širokém brněnském 
okolí a spolupracoval s tanečním orchestrem v Židlochovicích.

Ladislav Hrdlička je většině dechovkových fandů znám 
především svými skladbami. K mnoha z nich napsal i text. V jeho 
autorském seznamu se uvádí 172 vlastních skladeb od klasické 
dechové hudby až po hudbu zábavnou a vice než 600 vlastních 
hudebních aranžmá pro orchestr.

Jeho vztah k Nedvědici je zhudebněn i v jeho skladbách 
„Na Barborce“, kterou věnoval své dceři Olze, spolumajitelce 
penzinu a v tangu „Nedvědice krásná“, kde se vyznává k lásce 
k tomuto kouzelnému údolí. Je jistě s obdivem, že ve svém věku 
v hudebním odpoledni řadu skladeb na klarinet perfektně zahrál.

Gratulantů přišla pěkná řádka a všichni mu přáli další spo-
kojená léta s hudbou. Jako první se představili v Nedvědici již 
známí mladí muzikanti Natálie a Dominik Nedomovi svým bez-
chybným výkonem. Po nich v režii Mgr. Evy Čepičkové, která 
se stará o výchovu mladé generace a připravuje mladé hudební 
talenty v pěveckém oddělení Základní umělecké školy v Bystři-
ci nad Pernštejnem, vystoupily její dvě žačky. Nejprve Radmila 
Špačková z Vrtěžíře, nastupující zpěvačka s velmi dobrými muzi-
kantskými předpoklady. Loni vyhrála okresní kolo pěvecké soutě-
že a v krajském kole se umístila na 2. místě. Zazpívala dvě písně, 
věnované našemu regionu: „Ten pernštejnský zámek“ a „Štěpá-
novské okolí“.

Po ní jako gratulantka vystoupila Jitka Benová z Bystři-
ce nad Pernštejnem, která již mezi pěvecká esa patří a postoupila 
mezi sedm nejlepších soutěžících zpěvaček v minulém ročníku 
české Superstar televize NOVA. Jitka Benová se představila mu-
zikálovými a populárními písněmi. V úvodu zazněla i jedna z ju-
bilantových oblíbených písní „Horehronie“. Poslední hudební 
gratulantkou byla zpěvačka Veronika Navrátilová s vlastním do-
provodem na klávesy. Veselé i teskné melodie zněly pak celým 
odpolednem.

V každodenním shonu, spojeném mnohdy s nepochopením 
a nevraživostí, je takové odpoledne balzámem na duši. Všem or-
ganizátorům proto patří poděkování.

Jiří Šmíd

HUDEBNÍ ODPOLEDNE NA BARBORCE

Radmila Špačková
Foto: Petr Blažek

Jitka Benová
Foto: Petr Blažek

Ladislav Hrdlička
Foto: Petr Blažek
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Za nejstarší zprávu o přímých předcích pánů z Pernštejna 
je považována listina olomouckého biskupa Roberta z 25. 9. 1208, 
kterou postupuje Štěpánovi, synu urozeného pána Gotharda, vsi 
Doubravník, Drahonín a popluží v Dřevnovicích výměnou za vsi 
Tuřany a Petrovice. Tento Štěpán, který se později (od roku 1222) 
píše jako Štěpán z Medlova (podle jihomoravského Medlova ne-
daleko Pohořelic), působil ve službách moravského markraběte 
Vladislava Jindřicha jako zeměpanský úředník. V roce 1213 je 
uváděn jako purkrabí hradu Veveří, později počátkem dvacátých 
let jako purkrabí hradu Děvíčky na jižní Moravě.

Ve stejné době působí ve službách markraběte Štěpánův 
příbuzný Jimram, syn Etlejův (Atlušův) jako kastelán na zno- 
jemském hradě. Jeho pečeť - zubří hlava s houžví v nozdrách na 
trojúhelníkovém štítu - z roku 1220 patří k nejstarším doloženým 
šlechtickým erbům v českých zemích.

Výše zmiňovaný štěpán z Medlova začíná s budováním 
dominia na horním toku Svratky. Přitažlivost této oblasti zvyšuje 
objev nalezišť drahých kovů a železa. Štěpán se svými syny Vojtě-
chem, Štěpánem a Jimramem započal dlouhodobý proces koloni-
zace řídce osídlené oblasti, o němž vypovídají jména osad Štěpá-
nov, Jimramov a Vojtěchov. Kolonizaci napomáhal brzy založený 
rodový ženský klášter augustiniánek v Doubravníku, o němž je 
první písemná zmínka v listině papeže Řehoře z roku 1231. Kláš-
ter byl od svého vzniku rodovým církevním ústavem, sloužil jako 
rodové pohřebiště a svým způsobem také jako zaopatřovací ústav 
pro neprovdané dcery. V jeho čele stáli většinou členové pern-
štejnského rodu. Proboštem kláštera se stal i ovdovělý Štěpánův 
syn Vojtěch. Klášter zanikl za husitských válek.

Zatímco si Vojtěch z Medlova zvolil církevní kariéru, jeho 

mladší bratři Štěpán a Jimram dali základ četnému potomstvu. 
Zpočátku asi žili na dvorcích a provizorních dřevohlinitých síd-
lech, jako byl hrádek v Rožné, a k výstavbě z kamenných hradů, 
z nichž nejstarší je zřejmě Pernštejn a Aueršperk, přistoupili až po 
stabilizaci osídlení. Budování několika hradů na dominiu svěd-
čí o rozvětvení rodu zubří hlavy. Koncem 13. století žilo najed-
nou nejméně šest mužských členů, v polovině 14. století více než 
deset. Užívali různé predikáty podle sídla, na kterém právě žili. 
Vedle tradičního „z Medlova“ se v roce 1285 poprvé objevuje pre-
dikát „z Pernštejna“, později také „z Bystřice“ (1299), „z Otasla-
vic“(1307), „z Aueršperka“(1325), „z Kamene“ či v mladší verzi 
„ze Zubštejna“(1348) a „z Jakubova“ u Moravských Budějovic 
(1356). Zmatek v identifikaci jednotlivých osob a jejich vzájem-
ných vztahů ztěžuje také časté používání oblíbených rodových 
jmen jako Štěpán, Jimram, Filip, Atluš, Bohuslav, Vojtěch a v ja-
kubovské větvi oblíbený Žibřid (Sigfried).

Od sklonku 13. století představoval hrad Pernštejn hlavní 
rodové sídlo, objevuje se nejčastěji a rod zubří hlavy vchází do 
historie jako páni z Pernštejna. Původně jednoduchý hrad s obvo-
dovou hradbou silnou dva metry obíhající okrouhlou břitovou úto-
čištní věž (bergfrit) a dlouhý dvoutraktový palác, sloužil brzy po 
své postavení současně několika rodinám. Proto bylo nutné před 
polovinou 14. století rozšířit obytné budovy a byl vystavěn tzv. 
východní palác. Nejstarší vstup do hradu byl zřejmě od jihu úzkou 
soutkou mezi palácem a hradbou. Přístup k vysoko položené jižní 
bráně zajišťovala zřejmě dřevěná rampa.

Mezi množstvím příslušníků rodu zubří hlavy vyniká na 
konci 13. století Filip z Pernštejna, nejvyšší komorník moravský 
(zmiňován v letech 1292 - 1308). Na přelomu 13. a 14. století 
představoval jednu z nejvýznamnějších osobností Markrabství 
moravského. O jeho osobě či činech však nic bližšího nevíme.

Jeho mladší současník Fridrich z Pernštejna se po studi-
ích v Bologni prosadil v církevních službách (zmiňován v letech 
1301 – 1340). Byl členem minoritského řádu a papežským zpo-
vědníkem. V roce 1304 byl jmenován ordinářem arcibiskupství 
v lotyšské Rize, kde narážel na problémy s Řádem německých 
rytířů. Od roku 1325 už trvale žije u papežské kurie v Avignonu. 
O jeho příbuzenských vztazích s moravskými Pernštejny svědčí 
list papeže Jana XXII. z roku 1333, aby zakročil proti své příbuz-
né abatyši doubravnického kláštera Eufemii (Ofce) z Pernštejna, 
které skrz páchané nepravosti vede klášter ke zkáze.

Za vlády českého krále a císaře Karla IV. a jeho bratra, mo-
ravského markraběte Jana Jindřicha, mizí Pernštejnové ze světa 
vysoké politiky i ze světa bohatých velmožů. Vzrůstající počet 
členů rodu vedl k rozdrobení rodového panství a chudnutí jednot-
livých šlechtických rodin, o značnou část panství (Zubštejn, Py-
šolec a další statky) dokonce za nejasných okolností přišli. Sporná 
zpráva hovoří i o zástavě hradu Pernštejna roku 1378 moravské-
mu markraběti. Je možné, že Pernštejnové patřili mezi ty pány, 
proti kterým nastupující Karel a posléze i jeho bratr postupovali 
mocenskými prostředky, aby prosadili svou autoritu a obnovili 
markraběcí majetek.

Na přelomu 14. a 15. století nastává dlouholeté období 
sporů a válek mezi vnuky Jana Lucemburského – českým králem 
Václavem IV., jeho bratrem uherským králem Zikmundem a mo-
ravskými markrabaty bratry Joštem a Prokopem. Země se rozdě-
lila do nepřátelských, vzájemně se napadajících stran a hlavním 
argumentem se stala síla meče a počet mužů v sedle. V těchto ne-
klidných dobách vystupuje do popředí jméno Viléma z Pernštejna, 
který si jako obratný politik a zkušený válečník získává význačné 

PÁNI Z PERNšTEJNA - POčÁTKY RODU S ERBEM ZUBŘÍ HLAVY

Štěpán III. dříve z Medlova se po hradu prvně píše 
roku 1285. Pro stavbu nového rodového sídla vybral skvě-
lou polohu na skalní ostrožně přístupné pouze po úzké šíji. 
Kamennému hradu ve zdvojené hradbě vévodila válcová věž 
s břitem natočeným ke vstupní bráně vyklenuté v nároží dol-
ní hradby za příkopem vylámaným ve skále. Předhradí zprvu 
hrazené jen ploty a palisádou bylo brzy přestavěno v kameni.

Rekonstrukce, kresba i text: 
Ing. arch. Pavel Šimeček
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postavení i majetek. V této době se prudce zmenšil počet příslušní-
ků rodu a Vilém se ve své linii stává jeho jediným reprezentantem.

Vilém I. z Pernštejna (narozen asi 1360; zemřel 1422-26) 
Narodil se pravděpodobně počátkem šedesátých let 14. století do 
zchudlé početné rodiny Jimrama z Pernštejna (+ 1380-83) a jeho 
ženy Anežky jako čtvrtý z pěti synů. Jeho první manželkou se 
před rokem 1385 stala Anežka z Potštejna (+ před rokem 1406). 
Tehdy zřejmě sídlili na tvrzi Dalečín, hlavní rodové sídlo Pern-
štejn zůstávalo společným majetkem všech bratrů i členů dalších 
rodových větví. Svou kariéru spojil pan Vilém spolu s bratry se 
synovcem císaře Karla IV., schopným a ctižádostivým markrabě-
tem Joštem Lucemburským, kterému se v roce 1383 zavázali sli-
bem poslušenství a v případě potřeby vojenskou podporou, za což 
obdrželi poměrně vysokou částku 1200 hřiven grošů. I po brzké 
smrti bratrů zůstal pan Vilém v Joštových službách, setrval v nich 
i v době, kdy se Jošt obrátil proti bratru Prokopovi nebo přímo 
proti králi Václavu IV. Morava ale i Čechy se tehdy staly nebez-
pečným územím s častými vojenskými střety členů panovnické 
rodiny a záškodnickými válkami.

Spojení Vilémova osudu s markrabětem Joštem se ukázalo 
jako dobrá volba. S růstem moci a bohatství markraběte rostly 
i příležitosti pána na Pernštejně, který si získal Joštovu mimo-
řádnou důvěru. Osvědčil se jako purkrabí strategického Znojma 
(před r. 1398) a v letech 1397 až 1399 byl jmenován moravským 
zemským hejtmanem, což byl nejvyšší úřad, kterého mohl šlech-
tic na Moravě dosáhnout. Zemský hejtman měl značné pravomoci 
politické, vojenské i soudní a v mnoha věcech mohl zastupovat 
markraběte. Po smrti Prokopa Lucemburského v roce 1405 uznal 
král Václav Joštovu vládu nad celou Moravou a jejich nepřátelství 
ustalo. V té době působil Vilém u Joštova dvora v diplomatických 
službách a v r. 1408 a 1409 byl jmenován do funkce nejvyššího 
komorníka zemského soudu v Brně. V říjnu 1410 byl Jošt Lu-
cemburský zvolen římským králem, o tři měsíce později však na 
brněnském Špilberku zemřel.

Ztráta významného ochránce už nemohla otřást pozicí, kte-
rou pan Vilém z Pernštejna v moravské společnosti získal. Podaři-
lo se mu rovněž upevnit vlastní majetkovou základnu.

Již dříve, po smrti bratrů, uzavřel se zbývajícími spolu-
vlastníky pernštejnského panství roku 1390 dohodu o majetko-
vém spolku, z níž vyplývala Vilémovi a jeho dětem dědická práva 
po příbuzných a naopak. Úmrtí příbuzných a vhodná právní opat-
ření zajistila panu Vilémovi primát v pernštejnském rodu a spojila 
pevně jeho i jeho potomky s mocným hradem Pernštejnem a na-
růstající rodovou državou. Soustředil postupně ve svých rukou 
většinu staré rodové državy, podstatně ji rozšířil věnem manže-
lek, markraběcími výsluhami, koupěmi i způsoby mimoprávními. 
V roce 1398 vyrovnal i dědické nároky vzdálených příbuzných 
Atluše a Jana Žibřida z Pernštejna převodem statku Jakubov. Bu-
doucnost rodu spojoval Vilém se svým prvorozeným synem Ště-
pánem, který však zemřel mladý mezi léty 1412 – 1415. Z prvního 
manželství s Anežkou z Potštejna pocházela ještě dcera, provdaná 
za Petra Strážnického z Kravař. Podruhé se oženil s Annou, sest-
rou Jaroslava ze Šternberka, která byla matkou dalšího Vilémova 
syna Jana.

Po Joštově smrti, na prahu husitství, se již tak neklidná 
a nebezpečná situace na Moravě ještě zhoršila. Síla zbraní zname-
nala tehdy víc než právo a tomu se přizpůsobila i většina domácí 
šlechty, která ze svých kamenných hradů ovládala široké okolí 
a obchodní cesty. Mnoho pánů a rytířů zorganizovalo vojenské 
oddíly z drobných zemanů, poddaných i žoldnéřů, čítající několik 
desítek jezdců. S těmito oddíly a se svými hrady vstupovali do 

služeb markrabat nebo jiných zájemců, nebo válčili a loupili na 
vlastní pěst. Na západní Moravě působilo takovýchto vojenských 
družin či spíše lapkovských „tovaryšstev“ několik a základny 
měly na více než deseti hradech, s jejichž mocnými pány se často 
dělili o zisk. Že jedním z těchto pánů byl Vilém z Pernštejna, víme 
zejména z jihlavských popravčích knih. Vilém z nám neznámých 
důvodů choval nepřátelství k městu Jihlavě, kterému roku 1414 
dokonce veřejně vyhlásil nepřátelství a zavázal se, že městu bude 
škodit všemi dostupnými prostředky. Nepomohla ani smírčí do-
hoda s králem Václavem IV. z prosince téhož roku, která měla 
zahladit „všechny dluhy, škody i nechuti“. Vilém pro svou válku 
proti Jihlavě použil dobře známou strategii drobné záškodnické 
války s přepadáváním a olupováním jihlavských kupců a měš-
ťanů. Aktivita pernštejnské lapkovské družiny vrcholila v letech 
1415 až 1419. Jihlavští se samozřejmě snažili bránit a v jejich mu-
čírně skončila řada členů těchto družin. Z dochovaných záznamů 
z výslechů u jihlavského soudu se dozvídáme, že lapkům bylo 
samozřejmě jedno, z jakého města kupec přichází, přepadávali 
všechny, i služebníky z okolních hradů a tvrzí. Vilém z Pernštejna 
jejich činnost nejen toleroval, ale i podporoval a bral podíl z kaž-
dé kořisti. Svědectví bezvýznamných zlodějů se jmény Divóček, 
Jabléčko, Mikuláš Mordéř či Oprud však neznamenala pro uroze-
ného pana Viléma žádnou hrozbu. Zatímco pravidelné olupování 
městských kupců obohacovalo nejednu šlechtickou pokladnu, ne-
žádoucí pozornost vzbudilo svědectví lapky Šráma, vyslýchaného 
v Bystřici nad Pernštejnem, že si u něj pan Vilém objednal vraždu 
pana Bluda z Kralic, se kterým se soudil o statek Pyšolec. Toto 
nařčení vyvolalo velký rozruch a stalo se podnětem k posměšné 
písni, která se prý tehdy na Moravě o panu Vilémovi zpívala a kte-
rou ještě po sto letech připomínali jeho stejnojmennému vnukovi.

Na přelomu století pronikají do Prahy myšlenky Johna 
Viklefa, které přijali a propracovali čeští mistři na pražské univer-
sitě v čele s universitním mistrem, betlémským kazatelem Janem 

Vývoj palných zbraní v 15. století situaci podstatně 
změnil. Hradební cimbuří nahradily kryté ochozy hradních 
střelců. Pro ochranu mostu čtvrté brány byla do příkopu vlo-
žena mohutná hranolová věž se střeleckým ochozem. Také 
horní hrad se rozrostl o další palácové stavby vybavené rov-
něž střeleckými ochozy, které z hradu vytvořily nedobytnou 
pozdně gotickou pevnost.

Rekonstrukce, kresba i text: 
Ing. arch. Pavel Šimeček
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Po loňském úspěšném křtu knihy Pernštejn na starých pohlednicích se letos připravuje 
kniha s názvem Nedvědice na starých pohlednicích. Publikace, na které se podílel téměř stej-
ný autorský kolektiv jako loni, bude slavnostně pokřtěna a dána do prodeje v rámci programu 
Slavností Pernštejnského panství 6. července 2013 v areálu u rybníka. Kniha je vzpomínkou 
a oceněním vydavatelského úsilí rodiny Valovy, která začala s vydáváním pohlednic Nedvědice, 
Pernštejna a okolí po roce 1900. Významným způsobem se tak podílela na propagaci městečka.

K této, pro Nedvědici jistě zajímavé události, bude pro sběratele a širokou veřejnost 
vydána dopisnice se speciálním přítiskem zobrazujícím motiv nedvědických pohlednic. Tuto 
dopisnici, stejně jako jiné poštovní ceniny bude možné v den křtu knihy na poště v Nedvědici 
opatřit otiskem příležitostného poštovního razítka. Přítisk navrhl a zpracoval pan Václav Juda 
ze Žďáru nad Sázavou. Razítko dle původních návrhů PhDr. Petra Čermáka upravil a zhotovil 
pražský rytec Miloslav Bláha.

Jiří Šmíd

Husem. Viklefsko-husitská nauka o chudé církvi mimo jiné hlá-
sala myšlenku převahy světské moci nad církevní a vyhradila jí 
významné místo v nápravě církevních poměrů. Proto nalezla tak 
dobré přijetí u šlechty a ve dvorských kruzích nejen v Čechách, 
ale i na Moravě. Díky podpoře moravského zemského hejtmana 
Lacka z Kravař se za Husa a jeho myšlenky postavila zemská 
vláda a naprostá většina šlechty. V průběhu roku 1415 se i Vilém 
z Pernštejna angažoval v diplomatických jednáních s uherským 
králem Zikmundem týkajících se osvobození Jana Husa z kostnic-
kého vězení. Tehdy patřil mezi nejvýznamnější Moravany, kteří 
zpečetili stížný list z 2. září 1415, odeslaný kostnickému koncilu 
na protest proti upálení mistra Jana Husa. Vilém pečetil list jako 
druhý – hned za moravským zemským hejtmanem Lackem z Kra-
vař a před Janem z Lomnice a Petrem Strážnickým z Kravař, kteří 
pak stáli v čele husitské Moravy.

Vilémova politická kariéra vrcholí a blíží se ke svému zá-

věru. V letech 1417- 20 je komorníkem zemského soudu v Olo-
mouci a po smrti krále Václava (1419) je jeho nástupcem císařem 
Zikmundem jmenován v roce 1421 podruhé moravským zem-
ským hejtmanem. Zikmundovu volbu asi ovlivnila nejen staroby-
lost roku, politické a vojenské zkušenosti z doby bojů mezi mar-
krabaty, kdy sloužil Joštovi a vydržoval si vojenské „tovaryšstvo“, 
ale asi zejména Vilémova schopnost kompromisu. Na Čáslavském 
sněmu v červnu 1421, kde Moravu reprezentovali Vilém s Petrem 
Strážnickým a Janem z Lomnice, se zavázali přijmout a prosa-
dit na Moravě čtyři artikuly, ale zdráhali se vypovědět poslušnost 
Zikmundovi. Po vojenských represáliích donutil však Zikmund 
v listopadu 1421 na brněnském sněmu moravskou šlechtu v čele 
s výše jmenovanou trojicí uzavřít protihusitský landfrýd a stvrdit 
slib poslušnosti. Krátce po tomto aktu Vilém na svou hejtmanskou 
funkci rezignuje a žádných dalších akcí se neúčastní, přestože boje 

na Moravě neustaly. Připomíná se jako žijící ještě v roce 1427, 
ale už vždy jen v symbolickém stínu svého syna Jana, kterému 
zřejmě ještě za svého života postoupil práva disponovat rodinným 
majetkem.

Z knih: Petr Vorel: Páni z Pernštejna – Vzestup a pád 
rodu zubří hlavy v dějinách Čech a Moravy, vydané naklada-

telstvím Rybka Publishers v Praze roku 2012; Josef Válka: 
Středověká Morava, in Vlastivěda moravská – Dějiny Moravy I., 

vydané Muzejní a vlastivědnou společností v Brně v roce 1991; 
Miroslav Plaček: Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, 

hrádků a tvrzí, vydané nakladatelstvím Libri v Praze 2001 
vybrala a upravila Eva Škrabalová

NEDVĚDICE NA STARýCH POHLEDNICÍCH

Rozšířený hradní palác a nová hranolová věž
Model: Zdeněk Brachtl

Možná podoba hradu krátce po svém vzniku
Model: Zdeněk Brachtl

Pernštejn  s novým palácem a hradbou
Model: Zdeněk Brachtl

Přítisk na dopisnici
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Ztratila se Bílá paní – interaktivní prohlídka pro děti
Od května letošního roku nabízí hrad Pernštejn dětem in-

teraktivní prohlídku „Ztratila se Bílá paní“. Prohlídka, během kte-
ré děti hledají „zapomenuté“ předměty, seznamují se s pověstmi 
o Bílé paní pernštejnské či kreslí magická znamení, trvá přibližně 
šedesát minut. Pokud splní všechny zadané úkoly, čeká je na závěr 
zajímavé překvapení. Prohlídka je vhodná jak pro mateřské školy 
(předškoláci) a základní školy (1. – 3. třída), tak pro rodiny s dět-
mi ve věku od 5 do 9 let. V červnu o sobotách a nedělích nabídne 
hrad prohlídku „Ztratila se Bílá paní“ dvakrát denně, o prázdni-
nách v zhruba hodinových intervalech podle zájmu návštěvníků.
Kočárky v proměnách století 1880 – 1980

Od června do konce prázdnin si můžete ve velkém sále sýp-
ky hradu Pernštejna prohlédnout výstavu, zaměřenou na dětské 
kočárky a jejich vývoj během jednoho století. Jedná se o nejucele-
nější soukromou kolekci kočárků na území České republiky, která 
vznikla zásluhou dlouholeté sběratelské činnosti paní Miloslavy 
Šormové. Většina kočárků je párových – s velkým se procházela 
maminka s miminkem, zmenšený s panenkou vezla dcerka. Na 
výstavě doplněné vitrínami s hračkami uvidíte přes padesát typů 
kočárků.

Eva Škrabalová

POZVÁNKA NA PERNšTEJN

FOUKANÁ IZOLACE

Nabízíme:
- Foukanou tepelnou izolaci
- Kročejovou izolaci
- Parotěsné desky

Výhody foukané izolace:
- 100% zateplení foukaného prostoru
-  100% zateplení minerální izolací bez 

ztráty materiálu
- 100% krytí proti tepelným mostům
- Rychlá a snadná aplikace
- Zvýšení požární bezpečnosti
- Cenově velmi dostupné

Vhodné konstrukce pro zateplení:
- Trámové stropy
- Pultové střechy
- Vazníkové konstrukce
- Ocelové konstrukce

Garantujeme:
-  Profesionální přístup celého teamu, 

10 let zkušeností
- Zaměření zdarma
- Realizace dle dohody, možnost i v sobotu
-  Působíme po celé ČR, doprava po ČR 

zdarma
- Záruka 4 roky
-  Zajistíme všechny potřebné přípravné 

a dokončovací práce

Kontakt pro Moravu: Orin CZ, s.r.o.
Mob.: 777 938 891, 777 938 892, 774 886 612

www.izolace-in.cz

Provádíme zateplení všech druhů 
objektů minerální foukanou 

izolací – čedič, minerální sklo

Zateplení objektů rychle, snadno a efektivně
zaměření zdarma

Pernštejnská Bílá paní
Foto: Veronika Skálová
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Víte, že díky recyklaci elektroodpadu  
se do přírody nedostává velké množství  
nebezpečných látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy,  
plasty a jiné mate riály (sklo či beton),  
které se díky recyklaci dají znovu využít?

•	 Můžete	je	odevzdat	prodejci		
	 při	koupi	nového	spotřebiče

•	 Odevzdejte	je	na	sběrný dvůr

•	 	Využijte	mobilních sběrných míst		
–	informujte	se	na	obecních	úřadech

•	 	Další	možnosti	pro	odevzdání		
naleznete	na	www.elektrowin.cz

Odkládejte		
vysloužilé elektrospotřebiče  
na místa zpětného odběru!

www.elektrowin.cz
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V letošním roce oslaví Smrček 660 let od první písemné 
zmínky o obci. Tento písemný záznam v Moravských zemských 
knihách uvádí, že Vavřinec řečený Smrčka koupil roku 1353 od 
Anky z Pavlovic půl lánu v Pavlovičkách.

Kolektiv občanů a přátel Smrčku připravuje program oslav, 
které proběhnou ve dnech 20. až 22. září 2013. K výročí bude vy-
dána publikace zachycující události od roku 1353 až do součas-
nosti, uskuteční se výstava starých fotografií, výstava obrazů pana 
Miloslava Dočkala, setkání rodáků a příznivců Smrčku. Program 
doplní další kulturní, sportovní a společenské akce.

Společně s městysem Nedvědice se připravuje rozšíření 
naučné stezky na hrad Pernštejn, která povede přes Smrček a se-
známí s jeho historií a přírodními zajímavostmi. Vždyť Smrček 
patří po stránce geologické k velice významným lokalitám. Je sna-
hou pracovní skupiny pro naučnou stezku připravit alespoň část 
stezky ve Smrčku tak, aby byla otevřena při těchto oslavách.

František Bednář

Dne 7. 6. 2013 zahájila MUDr. Jana Jarochová v prosto-
rách zdravotního střediska v Nedvědici provoz zubní ordinace.

Ordinační doba je prozatím v pátek 9:00 – 12:00, 13:00 – 
17:00 hod., může být rozšířena podle množství a potřeb pacientů.

Možnost objednání na tel. č.: 728 048 113.

SMRčEK OSLAVÍ 660 LET

OBNOVENÍ PROVOZU 
ZUBNÍ ORDINACE

Na jaře letošního roku měli příznivci divadla v Nedvědi-
ci výjimečnou příležitost zhlédnout v nedvědické sokolovně bě-
hem jednoho měsíce dvě divadelní představení. Po představení 
vírských ochotníků zde v sobotu 4. 5. 2013 vystoupilo Bystřické 
národní divadlo s divadelní hrou současného českého dramatika 
Arnošta Goldflama Dámská šatna.

Bystřické národní divadlo vzniklo v březnu roku 2012. 
U zrodu stály čtyři členky - ženy, které pátraly po vhodné hře 
a našly představení právě se čtyřmi ženami, nesoucí výše uvede-
ný název. V rámci festivalu Třešťské divadelní jaro dvě z členek 
souboru obdržely čestná uznání za herecký projev právě v tomto 
představení. Po realizaci této prvotiny se soubor rozrostl o další 
zájemce a v současné době má již celkem třináct členů.

Samotné představení Dámská šatna je konverzační komedie, 
jejíž děj se odehrává v prostorách dámské šatny oblastního divadla. 
Z toho přirozeně vyplývá, že hra vypráví o ženách herečkách. Její 
děj je postaven na generačním konfliktu. Na jeho počátku se zdá, že 
postavy zastupující mladší generaci zastiňují svými úspěchy, vizemi 
a životním stylem generaci starší. V závěru se však karty obracejí.

Hra je sice situována do šatny divadla, nepředstavuje však 
pouze herecký život, ale život ženské populace obecně. Mohla by 
se odehrávat v šatně jakéhokoliv dámského pracovního kolektivu. 
My muži jsme některým situacím možná někdy nerozuměli, ale 
přítomné divačky podle jejich úsměvů moc dobře věděly, o čem je 

řeč. Příkladem může být třeba 
jedna ze vstupních scén se suk-
ní, koupenou ve slevě, která je 
sice trošku menší, ale – nekupte 
to za ty peníze! O další humor-
né situace ve hře nebyla nouze 
a přítomní diváci je provázeli 
nepředstíraným smíchem.

Všechny čtyři herečky se 
velmi dobře zhostily svých rolí 
a předvedly slušný herecký vý-
kon. Obzvláště skvělá pak byla 
Simona Kolářová v roli trošku 
naivní, zato však bezprostřed-
ní Marie. Například její scéna 
v odrbané noční košili s oby-
čejným kosmetickým zrcátkem, 
které se v jejích rukou proměni-
lo v cenu TÝTÝ, byla vynikající 
a patřila k vrcholům představení. Za výborný výkon se účinkujícím 
dostalo v závěru zaslouženého opakovaného potlesku.

Na úvod jsem zmínil, že příznivci divadla měli možnost 
zhlédnout další divadelní představení. Bohužel málokdo ji skuteč-
ně využil. Necelých pět desítek diváků na představení skutečně není 
mnoho. Ale takoví jsme zkrátka my v Nedvědici. Na jednu stranu 
kritizujeme, že se v Nedvědici „nic neděje“, a když se skutečně „něco 
děje“, místo účasti zůstáváme okopávat mrkev na svých zahrádkách, 
případně doma zíráme na blikající obrazovky televizí a počítačů.

 Na podzim tohoto roku připravuje Bystřické národní diva-
dlo pro diváky velké překvapení, a to politickou satiru vyprávějící 
o činech našeho předního státníka a významného politika, jejíž ná-
zev však zatím záměrně nezveřejňuje. Ale členové souboru již nyní 
slibují, že to bude skutečně nestandardní představení, které divácké 
publikum opět příjemně zaujme. Doufám, že vzhledem k divácké 
účasti – neúčasti na nás Bystřičtí nezanevřou a že také i my v Ned-
vědici budeme moci toto představení zhlédnout.

Antonín Špaček

DÁMSKÁ šATNA

Foto: Antonín Špaček

Simona Kolářová
Foto: Antonín Špaček

MUDr. Jarochová
Foto: Pavel Vejrosta
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Organizované včelařství na Nedvědicku vzešlo z včelař-
ského spolku založeného v roce 1901 v Tišnově. Členové byli 
z celého okresu Tišnov a v následujícím roce bylo v okrese evido-
váno 1877 včelstev.

Členové z venkova se jen velmi těžko mohli zúčastňovat 
spolkového života. Pravidelné spojení mimo poštovních vozů 
nebylo a železniční trať z Tišnova do Nového Města na Moravě 
a Žďáru byla dokončena až v červnu roku 1905. To byl hlavní 
důvod založení spolku v Nedvědici již v roce 1903. Pamětní kni-
ha obce Nedvědice uvádí, že Včelařský spolek byl založen roku 
1903 učitelem Antonínem Jeřábkem a úředníkem textilní továrny 
Vilémem Procházkou. Kniha zápisů spolku z těchto let se bohužel 
nezachovala stejně jako doklady o složení prvního výboru, počtu 
členů a jejich včelstev.

O zakladatelích spolku však máme řadu dokumentů. Pro 
učitele Antonína Jeřábka se včelařství stává vedle kantořiny ži-
votním posláním. Studuje literaturu, snaží se zavádět nejnovější 
poznatky. I po odchodu z Nedvědice na další učitelská místa se 
vrací ke včeličkám do Nedvědice na vlastní parcelu za hřbitovem.

Podle vzpomínek vrstevníků patřil Vilém Procházka k vý-
znamným včelařům, rád a ochotně poradil, pomohl a předal zku-
šenosti. Měl všechno potřebné včelařské vybavení. Med stáčel do 
hliněných hnědých baňatých nádob a vyráběl i výbornou medo-
vinu.

První zachovaný zápis o valné hromadě Včelařského spol-
ku v Nedvědici je až z 24. ledna 1932 a byl sepsán v hotelu pana 
Zámečníka v Nedvědici, přítomno bylo 21 členů. Zápis sepsaný 
jednatelem spolku Antonínem Čechem uvádí, že na začátku roku 
1931 bylo 31 členů přihlášených a ti všichni obdrželi časopis 
Moravská včela včas, během roku přistoupilo 5 členů. Odbývaly 
se 4 členské schůze a 1 přednáška pana Havlíčka z Králova Pole 
o chovu matiček. „Přednáška byla velice poučná, takže si všich-
ni mohli odnést mnoho praktických ponaučení. Také dle návodu 
pana referenta chovali matičky p. Kroupa ze Štěpánova a p. Čupr 
z Černvíra.“

Členové ze Štěpánova si později utvořili spolek ve Štěpá-
nově. Následkem toho odstoupili z nedvědického spolku význam-
ní včelaři p. Kroupa, Koukal, Rossí, Coural z Olešničky a Mitáš 
z Ujčova.

V třicátých letech se stal předsedou Jan Šikula, listonoš, 
jednatelem Antonín Čech, stolař, a pokladníkem Filip Opatřil, ob-
chodník. V Nedvědici samotné působilo ve druhé polovině třicá-
tých let 15 včelařů se 75 včelstvy. Výtěžek medu byl v průměru 
7 – 8 kg ze včelstva. K podzimnímu krmení odebral spolek 25 q 

nezdaněného krystalového cukru, tj. 12 kg na včelstvo. Není bez 
zajímavosti uvést, jak se prodával med v třicátých letech minu-
lého století. Cena medu nebyla pro všechny včelaře stejná. Pro 
nedvědické včelaře v množství do 5 kg byla cena 14 korun/kg. 
Pro včelaře z okolních vesnic to bylo jen 13 korun/kg. Prodal-li 
včelař více jako 5 kg medu, byla cena pro nedvědického 16 korun/
kg a pro ostatní 15 korun/kg.

Knihy zápisů z valných hromad spolku a později výročních 
schůzí dokladují, že snůšky medu byly kolísavé a vždy závislé na 
rozmarech přírody:

1933 snůška 3 kg ze včelstva
1936 špatný včelařský rok, průměrná snůška 4 kg
1941 katastrofální včelařský rok – žádný med. V létě se 

krmilo, aby se stav včelstev udržel. Zazimováno 454, vyzimováno 
jen 38 včelstev

1942 opět velmi nepříznivý rok. Mnoho včelstev uhynulo, 
někteří včelaři přišli o všechna včelstva

1943 špatná, skoro žádná snůška
1955 pro deštivý a chladný průběh roku byla snůška tak 

slabá, že mnoho včelařů muselo med na povinnou dodávku koupit
1974 mimořádně příznivý rok. Je považován za včelařský 

rok století, alespoň v našich podmínkách
1979 zazimovalo 475 včelstev a dodáno 70 kg medu
1980 zazimováno 493 včelstev a dodáno 123 kg medu
V roce 1985 přišel do organizace včelař - odborník Stani-

slav Kytner a začal vykupovat med od včelařů pro Včelu Předboj. 
Tehdy se med vykupoval do hliníkových konví od mléka, vždy 
35 kg na konev. Cena byla jednotná 35 korun za 1 kg medu. Toto 
vše se změnilo po roce 1989, kdy se med vykupoval podle kvality 
a kriteriem byla naměřená hodnota obsahu minerálů. Cena se po-
hybovala v širokém rozpětí od 30 do 60 korun za kilogram.

Základní organizace Českého svazu včelařů Nedvědice do-
sáhla největšího rozmachu v roce 1990, kdy měla 82 členů, kteří 
chovali 749 včelstev. Po roce 1990 dochází k poklesu počtu vče-
lařů. Největší úbytek včelstev byl zaznamenán v roce 1993, ve 
kterém zemřel pan Josef Dolák a ze zdravotních důvodů přestal 
včelařit pan Ladislav Liška. Přitom bylo v tomto roce v Nedvědici 
vykoupeno 15000 kg medu. Tehdy byl Stanislav Kytner jediným 
výkupčím medu v okrese Žďár nad Sázavou.

V roce 2002 měla organizace včelařů Nedvědice 50 členů, 
kteří chovali 413 včelstev. V letošním jubilejním roce má orga-
nizace včelařů 48 členů, kteří se starají o 420 včelstev. Součas-
ný výbor včelařů tvoří: předseda Ing. Vladimír Dohnal, jednatel 

110 LET ORgANIZOVANÉHO VčELAŘSTVÍ V NEDVĚDICI

Část výboru včelařů: stojící: Bohuslav Hudec, Rudolf Štar-
ha, Ing. Vladimír Dohnal sedící:  Václav Toman, Vlastimil 
Bělák, Stanislav Kytner
Foto: archiv ČSV

Včelařská výstava při Slavnostech 
Pernštejnského panství 2010
Foto: archiv ČSV
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Výjezd k automobilové nehodě v Lískovci 3. dubna 2013
Ve 23:00 hod. byl vyhlášen poplach a vyjela zásahová vo-

zidla Tatra a Avia k automobilové nehodě v obci Lískovec. Odjezd 
vozidel byl po 6 a 8 minutách.

Zasahující členové: Tatra - Ondráček L., Vejrosta P., Štarha 
A., Přeslička T., Avia - Havránek M., Kytner M., Havlíček L.

Požár lesa u Věžné 26. dubna 2013
Požární poplach byl vyhlášen v 15:41 hod. Odjezd Tatry 

v 15:45 a Avie 15:46. Návrat asi po dvou hodinách.
Zasahující členové: Pokorný S., Konečný P., Ondráček D., 

Ondráček L., Vejrosta P., Havlíček L., Kaňka A., Tužinský K., Ho-
lešovský F.

Okrsková hasičská soutěž v Sejřku 11. května 2013
Tradiční celookrskové hasičské soutěže tentokrát na cvi-

čišti v Sejřku se za velmi špatného počasí zúčastnilo celkem 17 
družstev. Konečné výsledky: Nedvědice A na 6. místě, Nedvědice 
B na 4. místě a družstvo našich žen na 4. místě.

Požár trávy pod obcí Kobylnice 16. května 2013
Požární poplach byl vyhlášen ve 13:11 hod. a zásahové vo-

zidlo Tatra vyjelo ve 13:16 hod.
Zasahující členové: Havránek M., Konečný P., Havlíček 

L., Kytner M., Přeslička T.
Příčinou vzniku požáru byl silný vítr, který způsobil zkrat 

na vedení vysokého napětí. Padající jiskry zapálily trávu a násled-
ně část lesního porostu.

Spadlý strom přes silnice na Pernštejně 16. května 2013
Asi deset minut po příjezdu z Kobylnic, když se napou-

štěla zásahová Tatra vodou, oznámil starostovi SDH Miroslavu 
Havránkovi správce hradního parkoviště Vojta Prokůpek, že nad 
parkovištěm směrem na Smrček je přes silnici spadlý velký strom. 
Zásahová jednotka vyjela v 15:08 hod. Později přijela i hasičská 
jednotka z Tišnova.

Zasahující členové: Havránek M., Konečný P., Přeslička 
T. a Kytner M.

Hodnocení tohoto dne bylo následující: Tak ještě něco 
a bude hattrick!!!

Za SDH Nedvědice Petr Konečný

HASIčI INFORMUJÍ

Stanislav Kytner, pokladník Jiří Hájek (Sejřek), předseda revizní 
komise Vlastimil Bělák (Smrček) a členové výboru Václav To-
man, Bohuslav Hudec (Ujčov), Josef Prokop (Věžná), Rostislav 
Sečanský (Černvír), Miloš Štarha, Stanislav Škvařil, Miroslav 
Jurný (Černvír) a Stanislav Mužík (Černvír).

Základní organizace včelařů Nedvědice je od roku 2003 
stálým účastníkem Slavností Pernštejnského panství svými oblí-

benými včelařskými výstavami v jídelně základní školy. Pravi-
delně se včelaři podílejí i na vánočních jarmarcích v sokolovně. 
Starají se o své pozemky na Vrbové a trápí je nemoci včel, zvláště 
varoáza, která je největším nepřítelem včel. Na druhé straně mají 
velkou radost z příchodu mladých včelařů do jejich organizace.

Včelaři v Nedvědici byli již před 110 lety a budou jistě i dál.
Jiří Šmíd

Výjezd Pernštejn 16. 5. 2013
Foto: Petr Konečný

Výjezd Věžná  26. 4. 2013
Foto: Petr Konečný

Výjezd Věžná  26. 4. 2013
Foto: Petr Konečný
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Pod pojmem sváteční den si může každý předsta-
vit leccos. Kalendář několikrát v roce říká, že je svátek 
(Den české státnosti, Velikonoční pondělí, Den vítězství, 
Štědrý den) a bereme na vědomí, že budeme svátečně 
doma, děti nejdou do školy a dospělí do práce. Sobota 27. 
dubna 2013 byla svátečním dnem pro všechny Jaroslavy, 
neboť jmeniny bývají obvyklým svátečním dnem. Jaro-
slavů bylo na nedvědickém pochodu pro veřejnost ten 
den několik. Dominika a možná i někteří další účastníci 
pochodu měli narozeniny, a byl to proto také pro ně svá-
teční den. Jenže pochod měl svůj jubilejní ročník, a tím 
se stal také on velkým oslavencem. Slavil skromně, ale 
důstojně. Mnohatýdenní příprava i vlastní pochod pro-
bíhaly obvyklým způsobem. Delší zima zřejmě nelákala 
lidi příliš k venkovním sportovním a turistickým aktivi-
tám, zato až propuklo skutečné jaro a příroda doháněla 
zpoždění, lidé začali radost z proměny počasí prokazovat 
mimo jiné i tím, že věnovali více času právě venkov-
ním aktivitám. Pochod Za krásami okolí Nedvědice měl 
v propozicích pestrou nabídku tras, a tak bylo jen na roz-
hodnutí lidí, kolik kilometrů a kam půjdou, případně po-
jedou na kole. Co říká statistika účasti letošního ročníku?

Trasu 50 km absolvovalo 10 nejzdatnějších. Už více roků 
chodí tuto trasu malý počet turistů, o to větší obdiv zasluhují. 35 km 
šlo 24, 25 km 16, 20 km 79, 15 km 188, 14 km 152 a trasu 9 km 
385 účastníků. Cyklistů, kteří jeli 65 km, bylo 55. Celkem tedy 909 
lidí, což je počet, který potěšil nejen nás pořadatele, ale zdálo se, že 
těšil i mnohé účastníky. Vždycky je dobré, že pochod mají za svůj 
lidé místní, těch bylo i letos hodně, tradičně se zúčastnili i turisté 
z nejbližšího okolí Nedvědice (Černvír, Věžná, Rožná, Doubravník, 
Borač, Sejřek, Bor, Lískovec, Ujčov, Štěpánov, Dolní Čepí, Lomni-
ce, Vír), další přijeli z Tišnova, Bystřice n. P., Žďáru n. S., Nového 
Města n. Mor., Kuřimi, Brna, Křižanova, Adamova, Blanska, Ra-

dešínské Svratky, Hodíškova, Strážku, Veverské 
Bítýšky, Bohdalova, Neratovic, Olomouce, Lysé 
nad Labem, Prahy, Berouna, Šternberku, Znojma, 
Pohořelic, Kelče, Brandýsa nad Labem, Ústí nad 
Orlicí, Havířova, Ostravy, Luhačovic a dalších 
míst. Stejně jako loni přijel autobus plný turistů 
z Jihlavy a Bedřichova. Nejmladšími účastnice-
mi pochodu byly tříměsíční Markéta Nejedlíková 
z Prahy a osmiměsíční Barbara Skybíková z Ned- 
vědice. Až si jednou děvčata přečtou diplom, kte-
rý stvrzuje jejich účast v roce 2013, budou možná 
trochu překvapena.

Pochod by nemohl být pořádán v tak vel-
kém rozsahu, kdyby nebylo tolik spolehlivých 
a ochotných pořadatelů. Třicítka lidí se posta-
rala o to, že sobota 27. 4. 2013 byla pro všech-
ny, koho se pochod týkal, skutečným svátkem. 
Svátkem pohybu, svátkem pohody, svátkem se-
tkání a setkávání lidí. Těšme se na datum příští-
ho ročníku – bude 26. dubna 2014.

Petr Vejrosta

SVÁTEK TURISTIKY

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 %).
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