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VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 2 ROČNÍK 8 ČERVEN 2014

Vážení spoluobčané,
přiblížila se opět uzávěrka dalšího čísla našeho Zpravodaje, 

a tak se pokusím v následujících řádcích popsat události posled-
ních tří měsíců a poskytnout základní informace o stavu některých 
projektů. Příznivý průběh počasí nám umožnil provádět venkovní 
práce, na straně druhé však velmi brzy v porovnání s minulými 
roky narostla tráva a ostatní vegetace. Proto část prací napláno-
vaných na jaro musela být odsunuta z důvodu nutnosti zahájení 
sečení a úklidu obecních pozemků. Podařilo se dokončit všechno 
naplánované kácení s výjimkou dvou lip u Císařské studánky – 
bylo odsunuto na pozdější dobu, dokončena byla II. etapa nauč-
ných stezek (Pernštejn - Smrček - Nedvědice), a především bylo 
k předání připraveno staveniště nového parkoviště na Pernštejně.

Komentář ke stavu jednotlivých projektů:
1. Parkoviště pro návštěvníky hradu Pernštejn – koncem dubna 

byly zahájeny vlastní stavební práce, v době uzávěrky probíha-
lo zakládání opěrné gabionové stěny ze strany od Nedvědičky 

a odvoz přebytečného materiálu.
2. Dětské hřiště, víceúčelové hřiště a sociální zázemí v ZŠ Ned-

vědice – projekt byl řádně vysoutěžen, kompletní dokumenta-
ce výběrového řízení byla postoupena na Úřad regionální rady 
ROP Jihovýchod a přibližně do konce června budeme čekat na 
schválení VŘ. Podpis smlouvy s vítězem VŘ, předání staveniště 
a zahájení prací tak lze předpokládat okolo 10. července.

3. Protipovodňová opatření městyse Nedvědice – byla podána žá-
dost o dotaci, předmětem žádosti je instalace uceleného varov-
ného systému včetně hladinoměrů, srážkoměrů a nového veřej-
ného rozhlasu i s jeho přivedením do míst, kde dnes buďto vůbec 
není (Pernštejn), nebo je nesrozumitelný (Klečany, Benátky).

4. Vodovod Pernštejn – horní řada domků nad vilou Mittrowských 
– akci realizuje SVK Žďársko, je zpracován projekt včetně pří-
pojek, probíhá výběrové řízení, realizace je připravována na 
podzimní měsíce.

5. Znám křišťálovou studánku – jedná se o projekt zastřešený 
MAS Zubří země, jehož součástí je celková oprava studánek 
Císařská, Slovanka, Habrovská a Sv. Jiří na Heršince. Projekt 
je rovněž vysoutěžen a vlastní práce proběhnou v průběhu 2. 
pololetí letošního roku.

SLOVO STAROSTY

Foto: Antonín Špaček



2

6. Kanalizace u rybníka – projekt zastřešený SVK Žďársko je ho-
tov. Do konce roku bude získáno stavební povolení. Následně 
bude hledána možnost financování stavby, po jejímž dokonče-
ní bude provedena oprava opěrné zdi vedle hasičské zbrojnice 
a schodů tamtéž a zpevněn vjezd do budovy.

7. Oprava místní komunikace, tzv. panelovky, u mateřské školy 
– odstranění stávajících panelů a položení živičného povrchu 
tzv. „balené“ v šířce 5,5 metru bude provedeno letos v průběhu 
prázdninových měsíců.

8. Úprava topného systému v základní škole – rozdělení stávající 
centrální kotelny na dílčí kotelny s kotly menších výkonů – I. 
etapa zahrnující přívod plynu do budovy B a umístění menších 
kotlů tamtéž je připravována na prázdninové měsíce.

Bohužel se musím zmínit také o projektech, které jsou sice 
připravené, nebo se o jejich přípravu dlouhodobě snažíme, ale je-
jich realizaci brání nedohody s vlastníky dotčených pozemků či 
jiné nedohody. A o které se jedná?

1. Kanalizace Žlíbky II – jedná se o projekt na odkanalizování 
zadní části Žlíbků, který již dvakrát zablokoval vlastník pozem-
ků pod místní komunikací a nyní jej pro změnu blokuje dědic 
jedné z dotčených parcel.

2. Kanalizace Klečany – domky pod železniční tratí – i tento roz-
pracovaný projekt blokuje nedohoda s jedním z vlastníků dotče-
ných pozemků.

3. Kanalizace od železničního přejezdu k odbočce do Sejřku – šest 
let projekt blokovala drážní společnost SŽDC. Poměrně velkou 
nadějí pro obyvatele této části Nedvědice je posun v postoji 
SŽDC, podařilo se najít pro všechny strany přijatelný způsob pře-
konání železničního přejezdu a nyní se rozbíhají projektové práce.

4. Nový silniční most přes Svratku v Bořinově včetně opravy silnice 
až před bývalé koupaliště a nový mostek přes Chlébský potok – 
projekt připravovaný od roku 2008 Správou a údržbou silnic JMK 
průběžně narážel na různé požadavky majitelů dotčených pozem-
ků. V současné době vydání stavebního povolení a zahájení stav-
by brání požadavek jednoho z vlastníků na bořinovské straně.

5. Opatření ke zklidnění dopravy na hlavním průtahu Nedvědicí – 

projekt je v podstatě připraven, jeho realizaci brání neústupnost 
vlastníka jedné z parcel, která se nachází pod silnicí poblíž mos-
tu přes Svratku a která nebyla majetkově vypořádána v osmde-
sátých letech při stavbě tohoto mostu.

Komentář dalších jevů a událostí omezím pouze na kon-
statování, že s nástupem letních měsíců se opět jako každoročně 
zvýší aktivita různých pochybných individuí, vandalů, zlodějů 
a zlodějíčků. Buďte, prosím, v rámci Vašich možností a Vaší od-
vahy všímaví a pokuste se nám alespoň některé pachatele identi-
fikovat. Nejlépe je samozřejmě si zapamatovat poznávací značku 
auta, pořídit fotku mobilem, přivolat další svědky.

Opětovně se dá také očekávat zvýšená aktivita nejrůzněj-
ších podomních prodejců a nabízečů všeho možného. Opakova-
ně bych všechny naše občany chtěl před těmito osobami varovat 
a důrazně Vás všechny žádám, abyste si je nepouštěli do Vašich 
domovů. Uvedené praktiky jsou na území Nedvědice včetně Pern-
štejna od 1. 1. 2013 zakázány obecním nařízením „Tržní řád“ a na 
uvítací cedule Nedvědice, resp. Pernštejn byly nedávno umístěny 
dodatkové tabulky s informací o zákazu podomního prodeje včet-
ně služeb.

Závěrem přeji našim školákům úspěšné zakončení škol-
ního roku, prázdniny plné zážitků a nám všem pěkné a slunečné 
letní měsíce.

Ing. Pavel Vejrosta

V období od uzávěrky minulého čísla Zpravodaje se Rada 
městyse Nedvědice (RMN) sešla 6x (č. 76 - 81) a mimo jiné 
jednala o následujících záležitostech:
 - schválila přijetí 6 ks laviček v hodnotě 24.586,- Kč formou da-

rovací smlouvy od DSO Tišnovsko
 - schválila odpisový plán ZŠ a MŠ Nedvědice na rok 2014
 - schválila pronájem sokolovny p. F. Sedlářovi ve dnech 31. 7. až 

3. 8. 2014 na uspořádání LAN Party 2014
 - schválila výběr složení obsluhy parkoviště u hradu Pernštejn na 

období 1. 4. až 31. 10. 2014
 - schválila pronájem sokolovny KČT Nedvědice dne 26. 4. 2014 

na uspořádání 41. ročníku turistického pochodu a současně 
schválila prominutí poplatku za pronájem

 - schválila, aby SVK Žďársko provedlo výběrové řízení (VŘ) na 
dodavatele stavby „Vodovod Pernštejn“

 - schválila přesun realizace akce „Novostavba kanalizace u ryb-
níka“ z r. 2014 na r. 2015

 - schválila podání žádosti o dotaci ze SFŽP na rekonstrukci veřej-
ného rozhlasu ve vazbě na instalaci protipovodňových hlásičů

 - schválila likvidaci nalezených a v zákonné lhůtě nevyzvednu-

tých předmětů
 - průběžně projednávala stav příprav Slavností Pernštejnského 

panství 2014
 - schválila účetní závěrku ZŠ a MŠ Nedvědice k 31. 12. 2013
 - schválila převod zisku ZŠ a MŠ Nedvědice za rok 2013 ve výši 

200.414,51 Kč do rezervního fondu
 - schválila nabídku firmy Revenge na umístění dvou kontejnerů 

na použitý textil a smlouvu na jejich umístění a provozování
 - schválila smlouvu na vypracování žádosti o dotaci na projekt 

„Protipovodňová opatření městyse Nedvědice“
 - doporučila ZMN schválit návrh smlouvy s Českou spořitelnou 

o poskytnutí úvěru na předfinancování projektů financovaných 
z ROP Jihovýchod

 - schválila poskytnutí finančního příspěvku 3.000,- Kč Ing. Jur-
manovi na vydání knihy Příběhy hřbitovů Bystřicka a okolí

 - schválila čerpání rezervního fondu ZŠ a MŠ Nedvědice ve výši 
16 tis. Kč na zakoupení počítače

 - neschválila žádost o prodej části pozemku p. č. 233 v k. ú. 
Nedvědice

 - schválila pronájem zasedací místnosti radnice sl. M. Řádkové 

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE NEDVĚDICE

Stavba nového parkoviště u Pernštejna
Foto: Antonín Špaček
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ZMN č. 17 dne 19. 5. 2014:
 - vzalo na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení z minulých 

ZMN
 - vzalo na vědomí zprávu z RMN od posledního jednání ZMN
 - schválilo účetní závěrku MN, sestavenou ke 31. 12. 2013
 - schválilo výsledek hospodaření rozpočtové činnosti MN za rok 

2013 ve výši 5,603.696,05 Kč a jeho převod na účet 432 (tj. 
výsledek předcházejících účetních období)

 - schválilo výsledek hospodaření hospodářské činnosti MN za 
rok 2013 ve výši 283.083,01 Kč, jeho převod na účet 432 (tj. 
výsledek hospodaření předcházejících účetních období) a ná-
sledný převod na účet rozpočtové činnosti MN

 - souhlasilo s celoročním hospodařením MN za rok 2013, a to bez 
výhrad

 - vzalo na vědomí závěrečný účet Mikroregionu Pernštejn za rok 
2013

 - vzalo na vědomí závěrečný účet SVK Žďársko za rok 2013
 - vzalo na vědomí rozpočet MRP na rok 2014
 - vzalo na vědomí rozpočet SVK Žďársko na rok 2014
 - schválilo rozpočtová opatření č. 3, 4, 5/2014
 - schválilo kupní smlouvu na prodej částí pozemků 29/19, 29/26, 

30/5 (PK30/5) a 30/5 (PK29/13) vše v k. ú. Nedvědice o celko-
vé výměře 1072 m²

 - vzalo na vědomí zprávy z výborů a komisí
 - schválilo smlouvu o úvěru s Českou spořitelnou č. 10414/14/

LCD

 - schválilo rozpočtová opatření č. 6/2014 s účinností dnem pod-
pisu úvěrové smlouvy

 - schválilo aktualizovaný rozpočtový výhled MN na roky 2015 - 
2017 s účinností dnem podpisu úvěrové smlouvy

 - schválilo poskytnutí finančního příspěvku z dotačního progra-
mu MN na r. 2014 pro SK Pernštejn (kopaná, stolní tenis) ve 
výši 76.000,- Kč

 - schválilo doplněnou vnitroorganizační směrnici městyse Ned-
vědice „Dotační program“

 - schválilo zvýšení ročního příspěvku na odpisy ZŠ a MŠ Nedvě-
dice o 5.364,- Kč

Ing. Pavel Vejrosta

Začátkem roku 2015 bude končit platnost občanských prů-
kazů vydaných při změně hranic kraje (v roce 2005). Tato změna 
se bude týkat většího množství našich občanů, proto chceme upo-
zornit na několik důležitých informací. Žádost o nový občanský 
průkaz můžete podat nejdříve dva měsíce před koncem platnosti 
stávajícího. Žádosti se podávají osobně na Městském úřadě v Tiš-
nově (budova nad poliklinikou), zde si Vás sami vyfotografují 
(nepotřebujete fotografie). O úředních hodinách v Tišnově Vás 
budeme průběžně informovat prostřednictvím teletextu.

Zdena Kincová

INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

VÝMĚNA OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ

ve dnech 4. 4. - 6. 4. 2014 na uspořádání výstavy květin za pod-
mínek dle platného ceníku MN

 - schválila hrazení podílu na provozních nákladech DDM v Bys-
třici n. P. ve výši 1.700,- Kč na žáka od školního roku 2014/2015

 - schválila rozpočtová opatření č. 3 a 4/2014
 - schválila na návrh hodnoticí komise výsledek VŘ na TDI (tech-

nický dozor investora) projektu „Parkoviště pro návštěvníky 
hradu Pernštejn“ a jako nejvhodnější vyhodnotila nabídku p. 
Ing. I. Doležala, Žďár n. S., který nabídl nejnižší cenu

 - schválila pronájem sokolovny p. J. Sysovi, Kuřim ve dnech 17. 
a 18. 4. 2014 na uspořádání LAN Party za podmínek dle plat-
ného ceníku MN

 - schválila pronájem zasedací místnosti radnice pí. J. Přidálkové 
ve dnech 12. 4. až 16. 4. 2014 na uspořádání velikonoční výsta-
vy za podmínek dle platného ceníku MN

 - schválila uveřejnění záměru na pronájem části pozemku p. č. 
50/1 v k. ú. Pernštejn

 - průběžně projednávala stav zabezpečení a sanace zimního sta-
dionu

 - schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcné-
ho břemene (VB) se společností E.ON – umístění distribučního 
zařízení společnosti E.ON na pozemcích p. č. 156/5 a 158/1 (PK 
158/2) v k. ú. Pernštejn. VB se zřídí za jednorázovou úplatu ve 
výši 10 tis. Kč + DPH

 - schválila smlouvu s MAS Zubří země o financování projektu 
„Znám křišťálovou studánku...“

 - zamítla žádost pí. J. Přidálkové o pronájem zasedací místnosti 
radnice na prodejní akci

 - schválila – udělila souhlas s umístěním sídla společnosti MUDr. 
Petr Bohanes, praktický lékař, s.r.o. v budově zdravotního stře-
diska v Nedvědici č. p. 103

 - schválila převod hodnoty přípravných prací projektu „Dětské 

hřiště, víceúčelové hřiště a sociální zázemí ZŠ Nedvědice – mo-
dernizace a vestavba“ ve výši 65.748,- Kč z účetnictví ZŠ a MŠ 
Nedvědice do účetnictví MN

 - schválila ZŠ a MŠ Nedvědice vyřazení hodnoty projektové do-
kumentace z r. 2008 ve výši 52.800,- Kč z evidence na účtu 042 
– nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

 - schválila vyřazení vodohospodářské infrastruktury dle seznamu 
z účetní evidence

 - schválila dohodu o prostorovém uspořádání staveb s SVK Žďár-
sko, týkající se nové uliční vpusti před č. p. 193

 - schválila provedení ošetření a nátěr krytého dřevěného mostu na 
Pernštejně dle nabídky firmy Molat Velké Opatovice

 - schválila dohodu se SZIF ČR o poskytnutí dotace z Programu 
rozvoje venkova ČR na obnovu lesního porostu na Heršince po 
kalamitě – II. část

 - schválila opravu místní komunikace - tzv. panelovky
 - schválila přijetí dotace z rozpočtu JMK ve výši 60 tis. Kč na 

akci SPP 2014 za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dota-
ce z rozpočtu JMK

 - schválila na návrh hodnotící komise výsledek VŘ na dodavate-
le stavebních prací projektu „Dětské hřiště, víceúčelové hřiště 
a sociální zázemí ZŠ“ a jako nejvhodnější vyhodnotila nabídku 
společnosti V+K Bystřice n. P., která nabídla nejnižší cenu

 - schválila na návrh hodnotící komise výsledek VŘ na zajištění 
stavebního dozoru projektu „Dětské hřiště, víceúčelové hřiště 
a sociální zázemí ZŠ“ a jako nejvhodnější vyhodnotila nabídku 
p. Ing. Ivo Doležala, Žďár n. S., který nabídl nejnižší cenu

 - schválila uveřejnění záměru na prodej pozemků p. č. 105/30 
a st. 285 obojí v k. ú. Nedvědice

 - schválila likvidaci nalezených a v zákonné lhůtě nevyzvednu-
tých klíčů

Ing. Pavel Vejrosta
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V neděli 16. března 2014 v 13:29 hodin vyjela jednotka 
SDH Nedvědice k technické pomoci v podobě odklizení stromu 
padlého přes celou šíři silnice číslo II/390 mezi obcemi Nedvědice 
a Sejřek. Po rozřezání, odklizení a zametení vozovky se jednotka 
vrátila po 14. hodině na základnu. Tohoto zásahu se zúčastnilo 
šest členů zásahové jednotky.

Ve středu 14. května 2014 v 22:02 hodin vyjela jednotka 
sboru dobrovolných hasičů Nedvědice společně s profesionální 
jednotkou Hasičského záchranného sboru z Bystřice nad Pernštej-
nem, jednotkami SDH ze Štěpánova nad Svratkou a Bystřice nad 
Pernštejnem k požáru kompresorů v areálu soukromé strojírenské 
společnosti v obci Štěpánov nad Svratkou. Naše jednotka vyjela 
oběma zásahovými vozy se sedmi členy. Požár zasáhl dva kom-
presory ve výrobní hale. Hasiči požár velmi rychle lokalizovali 
a následně i zlikvidovali. Zakouřené prostory odvětrali za použití 
přirozené a přetlakové ventilace. Při požáru ani samotném zásahu 

nebyl nikdo zraněn. Majetková škoda vzniklá požárem byla před-
běžně vyčíslena na částku 1,5 milionu korun. Příčinu požáru nyní 
zjišťují vyšetřovatelé HZS Kraje Vysočina.

Ve středu 14. května 2014 se SDH Nedvědice zúčastnil ce-
lonárodní dobrovolné sbírky Český den proti rakovině. Prodáno 
bylo 350 kytiček a výtěžek činí 8 161 Kč. Velké poděkování patří 
všem dárcům, stejně tak i oběma nadšeným dobrovolnicím, slečně 
Ludmile Havránkové a paní Daně Havlíčkové.

V neděli 18. května 2014 proběhla v Ujčově okrsková soutěž 
v požárním útoku. Hasiči z Nedvědice se zúčastnili s jedním druž-
stvem žen, se dvěma družstvy mužů a historicky poprvé nastoupilo 
i družstvo dětí. Z celkového počtu 21 družstev obsadili muži 7. a 9. 
místo, ženy se umístily 4. a dětské družstvo obsadilo 3. místo.

V pondělí 26. května 2014 ve 20:30 hodin vyjela jednotka 
SDH Nedvědice k padlému stromu přes silnici číslo III/3879 mezi 
obce Kovářová a Nedvědice. Tohoto zásahu se zúčastnili tři čle-
nové zásahové jednotky SDH.

Ve středu 28. května 2014 byl dvakrát vyhlášen požární 

poplach. Poprvé v 18:04 a podruhé ve 20:11 hodin. Oba výjezdy 
zásahové jednotky byly zbytečné. Jednalo se o nenahlášené pálení 
klestí v lesním porostu naproti hotelu Myslivna. K tomuto planému 
poplachu vyjely dvě profesionální jednotky HZS Tišnov, Bystři-
ce nad Pernštejnem a dvě dobrovolné jednotky SDH Nedvědice 
a Doubravník. Obou zásahů se zúčastnilo 9 členů zásahové jednot-
ky SDH Nedvědice. Apeluji na všechny právnické a fyzické osoby, 
pokud někdo provádí jakékoli pálení ať v lese nebo v jeho blízkos-
ti, je nutné toto pálení nahlásit na internetových stránkách http://
www.firebrno.cz/paleni-klesti, popřípadě na telefonním čísle 150.

Petr Konečný

počet oprávněných voličů 1 106

počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 229

počet odevzdaných úředních obálek 228

počet platných hlasů 224

volební účast v procentech 20,7

POČTY HLASŮ JEDNOTLIVÝM STRANÁM:

ČSSD 51

KSČM 37

TOP 09 a Starostové a Nezávislí 35

ANO 2011 28

KDU-ČSL 28

ODS 9

Strana zelených 7

Strana svobodných občanů 7

Česká pirátská strana 5

Komunistická strana Československa 5

Koruna Česká 4

Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury 2

Volte Pravý Blok – www.cibulka.net 2

Liberálně ekologická strana 1

Moravané 1

NE Bruselu – Národní demokracie 1

Strana zdravého rozumu 1

Zdena Kincová

HASIČI INFORMUJÍ

VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU 2014
(NEDVĚDICE, PERNŠTEJN)

Strom na silnici k Sejřku
Foto: Libor Havlíček

Okrsková soutěž – družstvo žen
Foto: Libor Havlíček

Foto: Antonín Špaček
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Dne 29. 
4. 2014 proběhla 
v Nedvědici stejně 
jako po celém svě-
tě oslava Meziná-
rodního dne tance.

Na naší 
skromnou oslavu 
u rybníka přijely 
se svými choreo-
grafiemi soubo-
ry ze ZUŠ Nové 

Město na Moravě a brněnský soubor Movo kreo. V představení se 
ukázaly všechny věkové kategorie od předškoláčků až po dospělé. 
V druhé polovině oslav vystoupilo umělecké seskupení Hlas lípy, 
jehož srdce tvoří zpívající sochaři Patrik Vlček a křížovický rodák 
Zdeněk Macháček. K tanečnicím Hlasu lípy se v tanci postupně 

přidávali děti i dospělí. Kdo chtěl, mohl si také zahrát na zvučnou 
sochu – lípu, která je z dílny sochaře Patrika. Příjemnou náladu 
protančeného odpoledne podpořilo slunečné počasí.

A proč se vlastně akce konala? Kromě prostého důvodu, 
kterým je tanec sám, je zde také možnost založení tradice tance 
v Nedvědici. Od září 2014 budou moci začít děti i dospělí navště-
vovat taneční kurzy a kroužky přímo v naší obci v nově otevřeném 
centru Freedom art (www.freedomart.cz, http://movokreo.web-
node.cz/). Volnočasové centrum pro děti, mládež i dospělé bude 
otevřeno v prostorách bývalého kamenictví v Nedvědici č. 247. 
Každoroční oslava Dne tance tak bude moci být i prezentací práce 
tanečníků z Nedvědice a okolí.

Ráda bych touto cestou poděkovala městysi Nedvědice za 
možnost uspořádání oslavy Dne tance a její podporu a dále Nadaci 
život umělce. Děkujeme také všem, kteří s námi Den tance slavili, 
a přejeme krásné dny nejen v tanci.

Za organizátory MgA. et Mgr. Jana Mokrá

O tom, jaké to je, když se sny stávají skutečností, vypráví 
muzikál Flashdance. Ten byl dalším představením, na které byl ve 
čtvrtek 1. května uspořádán již tradiční divadelní zájezd.

Městskému divadlu Brno se dostalo v loňském roce té cti, 
že mohlo nejen brněnským fanouškům předvést v evropské pre-
miéře titul inspirovaný filmem, který se v 80. letech stal napros-
tým hitem. Slavné melodie doprovázející příběh cílevědomé svá-
řečky Alex jsou známé téměř každému. Všichni, kdo znají film, si 
jistě přišli na své. Tvůrcům se povedlo přenést na divadelní prkna 
i takovou scénu, jakou je tekoucí sprcha při jednom z tanečních 
vystoupení Alex. Právě taneční výkony všech herců byly velmi 
silnou stránkou celého představení.

V hlavní roli Alex, které se nakonec přes všechny peripe-
tie podařilo dostat na vysněnou taneční akademii, zazářila Ivana 

Vaňková. V dal-
ších úlohách jsme 
viděli Ondřeje 
Studénku, Viktórii 
Matušovovou, An-
dreu Březinovou, 
Hanu Kovaříko-
vou, Milana Něm-
ce, Aleše Slaninu, 
Zdenu Herforto-
vou a další.

Další zájezd do Městského divadla Brno je připravován na 
říjen letošního roku.

Kristýna Čermáková

MAS Zubří země, o.p.s. vyhlásila v listopadu 2013 trénin-
kovou výzvu k podání žádostí o příspěvek na realizaci propagační 
akce. Do 9. 12. 2013 bylo přijato 17 žádostí a dne 7. 1. 2014 na 
zasedání výběrové komise bylo doporučeno 10 akcí ke spolufi-
nancování, které členové programového výboru následně schváli-
li. Celkem bylo rozděleno 100.000,- Kč.

Příspěvek na spolufinancování propagačních akcí v rám-
ci této výzvy byl rozdělován na základě realizace projektu „Osvo-
jení schopností MAS Zubří země o.p.s.“ (registrační číslo: 
13/018/34100/563/000004) podpořeného z Programu rozvoje venko-
va ČR – opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění.

Jarmila Zemanová - ředitelka MAS Zubří země, o.p.s.

MEZINÁRODNÍ DEN TANCE 2014 - JAKÝ BYL?

FLASHDANCE

SEZNAM PODPOŘENÝCH ŽÁDOSTÍ V RÁMCI TRÉNINKOVÉ VÝZVY „ŽIVÝ 
VENKOV VE SPOLUPRÁCI S MAS ZUBŘÍ ZEMĚ, O.P.S.“

Číslo žádosti Žadatel Název akce Schválený příspěvek
2013/TV/01/008 ZŠ a MŠ Vír, p.o. okres Žďár nad Sázavou Karneval ve Víru 6 400,00
2013/TV/01/015 Mateřská škola Daňkovice Dětský karneval Daňkovice 6 720,00
2013/TV/01/003 Sdružení při škole Strážek Dětský maškarní karneval s klaunem 9 600,00
2013/TV/01/002 Dance Style Bystřice n. P. Bystřický talent 2014 12 800,00
2013/TV/01/014 Sdružení rodičů a přátel školy 1. základní školy v Novém M. n. M. Masopustní radovánky 20 000,00
2013/TV/01/007 Obec Rozsochy Zubří karneval pro děti v Rozsochách 6 364,00
2013/TV/01/012 Městys Nedvědice Nedvědice dětem 14 560,00
2013/TV/01/017 TJ Sokol Prosetín Prosetínský dětský karneval 9 200,00
2013/TV/01/009 Zámecký statek o.s. Parawestern - den s koňmi 8 000,00
2013/TV/01/013 Obec Věžná Turnaj v badmintonu 6 356,00
CELKEM ROZDĚLENO 100 000,00

Foto: internetové stránky MD Brno

Foto: Marcel Štrublík



6

Pálení čarodějnic patřívalo a do dnešních dnů patří k vel-
mi populárním lidovým zvykům. Stalo se tradicí, že se obyvatelé 
Nedvědice a blízkého okolí scházejí u zapáleného ohně a slaví pří-
chod jara. I letos byl slet čarodějnic uspořádán za spolupráce MO 
ČSSD a městyse Nedvědice.

V poslední dubnový den bylo na louce vedle fotbalového 
hřiště již od 12 hodin rušno. Zaměstnanci městyse budovali hra-
nici, které vévodila velká čarodějnice. Členové MO ČSSD stavěli 
stánky, nosili stoly a lavice, chystali soutěže a skákací hrady. Jako 
mávnutím kouzelného proutku se pořadatelé proměnili v babu Jagu, 
čarodějnice Elvíru a Evelínu nebo kouzelníka Viga, kteří provázeli 
návštěvníky celou akcí. Počasí nám přálo, a tak se všichni návštěv-
níci mohli věnovat programu, který byl připraven pro děti i dospělé.

Před 17. hodinou se louka začala zaplňovat malými ča-
rodějnicemi, čaroději, kouzelnicemi, kouzelníky a černokněžní-
ky. K naší veliké radosti letos i někteří dospělí návštěvníci při-
šli v maskách a s těmi menšími se zapojili do soutěžení. Každý 
soutěžící byl za svůj výkon odměněn. Někomu šel lépe vrh koulí 

nebo koštětem, jiný 
zas bravurně zvládl 
let na koštěti nebo 
lovení perníčků. 
V sázení do pece se 
naše čarodějnice také 
každým rokem zdo-
konalují. Nejtěžším 
úkolem bylo letos vy-
brat 3 nejhezčí masky, 
neboť tentokrát se vy-
bíralo z 80 okostýmo-
vaných soutěžících. 
Velkou pochvalu si 
zaslouží rodiče, kteří 
si opravdu dali záležet 
a své děti proměnili 

k nepoznání. Po soutěžích následovala tombola, v níž získal cenu 
každý, kdo se zúčastnil slosování.

A pak přišla ta chvíle, na kterou všichni čekali – zapálení hrani-
ce i s čarodějnicí. Reprodukovanou hudbu vystřídala kapela Mustafo, 
která již po několik let přispívá k dobré náladě a dokonalé atmosféře 
pálení čarodějnic. Dospělí se bavili, povídali si, okolo létaly čaroděj-
nice, oheň plápolal a my pořadatelé jsme byli šťastní a spokojení.

Našim cílem bylo dát všem místním lidem příležitost se 
sejít, popovídat si a prožít příjemný společný večer, po kterém 
přichází První máj. Ráda bych zdůraznila, že akce je určena ne-
jen pro rodiny s dětmi. Byli bychom rádi, kdyby mezi nás přišli 
i ostatní spoluobčané, vždyť příležitostí k setkání je stále méně. 
Na závěr chci poděkovat všem, kteří se aktivně spolupodíleli na 
pořádání tohoto večera. Vážím si všech, kteří přijdou pomoci ve 
svém volném čase a bez nároku na odměnu.

Doufám, že jste si užili hezký večer, a těším se za rok opět 
na shledanou!

Jitka Jiránková

Není v této době zvykem chválit. Cokoli. Rádi naopak na 
vše nadáváme, nic není tak, jak si to představujeme. A přece mě 
něco donutilo si sednout a podělit se s Vámi o zážitky z posled-
ních dní:

Jak už jsem v předešlém čísle Zpravodaje psala, dostala 
MŠ v Nedvědici nový „šmrnc“. Ten spatřuji především v počtu 
akcí, které pořádá jednak pro děti samotné, ale pak také pro ro-
diče a děti, čili akce společné, moje nejoblíbenější. Některých se, 
bohužel, z časových důvodů účastnit nemohu, ale jiné si snažím 
spolu s mými potomky a ostatními maminkami a dětmi vychut-
nat plnými doušky. Jedna z nich proběhla 29. dubna na hřišti MŠ 
a zúčastnilo se jí opravdu úctyhodné množství čarodějů a čaro-
dějnic. Co jako matka dvou dětí velmi oceňuji, je fakt, že přijít 
mohou i děti školou povinné a užít si zábavu společně se svými 
sourozenci.

Počasí pořadatelkám - čarodějnickým učitelkám - přálo, 
a tak jsme si mohli v klidu vychutnat pohled na krásnou čaroděj-
nickou dámu – paní učitelka Štarhová - nebo odpornou čarodějni-
ci s pavučinami na očích – paní učitelka Dudáková. Všemu velela 
čarodějnice s nejšpičatějšími botami a kloboukem – paní učitelka 

Slámová. A těch malých čarodějnických žáků a žaček co se jim 
tam slétlo… Soutěžilo se v pravých čarodějnických disciplínách 
– běh s koštětem, hledání stejných perníčků (pekla paní učitelka 
Štouračová), lovení hrůzostrašné havěti z krabice a přikládání do 
pece - u tohoto úkolu se děti dokonce svezly na lopatě! Fantastic-
ký výkon, paní učitelko! Nakonec si všichni opekli děti – pardon 
špekáčky na ohni (skvělá příprava paní Havránková a Nahodilo-
vá!) a povídali si společně do pozdních odpoledních hodin. Díky 
za vydařené odpoledne!

Podobné akce probíhají i ve školní družině. Co jen to bylo 
od začátku školního roku různých karnevalů, soutěží a her! Jen 
si nemyslete, učit děti je sice velice náročné, ale stejně důležité 
je umět jim zorganizovat čas po vyučování, když nesedí klidně 
v lavicích. A to se paní vychovatelce Zemanové a paní vychova-
telce Dvořáčkové daří už několik let! Letošní rok přibylo družině 
i nové oddělení, které vede paní Sedlářová, i to jistě svědčí o tom, 
že se děti do družiny hlásí, že je to tam zkrátka baví. Kolik už slz 
ukáplo, když se s ní musí v 5. třídě rozloučit! Družina je zkrátka 
prima. Moc děkuji za skvělá odpoledne se spoustou zábavy!

Ilona Lukášková

SLET ČARODĚJNIC 2014

VYDAŘENÉ AKCE MŠ A ŠD NEDVĚDICE

Foto: Ondřej Červený 

Foto: Ondřej Červený 
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Víte, kdy vznikly nejběžnější spotřebiče?
Průměrná česká domácnost používá stále víc elektrických 

spotřebičů. Když si doma uděláte jejich důkladnou inventuru, 
možná budete výsledným číslem sami překvapeni. Třeba si už ani 
nevzpomenete, kdy jste to všechno nakoupili. A víte, odkdy se ten 
který spotřebič v domácnostech vůbec používá?
Co domácnost, to lednice

K nejběžnějším spotřebičům patří chladničky a mrazničky. 
Dnes má podle statistik alespoň jednu lednici 100 % českých domác-
ností. Vynález umělého zmrazování předvedl poprvé skotský lékař 
a chemik William Cullen už v roce 1756 na univerzitě v Edinburghu. 
Aby ale jeho „umělé zmrazování“ fungovalo, musel otáčet klikou 
stroje. Není tedy divu, že se lednice na tomto principu neujala.

První lednici v dnešním slova smyslu vyrobila v roce 1911 
americká firma General Electric podle patentů francouzského vy-
nálezce Marcela Audiffrena. Prodala jich ovšem jen něco kolem 
stovky. Lednice totiž stála kolem tisíce dolarů, což byl asi dvoj-
násobek ceny tehdejšího automobilu. Navíc zabírala trochu moc 
místa: hlučný motor a kompresor se umisťovaly do sklepa, zatím-
co chladicí box měl své místo v kuchyni. Teprve model Frigidaire 
z roku 1923 se do kuchyně vešel celý.

Až model Monitor-Top se stal hitem, od roku 1927 se ho 
prodalo přes milion kusů. Koncem třicátých let mělo už ledničku 
60 % amerických domácností, zatímco v Evropě se ledničky do-
čkaly podobného rozšíření až v sedmdesátých letech.
Hit roku 1893: myčka nádobí

Myčky nádobí se u nás zatím takového rozšíření nedočka-
ly. Používá je zhruba 15 % domácností. Hitem se staly díky světo-
vé výstavě v Chicagu roku 1893, patent na myčku získala v roce 
1886 Američanka Josephine Cochranová, bohatá dáma z Illinois.

Paní Cochranová začala detailem – držáky na talíře. Teprve 
poté, co vymyslela, jak talíře a hrníčky uchytit do drátěných dr-
žáků tak, aby pevně držely i v silném proudu, umístila držáky na 
kruh. Ten byl napojen na motor, který kruhem otáčel. Voda pak na 
nádobí padala shora.

Zpočátku se myčky objevovaly hlavně v restauracích a na 
lodích, později v hotelích, začala si je pořizovat i armáda. Až o pár 
desítek let zamířily do domácností.
Sekačky na trávu mají dnešní podobu už 60 let

Šedesáté narozeniny oslavila loni sekačka na trávu v po-
době, v jaké ji nejčastěji potkáte na českých zahradách. Tato ro-
tační sekačka s jedním nožem otáčejícím se kolem svislé osy se 
poprvé objevila v roce 1953. Vynález stroje, který jako první začal 
opravdu vážně konkurovat kose, je ale mnohem staršího data. Pa-
tent na něj získal 31. srpna 1830 Edwin Beard Budding, strojník 
ze Stroudu v anglickém hrabství Gloucestershire. V podstatě jen 
zvětšil zařízení, kterým se v textilních továrnách sestřihoval drsný 
povrch látek po tkaní. V 90. letech 19. století pak vznikaly první 
motorové sekačky poháněné nejprve parními stroji a později ben-
zinovými motory. První elektrická sekačka je z roku 1926.

Výrobci elektrospotřebičů se dnes soustřeďují i na úspory – 
především energie a vody. Jedním z důležitých směrů dalšího vývo-
je je neustálý důraz na použití takových materiálů při výrobě, které 
po skončení životnosti umožní jejich recyklaci v co největší míře.

„Recyklací elektrospotřebičů se ušetří až osmdesát procent 
elektrické energie, jelikož získání materiálů recyklací je daleko levnější 
než jejich těžba přímo z nerostných surovin - zejména v případě železa. 
Navíc zásoby primárních surovin na naší planetě nejsou neomezené,“ 
zdůrazňuje význam zpětného odebírání elektrospotřebičů generální 
ředitel kolektivního systému ELEKTROWIN Roman Tvrzník.

DĚJINY SPOTŘEBIČŮ
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Společenské postavení Vilé-
ma z Pernštejna se v roce 1490 po 
zvolení českého krále Vladislava 
Jagellonského také králem uher-
ským podstatně změnilo. Přestal 
být služebně závislým na silném 
panovníkovi Matyáši Korvínovi 
a naopak jeho nový král Vladislav 
mu byl zavázán. Jako český král 
vládl Vladislav zemi, kde králov-
ská moc byla stavy silně omeze-
na, královský majetek rozchvácen 
a král zatížen obrovskými dluhy 
po svém předchůdci; jako uher-
ský král si díky přijatým závaz-
kům nepolepšil, přesídlil z Prahy 
do Budína, ale kolotoč dluhů se 
nezastavil. Stálý nedostatek peněz 
vedl k závislosti krále na věřitelích 
zejména z řad panstva a královské 
dluhy byly kompenzovány zvý-
šeným podílem věřitelů na moci. 
Mezi přední královy bankéře pat-
řil od roku 1490 právě pan Vilém, 
který přesunul těžiště své politické 
a hospodářské aktivity z Moravy 
do Čech, ale nezpřetrhal vazby ani 
s budínským dvorem, kde dosud 
působil. Od krále obdržel jeden 
z nejvlivnějších zemských úřadů 
(nejvyšší hofmistr) a do své držby 
získal zástavou za králi zapůjčený 
obnos především panství Hluboká 
(24 000 zlatých) a Třebíč (15 500 
zlatých); na panství Kunětická hora 
kupuje díky právu výplaty statky 
zaniklého opatovického kláštera. 
Tyto majetkové přesuny proběhly 
tak rychle, že rázem patřil k před-
ním pozemkovým magnátům 
v zemi. Svou majetkovou základnu 
v Čechách i na Moravě až do konce 
svého života stále rozšiřoval s cí-
lem vytvořit kompaktní domény, 
což se mu dařilo zejména ve vý-
chodních Čechách a na střední Mo-
ravě, protože na rozdíl od většiny 
domácí šlechty měl dostatek peněz 
a díky své právnické obratnosti, 
finančním zkušenostem a silnému 
vlivu na krále dokázal prosadit 
svoje majetkové zájmy i v právně 
pochybných případech.

V roce 1496, po nenadálé smrti jeho bratra Vratislava, se 
součástí Vilémovy ohromné domény stalo i staré rodové panství 
Pernštejn spolu s čerstvě nabytým panstvím plumlovským s měs-
tem Prostějovem. V témže roce dospěl Jindřich z Lipé a Vilém 
mu předal Moravský Krumlov a úřad nejvyššího maršálka. Teh-

dy také uzavřeli výhodnou smlou-
vu o budoucím sňatku Jindřicha 
z Lipé s jedinou Vilémovou dce-
rou Bohunkou, který se uskutečnil 
v roce 1500.

Vilém však svá panství ne-
jen systematicky rozšiřoval, ale 
především zvyšoval jejich výnos-
nost, v tom byla podstata jeho vý-
hodných investic. Cílevědomě pře-
tvářel infrastrukturu získávaných 
i zděděných území a zaváděl sys-
tém vnitřního trhu. Tato „uzavřená 
ekonomika“, založená na principu, 
co se dá vyrobit doma, nesmí se do-
vážet odjinud, byla velmi efektivní, 
přispívala k rozvoji panství a přiná-
šela panu Vilémovi nemalé zisky. 
Pozvedla řemeslnou výrobu jeho 
poddanských měst a městeček, vy-
tvořila konkurenční prostředí sou-
sedícím královským městům a vý-
razně omezila jejich zisky, což mu 
měšťané nikdy neodpustili. Takto 
jej hodnotí soudobý městský kro-
nikář: „… před několika lety začal 
(Vilém z Pernštejna) v Čechách 
obchodovat s vínem, šmejdířským 
zbožím a i jinak sahat městům v je-
jich živnosti a měl z toho velké 
zisky. Po něm se toho chytili i dal-
ší páni a zemané a snažili se tak 
oslabit, ožebračit a zničit městský 
stav…“. Konflikty mezi šlechtou 
a královskými městy o hospodář-
ské a právní postavení provázené 
nepokoji vyvrcholily v druhém 

desetiletí 16. století a hrozily přerůst v regulérní domácí válku. 
Tehdy pan Vilém vyvinul značné úsilí a diplomatické schopnosti, 
aby zprostředkoval mezi znepřátelenými stranami kompromis-
ní mírovou dohodu, tzv. Svatováclavskou smlouvu, uzavřenou 
v roce 1517.

PÁNI Z PERNŠTEJNA - VILÉM II. Z PERNŠTEJNA
(NAROZEN OKOLO ROKU 1438, ZEMŘEL 8. 4. 1521) POKRAČOVÁNÍ

Vilém II. z Pernštejna a Johanka z Liblic – zámek v Prostějově
Foto: VČM Pardubice

Zámek v Pardubicích
Foto: Vilém Maryška

Výzdoba arkýře - zámek v Pardubicích
Foto: Vilém Maryška
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V rámci těchto hospodářských reforem pan Vilém zaváděl 
na svých panstvích důslednou správu poddanského majetku – evi-
denci všech platů a dávek, které mu byli poddaní povinni odvádět 
a evidenci pozůstalostních řízení a transakcí s poddanskými grun-
ty. Důsledkem byl nejen prospěch vrchnostenské pokladny, ale 
i mnohem větší právní jistota poddaných. V rámci svých dominií 
rovněž zaváděl standardní právní vztahy a zjednodušoval dostup-
nost práva méně zámožným vrstvám.

Ku prospěchu mu byla i jeho náboženská tolerance, na jeho 
panstvích našli uplatnění jak příslušníci všech tří zemských konfe-
sí, tak židé. Ač sám katolík, zásadně nepřipouštěl, aby se předsta-
vitelé církevních institucí vměšovali do vnitřních záležitostí jeho 
panství. Z hlediska pana Viléma stálo na prvním místě jeho právo 
vrchnostenské a to nepřipouštělo náboženské konflikty. Sám se 
jim vyhýbal a snažil se vytvářet podmínky, aby k nim nedošlo ani 
v budoucnosti.

Hlavním hospodářským pilířem nově vytvářeného dominia 
a zdrojem příjmů se však stal jiný obor podnikání – rybníkářství, 
ve kterém byl pan Vilém už před rokem 1490 uznávanou autoritou 
díky svým zkušenostem z moravských panství. Olomoucký biskup 
Jan Dubravius vzpomíná ve svém spisu o rybnících a rybníkářství 
na slova pana Viléma, který tvrdil, že lépe je na tom majitel men-
šího panství s několika rybníky, než dvakrát tak velkého dominia 
bez nich – o tolik jsou příjmy z ryb větší než z ostatního hospodář-
ství. Peníze, dobré terénní podmínky a zejména územní kompakt-
nost panství ve středním Polabí umožnily 
panu Vilémovi vybudovat v Čechách do té 
doby nevídaný vodohospodářský systém. 
Intenzivní rybníkářské práce probíhaly na 
všech příhodných místech pardubického 
panství, jak dokládají „Registra rybniční“, 
vedená v letech 1494 - 1594 kvůli evidenci 
výdajů na náhrady škod, způsobených zatá-
pěním a podmáčením poddanských pozem-
ků. Z projektantů východočeské rybniční 
soustavy známe pouze Kunáta mladšího 
z Dobřenic, předchůdce a učitele Štěpánka 
Netolického u jihočeských Rožmberků. Do-
dnes dochovaná jihočeská rybniční soustava 
získala svůj věhlas zejména díky projektům 
Jakuba Krčína z Jelčan z 2. poloviny 16. 
století, zatímco vývojově starší, ale co do 
technické náročnosti a kapacity přinejmen-
ším rovnocenná Polabská síť kanálů a ryb-
níků vzala za své v důsledku rychlejšího 
a intenzivnějšího rozvoje kraje v 18. a 19. 
století a z původního složitého a důmyslně 
propojeného vodohospodářského systému 
zbyla dnes jen torza.

V souvislosti s vytvářením rozsáhlé 
východočeské domény si pan Vilém zvolil 
za své sídlo dosud vcelku bezvýznamné 
Pardubice. Mohl si vybrat z řady starších 
hradů, ty však považoval především za 
strategické vojenské objekty a neváhal do 
jejich přestavby na důležité hradní pevnos-
ti investovat velké prostředky (např. Helf- 
štejn, Kunětická hora, Litice, Potštejn). Při 
svém pobytu na Moravském Krumlově po-
znal praktické výhody, jaké skýtá šlechtic-
ká rezidence umístěná v těsném sousedství 
poddanského města, proto se rozhodl vybu-

dovat si novou rezidenci, důstojnou svého úřadu a bohatství. Vý-
stavbě opevněného panského sídla i rezidenčního města předchá-
zely rozsáhlé terénní úpravy včetně změny vodních toků, aby se 
nové Pardubice co nejvíce přiblížily soudobé představě ideálního 
aristokratického sídla.

Na Pardubicích pobýval Vilém víceméně trvale už od 
poloviny 90. let bez ohledu na probíhající stavební práce, které 
se díky požáru v roce 1507 protáhly až do 20. let 16. století. Na 
přestavbě Pardubic můžeme ocenit Vilémův důraz na funkčnost 
a obranyschopnost sídla, ale také jeho specificky racionální vztah 
k výtvarnému umění – drahou kamenickou práci zjednodušoval 
prefabrikací (jak můžeme sledovat na většině pernštejnských sí-
del včetně hradu Pernštejna) a přednost dával, pokud se rozhodl 
pro výzdobu, nástěnné malbě. Uznával nutnost a potřebu náležité 
reprezentace příslušející váze svého rodu, ale pouze těmi výra-
zovými prostředky, které považoval za vhodné, generacemi pro-
věřené a kterým sám rozuměl. Neváhal investovat značné sumy, 
pokud předpokládal, že se vložené prostředky vyplatí. Přepych 
a zábavu, které poznal v prostředí vyspělých renesančních dvorů 
při svém pobytu v Itálii a později v Uhrách a ve Slezsku, považo-
val za zbytečnosti, bez kterých by se měl rozumný šlechtic obejít. 
Tomu odpovídala i vnější podoba jeho dvora. Ale i Pardubice jistě 
zažívaly vzruch aristokratických slavností, příkladem může být 
návštěva krále Vladislava v roce 1497, při které slavnostně paso-
val na rytíře Vilémovy syny, tehdy sedmiletého Vojtěcha a dese-

tiletého bratra Jana. Jejich matka Johanka 
z Liblic (†1515) se v pozdějších letech stala 
horlivou příznivkyní jednoty bratrské, kte-
rýmžto učením se podle Vilémova přítele 
biskupa Jana Filipce nakazila její duše při 
častých ozdravných pobytech v Litomyšli, 
která byla významným centrem jednoty.

O konkrétních reáliích ze života 
panského dvora nemáme mnoho zpráv, 
efektivní chod velmožovy domácnosti, 
kanceláře a správy panství zajišťoval roz-
sáhlý správní aparát, tvořený příslušníky 
drobné šlechty ale i lidmi vzešlými z pod-
danských poměrů. Na zámku sídlila také 
hlavní pernštejnská finanční komora, se 
kterou souvisí jediná dochovaná součást 
mobiliáře zámku z doby pana Viléma – tzv. 
pernštejnská truhla. Masivní truhlice z hru-
bě tesaných fošen, pobitá železnými pásy 
a opatřená petlicemi a zámky byla dimen-
zována na stovky kilogramů zlata a stříbra. 
Byla umístěna do sklípku pod kaplí tak, aby 
po dokončení stavebních prací nemohla 
určenou místnost opustit. Při pohledu na 
sklepní trezor největšího českého a mo-
ravského boháče své doby je zřejmé, že si 
nade vše cenil funkčnost a užitek. K čemu 
zdobná okázalost tam, kde stejně dobře po-
slouží hrubě přitesané dřevo? Vyžadoval 
řád a efektivitu, přesto však nebyl žádný 
skrblík. Uměl být štědrý, uznával reprezen-
taci a rozdal stovky kop grošů charitativním 
institucím, které sám založil (špitály, kláš-
tery), a k témuž nabádal i své syny, avšak 
„k pejše nic zvláštně abyste nenakládali“.

Vilém se synů dočkal až ve svých 
zhruba padesáti letech, snažil se je tedy ma-

Nika na pardubickém 
měšťanském domě
Foto: Vilém Maryška

Detail výzdoby 
- zámek v Pardubicích 
Foto: Vilém Maryška
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teriálně i společensky zabezpečit co nejdříve. Pečlivě naplánova-
ný dvojitý sňatek Jana a Vojtěcha se sestrami Annou a Markétou 
z Postupic, které rozmnožily rodový majetek o rozlehlá východo-
česká panství Lanškroun a Lanšperk, se uskutečnil v roce 1507. 
Již tehdy pan Vilém rozhodl o budoucím rozdělení majetku tak, 
že staršímu Janovi měla připadnout panství na Moravě a Vojtě-
chovi dominia v Čechách. Vlivný otec také brzy uvedl své syny 
do stavovské politiky. Jan ve svých devatenácti letech zaujal 
úřad nejvyššího komorníka zemského soudu v Brně (1506) a za-
nedlouho potom se stal i moravským zemským hejtmanem. Pro 
Vojtěcha naplánoval prestižní a výnosný 
úřad nejvyššího hofmistra Království 
českého, který sám zastával a který mu 
se souhlasem krále roku 1514 opravdu 
postoupil. Tento neskrývaný nepotismus 
vyvolal v části české stavovské obce po-
chopitelnou nevoli. Odpůrci poukazova-
li nejen na Vojtěchův nízký věk (24 let) 
a nedostatek zkušeností, ale zejména na 
formální postup při obsazování důleži-
tého zemského úřadu, který neodpovídá 
zemským zvyklostem. Vilém z Pernštej-
na býval po právu považován za jedno-
ho z mála spravedlivých zastánců zem-
ských práv a svobod, ale i v jeho případě 
často platilo pořekadlo o košili bližší 
než kabát. Svou vůli prosadil stejně jako 
před třiceti lety, kdy do vysoké zemské 
funkce namísto sebe prosadil svého bra-
tra Vratislava. Viděl před sebou úspěchy 
svých potomků, kterým vytvořil cestu 
na stejný vrchol hierarchie, na které sta-
nul sám.

Jako každý úspěšný člověk budil 
závist a kolovalo o něm právem či ne-
právem množství pomluv. Soudobý ver-
šotepec mu v roce 1512 vyčítá přílišnou 
lásku k penězům slovy: „Pan z Pernštej-
na, ten nic neříká a svoje štychy pořád 
pilně počítá…“, čímž je v daném kon-
textu myšleno, že pan Vilém se do ote-
vřených sporů příliš neplete a hledí si 
jen vlastního zisku. Nikdo však o něm 
nezanechal svědectví jako o pyšném 
a zpupném pánovi, povýšeném nad svět 
poddaných, méně úspěšných či „jiných“ 
díky své náboženské konfesi. Jeho ná-
boženská tolerance vycházela z pře-
svědčení, že víra by měla být soukromou 
záležitostí a ne věcí veřejného zájmu či 
nějakou kvalitou předurčující člověka 
k úřadům či jiným privilegiím. Obrazně 
vyjádřil rovnoprávnost všech tří konfe-
sí, rozšířených v Čechách a na Moravě, 
pověstným rčením: „… s Římany (tj. ka-
tolíky) věřím, s Čechy (tj. utrakvisty) dr-
žím, s Bratřími (tj. jednotou bratrskou) 
umírám…“.

Pokročilý věk a zdravotní pro-
blémy znemožňovaly panu Vilémovi 
delší cestování, a tak poslední léta své-
ho života trávil v pohodlí pardubické-

ho zámku. Jeho postavení i stálá duševní svěžest mu zajišťovaly 
značný vliv na politické dění v zemi (viz Svatováclavská smlou-
va). Pardubický zámek se tak stal v 16. století významným diplo-
matickým centrem, odkud pan Vilém prostřednictvím své kance-
láře udržoval pravidelný písemný kontakt s domácí i zahraniční 
aristokracií a přijímal hosty, žádající o přímluvu či radu. Připo-
meňme si třeba jeho list moravským stavům z roku 1518, ve kte-
rém hájí jednotu Čech a Moravy proti těm, kteří si přejí náležet 
raději ke Koruně uherské než české. V některých ze svých listů 
naléhá na upevnění královské moci, na zastavení jejího úpadku 

včetně zastavení rozpadu královského 
majetku. Dochovaná bohatá korespon-
dence zejména z let 1520 – 1521 po-
dává jedinečný obraz myšlenkového 
světa tehdy nejvýznamnějšího českého 
a moravského velmože. Obraz moud-
rého státníka a rozvážného hospodáře, 
jakým se chtěl sám pan Vilém na sklon-
ku svého života vidět. Tento obraz není 
falešný. Jistě, hlavním motivem jeho 
snažení nikdy nepřestalo být rozšiřová-
ní své moci a rodového majetku všemi 
dostupnými prostředky a také jejich 
udržení, jinak by v kruté době nepřipou-
štějící žádnou slabost nemohl obstát. 
Jeho osobní zájmy se však v závažných 
dějinných chvílích shodovaly se zájmy 
českého státu a pan Vilém z Pernštej-
na byl mužem, který je v pravou chvíli 
dokázal propojit. Měl dostatečnou moc 
a společenskou váhu, aby tlumil roz-
pory uvnitř soudobé společnosti, a to 
jak prosazováním nových forem práv-
ní kultury, dotýkajících se vztahů mezi 
stavy či mezi vrchnostmi a poddanými, 
tak díky důsledně prosazované nábo-
ženské toleranci, označované dnes jako 
nadkonfesijní křesťanství.

Vilém z Pernštejna se dožil na 
svou dobu úctyhodného věku, zemřel 8. 
dubna 1521 ve věku 83 let. Je pochován 
v rodinné hrobce Pernštejnů v kostele 
v Doubravníku.

Z knih: Petr Vorel: Páni z Pern-
štejna – Vzestup a pád rodu zubří hlavy 
v dějinách Čech a Moravy, Rybka Pu-
blishers v Praze roku 2012; Josef Vál-
ka: Politika a bezkonfesijní křesťanství 
Viléma a Jana z Pernštejna, in Pern-
štejnové v českých dějinách, sborník 
příspěvků z koference konané 8. - 9. 9. 
1993 v Pardubicích, VČM a Historický 
klub v Pardubicích, Pardubice 1995, 
s. 173 - 186; Petr Vorel: První bankéř 
markrabství Vilém z Pernštejna. In: 
Osobnosti moravských dějin (1), Mati-
ce moravská, Brno 2006, s. 177 - 191; 
Vladimír Hrubý: Pozdní gotika a raná 
renesance v Pardubicích v letech 1491 
- 1548, Helios 2003 vybrala a upravila 
Eva Škrabalová

Nika na pardubickém měšťanském 
doměFoto: Vilém Maryška

Náhrobek Viléma z Pernštejna 
v kostele v Doubravníku
Foto: Vilém Maryška
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Ukládání pamětních listin do plechové koule na věži kos-
tela je velmi starou tradicí. Tato koule, která se nazývá makovice, 
je zdaleka viditelná a přitom nepřístupná. To vedlo naše předky 
k ukládání listin a pamětihodností dokumentujících dobu, kdy 
byla makovice z důvodu oprav otevřena. Byla to práce především 
zkušených klempířů, případně pozlacovačů, kteří pod dohledem 
správce farnosti, představitelů obce a kostelního výboru ukládali 
do makovice schránku s dokumenty.

Při současné opravě věže našeho kostela sv. Kunhuty bylo 
po odborném posouzení rozhodnuto provést výměnu makovice. 
Schránka s dokumenty byla komisionálně otevřena na faře 21. 
února 2014. Zde byly přečteny doložené pamětní listiny z oprav 
v letech 1889, 1925 a 1966. Tyto velmi zajímavé dokumenty před-
ložíme ve Zpravodaji postupně od nejstaršího záznamu. Opisy lis-
tin provedla na nedvědické radnici Miroslava Štarhová, DiS.

Jiří Šmíd

Léta Páně 1889 dne 27. dubna v sobotu o 4té hodině od-
poledne uhodil hrom, či jak se jinak praví blesk, na vrchu do 
báně, ačkoliv nikdy napřed se něco podobné zde na kostele 
v Nedvědici nestalo. Napřed se mračilo málo jen, pak se silno 
zamračilo, začalo poznenáhlu pršet, pak se strhl velký liják, však 
ale nehřmělo před tím, až pak v tom prudkém lijavci se zablýsklo 
a v tom okamžiku stala se rána a uhodění. Z věže to přeskočilo 
do kostela, porouchalo rám u obrazu Panny Marie u postranního 
oltáře, andělíčky tam nad obrazem rozbilo, pak očudilo rám a 
pozlátko na něm, přeskočilo na obraz za hlavním oltářem, po-
čudilo ho na vrchu, poškodilo rám a pozlátko, andělíčky rozbilo 
nad obrazem tímto. Též to počudilo na 2 obrazech křížové cesty 
na straně, kde je kazatelna blízko kropeníka u postranních dveří 
kostelních. Na mnohých místech v kostele to udělalo díry a mal-
tu odrazilo; v celku není ani dost na 30 místech, co to poskákalo. 
Ciferník od hodin to odrazilo a srazilo dolů, stroj hodinový ale 
šel, na zdech z venku na kostele jmenovitě blízko hodin nadělalo 
to velkých brázd. Loňského roku tj. 1888 v letě byl kostel z ven-
ku i z vnitřku obílen, střecha na kostele opravena, báň novým 
šindelem pokryta. Na třetí neděli adventní téhož roku zbudova-
ná od dobrodinců slušná křížová cesta, asi přes 400 zl. stála, 
od Svobody z Velké Bíteše, malíře a pozlacovače, sem dodaná 
a v jmenovanou neděli od důstojného pana děkana z Lomnice 
Ferdinanda Špičky odpoledne slavně za asistencí posvěcena, a 
tak chrám Páně okrášlen a vyzdoben; letošního roku ale bohu-
žel poškozen. Štěstí bylo, že se nechytlo a nehořelo a ještě větší 
škoda že se nestala.

Kostel byl pojištěn u Triestské společnosti asekurační a ob-
drželo se 430 zl.

Dne 20. a 22. května 1889 přijel p. c.k. inženýr z Brna p. 
Josef Koš c.k. místodržitelstvím vyslaný na komis a vyšetřoval a 
sepsal všecky škody, v říjnu všecky ty věci byly teprv vyřízeny a 

začalo se dne 10. října 1889 ve čtvrtek zas pracovat na věži a spra-
vovat. Tesaři při tom byli: Chytrý starší a jeho syn Chytrý, Míček 
z Pernštýna a Míček ze Smrčku a nádeník Němec též z Pernštýna.

Toho času byl papežem: Lev XIII., biskupem brněnským: 
Doc. František Saleský Bauer; farářem v Nedvědici byl toho času: 
František Straka pocházející z Kotlas z farnosti Novo-Veselské; 
kooperátorem byl zde novosvěcený vl. pan Jan Kotek z Kojetína 
rodem z Kroměříže.

Nadučitelem byl v Nedvědici pan Kuta Jan, učitelem pan 
Antonín Kheil, učitelkou slečna Aloisie Glötzerová; byly v Ned- 
vědici totiž 4 třídy občanské školy. V Býšovci je učitelem na jed-
notřídce pan Jan Veselý rodem z Doubravníka.

Císařem v Rakousko-Uhersku je Jeho veličenstvo: Franti-
šek Josef I., 40 let již slavně panující. Místodržitelem na Moravě 
rytíř Bedřich Löbl; starostou v Nedvědici pan František Svoboda, 
mlynář, radním pan František Hošek, řezník v Nedvědici a pan 
Antonín Kotinský druhým radním. Tohoto času je v Nedvědici 
k 800 obyvatelstva, žactva ve škole přes 300; zde je také továrna 
na látky za mlýnem pana Svobody; tohoto právě měsíce staví se 
v Nedvědici nový most, starý dřevěný přes řeku Švarcavu u Uhlí-
řových se zrušil. Lid je zde ponejvíce chudobný, letos se urodilo 
zde tak prostředně.

Předseda konkurenčního výboru je přičinlivý a snaživý Jo-
sef Sedlák, rolník z Kovářové; patronátním zastupitelem je pan řidi-
tel velkostatku Pernštýnského Antonín Strya, bytem na Pernštýně.

Tuto krabičku plechovou zhotovil pan František Vendol-
ský, zámečník v Nedvědici.

Bůh chraniž farnost Nedvědickou, jakož i chrám Páně ten-
to, jakož i vlast Moravskou a celé Rakousko.

V Nedvědici na faře dne 19. října 1889.
František Straka - farář

Upravil Antonín Špaček

PAMĚTNÍ LISTINY V MAKOVICI KOSTELA SV. KUNHUTY

PAMĚTNÍ SPIS

Schránka z makovice věže kostela
Foto: Antonín Špaček

Otevírání schránky 21. 2. 2014  
Foto: Antonín Špaček
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Pernštejnský elixír jemnou má chuť,
užívej po kapkách a zdravý buď.
Přivoň a vychutnej dobrou chuť z přírody,
s pohárkem likéru užij si pohody.

Hrad Pernštejn, Pernštejnové i následní majitelé hradu měli 
velký vliv nejen na nejbližší podhradí, ale často i na mnohem větší 
regiony. Ne, nechci psát o pernštejnské historii ani dávné, ani ne-
dávné, ostatně bych to ani neuměl. Ale historie se článek týká, byť 
zcela jiné. Desetiletí, jedno jediné desetiletí je tématem. V roce 
2004 přišel na svět likér, který mnozí známe, který možná občas 
koupíme, dostaneme, ochutnáme. Pernštejnský elixír vyráběný 
v Palírně U Zeleného stromu nemá tedy tradici nijak dlouhou, ale 
i jediné desetiletí nabízí prostor k ohlédnutí a snad i k zamyšlení.

Lidí, kteří něco vymyslí, není málo. Ale ti, kdo navíc nápad 
realizují, jsou mnohem vzácnější. Pernštejnský elixír nemá kupo-
divu svého duchovního otce, jak většina nápadů mívá, ale má svoji 
duchovní mámu. Tou je Jana Hriadelová. Většina čtenářů našeho 
Zpravodaje ji zná, ostatně její výstavy a prodejní akce pořádané 
na Pernštejně, v Nedvědici i v jiných místech mohly o její šikov-
nosti a podnikavosti návštěvníky přesvědčit. Snad každý navštívil 
prodejny Gotika – hlavní má sídlo v Tišnově, druhá v Nedvědici.

Byl jsem zvědavý, a proto jsem se Jany Hriadelové ptal: 
„Jak se zrodil nápad spojit nový likér s hradem Pernštejnem?“

„Delší dobu jsem přemýšlela o regionálním výrobku, sou-
visejícím s Pernštejnem, který by si mohli návštěvníci přivézt 
domů. Prostějovská likérka vznikla v roce 1518 díky Vilémovi 
z Pernštejna, takže výroba likéru jako místní speciality se v pod-
statě nabízela sama. Mimochodem je to nejstarší palírna na světě.“

„Muselo být ovšem náročné zjistit a následně provést 
všechny potřebné kroky, nápad realizovat.“

„Dva roky probíhala různá jednání, návrh etiket, výběr 
lahví, výroba speciálního razidla na keramickou pečeť se znakem 
Pernštejnů atd. Díky kompromisům, vytrvalosti, ale především 
díky podpoře tehdejší paní ředitelky mohla vysněná speciali-
ta spatřit světlo světa. Během deseti let existence Elixíru došlo 
k mnoha změnám v distribuci alkoholu, kolkováním počínaje, 
přes různé změny v zákonech až po prodej Palírny U Zeleného 
stromu v roce 2010.“

„A to mělo vliv na produkci Elixíru?“
„Bohužel ano. Tehdy vznikla nová firma Granette&Staro-

režná Distilleries a. s. se sídlem v Ústí nad Labem a s ní i nové 
problémy. Distribuce budovaná sedm let se postupně rozpadla 
a výroba Elixíru byla v ohrožení. Po dvou letech usilovného sna-
žení se mi podařilo pro věc získat nové vedení a výroba Elixíru 
mohla pokračovat.“

„A co druhý výrobek – mám na mysli čaj,“ ptal jsem se dál 
Jany Hriadelové.

„Čaj se jmenuje také Pernštejnský elixír, vznikl v roce 2009 
k pátému výročí likéru. V té době probíhala shodou okolností na 
Pernštejně výstava „Kryštof Pavel z Liechtensteinu-Castelkornu 
a Morava v časech třicetileté války“. Tato osobnost má v historii 
Pernštejna nemalý význam, proto zůstala Kryštofova podobizna 
na čajové etiketě dodnes. Pernštejnský elixír se stal vyhledáva-
ným dárkem z regionu a v Evropě bychom jen těžko hledali zemi, 
do které se nedostal. Z těch zaoceánských mohu jmenovat Kana-
du, USA, Austrálii.“

Poučen o historii obou elixírů jsem Janě Hriadelové po-
děkoval a současně vyslovil obdiv. Skutečně obdivuji lidi, kteří 
jsou aktivní, sice zdánlivě ve vlastním zájmu, ale současně v jaké-
si nadstavbě plní i zájem veřejný. Vždyť propagace našeho místa 
je potřebná.

 Petr Vejrosta

V letošním roce slaví ZUŠ výročí 65 let od svého vzniku. 
Škola v rámci oslav připravuje projekci filmu Záře (Shine), kte-
rá bude tišnovským žákům promítána v rámci vyučování a pro 
ostatní bude ve vyhlášených termínech v kině zdarma. Pod zá-
štitou oslav proběhnou všechny školní koncerty (absolventské 
koncerty, taneční koncerty, absolventské vystoupení LDO), ale 
i další doprovodné akce (Koncert Romana Czepy, Koncert Ha-
-kapely). Tradiční Den hudby pořádaný v Tišnově bude letos pod 
záštitou ZUŠ Tišnov. Tímto dnem (22. června 2014) vyvrcholí 
oslavy 65. výročí. Těšit se můžete na příjemně strávené odpole-
dne v Tišnově U Palce za poslechu kapel ze stávajících i býva-
lých žáků školy (TOM Band, Ha-kapela, Maňána, Undistortion 
a spousty dalších). Jako finále večera bude společný zpěv skla-
deb od Bedřicha Smetany Česká píseň a Proč bychom se netěšili 

v podání vystupujících i návštěvníků, vše v doprovodu Tišnov-
ského orchestru a pod taktovkou ředitele ZUŠ Tišnov. Zájemci 
o toto společné zpívání mají k dispozici na stránkách www.zus-
tisnov.cz/zpivame výukové materiály v podobě notových materi-
álů a pomocných nahrávek v mp3 formátu. Přidejte se ke skupině 
gratulantů a společným zpěvem tak oslavme významné výročí 
ZUŠ Tišnov.

Kateřina Beranová

DESÁTÉ NAROZENINY

ZUŠ TIŠNOV SLAVÍ 65 LET

Hledám ke koupi rodinný dům v Nedvědici nebo v blízkém okolí. 
Tel.: 606 321 101.

INZERCE

Foto: Jan Hriadelová
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ZAPOMENUTÝ POMNÍČEK U SOKOLOVNY

ZA KRÁSAMI OKOLÍ NEDVĚDICE

V roce 1927 začalo přátelství dvacetiletých studentů při 
pravidelných setkáních v Akademické kavárně v Brně a tento sva-
zek trval šedesát roků. Tehdy založili spolek „AMAJZEN CLUB“, 
jehož název vycházel z upraveného německého slova die Ameisen 
tj. mravenci. V době 1. republiky trávili studenti díky vzdáleným 
příbuzným s rodiči v Nedvědici pod památným hradem Pernštej-
nem prázdniny a později i svoje dovolené. Stali se z nich v tehdejší 
terminologii „lufťáci“ městečka. Měli již dlouhodobě dohodnu-
ty byty v rodinných domech nebo pokoje v hotelích na začátek 
prázdnin. Pravidelnost srazů klubu narušila až II. světová válka 
a převratné události v roce 1945 je úplně zastavily. Až v roce 1956 
začal dlouholetý předseda „Amajzen clubu“ Pepa Poláček připra-
vovat setkání celých rodin původních členů. Tento sjezd se usku-
tečnil v Nedvědici roku 1957 (viz společné foto u kostela) a byl 
naplněn vzpomínkami na mládí. Pro jejich děti pak byl příležitostí 
k bližšímu seznámení. Tím byla dána příležitost navázání nových 
přátelství dle vzoru jejich otců. Nakonec se sešlo 42 účastníků 

z těchto rodin: Poláčkova, Hladi-
lova, Součkova, Krškova, Zema-
nova, Matouškova, Kovářova, No-
votných, Frýbortova, Holubářova, 
Haütlerova a Hrubešova.

Všichni se zúčastnili na-
plánovaného programu - výletu na 
hrad Pernštejn - a společné veče-
ře s proslovy v hradní restauraci. 
Druhý den byla návštěva ned- 
vědického kostela s varhanním 
koncertem zpěváka Artura Hrube-
še za doprovodu zdejšího varhaní-
ka Stanislava Špačka. Následovalo 
osazení pamětního mramorového 

kamene (viz foto) v parku u sokolovny s označením A 4. 7. 1957. 
Tento pomníček měl navždy připomenout, že „Amajzen club“ pa-
tří k Nedvědici, aby ani místní občané na něj nikdy nezapomněli. 
Setkání dalo impuls k pokračování sjezdů, které se každoročně 
konaly až do roku 1987. Vždy byla na programu vycházka na 
hrad, návštěva hřbitova, zastavení u černvírského splavu a hou-
baření. Příležitostně se setkání zúčastňovali i nedvědičtí občané 
JUDr. Karel Hutař, JUDr. Valdhans a Jaroslav Vít.

Mimo setkání v Nedvědici se brněnští členové pravidel-
ně scházeli v květinovém salonku hotelu Grand a v hotelu Avion 
v Brně. V roce 1999 zemřel poslední ze zakládajících členů JUDr. 
Karel Frýbort. Pečlivě vedená kronika vypovídá o hlubokém a ni-
čím nezkaleném přátelství, svazku dobrých a veselých lidí, které 
spojovala láska k Nedvědici a hradu Pernštejnu.

Podle kroniky a zapůjčených fotografií od paní Hany 
Houzarové – Součkové zpracovala Ing. Jiřina Uhrová. Za půjčené 
materiály autorka paní Houzarové – Součkové velice děkuje.

Jiří Šmíd

Jak většina příznivců nedvědické turistiky ví, měl jarní 
pochod pro veřejnost původně název jiný. Hned zpočátku, když 
v roce 1974 měl svůj první ročník, tak to byly Nedvědická 50, 
Nedvědická 25, Nedvědická 15. Poměrně brzy jsme zvolili ná-
zev, který připomínal naši řeku, kolem níž trasy vedly nepochyb-
ně krásnou přírodou – Za krásami okolí Svratky. Název ale zase 
nevydržel dlouho, protože někteří vzdálenější účastníci měli za to, 
že se pochod koná v okolí města Svratka. Dnes máme tedy pojme-
nování Za krásami okolí Nedvědice. Jaký byl pochod letos? Řekl 
bych, že se konal ve stejné atmosféře, jako jsme po léta zvyklí. 
Dlouhé týdny příprav, finální činnosti těsně před datem pochodu. 
A konečně sobota 26. dubna 2014 – kolem páté se scházejí v so-
kolovně první pořadatelé, v šest jsou zde první účastníci, kteří 
se rozhodli jít padesátku. A postupně přicházejí další a další, my 
pořadatelé zvídavě pohlížíme z oken sokolovny, abychom viděli 
přijíždět turisty auty i vlaky.

Jako každoročně přišli účastníci místní, také lidé z okolí, 
tedy z Doubravníka, Věžné, Víru, Štěpánova, Rožné, Boru, Sej-
řku, Borače, Tišnova a teď bych mohl jmenovat skoro všechny 
obce od Brna po Nové Město na Moravě a Žďár nad Sázavou. 
A hned v jiném směru obce od Kunštátu třeba po Veverskou Bítýš-
ku. Ti vzdálenější přijeli na pochod z Prahy, Jevíčka, Šternberka, 
Třebechovic pod Orebem, České Lípy, Havlíčkova Brodu, Vatína, 

Jindřichova Hradce, Vracova, Blučiny, Ostravy, Svitav, Jihlavy, 
Čáslavi, Přerova, Rosic, Nového Města nad Metují, Dolních Kou-
nic, slovenských měst Trenčína a Žiliny, německého Landshutu.

A jaká byla účast na jednotlivých trasách? Pěší trasy – 50 
km 20 turistů, 30 km (někteří šli zkrácenou verzi na 23 km) 59, 
14 km 264, 9 km 391. Na kole jelo 50 km 48 a 23 km 22 cyklistů. 
Podle GPS se do přírody vydalo 6 turistů. Celkem se tedy 41. roč-
níku účastnilo 810 turistů.

Snad nejen nás pořadatele pokaždé zaujmou nejmenší děti. 
Rodiče je nesou, prožívají společně pěkné chvíle. Kteří nejmen-
ší byli letos? Zuzana Šindelková ze Štěpánova a Justýna Jirásková 
z Brna (obě narozené v říjnu 2013), Ondřej Lahoda z Klokočí (lis-
topad 2013) a Vojtěch Hovorka z Nedvědice (prosinec 2013). Velmi 
zajímavý výkon odvedl Václav Ondra z Nedvědice (nar. 1990). Ráno 
se vydal na pěší padesátku a odpoledne jel ještě trasu 50 km na kole!

Turisty tradičně zaujala nabídka informačního centra (turis-
tické známky, nálepky, vizitky, knížky, pohlednice, otisky razítek). 
Každý dostal diplom s potvrzením účasti, atmosféru doplňovala 
vůně česnekovaných topinek. Rád jsem poděkoval všem, kteří přišli 
pomoci s organizací. Už jsem to říkal i psal mnohokrát: jedině díky 
třem desítkám obětavých lidí lze pochod pořádat v takovém rozsahu. 
Těšme se společně na 42. ročník, datum je jasné: 25. duben 2015.

Petr Vejrosta

AMAJZEN CLUB v Nedvědici 1957
Foto z kroniky spolku

Pomníček u sokolovny
Foto: Zdeněk Krejčí
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Na přelomu března a dubna byla prvními mistrovskými utkáními 
zahájena jarní část soutěžního ročníku 2013/2014. Našim druž-
stvům se v dosavadním průběhu jara dařilo se střídavými úspěchy, 
což se odráží v jejich umístění v průběžných tabulkách jednotli-
vých soutěží ke 28. 5. 2014. V současné době se dokončují přihláš-
ky jednotlivých družstev do soutěžního ročníku 2014/2015 a mimo 
jiné probíhají jednání s okolními kluby o vzájemných možnostech 
„půjčování si“ hráčů formou hostování, střídavých startů či jinak. 
Trenéři jednotlivých družstev hledají další chlapce, ale i pohybově 

nadaná děvčata z Nedvědice a okolí ročníků narození 2000 - 2008 
na doplnění sestav jednotlivých družstev přípravek a žáků. Ro-
diče, přijďte se se svými dětmi podívat na naše tréninky – žáci 
(ročníky 1999 - 2002) úterý a čtvrtek od 16.30, přípravky (roční-
ky 2003 a mladší) středa a pátek od 16.30, popřípadě kontaktujte 
jednotlivé trenéry. Více informací najdete na www.skpernstejn.cz.

Jiří Mitáš, Miroslav Jedlička

SK PERNŠTEJN NEDVĚDICE – KOPANÁ

Průběžná tabulka krajského přeboru žáků starších (ročníky 1999 a 2000) 
ke 2. 6. 2014
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1. HFK Třebíč 19 16 0 3 138 : 27 48 + 21
2. Žďár nad Sázavou 18 16 0 2 111 : 18 48 + 21
3. Pelhřimov 19 13 2 4 111 : 42 41 + 11
4. SFK Vrchovina 18 12 1 5 86 : 41 37 + 10
5. Bedřichov 19 11 1 7 62 : 50 34 + 07
6. Humpolec 18 10 1 7 59 : 66 31 + 04
7. Jaroměřice n. Rok. 19 5 1 13 31 : 127 16 - 14
8. Ždírec n. Doubr. 18 4 3 11 31 : 55 15 - 12
9. Nedvědice 18 3 1 14 20 : 80 10 - 17

10. Velká Bíteš 18 2 3 13 13 : 58 9 - 18
11. Mor. Budějovice 18 1 3 14 10 : 108 6 - 21

trenér: Pavel Juračka, vedoucí družstva: Martin Pachlopník

Průběžná tabulka okresního přeboru mužů ke 2. 6. 2014
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1. Moravec 23 17 4 2 73 : 30 55 + 22
2. Hamry 23 16 3 4 71 : 36 51 + 15
3. Rozsochy 23 15 4 4 42 : 22 49 + 16
4. Nová Ves B 23 11 5 7 49 : 28 38 + 05
5. Rad. Svratka 23 10 7 6 44 : 40 37 + 04
6. Svratka 23 11 4 8 39 : 37 37 + 01
7. Bory 23 9 2 12 55 : 55 29 - 07
8. Nedvědice 23 9 1 13 40 : 51 28 - 08
9. Os. Bitýška 23 8 3 12 32 : 46 27 - 06

10. Počítky 23 8 2 13 43 : 55 26 - 10
11. Bohdalov 23 7 3 13 41 : 45 24 - 09
12. Bobrová 23 7 3 13 38 : 47 24 - 09
13. Věchnov 23 7 1 15 32 : 63 22 - 14
14. Rovečné 23 4 2 17 31 : 75 14 - 22

trenér: Milan Neugebauer, vedoucí mužstva: Libor Večeřa

Průběžná tabulka krajského přeboru přípravek starších 
(ročníky 2003 a 2004) ke 2. 6. 2014
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1. SK FŠ Třebíč A 42 37 1 4 633 : 212 112 + 46
2. Velké Meziříčí 48 32 2 14 452 : 331 98 + 20
3. Pelhřimov 48 32 2 14 377 : 232 98 + 32
4. Havlíčkův  Brod 48 30 4 14 518 : 237 94 + 22
5. Nedvědice 52 29 4 19 386 : 307 91 + 13
6. Chotěboř 52 28 4 20 382 : 284 88 + 04
7. SFK Vrchovina 46 25 1 20 392 : 316 76 + 10
8. FKM Vys. Jihlava 48 24 3 21 394 : 383 75 + 09
9. Bystřice n. Pernšt. 52 22 4 26 332 : 364 70 - 02

10. Žďár nad Sázavou 48 18 2 28 367 : 430 56 - 16
11. Velká Bíteš 44 16 4 24 260 : 300 52 - 14
12. AFC Humpolec 48 12 3 33 285 : 407 39 - 39
13. SK FŠ Třebíč B 48 11 1 36 366 : 605 34 - 38
14. Bedřichov 48 2 1 45 137 : 773 7 - 65

trenér: Antonín Pivovarčík, vedoucí družstva: Miroslav Jedlička

Průběžná tabulka krajského přeboru žáků mladších (ročníky 2001 a 2002) 
ke 2. 6. 2014
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1. Humpolec 18 17 0 1 103 : 18 51 + 24
2. SFK Vrchovina 18 16 1 1 167 : 24 49 + 22
3. Žďár n. Sáz. 18 14 1 3 156 : 23 43 + 16
4. HFK Třebíč 19 13 0 6 100 : 75 39 + 12
5. Pelhřimov 19 11 0 8 100 : 43 33 + 03
6. Nedvědice 18 9 0 9 64 : 75 27 0
7. Bedřichov 19 4 2 13 41 : 92 14 - 13
8. M. Budějovice 18 4 0 14 31 : 101 12 - 15
9. Velká Bíteš 18 4 0 14 31 : 140 12 - 15

11. Jaroměřice n. R. 19 4 0 15 23 : 151 12 - 18
12. Ždírec n. D. 18 2 2 14 33 : 107 8 - 19

trenér: Jiří Mitáš, vedoucí družstva: Pavel Vejrosta

Průběžná tabulka krajské I.třídy  dorostu, sk.B (ročníky 1995-1998) 
ke 2. 6. 2014

po
řa

dí

kl
ub

ut
ká

ní

vý
hr

y

re
m

íz
y

pr
oh

ry

sk
ór

e

bo
dy

pr
av

.

1. M. Budějovice 20 14 4 2 77 : 24 46 + 16
2. Stařeč 20 12 4 4 82 : 41 40 + 10
3. Nedvědice 20 12 4 4 62 : 21 40 + 10
4. Okříšky 20 11 4 5 60 : 32 37 + 07
5. Nová Ves 20 10 3 7 49 : 47 33 + 03
6. Výčapy 20 9 3 8 53 : 53 30 0
7. Křižanov 20 8 4 8 38 : 51 28 - 02
8. Velká Bíteš 20 7 4 9 31 : 51 25 - 05
9. Moravec 20 6 2 12 33 : 68 20 - 10

10. Šebkovice 20 5 2 13 30 : 48 17 - 13
11. Třebíč SK FŠ 20 5 0 15 38 : 80 15 - 15
12. Želetava 20 4 0 16 28 : 65 12 - 18

trenéři: Pavel Procházka, Martin Šikula, vedoucí družstva: Petr Pokorný

Mladší žáci 19. 4. 2014 - Nahoře zleva: Pavel Vejrosta st., 
Pavel Vejrosta ml., Petr Vejrosta, Petr Smolík, Petr Sytař, 
Radek Švestka, Petr Sýkora, Filip Ťápal, Vojtěch Haviger, 
Jiří Mitáš Dole zleva: Jakub Ťápal, Vojtěch Jedlička, Jan 
Sytař, Petr Kubík, Tomáš Kolbábek, Kryštof Farkaš
Vpředu leží: Lukáš Dvořáček. Foto: Miroslav Jedlička
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Klub stolního tenisu SK ST Pernštejn Nedvědice reprezen-
toval jako každoročně i v sezóně 2013/2014 náš městys v okres-
ních soutěžích okresu Brno venkov.

Tým A, jenž minulou sezónu 2012/2013 odehrál velmi 
kvalitně a jen těsně mu v závěru unikla baráž o postup do nejvyšší 
okresní soutěže, posílil v letní přestávce na postu jedničky, kdy za 
odcházejícího Martina Maška přišel divizní hráč Rovečného Mi-
lan Smolík. Tato posila se nakonec ukázala jako naprosto klíčová 
jak pro zkvalitnění hry ostatních hráčů, tak pro získání pohody 
a klidu pro těžké zápasy, a to zejména v závěru nadstavbové části. 
Toto vše se výsledkově odrazilo na vynikající konečné bilanci, 
kdy naše „áčko“ z celkem 21 zápasů šestnáctkrát zvítězilo, třikrát 
remizovalo a jen dvakrát odešlo jako poražený tým. Takto zcela 
suverénně a s velkým náskokem v přeboru zvítězilo! V konkuren-
ci OP2 je toto opravdu výborný výsledek, například i vzhledem 
k tomu, že jsme třikrát dokázali porazit tišnovský tým mladých 
hráčů, který vedl a za který ve všech vzájemných utkáních na-
stoupil bývalý tišnovský prvoligový hráč Rudolf Cvrkal! Za tým 
Nedvědice A pravidelně nastupovali: Milan Smolík, Luděk Štěpá-
nek, Filip Urbánek a Vlastimil Wünsch, družstvo dále doplňovali: 
Miroslav Bednář starší, Radim Mareš a Miroslav Bednář mladší.

Nedvědické „béčko“ jakožto nováček okresního přeboru 
třetí třídy sbíralo v této slušně obsazené soutěži cenné zkušenosti 

a splnilo hlavní cíl sezóny tj. nespadnout zpět do OP4.
Ve skupině o sestup si naši borci s přehledem pohlídali klí-

čové zápasy a k tomu ještě podporovali tým A v boji o první mís-
to ve vyšší soutěži. Tým B reprezentoval Nedvědici ve složení: 
Miroslav Bednář starší, Radim Mareš, Martin Šenkyřík, Michal 
Čada, Zdeněk Vejrosta a Miloslav Smolík.

Hráči Zdeněk Vejrosta a Radim Mareš se společně s naším 
trenérem mládeže Petrem Hlucháněm také věnují skupině nedvě-
dických žáků, se kterými pravidelně trénují. Rádi bychom řady 
našich mladých hráčů rozšířili s výhledem založení C týmu, který 
by hrál v nejnižší okresní soutěži. Pokud máte zájem přihlásit své-
ho potomka do nedvědického oddílu stolního tenisu, určitě nevá-
hejte – vzhledem ke hráčské kvalitě a asi již patnáctileté tradici 
týmu určitě neuděláte chybu!

Přihlášky přijímá vedoucí oddílu Zdeněk Vejrosta - tel.: 
604 244 746

Na závěr děkujeme spoluobčanům a zastupitelům městyse 
Nedvědice za podporu a do dalších let nám držte palce!

Luděk Štěpánek

STOLNÍ TENIS V NEDVĚDICI - HISTORICKÝ POSTUP DO OP 1

OP 2 Skupina o postup Z V R P B
1. Nedvědice A 21 16 3 2 72
2. Oslavany A 21 13 4 4 64
3. Tišnov D 21 12 3 6 60
4. Tvarožná A 21 9 5 7 53
5. Prštice A 21 6 3 12 42
6. Ostopovice A 21 5 6 10 42

OP 3 Skupina o sestup Z V R P B
1. Moravské Knínice B 21 13 2 6 62
2. Prace B 21 11 1 9 55
3. Nedvědice B 21 10 1 10 52
4. Radostice B 21 9 1 11 49
5. Rebešovice D 21 1 2 18 26
6. Ostrovačice A 21 0 4 17 25

OP 3 Skupina o postup Z V R P B
1. Ivančice C 21 20 0 1 81
2. Ostopovice B 21 12 4 5 61
3. Oslavany B 21 10 4 7 55
4. Říčany A 21 9 7 5 55
5. Nové Bránice C 21 7 6 8 48
6. Neslovice A 21 7 2 12 44

OP 2 Skupina o sestup Z V R P B
1. Prace A 21 11 4 6 58
2. Mokrá C 21 10 1 10 52
3. Silůvky D 21 8 5 8 50
4. Lažánky B 21 6 3 12 42
5. Sokol Kuřim A 21 5 5 11 41
6. Rebešovice C 21 3 2 16 32

A tým stolního tenisu
Foto: Miroslav Bednář st.

Stolní tenis – trénink mládeže
Foto: Petr Hlucháň


