
1

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 4 ROČNÍK 8 PROSINEC 2014

Vážení spoluobčané,

závěr roku se opět velmi rychle přiblížil a s ním také do-
stáváte do rukou krátce před vánočními svátky letošní čtvrté číslo 
našeho Zpravodaje. Než přistoupím k informacím o dění v Nedvě-
dici od uzávěrky předchozího čísla, dovolte mně krátkou zmínku 
o nedávno proběhlých volbách do obecních zastupitelstev. Předně 
bych rád poděkoval všem, kteří jste k volbám přišli a podpořili 
svoje favority. Vysoká volební účast – téměř 70 % – je jistě dobrou 
vizitkou nás všech. Myslím, že krátkou zmínku je třeba věnovat 
samotnému výsledku voleb. Každý z nás voličů si pečlivě vybral 
kandidáty, kterým dal svůj hlas, a poté jsme napjatě sledovali, 
kolik hlasů jednotliví kandidáti obdrželi. Někdo byl s výsledkem 
spokojen, někdo už méně. O tom, že volební systém komunál-
ních voleb je nejsložitějším ze všech volebních systémů, není po-
chyb. Přesto většinu z nás každé čtyři roky opakovaně zaskočí 
skutečnost, že díky nesmyslným přepočtům se do zastupitelstva 
nedostanou kandidáti podle počtu obdržených hlasů. A letos se to 

zase opakovalo. Tak se stalo, že v patnáctičlenném zastupitelstvu 
nejsou kandidáti s počtem obdržených 273, 256 resp. 254 hlasů na 
rozdíl od jiných kandidátů, kteří obdrželi méně než 200, v jednom 
případě dokonce jen 127 hlasů. Co s tím? Volební zákon je třeba 
respektovat a výsledky voleb přijmout. A to i přesto, že sestava 
nového zastupitelstva neodpovídá vůli nás voličů, ale je pokřivena 
přepočty, jejichž důvodům ani způsobu většina z nás nerozumí. 
A ještě jeden fenomén letošních komunálních voleb podle mínění 
mého i četných ohlasů spoluobčanů stojí za zmínku. Nikdy v mi-
nulosti se dosud nestalo, aby se na kandidátních listinách a do-
konce na volitelných místech objevili kandidáti, kteří mají sice 
v Nedvědici trvalé bydliště, ale v Nedvědici dlouhodobě nebydlí 
ani nežijí, a v jednom případě takový kandidát dokonce nežije ani 
v ČR. Myslím, že mj. i popsané skutečnosti jsou důvodem ke kri-
tice stávající podoby volebního zákona. Přes vše výše uvedené 
přeji novým zastupitelům mnoho úspěchů a mnoho dobrých roz-
hodnutí.

A nyní již k tomu, co se v Nedvědici či na Pernštejně od 
srpna dělo. Tak především máme současně v běhu tři velké evrop-
ské projekty. Každý projekt financovaný z evropských dotací je 
sám o sobě náročnou záležitostí, a pokud se jich sejde souběžně 

SLOVO STAROSTY

Foto: Antonín Špaček



2

více, náročnost se po všech stránkách násobí. Přesto především 
díky pečlivé práci osob odpovědných za jednotlivé projekty a také 
díky nabytým zkušenostem z projektů, které jsme již zdárně ukon-
čili, procházejí všechny tři úspěšně jednotlivými etapami realiza-
ce. Parkoviště pro návštěvníky hradu Pernštejna se nyní v polovi-
ně listopadu začíná rýsovat v jeho konečné podobě – dokončuje 
se stavba povrchů, probíhají práce na obslužném objektu, v zadní 
části staveniště firma již provádí konečné terénní úpravy a všichni 
věříme, že nás počasí nechá ještě pár týdnů pracovat. Radost nám 
zde však kazí opakující se krádeže stavebního materiálu, a to i již 
pevně zabudovaného v jednotlivých částech stavby.

Stavba hřiště s umělým povrchem a sociálního zázemí 
v základní škole se o několik měsíců zdržela z důvodu nutnosti 
opakovat výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. Stav-
ba tak byla zahájena až 19. září. Důsledkem zmíněného zpoždění 
je mimo jiné skutečnost, že práce uvnitř budovy B probíhají za 
plného provozu školy a nikoli o prázdninách, jak bylo původně 
naplánováno, což klade značné nároky na vyučující, žáky a také 
na paní uklízečky. Průvodním jevem při realizaci této stavby je 
značné omezení pohybu na místní komunikaci mezi základní 
a mateřskou školou a také značná prašnost, popř. množství bláta, 
to vše v souvislosti s pohybem těžkých stavebních strojů. Proto 
bych rád všem, kterým stavba hřiště a úpravy ve škole kompliku-
jí každodenní život, poděkoval za pochopení a trpělivost, s jakou 
vzniklé nepohodlí snášíte.

Třetím ze zmíněných evropských projektů jsou Protipo-
vodňová opatření městyse Nedvědice. Náplní projektu je instalace 
hladinoměrů a průtokoměrů na obou významných tocích – tedy 
Svratce a Nedvědičce, jejich propojení se systémem veřejného 
rozhlasu a s mobilními telefony členů povodňové komise. Na ce-
lém území obce vč. Pernštejna bude rozmístěno několik desítek 
amplionů místo stávajícího zařízení na střeše radnice. Po dokon-
čení tohoto projektu by se tak mimo jiné měli konečně dočkat 
slyšitelného a srozumitelného hlášení obecního rozhlasu nejen 
v centru, ale i v okrajových částech Nedvědice (Klečany) a na 
Pernštejně. Stejně jako oběma výše uvedeným i tomuto projektu 
je věnována mimořádná pozornost. V době uzávěrky tohoto čísla 
Zpravodaje jsme stále ještě v administrativní fázi realizace, máme 
vysoutěženu firmu, která bude projekt realizovat, a čekáme na vy-
dání konečného rozhodnutí Státním fondem životního prostředí. 
Po jeho obdržení a v závislosti na průběhu počasí budou zahájeny 
vlastní práce.

Další investicí, která probíhá přibližně od poloviny září, 
je prodloužení vodovodu k rodinným domkům na Pernštejně nad 

vilou Mittrowských. O realizaci této akce jsme usilovali téměř 
celé uplynulé volební období. Stavba je organizačně v režii Svazu 
vodovodů a kanalizací Žďársko, městys Nedvědice ji však jako 
členská obec SVK plně financuje. Bohužel musím konstatovat, 
že s tak špatnou organizací práce a váznoucím postupem prací 
jsem se snad ještě nesetkal. Stavba za téměř půl milionu korun se 
vleče, SVK prodloužil bez projednání s obcí a dotčenými občany 
nasmlouvaný termín dokončení o jeden měsíc a na místě se mno-
ho dní v kuse nic neděje. To vše bez ohledu na pohodlí či nepo-
hodlí občanů tam bydlících. Bohužel i toto je důsledek špatných 
zákonů, kterými nám naši páni poslanci dnes a denně komplikují 
a znepříjemňují život.

Z prací a akcí menšího rozsahu stojí za připomenutí do-
končená oprava studánek Císařské, Habrovské a Slovanky. Na 
jaře bude dokončena oprava čtvrté studánky – sv. Jiří na Heršince, 
u všech studánek bude do připravených vývěsek umístěna infor-
mace o každé z nich a také aktuální rozbory vody. Práce v objemu 
293 tis. Kč byly z 83 % financovány z dotace získané prostřednic-
tvím MAS Zubří země a myslím, že všechny naše studánky si dů-
kladnou opravu zasloužily. Výsledek práce určitě stojí za to a jistě 
i Vy budete souhlasit s textem, který již 175 let zdobí studánku 
Slovanku: „Lidé dobří, neubližujte této studánce, neboť už mnoho 
vody dala“. Jen bych text doplnil přáním, aby všechny naše stu-
dánky i v budoucnu ještě mnoho vody daly.

Pracovníci obce kromě běžných úklidových a údržbář-
ských prací provedli montáž veřejného osvětlení na Kovářově 
louce, zde také umístili dětskou skluzavku a připravili podklad 
pro montáž houpačky. Oba hrací prvky byly zakoupeny z dotace 
získané z rozpočtu Jihomoravského kraje. Díky dlouho příznivé-
mu počasí letošního podzimu se nám podařilo v areálu u rybní-
ka položit zemní vedení elektrické energie, provést nejnutnější 
opravy veřejného osvětlení vč. umístění dalších 9 ks LED světel 
na trase od kostela k Vejpustku, provést lokální opravy nejvíce 
poškozených místních komunikací a další. Dobrou zprávou je 
určitě dodavatelsky zrealizovaná oprava místní komunikace, tzv. 
panelovky.

Z administrativních prací již tradičně dominovaly práce na 
přípravě rozpočtu na rok 2015. Jako každý rok i letos se opakuje 
situace, kdy požadavků a potřeb je mnoho a jejich finanční výše 
značně převyšuje naše možnosti. Přesto stejně jako v minulých 
letech se, myslím, podařilo zařadit do rozpočtu investice a výdaje 
velmi potřebné, často několik roků odkládané. Věřím, že reali-
zací všech naplánovaných prací a projektů se zase o něco zlepší 
podmínky pro spokojené žití v Nedvědici. Za zmínku určitě sto-
jí také skutečnost, že projekční firma dokončila práce na novém 
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územním plánu Nedvědice, což umožnilo jej ještě před koncem 
roku 2014 veřejně projednat (17. 12. ). Velkou pozornost průběž-
ně věnujeme přípravě nových projektů a následně žádostí o dotace 
pro rok 2015.

Rád bych na tomto místě zmínil ještě jeden jev, se kterým 
se každoročně potýkáme. S příchodem podzimu a začátkem topné 
sezony se na mnohých místech Nedvědice denně setkáváme se 
zadýmenými místy, ovzduším plným hustého smrdutého kouře, 
o němž je zřejmé, že nepochází ze spalování dřeva ani uhlí. Již 
několik let se jedná o stále stejné komíny, jejichž prostřednictvím 
nás jejich majitelé dlouhodobě obtěžují. A co je horší, tím že spa-
lují odpadky, hadry, plasty, drážní pražce, drtiny nasáté olejem 
a kdoví jaký další sajrajt, dostává se do ovzduší spousta škodlivin 
včetně rakovinotvorných látek. A, bohužel, před tím není úniku. 
Bezohledně čmoudící komíny najdeme na Bejrútu, ve Žlíbkách, 
u zdravotního střediska, na Nové čtvrti, ale také v Domkách, 
Klečanech, na Krčíně, Městečku i na dalších místech. Bohužel 
v našem státě a jeho právním prostředí není proti bezohledným 
spoluobčanům žádná obrana. Náš stát nad jinými hodnotami 
upřednostňuje nedotknutelnost soukromého obydlí, do něhož není 
možné vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí. Na rozdíl od 
stavu v jiných vyspělých zemích jako jsou Dánsko, Francie, Ra-
kousko či Německo. Nebo na rozdíl od Norska, kde jsou obyvate-
lé natolik citliví ke znečištění životního prostředí a tolik si hlídají 
svoje zdraví, že si topení výše vyjmenovanými svinstvy vůbec ne-
dovolí. A tak kromě apelu na naši vzájemnou ohleduplnost jsme 
opět u špatné práce našich poslanců.

Závěr roku je vždy obdobím bilancování a je také vhodnou 
příležitostí k poděkování. Chtěl bych v tuto chvíli poděkovat všem 

obětavým organizátorům kulturních akcí, výstav a přednášek, kte-
ré se v Nedvědici v závěru starého a zkraje nového roku tradičně 
konají. Současně bych chtěl poděkovat všem, kteří se o dění v Ne-
dvědici zajímáte a aktivně se jej účastníte. Děkuji rovněž za přízeň 
a podporu, kterou jste v průběhu celého roku 2014 projevovali 
vedení městyse, jeho aktivitám a trvalé snaze o zlepšení podmínek 
pro život v naší Nedvědici. Přeji všem spoluobčanům v Nedvědici 
a na Pernštejně, jakož i našim návštěvníkům a hostům příjemné 
a pohodové prožití vánočních svátků, radostný příchod nového 
roku a v roce 2015 mnoho osobních i pracovních úspěchů a pře-
devším pevné zdraví.

Ing. Pavel Vejrosta

V období od uzávěrky minulého čísla Zpravodaje se Rada 
městyse Nedvědice (RMN) sešla 6x (č. 86 - 89 a 1 a 2) a mimo 
jiné jednala o následujících záležitostech:
 - schválila pronájem areálu u rybníka dne 6. 9. 2014 SDH Pern-

štejn na uspořádání 5. kola dětské hasičské ligy okrsku Dolní 
Rožínka a současně schválila prominutí poplatku za pronájem

 - schválila poskytnutí věcných cen v hodnotě 1.000,– Kč SDH 
Pernštejn pro tři nejúspěšnější družstva v soutěži 5. kola dětské 
hasičské ligy dne 6. 9. 2014

 - schválila na návrh hodnotící komise výsledek výběrového ří-
zení na dodavatele stavebních prací projektu „Dětské hřiště, 
víceúčelové hřiště a sociální zázemí ZŠ Nedvědice – moderni-
zace a vestavba“. Jako nejvhodnější vyhodnotila nabídku firmy 
mmcité, a.s., která nabídla nejnižší cenu 4.597.583,– Kč bez DPH

 - schválila darovací smlouvu s HZS JMK – darování 3 kusů dý-
chacích přístrojů

 - schválila smlouvu se Svazem vodovodů a kanalizací (SVK) 
Žďársko na vypracování projektové dokumentace na rekon-
strukci kanalizace Nová čtvrť I

 - schválila smlouvu s SVK Žďársko o poskytnutí finančního pří-
spěvku ve výši 417.572,– Kč na realizaci stavby „Nedvědice 
– novostavba vodovodu Pernštejn“

 - schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z ROP 
Jihovýchod na realizaci projektu „Dětské hřiště, víceúčelové 
hřiště a sociální zázemí ZŠ Nedvědice – modernizace a vestav-
ba“ ze dne 10. 3. 2014

 - schválila pronájem jeviště sokolovny oddílu stolního tenisu SK 
Pernštejn Nedvědice celoročně od 1. 10. 2014 dle předloženého 
rozpisu hodin za podmínek dle platného ceníku

 - schválila vydání souhlasného stanoviska k povolení výjimky 
z počtu dětí v MŠ Nedvědice na maximální počet 28 dětí v kaž-
dé z obou tříd

 - schválila pronájem zasedací místnosti radnice pí. J. Přidálkové 
ve dnech 14. – 23. 11. 2014 na uspořádání vánoční výstavy za 
podmínek dle platného ceníku

 - schválila převod položky v rozpočtu ZŠ a MŠ Nedvědice na r. 
2014 na opravu zdi v kotelně MŠ ve výši 60 tis. Kč na nákup 
šatních skříněk

 - schválila pronájem sokolovny ZpěvAhra o.s. ve dnech 16. – 
18. 1. 2015 na uspořádání charitativního plesu. Současně schvá-
lila prominutí poplatku za pronájem

 - schválila pronájem sokolovny ČASPV na cvičení žen 2x týdně 
od 29. 9. 2014 do 28. 4. 2015 za podmínek dle platného ceníku

 - schválila vnitroorganizační směrnici O evidenci majetku

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE NEDVĚDICE

Stavba hřiště za školou
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Ustavující ZMN dne 3. 11. 2014:
 - schválilo ověřovateli zápisu Mgr. Petra Punčocháře a Ing. Ivetu 

Přesličkovou
 - schválilo program jednání ustavujícího zastupitelstva
 - schválilo volební řád ustavujícího zastupitelstva
 - schválilo uvolněným funkcionářem starostu městyse Nedvědi-

ce, ostatní členové zastupitelstva budou neuvolnění
 - schválilo způsob volby funkcionářů městyse Nedvědice veřejně 

– aklamací
 - schválilo volební komisi pro volbu funkcionářů městyse Ned-

vědice pro volební období 2014 - 2018 ve složení: Ing. Michal 
Soudek, Mgr. Ilona Lukášková a Dana Fliglová, DiS.

 - zvolilo starostou městyse Nedvědice Ing. Pavla Vejrostu
 - zvolilo 1. místostarostkou městyse Nedvědice Ing. Ilonu Trčkovou
 - zvolilo 2. místostarostou městyse Nedvědice PhDr. Petra Čermáka
 - zvolilo 1. radním městyse Nedvědice Ing. Pavla Štarhu, Ph.D.
 - zvolilo 2. radním městyse Nedvědice Ing. Michala Soudka

 - schválilo zřízení finančního výboru a kontrolního výboru – oba 
výbory budou tříčlenné

 - zvolilo předsedou finančního výboru městyse Nedvědice Mgr. 
Radka Nedomu

 - zvolilo členkami finančního výboru Ing. Boženu Sedlářovou 
a Soňu Packovou

 - zvolilo předsedou kontrolního výboru Mgr. Petra Punčocháře
 - schválilo jednací řád Zastupitelstva městyse Nedvědice
 - zvolilo zástupcem městyse Nedvědice na valné hromady Svazu vodo-

vodů a kanalizací Žďársko pro období 2014 - 2018 starostu městyse
 - zvolilo zástupci městyse Nedvědice na valné hromady Mikro-

regionu Pernštejn pro volební období 2014 - 2018 starostu a 1. 
místostarostku

 - zvolilo zástupce městyse Nedvědice ve správní radě MAS Zubří 
země pro volební období 2014 – 2018 2. místostarostu

Ing. Pavel Vejrosta

 - schválila prozatímní účetní závěrku ZŠ a MŠ Nedvědice, sesta-
venou ke 30. 6. 2014

 - schválila rozpočtové opatření č. 10/2014
 - vzala na vědomí sdělení stavebního úřadu k záměru na změnu 

užívání zemědělské usedlosti Klečany na autoservisní dílnu
 - schválila pronájem ordinace praktického lékaře ve zdravotním 

středisku v Nedvědici subjektu MUDr. Petr Bohanes, praktický 
lékař, s.r.o., Nedvědice 103 od 1. 1. 2015 na dobu neurčitou 
za podmínek platných pro pronájem nebytových prostor. Rada 
současně schválila nájemní smlouvu

 - schválila pronájem sokolovny dne 15. 11. 2014 společnosti TE 
Kuřim na uspořádání turnaje ve stolním tenisu za podmínek dle 
platného ceníku

 - schválila převod částky 175.918,55 Kč z rezervního do investič-
ního fondu ZŠ a MŠ Nedvědice a použití této částky na úhradu 
části nákladů na opravu topení v budově B ZŠ Nedvědice

 - průběžně se zabývala přípravou rozpočtu městyse Nedvědice na 
rok 2015

 - schválila – jmenovala komisi pro otevírání obálek projektu 
„Protipovodňová opatření městyse Nedvědice“

 - průběžně projednávala stav realizace projektů „Parkoviště pro 
návštěvníky hradu Pernštejn“ a „Dětské hřiště, víceúčelové hři-
ště a sociální zázemí ZŠ Nedvědice – modernizace a vestavba“

 - schválila uzavření kupní smlouvy na pořízení terénního výjez-
dového automobilu pro SDH Nedvědice

 - schválila pronájem sokolovny pí. M. Exlové 1x týdně na cvičení 
za podmínek dle platného ceníku

 - schválila pronájem sokolovny SK Pernštejn Nedvědice na uspo-
řádání 9. fotbalového plesu dne 22. 2. 2015 za podmínek dle plat-
ného ceníku, současně schválila prominutí poplatku za pronájem

 - schválila podpis smlouvy na realizaci projektu „Protipovodňová 
opatření městyse Nedvědice“ s vítězem výběrového řízení spo-
lečností Bártek rozhlasy s.r.o., Valašské Meziříčí. Vysoutěžená 
cena 2.738.133,– Kč, dotace 2.438.885,– Kč, tedy spoluúčast 
městyse Nedvědice 299.248,– Kč

 - schválila úpravu platu ředitele ZŠ a MŠ Nedvědice, okres Brno 
- venkov, příspěvkové organizace

 - schválila smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK ag. č. 
026439/14/OŽP na hospodaření v lesích

 - schválila smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. 
027495/14/OKH na stavbu vodovodu na Pernštejně

 - doporučila ZMN uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene s JMK na pozemku p. č. 950/2 v k. ú. Nedvě-
dice v souvislosti s připravovanou stavbou kanalizace v lokalitě 
Ke Křížku

 - schválila stanovení úpravy provozu na pozemní účelové komu-
nikaci pro pěší a cyklisty v k. ú. Nedvědice u železničního pře-
jezdu v km 79,152 naproti zdravotnímu středisku

 - schválila jednací řád Rady městyse Nedvědice
 - schválila likvidaci nalezených a v zákonné lhůtě nevyzvednu-

tých předmětů
 - schválila uzavření smlouvy č. 027635 s Jihomoravským krajem 

o poskytnutí dotace na JSDH Nedvědice
Ing. Pavel Vejrosta

Ve dnech 10. a 11. 10. 2014 proběhly volby do zastupitelstev obcí.

V Nedvědici bylo dosaženo těchto výsledků:
Počet volených členů zastupitelstva 15
Počet osob zapsaných do výpisu ze seznamu voličů 1100
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 760
Počet odevzdaných úředních obálek 760
Počet platných hlasů 752
Počet platných hlasů (celkem pro všechny volební strany) 10 266
Celková volební účast v procentech 69,1

INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE NEDVĚDICE
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Kandidátní listina Hlasy
Počet

kandidátů

Přepočtený
základ dle 
počtu kan-

didátů

Přepočtená 
%

platných 
hlasů

Počet
mandátůčíslo název abs. v %

1 MY z Nedvědice 1 846 17,98 15 10 266,00 17,98 3

2 KDU-ČSL 1 480 14,42 15 10 266,00 14,41 2

3 Naše Nedvědice 3 895 37,94 15 10 266,00 37,94 6

4 ČSSD 1 020 9,94 15 10 266,00 9,93 1

5 Společně pro Nedvědici a Pernštejn 2 025 19,73 15 10 266,00 19,72 3

Výsledy voleb dle stran:

starosta
Ing. Vejrosta Pavel 
Naše Nedvědice 
408 hlasů

Ing. Přesličková 
Iveta 
MY z Nedvědice 
180 hlasů

radní
Ing. Soudek Michal 
Naše Nedvědice 
284 hlasů

Kocourek Jaromír, 
MSc.,MBA
Společně pro Nedvědici 
a Pernštejn 166 hlasů

Mgr. Punčochář Petr 
Naše Nedvědice 
290 hlasů

Ing. Čermáková 
Martina 
Naše Nedvědice 
289 hlasů

Konečný Petr 
Společně pro Nedvědici 
a Pernštejn 
245 hlasů

1. místostarostka
Ing. Trčková Ilona 
Naše Nedvědice 
346 hlasů

Dočekal Josef 
MY z Nedvědice 
233 hlasů

Mgr. Lukášková Ilona 
ČSSD 
194 hlasů

2. místostarosta
PhDr. Čermák Petr 
KDU-ČSL 
307 hlasů

Fliglová Dana 
MY z Nedvědice 
127 hlasů

Mgr. Nedoma Radek 
KDU-ČSL 
222 hlasů

radní 
Ing. Štarha Pavel, Ph.D 
Naše Nedvědice 
321 hlasů

Havlíček Libor 
Společně pro Nedvědici 
a Pernštejn 
181 hlasů

Zvolení členové Zastupitelstva městyse Nedvědice:

Zdena Kincová
Foto: Antonín Špaček
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Po osmileté odmlce jsem se těšil na nedělní koncert v kres-
lírně. Ano, kreslírna v Základní škole Nedvědice bývala pravidelně 
místem, kde se mohli diváci (a posluchači) přesvědčit, že přicháze-
jí stále noví a noví hudebníci i zpěváci, že ti, kdo účinkovali minu-
le, tentokrát už umějí opět o něco víc. Výkony dětí, žáků nedvědic-
ké třídy Základní umělecké školy Tišnov byly pokaždé příjemným 
pohlazením na duši každého vnímavého návštěvníka koncertu.

V neděli 23. listopadu 2014 přicházeli před čtrnáctou ho-
dinou návštěvníci ke kreslírně. Obvyklá atmosféra před vystou-
pením, plni očekávání byli jak účinkující, tak početné publikum. 
Koncert zahájila úvodním slovem Mirka Vašíčková. A pak už 
přicházeli účinkující jeden za druhým. Ti, kteří se věnují hudbě 
teprve krátce (Simona Červená, Monika Pokorná, Jakub Klusák, 
Natálie Štarhová, Kateřina Doležalová), a také hudebníci, kteří 
mají více zkušeností: Kristýna Lipovská, Iveta Loukotová, Pavel 
Pokorný, Simona Navrátilová, Barbora Jarošová, Miroslava Va-
šíčková, Petr Vašíček, Pavel Vejrosta, Simona Kožnarová, Natálie 
Nedomová. A po přestávce, kdy se předvedl soubor MINIMUSIC, 
koncert gradoval. Jednotlivé skladby uváděla opět velmi příjem-
ně Miroslava Vašíčková. Pětice zpěvaček (Miroslava Vašíčková, 
Barbora Jarošová, Monika Pokorná, Gabriela Havigerová, Simo-
na Navrátilová) spolu s účinkujícími na akordeony a elektronické 
klávesy (Simona Kožnarová, Kristýna Lipovská, Iveta Loukoto-
vá, Pavel Vejrosta, Pavel Pokorný, Petr Vašíček, Anna Večeřová, 
Tomáš Klusák) pod vedením paní učitelky Bohuslavy Nedomové 
předvedli výkon hodný mistrů. Všichni přítomní toto odpoledne 
ve škole museli být rádi, že se zúčastnili. Vždyť denně na nás 
z veřejných sdělovacích prostředků útočí zprávy, které nám často 

radost nepřinášejí. A tak potěšení z výkonů hudebníků, potěšení 
z koncertu, jehož jsme se ono nedělní odpoledne zúčastnili, nás 
jistě přesvědčilo, že stojí za to všímat si pozitivních věcí a událos-
tí kolem nás a nenechat se otravovat reportéry a redaktory, kteří 
jako kdyby neuměli nic jiného než hledat to špatné nebo aspoň 
konfliktní.

Devadesátiminutový koncert musel být příjemný i pro 
účinkující a jistě i pro jejich rodiče. Vždyť radost z čehokoliv, co 
se podaří, radost, která potěší i další lidi, je přece velkou radostí. 
A ještě (podstatná) maličkost: rodiče, kteří vedou své děti k hud-
bě, a vlastně k jakékoliv smysluplné zálibě, určitě moc dobře vědí, 
že je to prospěšné.

Petr Vejrosta

Začátkem roku 2015 bude končit platnost občanských prů-
kazů vydaných při změně hranic kraje, tj. v roce 2005. Vzhledem 
k velkému počtu občanů (cca 4500), jimž končí platnost občan-
ského průkazu, důrazně DOPORUČUJEME využít rezervač-
ní systém MěÚ Tišnov a objednat se přes internet (www.tisnov.
cz, rezervační systém…). Objednáváte si konkrétní den a hodi-
nu a budete mít jistotu, že v daný čas budete obslouženi. Pokud 
nemáte přístup k internetu, tak vám s objednáním pomůžeme na 
radnici v Nedvědici.

Žádost o nový občanský průkaz můžete podat nejdříve 
2 měsíce před koncem platnosti. Zhotovení nového občanského 
průkazu trvá asi 2 týdny až 30 dní. Fotografii nepotřebujete, pořídí 
ji pracovnice MěÚ při podávání žádosti, žádost vyplní v počítači 
a vy ji pouze podepíšete.
Náležitosti k vydání nového občanského průkazu:

 - dosavadní občanský průkaz (v případě již skončené platnosti 
OP je nutné předložit rodný list)

 - případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované 
do OP, které nejsou v dosavadním OP uvedeny:

 - změna rodinného stavu
 - sňatek – oddací list
 - rozvod – rozsudek soudu s vyznačením nabytí právní 

moci
 - ovdovění – úmrtní list

 - zápis titulu nebo vědecké hodnosti – doklad o jejich získání
Všechny tyto doklady musí být předloženy v originále 

nebo v ověřené kopii.
Případné dotazy na tel. čísle 549 439 770 (Tišnov) nebo 

566 566 132 (Nedvědice).
Zdena Kincová

Vážení spoluobčané,

ve spolupráci s místní základní školou bychom v průběhu 
roku 2015 rádi otevřeli počítačové kurzy pro začátečníky i mírně 
pokročilé.

Kurzy nebudou nijak věkově omezeny. Hlavním cílem 
kurzů bude uživatelská práce s počítačem, ovšem jejich náplň se 
může přizpůsobit zejména Vašim osobním požadavkům.

Kurzy budou probíhat v prostorách základní školy, při-
čemž je třeba mít vlastní notebook. Připojení k internetu bude ve 
škole zajištěno.

Nyní vše závisí na Vašem zájmu. V případě, že byste se kur-
zů rádi zúčastnili, přihlaste se, prosím, na Úřadu městyse Nedvědi-
ce a to nejpozději do 16. 1. 2015. Pokud se sejde dostatečný počet 
zájemců, budeme následně jednat ohledně vhodného termínu.

Zdena Kincová

PODZIMNÍ KONCERT

ZKONTROLUJTE SI PLATNOST OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ!!!

PRÁCE S POČÍTAČEM A INTERNETEM

Foto: Vladimír Štarha
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V roce 2009 se místní 
radnice rozhodla, že se pokusí 
uspořádat v zimních měsících 
nějaké zajímavé povídání pro 
spoluobčany. První beseda se 
uskutečnila v pátek 27. 11. 2009 
a hostem byl Ladislav Bartoš 
ml. Pomocí diapozitivů nás za-
vedl do Skandinávie. V té době 
se promítalo v zasedací místnosti 
radnice na bílou zeď, a protože se 
tenkrát sešlo více než 40 zvěda-
vých posluchačů, řekli jsme si, že 
v tom budeme pokračovat. Páteč-
ní podvečery se nám zdály jako 

dobrý čas pro tento druh činnosti, a tak jsme u nich zůstali. Během 
zimního období se nám podařilo uspořádat ještě další tři besedy, ale 
to už jsme si zapůjčili na promítání plátno, a s každou následující 
besedou se postupně zasedací místnost zaplňovala tak, že nám na 
radnici docházely židle. Museli jsme si tedy přiznat, že náš nápad 
místní zaujal, ale prostory radnice k tomuto účelu nevyhovují.

Větší prostory a více židlí nám nabídla základní škola. 
Současně se však objevil další problém. V době digitálních fotoa-
parátů už moc cestovatelů nefotí na diapozitivy, proto jsme začali 
zjišťovat, zda dokážeme zajistit plátno, notebook, projektor a vše 
technicky doladit. Tenkrát nám hodně pomohli Sedlářovi. Sami si 
veškeré potřebné vybavení zakoupili a téměř všechny besedy nám 
technicky zajišťují. Za to jim patří velký dík, protože bez nich 
bychom žádné páteční povídání nemohli uskutečnit.

Do dnešního dne se nám podařilo uspořádat 23 besed. 
A zde musíme poděkovat přátelům, známým a dalším spoluobča-
nům, kteří nám doporučují další cestovatele, o nichž vědí, že na-
vštívili nějakou neobvyklou destinaci, případně přinesou vizitku 
cestovatele, který měl besedu jinde, a my je následně oslovujeme 
a domlouváme podmínky. První besedy byly bez vstupného, ale 
postupně jsme zavedli vstupné dobrovolné, abychom mohli před-
nášejícím alespoň přispět na benzín, když k nám přijedou ze vzdá-
lenějších míst, a předat jim malou pozornost jako poděkování, že 
si na nás udělali čas a přišli.

Nyní nabízíme krátký výčet míst, kam jsme se na plátně 
podívali: Skandinávie, národní parky USA, jihovýchodní Sibiř 
a jezero Bajkal, expedice Mongolsko – Rusko, Alpy – Nízké a Vy-
soké Taury, Nový Zéland, Dolomity, rumunský Banát - dvakrát, 
Island, Kyrgyzstán, Britská Kolumbie, Nepál – království Mus-
tang, Peru, jižní Finsko, Francouzská Polynésie, Gruzie, Albánie, 
jižní Indie. Kromě cestování jsme ještě připravili besedy o českém 
vězeňství, o osudech rodiny Mittrowských a dvě besedy o knihách 
„Z Nedvědice také na Konec světa“ a “Zapomenutá sousedství“.

V únoru letošního roku jsme slíbili, že v listopadu budeme 
pokračovat. 7. 11. 2014 pro nás Roman Janusz ze skupiny Gorole 
připravil vyprávění s názvem „Hory Albánie – ráj na konci Evro-
py“. Multimediální projekce se stylovým hudebním pozadím sice 
trvala 1,5 hodiny, ale ten čas běžel tak rychle, že než jsme se nadá-
li, už bylo promítání u konce. Zapomenutá země na konci Evropy 
členy expedice nepřestala překvapovat. I přes jazykovou bariéru si 
zajistili nocleh, zeptali se na cestu a ochutnali místní speciality. Ne-
uvěřitelná pohostinnost Albánců proměnila expedici v kulinářský 
ráj. Tolik kávy a rakije prý cestovatelé nevypili za celý život. Po-
znali kontrasty katolické víry a islámu. Po cestách, které by nikdo 

z nás nenazval silnice, se proháněly mercedesy. Poznali Prokleté 
hory, kde se díky letité izolaci zachovala tradice krevní msty a pra-
stará kamenná architektura. Na kole projeli historickým Skadarem 
až ke Skadarskému jezeru a z této expedice si přivezli domů spous-
tu nových poznatků. My jsme se při sledování nádherných obráz-
ku, poslouchání hudby a zajímavém vyprávění na chvilku také pře-
nesli do této země a myslíme si, že kdo přišel, odcházel spokojený.

Další beseda se uskutečnila 28. 11. 2014. Cyklotremp Hon-
za Vlasák se vydal se svým kamarádem na cestu z Bombaje na jih 
Indie a my jsme měli možnost se seznámit s místy, kterými pro-
jížděli. Život lidí v těchto oblastech není jednoduchý a asi nikdo 
z nás by takto žít nechtěl. Když jsme viděli, v jakých příbytcích 
tam lidé žijí a jak to vypadá s hygienou, moc lákavě to pro nás 
neznělo. Doprava na silnicích je velice chaotická a má zvláštní 
pravidla, přednost má větší a je jedno, že jednou je to autobus, 
podruhé náklaďák anebo třeba slon či povoz tažený buvoly. Z vy-
právění jsme se například dozvěděli, že roztloukání kamení je vý-
hradně ženská práce, viděli jsme, co vše je možné nosit na hlavě, 
a tím nyní nemyslím čepice a klobouky, ale cihly, kamení, otýpky 
roští, vodu a spoustu dalších věcí, které je třeba někam přemístit. 
Nyní už víme, že prasata nepatří do chlívku, ale volně se pohy-
bují po ulicích, kravský trus je surovina se všestranným použi-
tím, při stanování ve volné přírodě si musíme dát pozor na kobry 
a štíry a cukrová třtina je lepší než všechny bonbony. Vyprávění 
bylo velice zajímavé a určitě si každý z této besedy odnesl nějaké 
nové poznatky. A protože Honza Vlasák je také spisovatel, který 
o svých cestách vydal již několik knih, tak někteří z této besedy 
odcházeli i s knihou, kterou si zde mohli zakoupit.

Následující beseda 9. 1. 2015 nás pozve na jachtu plující 
ve vlnách Karibiku.

Zdena Kincová

V sobotu 1. listopadu 2014 byl uspořádán doslova jubilej-
ní zájezd do Městského divadla Brno. Jeli jsme totiž podvacáté! 
Navštívili jsme hudební scénu a užili si muzikál Duch. Legen-
dární oscarový film, ve kterém v roce 1990 zazářili Patrick Swa-
yze, Demi Mooreová a Whoopi Goldbergová, převedlo Městské 
divadlo Brno pod režijním vedením Stanislava Moši do jevištní 
podoby jako teprve čtvrtá evropská scéna.

Ti, co vyprávění o lásce, která je silnější než smrt, znali 
z filmové verze, jistě čekali, jak si na divadle poradí s nepřeber-
ným množstvím triků, které příběhu dodávají tu pravou atmosfé-
ru. Jako vždy Městské divadlo nezklamalo a o speciální světelné, 
zvukové či digitální triky skutečně nebyla nouze. Nebyli jsme 
ochuzeni o procházení zavřenými dveřmi či zdí nebo levitování 
předmětů i lidí. Vrcholem těchto efektů byl moment, kdy se po 
jevišti neuvěřitelnou rychlostí „prohnal“ vlak metra.

Brněnské zpracování známé lovestory však jistě všechny 
okouzlilo i výborným hudebním provedením. V roli ústřední dvo-
jice Sama a Molly jsme viděli Dušana Vitázka a Svetlanu Janoto-
vou. Úžasně energickou černošskou šarlatánku Odu Mae ztvárnila 
Zdena Herfortová. V dalších rolích se představili například Robert 
Jícha, Milan Němec, Andrea Březinová nebo Stanislav Slovák.

Další zájezd na divadelní představení je naplánován na 
15. února příštího roku. Pojedeme na muzikál Noc na Karlštejně.

Kristýna Čermáková

BESEDY NEJEN O CESTOVÁNÍ

DUCH
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Fantom opery přinesl 
na scénu muzikálovou udá-
lost, na kterou Praha mnoho 
let čekala. Rozhodně diváky 
nezklame ohromující výprav-
ností i hudebními kvalitami, 
které jeho inscenování vyža-
duje.

Původní Fantom ope-
ry je variací tématu Kráska 
a zvíře v hávu gotického ro-
mánu. Jeho romantizující ver-
zi s hudbou Andrewa Lloyda 
Webera v současnosti řadíme 
k nejúspěšnějším divadelním 
muzikálům všech dob. Po dlouhých letech přichází i do České 
republiky, aby si zde vydobyl další vavříny slávy za vydatného 
přispění monumentální dekorace a úžasných kostýmů. Jsou po-
užívány nejefektnější jevištní proměny, nejdokonalejší scénické 
triky, je považován za největší divadelní show všech dob. V Ně-
mecku se hrál 15 let, v Japonsku 16 let.

Mezi muzikantskou a hereckou špičku, která byla vybrána 
po mnoha a mnoha výběrových řízeních, se zařadil náš rodák Voj-
ta Dinga v roli divadelního sluhy Opery Populaire. Požádal jsem 
Vojtu o rozhovor a on přesně ve svém skromném a přátelském 
stylu odpovídal.
Vojto, v Nedvědici je přijímán tvůj úspěch v tomto muzikálu 
s velkou přízní. Je to tvá první zkušenost s hudebním diva-
dlem?
Vážím si této přízně a všem za ni děkuji! Ano, jsem muzikálový 
začátečník, i když je pravda, že již dříve jsem měl možnost nazpí-
vat part ve studiové verzi muzikálu „Wangwana- údolí hvězd“. 
Jevištní práce je ale něco zcela jiného.
Jaká byla tvá očekávání stran tohoto projektu?
Byl to můj první muzikálový konkurz a já neměl ani ponětí, co 
přijde. Bral jsem to pouze jako novou zkušenost, a proto jsem 
neměl žádná očekávání. Mým jediným cílem bylo co nejlépe in-
terpretovat danou píseň. Skutečnost, že jsem byl přizván i na dal-
ší konkurzy, mě ujistila v jednom - nelimitovat se očekáváními 
a soustředit se pouze na danou chvíli.
Jsi trémista?
Zpočátku mě tréma věru drtila, ale častějším účinkováním před 
publikem jsem se ji naučil korigovat. Nyní jsem přesvědčen, že 
tréma by měla být přítomna v každé jevištní snaze, protože brání 
automatizaci projevu. Nutí interpreta překonat sebe sama a záro-
veň mu brání v tom, aby se stal lidským jukeboxem.
Jaké jsou vztahy mezi účinkujícími na této nejvyšší úrovni, je 
snaha si pomáhat?

Bez pokory a snahy si pomáhat by jakákoli divadelní snaha zřejmě 
vyústila v pouhou křeč a napudrovanou exhibici. K pochopení této 
skutečnosti nás vedl pan režisér a díky skvělému ansámblu dříčů 
a nadšenců tato inscenace stojí na poctivých základech.
Jaký je tvůj vztah k Nedvědici, když jsi stanul v centru české-
ho kulturního dění?
Karel Hašler vnímal Prahu coby bílou princeznu oděnou do her-
melínu. Musím mu dát za pravdu - Praha je věru noblesní dáma, ale 
Nedvědice ji z mého pohledu převyšuje. Jsem v ní totiž doma! To 
ona mě od dětství formovala, to ona se na mě při mých návratech 
usmívá jiskřičkami v očích mého synovce Jeníčka. Silueta Pern-
štejna - toho prastarého titána vrostlého do mramoru - mě vždy 
vítá na nádraží a spolu s ní zelené vrcholky a známé stezky. V je-
jím nitru odpočívá můj táta i můj bratranec - jsem tu rád…
Děkuji za rozhovor a přeji hodně štěstí a úspěchů do dalších let.

Jiří Šmíd

Je mi osobně velice líto, že v letošním předvánočním čase 
nebylo umožněno vystoupit oběma pěveckým sborům - Cvrčkům 
a PATRONu - v kostele sv. Kunhuty v Nedvědici s jejich tradičním 
vánočním koncertem.

Příznivci PATRONu nás mohli slyšet ve spojení s Orches-
trem Divadla Beze Jména při ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem na 
adventním koncertu 14. prosince v 15 hodin v kostele sv. Kunhuty 
v Nedvědici a v 18 hodin v kostele sv. Vavřince v Bystřici nad 
Pernštejnem.

Cvrčci vystoupí ve čtvrtek 18. prosince 2014 v 18 hodin 
v kreslírně ZŠ Nedvědice se zimním muzikálem Sněhulák hledá 
Sněhulačku.

Budu ráda, když oba sbory občanského sdružení ZpěvAhra 
podpoříte svojí účastí.

Petra Glosr Cvrkalová

Informujeme návštěvníky knihovny i ostatní spoluobčany o ně-
kterých knihách, kterými byl doplněn knižní fond naší knihovny:
Körnerová Hana Marie: Prosím vás, sestřičko… / 1. díl /
Körnerová Hana Marie: Děkuji sestřičko… / 2. díl /
Poledňáková Marie: Líbáš jako ďábel
Svěrák Zdeněk: Povídky
Keleová - Vasilková Táňa: Lék na smutek
Váňová Magda: Babí léto
Braunová Petra: Česká služka…
Janečková Klára: Deník Gréty Kaiserové
Monyová Simona: Jednou za život
Řeháčková Věra: Návraty do lázní
Forstych Frederick: Seznam smrti
Vondruška Vlastimil: Smrt ve Vratislavi
Vondruška Vlastimil: Ulička hanby
Fojtová Věra: Sanatorium smrti

Z výměnného fondu /Mk Kuřim/ máme v současné době 
zapůjčeno asi 150 knih.

Knihovnice Marie Opltová

VOJTA DINGA HRAJE A ZPÍVÁ VE SLAVNÉM MUZIKÁLU

LETOŠNÍ KONCERTY PATRONU 
A CVRČKŮ

KNIHOVNA MĚSTYSE NEDVĚDICE

Foto: archiv 
Vojtěcha Dingy
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V sobotu 13. září 2014 se sešla před nedvědickým hřbitovem skupinka 
odrostlých „kluků“ se sportovními taškami a kyticí oranžových květin.

Už poosmé jsme přišli za Jirkou. Na chvíli jsme se zastavili u jeho hro-
bu a kromě jiného jsme mu museli říct, že jdeme zase hrát basketbal. Abychom 
si na něj zavzpomínali a při tom potrápili těla, která rok od roku bolí víc a víc.

Tělocvična základní školy opět viděla zápas, který se přes vysoké na-
sazení a urputnost nesl v přátelském duchu a občasné fauly vždy skončily 
kamarádským poplácáním po zádech.

Jsme rádi, že tahle tradice funguje. A Jirka? Ten tu určitě taky byl – 
nahrával, střílel, radil. Bez něj by to prostě nešlo.

Tak zase za rok. Na závěr však ještě krátký „náborový“ text. Basketbal hra-
jeme celou zimu, ale jak přibývají roky, ubývá hráčů. Vy opravdu mladí kluci – 
zkuste se přidat a vždy v pátek od října do dubna prohnat s námi oranžový míč po 
modré podlaze tělocvičny.

Za všechny Jirkovy kamarády Petr Čermák

VZPOMÍNKA NA JIRKU MIKULECKÉHO

Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či úsporné 
zářivky je potřeba odevzdat k recyklaci. Ne všichni ale víme, proč 
a jaký je jejich další osud.

Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou důvo-
dů. Tím prvním je ochrana životního prostředí před nebezpečnou 
rtutí, která je v těchto výrobcích v malém množství obsažena. 
V jedné úsporné zářivce jde o 3–5 mg rtuti. Při mnohonásobně 
vyšších koncentracích může tato jedovatá látka poškodit nejen ži-
votní prostředí, ale i naše zdraví.

Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež 
u zářivek v současnosti dosahuje 95–100 %. Využitím recyklo-
vaných materiálů při další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin.

Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlovacích 

zařízení se od roku 2005 za-
bývá neziskový kolektivní 
systém EKOLAMP, která 
tyto služby zajišťuje i pro 
naši obec. Obyvatelé naší 
obce mohou nefunkční zá-
řivky zdarma odevzdávat 
na dvou místech s malou 
sběrnou nádobou (radni-
ce a vestibul obchodního 
domu) nebo v elektro ob-
chodě při nákupu nových.

Ze sběrných míst 
EKOLAMP sváží zářivky 
do specializovaných recy-
klačních firem, kde jsou 
z nich pro opětovné pou-
žití získávány především 
kovy, plasty, sklo a rtuť. 
Hliník, mosaz a další kovy 
se mohou znovu použít 
v kovovýrobě, například 
pro součástky jízdních kol. 
Z recyklovaných plastů 
jsou vyráběny zatravňovací 

dlaždice či plotové dílce. Vyčištěná rtuť je znovu využívána v prů-
myslové výrobě. Sklo ze zářivek se používá jako technický mate-
riál nebo i pro výrobu nových zářivek.

Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2014 recyklovalo 
více než 6 milionů zářivek a výbojek. To představuje 30 kg rtuti, 
která se díky zpětnému odběru nedostala do přírody. Bohužel stále 
téměř 60 % českých domácností nerecykluje a úsporné zářivky 
hází do komunálního odpadu. Právě vy můžete pomoci tuto situ-
aci změnit.

Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivka-
mi dočtete na www.ekolamp.cz.

PROČ SE RECYKLUJÍ NEFUNKČNÍ ÚSPORNÉ ZÁŘIVKY?

Foto: Jitka Mikulecká
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Když v září roku 1548, čtyři 
dny po svých jednašedesátých naro-
zeninách, zemřel pan Jan z Pernštej-
na, zvaný Bohatý, nejstaršímu z jeho 
tří synů bylo sotva dvacet let. Po otci 
zdědili rozsáhlý majetkový komplex, 
který však byl nesmírně zadlužený. 
A zatímco Jan z Pernštejna ještě vě-
noval správě svých statků osobní péči, 
samozřejmě za pomoci výkonného 
a dobře organizovaného aparátu úřed-
níků, jeho synové byli už v jiné situaci. 
Během půl století se změnilo mocen-
ské uspořádání a ekonomický systém 
země, a tím i postavení šlechty, která, 
pokud chtěla na moci participovat, 
musela se proměnit v panovníkovy 
dvořany, protože kariéru mohl udělat 
pouze ten, kdo byl u dvora a v blízkém 
okolí panovníka. Šlechtičtí magnáti 
jagellonské doby mohli ze svých ven-
kovských rezidencí, které se stávaly 
politickými centry, a zemských úřadů 
svým způsobem ovládat stavovský stát. Jejich potomci však byli 
nuceni přesunout se k panovnickým dvorům a jejich hlavním síd-
lem se stává městský palác. Ferdinand I. Habsburský vyvinul ne-
malou snahu připoutat mladou generaci šlechticů ke dvoru a zlo-
mit tak odpor, se kterým se setkával u jejich otců. Budoucnost synů 
Jana z Pernštejna byla předurčena už během jejich dětství, neboť 
po roce 1543 se Jan podvolil Ferdinandovu naléhání a smířil se se 
skutečností, že se z jeho synů stanou panovníkovi dvořané. Takže 
když zdědili pozemkový majetek, nejen že nerozuměli finančním 
a hospodářským operacím nutným při správě panství, ale ani se 
jim nemohli osobně věnovat, protože na svých panstvích nebyli 
přítomni. Neměli jinou možnost, než spoléhat na schopnost svých 
úředníků. Nákladný život při panovnickém dvoře a dlouhé cesty 
do zahraničí vyžadovaly značné peněžní náklady, a tak se padesá-
tá léta 16. století stala obdobím nejhlubšího finančního propadu, 
kdy se úvěrová krize mladých Pernštejnů vyhrotila do extrém-

ní podoby. Kromě 
objektivních příčin 
(dlouhodobé zadluže-
ní) měla i subjektivní 
příčiny a finanční ne-
kázeň vrchnosti k ní 
přispěla podstatnou 
měrou. Janovi syno-
vé v podstatě vůbec 
nerozuměli tomu, jak 
funguje systém šlech-
tického panství, od-
kud peníze přicházejí, 
jak se půjčují, protože 
nikdy neměli tu po-
třebu. Problémy řešili 
dopisem do finanční 
komory, že potřebují 
tolik a tolik dukátů, 
a úředníci měli za 

úkol je sehnat za jakoukoli cenu. Na druhé straně pokud si chtěli 
uchovat svoje společenské postavení, museli se zapojit do takzva-
né okázalé spotřeby a museli utrácet.

Přestože byl rodový majetek značně zadlužen, mladí Pern-
štejnové patřili v roce 1548 k nejbohatší zemské aristokracii. Veš-
kerá panství dočasně drželi ve společně spravovaném bratrském 
nedílu. Po otcově smrti se rozprodej velkých dominií na čas zasta-
vil, protože roku 1549 získali značnou finanční částku vyplacením 
zastaveného kladského hrabství a za panství Sádek, které jim při-
padlo po smrti jejich tety Bohunky. Doléhající finanční problémy 
se bratři pokusili řešit restrukturalizací úřednického aparátu sprá-
vy rozsáhlých panství, která byla svěřena do rukou regenta Petra 
Hamzy ze Zábědovic. Podle dohody měly být potřeby mladých 
pánů na reprezentaci a cestovní náklady kryty výnosy z morav-
ských dominií, zatímco výnosy českých panství měly sloužit na 
splátky úroků a postupné umořování dlužných částek. Náklady Ja-
roslava a Vratislava se však ukázaly mnohem vyšší, dohoda brzy 
přestala platit a začala se rozprodávat jednotlivá panství. Nerov-
noměrné odčerpávání finanční hotovosti ze společného majetku 
vyvolalo mezi bratry spory, které v roce 1552 vyústily v žádost 
nejmladšího Vojtěcha o postoupení jeho části dědictví. Jaroslav 
a Vratislav zůstali v majetkovém nedílu ještě další tři roky. V le-
tech 1552 – 1555 museli prodat rozlehlá a výnosná panství Helf-
štejn a Velké Meziříčí. O zbylý majetek se rozdělili roku 1555.

JAROSLAV Z PERNŠTEJNA 
(14. 11. 1528 – 27. 7. 1560)

Jaroslav měl veškeré předpoklady k tomu, aby udělal záři-
vou kariéru. Prvorozený syn se skvělým původem, relativně boha-
tý, vzdělaný intelektuál své doby se zajímavými styky s italskými 
humanistickými kruhy patřil k nejoblíbenějším dvořanům krále 
Ferdinanda, kterému sloužil jako komorník. Jako nejstarší syn na-
venek reprezentoval rod a bohužel od samého počátku ne příliš 
šťastně. Mnoho dřívějších pernštejnských přívrženců pobouřila 

RENESANČNÍ KAVALÍŘIPÁNI Z PERNŠTEJNA

Pernštejn – obraz zobrazující stav ve 2. pol. 16. stol.
Foto: archiv hradu Pernštejn

Jaroslav z Pernštejna 
v dětském věku
Foto: archiv hradu Pernštejn
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politicky motivovaná aféra okolo sňatku jejich sestry Kateřiny 
v roce 1550, kdy Jaroslav jednostranně vypověděl staré svatební 
smlouvy s pány z Lipé a Kateřinu provdal za mladého rakouské-
ho hraběte Eka ze Salmu. Konzervativní domácí šlechta sledova-
la s neskrývanou nedůvěrou Jaroslavovu kariéru u dvora a jeho 
orientaci na rakouské a uherské panstvo. V roce 1552 se oženil 
s Alžbětou Thurzovou z Bethlenfalvy, dcerou své nevlastní mat-
ky, se kterou byl zasnouben již za otcova života. Stejně jako otec 
se ženil především s majetkem a oba potkal stejný osud – man-
želství nebyla šťastná, nevzešli z nich žádní potomci a nepřinesla 
Pernštejnům majetkový prospěch. Po majetkovém oddělení bratrů 
v roce 1555 prodal Jaroslav zbytek liticko-potštejnského panství, 
ale finanční problémy ho neopustily. Řešil je tím, že dával úřední-
kům stále větší pravomoci při finančních operacích a zejména při 
prodeji jednotlivých statků či celých panství. Spousta podvodníků 
z řad domácí šlechty a lichvářů jeho problémů využila a půjčovala 
mu za nesmírně nevýhodných a lichvářských podmínek. Jaroslav 
na ně přistupoval, protože byl v naprosto zoufalé situaci a potře-
boval peníze. Jeho finanční hospodaření spělo k velké aféře, kte-
rá svého času zpochybnila celý systém úvěrové politiky, tak jako 
dnes působí pád významné banky.

Jeho pád pak byl skutečně rychlý a monstrózní. V roce 
1558 mu z rodového dědictví nezbylo nic než pardubické pan-
ství, na které byla uvalena věřitelská správa. Výnosy jednoho 
z největších panství v Čechách však brzy nestačily krýt ani úroky 
z dlužných částek a se svými nároky se začali ozývat věřitelé ze 
zahraničí. Jaroslav situaci psychicky nezvládl a před dluhy utekl 
do milované Itálie. Jeho majetek zabrali věřitelé a problémy za 
něj musel řešit bratr Vratislav. Jaroslav z Pernštejna se do Čech 
už nikdy nevrátil, odjel do Uher na statky své manželky, kde pár 
týdnů po prodeji Pardubic zemřel bez známek jakýchkoliv fyzic-
kých problémů.

Vzniklou finanční aféru nakonec na přímluvu pana Vra-
tislava vyřešil panovník. Koupil Pardubice, na kterých za Jaro-
slavova života sám rád pobýval a které byly velmi reprezentativ-
ním sídlem a velkým a výnosným panstvím pro následníka trůnu 
arciknížete Maxmiliána, a zavázal se uhradit Jaroslavovy dluhy. 
Tato aféra velmi poškodila prestiž Pernštejnů a sám Jaroslav, který 
dříve proslul jako mimořádně vzdělaný aristokrat, štědrý mece-
náš a podporovatel renesančního umění a literatury, za ni zaplatil 
životem a pověstí hýřilce a marnotratníka.

VOJTĚCH Z PERNŠTEJNA
(7. 10. 1532 – 17. 7. 1561)

Protipólem nešťastného pana Jaroslava byl jeho nejmladší 
bratr Vojtěch. Vyšší vzdělání, jazykové znalosti a zkušenosti ze 
života u dvora získal ve Vídni a jako patnáctiletý byl roku 1548 
přijat k pražskému dvoru arciknížete Ferdinanda, tehdy českého 
místodržícího, kde měla začít jeho politická kariéra. Z dochované 
korespondence lze soudit, že mladému Vojtěchovi na rozdíl od 
jeho starších bratří nepřipadala služba členům panovnické rodi-
ny jako nejlepší náplň jeho mladých let a ode dvora odešel. Na 
krátkou dobu byl bratry pověřen správou společného majetku, ale 
ani v oficiálním písemném projevu nedodržoval zásady formální 
dvorské etikety, a proto v roce 1550 raději svěřili majetkoprávní 
agendu profesionálním úředníkům. Brzy začal Vojtěch bratry kri-
tizovat, a v tom se shodoval s většinou tradiční moravské šlechty, 
za značné neproduktivní výdaje, které plynuly ze společného ma-
jetku na jejich zahraniční cesty, reprezentaci a zábavu u dvora. Již 
v roce 1552 požádal o vydání svého zděděného podílu. Původně 
chtěl sídlit na Pardubicích, nakonec zvolil blok panství v centru 
Moravy se sídlem v Prostějově. Na rozdíl od starších bratrů se 
mu podařilo udržet zděděné úvěrové zatížení na přijatelné úrovni 
a vyhnout se tak nuceným prodejům. Ve snaze udržet stará rodová 
panství v roce 1556 získal od Vratislava panství Pernštejn výmě-
nou za Křižanov a Tovačov.

Jako jediný ze synů Jana z Pernštejna zůstal při víře pod-
obojí. Jeho moravská panství byla tradičními centry jednoty bra-
trské, s jejímž učením však Vojtěch nesouhlasil a formou teolo-
gických spisů tištěných v Prostějově s ní vedl náboženský spor. 
Jeho teologická aktivita nakonec dospěla do stádia, kdy se pokusil 
v Prostějově založit vlastní náboženské společenství, do jehož 
čela se formálně sám postavil. Oženil se s dívkou z domácího rodu 
Kateřinou Kostkovou z Postupic, se kterou měl však stálé věrouč-
né spory, protože tvrdošíjně setrvávala ve víře jednoty bratrské. 
Z manželství vzešel jediný potomek, dcera Hedvika. Když v roce 
1561 ve svých devětadvaceti letech zemřel, zdědil všechen jeho 
majetek poslední žijící z bratří Vratislav.

Z knih: Petr Vorel: Páni z Pernštejna – Vzestup a pád rodu 
zubří hlavy v dějinách Čech a Moravy, vydané nakladatelstvím 
Rybka Publishers v Praze roku 2012; Vladimír Hrubý: Pozdní goti-
ka a raná renesance v Pardubicích v letech 1491 - 1548, vydalo na-
kladatelství Helios v roce 2003; vybrala a upravila Eva ŠkrabalováJaroslav z Pernštejna dle Paprockého, dřevoryt

Vojtěch z Pernštejna dle Paprockého, dřevoryt
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Zima se hlásí o slovo, blíží se nejkrásnější svátky roku. 
My lidé si začneme dopřávat o vánočních svátcích spoustu dobrot. 
Určitě nebudeme strádat…, ale co ostatní živí tvorové okolo nás? 
Ti mají naopak čas nouze a bídy. S postupujícím zimním obdobím 
jim bude čím dál tím víc scházet přirozená potrava v podobě se-
menných plodů, hmyzu a jejich larev, vajíček. Ano, ptáci z řádu 
pěvců jsou nejčastější skupinou živočichů, kterým v zimním ob-
dobí pomáháme přikrmováním v čase nedostatku potravy.

Nejběžnějšími návštěvníky u krmítka jsou sýkory - ko-
ňadra, modřinka, babka, úhelníček. To jsou v uvedeném pořadí 
nejčetnější druhy sýkor, kterým přikrmováním v zimním období 
nejvíce pomáháme. Opravdu pomáháme?

Drtivá většina z nás moc dobře ví, co patří do krmítek 
a hlavně co tam nesmí nikdy přijít! Ten, kdo chce připravit ty 
nejlepší pochutiny pro sýkory, brhlíky, hýly, dlasky, strakapoudy, 
mlynaříky, zvonky, čížky, stehlíky, dává do krmítka slunečnice, 
plody vlašských ořechů, hovězí lůj. Sýkory koňadry a modřinky 
pak také velmi milují lojové koule, které můžeme rozvěsit i po 
větvích stromů. Pěnkavy, vrabci, hrdličky, jíkavci si pochutnají 
na všech ostatních semenech trav a plevelů. Kosi, kvíčaly a br-
koslavi mají zase nejraději jablíčka. Všichni jmenovaní ptáčci se 
nebudou zlobit, najdou-li v krmítku tvrdý rohlík, vařené nesolené 
brambory, strouhanku nebo piškot. U těchto potravin ale velký 
pozor. Zásadou je, aby tyto ptačí pochutiny nebyly plesnivé nebo 
mokré. Proto platí pravidlo: Kdo denně nepřichází ke krmítku, ať 
tyto druhy potravy do krmítka raději nedává a přikrmuje pouze 
semeny.

Tímto se dostáváme k zásadám, co do krmítek nikdy nesmí přijít!
 - potraviny z kuchyně ochucené solí či kořením, včetně loje! 

(např. z polévky)
 - zbytky jídel z kuchyně
 - mokré a plesnivé krmivo (zde pozor na stará jádra vlašských 

ořechů)
 - přepalované tuky použité do závěsných zvonků nebo koulí
 - cukroví, zákusky
 - chléb, těstoviny

Pamatujme na jednu zásadu. Staré potraviny nebo krmiva, které 
bychom sami nechtěli konzumovat, nenabízejme k potravě ani ptákům.

Pravidla, která jsem jmenoval, většině z vás nejsou ničím 
novým. Každý rok je opakují v informačních médiích. Velmi málo 
informací ovšem máme o vhodném umístění krmítek. Hejna krmí-
cích se ptáků pochopitelně přitahují i jejich nepřátele - predátory. 
Pokud zaútočí do okolí krmítka krahujec, ve vzácném případě i je-
střáb, nemáme z toho žádnou radost. To ovšem patří k běžným zá-
konům přírody. Mnohem větší katastrofou je útok kočky domácí. 
Ta umí ve svém teritoriu nadělat přímo masakr. Na rozdíl od kra-
hujce je v okolí krmítka neustále den co den a prostředí u krmítka 
velmi dobře zná. Je proto důležité pamatovat na zásady pro umís-
tění krmítka. Jak jsem se již zmínil, drobní pěvci mají nepřátele 
jak vzdušné tak i pozemní. Ten, kdo sleduje často dění u krmítka, 
jistě nejednou zpozoroval varovné hlasové projevy ptáků na blí-
žící se nebezpečí. Jiný hlas vydávají ptáci, blíží-li se nebezpečí ze 
vzduchu (dravci) nebo po zemi (kočky, psi, lidé…). Nezapomínej-
me proto ani my, že ptákům u krmítka hrozí nebezpečí ze vzduchu 
i ze země. Proti dravcům je nejvhodnější umístění krmítka ve ve-
lice hustém stromoví, kdy větve stromů a keřů znesnadňují útok 
ze vzduchu a napadeným ptákům poskytují úkryt. Hustý podrost 

křovin naopak velice vyhovuje kočkám, které zde využívají při-
rozeného úkrytu a na bezbranné ptáky pak lehce zaútočí. Ptákům 
hodně často vypadne ze zobáku semeno slunečnice, které končí 
v hustém podrostu. Stačí jeden den, kdy do krmítka nenasypeme, 
a ptáci zvyklí na pravidelný přísun potravy hledají potravu v oko-
lí. Možná, že si vzpomenou, že jim včera vypadlo semínko právě 
do hustého křoví nedaleko krmítka. Tehdy se stávají lehkou kořistí 
číhající kočky.

Ideální je umístit krmítko na zahradě, dvoře, volném pro-
stranství, kde v okruhu 3 - 5 metrů nebude žádná pozemní pře-
kážka - keř, stavební nebo terénní prvek, který umožní úkryt 
pozemním predátorům. Optimální výška nad zemí je 2 metry, ta 
bezpečně zabrání i útoku skákající kočky. Velice vhodné, ba přímo 
nutné, je, aby ptáci měli u krmítka přirozený úkryt v podobě stro-
mů. Jako nejlepší se jeví jehličnaté stromy, husté ovocné stromy, 
keře bez větvoví až k zemi neumožňující úkryt kočkám. V kraj-
ním případě jsou vhodné i túje, ale ty využívají většinou pouze 
vrabci a kosi. Nejčetnější hosté u krmítka sýkory tuto dřevinu pří-
liš oblíbenou nemají. Také ti z vás, kdo umístí krmítko na parapet 
okna, nezapomeňte, aby na zemi pod krmítkem nebylo prostředí 
vhodné pro úkryt koček. Dominantní ptáci u krmítka jako kosi, 
zvonci, dlasci, vrabci s oblibou vyhazují obsah krmítek na zem, 
kde čekají sýkory, ale i kočky.

Na závěr pak zodpovězme otázku, kdy přikrmovat? Na 
podzim začínáme na přelomu října a listopadu. V případě mrazů 
či sněžení pochopitelně i dříve. Začátek přikrmování ale není tak 
důležitý jako konec. Na podzim si ptáci najdou ještě spoustu po-
travy přirozené, na jaře už tomu tak není. Proto je velmi důležité 
nepřestat krmit za pěkného počasí ani v únoru či březnu. To mají 
ptáci největší nouzi. Konec přikrmování je velmi snadný. Obsah 
krmítka přestane mizet, zimní hejna ptáků se rozpadají. Tažní ptá-
ci odlétají na hnízdiště, stálí vytvářejí hnízdní páry a obsazují teri-
toria pro stavbu hnízda.

Přeji všem nevšední zážitky při pozorování ptáků v zim-
ním období a šťastnou volbu při umístění krmítka.

Dušan Rossi

V pátek 5. září 2014 proběhlo slavnostní otevření volno-
časového centra Freedom Art v Nedvědici. V současné době se 
náplň volného času stává poměrně problematickou záležitostí. 
V nově zrekonstruovaných prostorách byly proto vytvořeny dvě 
velké třídy, které nabízejí bezpočet možností k realizaci zajíma-
vých mimoškolních aktivit. Chcete si zacvičit, zazpívat, prohlou-
bit znalost angličtiny či jen tak v klidu relaxovat u výtvarné čin-
nosti? Přijďte mezi nás! Kompletní nabídku kurzů centra Freedom 
Art najdete na www.freedomart.cz.

tým lektorů Freedom Art

Prodám les v k. ú. Doubravník v těžební zralosti, 1,1 ha, 
80 % dub, 20 % bor. Tel.: 603 822 755

V NEDVĚDICI SE OTEVŘELA 
CESTA K AKTIVNÍMU TRÁVENÍ 

VOLNÉHO ČASU

INZERCE

KRMIT ČI NEKRMIT, POMÁHAT ČI ŠKODIT?
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Pokračujeme druhou částí vzpomínek na Velkou válku 
1914 - 1918 podle záznamů zdejšího kronikáře Jana Rosího, kte-
rý využil podkladů a poznámek svého kronikářského předchůdce 
Josefa Skoumala.

Válka si již od počátku vybírala krutou daň i mezi naruko-
vanými vojáky z Nedvědice. Přibývalo vdov a sirotků, ženy, ro-
diče a přátelé se chvěli v úzkosti o osud svých milých v neznámé 
dáli. Byli rádi, dokud od nich přicházely aspoň červenavé dopisni-
ce označené „Feldpost“ (polní pošta), bez údaje místa, oznamující 
jen kuse, že jsou posud zdrávi a jinak jen to, co cenzura připustila.

Válka byla peklem, kterému nebylo možno jen tak unik-
nout. Do nejhorších pozic byli posíláni zvláště ti, kteří ve svém 
průkazu byli označeni červeným p.v. - „politisch verdächtig“ (po-
liticky podezřelý). S těmito vojáky bylo surově zacházeno, byli 
ponižováni, byl jim odpírán volný pohyb a podobně. Patřili k nim 
z Nedvědice i předáci zdejšího Sokola: Bohumil Vejpustek, Anto-
nín Jeřábek, Jaroslav Hutař a Metoděj Vendolský.

Touha uniknout z rakouského otroctví vedla mnohé k pře-
chodu do zajetí, když se naskytla příležitost. Od nás dostalo se 
takovým způsobem kolem čtyř desítek mužů na druhou stranu 
fronty. Byli drženi v zajateckých táborech jak v Rusku, tak i v Itá-
lii. Byli umísťováni do různých továren a venkovských hospo-
dářských statků. Tam k nim pronikly osvobozenecké ideje vůdců 
našeho národního odboje, tam se dozvěděli o tvoření českoslo-
venských legií.

Mezery vzniklé ztrátami padlých, těžce zraněných, one-
mocnělých a zajatých byly vyplňovány mobilizací dalších roční-
ků. 21. srpna 1914 byla vyhlášena mobilizace pro muže 38 - 42 
let. Za deset dnů vyhlášena všeobecná mobilizace. 7. dubna 1916 
došlo i na osmnáctileté. V Nedvědici bylo ze 14 mladíků uznáno 
za způsobilé a povoláno k vojenské službě deset. Dne 24. květ-
na 1916 bylo v Nedvědici ze 60 domobranců ve věku 19 - 50 let 
odvedeno 11. Odvodům nebylo konce.

Na válečném poli se zprvu očekával obrovský nápor Rusů 
valících se od Karpat. Mezi obyvateli se objevily ruské letáky sli-
bující pomoc Čechům a Moravanům. Jejich šiřitelé i pouzí pře-
chovávači byli krutě stíháni. Velké vzrušení způsobilo, když byl 
i zdejší studující práv Klement Kutta pro takovýto „velezrádný 
čin“ odsouzen k trestu smrti, až koncem války se ve vězení dočkal 
amnestie. Očekávání, že „ruský válec“ učiní do Vánoc 1914 ko-
nec válce, se nesplnilo.

Vydržování ohromné armády, přičemž mnoho zásob pod-
léhalo zkáze, vedlo v roce 1915 k nucenému odvádění obilí, bram-
bor a později i dobytka. Byly úředně zřízeny „rekviziční komise“, 
kterým bylo uloženo za doprovodu čety vojáků přísně prohledat 
dům od domu, sýpky, půdy, sklepy a jiné, aby žádný úkryt neušel 
pozornosti. Mnozí učitelé na venkově ze zbylých nevojáků museli 
na týdny nechat školy a chodit jako komisaři s odhadci po stave-
ních. Pro spotřebitele bez polí byly pak od 11. dubna 1915 vydá-
vány lístky, kolik chleba nebo chlebové mouky je kdo oprávněn 
odebrat z obchodů. Příděly byly vyměřovány skromně a mnohdy 
ani nestačily.

Nedostatečně byli stravováni i vojáci. Vojenská správa se 
přitom tvářila velmi starostlivě a lidumilně. Vyzývala školy, aby 
sbíraly listí ostružinové a jahodové a sušené je odváděly vojá-
kům na čaj. V roce 1915 odeslala zdejší škola 17 kg suchého listí, 
v roce 1917 již 25 kg. Na Vánoce 1916 vypravila škola 78 balíků 
dárků pro vojáky, mimo to jim žákyně upletly na zimu 22 šálů, 30 
párů nátepniček a 37 párů vlněných holení.

Také kovy na výrobu zbraní, zvláště měď a mosaz, hledalo 
mocnářství po našich domácnostech a zabavovalo hmoždíře, mě-
děné mísy, pánve, kotly a podobné. Zrekvírovány byly i dva menší 
zvony v našem kostele, a to umíráček a klekáník.

Muži byli na frontě a o veškeré hospodářství se musely 
starat ženy. Ke chvále mnohých žen dodává kronikář, že samy do-

I. SVĚTOVÁ VÁLKA A NEDVĚDICE

Snímky z fronty 
– Gorica na hranicích Slovinska a Itálie 1916
Foto: archiv Antonína Špačka
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Pokračujeme ve zveřejňování textů pamětních listin, ulo-
žených v tzv. makovici věže kostela sv. Kunhuty v Nedvědici. 
Tentokrát přinášíme upravený opis listiny z roku 1925.

PAMĚTNÍ SPIS
Dne 5. 10. 1925 začal pan architekt Jaroslav Hutař, stavitel 

v Nedvědici, opravovat zdejší chrám Páně sv. Kunhuty.
Pokryl věž novým rukodělným šindelem (Státní Památko-

vý úřad v Brně plechem krýt věž nedovolil), provedl novou římsu 
z levé strany kostela (stará římsa při vyzdvihování starých trámů 
se zřítila; byla značně odkloněna od zdi tlakem shnilých trámů na 
římsu), opravil kostelní střechu, jakož i kostel zvenku.

Co se kostelní vazby týká, má nastat buď důkladná oprava 
spodní (trámová), nebo nová vazba; o tom dosud technické oddělení 
mor. zem. správy politické v Brně do dne uložení těchto listin do věžní 
báně (listiny uloženy do věžní báně dne 19. listopadu 1925) po dů-
kladném šetření nerozhodlo. Tato oprava má se provést na jaře 1926.

Hvězda na vrcholku věže, na níž byl upevněn hromosvod, 
byla nahrazena křížem.

Předsedou kostelního konkurenčního výboru Nedvědické-
ho byl pan Josef Prokůpek, rolník ve Smrčku. Patronátním repre-
sentantem byl pan Alfred Neubauer, statkář v Nedvědici.
Členy kost. konkurenčního výboru Nedvědického byli pánové:

Josef Prokůpek, rolník ve Smrčku
Alfred Neubauer, statkář v Nedvědici
Jaroslav Hutař, stavitel v Nedvědici
Jan Humpolíček, rolník v Kovářové
Josef Patloka, rolník v Býšovci
Josef Bajer, rolník ve Chlébském
a Rudolf Neuschl, farář v Nedvědici

Starostou obce Nedvědice byl pan Ladislav Veselský, odborný uči-
tel v Nedvědici. Ředitelem měšťanské a obecné školy v Nedvědici 
byl pan Stanislav Bím, rodák z Lomnice nad Popelkou.
Toho času byl papežem Pius XI., biskupem brněnským: dr. Nor-
bert Jan Klein; farářem v Nedvědici byl toho času: Rudolf Neu-
schl, rodák z Krásného (pol. okres Nové Město na Mor.).
Děkanem lomnickým vdp. František Minařík, farář v Lomnici 
u Tišnova.
Presidentem republiky Československé byl toho času T. G. Masaryk.
Plechové krabičky, v nichž listiny tyto jsou uloženy, zhotovil 
ochotně pan Bedřich Jokl, zámečnický mistr v Nedvědici.
 

Bože chraň farnost Nedvědickou, jakož i všechny farníky 
v ní přebývající, zdejší chrám Páně sv. Kunhuty, jakož i milou 
Moravu a celou republiku Československou.
V Nedvědici pod Pernštejnem dne 19. listopadu 1925.
Rudolf Neuschl, farář

Upravil Antonín Špaček

vedly hospodářství v té době obstarat. Nejednou bylo vidět ženy 
s potahem obratně zacházet i v polní práci zastat muže.

Výsledek války byl pro obyčejný lid stále v nedohlednu 
a nejistý. Postupně ale i do Nedvědice přicházely zprávy o po-
stupném rozkladu německo - rakouské moci. Všichni si zde přáli, 
aby tento vývoj trval až do úplného zhroucení ústředních států, 
zvláště obávaného Německa. Zprávy o zahraničním odboji Masa-
rykově a jeho družiny byly velmi přísně zatajovány. Teprve projev 
českých spisovatelů v čele s Jiráskem a pak slavnostně pronesená 
přísaha našich poslanců přinesly nový osvěžující proud života, 
po letech obav a úzkostí si občané Nedvědice zhluboka vydech-

li. Překvapující pak bylo Wilsonovo rozhodnutí o vítězství ideje 
sebeurčení národů a rázem nato nevýslovně blahá zvěst o prohlá-
šení samostatného československého státu zaplavila srdce všech 
vlastenců. Dne 29. října 1918 v 10 hodin dopoledne vyběhl z kan-
celáře nedvědické pošty poštmistr Alois Pokorný, na plné kolo 
rozesmátý, a četl telegram Národního výboru: „Samostatný stát 
československý vstoupil v život“.

Závěr popisu událostí I. světové války v Nedvědici s uve-
dením zdejších obětí přineseme v příštím čísle Zpravodaje.

Jiří Šmíd

PAMĚTNÍ LISTINY V MAKOVICI KOSTELA SV. KUNHUTY

Demonstrace na Václavském náměstí 28.10.1918
Foto: Wikipedia

Ukázka dopisnice polní pošty

Ukázka textu listiny z roku 1925
Foto: Antonín Špaček
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V soutěžním ročníku 2014-2015 má klub v pravidelných 
soutěžích šest družstev. Všechna mládežnická působí v krajských 
soutěžích kraje Vysočina, muži v okresním přeboru okresu Žďár 
n. S. Především u mládežnických družstev se klub dlouhodobě 
potýká s nedostatkem hráčů, a proto je nutná úzká spolupráce 
s některými okolními kluby. Velmi si považujeme výborné spo-
lupráce s TJ Věchnov, SK Rožná a AFK Tišnov. Bez hráčů těchto 
klubů bychom nebyli schopni naše družstva do krajských soutě-
ží vůbec přihlásit. Kritická situace s nedostatkem hráčů se týká 
chlapců ročníků narození 2002 a 2004, proto dlouhodobě hledáme 
a rádi přivítáme nové adepty kopané nejen uvedených ročníků.

Na přelomu října a listopadu skončila pro všechna družstva 
podzimní část soutěží. Jak vyplývá z konečných tabulek, nevedla si 
naše družstva v silné konkurenci týmů z větších a velkých měst špatně. 
S blížícím se koncem roku bychom chtěli poděkovat za celoroční prá-
ci a činnost všem hráčům, rodičům, trenérům a ostatním činovníkům. 
Výše uvedeným okolním klubům děkujeme za perfektní spolupráci 
a věříme v její oboustrannou prospěšnost. Za podporu děkujeme všem 
sponzorům a za podporu nejen finanční rovněž městysi Nedvědice.

Za výbor SK Pernštejn Nedvědice 
Jiří Mitáš

mladší žáci – krajský přebor – tabulka po podzimu 2014

dorost - krajská I.třída, skupina B – tabulka po podzimu 2014

starší žáci – krajský přebor – tabulka po podzimu 2014

starší přípravka – krajský přebor – tabulka po podzimu 2014

trenér: Antonín Pivovarčík | ved. družstva: Jiří Mitáš

trenéři: Pavel Procházka, Martin Šikula | ved. družstva: Petr Pokorný trenér: Radomír Hájek | ved. družstva: Miroslav Jedlička

trenér: Pavel Juračka | ved. družstva: Pavel Vejrosta

SK PERNŠTEJN NEDVĚDICE – KOPANÁ

klub U. V. R. P. skóre B PR.
1. FK Pelhřimov 11 10 0 1 82 : 11 30 + 12
2. SFK Vrchovina N. Město n. M. 11 10 0 1 63 : 11 30 + 12
3. FC Žďas Žďár n. Sázavou 11 8 1 2 71 : 12 25 + 7
4. HFK Třebíč 11 7 1 3 36 : 17 22 + 10
5. TJ Sokol Bedřichov 11 6 2 3 32 : 15 20 + 5
6. SK Huhtamaki Okříšky 11 6 0 5 35 : 42 18 + 3
7. TJ Slavoj Polná 11 4 0 7 17 : 32 12 - 9
8. FC Spartak Velká Bíteš 11 3 1 7 22 : 32 10 - 5
9. SK Pernštejn Nedvědice 11 3 1 7 19 : 49 10 - 8

10. AFC Humpolec 11 3 0 8 20 : 57 9 - 6
11. Tatran Ždírec n. Doubravou 11 2 0 9 14 : 72 6 - 12
12. SK Moravské Budějovice 11 1 0 10 13 : 74 3 - 12

klub U. V. R. P. skóre B PR.
1. FK Pelhřimov 11 11 0 0 48 : 9 33 + 15
2. SFK Vrchovina N. Město n. M. 11 9 0 2 48 : 9 27 + 9
3. SK Huhtamaki Okříšky 11 7 1 3 46 : 18 22 + 7
4. TJ Sokol Bedřichov 11 7 1 3 23 : 10 22 + 7
5. FC Žďár nad Sázavou 11 6 1 4 40 : 20 19 + 1
6. SK Pernštejn Nedvědice 11 5 2 4 14 : 15 17 - 1
7. AFC Humpolec 11 2 4 5 8 : 15 10 - 5
8. TJ Slavoj Polná 11 2 4 5 17 : 35 10 - 11
9. HFK Třebíč 11 3 1 7 14 : 41 10 - 2

10. SK Moravské Budějovice 11 2 3 6 13 : 26 9 - 6
11. Tatran Ždírec n. Doubravou 11 2 1 8 13 : 34 7 - 11
12. FC Spartak Velká Bíteš 11 1 0 10 4 : 56 3 - 12

klub U. V. R. P. skóre B PR.
1. TJ Strážek 11 8 1 2 43 : 20 25 + 7
2. TJ Nová Ves u N. Města n. M. 11 7 1 3 43 : 23 22 + 7
3. SK Pernštejn Nedvědice 11 6 2 3 23 : 15 20 + 2
4. TJ Destrukce Jaroměřice n. R. 11 6 2 3 21 : 20 20 + 2
5. SK FC Křižanov 11 5 4 2 29 : 26 19 + 4
6. Sokol Želetava 11 5 2 4 13 : 20 17 + 2
7. Sokol Výčapy 11 4 4 3 28 : 22 16 + 1
8. SK Huhtamaki Okříšky 11 4 3 4 28 : 20 15 - 3
9. TJ Sokol Stařeč 11 4 1 6 25 : 28 13 - 5

10. SK Fotbalová škola Třebíč 11 2 1 8 19 : 29 7 - 8
11. FC Spartak Velká Bíteš 11 2 1 8 8 : 27 7 - 8
12. TJ Sokol Radostín n. O. 11 2 0 9 20 : 50 6 - 12

klub U. V. R. P. skóre B PR.
1. FC Velké Meziříčí 32 25 2 5 346 : 145 77 + 23
2. FK Pelhřimov 32 22 3 7 218: 134 69 + 33
3. SK Fotbalová škola Třebíč 32 22 2 8 354 : 190 68 + 20
4. FC Slovan Havlíčkův Brod 32 17 1 14 258 : 199 52 + 4
5. FC Žďár nad Sázavou 32 16 3 13 222 : 262 51 + 3
6. AFC Humpolec 32 15 3 14 176 : 215 48 + 12
7. SFK Vrchovina N. Město n. M. 32 14 1 17 201 : 255 43 - 5
8. FKM Jihlava 32 14 0 18 209 : 255 42 - 6
9. FC Chotěboř 32 11 2 19 175 : 206 35 - 19

10. FC Spartak Velká Bíteš 32 10 2 20 86 : 190 32 - 22
11. SK Pernštejn Nedvědice 32 8 3 21 168 : 216 27 - 21
12. SK Bystřice n. Pernštejnem 32 5 4 23 109 : 255 19 - 35

Starší žáci 18. 10. 2014 na hřišti v Nedvědici po utkání 
Nedvědice – SFK Vrchovina 1 : 0.
Nahoře zleva: Pavel Juračka, Leoš Mládek, Jan Pachlop-
ník, Josef Chytrý, Matěj Pachlopník, Ladislav Trdý, Pavel 
Pokorný, Dalibor Kolbábek, Vojtěch Haviger, Petr Sýkora 
a Pavel Vejrosta st. Dole zleva: Pavel Vejrosta ml., Stani-
slav Škvařil, Jan Nikodém, Petr Sytař, David Juračka, Lu-
káš Dvořáček, Radek Švestka. Vpředu sedí: Lukáš Batelka.

Foto: Anna Juračková
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Začátkem letošního května začala parta nadšenců z řad 
Sboru dobrovolných hasičů Nedvědice připravovat malé děti na 
vstup do dětské okrskové ligy. Zpočátku si každý myslel, že letoš-
ní rok se společně s dětmi budeme věnovat pouze teoreticko-prak-
tické přípravě, ale vše bylo jinak. I přesto, že nejmenším dětem 
jsou pouhé čtyři roky, se nám podařilo zúčastnit letošního pátého 
a následně šestého závěrečného kola dětské hasičské ligy okrsku 
Dolní Rožínka se dvěma družstvy. Na příští rok je naplánováno 
taktéž šest soutěžních kol, kterých se naši malí hasiči zúčastní. 
Všem, kteří se podíleli na přípravě dětí do ligy, patří velký dík.

V neděli 7. září se naši hasiči zúčastnili tradičního již 14. 
ročníku Senior Cupu pořádaného sborem dobrovolných hasičů 
na Lískovci. Z celkového počtu sedmi soutěžních družstev ob-
sadili naši starší hasiči první místo v požárním útoku. Ve štafetě 
se umístili na čtvrtém místě a v poslední disciplíně zvítězili. Po 
sečtení časů všech tří disciplín bylo jasno. Absolutním vítězem 
se stala Nedvědice a domů se hasiči vrátili i s pohárem starosty 
obce Ujčov.

V sobotu 29. listopadu se uskutečnila výroční valná hromada 
sboru dobrovolných hasičů Nedvědice. U dobrovolných hasičů býva-

jí volby periodicky jednou za pět let. Volebním rokem byl ten letošní 
a výbor místních hasičů je zvolen v následujícím složení: Starosta Mi-
roslav Havránek, náměstek starosty Antonín Ondráček, velitel Leoš 
Ondráček, zástupce velitele Ivan Mitáš, vedoucí kolektivu mladých 
hasičů Libor Havlíček, jednatel Petr Konečný, hospodář Jiří Šmíd, 
preventista Pavel Kocián, předseda kontrolní a revizní rady Josef Do-
čekal se členy Kamilem Tužinským a Františkem Holešovským.

Poděkování:
Vážení „Nedvědičáci a Pernštejňáci“, rád bych vám ještě 

jednou poděkoval za vaši podporu, kterou jste v letošních komu-
nálních volbách dali našemu sdružení Společně pro Nedvědici 
a Pernštejn. Druhé místo jsme skutečně nečekali. Zvolení do za-
stupitelstva městyse je pro nás velkou poctou a zároveň i velkým 
závazkem, který si dobře uvědomujeme. K naší nové „roli“ při-
stupujeme s potřebnou pokorou a respektem, současně ale také 
s energií a chutí zapojit se do dění v obci. V tomto duchu jsme při 
volbě vedení obce plně podpořili pana starostu i oba místostarosty. 
Pro naše kandidáty na další členy rady se nám potřebnou podporu 
zajistit nepodařilo, přesto samozřejmě zůstáváme aktivní.

Přichází k nám čas zimní, adventní. Dovolte mi vám proto 
popřát příjemné prožití svátků vánočních, do nového roku pevné 
zdraví a hodně pracovních i osobních úspěchů.

S přáním klidných svátků Petr Konečný

HASIČI INFORMUJÍ

klub U. V. R. P. skóre B PR.
1. FK TJ Radešínská Svratka 13 10 3 0 34 : 9 33 + 15
2. TJ FC Hamry 13 9 2 2 44 : 19 29 + 8
3. SK FC Křižanov 13 7 4 2 26 : 12 25 + 7
4. Sokol Bohdalov 13 7 2 4 35 : 20 23 + 2
5. SK Osová Bítýška 13 6 5 2 18 : 16 23 + 2
6. TJ Rozsochy 13 6 2 5 22 : 21 20 + 2
7. SK Pernštejn Nedvědice 13 5 3 5 19 : 21 18 - 3
8. SK Svratka 13 5 2 6 16 : 25 17 - 4
9. SK Transformátor Počítky 13 3 5 5 24 : 31 14 - 4

10. TJ Nová Ves u N. Města n. M. 13 4 2 7 23 : 34 14 - 7
11. TJ Baník Dolní Rožínka 13 4 1 8 23 : 35 13 - 5
12. TJ Družstevník Bory 13 3 2 8 22 : 32 11 - 7
13. TJ Pohledec 13 2 1 10 17 : 32 7 -14
14. TJ Sokol Bobrová 13 1 4 8 15 : 31 7 - 11

klub U. V. R. P. skóre B
1. FC Žďár nad Sázavou 32 27 1 4 322 : 121 82
2. FKM Jihlava 32 24 4 4 271 : 88 76
3. FC Chotěboř 32 21 4 7 201 : 128 67
4. SFK Vrchovina N. Město n. M. 32 17 3 12 230 : 137 54
5. FC Slovan Havlíčkův Brod 32 16 1 15 201 : 188 49
6. SK Pernštejn Nedvědice 32 16 1 15 169 : 171 49
7. SK Fotbalová škola Třebíč 32 13 3 16 264 : 238 42
8. FC Velké Meziříčí 32 13 3 14 183 : 176 42
9. FK Pelhřimov 32 13 2 17 116 : 274 41

10. FC Spartak Velká Bíteš 32 6 3 23 103 : 207 21
11. SK Bystřice n. Pernštejnem 32 6 3 19 90 : 255 21
12. AFC Humpolec 32 6 0 26 126 : 283 18

muži – okresní přebor – tabulka po podzimu 2014 mladší přípravka – krajský přebor 
neoficiální tabulka po podzimu 2014

trenér: Milan Neugebauer | ved. mužstva: Libor Večeřa
trenér: Libor Jaroš, Jiří Litoborský | ved. družstva: Milan Kožík

Foto: Martin Kytner

Foto: Martin Kytner


