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VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 1 ROČNÍK 9 BŘEZEN 2015

Vážení spoluobčané,

rok 2015 sotva začal a už tu máme březen. Zimním spor-
tům letošní zima opět v našich zeměpisných šířkách mnoho ne-
přála, ale aspoň nám na rozdíl od té loňské občas připomněla, 
jak vypadá sníh a jaké to je, když mrzne. Od uzávěrky loňského 
posledního čísla se opět mnohé událo. Pokročili jsme v realizaci 
velkých projektů, ve vazbě na položky rozpočtu na rok 2015 jsme 
začali připravovat k realizaci dohodnuté či schválené práce a pro-
jekty a v neposlední řadě jsme se věnovali běžným činnostem, 
souvisejícím s naším každodenním životem.

Tři velké evropské projekty jsem, myslím, dostatečně oko-
mentoval v loňském prosincovém čísle Zpravodaje, a tak tento-
krát snad jen stručná informace. Stavba parkoviště na Pernštejně 
i stavba hřiště a sociálního zázemí tělocvičny v základní ško-
le jsou v tuto chvíli až na drobné nedodělky hotové. Totéž platí 
i pro umístění nových hracích prvků na hřišti u mateřské školy. 
U projektu Protipovodňová opatření v době uzávěrky tohoto čísla 

vítězná firma dokončuje montáž technologie a snad v době, kdy 
budete číst tyto řádky, bude již celý projekt zdárně fyzicky ukon-
čen. Všechny tři projekty pak bude třeba dokončit ještě po admi-
nistrativní a finanční stránce.

Jak jsem uvedl výše, ve vazbě na rozpočet roku 2015 byla 
zahájena administrativní příprava některých naplánovaných akcí. 
Bezesporu důležitou bude po třech letech pokračující oprava stře-
chy na budově B základní školy. Základní školy se týká rovněž 
II. etapa rekonstrukce a optimalizace systému vytápění s cílem 
dále zvyšovat úsporu plynu a současně zvýšit tepelnou pohodu 
v jednotlivých částech školy – letos se uvedené týká budovy C. 
Obě akce připravujeme k realizaci v prázdninových měsících, do 
té doby budou vysoutěženy firmy, které práce provedou. Krát-
ký komentář zaslouží i připravovaná obměna svítidel veřejného 
osvětlení, kterou jsme zahájili v roce 2013. Rozsah výměny bude 
závislý na výsledku naší žádosti o dotaci z rozpočtu Ministerstva 
průmyslu a obchodu ČR.

Zvláštní komentář bych rád věnoval také kabelové televi-
zi (KTV). Její špatný technický stav, značnou poruchovost a pří-
činy tohoto stavu jsem již v minulosti popisoval. Věřte, že pro 
mě osobně i pro ostatní zaměstnance radnice byla a stále ještě je 
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dlouhodobým trápením. Po navázání spolupráce s novou servisní 
firmou od roku 2013 se sice podařilo postupně odstranit mnohé 
problémy, avšak četnost Vašich mailů a telefonátů upozorňují-
cích na výpadky programů, špatnou kvalitu obrazu či zvuku atd. 
a z toho plynoucí frekvence cest pana Klusáka nebo zaměstnanců 
radnice (v případě jednodušších závad) na radnici nebo do Vašich 
domácností je stále značná. S příchodem nové servisní firmy jsme 
proto vedle řešení akutních problémů začali připravovat koncepč-
ní řešení, které by vedlo k minimalizaci poruchovosti a především 
ke zvýšení kvality přijímaného signálu. Toto řešení bylo definová-
no v závěru minulého roku, na jeho realizaci byla vyčleněna po-
třebná částka v rozpočtu na rok 2015 a od ledna probíhá postupná 
realizace. O jejím průběhu byli v únoru všichni účastníci KTV 
informováni stručným letákem. Na Vaše četné dotazy jsme se pro-
střednictvím pana Klusáka snažili odpovědět a vše Vám vysvětlit. 
Věřím, že až budou naše televizory koncem dubna přepojeny na 
novou technologii, budeme všichni spokojeni jak s kvalitou signá-
lu, tak s rozšířenou programovou nabídkou. Rovněž věřím, že vět-
šinově pochopíte a přijmete navýšení ročního poplatku za KTV, 
které si popsaná investice vynutí. Po montáži a zprovoznění nové 
technologie budou i nadále průběžně pokračovat opravy kabelo-
vých rozvodů, instalací u jednotlivých účastníků, přemísťování 
zesilovačů mimo soukromé prostory atd.

A jaké další změny nás čekají v průběhu roku 2015? Jis-
tě mnohé. Ne všechny je nutné zmínit a popsat již nyní, neboť 
i v dalších číslech Zpravodaje bude dostatek prostoru. A tak ale-
spoň o některých akcích bez ohledu na to, kdo bude investorem, 
ale podle toho, jak moc ovlivní náš život. Tak především je kom-
pletně připravena a vysoutěžena stavba nového silničního mostu 
přes Svratku v Bořinově, spojená se stavbou nového mostku přes 
Chlébský potok a opravou silnice v úseku od bořinovského mostu 
po skládku hlíny před areálem bývalého koupaliště. Za předpokla-
du hladkého dokončení výběrového řízení je Správou a údržbou 
silnic JMK plánováno zahájení stavby na duben s tím, že do kon-
ce roku by měla být stavba dokončena. Stavba je plánována bez 
objížděk, za plného provozu a v nejexponovanějším období bude 

usměrňována semafory. V tomto prostoru se nachází také areál bý-
valého koupaliště. Jak jsem již informoval v loňském Zpravodaji 
č. 3, schválilo zastupitelstvo prodej areálu. Tento krok potvrdilo 
po složité, ale myslím, že nakonec dobré a potřebné diskusi i nové 
zastupitelstvo, vzešlé z podzimních komunálních voleb. V době 
uzávěrky tohoto čísla je kupujícím uhrazena kupní cena, je pode-
psána kupní smlouva a proveden vklad do katastru nemovitostí. 
Firma Salmofarm zahájila přípravné projekční práce, viditelných 
změn v podobě zahájení stavebních prací se pravděpodobně do-
čkáme až v roce 2016. Důležitou zprávou pro celou Nedvědici 
je i dokončení prací na novém územním plánu Nedvědice. V zá-
věru minulého roku proběhlo veřejné projednání, následně bylo 
rozhodnuto o způsobu vypořádání dvou podaných námitek a nyní 
je konečná podoba územního plánu připravována pořizovatelem, 
kterým je odbor územního plánování MÚ Tišnov, na závěrečné 
schválení naším zastupitelstvem. Věřím, že po dlouhých třech le-
tech se konečně dočkáme jeho schválení a především těm, jimž 
stávající podoba našeho územního plánu brání v nějaké stavbě či 
plánovaném využití jejich pozemku, upřímně přeji, aby jejich plá-
ny mohly být již bez dalších problémů konečně realizovány.

Věnovali jsme se také drobným pracím, které souvisejí 
s průběžnou údržbou obecního majetku a našeho životního pro-
storu. U silnice k Vejpustku byly vykáceny přerostlé jehličnany, 
na jejichž místo budou v jarních měsících vysazeny mladé dře-
viny. Dočišťování od zbývajících dřevin probíhalo rovněž v pro-
storu nově budovaného parkoviště na Pernštejně. Významná část 
pracovní kapacity byla věnována a v jarních měsících ještě bude 
rovněž pracím, které okrajově souvisely s realizací velkých pro-
jektů, ale nebyly jejich součástí.

Závěrem bych rád vyjádřil přání, aby již brzy zimní měsíce 
vystřídalo teplé jarní počasí a abychom se všichni mohli začít opět 
věnovat venkovním pracím, koníčkům a aktivitám. Přeji Vám vše 
dobré.

Ing. Pavel Vejrosta

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE NEDVĚDICE

V období od uzávěrky minulého čísla Zpravodaje se Rada městyse 
Nedvědice (RMN) sešla 6 x (č. 3 - 8) a mimo jiné jednala o násle-
dujících záležitostech:
 - schválila smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu ži-

votního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního 
prostředí na realizaci projektu Protipovodňová opatření městyse 
Nedvědice (CZ.1.02/1. 3. 00/14.23954)

 - schválila rozpočtová opatření č. 11/2014 a 1/2015
 - schválila ustavení komise rady Redakce Zpravodaje pro volební 

období 2014 - 2018 a jejím předsedou zvolila p. Jiřího Šmída, 
členem p. Antonína Špačka st.

 - schválila rozdělení výnosů z loterií a sázkových her za rok 2014 
na sport a tělovýchovu formou darovacích smluv

 - schválila uzavření dodatku ke smlouvě na zajištění služeb v od-

Parkoviště pod Pernštejnem
Foto: Antonín Špaček

Hřiště za školou
Foto: Antonín Špaček



3

INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

ZMN č. 2 dne 8. 12. 2014:
 - schválilo rozpočtová opatření č. 10, 11 a 12/2014
 - schválilo rozpočet ZŠ a MŠ Nedvědice na rok 2015
 - schválilo v rámci rozpočtu městyse Nedvědice dotace a příspěv-

ky právnickým a fyzickým osobám
 - schválilo výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupi-

telstva
 - schválilo výši měsíčních odměn členům výborů a komisí, kteří 

nejsou členy zastupitelstva
 - schválilo nesčítání odměn za jednotlivé funkce, odměna bude 

vyplácena ve vyšší sazbě
 - schválilo rozpočet městyse Nedvědice na rok 2015 jako přebyt-

kový, přebytek bude použit na splátku úvěru
 - schválilo rozpočtový výhled městyse Nedvědice na roky 

2016 - 2018
 - schválilo kupní smlouvu s pí. Danou Volavkovou na koupi po-

zemků p. č. 273 a 345/1 v k. ú. Nedvědice
 - schválilo směnnou smlouvu se společností ADID Brno, s.r.o.
 - schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcné-

ho břemene s Jihomoravským krajem v souvislosti s připravo-
vanou stavbou kanalizace v lokalitě Ke Křížku

 - schválilo podání žádosti na Úřad pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových o bezúplatný převod ideální ½ pozemku 
p. č. 914/2 v k. ú. Nedvědice do vlastnictví městyse Nedvědice 
- novostavba

 - schválilo vyřazení projektu Veřejné osvětlení z účetní evidence
 - schválilo investice Kanalizační vpusť před č. p. 193, Rekon-

strukce KTV, Veřejné osvětlení mezi dvacetibytovkou a Val-

chou, Štěpkovač a Přestavba výjezdového automobilu SDH 
Nedvědice

 - schválilo rozdělení výnosů z loterií a sázkových her za rok 2014 
na sport a tělovýchovu mládeže formou darovacích smluv

 - schválilo starostu městyse jako určeného člena zastupitelstva, 
který bude spolupracovat s pořizovatelem při pořizování územ-
ního plánu Nedvědice

 - schválilo vnitroorganizační směrnici městyse Nedvědice k po-
skytování darů v rámci SPOZ

 - schválilo členem Rady ZŠ a MŠ Nedvědice za zřizovatele 
p. Pavla Štarhu

 - vzalo na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení z minulého 
ZMN

 - vzalo na vědomí zprávu z Rady městyse Nedvědice
 - vzalo na vědomí informaci o výpočtu nákladů na sběr a svoz 

netříděného komunálního odpadu - obecně závazná vyhláška 
č. 2/2013 se nemění

 - vzalo na vědomí zprávy z výborů a komisí

ZMN č. 3 dne 18. 12. 2014: $1
 - schválilo kupní smlouvu se společností Salmofarm s.r.o. na pro-

dej pozemků nebo jejich částí včetně staveb o celkové výměře 
14.252 m² v areálu bývalého koupaliště v Nedvědici

 - schválilo vyřazení projektu – investice Revitalizace koupaliště 
z účetní evidence

 - pověřilo kontrolní výbor provedením kontroly hospodaření ZŠ 
a MŠ Nedvědice za 2. pololetí 2012 a 2. pololetí 2013

Ing. Pavel Vejrosta

padovém hospodářství od 1. 1. 2015 se společností van Ganse-
winkel

 - neschválila poskytnutí finančního příspěvku na provoz denního 
stacionáře v Bystřici nad Pernštejnem

 - doporučila zastupitelstvu schválit výši odměn neuvolněným 
členům zastupitelstva, současně doporučila schválit výši odměn 
členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva. RMN 
současně doporučila zastupitelstvu schválit nesčítání odměn za 
jednotlivé funkce a při jejich souběhu vyplácení odměny ve 
vyšší sazbě.

 - schválila darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru od 
společnosti van Gansewinkel

 - schválila pronájem části nebytových prostor (prostory bývalé 
lékárny) ve zdravotním středisku v Nedvědici od 1. 1. 2015 spo-
lečnosti Medic Peel, spol. s r.o., Vír 288 za stejných podmínek 
dle stávající nájemní smlouvy platné do 31. 12. 2014

 - schválila uveřejnění záměru směny částí pozemku p. č. 707/3 za 
části pozemků p. č. 704/2 a 707/11 vše v k. ú. Nedvědice

 - schválila převod nevyčerpaných finančních prostředků z roz-
počtu ZŠ a MŠ Nedvědice na rok 2014 ve výši 150 tis. Kč do 
rezervního fondu

 - schválila vnitroorganizační směrnice městyse Nedvědice Odpi-
sový plán a O účetnictví

 - schválila vyřazení opotřebeného a neopravitelného majetku 
z účetní evidence

 - jmenovala inventarizační komisi k provedení inventarizace ma-
jetku městyse Nedvědice ke dni 31. 12. 2014 ve složení p. Petr 
Punčochář, pí. Dana Fliglová a pí. Eva Harvánková

 - schválila pronájem areálu u rybníka SDH Nedvědice na den 
9. 5. 2015 na uspořádání 1. kola dětské hasičské ligy. Současně 

schválila prominutí poplatku za pronájem.
 - schválila pronájem sokolovny SDH Nedvědice dle rozpisu uve-

deném v žádosti za podmínek dle platného ceníku
 - schválila podání žádosti o dotaci na výměnu světel veřejného 

osvětlení z programu Efekt 2015 z rozpočtu Ministerstva prů-
myslu a obchodu ČR

 - schválila zrušení záměru směny části pozemku p. č. 707/3 za 
části pozemků p. č. 704/2 a 707/11 vše v k. ú. Nedvědice

 - schválila uveřejnění upraveného záměru směny části pozemku 
p. č. 707/3 za části pozemků p. č. 704/2 a 707/11 vše v k. ú. 
Nedvědice

 - schválila stanovisko městyse Nedvědice k uplatněným ná-
mitkám vůči návrhu územního plánu Nedvědice

 - schválila podání žádosti o dotaci z Operačního programu život-
ního prostředí na pořízení technických prostředků k nakládání 
s bioodpadem

 - schválila starostu pověřenou osobou k provedení výběru doda-
vatele světel veřejného osvětlení

 - schválila 1. místostarostku pověřenou osobou zadavatele pro 
provedení výběru dodavatele prací na dokončení opravy střechy 
na budově B základní školy

 - schválila způsob likvidace nalezených a v zákonné šestiměsíční 
lhůtě nevyzvednutých předmětů

 - průběžně projednávala stav prací rekonstrukce KTV
 - schválila pronájem sokolovny Ing. F. Sedlářovi ml. ve dnech 

30. 7. – 2. 8. 2015 na uspořádání tradiční LAN Party za podmí-
nek dle platného ceníku

 - schválila uzavření darovací smlouvy s Nemocnicí v Novém 
Městě na Moravě, příspěvkovou organizací

Ing. Pavel Vejrosta
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Sběr, shromažďování, svoz a likvidace odpadů jsou činnos-
ti, které provázejí náš každodenní život. Všichni máme povědo-
most o sběrných a svozových místech, všichni víme nebo alespoň 
tušíme, že se odpady mají třídit. Až na pár našich nepřizpůsobi-
vých spoluobčanů také všichni každoročně na úřadu městyse za-
platíme poplatky „za popelnice“, někdo samozřejmě, někdo s vět-
ší či menší nelibostí okomentuje výši poplatku, ale nakonec drtivá 
většina občanů i chatařů chápe, že sběr, svoz a likvidace odpadů 
není zadarmo a že poplatek se zaplatit musí.

Úroveň třídění odpadů v Nedvědici není špatná. V porov-
nání s obcemi podobné velikosti je zhruba stejná. Přesto při pohle-
du do popelnic a především kontejnerů musí být každému jasné, 
že máme velký prostor ke zlepšování. Naše motivace k maximální 
snaze o třídění odpadů by měla být jasná. Množství vytříděného 
odpadu má přímý vliv na výši poplatku, kterou každoročně platí-
me tak zvaně „za popelnice“. V minulých letech se nám postup-
ně dařilo úroveň třídění zvyšovat a také díky této skutečnosti se 
poplatek za mnoho posledních let téměř neměnil. Faktem je také 
to, že pro rok 2015 jsme sice ještě nemuseli poplatek zvýšit, ale 
výpočet nám vyšel jen tak tak. To mimo jiné znamená, že již pro 
rok 2016 je třeba počítat s jeho nárůstem. Jedinou cestou, jak se 
zvýšení poplatku vyhnout, je okamžitý tlak na maximální možné 
třídění všech druhů odpadů. Cílem by mělo být postupné snižová-
ní netříděného (směsného) domovního odpadu, jehož likvidace je 
pro nás nejdražší, a současné zvyšování odpadu vytříděného, za 
jehož likvidaci jednak platíme podstatně méně, ale také za dodané 
množství dostáváme značné finanční bonusy.

A jak bychom se tedy při odkládání jednotlivých opadů 
a jejich třídění měli chovat? Kdy a kam bychom je měli odkládat?

Plasty: třídíme do žlutých plastových pytlů, které si každý může 
vyzvednout na radnici, „víkendoví Nedvědičáci“ nově od jara 
2015 také v infocentru. Pytle od svozové společnosti kupujeme, 
je tedy vhodné je používat přiměřeně, odpad do nich ukládaný je 
třeba hutnit a pytle je třeba plnit co nejvíce, nikoli je odkládat na 
sběrná místa naplněné z poloviny. Je rovněž bohužel skutečností, 
že někteří z nás odebrané žluté pytle používají i na jiné účely, 
než je třídění plastů. Na druhé straně je možné ke třídění plastů 
používat i jiné plastové pytle z vlastních zásob. Důležitou je také 
informace, že je třeba pytle s plasty odkládat na sběrná místa až 
den před svozem, nebo v den svozu brzy ráno cca do 7,00 ho-
din. Pytle odložené příliš 
brzy nebo naopak pozdě 
hyzdí náš společný život-
ní prostor a často jsou také 
terčem zkoumání různý-
mi zvířaty. Výsledkem je 
potom množství odpadků 
rozfoukaných větrem po 
širokém okolí.
Sklo: třídíme do kontejne-
rů rozmístěných po obci. 
Barevné sklo do zelených, 
čiré do bílých. Zde musím 
zdůraznit, že finanční bo-
nusy za vytříděné bílé sklo 
jsou výrazně vyšší, než za 
sklo barevné. A stejně jako 
u plastů i zde často naráží-

me na bezohlednost některých spoluobčanů, kteří celý kontejner 
bílého skla znehodnotí vhozením několika lahví ze skla barevné-
ho. Pro mě jen velmi těžko pochopitelné. Celý kontejner je potom 
svozovou firmou považován za sklo barevné, a tedy obec obdrží 
výrazně nižší bonus.
Papír: třídíme odkládáním do betonové garáže ve dvoře základní 
školy. Také u tohoto druhu odpadu máme velké rezervy. Mnoho 
papírových odpadů průběžně nacházíme v popelnicích, kontejne-
rech nebo jen tak volně „odložené“ v různých zákoutích Nedvědi-
ce. Pro mě opět jen velmi obtížně pochopitelné. Tříděním papíru 
nejenže snižujeme množství netříděného odpadu, ale také přispí-
váme na aktivity školy. Výtěžek z prodeje papíru je již několik 
roků oficiálním příjmem základní školy.
Kovy: občané mají dvě možnosti, kam mohou kovový odpad 
odložit. Jednak ve sběrně společnosti ADID na nádraží, a jednak 
především v rámci mobilních svozů, organizovaných společností 
Metalplast u fotbalového hřiště. Tato společnost také nabízí po 
telefonické domluvě odvoz šrotu přímo od Vašich domů.
Nebezpečný, velkoobjemový odpad, vč. velkých elektrospo-
třebičů: obce, které nemají zřízeny sběrné dvory, jsou ze zákona 
povinny zajistit sběr těchto odpadů alespoň 2x ročně. V Nedvědici 
tuto zákonnou povinnost plníme vždy na jaře (duben) a na podzim 
(říjen). Oba svozy dle množství odevzdaného odpadu stojí obec 
přibližně 30 tis. Kč a největšími položkami v uvedené částce jsou 
poplatky za pneumatiky, nekompletní elektrozařízení a odevzdané 
staré barvy, laky, popř. chemikálie. I u těchto druhů odpadu se dějí 
pro mě jen obtížně pochopitelné věci. Někteří naši šetřiví spolu-
občané nemají problém odkládat např. použité pneumatiky někde 
za rohem nebo pod rouškou tmy, jen aby nemuseli zaplatit symbo-
lický poplatek, jiní zase klidně přivezou vyřazený koberec týden 
po provedeném sběru, a když logicky není přijat, tak jej cestou od 
radnice odloží někde při cestě!!!
Baterie: odkládáme do speciálních kontejnerů v přízemí radnice 
a ve vstupním vestibulu obchodního domu
Drobné elektrospotřebiče: odkládáme do speciálních kontejnerů 
v přízemí radnice a ve vstupním vestibulu obchodního domu
Zářivky a úsporné žárovky: odkládáme do speciálního kontej-
neru v přízemí radnice a ve vstupním vestibulu obchodního domu
Tonery a obaly od náplní do tiskáren: odkládáme do speciální-
ho kontejneru v přízemí radnice
Textil: odkládáme do kontejnerů u obchodního domu a u rybníka

Stavební suť a jiný sta-
vební odpad: tento odpad 
není domovním odpadem, 
nevztahuje se na něj zá-
kon o odpadech, jeho sběr 
není součástí systému 
sběru a likvidace odpadů 
zajišťovaných obcemi. Pů-
vodce takového odpadu je 
povinen jej likvidovat sám 
na vlastní náklady (např. 
skládka Bukov).
Kontejnery 1100 litrů 
u chatových lokalit: jsou 
určeny k odkládání směs-
ného komunálního odpa-
du pouze majiteli chat. Je 
však bohužel skutečností, 

JAK DÁL S ODPADY?

Sáčky na exkrementy
Foto: Antonín Špaček
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že kapacitu těchto nádob využívají někteří občané, kteří jsou po-
vinni mít svoji vlastní nádobu (popelnici), a také někteří obča-
né okolních obcí, kteří do Nedvědice dojíždějí za prací, nákupy 
apod. Samostatnou kapitolou jsou rovněž někteří majitelé či pro-
vozovatelé restauračních zařízení a obchodů. Jimi odkládané pytle 
s kuchyňským či jiným odpadem jsou poměrně snadno identifi-
kovatelné, obec však bohužel nemá síly ani prostředky tyto „taky 
podnikatele“ „pohlídat“.
Bioodpad – třídíme v období duben až listopad do hnědých kon-
tejnerů
Podnikatelé – fyzické i právnické osoby – všechny podnikatel-
ské subjekty, stejně jako neziskové organizace, působící ve svých 
či pronajatých nemovitostech, musí mít zajištěnu likvidaci svých 
odpadů. V Nedvědici má většina uvedených subjektů uzavřenou 
smlouvu s obcí a tato smlouva těmto subjektům umožňuje využí-
vat systém nakládání s odpady, který je u nás zavedený. I zde se 
však dějí nepravosti, které zdražují provoz systému a v konečném 
důsledku mají vliv na výši poplatku za popelnice pro nás, občany.

Závěrem ještě jednou důrazně apeluji na Vás všechny - 
třiďte svoje odpady, chovejte se ohleduplně, zodpovědně a ekolo-

gicky nejen ke svým spoluobčanům a našemu životnímu prostoru, 
ale i k životnímu prostředí obecně. Ve vazbě na evropskou legisla-
tivu se postupně velmi zvyšuje tlak na třídění, v nejbližších letech 
se budou výrazně zvyšovat poplatky pro obce za „produkování“ 
netříděného odpadu. Uvedené skutečnosti budou mít přímý vliv 
na výši poplatku „za popelnice“. Proto by mělo být naším společ-
ných zájmem třídit, snižovat a nebo aspoň nezvyšovat množství 
nevytříděného odpadu. Věřte, že se to vyplatí.

Pavel Vejrosta

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pernštejn (MRP) má 
za sebou již 7 roků své existence. Myslím, že mohu konstatovat, 
že i do osmého roku vstupuje MRP v dobré kondici a neskomírá 
jako mnohé jiné svazky obcí. Prvotním cílem MRP stále zůstává 
propagace obcí a krajiny okolo hradu Pernštejna, postupně však 
pro svoje členské obce začal plnit i další funkce. Po celou dobu 
své existence je také místem výměny názorů a zkušeností a v ne-
poslední řadě se na společných jednáních „ladí“ společný postup 
při řešení některých společných zájmů nebo problémů.

Ke společným aktivitám lze řadit provoz Turistického info-
centra (TIC) v přízemí radnice v Nedvědici a společné vlastnictví 
a využívání ramenového vyžínače. Velmi důležité je vlastnictví li-
cence na provoz kabelových televizí v několika členských a dvou 
nečlenských obcích a postupné rozšiřování projektu Po naučných 
stezkách na hrad Pernštejn na území některých dalších členských 
obcí (Býšovec - Smrček, Sejřek, Doubravník vč. Křížovic a Čern-
vír). Nově založenou aktivitou a do budoucna snad i tradicí byl 
v roce 2014 1. ročník střeleckých závodů O pohár MRP na střelni-
ci Mysliveckého sdružení Býšovec - Smrček.

Méně viditelnou, přesto dobrou, i když bohužel zřídka vy-
užívanou aktivitou je provoz cestovní agentury. Pracovnice TIC 
nabízejí pobytové, poznávací i jiné zájezdy z katalogů několika 
cestovních kanceláří, jsou schopny poradit a připravit zájezd či 
dovolenou „na míru“. Myslím, že velkou předností je možnost 
vyřízení všech potřebných formalit přímo v TIC bez nutnosti ces-
tovat do Brna či jinam. I moje osobní zkušenost s výběrem, zaříze-
ním a absolvováním dovolené je dobrá, vše proběhlo bez jediného 
zádrhelu, a tak mohu všem službu našeho TIC, resp. jeho cestovní 
agentury doporučit. Přijďte se nezávazně informovat.

Začátkem prosince proběhla první valná hromada MRP po 
podzimních komunálních volbách. V polovině členských obcí do-
šlo ke změně starostů či místostarostů, proto bylo jednání nejen 
procedurální, informativní a pracovní, ale také bylo třeba získat 
informaci od nově zvolených představitelů obcí, zda trvá jejich 
zájem o členství v MRP a zda mají zájem se i nadále podílet na 
jeho činnosti. Hladký průběh jednání a potvrzení zájmu o členství 
je bezpochyby dobrou zprávou pro všechny členské obce.

Valná hromada MRP č. 22, konaná dne 3. 12. 2014:
 - schválila volební řád VH MRP
 - zvolila předsedou MRP Pavla Vejrostu (Nedvědice)
 - zvolila místopředsedou MRP Vladislava Mitáše (Ujčov)
 - zvolila zbývajících osm členů správního výboru MRP – Jiřího 

Kotase (Drahonín), Barboru Šenkyříkovou (Doubravník), To-
máše Uhlíře (Býšovec), Petra Bílka (Skorotice), Ivanu Mazou-
rovou (Sejřek), Josefa Vojtu (Černvír), Martina Pavlíčka (Olší) 
a Pavlínu Martinkovou (Pernštejnské Jestřabí)

 - zvolila revizní komisi ve složení Miroslav Lahoda (Olší), Petr 
Sedláček (Doubravník) a David Marvan (Skorotice)

 - vzala na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení z minulé VH
 - schválila rozpočtová opatření č. 3 a 4/2014
 - schválila rozpočtový výhled na roky 2016-2018
 - pověřila předsedu a místopředsedu MRP k provádění rozpočto-

vých opatření do 50 tis. Kč
 - schválila rozpočet MRP na rok 2015
 - schválila mezitimní účetní závěrku ke 30. 9. 2014
 - schválila odpisový plán a plán inventur za rok 2014
 - vzala na vědomí informace předsedy o společných projektech 

a aktivitách
Pavel Vejrosta

Z ČINNOSTI MIKROREGIONU PERNŠTEJN

Dávno se rozplynula zimní peřina,
letos byla tenká,
navíc jenom krátkou chvíli hřála lístky trávy.
Když nakoukla k nám první jarní vteřina,
mnozí radostí nad každoročním novým jako by se pousmáli.

Když bledule a podběl ukázaly svoje hebké květy
a volavka se nebála stát v řece,
za chvíli už zpíval jsem si nové jarní věty,
vždyť kolem už je tolik jemných vůní přece.

Petr Vejrosta

O JARU

Ve Zpravodaji je možné inzerovat za následujících podmínek:
Plošná inzerce, formát:
A4 3.200,– Kč 1/2 A4 1.600,– Kč
1/4 A4 800,– Kč 1/8 A4 400,– Kč
1/16 A4 200,– Kč
Řádková inzerce:
1. řádek (50 znaků) 60,– Kč, další řádky 1,– Kč/1 znak
Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH (21 %).

CENÍK INZERCE
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Od 11. 12. 2014 se obyvatelé i příležitostní návštěvníci Ned- 
vědice mohou opět po dvou letech kochat pohledem na kompletně 
opravenou střechu věže kostela sv. Kunhuty. V tento den totiž byla 
dokončena její poslední část – na věž byla osazena makovice a kříž.

Oprava věže kostela probíhala v několika etapách. Zaháje-
na byla v říjnu 2012, kdy byla provedena výměna krovu společně 
s oplechováním poloviny střechy věže. Při druhé etapě v roce 2013 
byla výměna krovu společně s oplechováním věže dokončena.

U makovice a kříže se nejdříve uvažovalo o jejich opravě. 
Po jejich demontáži se však zjistilo, že jsou v dezolátním stavu a je-
jich oprava již není rentabilní. Proto se přistoupilo k výrobě nových.

Nová makovice je přesná replika makovice původní. Její 
tvar je neobvyklý. Podle pracovníků památkové péče i odborníků, 
kteří opravují nebo restaurují makovice věží, se s tímto tvarem 
makovice se třemi obvodovými prstenci ještě nesetkali. Původní 
makovice, která byla vyrobena z pozinkovaného plechu stejně jako 
střecha, byla již značně zkorodována a byly v ní díry od střelby. Po-
ničená část makovice byla již v minulosti doplňována laminátem 
přetřeným barvou. Nová makovice je vyrobena z měděného ple-
chu, natřená mezivrstvou z důvodu přilnavosti a pokrytá souvislou 
vrstvou zlata. Makovici vyráběl klempíř pan Josef Kolínek, povr-
chovou úpravu a zlacení prováděl pan Petr Bortlík ze Štěpánovic.

Původní kříž byl vyroben ze zinkového materiálu. Jelikož 
jeho průřez byl poměrně štíhlý, došlo u něho z důvodu menší tu-
hosti materiálu k mírnému ohnutí větrem. Tvar nebyl také sty-
lově příliš vhodný. Proto jej bylo třeba nahradit novým. Průřez 
80x20 mm byl nahrazen průřezem 60x30 mm. Vnější rozměry 
(šířka 70 cm a výška 200 cm) byly zachovány. Přitom se pátralo 
po původním tvaru kříže. Na nejstarších dostupných fotografiích 
je však kostel zachycen nikoliv s křížem, ale s hvězdou. Z důvodu 
zvyklostí se hvězda neaplikovala. Dalším vodítkem se zdál kříž na 
hlavní lodi, který je vytvořen obrysově s trojlístky na koncích. Byl 
vypracován návrh kříže z plného profilu s vrypy – jako náznaky 
obrysového tvaru – a trojlístky na koncích. Památkový ústav však 

při posuzování naznal, že trojlístkový tvar je nevhodný, neboť byl 
používán až u staveb o několik století mladších, než je náš kostel. 
Proto se použil doporučený tvar, tj. prostý kříž se čtyřmi paprsky 
záře vystupujícími z překřížení břeven. Kříž je rovněž natřen me-
zivrstvou a pokrytý souvislou vrstvou zlata. Jeho výrobcem je pan 
Milan Michna – jednatel firmy HEFAISTON z Brna - Heršpic, 
povrchovou úpravu a zlacení prováděl opět pan Petr Bortlík ze 
Štěpánovic.

Na horním konci kříže je ukotvena špice, ze které vychází 
lano hromosvodu ukotvené na kříži, dále vede kolem makovice 
a směrem dolů.

Tvar kříže na věži je nyní v nesouladu s tvarem kříže na 
hlavní lodi. To ovšem bylo i před rekonstrukcí střechy věže. Nyní 
je tento rozdíl zřejmější díky přidaným paprskům záře v překříže-
ní a zejména novým zlacením, které zvýraznilo tvar kříže a ma-
kovice. Proto je vhodné kříž na hlavní lodi co možná nejdříve 
zaměnit prostým křížem odpovídající velikosti. Při pracích na 
střeše věže bylo zjištěno, že krytina bobrovka velmi snadno pras-
ká a bude třeba ji v nejbližší době vyměnit.

Celou realizaci výměny makovice a kříže zastřešoval Ing. 
Pavel Hrbáč z firmy Střechy – 1. slezská s.r.o. ve spolupráci s ho-
rolezcem panem Igorem Krajíčkem. 16. 10. 2014 proběhla zkouš-
ka usazení ještě nepozlacené makovice na střechu věže. Vlastní 
montáž dne 11. 12. 2014 trvala přibližně čtyři hodiny. Bylo nutné 
použít speciální autojeřáb s délkou vyložení 35 metrů, který měl 
možnost dosáhnout až do výšky věže při mírném zešikmení ra-
mena. Kříž i makovice byly usazovány obalené do silné vrstvy 
bublinkové fólie, aby se nepoškodilo zlacení. Samotné vyzdvižení 
a usazení makovice a poté kříže bylo časově velmi náročné pro-
to, že bylo nutné zajistit, aby rameno jeřábu nepoškodilo dráty 
elektrického vedení a oplechování věže. Makovice byla po vy-
zdvižení usazena bez problémů během chvilky. Kříž naopak trval 
déle. V průběhu montáže totiž pravděpodobně z důvodu tepelného 
ovlivnění svařovaného materiálu nastaly problémy s nasazením 
pouzdra ke kotvení kříže. Teplota okolního vzduchu v den mon-
táže nebyla příznivá ani na zemi, natož potom nahoře na věži. Při 
delším pobytu promrzaly prsty, proto museli montážníci několi-
krát na chvíli dolů nejen proto, aby se poradili, jak úchyt upravit, 
ale i se trochu schovat „do závětří“.

Zhotovení nové makovice a její instalace stály 204 tisíc 
Kč, faktura za provedené práce byla závěrem prosince 2014 uhra-
zena. 60 tisíc Kč obdržela farnost z ministerstva kultury, zbývající 
finance jsou dary Vás věřících a za ně všem dárcům děkujeme.

Antonín Špaček s využitím podkladů 
P. Zdeňka Chylíka a Ing. Barbory Šenkyříkové

VĚŽ KOSTELA KONEČNĚ V NOVÉM

Příprava na usazení makovice 16. 10. 2014
Foto: Vladimír Štarha

Usazování makovice 11. 12. 2014
Foto: Vladimír Štarha

Foto: Vladimír Štarha
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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 23. srpna 1966.  

Pamětní listina
Poněvadž věž kostela sv. Kunhuty v Nedvědici během 

času chátrala, bylo rozhodnuto po dohodě s Památkovým úřa-
dem v Brně, aby byla opravena. Památkový úřad chtěl při jednání 
nejprve věž pokrýt opět šindelem, ale tento trpěl povětrnostními 
vlivy a ještě k tomu žluva zelená stále vyklobávala díry a rozrušo-
vala šindel, takže začalo zatékat do věže a na římsy. Bylo tedy do-
hodnuto, aby věž byla pokryta pozinkovaným plechem a natřena.

Bylo třeba postavit lešení, poněvadž kostel je u silnice 
a kromě toho je na rohu kostela konzola s elektrickým vedením. 
Stavba lešení začala 10. května 1966 od Okresního stavebního 
podniku v Bystřici n. P. Lešení bylo stavěno od země, aby mohla 
být zároveň opravena fasáda celé věže. Stavbu prováděli zaměst-
nanci uvedeného stavebního podniku: tři Josefové - Míček a Štar-
ha ze Smrčku a Opatřil z Dolního Čepí.

Stavba byla prováděna od 10. května do 5. července 1966 
se 14denní přestávkou a za dost deštivého počasí, které letos pa-
nuje. Lešení zasahuje 2 metry do vozovky. Elektrické dráty zůsta-
ly, jen elektřina musela být na čas vypnuta povolením pojistek na 
sloupě u rybníka.

Bylo také potřeba vypůjčit fošny: farní úřad ve Zvoli půj-
čil 53 fošny, farní úřad Doubravník 21, hrad Pernštejn 24 a JZD 
Býšovec 23 fošny, celkem 121 a ještě klempíři dovezli od Komu-
nálních služeb Nedvědice.

Dost obtížná byla práce s odstraněním šindele, který byl 
poměrně dobře přibit. Tuto práci provedli zdarma: většinou (bez 
jakékoli sebechvály) P. František Brunclík, zdejší administrátor 
(farář), s pomocí Vladimíra Růžičky, Jaromíra Vrbky z Nedvědi-
ce a Bohumíra Proseckého z Kovářové. Administrátor stáří 45 let 
provedl vytahování hřebíků, které zůstaly po šindelích.

6. července 1966 začalo pokrývání věže pozinkovaným 
plechem zaměstnanci zdejších Komunálních služeb klempíři: Bo-
humil Neča z Nedvědice a Alois Fiala z Ujčova.

Celkový rozpočet je 40.000 Kčs, které byly dary a sbírka-
mi věřících farního kostela Nedvědice nashromážděny.

Do dnešního dne bylo vyplaceno za lešení přes 16.000 Kčs 
a za klempířské práce přes 8.000 Kčs. Dřeva na lešení bylo po-

třeba 22 kubíků, kromě 
fošen.

Také ciferníky 
u hodin jsou pořizovány 
nové kulaté, poněvadž 
čtvercové staré zakrý-
valy barokní ráz oken. 
Ciferníky zhotovují 
ochotně zaměstnanci 
MEZ Nedvědice.

Pozinkovaného 
plechu se spotřebova-
lo 120 tabulí ve váze 
po 10 kg. Oplechovaná 
věž bude také natřena 
ochranným nátěrem 
(minium s přimíšením 
černé barvy fermežové).

Náboženské poměry jsou průměrné. Co se týče věřících, 
chodí z Nedvědice do kostela asi 30 %, nejvíce z Kovářové a Bý-
šovce, Smrček, Chlébské a obojí Čepí je velice slabé. Ve zvonečku 
se vybere průměrně 300 Kčs v neděli. Dětí, které se přihlašují do 
náboženství ve škole od roku 1953, bylo loni přihlášeno na zdejší 
devítiletce 2. – 7. třída 25 %.

Stará schránka z kopule na věži zdejšího kostela byla ote-
vřena 17. srpna 1966 a byly v ní nalezeny 3 „Pamětní spisy“: 2 ze 
dne 19. října 1889 a 1 z 19. listopadu 1925, které jsou uloženy ve 
farní kronice na zdejším farním úřadě.

Kéž Pán Bůh a Matka Boží pomáhají opravit dům Boží na 
přímluvu svaté Kunhuty a ruka Boží opatruje celou farnost, aby krá-
čela po správné cestě a dosáhla odměny na nebesích!

P. František Brunclík administrátor
+ razítko: Ř. K. FARNÍ ÚŘAD NEDVĚDICE

Dodatek klempířů:
Tuto věž pokrývali pozinkovaným plechem klempíři

Bohumil Neča, mistr, 60 let stár
Alois Fiala, pomocník, 30 let stár

V současné době zaměstnáni u Komunálních služeb městyse 
Nedvědice
Výdělky jsou poměrně malé proti životním potřebám

1 kg másla 40,– Kčs (korun československých)
1 kg mouky 2,50 Kčs
1 kg masa 24,– Kčs (hovězí)
košile pánská 70 – 80,– Kčs

Denní výdělek dělníka za 8 hod. práce 40,–
Denní výdělek řemeslníka za 8 hod. práce 56,– až 60,– Kčs

v Nedvědici 24. srpna 1966
Upravil Antonín Špaček

Pamětní listina 2015
Při usazování nové makovice na věž kostela byla do schrán-

ky uvnitř makovice opět umístěna pamětní listina. Co obsahuje?
Pamětní listina je vzkaz budoucím generací. Proto Vám 

teď její obsah neprozradíme. Máme však pro Vás dobrou zprávu. 
Až se bude za nějakých šedesát až sto let makovice z věže opět 
sundávat, náš Zpravodaj bude určitě při tom a přinese Vám obsáh-
lou reportáž. Takže už teď se máte na co těšit.

PAMĚTNÍ LISTINY V MAKOVICI KOSTELA SV. KUNHUTY

Makovice věže kostela po dokončení
Foto: Antonín Špaček

Původní makovice a kříž
Foto: Antonín Špaček
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Už jsme si v Nedvědici zvykli. I když některé události vů-
bec nejsou samozřejmé, mohou se nám tak ovšem jevit. Prosinco-
vé koncerty patří právě mezi ty akce, bez nichž bychom si už pro-
sinec v Nedvědici ani neuměli představit. Bývají pokaždé krásné 
a příjemné. Bývají pokaždé hojně navštívené. Kterých koncertů 
jsme si mohli užít v závěru roku 2014? Nejprve nás na neděli 
30. listopadu pozvali malí Cvrčci a velcí Patroni k právě rozsví-
cenému vánočnímu stromu. Pro neznalé uvádím raději plné názvy 
obou sborů: Pěvecký sbor Petry Cvrkalové Cvrčci a P.A.T.R.O.N. 
(Pěvecké amatérské těleso k radosti občanů Nedvědice). Kdyby 
jejich zakladatelka Petra Glosr Cvrkalová byla více předvídavá, 
možná by měl ten pěvecký sbor dospělých na konci dvě N (… 
k radosti občanů nejen Nedvědice). U vánočního stromu to bylo 
příjemné. Krásné písničky připomněly všem, že se blíží čas Vá-
noc i přesto, že jsme se teprve těšili na příchod Mikuláše. Výkony 
zpěváků jsme my diváci museli obdivovat o to více, že jsme si byli 
moc dobře vědomi, že teplota kolem nuly není pro hlasivky pěvců 
moc příjemná.

Koncert druhý byl dalším pohlazením na duších všech pří-
tomných. Uskutečnil se o třetí adventní neděli. Posluchači obdivo-
vali, jak se podařilo sladit jinak samostatná hudební tělesa. Orche-
str Divadla Beze Jména, pěvecký sbor PATRON i dirigent Michal 
Jančík odvedli velký výkon stejně jako sólisté Milada Miltáková 
a Zdeněk Doležal. Hluboký zážitek z hudby a zpěvu umocňova-
lo příjemné prostředí nedvědického kostela a neopomenutelný je 
také fakt, že v kostele nebyla zima. Závěrečný aplaus zaplněného 
kostela jako by nebral konce a všichni společně (návštěvníci kon-
certu spolu s účinkujícími) si příjemné chvíle užívali. Snad mi 
ostatní účinkující prominou, když vyzdvihnu tři osobnosti. Když 
Petra Glosr Cvrkalová zakládala před více než desetiletím nejprve 
„malé Cvrčky“ a později „dospělý Patron“, možná sice snila o po-

dobných koncertech, ale ne vždycky se to, o čem kdo sníme, po-
daří realizovat. A Petra to dokázala s pěvci amatéry, tedy chválím-
-li Petru, pak všechny ty její zpěváky spolu s ní. Dirigent Michal 
Jančík zaujal, s jakou zdánlivou (a snad i skutečnou) lehkostí vedl 
všechny účinkující. Působil pohodově, čímž nepochybně uklidnil 
i ty případné nervóznější pěvce a hudebníky. A konečně Ondřej 
Kunovský, zpěvák, ale hlavně autor skladby Haleluja, zazpívej! 
(text napsala Petra Glosr Cvrkalová). Kdo z nás by dokázal složit 
hudební dílko, které by mělo takový úspěch u posluchačů?! Domů 
jsme odcházeli plni velkých dojmů.

A třetí koncert? Byl opět venkovní, stejně jako ten první 
dole na Městečku u rozsvíceného stromu. V předvečer Štědrého 
dne zahrála Bystřická kapela vedená kapelníkem Václavem On-
drou. Vánoční koledy mohly doladit náladu přítomných, pohodu, 

kterou bychom si o vánočních svátcích všichni přáli, jsme mohli 
aspoň po dobu koncertu určitě vnímat. Oba zpěváci Milena Jo-
nášová a František Koláček byli výborní stejně jako celá kapela, 
a tak jsme domů odcházeli určitě spokojeni.

Tři hudební vystoupení, tři příjemné zážitky v závěru od-
cházejícího roku 2014. Díky za ně.

Petr Vejrosta

PROSINCOVÉ KONCERTY V NEDVĚDICI

STAV OBYVATEL K 1. 1. 2015

muži ženy celkem
Nedvědice 617 649 1266
Pernštejn 26 26 52
Celkem 643 675 1318

Nedvědice muži ženy celkem
k 1. 1. 2014 613 646 1259
narození 7 6 13
úmrtí 6 2 8
přistěhování 14 19 33
odstěhování 11 20 31
k 31. 12. 2014 617 649 1266

Pernštejn muži ženy celkem
k 1. 1. 2014 29 29 58
narození
úmrtí 1 1
přistěhování
odstěhování 2 3 5
k 31. 12. 2014 26 26 52

Rekapitulace muži ženy celkem
k 1. 1. 2014 642 675 1317
narození 7 6 13
úmrtí 7 2 9
přistěhování 14 19 33
odstěhování 13 23 36
k 31. 12. 2014 643 675 1318

Foto: Vladimír Štarha

Foto: Vladimír Štarha
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V sobotu 10. ledna 2015 se městys Nedvědice připojil k již 
15. ročníku celostátní Tříkrálové sbírky, pořádané Českou kato-
lickou charitou. Tříkrálová sbírka navazuje na starodávnou tříkrá-
lovou tradici.

Šestý leden je od 4. století spojen s příchodem mudrců do 
Betléma. Ti navštívili Ježíše krátce po narození a přinesli mu zla-
to, kadidlo a myrhu. K záměně mudrců za krále došlo až na zá-
kladě středověké legendy, kdy jim byla přisouzena jména Kašpar, 
což znamená Strážce pokladu, Melichar s významem jména Král 
je světlo a Baltazar, toto jméno znamená Ochraňuj můj život.

Již od středověku patřil svátek Tří králů mezi nejoblíbe-
nější lidové oslavy. Nejprve chodili mladíci, pak chudé děti pře-
vlečené za Tři krále a přinášeli do domovů požehnání. V našich 
zemích na tento svátek píší tříkráloví koledníci posvěcenou křídou 
písmena K + M + B + nebo latinskou formu C + M + B +. Pís-
mena se často vykládají jako iniciály Tří králů. Původní text však 
zní Christus mansionem benedicat, Kristus ať žehná tomuto domu 
– po celý rok, proto se za poslední křížek píše letopočet. Požehná-
ní Tří králů patří celému domu i všem, kdo v něm přebývají.

Tento zvyk v českých a moravských krajích od roku 2000 
převzala Charita Česká republika. Tříkrálová sbírka se uskutečňuje 
za spolupráce farností, obecních a městských úřadů a také stovek 
dobrovolníků, kteří nezištně věnují svůj čas ve prospěch potřebných.

Koledníci přicházejí do našich příbytků oděni do tříkrá-
lového šatu a přinášejí nám požehnání a poselství lásky, radosti 
a pokoje za zpěvu koledy: „My Tři králové jdeme k vám…“. Také 
oni se vracejí do svých domovů plni štěstí a radosti, že mohli pře-
dat požehnání a zároveň naplnit své zapečetěné pokladničky.

V Nedvědici se na realizaci sbírky v roli koledníků podíle-
ly spolu s dalšími dětmi již tradičně děti z pěveckého sboru Cvrč-
ci, který vede paní Mgr. Petra Glosr Cvrkalová. V celkem devíti 
skupinkách koledovaly tyto děti: Simona Červená, Radek Flesar, 
Vojtěch Flesar, Gabriela Havigerová, Natálie Harvánková, Do-
minika Holečková, Jakub Klusák, Pavel Klusák, Tomáš Klusák, 
Michaela Kostková, Hana Krejčí, Simona Kožnarová, Ladislav 
Kučírek, František Macků, Josef Macků, Simona Navrátilová, 
Filip Priesnitz, Nikola Prudká, Natálie Rossí, Nikola Rossí, Amá-
lie Štarhová, Natálie Štarhová, Valérie Štarhová, Denisa Žáková. 
Jako vedoucí skupinek je doprovázeli Iva Klusáková, Jan Kolbá-
bek, Vlasta Kolbábková, Barbora Koumalová, Jitka Koumalová, 
Zdeňka Macků, Helena Ondrová, Dušan Rossí a František Sedlář.

Obyvatelé Nedvědice a Pernštejna přispěli v letošním 
roce do sbírky krásnou částkou 31 365,– Kč. Všem dárcům 

a koledníkům patří opravdu velké poděkování.
Své poděkování vyjadřuje také ředitelka Oblastní charity 

Tišnov paní Ing. Marcela Dvořáková:
„Jedním z nejkrásnějších zadostiučinění v životě je, že kdykoliv 
se upřímně snažíme pomoci jinému, pomáháme sami sobě.“

Ralph Waldo Emerson

Milí dárci a koledníci, přijměte mé srdečné poděkování 
jménem Oblastní charity Tišnov  za Vaši spolupráci a štědrost při 
letošní Tříkrálové sbírce, která se uskutečnila již po patnácté. 
Ano, již patnáct let přichází do našich domovů kolem svátků Tří 
králů koledníci s poselstvím lásky, pokoje a pomoci a podle staro-
dávného zvyku píší křídou známá písmena K+M+B. Mnozí z nás je 
s radostí očekáváme. Výtěžek letošní sbírky činí 1.219.932 Kč, což 
je o 68.853 Kč více jako v loňském roce. Svědčí to o Vaší laskavos-
ti a citlivosti k obtížím druhých. Na sbírce se podílelo 48 asistentů 
a přes 1000 koledníků. Celkem bylo použito 252 pokladen. Chci 
Vám, milí dárci, koledníci a všichni, kteří nám pomáháte konat 
toto krásné dílo, poděkovat za Vaše dary, za spolupráci a nadšení 
a za radost,  se kterou přicházíte do našich domovů. Finanční pro-
středky budou využity na podporu a rozvoj služeb Oblastní charity 
Tišnov, opět pomohou tam, kde nebudou dostačovat, či nepůjde 
použít finančních prostředků z dotačních titulů ministerstev, kraje 
a měst. Určitá část peněz bude použita také v humanitární po-
moci. Proto mi závěrem dovolte se rozloučit s poděkováním Vám 
všem, kteří nám pomáháte, všem lidem dobré vůle. S přáním všeho 
dobrého v roce 2015. Ing. Marcela Dvořáková - ředitelka OCH 
Tišnov

Ing. Helena Ondrová, OCH Tišnov

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015 V NEDVĚDICI

 

NOVÁ PRODEJNA
KOL SPECIALIZED

WWW.KOLASVORADA.CZ
HERČÍKOVA 1a, BRNO

30MINUT OD VÁS
SJEZD Z PŘIVADĚČE HRADECKÁ

KRÁLOVO POLE

ROCKHOPPER
EXPERT 29
MOC: 24 999 Kč

Foto: Zdeněk Krejčí
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Ti z nás, kteří se přišli 17. ledna 2015 do nedvědické so-
kolovny pobavit a zároveň přispět na dobrou věc, nelitovali. I. 
charitativní muzikálový ples, jehož výtěžek (přesné částky jsou 
k nahlédnutí na stránkách www.zpevahra.cz) byl rozdělen mezi 
neziskovou organizaci Modrá beruška a dětské oddělení nemoc-
nice v Novém Městě na Moravě, byl vybočením ze zažitého stan-
dardu. Už při vstupu bylo jasné, že přicházíte na PLES. Našinec 
zvyklý na ledacos (plastovými kelímky na nápoje počínaje a kape-
lou, co neudrží rytmus, konče) byl příjemně zaskočen nejen uvíta-
cím přípitkem. K pohodové atmosféře přispěly i drobnosti – stoly 
vkusně pokryté ubrusy či víno podávané ve sklenicích se stopkou.

O tom, že i v Nedvědici si poradíme s muzikálem, nás 
přesvědčilo předzpívání Cvrčků s operkou Karkulka i vystoupe-
ní PATRONu. Naprosto famózní byl zážitek z poslechu orchestru 

Broadway band Brno, který hrál po celý večer. Dokonalé taneč-
ní kreace několika párů nenechaly nikoho na pochybách, že jde 
o profesionály. Následné předtančení bylo pro ty, co rádi tancují, 
inspirací k oprášení polozapomenutých tanečních kroků, možná 
i k účasti v tanečním kurzu. K atraktivnosti bálu přispěla okouzlu-
jící Kamila Nývltová a Josef Vágner, kteří svým koncertem potě-
šili nejen uši tanečníků. Stačilo jen sedět a poslouchat…

Za realizaci tohoto vskutku uměleckého zážitku patří dík 
hlavním organizátorkám celé akce – Petře Glosr Cvrkalové a Mar-
tině Čermákové a také všem členům pěveckého sboru PATRON 
a rodičům „Cvrčků“. Bez nich bychom atmosféru opravdového 
plesu nemohli zažít.

Jitka Němcová

V podvečer v pátek 27. února 2015 se to v nedvědické so-
kolovně začalo podezřele hemžit čerty. Malí, velcí, tlustí, tencí, 
zkrátka jakého si čerchmanta vybereš. Neznalému by se mohlo 
zdát, že si zapomněl o několik týdnů otočit kalendář a že se v so-
kolovně chystá mikulášská nadílka. My znalí jsme však věděli, že 
k nám po roce opět zavítal vírský divadelní spolek Vířina se svou 
novou divadelní hrou S čerty nejsou žerty.

Jedná se o klasickou pohádku Boženy Němcové, kterou 
určitě každý z nás vidí i několikrát ročně ve filmové podobě na te-
levizní obrazovce. V jednom malém knížectví žijí všichni, kdo ve 
správné pohádce nesmějí chybět. Stárnoucí kníže, kterého nebaví 
vládnout, jeho dvě dcery – nafoukaná Angelina a hodná Adélka, 
vychytralý správce, čestný Petr a jeho zlá macecha Dorota. A taky 

je tu peklo, které pečlivě sleduje všechny špatné skutky a včas 
zakročí, takže nakonec dobro opět zvítězí nad zlem. Divák je rád, 
že tomu je tak alespoň v pohádkách. Ve skutečnosti je každý dob-
rý skutek po zásluze potrestán, lež a nenávist vítězí nad pravdou 
a láskou a ti největší hříšníci se nesmaží v pekle, ale jsou „nalezlí“ 
v politických stranách, sedí v parlamentu a v různých dozorčích 
radách a vesele korumpují, rozkrádají a tunelují.

Vírští ochotníci předvedli opět tradičně dobré představení. 
Děj se držel podoby známé z televize, výstup střídal výstup. Ško-
da jen, že některé výstupy byly příliš krátké a účinkující v nich 
nedokázali více uplatnit svůj herecký a komediální talent. Výkony 
jednotlivých herců byly tentokrát velmi vyrovnané snad jen s jed-
nou výjimkou – kaprál v podání Stanislava Čermáka byl tak pře-
svědčivý, že v něm divák mnohdy neviděl vírského ochotníka, ale 
Petra Nárožného z původní filmové podoby. Výkon celého soubo-
ru ocenili diváci dlouhým závěrečným potleskem, při kterém šla 
opona několikrát nahoru.

V sokolovně byla tentokrát nejen vysoká koncentrace čer-
tů, ale i diváků. Jestliže jsme si při minulých představeních stě-
žovali na malý divácký zájem, tentokrát tomu bylo zcela naopak. 
Děvčata z nedvědické radnice nevěděla, co dřív – zda prodávat 
lístky nebo postupně přidávat další a další sedadla. Do nedvědic-
ké sokolovny se totiž hrnul dav diváků, jejichž počet se nakonec 
ustálil na úctyhodném čísle 184, což už dlouho nikdo nepamatuje. 
Dokázali jsme, že to v Nedvědici se zájmem o kulturu snad nebu-
de tak špatné. Zda tomu tak skutečně bude, to uvidíme opět za rok, 
kdy k nám „Víráci“ určitě zase zavítají. A my se těšíme již teď.

Antonín Špaček

NENÍ PLES JAKO PLES

S VÍRSKÝMI ČERTY JSOU I ŽERTY

Foto: Pavel Štarha

Foto: Antonín Špaček

Kamila Nývltová a Josef Vágner
Foto: Pavel Štarha
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A protože v autobuse byla převaha žen, byl tento zájezd 
poměrně velkou výzvou. Pánové mohli být v naprostém klidu. 
Vždyť příběh, který se již léta traduje, říká, že pobývat za hradba-
mi majestátního hradu Karlštejna bylo povoleno pouze mužům.

Z Nedvědice jsme vyjížděli brzy po obědě v neděli 15. úno-
ra 2015, abychom cestu do takové dálky vůbec stihli. Naštěstí nám 
stačilo dojet do nepříliš vzdáleného Brna, kde v Městském divadle 
převedli tento legendární příběh pod režijním vedením Igora On-
dříčka na divadelní prkna. Navíc jsme se po cestě dozvěděli, že 
Jaroslav Vrchlický, autor původní divadelní hry, se nechal pouze 
inspirovat listinou z roku 1357. Zde se totiž praví, že ženám bylo 
zakázáno pobývat jenom v jedné z věží, kde se nacházela kaple 
svatého Kříže. Jinak byl Karlštejn ženám zcela přístupný.

Tímto přibarvením však Vrchlický vnesl do příběhu velkou 
dávku romantiky a vtipných paralelních příběhů. Nikomu tedy 
nebylo bráněno (slovy samotné císařovny Elišky) dýchat stejný 
vzduch s císařem Karlem.

Všichni se tedy na dvě hodiny zaposlouchali do nesmrtel-
ných melodií Karla Svobody. Nutno dodat, že pěvecké i herecké 
výkony byly výborné. V roli důstojného Otce vlasti se představil 
Jaroslav Matějka. Nádhernou císařovnou mu byla Ivana Vaňková. 
V dalších rolích jsme mohli vidět Lucii Zedníčkovou, Lukáše Ja-
notu, Jiřího Macha, Zdeňka Bureše, Jana Mazáka, Andreu Březi-
novou, Aleše Slaninu, Roberta Jíchu a další.

My všichni jsme si užili pohodové nedělní odpoledne. 
A myslím, že nejeden z nás si po cestě domů pobrukoval, kam že 
vedou dveře zamčený? No přeci… DO VĚŽÍ!

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

Kristýna Čermáková

V minulém čísle Zpravodaje jsme si něco řekli o zásadách 
zimního přikrmování ptactva. Ten, kdo se v zimě o ptáčky dobře 
staral, měl rozhodně denně plně obsazené krmítko. Kromě dob-
rého pocitu z pomoci strádajícím ptákům se můžeme těšit z toho, 
že jsme také velmi významně pomohli naší zahradě. Jakým způ-
sobem? Pozorováním krmících se ptáků vidíme, jak se nikdy 
nedostane na všechny návštěvníky krmítka. I v ptačí říši panuje 
pravidlo ostrých loktů. Silnější jedinci hodují v krmítku, ti slabší 
hledají v okolí, a právě ti druzí jmenovaní jsou pro naši zahradu 
velmi užiteční. Namísto požírání člověkem nabídnuté potravy hle-
dají něco k snědku po zahradě. To se ví, že jim neunikne spous-
ta vajíček škodlivého hmyzu přebývajícího na stromech a keřích 
naší zahrady. V těchto teplých zimách pak určitě skončí v žalud-
cích ptáků i dospělí jedinci hmyzu. Ano, zimním přikrmováním 
konáme velmi užitečnou věc. S velkou pravděpodobností můžeme 
očekávat, že některý druh pěvce u nás na zahradě zahnízdí a přine-
se jí na jaře a v létě velký užitek!

A kdo to může být? Máme-li na zahradě hnízdní dutiny, 
tzn. budky nebo dutiny přirozené, s velikou pravděpodobností 
u nás zahnízdí některá sýkora. „Která to bude?“, řekneme si při 
zimním pozorování desítek jedinců. Určitě ne ta, která v zimě 
přilétá ve velkých hejnech. Víme, že ptáci z čeledi sýkorovitých, 
zde hovoříme zejména o sýkoře koňadře a sýkoře modřince, patří 
mezi nepřísně tažné druhy. Co to znamená? Některé druhy jsou 
tažné a některé naopak zase věrné místu svého narození. Sýkory 
z velikých hejn jsou sýkory tažné. Přilétají k nám z velikých dálek 
východní Evropy. Tam v zimním období panuje krutá zima, a tak 
ptáci neváhají uletět stovky až tisíce kilometrů za snadnějším způ-
sobem získání potravy. Sýkory hnízdící v našem okolí zase putují 
za lépe dosažitelnou potravou na jih nebo na západ od Alp. Kromě 
zmíněných tažných jsou i ty, které žijí po celý rok v našich pod-
mínkách. Posledně zmíněné můžeme každý den pravidelně sle-
dovat u našeho krmítka. Přilétají samostatně, ne v hejnech, a jsou 
opravdu pravidelnými návštěvníky domovského krmítka i ve 
dnech, kdy počet ptáků u krmítka je značně omezený. Právě tyto 
věrné sýkory budou s největší pravděpodobností hnízdit v terito-
riu zimního přikrmování. Teorie, domněnka, fakt nebo blud? Ne, 
jedná se o ověřenou informaci získanou na základě kroužkování 
ptáků. O tom ale snad někdy příště.

Mimo sýkor koňader a sýkor modřinek mohou obsadit 
hnízdní dutinu také vrabci a brhlíci. Máme-li zahradu v klidném 
prostředí nedaleko parku či lesa, pak nás může překvapit i hníz-
dící sýkora babka, sýkora úhelníček, z tažných druhů špaček 
obecný, rehek zahradní či krutihlav obecný. Ve starých zahradách 
v přirozených dutinách pak můžeme potkat strakapouda velkého 
a malého, oba druhy žlun, zelenou i šedou, a ten, kdo má zahradu 
přímo u lesa nejlépe se starým bukem, mohl by se dočkat i vyhníz-
dění datla černého. Mimo dutinových hnízdičů nám pak na zahra-
dě může vyvést mláďata pěnkava obecná, stehlík obecný, lejsek 
šedý, kos černý, drozd zpěvný, rehek domácí…

Umělé hnízdní dutiny jsou budky. Jak na ně? Pokud máme 
možnost vyrobit budku, musíme se držet základních pravidel. Pta-
čí domov musí být prostorný, aby nedocházelo k úhynu mláďat 
přehřátím při vysokých teplotách v době hnízdění. Ideální rozměr 
pro ptačí budku je tvar o půdorysu 15x15cm, výška 30 cm, vleto-
vý otvor 35 mm. Ještě lepší variantou je takzvaný krb vyrobený 
z dutého kmene stromu. Nebojme se ale větších rozměrů. Neza-
hnízdí-li v malé budce malý pěvec, zůstane budka prázdná, ovšem 
budku určenou pro větší pěvce bez problému obsadí například sý-

kora modřinka, brhlík lesní nebo vrabec polní.
V žádném případě neinstalujme pod vletový otvor budky 

bidélko. Na mnoha ilustracích vidíme zpívajícího samce na tomto 
bidélku, ve skutečnosti se zde ale nabízí ideální příležitost kočce 
nebo kuně pro lovení kořisti. Právě populární bidélko slouží jako 
skvělá opora pro jednu tlapu kuny nebo kočky, která druhou tla-
pou hravě likviduje nevzletná mláďata v hnízdě.

Umělé hnízdní dutiny, a to hlavně vletové otvory jsou bo-
hužel také častým terčem ptáků z řádu šplhavců. Pokud máme 
možnost, při výrobě budky vletový otvor opatřeme plechovým 
krytem, aby ho výše jmenovaní ptáci nezničili svými ostrými zo-
báky. Takto poškozené budky se tím stávají neobyvatelnými.

Dušan Rossí

NEDVĚDIČTÍ DIVADELNÍ PŘÍZNIVCI 
STRÁVILI NOC NA KARLŠTEJNĚ

OKÉNKO Z PŘÍRODY

Foto: internetové stránky MD Brno
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Kariéra mladého Vratislava byla od počátku spojena s oso-
bou o tři roky staršího arciknížete Maxmiliána, jemuž ho král 
Ferdinand vybral za společníka. U Maxmiliánova dvora získával 
své první dvorské funkce – byl arciknížecím číšníkem, posléze 
komorníkem a později štálmistrem, zodpovídajícím při cestách za 
dopravu. Od svých třinácti let provázel budoucího krále na cestách 
do zahraničí - do Nizozemí, Francie a posléze Španělska, kde měl 
budoucí panovník u dvora svého strýce Karla V. získat vladařské 
zkušenosti a kde v letech 1548 – 1551 zastával úřad místodržitele 
španělského království. Úzký osobní kontakt, společné cestování 
a prožitá dobrodružství vytvořily mezi následníkem trůnu a Vrati-
slavem pevné přátelské pouto.

Když se v roce 1551 vracel Maxmilián ze Španělska, byl to 
právě Vratislav z Pernštejna, tehdy jednadvacetiletý, kdo byl pro 
své cestovatelské zkušenosti jmenován vůdcem velké a reprezen-
tativní výpravy české a moravské šlechty, jedoucí vstříc arcikní-
žeti Maxmiliánovi a jeho manželce Marii Habsburské do italského 
Janova. Tato velkoryse pojatá výprava, které se zúčastnilo 23 pánů 
a 30 rytířů s obrovským doprovodem vozů, koní a služebnictva, 
se protáhla na více než půl roku. Pobyt v lombardských městech 
ve svých důsledcích urychlil přijetí renesančního životního stylu, 
který do našich zemí zatím pronikal jen velmi zvolna, ale zname-
nal také navýšení nákladů všech účastníků. Zahraniční cesty a ná-
kladná reprezentace u dvora zatěžovaly mimořádným způsobem 
také rozpočet samotného Vratislava z Pernštejna, vedly k nesho-

dám mezi společně hospodařícími bratry a k odprodeji několika 
zděděných panství.

Pyšné katolické Španělsko, nejvýznamnější světová vel-
moc své doby, dávající na odiv bohatství přivážené ze zámoř-
ských kolonií, zanechalo v osmnáctiletém Pernštejnovi hluboký 
dojem a předurčilo jeho životní pouť. Není známo, zda se se svou 
budoucí manželkou, kastilskou šlechtičnou Marií Manrique de 
Lara y Mendoza, dvorní dámou Marie Habsburské, poznal už ve 
Španělsku nebo až po jejím příjezdu k vídeňskému dvoru. Jejich 
sňatek, který se uskutečnil 14. 9. 1555 ve Vídni, přinesl Vratisla-
vovi nejen příbuzenské vazby na španělskou a italskou šlechtu, 
ale znamenal také jeho jednoznačný příklon ke katolické straně. 
Stal se jakousi manifestací úspěchu „španělského“ katolického 
křídla při vídeňském dvoře. Vždyť ženich, dříve mírný příznivec 
jednoty bratrské, byl synem nedávno zemřelého vůdce českých 
novoutrakvistů, který se kdysi odvážil králi Ferdinandovi vyčítat 
jeho náboženskou politiku. Vratislavovu náboženskou konverzi 
jednoznačně potvrzuje jeho slavnostní přijetí mezi rytíře řádu Zla-
tého rouna, ke kterému došlo v Antverpách v roce 1555 krátce 
před jeho svatbou. Toto vysoké vyznamenání uděloval španělský 
král výjimečně nejvýznamnějším aristokratům, kteří se výrazně 
zasloužili o zájmy krále a o šíření víry. Vratislav, který byl prvním 
nositelem tohoto řádu ve střední Evropě, se pro své mládí zatím 
nemohl příliš proslavit, udělení řádu tedy znamenalo spíše jakýsi 
závazek do budoucna.

VRATISLAV Z PERNŠTEJNA, ZVANÝ NÁDHERNÝ
(9. 7. 1530 – 20. 10. 1582)

Podobizna Vratislava z Pernštejna ve španělském oděvu 
z roku 1558 z tzv. roudnické sbírky. Faksimile podobizny 
můžete vidět na hradě Pernštejně.
Foto: M. Zavadil, 2012

Portrét Vratislava Nádherného v sametovém obřadním rou-
chu řádu Zlatého rouna. Lobkowiczké sbírky

PÁNI Z PERNŠTEJNA



13

Mladý novoman-
žel, který se na Moravu 
vracel po desetiletém ces-
tování a pobytech na ev-
ropských panovnických 
dvorech, se mohl ještě po-
chlubit pěkným jměním. 
Po rozdělení majetku mu 
připadla panství Třebíč, 
Židlochovice a část staré-
ho panství Pernštejnské-
ho, ale stejně jako jeho 
bratr Jaroslav musel hned 
začít prodávat – nejprve 
několik menších statků, 
pak panství Třebíč a dal-
ší. V roce 1556 mu bratr 
Vojtěch postoupil panství 
Tovačov s Přerovem vý-
měnou za panství pern-

štejnské, a právě Tovačov se stal sídlem nově založené rodiny. 
Přes tenčící se majetek pokračoval pan Vratislav v nákladných 
diplomatických cestách ve službách Habsburků, varováním mu 
nebyl ani finanční krach staršího bratra Jaroslava.

Smrt mladšího bratra Vojtěcha roku 1561 a dědictví jeho 
neztenčeného pozemkového majetku na čas oddálilo Vratislavovy 
finanční problémy a umožnilo mu dál vystupovat v roli bohatého 
velmože. Získal tehdy panství Pernštejn a Plumlov s Prostějovem, 
kam také dočasně přenesl své hlavní sídlo. Dobře spravovaná 
moravská panství mu dokonce poskytla finance k výplatě panství 
Lanškroun a pro koupi panství Lanšperk v Čechách.

Po smrti římského císaře a českého krále Ferdinanda I. 
v roce 1564 nastoupil na trůn jeho nejstarší syn Maxmilián. Přá-
telství z mládí, které pojilo Maxmiliána s Vratislavem, nebylo za-
pomenuto a brzy se naskytla i vhodná funkce. Když se dlouholetý 
český místodržící arcikníže Ferdinand chystal přesídlit do Tyrol, 
které po otci zdědil, potřeboval císař v Praze jinou spolehlivou 
oporu a tou se stal právě pan Vratislav z Pernštejna. V roce 1566 

získal významný úřad nej-
vyššího kancléře Králov-
ství českého a tento klí-
čový post v české zemské 
vládě zůstal v jeho rukou 
po následujících šestnáct 
let až do jeho smrti.

Císař však věrnost 
svého dřívějšího dvořana 
ocenil i hmotně. V roce 
1567 mu na dvacet let po-
stoupil do zástavy panství 
Litomyšl, kde Vratislav 
začal budovat své hlav-
ní venkovské sídlo, které 
představuje jednu z nejvý-
znamnějších zámeckých 
renesančních staveb v Če-
chách. Projekt vznikal po-
dle italských vzorů a na 
jeho stavbě se podíleli 
italští umělci.

Pravidelný výkon 
kancléřské funkce, roz-

sáhlý dvůr a rozrůstající se rodina si však vyžadovaly stálý pobyt 
pana Vratislava v Praze. Pustil se tedy do velkorysé přestavby stra-
tegicky položeného domu naproti Jiřskému klášteru na Pražském 
hradě, který získal od Jaroslavova v době jeho finančního krachu, 
a začal jej využívat jako své hlavní sídlo. Pernštejnský palác se 
na dlouhá léta stal důležitým společenským a politickým centrem 
českých katolíků, hlásících se ke „španělské“ straně. Rozhodující 
vliv na chod domácnosti i společenské klima měla Vratislavova 
manželka Marie Manrique de Lara.

Sedmdesátá léta 16. století byla obdobím největšího růstu 
moci a vlivu pana Vratislava z Pernštejna. Jako člen dvorské taj-
né rady spoluvytvářel habsburskou politiku, jako nejvyšší zemský 
úředník s nepředstíranou loajalitou k Habsburkům však neusiloval 
o prosazení absolutistické vlády na úkor omezení práv stavovské 
monarchie. Stal se jednou z hlavních opor katolické církve v jejím 
úsilí o znovuobnovení své moci, ale nepatřil ještě ke generaci ne-
smiřitelných katolických politiků. V roce 1575 proběhlo jednání 
stavů s Maxmiliánem o tzv. Českou konfesi, jejímž přijetím pod-
mínila většinová protestantská opozice svoji vstřícnost při schva-
lování daní na zemském sněmu a přijetí arciknížete Rudolfa za 
budoucího českého krále. Schválení České konfese bylo cestou 
k faktické legalizaci domácích protestantských církví. Je parado-
xem, že v roce 1543 se o totéž neúspěšně pokoušel Jan z Pernštej-
na, tehdejší hlava českých novoutrakvistů. A jeho syn Vratislav se 
dvacet let poté jako hlavní představitel českých katolíků marně 
pokoušel přijetí České konfese zamezit.

Marie Pernštejnská de Lara s jednou z dcer (pravděpodobně 
s nejstarší Janou).
Lobkowiczké sbírky

Talíř z jídelního servisu, který 
objednal Vratislav z Pernštej-
na po svatbě s Marií Manrique 
de Lara v roce 1555, malova-
ná majolika pravděpodobně 
italské produkce.

Marie Pernštejnská de Lara 
pravděpodobně se synem 
Janem
Lobkowiczké sbírky
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  4. – 6. DUBNA 2015 od 10 do 15 hodin 

Jarní  výzdoba  prohlídkových  tras,  ochutnávka  velikonočních  jídel  našich  předků,  soutěž  o  
velikonoční  vajíčko  nebo  dílničky  pro  šikovné  ruce  malých  i  velkých.  

 
          Na  jarní  prohlídku  a  další  program                                                              Vás  zve  správa  hradu  Pernštejna.

Po smrti císaře Maxmiliána II. roku 1576 zůstal Vratislav 
z Pernštejna díky své dlouholeté orientaci na španělský panov-
nický dvůr významnou oporou mladého následníka Rudolfa II., 
který byl ve Španělsku vychován. Dlouho očekávaného přesídlení 
císařského dvora z Vídně na Pražský hrad, které se uskutečnilo 
roku 1583, se však již nedočkal. Zemřel 20. října 1582 nedaleko 
Lince, když se po Dunaji vracel z říšského sněmu. Jeho ostatky 
na krátkou dobu spočinuly v rodové hrobce kostela v Doubrav-
níku, který stavebně dokončoval, ale na přání manželky byly vy-
zvednuty a 30. září 1583 s okázalými poctami přemístěny do tzv. 

pernštejnské kaple v pohřebním chrámu českých králů, katedrále 
sv. Víta na Pražském Hradě. Tam byla pohřbena roku 1608 i jeho 
žena Marie Pernštejnská de Lara.

Manželství pana Vratislava trvalo 27 let, bylo pravděpo-
dobně šťastné a bylo velice plodné. Paní z Pernštejna porodila 
jednadvacet dětí, z toho osm chlapců a třináct děvčat. Mnoho 
jich však zemřelo v raném věku, dospělosti se dožili dva chlapci 
a sedm dcer. Je pozoruhodné, že samotná Marie Manrique přežila 
svého manžela o 26 let a přežila i smrt obou svých synů.

Za svého života patřil Vratislav mezi přední mecenáše 
umění a vědy. Obohatil rodinnou knihovnu o známá díla soudobé 
literatury, nakupoval obrazy věhlasných malířů, stavěl a renovoval 
zámky na svých panstvích a zakládal parky a vodní díla. V litera-
tuře se objevuje i ničím nepodložená zmínka, že založil okrasnou 
zahradu na hradě Pernštejně. Pro svůj velkorysý život si vysloužil 
přízvisko Nádherný. Lesk vysokého úřadu a mecenášství však za-
krývaly skutečnost, že i v dobách největšího vzestupu byla jeho 
kariéra císařského diplomata a dvořana kryta úvěrem. Zemřel pří-
liš brzy, než aby stačil svého postavení u dvora v plném rozsahu 
využít a než aby stihl předat štafetu moci a majetku svým synům.

Vdova Marie Pernštejnská de Lara, která po manželo-
vě smrti řadu let držela klíče od pomyslné rodinné pokladny, se 
musela vypořádat se značným finančními problémy. Dopadla na 
ni tíže dluhů po Vratislavovi, neboť věřitelé přestali zohledňovat 
mocenské postavení rodiny a žádali zaplacení svých pohledávek. 
K tomu se přidala povinnost vyplatit náležitě vysoká věna všem 
dcerám a útraty spojené s výdaji na zajištění kariéry svých synů, 
dědiců pernštejnského rodu.

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; Pernštejnové a jejich doba 
- výběrový katalog a stručný průvodce výstavou, kolektiv autorů, 
vydal NPÚ v Praze roku 2012; vybrala a upravila Eva Škrabalová

Poháry Vratislava Nádherného a Marie Manrique de Lara
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4. – 6. dubna
Velikonoce na Pernštejně – jarní výzdoba prohlídkových okru-
hů, doprovodný program na sýpce včetně dílniček pro děti.

8. května
370 let od obléhání hradu Švédy - Zpřístupnění bašty na 1. 
nádvoří. Oprava bašty a 1. brány je financována z prostředků 
EU v rámci projektu EU Společně bez hranic – přeshraniční 
spolupráce SR – ČR, kdy hlavním zahraničním partnerem je 
Oravské múzeum.

8. května – 31. října
Pernštejnská zbrojnice – výstava ve velkém sále sýpky sezna-
muje s historií hradní zbrojnice a představuje více než 200 
exponátů z romantické zbrojnice hrabat Mittrowských, která je 
na Pernštejně umístěna od roku 1871.

8. června
Concentus Moraviae – koncert v Rytířském sále v 19:30 hod.

1. července – 31. října
Hradní stolování v průběhu staletí – působivou dobovou atmo-
sféru interiérů trasy A dokreslí ukázky stravovacích zvyklostí 
pernštejnských pánů. Nejen bohaté hodovní tabule, ale i střídmé 
stolování v době půstu a mnoho dalšího nabídne nově koncipo-
vaná prohlídka doplněná zajímavým výkladem.

4. – 6. července
Slavnosti Pernštejnského panství – 15. ročník historických 
slavností, celodenní program na hradních nádvořích vrcholící 
jezdeckým rytířským turnajem. Bohatý program rovněž v Ned-
vědici pod hradem, otevřené památky v okolních obcích.

25. – 26. července
A hradní kuchyní to vonělo… – doprovodný program výstavy 
Hradní stolování spojený s ochutnávkou jídel našich předků.

1. srpna
Za tajemstvím středověku aneb pážata, panoši a rytíři
Interaktivní program pro děti, pokračování projektu EU.

15. – 16. srpna
A hradní kuchyní to vonělo… – doprovodný program výstavy 
Hradní stolování spojený s ochutnávkou jídel našich předků.

29. – 30. srpna
Hasiči opět na Pernštejně – připomenutí 10. výročí požáru hrad-
ní sýpky. Celodenní program – hasičská vozidla a technika od 
nejstarších k současným, ukázky mnohostranné práce hasičů, 
výcvik hasičského dorostu a mnoho dalších zajímavostí.

19. – 30. září
Podzim na Pernštejně – interiéry hradu ožijí pomíjivou krásou 
květů a plodů podzimu, z nichž dvě desítky floristů vykouzlí 
jedinečná aranžmá. O víkendech doprovodný program.

12. – 13. prosince
Vánoce na sýpce – Ježíškova dílna, vystoupení dětských soubo-
rů, divadelní představení, vánoční punč paní hraběnky a vůně 
perníčků nabídnou zastavení v předvánočním shonu a připome-
nou atmosféru starých časů. (Neprobíhají prohlídky interiérů 
hradního paláce.)

Eva Škrabalová

STÁTNÍ HRAD PERNŠTEJN 
– PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ 

V ROCE 2015

Hledám ke koupi dům se zahradou v Nedvědici nebo 
blízkém okolí. Tel.: 774 193 566

INZERÁT

Pokolikáté už jsme měli v Nedvědici možnost tento minimuzikál 
vidět a slyšet? Nevím, vystoupení jsem byl přítomen už vícekrát 
a spolu s mnoha dalšími jsem byl přítomen i ve čtvrtek 18. prosin-
ce 2014. Jednoduchý příběh o lásce, o (ne)samotě lidí přenesený 
do říše pohádek byl a je a nepochybně i v budoucnu bude srozu-
mitelný každému, kdo umí vnímat život kolem sebe, každému, 
kdo nechce zůstat sám. Chytlavá hudba, jeden herec a 18 hereček, 
kteří byli současně i zpěváky – ostatně jak jinak v muzikálu? Pří-
během, který z písniček více autorů sestavila a průvodním slovem 
spojila Petra Glosr Cvrkalová, provázely Sabina Pařízková a Lud-
mila Krytinářová, obě navíc předvedly, že umějí i krásně zpívat. 
Úvodní písnička Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka Je prosinec 
vpravila diváky do děje, a když se procházel listonoš Kateřina 
Doležalová, myslím, že by mnohý divák rád od ní dostal psaní. 
Netrvalo dlouho a rozluštili jsme další postavy: zajíce představo-
valy Simona Červená, Hana Krejčí a Nikola Rossí, veverky Nelly 
Němcová a Tereza Bracková a maličkého vrabce Zuzana Gabriela 
Glosrová. Jaký by to byl zimní příběh bez sněhových vloček (Lin-
da Lukášková a Adéla Doležalová) a bez sněhové královny, kterou 
hrála Simona Navrátilová? Krásné sluníčko zahrála a zazpívala 
Denisa Žáková a kouzlo Vánoc nádherně zpívala Michaela Če-
chová. A role Sněhuláka a Sněhulačky? Filip Priesnitz i Amálie 
Štarhová nejprve schouleni pod sněhovou nadílkou očekávali jistě 
velmi netrpělivě začátek představení, a když se neživotní sněhulá-
ci proměnili v živé bytosti, bylo vyhráno. Oba mohli zpívat, hrát 
a užívat si radosti z toho, že se našli, že patří k sobě. Nesmím 
zapomenout na role dětí, které „hrály“ Michaela a Daniela Kost-
kovy, Natálie Štarhová a Anna Dufková.

K představení patřilo samozřejmě i „neviditelné“ technické záze-
mí, které na mě jako laika v technických oborech působilo velmi 
profesionálně. V každém případě výsledkem jistě velkého úsilí 
všech, kdo se na představení podíleli, byla pohoda, které jsme si 
my diváci mohli skutečně užít. Pro Petru Glosr Cvrkalovou i pro 
všechny účinkující mohl být úspěch velkým povzbuzením do dal-
šího konání.

Petr Vejrosta

SNĚHULÁK NAŠEL SNĚHULAČKU

Foto: Zdeněk Krejčí
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Velká válka, jak je také často nazývána, měla obrovský počet obětí. Rukovali 
a padli v boji staří a nemocní, ale i mladí, sotva škole odrostlí. Pomníky v obcích 
dokladují na svých seznamech, že bylo jen málo rodin, kterých se válka nedotkla. 
Přitom postavení českého vojáka v této válce bylo složité. Měl bojovat za monar-
chii, kterou ve většině případů neměl v lásce, k tomu většinou pod německými 
veliteli, veřejně urážející Čechy. Mnoho vojáků se nechalo zajmout a mnozí z nich 
se stali legionáři. Druzí ale nechtěli porušit svoji přísahu a zůstali po celou válku na 
straně Rakouska-Uherska. Proto mnohdy bojovali mezi sebou čeští vojáci, každý 
na jiné straně fronty.

Kronikář městečka Nedvědice Jan Rosí uvádí válečné oběti z řad zdejších obyvatel:
 + Akrman František, kameník, 22 roků, padl v boji s kozáky u Nelvy r. 1915
 + Aufgevekt Vincenc, holič, padl v roce 1917 u Břežan
 + Čermák František, stolař, padl na ruském bojišti r. 1916
 + Čermák Jan, stolař, střelen do hlavy u Tumarova na Strypu 12. 6. 1916
 + Čermák Ladislav, kočí z Pernštejna, zemřel v nemocnici
 + Cvrkal František, textilní dělník, 25 roků, padl na ruské frontě 17. 6. 1916
 + Dospíšil Jan, textilní dělník, padl r. 1917 na italské frontě
 + Havíř Karel, zaměstnanec kolotoče, padl u Lublina r. 1914
 + Hošek Antonín, architekt z č. p. 17, zemřel v nemocnici v Perugii r. 1918 jako 
poručík

 + Jedlička František, kameník, zemřel 6. 3. 1915 v nemocnici v Bánské Bystrici
 + Jurka Alois, textilní dělník
 + Kadlec František, tovární dělník, zemřel v Kronštadtě v Sedmihradsku v srpnu 
1916

 + Karas Jindřich, řezník, zemřel po operaci v nemocnici v Opavě
 + Krábek Josef, přadlák z č. p. 9, 23 roků, padl v bitvě u Břežan na Vánoce 1917, 
desátník

 + Kravka Otto - údaje neuvedeny
 + Krčil Vilém, kominík, nezvěstný od října 1914, padl v roce 1915 v Karpatech
 + Lahodný Vladimír, panský správce, padl v boji s bolševiky v roce 1917 jako 
nadporučík

 + Laštovica Josef, tovární dělník, nezvěstný na ruské frontě a jeho bratr
 + Laštovica Tomáš, tovární dělník, padl 20. 7. 1914 na ruské frontě u vesnice Katy
 + Lidák Josef, tovární dělník, 23 roků, padl 15. 11. 1917 na ruské frontě
 + Ludvík František, kameník, zemřel 16. 4. 1916 v ruském zajetí
 + Mánek Antonín, strojní zámečník z č. p. 18, padl 18. 6. 1919 u Smolníku na 
Slovensku

 + Míček Josef, tesař, od července 1914 nezvěstný v Krakově
 + Mistr Josef, tovární dělník, zemřel v roce 1916 v nemocnici ve Vídni
 + Musil Pavel, textilní dělník, 27 roků, raněn na italské frontě, zemřel v Šoproni
 + Ostrý Antonín - údaje neuvedeny
 + Opatřil Antonín, rolník z Kalné, nezvěstný
 + Přichystal Josef, tovární dělník, kapelník, zemřel v italské nemocnici jako 
svobodník

 + Řádek Alois, stolař z Bořinova, padl 9. 5. 1915 na italské frontě
 + Skoumal František, kočí, padl 5. 6. 1918 u Bezenčuku
 + Smolík František, tovární dělník, padl ve Ždárnicích u Kijeva v roce 1916 a jeho 
bratr

 + Smolík Josef, tovární dělník, oba bydleli v Domkách, padl v roce 1916 na ital-
ské frontě

 + Svoboda František, zámečník, 19 roků, zemřel v Nedvědici v roce 1915
 + Šesták Josef, dělník z Domků, utopil se u amerických břehů v červnu 1919 
vraceje se do vlasti

 + Švábenský Cyril, 20 roků, padl jako legionář v bitvě u Zborova a jeho bratr
 + Švábenský František, 24 roků, jako legionář padl u Kam. Brodu
 + Trpkoš Josef, kominický mistr, zemřel 28. 11. 1916 v Sedmihradsku
 + Vala Julius, sklenář z č. p. 28, zemřel v roce 1914 v Meranu
 + Valdhans Edvard, řezník z č. p. 37, padl 8. 8. 1916 u Ravy na ruské frontě

I. SVĚTOVÁ VÁLKA A NEDVĚDICE - 3. ČÁST

Pomník padlým při svém odhalení 
26. 10. 1925

Foto: archiv Antonína Špačka

Současná podoba pomníku padlým   
Foto: Antonín Špaček
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 + Varmužka Josef, přadlák, z č. p. 70, padl v roce 1917 u Břežan
 + Veselý František, textilní dělník, padl v červnu 1916 u Stryje 
jako desátník

Celkem 41 obětí I. světové války bylo z Nedvědice, byl 
to téměř každy dvacátý zdejší obyvatel starší sedmnácti let. Čest 

jejich památce a současně prosba, abychom na oběti této války 
nezapomínali. Vždyť mír byl jen krátký a II. světová válka, jejíž 
70. výročí ukončení vzpomeneme v letošním roce, přinesla další 
miliony obětí.

Jiří Šmíd

Vysloužilé lineární a kompaktní úsporné zářivky ani 
výbojky rozhodně nepatří do běžné popelnice na směsný od-
pad. Nejen, že se dají opětovně využít a recyklovat, ale navíc 
obsahují i malé množství nebezpečné rtuti, a proto nesmějí 
skončit na skládce.

Úsporky obsahují nebezpečnou rtuť, ale i sklo, kovy 
a plastyZářivky (trubicové i kompaktní úsporné) obsahují 3–5 mg 
jedovaté rtuti, která by ve vyšších koncentracích mohla ohrozit 
lidské zdraví i životní prostředí. Kromě rtuti je v úsporných zá-
řivkách obsažena i řada druhotných surovin: hliník, mosaz a další 
kovy, které je možné znovu použít v kovovýrobě. Recyklované 
plasty jsou dobrou surovinou například pro zatravňovací dlaždice 
či různé plastové komponenty a vyčištěná rtuť je znovu využívána 
v průmyslové výrobě. Sklo se používá jako technický materiál, 
nebo dokonce pro výrobu nových zářivek. Znovu je tak možné 
pro další výrobu použít téměř 100 % materiálu, ze kterého byla 
zářivka vyrobena.

Odneste úsporku „do sběru“
Pokud teď přemýšlíte, jak se starou úsporkou naložit a kde 

ji odevzdat k recyklaci, rádi vám poradíme.

Nejjednodušší je odevzdat starou zářivku v elektro obcho-
dě při nákupu nové. Úsporku můžete také odnést do malé sběrné 
nádoby, která je umístěna ve vestibulu obchodního domu a v pří-
zemí radnice.

EKOLAMP se postará o sběr, svoz i recyklaci
Zpětný odběr zářivek pro Nedvědici zajišťuje kolektivní 

systém EKOLAMP, který v České republice funguje již od roku 
2005. Vytváří síť sběrných míst, přispívá na náklady provozu 
sběrného místa, plně hradí přepravu sběrných kontejnerů do recy-
klační firmy i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetří městys Ned-
vědice finanční prostředky, které bychom jinak museli vynaložit 
na recyklaci nebezpečných odpadů.

Prostřednictvím systému EKOLAMP se během loňského 
roku podařilo recyklovat 6 milionů zářivek a výbojek. To před-
stavuje více než 30kg toxické rtuti, která by jinak mohla znečistit 
vodu o objemu 79 Brněnských či dvou Slapských přehrad. Po-
mozte i vy chránit své zdraví a přírodu našeho města a nevyhazuj-
te úsporky do koše.

Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami 
dočtete na www.ekolamp.cz.

NEFUNKČNÍ ZÁŘIVKY SBÍRÁ EKOLAMP

Do malé sběrné nádoby patří
kompaktní úsporné zářivky, výbojky, 
lineární (trubicové) zářivky do 40 cm, 

světelné zdroje s LED diodami. 

kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení

m
yslím

eekologicky

Svítím vám dlouho. 
Až dosloužím, patřím 

do sběrné nádoby.

Odevzdejte nefunkční zářivku ZDARMA 
do sběrné nádoby EKOLAMP 

ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech. EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100
www.ekolamp.cz

http://www.ekolamp.cz
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Tradiční koncertní cyklus CONCENTUS MORAVIAE 
sfoukne v roce 2015 na svém narozeninovém dortu dvacet svíček. 
Festival velebící krásu dlouhé řady měst se rozšíří po celém regionu 
a naplní ho neobyčejnými hudebními událostmi. Narozeninový roč-
ník vzdá hold nádheře koncertních dějišť, a protože se festival koná 
jak na zámcích, tak v kostelích, bude mít slavnost rozměr nejen este-
tický, ale i duchovní. Oslavy v roce 2015 se zúčastní řada hudebních 
hrdinů minulých festivalových ročníků: Magdalena Kožená, Marco 
Beasley a Accordone, Jos Van Immerseel a mnozí další. Na festiva-
lu se ale další pozoruhodní hudebníci a soubory představí poprvé.

V doubravnickém kostele Povýšení sv. Kříže se uskuteční 
v úterý 2. června v 19:30 hodin varhanní koncert Jos Van Immerse-
ela. Belgický dirigent Jos van Immerseel je žijící legendou. Se svým 
orchestrem Anima Eterna v Bruggách už od roku 1987 zkoumá, jak 
zněla hudba starých mistrů v době, kdy byla hrána poprvé. Jeho 
interpretace Beethovenových symfonií je skutečným požitkem pro 
uši. Dlouho před tím, než se proslavil jako dirigent, triumfoval Jos 
van Immerseel coby varhanní, cembalový i klavírní kouzelník. Ve 
svém vystoupení na festivalu Concentus Moraviae rozezní unikátní 
varhany v Doubravníku. Na koncertu zazní díla autorů: Orlando 
Gibbons, Wolfgang Amadeus Mozart, John Bull, Henry Purcell, 
Antonio Valente, Pablo Bruna, Abraham van den Kerckhoven.

Rytířský sál hradu Pernštejna bude v rámci festivalu hos-
tit koncert Národního památkového ústavu v pondělí 8. června 
v 19:30 hodin, kdy zde vystoupí MARCO BEASLEY (zpěv), STE-
FANO ROCCO (barokní kytara, arciloutna) a FABIO ACCURSO 
(loutna). Budou uvedena díla autorů: Le Strade del Cuore Marco 
Cara, Jacopo Fogliano, Bartolomeo Tromboncino, Paolo Scoto, 
Pietro Paolo Borrono, Marco Beasley.

Cena vstupného je 250 Kč / 150 Kč (studenti, důchodci, ZTP).
Využijte možnosti zakoupit si vstupenky pro oba koncerty již nyní 
v předprodeji se slevou  50 Kč:
Úřad městyse Doubravník, Doubravník 33
Mikroregion Pernštejn - Turistické inf. centrum, Nedvědice 42
Tato nabídka platí do 29. 5. 2015

Dále je možno vstupenky zakoupit:
Brno – TIC, Radnická 2
v síti TICKETPORTAL – www.ticketportal.cz

Více informací se dozvíte na webových stránkách Concen-
tus Moraviae: www.concentus-moraviae.cz.

Zdeněk Šikula

CONCENTUS 
MORAVIAE

VÝROČÍ VÝZNAMNÝCH UDÁLOSTÍ 
NEDVĚDICE V ROCE 2015

ro
k Událost

up
ly

nu
lo

1285 Nejstarší zpráva o hradě Pernštejně 730
1645 Obléhání hradu Pernštejna švédským vojskem 370
1785 Postavena nová fara naproti kostelu 230

1865 Obec koupila dům č. 42 jako novou radnici od 
Fr. Žáka za 6 100 zl. 150

1865 Obecní mramorový lom si pronajala brněnská 
firma Adolf Loos 150

1875 Založen Sbor dobrovolných hasičů Nedvědice 140
1905 Dokončena železnice Tišnov - Nedvědice - Žďár 110
1905 Dokončena stavba textilní továrny Otto Kuhna 110

1905
Vzdělávací spolek Komenský byl v hostinci na rad-
nici přejmenován na organizací Sociál. demokracie 
Nedvědice

110

1905 Krytý dřevěný most přes Krčínku nahrazen železo-
betonovým 110

1905 Byl dokončen v tehdy moderním alpském stylu 
hotel Kalina, dnes U Nádraží 110

1925 Odhalen pomník obětem I. světové války 90
1925 Zavedena autobusová doprava Vír - Nedvědice 90
1935 Provedena regulace říčky Nedvědičky - Krčínky 80

1945 Skončila II. světová válka a v Nedvědici ustaven 
Revoluční národní výbor 70

1955
Zahájily provoz jesle ve Winikerově vile (dnes 
zdravotní středisko), byly prvními v okrese Bystři-
ce nad Pernštejnem

60

1965 Na hřišti za sokolovnou uspořádáno poprvé letní kino 50

1975 Ve vile Vatra č. p. 133 bylo zrušeno oddělení Veřej-
né bezpečnosti 40

1985 Dokončena stavba 108 m vysokého komína závodu MEZ 30
2005 Požár sýpky na hradě Pernštejně 10

VÝROČÍ OSOB SPOJENÝCH
S NEDVĚDICÍ V ROCE 2015

1945 Ve Vratislavi popraven učitel a odbojář Eduard Berka 70

1955 Zemřel Rudolf Tesař - nadlesní a velký znalec 
přírody 60

1995 Zemřel děkan a nedvědický farář P. František 
Brunclík 20

2005 V lese Jedlová byli zavražděni manželé Ludvíkovi 10
Jiří Šmíd

http://www.ticketportal.cz
http://www.concentus-moraviae.cz
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Nedávno se mě ptal kamarád, zda chodí na pochod ně-
kdo, kdo šel některou trasu prvního ročníku. A protože jsem ne-
měl u sebe statistiku, nemohl jsem hned odpovědět. Doma jsem 
pak hledal některé údaje v kronikách a mohu sem do Zpravodaje 
napsat, že přece jen stále jsou takoví účastníci, kteří šli (kratší) 
trasu prvního ročníku nedvědického pochodu v roce 1974 a stále 
přicházejí v dubnu do Nedvědice, aby některou z tras pochodu 
opět absolvovali. Zadíval jsem se na některá ta jména. Běh času je 
neúprosný. Tehdy bylo klukovi čtrnáct, dnes přichází některý rok 
s rodinou, jindy s přáteli z klubu, někdy sám. Další tehdy o malič-
ko starší chodí pravidelně snad každý rok s někým z rodiny.

Sobota 25. dubna 2015 bude pro nás pořadatele pochodu 
Za krásami okolí Nedvědice dnem svátečním. Jistě i dnem, kdy 
budeme unaveni, příprava i samotný průběh akce jsou náročné. 
Navíc je zpravidla do poslední chvíle nejisté počasí, které má vliv 

na průběh pochodu, na pohodu účastníků i pořadatelů. Na co se 
mohou účastníci 42. ročníku těšit? Hlavně na kamarády a známé, 
se kterými se vydají na některou z připravených tras, na jarní pří-
rodu, která po zimním období jako by více lákala, aby ji lidé na-
vštívili. Jak už se stalo zvykem, jsou kromě tras pro pěší v nabídce 
i trasy pro cykloturisty a zopakujeme i trasu podle souřadnic, která 
měla loni premiéru. Diplom, který dostanou turisté v cíli, může 
i po létech každému připomenout zážitky z dubnové soboty 2015. 
Dnes už skoro každý má možnost najít podrobnější informace na 
elektronických stránkách, hledejte tedy na www.nedvedice.cz

Petr Vejrosta

V sobotu 13. června 2015 
pořádá zastupitelstvo městyse 
Doubravník a doubravnický od-
bor Klubu českých turistů již 8. 
ročník dálkového pochodu a cyk-
lojízdy Kolem Doubravníku pěš-
ky i s kolem.

Pro pěší turisty bude při-
praveno 5 tras o délce 10, 17, 23, 39 a 50 km. Nejkratší trasa po-
vede z Doubravníku do Černvíru, Křížovic a zpět do Doubravníku. 
Sedmnáctka jde přes Křížovice, Běleč, Veselí a Borač, třiadvacítka 
přes Křížovice, Sýkoř, Lomnici, Veselí a Borač, devětatřicítka do 
Lomnice jako předcházející trasa, ale bude pokračovat přes Kozá-
rov, Rašov a z Veselí půjdou zase společně. Ti, kdo se vydají na nej-
delší trasu, půjdou přes Skorotice, Černovice, Kunštát a z Kozárova 
další cesta jde společně s devětatřicítkou.

Pro cyklisty budou připraveny dvě trasy - 25 a 62 km. 
Kratší je vedena přes Nedvědici, Věžnou, Pernštejnské Janovice, 
Býšovec, delší přes Dolní Rožínku, Blažkov, Zvoli, Bobrovou, 
Bobrůvku, Moravec, Strážek, Bukov a Olší.

Start na dvě nejdelší pěší trasy je od 6,00 do 8,30 hod., 
na další pěší trasy a na cyklotrasy mohou zájemci vycházet nebo 
vyjíždět od 8,00 do 10,15 hod., na nejkratší trasu je možno vyjít 
až do 14,15 hod. Start i cíl pro pěší turisty i cyklisty je v budově 
bývalé radnice na doubravnickém náměstí.

Startovné je 20 Kč, pro děti do 15 roků a členy Klubu čes-
kých turistů 10 Kč. V cíli každý, kdo dojede nebo dojde do 18 hod. 
a úspěšně absolvuje celou zvolenou trasu (na trasách budou kont-
roly), obdrží diplom, jehož autorem je Stanislav Bělík, čestný člen 
doubravnického odboru Klubu českých turistů. A nebude chybět 
tradiční kalendářík s pozvánkou na příští ročník.

Pochod byl i pro letošní rok zařazen do seriálu akcí mezi-
národního sdružení Internacionaler Volkssportverband (IVV), do 
desítky vybraných akcí IVV v ČR a do Dvoustovky významných 
akcí Klubu českých turistů.

Je třeba ještě uvést, že v loňském roce byla zatím nejvyšší 
účast, na pěší i cyklistické trasy se vydalo celkem 350 turistů. Bylo 
to hlavně zásluhou jihlavských turistů, z Jihlavy do Doubravníku 
byly vypraveny dva autobusy.

Josef Ondroušek

V neděli 8. ledna 2015 v 16:27 hodin vyjela jednotka SDH 
Nedvědice a Doubravníku společně s profesionálními jednotkami 
Hasičského záchranného sboru PS Bystřice nad Pernštejnem, PS 
Lidická, PS Líšeň a PS Tišnov k požáru nízké budovy u Základní 
školy v Nedvědici. Poplach byl vyhodnocen jako planý. Tohoto zá-
sahu se zúčastnilo deset členů zásahové jednotky SDH Nedvědice.

Ve středu 28. ledna byla panem Stanislavem Kytnerem po-
drobně proškolena kompletní zásahová jednotka SDH Nedvědice 
ohledně problematiky likvidace nebezpečného hmyzu. Od letoš-
ního roku bude naše jednotka mimo klasické zásahy, jako jsou 
požáry, povodně a různé typy technických pomocí, vyjíždět i k li-
kvidaci nebezpečného hmyzu, jakým jsou sršni, vosy atd.

V sobotu 7. února pro naše místní hasiče uspořádal MUDr. 
Petr Bohanes ve spolupráci s paní MUDr. Karolínou Brodinovou 
zdravotní školení se zaměřením na první pomoc. Při školení si kaž- 
dý z nás zkusil nepřímou masáž srdce, použití defibrilátoru a další 
velice praktické postupy, jak zabezpečit základní životní funkce 
zraněné osoby do příjezdu rychlé zdravotnické pomoci.

V sobotu 7. února v 19:18 hodin požádali policisté hasiče 
o spolupráci při pátrání po pohřešované zraněné běžkařce, která 
se ztratila mezi obcemi Chlébské a Skorotice. Zásahové jednotky 
SDH Nedvědice a Skorotice vyjely společně s profesionálními ha-
siči ze stanice Bystřice nad Pernštejnem. Do pátrání byl také nasa-
zen vrtulník, který jednačtyřicetiletou ženu nalezl a transportoval 
do nemocnice. Tohoto zásahu se zúčastnilo devět členů zásahové 
jednotky SDH Nedvědice.

V neděli 15. února v 2:31 hodin vyjela jednotka SDH Ned-
vědice k požáru hotelu Myslivna. Hlášeny byly zakouřené prostory 
a zraněné osoby. Těsně po tom, co obě zásahová vozidla opustila 
zbrojnici, nám bylo oznámeno z operačního střediska hasičského 
záchranného sboru, že jde naštěstí o planý poplach. Tohoto zásahu 
se zúčastnilo osm členů zásahové jednotky SDH Nedvědice.

V průběhu ledna a února se v nedvědické sokolovně usku-
tečnily tři plesy. Povinností každého pořadatele kulturní akce 
v budově s kapacitou 200 a více osob je zajistit si preventivní 
požární hlídku. Všichni pořadatelé oslovili místní hasiče. Všem 
žadatelům bylo vyhověno a každého plesu se zúčastnila tříčlenná 
preventivní požární hlídka.

Rád bych touto cestou poděkoval paní MUDr. Karolíně 
Brodinové, panu MUDr. Petru Bohanesovi a panu Stanislavu Kyt-
nerovi za proběhlá školení.

I když trochu předčasně, rád bych Vám všem popřál krás-
né, sluncem prohřáté velikonoční svátky.

Petr Konečný

POCHOD PRO VEŘEJNOST OPĚT NA KONCI DUBNA

POZVÁNKA DO DOUBRAVNÍKU

HASIČI INFORMUJÍ

http://www.nedvedice.cz
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Přípravka starší | mladší – krajský přebor
9. kolo – neděle 19.4. – turnaj v Pelhřimově
10.20 | 10.20 FŠ Třebíč - Nedvědice
11.40 | 11.40 Pelhřimov - Nedvědice
10. kolo – neděle 26. 4. – turnaj v Nedvědici
09.30 | 09.30 Nedvědice - Velké Meziříčí
12.10 | 12.10 Nedvědice - Chotěboř
11. kolo – neděle 3. 5 – turnaj v Chotěboři
10.20 | 10.20 Jihlava - Nedvědice
11.40 | 11.40 Chotěboř - Nedvědice
12. kolo – neděle 10. 5. – turnaj v Humpolci
10.20 | 10.20 Bystřice - Nedvědice
11.40 | 11.40 Humpolec - Nedvědice
13. kolo – neděle 17. 5. – turnaj v Nedvědici
09.30 | 09.30 Nedvědice - Havlíčkův Brod
12.10 | 12.10 Nedvědice - Žďár n. S.
14. kolo – neděle 24. 5. – turnaj v Novém Městě na Moravě
09.00 | 09.00 Vrchovina - Nedvědice
10.20 | 10.20 V. Bíteš - Nedvědice
15. kolo neděle 31. 5. – turnaj ve Žďáře n. S.
09.00 | 09.00 Žďár n. S. - Nedvědice
10.20 | 10.20 V. Bíteš - Nedvědice
16. kolo – neděle 7. 6. – turnaj v Nedvědici
09.30 | 09.30 Nedvědice - Bystřice n. P.
12.10 | 12.10 Nedvědice - Vrchovina

SK PERNŠTEJN NEDVĚDICE KOPANÁ – ROZLOSOVÁNÍ SOUTĚŽÍ JARO 2015

Starší přípravka 7. 9. 2014
stojí zleva: Jiří Borek, Veronika Janečková, Kryštof Farkaš, 
Josef Pestr, Jan Chytrý, Jan Bracek, Radim Šikula, Filip 
Halvoník, Martin Rössler,
uprostřed zleva: Adéla Jedličková, Jakub Dřevěný, Filip 
Horníček, Vojtěch Dřevěný, Ondřej Nakládal, Vojtěch 
Jedlička, Vojtěch Flesar,
vpředu zleva: Jindřich Kaša a Pavel Hanáček

Foto: Radek Farkaš

Uvedená data a časy jednotlivých utkání jsou uvedena dle 
rozpisu jednotlivých soutěží. U některých utkání, kdy naše družstva 
zajíždí na hřiště soupeřů, ještě může dojít ke změně. Průběžně aktu-
ální rozpis utkání a další informace najdete na www.skpernstejn.cz.

S příchodem jara opět hledáme nové zájemce o kopanou - 
děti ročníků narození 2010 až 2001 k doplnění kádrů jednotlivých 
družstev. Z řad rodičů nebo fandů kopané uvítáme rovněž zájemce 
o trénování a organizační zajištění jednotlivých družstev. Přijď-
te se mezi nás podívat, kontaktní údaje a informace najdete na 
www.skpernstejn.cz.

Jiří Mitáš

MUŽI – okresní přebor
15. kolo - ne 29. 3. 15.00 Nedvědice - Počítky
16. kolo - ne 5. 4. 15.30 Bory - Nedvědice
17. kolo - ne 12. 4. 15.30 Nedvědice - R. Svratka
18. kolo - so 18. 4. 16.00 Nová Ves B - Nedvědice
19. kolo - ne 26. 4. 16.00 Nedvědice - Svratka
20. kolo - ne 3. 5. 16.30 Hamry - Nedvědice
21. kolo - ne 10. 5. 16.30 Nedvědice - O. Bítýška
22. kolo - ne 17. 5. 16.30 Křižanov - Nedvědice
23. kolo - ne 24. 5. 16.30 Pohledec - Nedvědice
24. kolo - ne 31. 5. 16.30 Nedvědice - Bohdalov
25. kolo - ne 7. 6. 16.30 Rozsochy - Nedvědice
26. kolo - ne 14. 6. 16.30 Nedvědice - Bobrová
14. kolo - ne 21. 6. 16.30 Dolní Rožínka - Nedvědice DOROST – krajská soutěž, sk. B

12. kolo - ne 5. 4. 12.30 Želetava - Nedvědice
13. kolo - so 11. 4. 15.30 Nedvědice - FŠ Třebíč
14. kolo - so 18. 4. 16.00 Výčapy - Nedvědice
15. kolo - so 25. 4. 16.00 Nedvědice - Křižanov
16. kolo - so 2. 5. 16.30 Stařeč - Nedvědice
17. kolo - so 9. 5. 16.30 Nedvědice - Okříšky
18. kolo - so 16. 5. 16.30 Radostín - Nedvědice
19. kolo - so 23. 5. 16.30 Nedvědice - Strážek
20. kolo - so 30. 5. 13.30 Nová Ves - Nedvědice
21. kolo - so 21. 6. 16.30 Jaroměřice - Nedvědice
22. kolo - so 13. 6. 16.30 Nedvědice - V. Bíteš

ŽÁCI starší/mladší – krajský přebor
12. kolo - so 4. 4. 10.00|11.45 M. Budějov, - Nedvědice
13. kolo - so 11. 4. 10.45|09.00 Ždírec nad D. - Nedvědice
14. kolo - so 18. 4. 09.30|11.15 Nedvědice - Pelhřimov
15. kolo - so 25. 4. 10.30|09.00 Bedřichov - Nedvědice
16. kolo - so 2. 5. 09.30|11.15 Nedvědice - Okříšky
17. kolo - so 9. 5. 09.30|11.15 Nedvědice - V. Bíteš
18. kolo - ne 17. 5. 10.00|11.45 HFK Třebíč - Nedvědice
19. kolo - so 23. 5. 09.30|11.15 Nedvědice - Humpolec
20. kolo - Vrchovina - Nedvědice
21. kolo - ne 7. 6. 09.30|11.15 Nedvědice - Polná (Věchnov)

22. kolo – so 13. 6. 10.30|09.00 Žďár n. S. – Nedvědice

http://www.skpernstejn.cz/
http://www.skpernstejn.cz/

