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Vážení spoluobčané,
s rychle se blížícím termínem uzávěrky letošního první-

ho čísla našeho Zpravodaje opět usedám k počítači, abych napsal 
text, ve kterém bych Vás rád informoval o dění v Nedvědici za 
uplynulé tři měsíce.

Po několika letech letos opět přišla zima, na jakou jsme 
v dřívějších dobách byli zvyklí. To přineslo mnohé možnosti 
sportovního a rekreačního vyžití. Opět se bruslilo na rybníku, na 
loukách pod hřbitovem kroužili ve vyjetých stopách běžkaři, sáň-
kovalo se a bobovalo na svahu za mateřskou školkou a na dalších 
místech. Za zmínku určitě stojí také skutečnost, že po mnohaleté 
odmlce ožil lyžařský svah za Kovářovou, když členové Klubu ly-
žařů Nedvědice díky bohaté sněhové nadílce připravili i bez umě-
lého zasněžování svah tak, že od víkendu 21. a 22. ledna mohli 
spustit lyžařský vlek.

Vedle popsaných možností zimního vyžití přinesly dlouho-
trvající mrazy a bohatá sněhová nadílka určité starosti. Především 
bylo nutné udržet sjízdné místní komunikace a schůdné chodníky, 

následně pak odklidit sníh z parkovacích míst a ploch především 
na městečku a v neposlední řadě rovněž prohrnout cesty na hřbi-
tově. Myslím, že s omezenými technickými i lidskými možnost-
mi, které má městys k dispozici, jsme popsanou údržbu zvládli. 
A pokud se od občanů objevily nějaké poznatky, prosby či při-
pomínky, tak jsme se snažili je operativně řešit. Na druhé straně 
bych rád zmínil, že ne všechny podněty od občanů byly oprávněné 
a ne všechny představy o míře uklizenosti především chodníků 
jsou reálné. Jednoduše řečeno není možné prohrnovat a udržovat 
stav komunikací na všech místech současně. Někde se musí začít 
a logicky jinde se pak skončí. Prioritou je vždy centrum obce, tedy 
chodníky a místní komunikace od nádraží ke hřbitovu, z Klečan 
k obchodnímu domu, od kostela kolem školy až ke zdravotnímu 
středisku. Následně pak přicházejí na řadu ostatní místa.

Informace o průběhu prací na jednotlivých stavbách začí-
nám na sokolovně. Nejdříve se však musím omluvit za špatnou 
informaci, kterou jsem zmínil v textu úvodníku minulého čísla 
Zpravodaje. Uvedl jsem, že v roce 2017 uplyne 100 roků od po-
stavení sokolovny a jejího uvedení do provozu. I přesto, že text 
celého čísla čte vždy před předáním do tisku několik osob, tato 
chybná informace nám všem unikla. Ještě jednou se tedy omlou-
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vám. Naše sokolovna byla uvedena do provozu v roce 1927, a le-
tos je to tedy „teprve“ 90 let. Pokud jde o průběh stavebních prací, 
tak tyto probíhají podle plánu. V době uzávěrky, tedy v polovině 
února, byly odstraněny radiátory ústředního topení, obklady a dal-
ší konstrukce ze stěn, byl proražen otvor pro hlavní přístup ze 
strany za jevištěm, jsou připraveny nové otvory pro nový vstup ze 
sálu do „pekla“ a na jeviště, zatímco původní vstup do „pekla“ by 
zazděn. Odstraněny byly rovněž podlahy včetně konstrukcí pod 
nimi. Hliněná pláň pod podlahou hlavního sálu byla urovnána, 

byla provedena vodorovná i svislá izolace a dále probíhá pokládá-
ní jednotlivých vrstev podlahy v hlavním sále a přísálí.

Rovněž rekonstrukce domu čp. 32 probíhá podle plánu. 
V levé části v prostorách budoucího turistického infocentra jsou 
hotové všechny svislé konstrukce, provedeny jsou vodoinstalační 
a elektroinstalační práce, zdi a stropy jsou opatřeny základními 
omítkami. Následovat budou práce na rekonstrukci původní „ba-
ťovské“ výlohy z roku 1933 a postupné pokládání jednotlivých 
vrstev podlahy. Jakmile to klimatické podmínky dovolí, bude 
vybudována nová (zemní) přípojka elektřiny a přípojka vody. Na 
tomto místě bych rád uvedl na pravou míru některé nepřesné nebo 
nepravdivé informace, které se v souvislosti s domem čp. 32 mezi 
občany rozšířily. Chyba je zčásti i na mé straně, neboť s výjim-
kou několika jednání zastupitelstva a četných diskusí s mnohými 
z Vás nebyla podána ucelená informace o důvodech koupě a pře-
devším o cíli rekonstrukce. Tak tedy: pro koupi domu hovořilo 
v době rozhodování a stále hovoří více argumentů. Jednak sku-
tečnost, že stav a prostorové možnosti stávající radnice by si dříve 
či později vyžádaly nutnost hledat nové (větší) prostory pro pře-
místění turistického infocentra, hledat nové prostory pro umístění 
obřadní síně (ta stávající není bezbariérově přístupná, podlaha v ní 
je v havarijním stavu a místnost neumožňuje její využití pro další 
účely), hledat nové prostory pro umístění obecní knihovny (ta stá-
vající také není bezbariérově přístupná a je obtížně přístupná i pro 
starší osoby). Dům čp. 32 naplnění všech tří uvedených potřeb 
umožňuje, velkou výhodou je logicky jeho poloha přímo naproti 
stávající radnici. Jako bonus pak je třeba chápat rovněž fakt, že 
budova obsahuje množství zajímavých stavebních prvků včetně 
mramorových artefaktů a mnoho desítek let byla stavebně netknu-
ta. Při citlivé rekonstrukci, o kterou se snažíme, by měl být za-
chován historický charakter budovy, zmiňované již v urbáři Vra-
tislava z Pernštejna z roku 1582. Jako druhotná možnost využití 

dalších prostorů se ve vzdálenějším časovém horizontu jeví mož-
nost vytvoření malé expozice nedvědického mramoru a dalších 
předmětů a informací majících vztah k Nedvědici a v neposlední 
řadě zřízení veřejných záchodů. Stavebně a finančně je prioritou 
již letos dokončit prostory infocentra v místech bývalé prodejny 
obuvi a maximum prací provést rovněž v pravé části. Zde vznikne 
nová obřadní síň, kterou však předpokládáme alternativně využí-
vat také jako výstavní síň, popř. prostor pro různá setkání, před-
nášky, besedy apod. Je zřejmé, že kompletní rekonstrukce bude 

finančně velmi náročná. Proto byla rozdělena 
do několika etap, které budou realizovány 
postupně podle finačních možností našeho 
rozpočtu, a doufejme, že i s využitím něja-
ké dotace, o jejíž získání se již nyní usilovně 
snažíme. Prioritou je vybudování infocentra 
a obřadní síně v první etapě, veřejných zá-
chodů a nových prostorů pro umístění obecní 
knihovny ve druhé etapě a všeho ostatního 
až poté. Rádi bychom rovněž vyhověli přá-
ním některých spoluobčanů o nahlédnutí do 
vnitřních prostorů. Jak jsem uvedl v minulém 
Zpravodaji, bude část budovy součástí ofici-
álního zahájení letošní jarní tuistické sezony 
2. dubna 2017. V průjezdu do dvora budou 
mít zázemí pořadatelé, před budovou bude 
stanoviště Bystřické kapely a celá akce bude 
jistě vhodnou příležitostí k umožnění byť jen 
omezené prohlídky nejen pro turisty, ale i pro 
zájemce z řad místních občanů.

Na tomto místě bych také rád reago-
val na ne zcela korektní článek, uveřejněný v loňském 3. čísle 
Zpravodaje, který popisoval historii nedvědického koupaliště. 
V článku je popsána historie vzniku koupaliště, text je doplněn 
několika fotografiemi, čísly a jmény. Potud je jistě vše v pořádku. 
Dále však autoři hovoří o kontrovezním prodeji areálu bývalého 
koupaliště a o tom, že zde vyrostla nevzhledná budova. A právě na 
tato konstatování bych rád reagoval. O načasování článku mohu 
jen spekulovat stejně jako o komentáři o historii koupaliště a jeho 
podbízivém propojení se současným děním v areálu. Logika, s níž 
autoři nazývají prodej kontroverzním, by stejně tak mohla zpo-
chybnit a kontroverzním označit kterékoli jiné rozhodnutí zastu-
pitelstva. Zde jsou fakta. Prodeji předcházelo několikaleté hledání 
způsobu využití chátrajícího areálu. Vznikl dokonce projekt jeho 
přebudování na rybník s kombinovaným využitím. Na projekt 
bylo vydáno stavební povolení a městys se pokoušel dvakrát na 
jeho realizaci získat „evropskou“ dotaci. Bohužel v obou přípa-
dech neúspěšně. Přibližně od začátku roku 2014 pak probíhala 
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INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

v rámci jednání rady a později i zastupitelstva diskuse na téma 
Co dál s areálem? Výsledkem popsané diskuse bylo rozhodnutí 
o uveřejnění záměru prodeje na úřední desce. Po uplynutí zákon-
né lhůty bylo hlasování o prodeji zařazeno na program jednání 
zastupitelstva 18. 8. 2014. Na jednání byli jako hosté přizváni jed-
natelé společnosti Salmofarm, jediného zájemce o koupi areálu. 
Představili jednak sami sebe, svoji firmu a především svůj podni-
katelský záměr. Zodpověděli dotazy přítomných zastupitelů i hos-
tů. V následném hlasování byl prodej zchátralého areálu schválen 
většinou hlasů přítomných zastupitelů, byla stanovena prodejní 
cena 1,5 mil. Kč a další podmínky prodeje s tím, že definitivní akt 
prodeje, kterým je až schválení kupní smlouvy se zapracovanými 
podmínkami, které zastupitelé stanovili, byl odložen až na obdo-
bí po komunálních volbách na podzim 2014. Bylo tomu tak mj. 
i proto, aby prodej nemohl být nijak zpochybňován a označován 
za kontroverzní. Projednání smlouvy o prodeji areálu byl zařazen 
na program jednání zastupitelstva dne 8. 12. 2014, a protože noví 
zastupitelé neměli dostatek informací pro rozhodování, bylo na 
18. 12. 2014 svoláno ještě jedno jednání zastupitestva. Na to se 
opět dostavili jednatelé společnosti Salmofarm, znovu vysvětlili 
svůj záměr a zodpověděli přítomným všechny dotazy. Následně 
byla smlouva o prodeji většinou hlasů přítomných zastupitelů 
schválena. Nevím tedy (a nejen já), o jaké kontroverzi autoři člán-
ku hovoří. Nechci a nebudu advokátem společnosti Salmofarm 
ani jejich projektu. Myslím však, že komentovat, navíc tendenčně, 
vznikající projekt v situaci, kdy ani zdaleka není hotov, není ko-
rektní a jak sami autoři v zá-
věru článku píší, počkejme, 
až bude celý projekt hotov. 
Potom hodnoťme, chvalme, 
kritizujme. Závěrem této čás-
ti úvodníku předávám struč-
né informace o projektu tak, 
jak jsem je získal od jedna-
tele společnosti Salmofarm 
p. Ing. Lžičaře. V současné 
době (polovina února) je do-
končena stavba hlavní haly 
vč. technologie, stavba byla 
v úterý 7. února úspěšně zko-
laudována a do 44 chovných 
nádrží byly vypuštěny první 
tisíce jedinců pstruha duho-
vého. Firma současně do-
končuje projektovou doku-
mentaci na 2. etapu budování 
areálu, aby mohla co nejdříve 
požádat o vydání stavebního 

povolení na stavbu restaurace a rybníka na půdorysu původních 
bazénů. Tyto práce firma plánuje provést v letošním roce. Ve fázi 
konečných úprav pak majitelé Salmofarmu plánují vysazení něko-
lika desítek stromů, což celý areál bezpochyby zpříjemní a potlačí 
dominantní efekt staveb, které se v něm nacházejí.

Na závěr úvodníku jsem si ponechal informaci, ze kte-
ré mám já osobně velkou radost. Přibližně po 10 letech hledá-
ní, jednání, argumentování a přesvědčování úředníků snad všech 
bank, které v Česku působí, svitla v závěru roku 2016 naděje, že 
bychom se v Nedvědici mohli dočkat bankomatu. Pro obyvatele 
měst a větších obcí dnes samozřejmá součást života, pro obyvatele 
malých obcí, mezi něž patří i Nedvědice, dlouhé roky nedosažitel-
ný komfort. Dalšími jednáními se zástupci Moneta Money Bank, 
a.s. jsme se v době uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje dostali již tak 
daleko, že mohu tuto nejen pro naše občany, ale i pro návštěvníky 
a turisty výbornou zprávu oficiálně uveřejnit. V současné době 
jsou vytipována dvě možná místa pro umístění zařízení, probíha-
jí technická jednání, následně bude banka jednat o podmínkách 
vlastníků vytipovaných objektů. Poté bude rozhodnuto tak, aby 
bankomat byl zprovozněn do začátku jarní turistické sezony. Dou-
fám, že jsem uveřejněním této informace úspěšné završení deseti-
letého úsilí nezakřikl, držme proto všichni pěsti, ať jednání dojdou 
ke kýženému výsledku.

Závěrem bych rád popřál všem spoluobčanům brzký pří-
chod jara a s ním slunečného a teplého počasí.

Ing. Pavel Vejrosta

Od uzávěrky minulého čísla Zpravodaje se uskutečnilo 
jedno jednání Zastupitelstva městyse (ZMN), a to dne 20. 2. 2017.

ZMN č. 12 dne 20. 2. 2017:
 - schválilo ověřovateli zápisu p. Havlíčka a p. Konečného
 - vzalo na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení z minulého 

zastupitelstva
 - vzalo na vědomí zprávu z rady od posledního ZMN
 - vzalo na vědomí prezentaci Místní akční skupiny Zubří země
 - schválilo rozpočtová opatření č. 12/2016 a 1/2017

 - vzalo na vědomí zprávy z výborů a komisí
 - schválilo vnitroorganizační směrnici Sociální fond
 - schválilo vnitroorganizační směrnici K poskytování darů při 

příležitosti vítání nových občánků, loučení předškoláků s ma-
teřskou školkou, loučení žáků se základní školou a drobných 
dárků přednášejícím na cestovatelských a jiných besedách 
a přednáškách

 - vzalo na vědomí informaci o nové legislativě týkající se stano-
vování ceny při prodeji majetku

Ing. Pavel Vejrosta

Rekonstrukce domu čp. 32
Foto: Antonín Špaček
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V období od uzávěrky minulého čísla Zpravodaje se Rada 
městyse Nedvědice (RMN) sešla 4x (č. 49 - 52) a mimo jiné jed-
nala o následujících záležitostech:
 - schválila proplacení faktury za opravu sociálního zařízení v bu-

dově C základní školy ve výši 61.796,– Kč z rezervního fondu 
školy

 - opakovaně projednávala zhoršující se stav ve vyvážení popelnic 
a odpadů firmou AVE

 - pravidelně projednávala stav prací na sokolovně a čp. 32
 - schválila po předchozím uveřejnění záměru prodeje na úřední 

desce prodej hasičského speciálu AVIA SDH Brno - Vinohrady 
za cenu obvyklou ve výši 20 tis. Kč, současně schválila kupní 
smlouvu

 - schválila rozdělení výnosů z loterií a sázkových her ve výši 
19.500,– Kč následovně: SDH Nedvědice, SDH Pernštejn 
a KČT Nedvědice – všechny spolky po 6.500,– Kč na práci 
s mládeží. současně schválila darovací smlouvy

 - schválila ceník Turistického informačního centra platný od 
1. 1. 2017

 - schválila vyřazení nepotřebného majetku
 - schválila plán inventur za rok 2016
 - schválila souhrn plánovaných účetních odpisů za rok 2016
 - schválila vnitroorganizační směrnici O účetnictví
 - schválila rozpočtové opatření č. 12/2016
 - schválila smlouvu s GasNet, s.r.o. o zřízení věcného břemene 

zřízení a strpění plynovodní přípojky k RD čp. 260 na pozemku 
p. č. 92/28 v k. ú. Nedvědice

 - schválila rozpočtové opatření ZŠ a MŠ Nedvědice za měsíc pro-
sinec 2016

 - zamítla žádost Oblastní charity Žďár o poskytnutí finančního 
příspěvku na provoz denního stacionáře Rosa v Bystřici n. P.

 - zamítla žádost Diakonie ČCE, středisko v Brně o poskytnutí fi-
nančního příspěvku na provoz Chráněného bydlení v Letovicích

 - schválila smlouvu s HZS JmK o bezúplatném užívání radiosta-
nice vč. nabíječky pro potřeby JSDH Nedvědice

 - v souvislosti s přípravou místního akčního plánu vzdělávání ve 
správním obvodu ORP Tišnov vzala na vědomí vypracovaný 
koncepční záměr ZŠ a MŠ Nedvědice na roky 2016 - 2020, kte-
rý bude sloužit jako podklad pro vypracovávání žádostí o dotace

 - schválila pronájem zasedací místnosti radnice sl. M. Doubkové 
na uspořádání jarní výstavy ve dnech 7. 4.–9. 4. 2017, podzimní 
výstavy ve dnech 8. 9.–10. 9. 2017 a vánoční výstavy ve dnech 
24. 11.–26. 11. 2017, vše za podmínek dle platného ceníku MN

 - schválila pronájem sokolovny sl. M. Doubkové na uspořádání 
plesu dne 20. 1. 2018 za podmínek dle platného ceníku MN

 - schválila pronájem sokolovny SK Pernštejn Nedvědice na uspo-
řádání 11. fotbalového plesu dne 24. 2. 2018 za podmínek dle 
platného ceníku MN

 - s kronikářem městyse průběžně projednávala způsob a stav ve-
dení kroniky Nedvědice

 - zabývala se vyhodnocováním způsobu parkování řidičů na měs-
tečku po provedení nového vodorovného a svislého dopravního 
značení

 - schválila hodinovou sazbu za pronájem kreslírny v budově 
B ZŠ ve výši 90,– Kč

 - schválila pronájem areálu rybníka pí. Mokré na uspořádání Dne 
tance dne 29. 4. 2017. Současně prominula poplatek za proná-
jem

 - schválila smlouvu s městem Tišnov o poskytnutí příspěvku na 

zajištění sociálních služeb v síti ORP Tišnov na rok 2017
 - doporučila ZMN schválit vnitroorganizační směrnici Sociální 

fond
 - schválila „Dlouhodobý plán – koncepční záměr školy a úkoly 

v období 2016 - 2020“
 - schválila předfinancování projektu „Moderní formy výuky ZŠ 

a MŠ Nedvědice“ financovaného z OPVVV, z provozních pro-
středků ZŠ a MŠ Nedvědice

 - schválila zřízení věcného břemene přístupu (chůze a jízdy) na 
pozemku p. č. 722/29 v k. ú. Nedvědice ve prospěch Marie 
a Otomara Tůmových, Nedvědice 344. Věcné břemeno se zřizu-
je za jednorázovou úplatu 500,– Kč +DPH. Nabyvatelé věcného 
břemena hradí vypracování smlouvy a vklad do KN

 - schválila zřízení věcného břemene přístupu (jízdy a chůze) na 
pozemku p. č. 722/29 v k. ú. Nedvědice ve prospěch Josefy 
a Luboše Zemanových, Nedvědice 345. Nabyvatelé věcného 
břemena hradí vypracování smlouvy a vklad do KN

 - schválila rozpočtové opatření č. 1/2017
Ing. Pavel Vejrosta

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE NEDVĚDICE

muži ženy celkem
Nedvědice 614 671 1285
Pernštejn 26 25 51
Celkem 640 696 1336
Nedvědice muži ženy celkem
k 1. 1. 2016 617 659 1276
narození 7 9 16
úmrtí 9 2 11
přistěhování 10 14 24
odstěhování 11 9 20
k 31. 12. 2016 614 671 1285
Pernštejn muži ženy celkem
k 1. 1. 2016 27 26 53
narození 0 0 0
úmrtí 1 0 1
přistěhování 0 0 0
odstěhování 0 1 1
k 31. 12. 2016 26 25 51
Rekapitulace muži ženy celkem
k 1. 1. 2016 644 685 1329
narození 7 9 16
úmrtí 10 2 12
přistěhování 10 14 24
odstěhování 11 10 21
k 31. 12. 2016 640 696 1336

STAV OBYVATEL K 1. 1. 2017
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DŮLEŽITÁ ARCHIVÁLIE PŘEDÁNA

ROZLOUČENÍ S EDUARDEM VALDHANSEM – UČITELEM A VÝTVARNÍKEM

V sobotu 18. února 2017 jsme se v Bys-
třici naposledy rozloučili s Eduardem Vald-
hansem, osobností nejen města Bystřice nad 
Pernštejnem, ale i širokého okolí Nedvědicka. 
Loučili jsme se s člověkem přátelským, spra-
vedlivým a všestranně nadaným. Byl to jeden 
z kantorů, na které budou celé generace jeho 
žáků vzpomínat, a také malíř obrazů, před ni-
miž budou milovníci jeho tvorby zamyšleně 
stát a diskutovat.

Narodil se v roce 1928 v Černvíru, 
kde prožil i své dětství. Školu navštěvoval 
v Nedvědici, do gymnázia jezdil do Tišnova, 
po jeho uzavření německou správou však cho-
dil znovu do měšťanské školy v Nedvědici. 
V r. 1948 potom maturoval na Učitelském ústavu v Brně. Učil 
ve Slezských Hatích, Šilheřovicích, Hlučíně, Petřkovicích a od r. 
1961 v Bystřici nad Pernštejnem. Tam byl později také ředitelem 
základní školy. Bystřice nad Pernštejnem se nakonec stala domo-
vem jeho rodiny.

Eduard Valdhans – malíř byl především krajinářem, jeho 

krajiny s motivy Vysočiny, zejména z oblasti 
Bystřicka a okolí i rodného Černvíru jsou pro 
jeho tvorbu typické. Dlouho se při volbě námě-
tů vracel i na Hlučínsko, které mu také zřejmě 
silně přirostlo k srdci. Velmi zdařilé jsou rov-
něž kytice a zátiší. K jeho tvorbě neodmysli-
telně patří také návrhy diplomů, novoročenky, 
dokonce sgrafita (na kulturním domě v Čern- 
víru). Jako oblíbený učitel měl i žáky, kteří 
vyrostli v úspěšné výtvarníky. Takovými jsou 
třeba Tomáš a Karel Rossí, umělecky ovliv-
nil i svého profesního kolegu Petra Čermáka. 
Vystavoval v Brně, Bystřici nad Pernštejnem, 
Nedvědici, Ostravě, Petřkovicích, Praze, Dolní 
Rožínce, Příbrami, Žďáru nad Sázavou, Uher-

ském Brodě, Velkém Meziříčí, Novém Městě na Moravě, Jihlavě.
Pan Eduard Valdhans zemřel ve věku 89 let a vystihuje jej 

citát uvedený na jeho parte:
„Ztrácíme v něm srdce plné lásky a obětavosti nejen k nám, 

ale i ke všem, se kterými se v životě setkal.“
Jiří Šmíd

Nedvědice díky své poloze a od určité doby také díky své 
velikosti byla a stále je přirozeným spádovým centrem pro určité 
území. To mimo jiné znamená, že pro obce v tomto spádovém úze-
mí zajišťuje a vykonává některé činnosti a služby, které si menší 
obce nejsou schopny zajistit vlastními silami. Mezi takové činnos-
ti patří i zajišťování matriční agendy, mimo jiné vedení matričních 
knih. V minulosti se tyto knihy vedly v rámci farností, v součas-
né době tuto činnost vykonávají některé obecní či městské úřady. 
Matriční knihy pro Nedvědici byly vedeny od roku 1623, kdy byla 
Nedvědice součástí matričního obvodu v sousedním Doubravníku 
spolu s dalšími přibližně 43 obcemi. Tento stav trval do roku 1784, 
kdy byl matriční obvod Doubravník rozdělen na několik men-
ších. Jeden z nich vznikl v Nedvědici a jeho součástí byly kromě 
Nedvědice také Pernštejn, Smrček, Býšovec, Kovářová, Chlébské, 
Dolní Čepí a Horní Čepí. První zápisy v nově založených knihách 
narozených, oddaných a zemřelých učinil farář Franciscus Xaver 
Sperka. Nejstarší matriční knihy jsou dnes uloženy v Moravském 
zemském archívu (dále MZA), jsou digitalizovány, a tedy přístup-
ny k neomezenému nahlížení a bádání na internetu. V Nedvědici 
se však stále nacházejí matriční knihy s prvními záznamy z polo-
viny 19. století. A právě jedna z těchto knih, konkrétně kniha ze-
mřelých z let 1854 - 1941, byla v souladu s příslušnými předpisy 
vyžádána MZA k předání do jejich péče.

Ještě než jsme tak prostřednictvím paní matrikářky MÚ 
v Tišnově učinili, byla kniha nafocena a spíše pro zajímavost jsem 
vypsal následující údaje.

První zápis týkající se Nedvědice učinil farář Karl Wallner 
28. 7. 1854, kde ve věku 64 let zemřel Franz Swoboda z čp. 26. 
Stejný farář učinil také první zápis za Pernštejn a to 25. 9. 1854. 
Toho dne zemřel ve věku 32 let Josef Schischma v čp. 18, což je 
část budovy dnešní restaurace na 1. nádvoří hradu. Poslední zápi-
sy v této knize učinil farář Josef Fišer. Nedvědice se týká záznam 
z 21. 12. 1941, kdy zemřela v čp. 59 ve věku 63 let Marie Lepko-
vá, poslední „pernštejnský“ záznam je z 31. 12. 1941, kdy v čp. 34 

zemřela ve věku 58 let Marie Janáčková.
Pocity při předání knihy byly smíšené a rozpačité. Na stra-

ně jedné jsme předali k odbornému zpracování a uložení knihu se 
spoustou cenných údajů a informací z Nedvědice a několika okol-
ních obcí, kniha byla v Nedvědici uložena celých 162 let, přečkala 
u nás časy dobré, ve kterých sloužila svému účelu, ale také obě 
světové války a bezpochyby i další dobrá i zlá období. Nad trochou 
smutku a sentimentu z toho, že jsme splnili svoji zákonem danou 
povinnost a předali do MZA něco, co bylo tolik let „naše“, převládl 
spíše dobrý pocit z toho, že tak významná archiválie a zdroj spous-
ty informací ze života našich předků se dostane do péče odborníků, 
a především bude digitalizována a umístěna na internetu. Zde bude 
veřejně přístupná, a tím bude všem, kdo se zajímají o historii obec-
ně a nebo pátrají po svých předcích a jejich osudech, umožněno 
v ní neomezeně listovat a pátrat. Rád bych popřál předané knize 
brzkou digitalizaci a poté všem, kteří v ní budou virtuálně listovat, 
aby v ní našli co nejvíce hledaných údajů a informací.

Pavel Vejrosta

Matrikářka Zdena Kincová předává knihu zemřelých
Foto: Pavel Vejrosta

Foto: internetové stránky 
Bystřice n. P.
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Harmonogram výzev MAS Zubří země pro první polovinu roku 2017 a předběžná informace o 

prvních výzvách pro žadatele o dotaci v roce 2017 
 
Místní akční skupina (MAS) Zubří země, o.p.s., která působí v regionu Bystřicka, Novoměstska a Nedvědicka (69 obcí), 
informuje o plánovaném harmonogramu výzev pro první pololetí roku 2017. Pro dané období budeme rozdělovat finanční 
prostředky z Programu rozvoje venkova (PRV) a Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).  
Znění výzvy včetně všech jejích příloh zveřejníme na webových stránkách MAS v sekci Aktuální výzvy: 
http://www.zubrizeme.cz/aktualni-vyzvy/, přičemž v každé výzvě bude uveden termín konání semináře pro žadatele. 
 
Proč podat žádost o dotaci přes MAS? 
Navýšení míry podpory u vybraných opatření v rámci PRV až na 70% (v rámci IROP u všech o 5% - na 95%), větší škála 
podpořených aktivit ve srovnání s výzvami vypsanými přímo dotačními orgány, nižší administrativní náročnost při zpracování 
žádostí o dotaci v rámci IROP, zdarma poskytování konzultací a seminářů žadatelům/příjemcům dotace v pracovní dny 
kanceláří MAS Zubří země, o.p.s. na adrese: Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem a nově také v pondělí na adrese: 
Vratislavovo náměstí 12 (budova Polikliniky), 592 31 Nové Město na Moravě. Výhody podání žádosti o dotaci přes MAS jsou 
podrobněji uvedeny na webu MAS. 
 
Pro první polovinu roku 2017 plánuje MAS vyhlášení výzev z níže uvedených operačních programů (OP):  

Číslo 
výzvy 

OP 
Program Název výzvy 

Výše 
alokace na 

výzvu 

Předpokládaný 
termín vyhlášení 

výzvy 

Předpokládané 
ukončení příjmu 

žádostí 

1. PRV 

Modernizace zemědělského podnikání  2 000 000 Kč začátek 03/2017 polovina 04/2017 
Konkurenceschopná zemědělská produkce a potravinářství  2 000 000 Kč začátek 03/2017 polovina 04/2017 

Modernizace nezemědělského podnikání  2 000 000 Kč začátek 03/2017 polovina 04/2017 
Zvyšování konkurenceschopnosti lesního hospodářství a 

navazujících oborů  2 000 000 Kč začátek 03/2017 polovina 04/2017 

1. IROP Podpora bezpečnosti a komfortu nemotorové a hromadné 
dopravy  4 000 000 Kč začátek 04/2017 polovina 05/2017 

2. IROP Podpora infrastruktury pro sociální služby  3 000 000 Kč začátek 04/2017 polovina 05/2017 
3. IROP Investice do kapacit a modernizace vybavení škol 5 000 000 Kč začátek 04/2017 polovina 05/2017 

 
PROGRAM ROZVOJE VENKOVA: 
První výzva MAS týkající se PRV, se dotkne těchto oblastí podpory:  

1. Modernizace zemědělského podnikání:  
Kdo může žádat: Zemědělský podnikatel 

Na co lze žádat: Stavby, stroje a technologie v živočišné výrobě / pro rostlinnou a školkařskou výrobu; peletárny; nákup nemovitostí 
(do 10% výdajů) 

2. Konkurenceschopná zemědělská produkce a potravinářství:  
Kdo může žádat: Zemědělský podnikatel (projekty týkající se výroby potravin nebo krmiv) 

Na co lze žádat: 

Pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků. 
Výstavba, modernizace a rekonstrukce budov. Investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků 
a druhotných surovin vznikajících při zpracování s výjimkou odpadních vod. Investice vedoucí ke zvyšování a 
monitorování kvality produktů. Investice související s uváděním vlastních produktů na trh včetně marketingu. 
Pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2. Investice do zařízení na ČOV ve zpracovatelském průmyslu. Nákup 
nemovitostí (do 10 % výdajů). 

3. Modernizace nezemědělského podnikání:  
Kdo může žádat: Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky, jakož i zemědělci. 

Na co lze žádat: 
Stavební obnova či nová výstavba provozovny, kanceláře či malokapacitního ubytovacího zařízení (vč. stravování). 
Pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost. Doplňující výdaje jako součást 
projektu (parkovací stání, oplocení, úprava povrchů apod.). Nákup nemovitosti (do 10 % výdajů). 
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VÁNOČNÍ KONCERT SBORU P. A. T. R. O. N

Předvánoční čas máme v Ned-
vědici již tradičně spojený s vánočními 
koncerty. Nejinak tomu bylo i v závěru 
loňského roku, kdy se prostory nedvědic-
kého kostela sv. Kunhuty rozezněly vá-
nočními melodiemi v podání pěveckého 
sboru P. A. T. R. O. N. Jako každý rok 
jsme byli vděčni za chvíle ztišení a roz-
jímání při vánočních písních a koledách 
z celého světa. Závěrečné připojení nej-
mladších zpěváčků ze sboru Cvrčci bylo 
opravdovým pohlazením. Děkujeme 
všem malým i velkým zpěvákům, klaví-
ristce Jitce Houfové a sbormistryni Pet-
ře Glosr Cvrkalové za krásné dokreslení 
předvánoční atmosféry.

Martina Čermáková

 
4. Zvyšování konkurenceschopnosti lesního hospodářství a navazujících oborů 

Kdo může žádat: 

V případě investic do techniky a technologií pro lesní hospodářství: držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo 
vypůjčitelé) lesů, kteří jsou soukromými osobami, jejich sdruženími s právní subjektivitou nebo spolky, VŠ se ŠLP, SŠ 
nebo učilišti se školním polesím, obcemi, PO zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji, DSO. V případě 
způsobilého výdaje kůň a vyvážecí vlek za koně: rovněž FO nebo PO poskytující služby v lesnictví (malý a střední 
podnik). V případě technického vybavení dřevozpracujících provozoven: FO nebo PO podnikající v lesnictví nebo 
souvisejícím odvětví (malý nebo střední podnik), obce a PO založené nebo zřízené obcemi, DSO.  

Na co lze žádat: 

Stroje a technologie (vč. koně) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů, včetně přibližování. Stroje ke 
zpracování potěžebních zbytků. Stroje pro přípravu půdy před zalesněním. Stroje, technologie, zařízení a stavby pro 
lesní školkařskou činnost. Stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest. Mobilní stroje pro sortimentaci a pořez 
dříví. Výstavba či modernizace dřevozpracujícího provozu – stavba a technologické vybavení. Nákup nemovitosti v 
případě dřevozpracujícího provozu (do 10 % výdajů). 

 
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM: 
Výzvy MAS č. 1, 2 a 3 z IROP, se budou týkat následujících oblastí podpory:  

1. Podpora bezpečnosti a komfortu nemotorové a hromadné dopravy 

Kdo může žádat: 
Obecně: kraj, obec, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo 
zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, u určitých aktivit i dopravci ve 
veřejné dopravě a provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy. 

Na co lze žádat: 
Podpora je zaměřena zejména na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů, podporu bezpečnosti (tj. 
bezbariérový přístup zastávek, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé, výstavba, modernizace a rekonstrukce 
chodníků, výstavba nových cyklostezek). 

2. Podpora infrastruktury pro sociální služby  

Kdo může žádat: 

Obecně v Rozvoji sociálních služeb: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, 
organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, 
organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace. 
V oblasti Sociálního bydlení: obce, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace. 

Na co lze žádat: Podpora budování infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociální služby, zázemí pro terénní služby, ambulantní 
sociální služby, podpora pobytových sociálních služeb a sociálního bydlení. 

3. Investice do kapacit a modernizace vybavení škol (ZŠ, SŠ, VOŠ, zájmové a neformální vzdělávání mládeže a 
celoživotní vzdělávání)  

Kdo může žádat: 

Obecně: kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, 
organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, 
školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání / středního vzdělávání a vyšší odborné školy a další subjekty 
podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit. 

Na co lze žádat: Podpora je zaměřena na výstavbu, stavební úpravy, pořízení vybavení do škol, školských zařízení a dalších zařízení 
podílejících se na realizaci vzdělávacích aktivit. 

Bližší specifikace oprávněných žadatelů a typy podporovaných opatření budou podrobně uváděny v každé výzvě! 
 
 

Foto: Antonín Špaček ml.
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BESEDY 2016 – 2017

INFORMACE KNIHOVNY NEDVĚDICE

V roce 2016 navštívilo naši knihovnu 1032 návštěvníků 
a on-line služeb mimo knihovnu využilo 90 uživatelů internetu. 
Naše webové stránky byly navštíveny celkem 3766 x.

Výpůjček bylo celkem 3739 ks (z toho 2677 ks knih a 1062 
ks časopisů). Stav knižního fondu k 31. 12. 2016 byl 6081 knih. 
V loňském roce bylo dovezeno 103 ks zapůjčených knih z výměn-
ného fondu Mk Kuřim. Knižní fond se průběžně doplňuje.

Nejžádanější spisovatelé za poslední dva roky jsou:

Keleová – Vasilková Táňa
Brown Sandra
Clark Mary Higgins
Váňová Magda

Wood Barbara
Whitton Hana
Řeháčková Věra
Vondruška Vlastimil
Bauer Jan
Forsyth Frederick

Z časopisů lze zapůjčit tituly: Květy, 100+1, Jedním de-
chem, Zdraví, Receptář, Zahrádkář, Nové proměny bydlení, Roz-
marýna, TOM a JERRY, 21. století, KAUZY – extra historie a další.

Měsíc březen je kromě svátku jara už více jak 60 let vyhla-
šován za Měsíc knihy, v současné době i jako Měsíc čtenářů - tak 
ho oslavte přečtením pěkné knihy.

Knihovnice Marie Opltová

Stalo se již tradicí, že v zimních mě-
sících místní radnice připravuje pro zájemce 
přednášky s různou tematikou. Právě končící 
zimní období nebylo výjimkou.

4. 11. 2016 přijel Ing. Jiří Charvát 
z Brna. Je to cestovatel, který byl skoro všu-
de, a pro nás si připravil povídání už počtvrté. 
Tentokrát nám přiblížil západní Kanadu a Al-
jašku.

Následující akce se uskutečnila mimo-
řádně ve čtvrtek 24. 11. 2016. Přijeli za námi 
Hana Ondryášová a Miloš Šenkýř z Českého 
rozhlasu Brno s pořadem Morava, země ne-
známá. Zábavnou formou nás upozornili na 
zajímavá místa na Moravě.

Další přednáška nás také nezavedla 
do vzdálených končin, ale zůstali jsme doma, 
a to přesněji na Pernštejně. 9. 12. 2016 nám 
manželé Škrabalovi přiblížili projekt Obnova 
Pernštejnské panské zahrady. Předpokládám, 
že všichni už zaslechli, že na obnovu zahrad 
byla získána dotace ve výši asi sto milionů Kč. Na této přednášce 
jsme se dozvěděli, jaké změny zahrad v okolí hradu nás čekají 
v nejbližších letech.

Následující přednáška se uskutečnila 6. 1. 2017. Tentokrát 
s námi cestoval Ing. Jiří Kostelecký. Poznávali jsme místa blízká, 
ale pro mnohé neznámá. Přednáška s názvem Málo známé vrcho-
ly Vysočiny nám dala několik tipů na výlety po okolí. Horní les 
asi znáte, ale víte, kde je vrchol Mařenka, Kulíšek, Švábův kopec 
a mnohé další? Když jsme z této přednášky odcházeli, tak jsem 
občas zaslechla, jak se posluchači domlouvají, kam se zajedou 
podívat.

Další přednáška se uskutečnila 27. 1. 2017. Naším hostem 
byl „cyklotremp“ Honza Vlasák. Tentokrát nám vyprávěl o ná-
vštěvě Kuby. Této výpravy se zúčastnil v době totalitní, ale vy-
právění bylo určitě zajímavé. V den této přednášky bylo slunečné 
mrazivé počasí, všude poměrně hodně sněhu, ideální podmínky 
na běžky. Honza Vlasák si ten den připravil kolo a z Moravských 
Knínic se vydal podél Svratky do Nedvědice na přednášku. Vel-
kou část cesty jel po červené turistické značce. Podle fotografií, 
které jsem později dostala, byl asi nejhorší úsek cesty přes Prud-

kou, protože voda z řeky byla mimo své koryto a část cesty byla 
schovaná pod ledem.

Poslední přednáška se uskutečnila 17. 2. 2017. Naším hos-
tem byl náš občan doc. Ing. Pavel Štarha, Ph.D., který nás zavedl 
do míst hodně vzdálených. Zúčastnil se Expedice za zatměním 
Slunce v Indonésii. Vyslechli jsme si zajímavé vyprávění o pře-
sunu expedice, o tom, co vše je nutné připravit na pozorování 
zatmění Slunce a jakou velmi významnou úlohu při celé akci mají 
mraky na obloze. Celé vyprávění bylo doplněné krásnými foto-
grafiemi. Pavel Štarha se zúčastnil několika podobných expedic, 
v roce 2015 nám vyprávěl o pozorování zatmění Slunce v Africe. 
Někdy příště si ho snad pozveme na povídání o expedici, kde při 
pozorování zůstala obloha bez mráčků a nabídla expedici získání 
kvalitních fotografií pro další vědecké účely.

Tuto sérii přednášek jsme ukončili a už připravujeme další 
zajímavá témata na následující zimu. Budete-li mít zájem, přijďte 
si poslechnout vyprávění doplněné spoustou fotografií. Pravděpo-
dobně od listopadu se opět můžeme potkávat v jídelně základní 
školy při podobných akcích.

Zdena Kincová

Prudká 27. 1. 2017
Foto: Jan Vlasák
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RYBNÍK (PO LÉTECH POŘÁDNĚ) ZAMRZL

3. CHARITATIVNÍ PLES

Pomalu končí plesová sezóna a já porovnávám dojmy 
z plesů, které jsme letos navštívili. Krásným a výjimečným do-
jmem na mne zapůsobil 3. charitativní ples, jehož organizátorem 
byl spolek ZpěvAhra z Nedvědice.

Ples se poprvé konal v Tišnově a je jen škoda, že tišnovská 
veřejnost na netradiční ples moc nereagovala. Své způsobila také 
chřipková epidemie. Nedvědičtí a bystřičtí hosté byli silně zastou-
peni, určitě věděli, o jak krásnou akci nechtějí přijít.

Sál sokolovny byl zaplněn a účastníci plesu určitě nelitova-
li. Vítaly nás usměvavé tváře mladých studentek a studentů, pro-
středí zkrášlovala vkusná živá květinová výzdoba.

A hudba! Smyčce divadelních profesionálů orchestru 

Broadway band Brno hrály klasický plesový repertoár na vysoké 
úrovni. Hostem plesu byla zpěvačka Linda Finková a k bohatému 
programu přispěly i místní tišnovské děti. Sólisté i skupiny taneč-
ního oboru ZUŠ v Tišnově nejednomu dospělému svým vystou-
pením vehnali slzy do očí. Květiny nás provázely i dále během 
plesu. Předváděné krásné květinové vazby jsme mohli zakoupit 
přímo na místě. Zvláště půvabné byly drobné živé květinové šper-
ky a náramky, které předvádělo dívčí mládí. Šperky byly během 
plesu vydraženy a získané finance spolu s ostatními vydělanými 
peněžními prostředky byly věnovány nadačnímu fondu Vrba, kte-
rý psychicky i prakticky podporuje ovdovělé rodiny s dětmi – cel-
kový výdělek, který putoval na konto Nadačního fondu Vrba, byl 
krásných 43. 000,– Kč.

Na své si tedy přišlo oko i ucho, ale ani žaludek účastníků 
nepřišel zkrátka, neboť organizátoři pamatovali na všechno. Hos-
té plesu vnímali krásnou atmosféru večera, protože nás všechny 
spojovala dobrá myšlenka a zůstaly krásné dojmy a vzpomínky.

Je škoda, že spousta Tišnováků o plese předem nic nevědě-
la, neb nebyl inzerován ani na stránkách Tišnovských novin, ani 
v příloze Kam v Tišnově. A vyvěšené plakáty občané asi nesledují.

Nevím, jestli bude v Tišnově ještě nějaké příště, ale pokud 
se bude konat příští rok ples tradičně opět v Nedvědici, určitě po-
jedeme. Vřele všem doporučuji.

Marie Chalupová Veličková

Když se hladina rybníka s přicházející zimou potáhne ledo-
vou tříští, všimne si prakticky každý, kdo jde kolem. Když ale led 
na hladině zůstává a jeho vrstva se zvolna zvětšuje, tak nejenže si 
lidé všimnou, ale mnozí uvažují, jak dlouho a jak intenzivně musí 
ještě mrznout, aby bylo možné na něj vstoupit. Pamětníků, kteří 
vzpomínají na doby, kdy se téměř každým rokem od listopadu do 
února či do března na zamrzlém rybníku v Nedvědici bruslívalo, 
hrával lední hokej či chodilo jen tak klouzat, je v Nedvědici stále 
dost. A když se na přelomu let 2016/2017 skutečně mohlo zkusit, 
co let udrží, bylo vyhráno. Ano, po dlouhých letech bylo možné 
na převážné části rybníka bruslit! Pravda je, že se sem tam bruslí-
valo i třeba v roce 2012, také v jiných letech, ale podmínky, které 
byly v lednu 2017, byly v porovnání s předchozími roky mnohem 
příznivější.

První početnější skupina bruslařů kreslila tvary čar do ledu 
na Nový rok. Snad padesát bruslařů se na rybníku prohánělo, to 
bylo něco! A podobně i další dny. Zpočátku se bruslilo na volné 

ploše, ale jakmile napadl sníh, začalo se udržovat několik samo-
statných plácků – hřišť. Co bylo úžasné, kolik se našlo lidí, kteří 
odklízeli sníh, čistili ledovou plochu – dopoledne, odpoledne i ve-
čer. (Jak rád bych obětavé pracanty jmenoval, ale mrzelo by mě, 
kdybych někoho neuvedl, což by se zřejmě stalo.) Bruslaři při-
cházeli a odcházeli, mnozí využívali i příjemné doby, kdy ledová 
plocha byla nasvícena veřejným osvětlením.

Na závěr ale přece jen jedno varování. Rybník není klasic-
ký zimní stadion. Na rybníku zodpovídá každý sám za sebe, rodič 
za svoje dítě. Možná, že některé rodiče ani nenapadne, že zrovna 
to jejich dítě může být v ohrožení. Mám za to, že nejčastěji tehdy, 
když jde ze školy, z družiny a hurá na led! Nebo aspoň ke břehu 
a zkoušet, zda led už (ještě) drží. Naštěstí se většinou najde někdo 
z dospělých, který děti usměrní, ale nemusí to tak být pokaždé.

A tak si přejme, ať se ve zdraví můžeme zase na bezpečně 
zamrzlé hladině setkávat.

Petr Vejrosta

Foto: Petr Vejrosta nejml.

Foto: Pavel Štarha
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VÝROČÍ OSOBNOSTÍ SPOJENÝCH S NEDVĚDICÍ

ŠKOLNÍ VÝROČÍ ROKU 2017

Před 140 lety 12. července 1877 se v Bystřici nad Pernštejnem narodil pozdější 
velice uznávaný stavební podnikatel Jaroslav Hutař (1877 - 1960), který významným způ-
sobem ovlivnil výstavbu Nedvědice. Do našeho městečka přišel krátce před rokem 1900 
a v součinnosti s tehdejším starostou Janem Míčkem začal modernizovat Nedvědici. Jednou 
z jeho prvních staveb byla přestavba menšího přízemního domku čp. 30 „Na Městečku“ na 
hotel, restauraci a řeznictví právě Jana Míčka, který byl známý pod názvem U Vápeníků 
(1900). Velkou stavbou je dělnická kolonie „V Domkách“ vedle tehdejší textilní továrny 
Otto Kuhna (první etapa 1905 - 1907). Byla postavena dle projektu významného brněn-
ského architekta Ing. Vladimíra Fischera. Stejný architekt je autorem měšťanské školy, 
kterou Jaroslav Hutař postavil v letech 1912 – 1913. Vila bratří Vendolských, dnes Sudova, 
u silnice k Pernštejnu byla postavena jeho firmou v roce 1906. Jeho vlastní vila nad nádra-
žím byla dokončena v roce 1907. Ve výčtu jeho staveb bychom mohli dlouho pokračovat, 
vždyť výstavba tzv. Nové Čtvrti byla především jeho zásluha stejně jako nová část textilní 
továrny a firmy Radiomotor. Jaroslav Hutař byl současně veřejně činným v městečku. Byl 
spoluzakládajícím členem zdejší organizace Sokol a místostarostou Nedvědice.

Ve stejném roce před 140 lety - 21. října 1877 - se v Lomnici nad Popelkou narodil 
první ředitel zdejší měšťanské školy Stanislav Bím (1877 - 1961). Vystudoval Učitelský 
ústav v Brně a začínal jako učitel v Tišnově. Roku 1913 byl jmenován definitivním ředite-
lem školy v Nedvědici a prvního srpna se stal i zdejším občanem. Postupně se stal důleži-

Předpokládám, že je dost pamětníků, kteří vzpomínají na 
jaro 2002. Mám na mysli mimořádné školní akce, které připomně-
ly hned několik školních výročí. A protože od roku 2002 uplynulo 
15 let, z půlkulatých výročí se stala kulatá a naopak. Připomeňme 
si je.

První škola v Nedvědici vznikla roku 1627 (390 let). Ne-
měla ovšem svoji samostatnou budovu, učilo se v domě č. 44 
(dnes je v ní m. j. pošta). První samostatnou budovu měla škola na 
Krčíně od roku 1658, ovšem byla jednak malá, a hlavně ji v roce 
1721 strhl rozvodněný potok. Učilo se zase leckde. Až v roce 1777 
(240 let) postavila obec novou budovu (opět na Krčíně – č. 92, 
dnes Klusákovi, kteří ovšem bydlí už ve zcela novém stavení). 
Ovšem zejména pro malou kapacitu nestačila a učívalo se opět 
jinde, m. j. zase na čísle 44.

První zděná školní budova vznikla v roce 1808 (byla ve-
dle fary, už více než tři desetiletí nestojí, byla zbourána, když se 
napřimovala silnice). Tři vzájemně propojené budovy, v nichž se 
učí dnes, vznikaly samozřejmě postupně. Ta nejstarší je u silnice, 
stavěla se v letech 1901 – 1903 (115 let), prostřední 1912 – 1913 
(105 let), ta nejnovější pak v letech 1982 (35 let) až 1986.

Za ta téměř čtyři století prodělalo školní vzdělávání mnoho 

změn. Nemám na mysli jen výuku na různých místech v Nedvě-
dici. Měnila se náplň výuky – někdy pozvolně, někdy byly ovšem 
změny i razantnější. Do školní práce se vždycky promítaly udá-
losti, které měly celostátní, či dokonce ještě širší charakter. Někdy 
více, jindy méně, ale vždycky tomu tak nepochybně bylo. Žáci, 
kteří do základní školy docházeli zpravidla osm, či devět roků, 
nějaké zásadní změny až na výjimky zřejmě nepociťovali. Kdo 
se ovšem začte do kronik, dívá se na leccos samozřejmě jinak, 
protože se může rozhlédnout po mnohem delším časovém úseku 
historie školy.

Mnohý čtenář si jistě řekne, jak to dnešní děti mají snadné. 
Nemusejí nosit do školy polínka dřeva, a přece je teplo, mají mož-
nost stravovat se ve školní jídelně, využívají moderní technologie 
a mohl bych ještě pokračovat. Ano, dávné nepohodlí bylo nahra-
zeno samozřejmým pohodlím, což ovšem paradoxně ani zdaleka 
nepřináší jen pozitiva. Ale to by bylo na jiné psaní či povídání.

Přejme škole, aby měla dostatek žáků, tedy aby žila, aby 
dobře prosperovala, aby ji i nadále měla obec za svou.

Petr Vejrosta

Škola na Krčíně čp. 92 - březen 2003
Foto: Antonín Špaček

Stará škola vedle fary 
Foto: archiv farního úřadu Nedvědice

Zdeněk Nečesánek
Foto: archiv rodiny Doubkových
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VÝROČÍ NĚKTERÝCH UDÁLOSTÍ 
V HISTORII MĚSTEČKA NEDVĚDICE

tou osobností zaměřenou na historii, hlavně na hledání starých do-
kumentů. V roce 1924 byl jmenován prvním kronikářem městečka 
a prakticky založil systém záznamů, ve kterých další pokračovali. 
Podílel se na zpracování podkladů pro Vlastivědu moravskou, a to 
jak části Tišnovsko, tak části Bystřicko. O deset let později (1934) 
je jmenován ředitelem Chlapecké školy měšťanské v Tišnově, 
kam odchází za svým bratrem, v té době již uznávaným sběra-
telem i autorem lidových písní, Hynkem Bímem (1874 - 1958).

Před osmdesáti roky 1. srpna 1937 se v nedvědickém domě 
čp. 131 „V Domkách“ narodil hudební virtuos, houslista a violista 
Zdeněk Nečesánek (1937 - 2002). Začínal již jako malý chlapec 
u učitelů houslí v Nedvědici. Vystudoval housle na konzervato-
ři v Brně (1960) a JAMU u Františka Kudláčka (1965). Již za 
studií na konzervatoři se stal členem Brněnského rozhlasového 
orchestru lidových nástrojů a v letech 1960 - 1962 byl jeho pri-
mášem. S orchestrem nahrál i svoje první skladby, které vydal na 
gramofonových deskách Supraphonu. Následně se stal koncert-

ním mistrem Brněnského estrádního rozhlasového orchestru, kde 
uplatňoval svoje nadání na jazzové improvizace. V letech 1966 
- 1970 působil jako koncertní mistr v Linci. Roku 1971 odchází 
do Jihoafrické republiky a v městě Durbanu působil jako koncert-
ní mistr symfonického orchestru. Po krátkém působení v Trier-
ském orchestru v Německu se vrátil do Jihoafrické republiky, kde 
v Durbanu 11. března 2002 zemřel.

Sedmdesát roků uplyne 18. října od úmrtí ředitele školy, 
starosty obce, vedoucí osobnosti sboru hasičů a zdejší organizace 
Sokol Ladislava Veselského (1888 - 1947). Narodil se v Kuklíku 
u Nového Města na Moravě, vystudoval učitelský ústav a v roce 
1906 začal učit v Lomnici u Tišnova. Do Nedvědice přichází 
3. října 1913, kde byl 6. listopadu 1937 jmenován ředitelem měš-
ťanské a obecné školy. Užíval s manželkou, také učitelkou, školní 
byt a byl velmi pracovitý. Byl činný v mnoha spolcích a organiza-
cích, a to zvláště v Sokole a v hasičstvu. V letech 1926 - 1932 byl 
zvolen starostou městečka za stranu sociálně-demokratickou. Byl 
zodpovědným představeným učitelského sboru, který vždy po-
vzbuzoval a chránil. Zvláště za německé okupace – Protektorátu 
Čechy a Morava - svým rozvážným jednáním s německou sprá-
vou ochránil mnohé učitele i žáky před pronásledováním Němci 
a jejich kolaboranty.

Některé další významné osobnosti spojené s Nedvědicí 
a mající letos výročí vzpomeneme ještě v průběhu roku. Patří 
k nim prof. Dr. Jaroslav Havelka, P. Jan Hřebíček, MUDr. Fran-
tišek Jelínek, Leopold Mazáč, Ing. Karel Svoboda a Jan Tomola.

Jiří Šmíd

Jiří Šmíd

Kolik 
uplynulo 
let:

Událost se 
odehrála 
roku:

530 3. 10. 1487 Nedvědice osvobozena od hlásné služby 
na hradě Pernštejně

390 1627 Písemně je v Nedvědici uváděn první učitel 
Jakub Šolc

390 1627 U Klečanského dvora je postavena valcha cechu 
tkalcovského

290 1727 Vysvěcen barokní kostel sv. Kunhuty

290 1727 Městečku povoleno vrchností používat znak

250 1767 Z lomu dodána mramorová dlažba do kostela 
sv. Petra a Pavla v Brně

240 1777 Na Krčíně postavena nová škola čp. 92

160 1857 Po zrušení panství zvolen prvním starostou Antonín 
Bachora z čp. 32

150 1867 Před kostelem postaven mramorový kříž na náklady 
městečka

110 1907 Postavena první část dělnické kolonie 
„V Domkách“

90 14. 8. 1927 Slavnostně otevřena sokolovna

60 10. 9. 1957 Na hradě otevřeno vlastivědné muzeum

50 1. 9. 1967 Zavedeny dvě volné soboty v měsíci

40 15. 5. 1977 Zprovozněna ocelová lávka přes Svratku 
ke koupališti

40 7. 9. 1977 Slavnostně otevřen obchodní dům, 
který se stavěl od roku 1974

20 7. 11. 1997 Hokejový oddíl TJ Spartak byl zaregistrován 
jako HC Nedvědice

10 2007 1. ročník rybářských závodů žen a dívek u rybníka Mramorový kříž u kostela z r. 1867
Foto: Antonín Špaček

Domky – pohlednice z r. 1918
Foto: archiv Antonína Špačka

11



V minulém čísle Zpravodaje jste se mohli dočíst o konci 
působení neprávem opomíjeného rodu Stockhammerů na Pern-
štejnském panství.

V roce 1793 umírá ve věku 68 roků hrabě Josef ze 
Stockhammeru. Byl špatný hospodář, vedl nákladný život a panství 
zadlužil tak, že hrozí jeho prodej některému z věřitelů, případně jeho 
rozprodej. Je ustavena nucená správa věřitelů. Byla zřízena proto, 
aby si věřitelé pohlídali hospodaření a aby dostali od nového ma-
jitele dlužné částky. Mezi věřiteli hraje důležitou roli zeť Josefa ze 
Stockhammeru Ignác Schröffel z Mannsberka. V té době je mu již 

62 let. Jeho manželka Rozálie však za dva roky v roce 1795 umírá.
Nucená správa trvala až do roku 1798. Tehdy se Ignác 

rozhodl panství za 300 000 zlatých zakoupit. Kupní smlouva je 
datována 9. listopadu 1798. Schröffelové potom vlastní celé Pern-
štejnské panství až do roku 1818, kdy jeho polovinu získávají 
Mittrowští, vnučka Ignáce Schröffela Antonie pak druhou polovi-
nu vlastní až do roku 1828.

Rodu Schröffelů byla historiky věnována daleko větší po-
zornost než Stockhammerům. Bylo to snad oprávněné z hlediska 
významu jednoho z nich pro celou Moravu. V historii panství půso-
bili ale mnohem kratší dobu než Stockhammerové a v obecném po-
vědomí je jejich přínos za významnější považován neprávem.

Schröffelové byli starobylým hornorakouským podnikatel-
ským a později šlechtickým rodem ze Steyru (zde se psali „SCHRÖ-
FFL von Mannsperg“). Ve Steyru zastávali velice významné funkce 
ve správě města, v horní správě, v těžbě a zpracování kovů i v ob-
chodě. Rodina zbohatla také i díky podílu získaného z dolování ne-
železných kovů i na území dnešního Slovenska. Abraham Schröffel 
(†1636) i někteří další příslušníci rodu byli důstojníky, které povýšil 
císař Rudolf II. do šlechtického stavu „za statečnost v bojích s uher-
skými povstalci“. Přídomek dostali Schröffelové po jedné z manželek 
Gotlieba Schröffela (*1610 Steyr) - Alžběty z Mannsperga. Ten byl 
již roku 1640 povýšen do šlechtického stavu a byl mu propůjčen titul 
císařského rady. Působil v horní správě v Rakousích ve městě Steyr.

Erb byl rodu Schröffelů udělen již začátkem 17. století. 
V roce 1642 udělil císař Leopold Gotliebovi nový erb. Jeho základem 
je čtvrcený štít. V 1. červeném poli stojí na zelené skále o třech vrších 
horník v bílém hornickém šatě, v pravici drží mlátek, v levici želízko 
položené přes rameno. Ve 2. a 3. zlatém poli je půl černé, zlatě koru-
nované orlice s červeným jazykem a se zlatým žezlem v pařátu. Ve 4. 
poli červeném stojí vzpřímený kozoroh přirozené barvy na zeleném 
trojvrší. Erb z roku 1773 má podobné uspořádání. Přibyl středový 
štítek a orlice již jsou celé, nikoliv půlené. Je z doby, která se již přímo 

týká popisované historie této ro-
dové větve spojené s Moravou 
a Pernštejnem.

Pro rod Schröffelů 
a pro Pernštejn je významný 
mimo jiné rok 1773, a to ze 
dvou důvodů:

- ve Vídni se žení pra-
vnuk Gotlieba, budoucí majitel 
pernštejnského panství baron 
Ignác Schröffel z Mannsberka 
(*1731) s Rozálií Stockham-
merovou, tehdy dvacetiletou 
dcerou majitele Pernštejn-
ského panství hraběte Josefa 
Stockhammera

- ještě téhož roku (1773) 
se jim narodil syn František

V době sňatku ale zbý-
vá Ignácovi k získání Pern-
štejnského panství do vlastnic-
tví 25 roků. Takže tehdy snad 
ani nepředpokládal, že jednou 
bude panství vlastnit.

PERNŠTEJNSKÉ PANSTVÍ PO PERNŠTEJNECH
IGNÁC SCHRÖFFEL Z MANNSBERKA

Erb rodu Schröffelů

Rodina Schröffelů - baron Ignác Schröffel, snacha Antonie, syn František, vnučky Josefína a Antonie
Obraz – Státní hrad Pernštejn
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1798 – 1805
Baron Maria Ignác Johan Leopold Schröffel 

z Mannsberka
(* 1731 Steyr, † 25. 12. 1805 Brno)

manželka Rozália Maria Anna Schröffelová 
z Mannsberka, roz. Stockhammerová

(1753 – 1795)

Ignác Schröffel z Mannsberka se narodil v roce 1731 ve 
Steyru. Ve 22 letech dokončil studium „šlechtického tereziánské-
ho kolegia ve Vídni“ a vstoupil do státních služeb. Už v roce 1755 
byl jmenován přísedícím dolnorakouského práva ve Vídni, odkud 
byl přeřazen jako komerční rada do Brna.

Vzdělaný a schopný Schröffel se brzy propracoval na místo 
guberniálního rady, kde měl střídavě v kompetenci vypisování vá-
lečných daní, komerční a řemeslné záležitosti či účetní, poštovní 
a obchodní věci. Význam Schröffela spočíval zejména v účetních 
záležitostech, kdy fakticky vykonával funkci zemského ministra 
financí. Z této pozice výrazně zasahoval nejen do chodu „Půjčovní 
banky v Brně“, ale také do vzniku četných manufaktur, v nichž 
měl mnohdy vložen značný finanční kapitál. Spolehlivý úředník 
obdržel od císaře v roce 1770 hodnost zemského podkomořího 
a o tři roky později byl dosazen do funkce Zemské hospodářské 
administrace moravských královských měst.

Úspěšná dráha Ignáce Schröffela zdánlivě skončila penzi-
onováním v roce 1801, baron byl však souběžně jmenován kanc-
léřem vlivné Moravské hospodářské společnosti a o rok později 
tajným radou. Jeho význam při této příležitosti vyzdvihl sekretář 
hospodářské společnosti a spoluzakladatel Moravského zemského 
muzea Christian Karl André (1763 - 1831), který zdůraznil zejmé-
na Schröffelovy filantropické a mecenášské snahy.

Kromě panství vlastnil baron Ignác nemovitosti v Brně zís-
kané po Stockhammerech, mimo jiné také zahradu ve stylu anglo-
-chinoise za hradbami města. Baron Schröffel patřil k čelním před-
stavitelům pozdního osvícenství a raného romantismu na Moravě.

Jeho rodina nebyla početná. Baron Ignác Schröffel, snacha 
Antonie, syn František, vnučky Josefína a Antonie.

Baron Ignác Schröffel, jeden z nejbohatších mužů na Mora-
vě, zemřel ve svém brněnském paláci v roce 1805 po téměř pade-
sátileté práci ve službách Moravy. Okolnosti jeho úmrtí osvětluje 
Kajetán Unterweeger ve svém dopise „Moje utrpení v Trasslerově 
domě v Brně za přítomnosti Francouzů od 15. listopadu 1805 do 
10. ledna 1806“, kde mimo jiné píše: „Hnilobná horečka a silné 
epidemie zde všude přibývají, což u nás vyvolává velký strach. 
Starý baron Schröfl, pan Pemsel a přes 30 známých osob zde v po-
sledních dnech zemřelo - následek nezdravého vzduchu a přibý-
vající nákazy z mnoha špitálů, které jsou plné nemocných a ra-
něných, a také následek velikého sklíčení a malomyslnosti, která 
napadla všechny zdejší obyvatele, neboť není vidět konce strašné 
bídy. Bože, stůj při nás nadále!“

František Bednář

MASOPUST

V pátek 24. 2. 2017 se již podruhé Nedvědicí prošel ma-
sopustní průvod plný nejrůznějších masek. Děti i dospělí zpívali, 
hráli, kouzlili úsměvy na tvářích kolemjdoucích a hlavně připo-
mínali krásnou tradici. Nechyběly ani neodmyslitelné masopustní 
koblížky, bez kterých by to prostě nebylo ono. Slova jedné z pís-
niček říkala: „V dobrém jsme se sešli, rádi jsme se našli, pospo-
lu…“ Věřím, že se opět příští rok sejdeme a krásná tradice bude 
v Nedvědici pokračovat.

Kristýna Čermáková

Pohřební štít Ignáce Schröffela

Foto: Pavel Cvrkal

Veduta Pernštejna z roku 1817
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SLAVNOSTNÍ PODPIS DOHODY

SVATBY NA HRADĚ PERNŠTEJNĚ

Pokles počtu svatebních obřadů v naší republice je všeo-
becně známou skutečností. I v Nedvědici, která v minulých letech 
měla svatebních obřadů tolik, že musely být sjednávány s velkým 
předstihem, je obřadů ve srovnání s podobnými obcemi nyní též 
mnohem méně. Jedním z důvodů je zmenšení matričního obvodu 
přechodem Nedvědice do Jihomoravského kraje k 1. lednu 2005. 
Okolní obce, které patřily do nedvědického matričního obvodu, 
zůstaly na Vysočině. Mění se ale i požadavky snoubenců. Dříve 
tolik pro svatby vyhledávaný hrad Pernštejn s obřadní síní zříze-
nou obcí Nedvědice přestal být lákavý. Dnes jsou lákavější místa 

v přírodě a v nekonvenčním prostředí. V areálu hradu Pernštejna 
byly svatební obřady kromě obřadní síně, která je využívaná jako 
výstavní prostor pro návštěvníky hradu, konány na rekonstruova-
né sýpce, ale i v dalších prostorách. Jejich výhodou je, že se zde 
obřady mohou konat za každého počasí. Ke každé variantě, jak 
už to bývá, je řada kladných, ale i záporných názorů a hodnocení.

V současnosti se nabízí na hradě Pernštejně nové místo pro 
svatební obřady, i když jen za optimálního počasí. 7. května 2015 
byla slavnostně znovuotevřena hradní bašta, z níž je mimořádně 
pěkná vyhlídka na hradní palác a celé okolí Pernštejna. Jak uvádí 

Dlouhodobá snaha Správy hradu Pernštejna zaznamenala dne 9. 2. 2017 významný mez-
ník. Tento den byla přímo na hradě slavnostně podepsána dohoda o poskytnutí účelové dotace 
ve výši 117,5 miliónu korun z evropských fondů na obnovu pernštejnské vrchnostenské zahrady.

Dohodu podepsal ministr kultury ČR Daniel Herman a generální ředitelka Národního pa-
mátkového ústavu Naďa Goryczková za přítomnosti předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky. Akce 
se zúčastnili další zástupci Ministerstva kultury ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR, senátoři 
a poslanci, zástupci Jihomoravského kraje, starostové Tišnova a Bystřice n. P., mezi nimiž zaují-
mal čestné místo starosta Nedvědice Pavel Vejrosta, dále vedoucí pracovníci NPÚ a další hosté.

S projektem na obnovu zahrad seznámil hosty Ing. Jan Slezák, ředitel NPÚ, územní 
památkové správy v Kroměříži, pod niž hrad přímo spadá. Po podpisu dohody proběhla tis-
ková konference.

Slavnostní podpis tak završil jednu etapu přípravy obnovy zahrady a zároveň „odstartoval“ 
etapu další, a to přímé práce na realizaci projektu, které se již mohou rozběhnout.

Zdeněk Jakub Škrabal

Daniel Herman, Bohuslav Sobotka a Naďa Goryczková
Foto: Veronika Skálová

Předseda vlády Bohuslav 
Sobotka
Foto: Veronika Skálová

Hradní bašta připravená na svatební obřad
Foto: Zdena Kincová

Svatba novomanželů Kaňkových na hradní baště
Foto: archiv rodiny Kaňkových 
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V neděli 8. ledna 2017 a v sobotu 14. ledna 2017 se obec 
Sejřek a městys Nedvědice připojily k již 17. ročníku celostátní 
Tříkrálové sbírky pořádané Českou katolickou charitou. Ta nava-
zuje na starou tradici.

Začátkem ledna přicházejí do našich příbytků koledníci 
oděni do tříkrálového šatu a přinášejí nám požehnání a poselství 
lásky, radosti a pokoje za zpěvu koledy My tři Králové jdeme 
k vám. Koledníci znají základní informace o Charitě, dárce infor-
mují o využití vybraných prostředků v loňském roce i o záměru 
využití letošního výtěžku. Každá skupinka má svého vedoucího. 
Ten má průkazku označenou číslem, což je forma plné moci, kte-
rou pořadatel sbírky zplnomocňuje vedoucího skupinky k naklá-
dání se sbírkovou pokladničkou. Pokladnička je označena shod-
ným číslem jako průkazka a je předem zapečetěna. Po skončení 
sbírky se každá pokladnička rozpečeťuje zvlášť za přítomnosti 
pověřeného pracovníka městského nebo obecního úřadu a o roz-
pečetění se provede záznam.

V Nedvědici v roli „králů“ koledovaly tyto děti: Anto-
nín Brixi, Magda Brixi, Simona Červená, Radek Flesar, Vojtěch 
Flesar, Radim Hájek, Gabriela Havigerová, Vlastimil Havránek, 
Jakub Klusák, Pavel Klusák, Tomáš Klusák, Barbora Koumalo-
vá, Simona Kovářová, Hana Krejčí, Dominik Kožnar, František 
Macků, Simona Navrátilová, Tomáš Navrátil, Kryštof Nečesánek, 
Nikola Prudká, Kateřina Rodová, Natálie Rossi, Nikola Rossi, Va-
lérie Štarhová, Gabriela Vránková, Adéla Vorlová. Jako vedoucí 
skupinek je doprovázeli Žaneta Havránková, Ivana Klusáková, 
Jan Kolbábek, Jitka Koumalová, Zdeňka Macků, Eva Nečesánko-
vá, Dušan Rossi, Zdeňka Rossi, František Sedlář. V Sejřku kole-
dovali: David Šindelka, Adéla Vernerová, Sára Vernerová, dopro-
vázela je Jitka Koumalová.

Tito koledníci letos vykoledovali v Nedvědici 33 303,– Kč 
a v Sejřku 7080,– Kč. Touto částkou jsme přispěli k nejvyššímu 
výsledku Tříkrálové sbírky v její historii, celostátní výnos letošní 
Tříkrálové sbírky dosáhl 100 422 897 Kč (z toho 1 220 085 Kč tvo-
ří výnos dárcovských SMS zaslaných během Tříkrálového kon-
certu). To je téměř o 3 miliony více než loni.

„Výsledek sbírky svědčí o veliké štědrosti našich spoluob-
čanů. Chci proto poděkovat každému, kdo do Tříkrálové sbírky 
přispěl,“ říká Lukáš Curylo, ředitel pořádající organizace Charita 
Česká republika. „Díky získaným penězům můžeme pomoci řadě 
jednotlivců a rodin, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. Sou-
časně jsou pro nás závazkem, který musíme naplňovat účinným 
zmírňováním utrpení doma i ve světě,“ dodává Lukáš Curylo.

Všem občanům Nedvědice a Sejřku děkuje i koordinátorka 
Tříkrálové sbírky v oblasti tišnovské charity:

Milí přátelé, dárci a koledníci, chceme z celého srdce po-
děkovat všem štědrým dárcům a koledníkům, kteří otevřeli své 
srdce a domovy, a podpořili tak největší dobrovolnickou akci 
v naší zemi. Ano, jen v oblasti tišnovského děkanství vyšlo do 
ulic 1 280 koledníků.

Ani tuhé mrazy a s tím spojené komplikace neodradily tří-
králové koledníky na cestě k nám. Přinášeli nám tříkrálové posel-
ství radosti, lásky a pokoje. Za to jim patří velké díky.

Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky v Oblastní charitě Tiš-
nov je 1 462 197 Kč + 7 EUR, což je o 162 234 Kč více než minulý 
rok, a bude použit z velké části na podporu služeb Oblastní charity 
Tišnov. Tato čísla ukazují, že mnohým z nás není lhostejný osud 
lidí, kteří se nějakým způsobem ocitnou v nepříznivé životní situ-
aci. Jak říká jedna z kolednic paní Lenka: „Každý z nás se může 
ocitnout v situaci, kdy bude podobnou pomoc potřebovat. Právě 
proto chci svůj čas věnovat Tříkrálové sbírce, která je pro nás pro 
všechny tak potřebná.“

Ať radostné tříkrálové poselství naplní naše srdce i domo-
vy láskou, štěstím a pokojem. Velké díky Vám.

Bc. Pavla Caudrová
Také já bych chtěla za sebe a ostatní organizátory sbírky 

v Nedvědici a v Sejřku poděkovat všem dětem, které se letošní 
Tříkrálové sbírky v Nedvědici a v Sejřku zúčastnily a v opravdo-
vém zimním počasí vykoledovaly krásných 40 383,– Kč. Děkuji 
za pomoc a podporu i jejich rodičům a rodinám.

Helena Ondrová

k této stavbě kastelán hradu Jakub Zdeněk Škrabal, vznikla pern-
štejnská bašta na přelomu 15. a 16. století. V první fázi bylo zbudo-
váno izolované opevnění s podkovovitým půdorysem o dvou podla-
žích osazených střílnami. Své kvality v boji prokázala bašta v roce 
1645 při obléhání hradu švédským vojskem. V 19. století promyš-
leně zkrášlovali pohledy na hrad jeho poslední majitelé Mittrowští 
z Mitrovic a Nemyšle, kteří se rozhodli proměnit chátrající baštu 
v romantickou zříceninu. Terénní úpravy, výstavba pohodlných 

schodišť a usazení mramorových laviček zapojily tuto baštu do 
komplexu barokních okrasných zahrad, romantického parku a leso-
parku na svazích kolem hradu. Od roku 2015 je tedy bašta krásně 
obnovena a vedle vyhlídky nabízí i možnost konání svatebních ob-
řadů. První zkušenosti s nimi již jsou a dle vyjádření všech zúčastně-
ných stran – svatebčanů, oddávajících a správy hradu – jsou dobré. 
Hlavní je, aby místo svatby přinášelo štěstí těm, kterým je určeno.

Jiří Šmíd

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017 V NEDVĚDICI

Foto: Václav Ondra

Foto: Václav Ondra
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POVINNOSTI MAJITELŮ KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA OD 1. 1. 2017

1. Majitelé (provozovatelé) jsou povinni si zajistit revizi spa-
lovacích zařízení (10 – 300 kW) s napojením na teplovodní 
soustavu ústředního vytápění

2. Možná kontrola všech spalovacích zařízení do příkonu 300 
kW, především na základě podnětu

3. Majitelé (provozovatelé) jsou povinni si zajistit revizi 
a kontrolu komínových cest

1. Revize spalovacích zařízení (10 – 300 kW)

• Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzdu-
ší je každý provozovatel spalovacího stacionárního zdroje 
na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 
300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovod-
ní soustavu ústředního vytápění povinen provádět jednou za 
dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proško-
lena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj 
udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě („odborně 
způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu a provozu zdroje 
a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou pů-
sobností (MÚ Tišnov, odbor životního prostředí – dále jen ORP) 
doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou 
osobou.

• Pokud provedete první kontrolu technického stavu a provozu 
např. 1. 8. 2016, další kontrolu musíte provést nejpozději do 
31. 12. 2018. Není tedy nutné ji provést za 24 měsíců, tj. do 
1. 8. 2018.

• Neprovedení kontroly, resp. nepředložení dokladu o kontrole na 
vyžádání obecního úřadu obce s rozšířenou působností je pře-
stupek, za který hrozí pokuta až ve výši 20 000 Kč, jde-li o fy-
zickou osobu nepodnikající.

• Obecní úřad obce s rozšířenou působností bude doklad zpravi-
dla vyžadovat zejména v těch případech, kdy nabude z vlastní 
úřední činnosti nebo na základě stížností a podnětů ke kontro-
lám podezření na nevhodný nebo nezákonný způsob provozu 
spalovacího stacionárního zdroje.

2. Možná kontrola všech spalovacích zařízení do 
příkonu 300 kW, především na základě podnětu

• Od 1. 1. 2017 má obecní úřad obce s rozšířenou působností pra-
vomoc v případě opakovaného vzniku důvodného podezření 
na porušování povinností provozovatele spalovacího stacio-
nárního zdroje stanovených zákonem o ochraně ovzduší mož-
nost provést přímou kontrolu spalovacího stacionárního zdroje 
provozovaného v rodinném domě, bytě nebo stavbě pro rodin-

nou rekreaci. Tato kontrola může být při naplnění zákonných 
předpokladů provedena na všech spalovacích stacionárních 
zdrojích bez ohledu na jejich příkon a způsobu odvodu tepla 
(teplovodní i teplovzdušné kotle).

• Příklad: občan „ČOUDÍ“ a je na něj dán podnět na ORP — ten 
na tuto skutečnost písemně „ČOUDILA“ prvně upozorní, poučí 
jej o povinnostech provozovatele a o následcích OPAKOVA-
NÉHO porušení v podobě provedení kontroly. Pokud nadále 
občan „ČOUDÍ“— kontrolující (ORP) je oprávněn vstoupit do 
jeho obydlí za účelem kontroly.

• Pokud provozovatel neumožní kontrolujícímu vstup – pokuta 
až do 50 tis. Kč.

3. Revize a kontrola komínových cest

Kontrola spalinové cesty je často i v médiích mylně označovaná 
jako „revize“, ale jedná se o dva naprosto rozdílné úkony.

Kontrola spalinové cesty

• Kontrolu spalinové cesty provádí kominík a posuzuje bezpečné 
umístění hořlavých konstrukcí, požární bezpečnost a provozu-
schopnost komína, jeho stavebně technický stav, dále pak volný 
a bezpečný přístup k čistícím a kontrolním otvorům. O této kon-
trole je sepsán zápis dle zákona.

Revize spalinové cesty

• Revizi spalinové cesty provádí kominík – revizní technik spali-
nových cest, který získal akreditaci u Hospodářské komory ČR.

• Revize se neprovádí periodicky, ale na provedenou revizi nava-
zuje kontrola spalinové cesty.

Revize se provádí v těchto definovaných případech:
a) před uvedením spalinové cesty do provozu a po každé stavební 

úpravě komína,
b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
c) před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,
d) po vzniku komínového požáru,
e) při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezře-

ní na výskyt trhlin ve spalinové cestě

O revizi je sepsán zápis dle zákona.

základní text odboru životního prostředí
MÚ Tišnov upravil Pavel Vejrosta
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HASIČI INFORMUJÍ

Je tomu více než dva roky, co byl volbou sestaven, respek-
tive omlazen nový výbor SDH Nedvědice. S velitelem Leošem 
Ondráčkem a potažmo celým výborem SDH jsme se shodli na 
skutečnosti, že je nutné dnešní dobu chápat tak trochu jako dotač-
ní. Začali jsme zjišťovat, zda by bylo možné se zapojit do nějaké-
ho dotačního programu vhodného jak pro jednotku, tak i pro sbor. 
Měli jsme chuť jít do něčeho nového, pro nás neznámého prostře-
dí ostrých loktů. Zpočátku to byla cesta trnitá, neznámá a plná 
překážek. Postupem času jsme zjistili, že nás každá nová překážka 
může jen posílit a připravit na překážky budoucí a vyšší. Myslím 
si, že tento pozitivní přístup mladých ambiciózních lidí podpořen 
generací starších se opravdu vyplatil.

Nyní se pokusím stručně shrnout část práce, kterou za po-
slední dva roky hasičský výbor vykonal.

To, že druhé zásahové vozidlo Avia typu DA (dopravní 
automobil) již nevyhovuje dnešním standardům a potřebám vý-
jezdové jednotky, každý věděl. Proto jsme rozjeli projekt spojený 
s dotačním programem JMK - výměnu Avie za modernější zása-
hový automobil. V první řadě bylo nutné vybrat a zakoupit vhodné 
vozidlo. Vítězným vozem se stal Land Rover Discovery II s rokem 
výroby 2005. Jedná se o terénní rámový automobil vhodný do na-
šeho kopcovitého terénu okolí Nedvědice. Následovala žádost do 
dotačního programu JMK na přestavby hasičských speciálů. Po 
půl roce netrpělivého čekání byl důvod k oslavám. Na přestavbu 
nového zásahového vozidla nám byla z rozpočtu JMK schválena 
částka 200 000,– Kč + 200 000,– Kč z rozpočtu MN. Nikdo z nás 
nevěděl, jak dlouhá útrpná cesta nás teprve čeká. Málokdo z nás 
tušil, že přestavbou osobních automobilů se u nás zabývá pouze 
pár firem. Vždy, když jde člověk do něčeho neznámého, tak raději 
dá na reference přátel. Ani my jsme nebyli výjimkou a nejlepší 
reference jsme dostávali na firmu Lumír Zezulka ze Slavičína. Po 
půl roce jsme vyrazili do Slavičína převzít naše nové zásahové 
vozidlo. Mnozí z nás si na tuto vypjatou dobu dobře pamatují. 
Do Slavičína jsme totiž vyrazili v pátek a hned následující den 
v sobotu mělo proběhnout žehnání auta místním farářem a čle-
nem SDH P. Zdeňkem Chylíkem na oslavách 140. výročí založení 
SDH. Naštěstí proběhlo vše tak, jak mělo. Po úspěšných osla-
vách ale přišla velice studená sprcha trvající přibližně půl roku, 

spojená se zařazením vozidla do výjezdu naší jednotky. Během 
přestavby vydal generální ředitel HZS nový SIAŘ (sbírka inter-
ních aktů řízení) spojený se zařazováním vozidel jednotkám SDH, 
a tím vše zkomplikoval. Při běhání mezi odborem dopravy, Hasič-
ským záchranným sborem, Technickým ústavem požární ochrany 
a zastoupením automobilky Land Rover mě občas braly mdloby. 
Nicméně musím říci, že se vše podařilo dotáhnout do zdárného 
konce a od ledna loňského roku disponuje naše jednotka novým 
zásahovým vozem typu VEA (velitelský automobil).

Rok 2016 byl taktéž v duchu dotací. Tentokrát jsme se 
zaměřili na dovybavení jednotky. Začátkem roku jsme vyplnili 
a podali žádosti na krajském úřadě JMK. V červnu nás opět če-
kala milá zpráva, že nám byla z rozpočtu JMK schválena částka 
150 000,– Kč + 30 % spoluúčast Městyse Nedvědice. Závěrem 
loňského roku jsme dokončovali vyúčtovaní tohoto dotačního 
programu. Nyní jednotka SDH Nedvědice disponuje jednovrstvý-
mi zásahovými oděvy a dalšími věcnými ochrannými prostředky, 
které již může při svých výjezdech využívat.

Podání žádostí, samotná realizace i vyúčtování dotačních 
programů není zdaleka jednoduchá záležitost. To už jsem pocho-
pil z let předchozích. Nicméně vynaložené úsilí své pomyslné 
ovoce přineslo a motivovalo mě k práci budoucí. Letošní rok jsem 
ve spolupráci s MN podal žádost do dotačního programu Jihomo-
ravského kraje na rekonstrukci požární zbrojnice.

Od vydání posledního loňského čísla Zpravodaje vyjela 
naše jednotka SDH Nedvědice k jednomu významnějšímu požá-
ru. Bylo to 8. ledna 2017 v 15:52 hod. Jednalo se o požár chatky 
mezi obcemi Černvír a Skorotice. Zásah komplikovaly lednové 
mrazivé dny. K velkým majetkovým škodám ani zranění osob na-

štěstí nedošlo. Tohoto zásahu se zúčastnilo osm členů zásahové 
jednotky SDH Nedvědice.

Touto cestou bych rád poděkoval všem, kteří byli nápo-
mocni výše zmíněné dva velké projekty dotáhnout do zdárného 
konce. Dále bych rád poděkoval vedení obce za finanční podporu. 
Zároveň si neodpustím zmínit holý fakt, že obec tím investuje do 
vlastních prostředků a může být ráda, že tuto partu nadšenců v po-
době chlapů z výjezdové jednotky má. Vždy, když bylo potřeba, 
tak to byli oni, co přišli podat pomocnou ruku bez jakéhokoliv 
rozmýšlení. Myslím si, že každý soused, kamarád a spoluobčan 
muže být rád, že v naší malé obci je fungující parta hasičů s odpo-
vídajícím technickým vybavením, připravená kdykoli a komukoli 
pomoci, ať už se to týká čehokoliv.

Petr Konečný

Likvidace požáru chatky
Foto: Petr Konečný

Nové zásahové vozidlo VEA
Foto: Petr Konečný
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Nedávno jsem zase procházel kolem. Pokaždé, když tudy 
jdu, si jí všimnu. Láká mě, abych se přiblížil a dotkl se jí. Pár-
krát jsem ji fotografoval, jednou jedinkrát jsem ji i pohladil. Nic 
neřekla, jen tiše čekala, co bude dál. Nebylo nic. Odešel jsem, 
pokračoval ve své cestě, ještě se ohlédnout… počkej, já se vrátím, 
dávám jí naději. Je tam sama. Sama opuštěná, kamarádky kolem 
už dávno nejsou. Ptáte se na její věk? Odhaduji kolem padesát-
ky. Půl století. Barvy už nemá tak jasné, jako mají její mnohem 
mladší kolegyně, které jsou ovšem kdesi, kam ona nedohlédne. 
Ta moje, to je vlastně taková babička mezi nimi. Ona vlastně není 
moje, znám ji ale. Vím o ní moc dobře a je to jedna z jistot na 
mých toulkách. Vím také, že kdysi byla užitečná těm, které po-
máhala vést cestou k hradu Pernštejnu. Turistická značka. Modrá. 
Modrý pásek uprostřed, nahoře i dole pásek bílý. Už přibližně 
pět desítek roků je značená cesta přeložena. V takovém případě 
značkaři stávající značky zatřou, tato ovšem, značkařem nepo-
všimnuta, zůstala.

Jak vlastně vzniká taková značka? Tu nemůže udělat kaž-
dý, koho by to napadlo. Klub českých turistů má více než století 
fungující systém značení. Má proškolené značkaře dobrovolníky, 
kterých si my, kdo značené cesty užíváme, musíme moc vážit. 
Jak se to má dělat, když si někoho máme vážit, to si musí každý 
vymyslet a případně provést sám. Oni značkaři jsou málo viditel-
ní. Ne že by se před ostatními turisty schovávali, ale skutečně je 
nevidíme moc často. Taková značená cesta se obnovuje jednou 
za tři roky. To ale neznamená, že bychom museli tři roky čekat 

na své zeleně, červeně, žlutě, nebo modře značené cestě, až tudy 
značkař projde, abychom mu poděkovali. On projde i jindy, aby 
značení zkontroloval, jenže to zrovna nemá ani štětec, ani skle-
ničku s barvou, takže ho nepoznáme. Takový značkař, ten když 
cestu označí nebo značky opraví, má zpravidla tu cestu jako svoji 
kamarádku. Hlídá si ji, má radost, když po cestě někdo zrovna jde, 
chtěl by mu říct: „To je moje cesta, tu jsem značil já,“ ale neřekne 
to, protože je skromný.

KAMARÁDKA

Jana Mokrá je lektorkou centra Freedom Art. Před mateř-
skou dovolenou pracovala v ZUŠ v Brně, kde vyučovala literárně 
- dramatický a taneční obor. Momentálně se její zájem přesunuje 
primárně do Nedvědice, kde připravuje mimo jiné i Den tance, 
na který by vás všechny prostřednictvím následujícího rozhovoru 
chtěla pozvat.
Představíš nám krátce smysl akce Den tance?

Mezinárodní den tance se slaví od roku 1982 vždy 29. 4. 
po celém světě jako připomenutí data narození velkého tanečního 
reformátora Jeana-Georgese Noverrea. V České republice se tančí 
ve velkých i malých městech. Každý rok vzniká mapa (danceday.
cz), kde je možno najít všechny organizované oslavy tohoto dne. 
A malých měst, jako je Nedvědice, tam není málo. Tanec je ve vel-
ké části světa stále přirozenou součástí života. Tančit může každý, 
je to vlastně základní pohybová schopnost, něco jako chůze. Tan-
čit mohou třeba i lidé s handicapem. Stačí vnímat své tělo, rozu-
mět mu a nechat ho svobodně plynout v hudbě i tichu. Máme také 
širokou škálu tanců s technikou i bez, tradičních i nových, bláz-
nivých i velmi precizních. Záleží na každém, co je mu po chuti.
Proč ses rozhodla pořádat Den tance v Nedvědici?

V Nedvědici není příliš možností, kde se potkat s kulturou 
a lidmi, kteří uměním žijí – takovou příležitost chci nabídnout. 
Pro mě je umění součást mého života profesně i osobně a ze své 
zkušenosti vidím, jak setkání s ním dělá lidem radost. Jan Werich 
řekl: „Umění je jako slunce, které se taky nikomu nevtírá. Když 
zatáhnete záclony a zavřete okenice, tak vám slunce do bytu nele-
ze, jenomže je to vaše chyba, pane, že chcete žít potmě.“
Bude letošní ročník Dne tance v něčem jiný než v minulých 
letech?

Den tance v Nedvědici pořádám od roku 2014. Minulé 
ročníky byly koncipované především jako prezentace tanečních 
skupin. Od letošního roku, a doufám, že i nadále, bude oslava 
probíhat celý den. Dopoledne bude věnováno rozličným taneč-
ním workshopům s profesionálními lektory. Ti přijedou převážně 
z Brna. Workshopy budou probíhat v ZŠ Nedvědice, Freedom Art 
centru a hotelu U Nádraží. Odpoledne budou na výletišti u rybní-
ka představení dětských skupin, ale také inspirativní představení 
skupin dospělých. Na stejném místě připravujeme s dobrovolníky 
také hravý doprovodný program. No a večer bude tančírna v ryt-
mu tanga, salsy a dalších tanečních stylů. Tančírna se uskuteční 
také v hotelu U Nádraží. A když budou peníze, bude zde i dopro-
vodná kapela.
Na jaké workshopy se budou moci případní zájemci těšit?

V nabídce je šest workshopů s profesionálními lektory. 
Argentinské tango, salsa, acroyoga, taneční párová akrobacie, 
contemporary dance a kreativní tanec pro nejmenší. Lekce bude 
probíhat 2,5 hodiny a cena je velmi příznivá (od 100 do 200 Kč). 
Přihlásit se může kdokoli. Argentinské tango je určeno dospělým, 
ideálně v páru. Horní věková hranice není omezena. Kreativní ta-
nec pro děti je určen dětem ve věku 4 - 6 let a vede jej skutečně 
zkušená lektorka z Brna. Ostatní workshopy jsou pro zájemce od 
10 let, ale je možno se na výjimce domluvit.
Kde se mohou lidé dozvědět více a případně se na workshopy 
přihlásit?

Na Facebooku jsem již vytvořila pozvánku na akci Festival 
Mezinárodní den tance v Nedvědici. Vše potřebné bude také na 
stránkách movokreo.webnode.cz.

Kristýna Čermáková

S JANOU MOKROU O PŘIPRAVOVANÉ AKCI DEN TANCE V NEDVĚDICI

Foto: Petr Vejrosta
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PODESÁTÉ KOLEM DOUBRAVNÍKU

A ta moje modrá kamarádka? Snad hlídá u cesty, v době 
svého vzniku tudy vedla jen cesta prašná, dnes po asfaltu projedou 
desítky aut denně. Pokud umí značka počítat, jistě auta počítá, 
aby se příliš nenudila. Kousek dál projede občas vlak, ona pama-
tuje páru. Parní lokomotiva, to byl panečku zážitek, když takový 
vlak jel kolem. Dnes jezdí vlaky převážně žluto-zelené motorové, 
někdy jede jen jeden vůz. Nákladní vlak, který stejně moc vozů 
nemá, už je zde vzácný. Moje modrá se určitě těší i na víkendy. 
To kolem projede Pernštejn. Divná věta, raději znovu: To proje-
de zrychlený vlak Pernštejn. Některé vlaky dnes mají svá jména. 
Vlak Pernštejn je delší než ty ostatní, co kolem jedou, po ránu jede 
k Rožné a k Novému Městu na Moravě, navečer se vrací ze Žďáru 
nad Sázavou do Brna. Projedou poslední vlaky, aut už také moc 
nepojede a údolí Nedvědičky se ponoří do tmy. A do ticha. Jen 
občasné houkání sov, bekání srnců a šumění vody v říčce může 
působit jako uspávanka. Kamarádka značka může snít a vzpomí-
nat. A k ránu, když se příroda začne probouzet, může zase hádat, 
který pták či zvířátko se zrovna ozývá. Ale myslím, že ona nehá-
dá, ona ví. Za to půlstoletí má leccos moc dobře vypozorováno. 
A já věřím, že čeká, až zase půjdu kolem a něco pěkného jí povím.

Petr Vejrosta

Přijeďte do Nedvědice –
tam, kde Pernštejn stojí,
klidně svými autobusy,
neb veřejnými spoji.

Co můžeme nabídnouti?
Trasy po okolí,
máme kopce, výhledy,
že nohy vás už bolí?

Zdena pro vás připravila
z více směrů trasy,
určitě si vyberete –
jenže kterou asi?

Z Doubravníka, Věžné, Rožné,
klidně z Nedvědice,
komu by to nestačilo,
ať jde od Bystřice.

V Nedvědici u starosty,
tam co kostel stojí,
prožijete dost radosti,
trasy se zde spojí.

Zahraje nám kapela,
od ledna už ladí,
můžete se všichni těšit,
starší nebo mladí.

Moravský hrad středověký
zas otevře svoje brány,
v cíli malá upomínka
nepochybně bude k mání.

Prý není špatné počasí,
záleží, co navlékneme,
zimy, sněhu, vody shora
rozhodně se nelekneme.

Berte toto veršování
jak na druhý duben pozvánku,
udělej si v kalendáři
značku nebo poznámku.

Petr Vejrosta

Na sobotu 17. června 2017 připravuje městys Doubravník 
a  doubravnický  odbor  Klubu  českých  turistů  jubilejní  10.  roč-
ník dálkového pochodu a cyklojízdy Kolem Doubravníku pěšky 
i s kolem.

Pro pěší  turisty bude připraveno 6 tras o délce 8, 13, 21, 
26, 35 a 44 km. Nejdelší trasa vede z Doubravníku přes Křížovice, 
Borač, Husle, Maňovou, Sejřek, Nedvědici, rozcestí Káčiny, Čer-
novice a Skorotice zpět do Doubravníku. Pětatřicítka proti nejdel-
ší trase je kratší o úsek Káčiny, Černovice, Káčiny. Účastníci na 
trase 26 km půjdou od startu až do Nedvědice jako nejdelší trasy, 
odtud přímo do cíle. Pro trasu 21 km je takovým bodem Sejřek. 
Nejkratší trasa jde přes Křížovice a Prudkou, třináctka je vedena 
po stejné trase až na Prudkou, pak ale pokračuje do Borače a zpět 
přes Pláňavu. Pro cyklisty budou připraveny dvě trasy - 25 a 53 
km. Kratší je vedena přes Předklášteří a Lomnici, delší přes Tiš-
nov, Lomnici, Černovice a Štěpánov.

Všechny trasy jubilejního ročníku jsou stejné jako při prv-
ním ročníku akce. 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  se  bude 
vycházet až do 14.15 hod. Start i cíl pro všechny účastníky je v bu-
dově bývalé  radnice na doubravnickém náměstí. Startovné  je 20 
Kč, pro děti do 15 roků 10 Kč a členy Klubu českých turistů 15 Kč.

V cíli každý, kdo dojede nebo dojde do 18 hod. a úspěšně 
absolvuje celou zvolenou trasu (na trasách budou kontroly), obdr-
ží diplom, jehož autorem je Stanislav Bělík, čestný člen doubrav-
nického odboru Klubu českých turistů. A nebudou chybět tradiční 
kalendářík s pozvánkou na příští ročník a tentokrát i speciální su-
venýry vzhledem k jubileu akce.

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

Josef Ondroušek

Mám za to, že jsme si v Nedvědici za čtyři desetiletí zvyk-
li: V druhé polovině dubna je pochod. Neznalému poměrů je po-
třeba vysvětlit, co se za těmi dvěma slovy je pochod skrývá. Tedy 
Klub českých turistů, odbor Nedvědice pořádá každoročně turis-
tickou akci pro veřejnost. Název je Za krásami okolí Nedvědice 
a účastníci absolvují některou ze zvolených tras. 22. dubna 2017 
bude už 44. ročník! Nabídka tras je tradičně pestrá, může uspoko-
jit pěší i cykloturisty. Podrobné propozice akce jsou k nahlédnutí 
na elektronických stránkách městyse.

Turistické jaro 2017 je v Nedvědici ovšem přece jen výji-
mečné. To proto, že náš odbor byl oblastním výborem Klubu čes-
kých turistů pověřen uspořádat 61. ročník Prvního jarního výšlapu 
Jihomoravské oblasti KČT. A tak 2. dubna přivítáme všechny, kdo 
přijedou, či přijdou, aby se přesvědčili, že navštívit Nedvědici, 
Pernštejn, Doubravník a další místa v našem okolí stojí určitě za 
to. Účastníci si také připomenou turistu, fotografa, výborného 
člověka Ladislava Bartoše. Pamětní deska u studánky Korejtko 
připomíná místo, kde 1. dubna 2014 zemřel. I První jarní výšlap 
má svoje propozice na nedvědických webových stránkách.

Petr Vejrosta

DUBNOVÉ TURISTICKÉ AKCE 
V NEDVĚDICI

Foto: Petr Vejrosta
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Data a časy jednotlivých utkání 
jsou uvedena dle rozpisu soutěží. U ně-
kterých utkání, kdy naše družstva zajíž-
dějí na hřiště soupeřů, může ještě dojít 
ke změnám. Průběžně aktuální informace 
nejen o jednotlivých utkáních najdete na 
www.skpernstejn.cz.

Jiří Mitáš

MUŽI – I. B třída, sk. B
kolo den datum čas utkání

15. sobota 1. 4. 15.30 Nedvědice – Radešínská Svratka

16. sobota 8. 4. 15.30 Hartvíkovice – Nedvědice

17. sobota 15. 4. 16.00 Nedvědice – Moravec

18. neděle 23. 4. 16.00 Velký Beranov – Nedvědice

19. sobota 29. 4. 16.00 Nedvědice – Náměšť

20. neděle 7. 5. 16.30 Dukovany – Nedvědice

21. neděle 14. 5. 16.30 Nedvědice – Štěpánov

22. sobota 20. 5. 16.30 Rapotice – Nedvědice

23. neděle 28. 5. 16.30 Nedvědice – Měřín

24. neděle 4. 6. 16.30 Třebelovice – Nedvědice

25. neděle 11. 6. 16.30 Nedvědice – Kněžice

26. neděle 18. 6. 16.30 Křoví – Nedvědice

DOROST – krajský přebor
kolo den datum čas utkání

12. neděle 9. 4. 15.30 Nedvědice – Telč

13. sobota 15. 4. 12.30 Speřice – Nedvědice

14. neděle 23. 4. 16.00 Nedvědice – Chotěboř

15. sobota 29. 4. 13.00 Rozsochatec – Nedvědice

16. neděle 7. 5. 16.30 Nedvědice – Luka nad Jihlavou

17. sobota 13. 5. 16.30 Přibyslav – Nedvědice

18. neděle 21. 5. 16.30 Nedvědice – Polná

19. sobota 27. 5. 16.30 Třešť – Nedvědice

20. neděle 4. 6. 16.30 Nedvědice – Náměšť

21. sobota 10. 6. 16.30 Nedvědice – Bedřichov

22. sobota 17. 6. 10.00 Kamenice nad Lipou – Nedvědice

ŽÁCI starší/mladší – krajský přebor, 
skupina o záchranu

kolo den datum čas utkání

1. sobota 8. 4. 10.30/9.00 Velké Meziříčí – Nedvědice

2. sobota 15. 4. 9.30/11.15 Bedřichov – Nedvědice

3. sobota 22. 4. 9.30/11.15 Nedvědice – Třešť

4. sobota 29. 4. 11.00/9.30 Světlá nad Sázavou – Nedvědice

5. sobota 6. 5. 9.30/11.15 Nedvědice – Chotěboř

6. sobota 13. 5. 9.30/11.15 Nedvědice – Velké Meziříčí

7. sobota 20. 5. 9.30/11.15 Nedvědice – Bedřichov

8. neděle 28. 5. 10.30/9.00 Třešť – Nedvědice

9. sobota 3. 6. 9.30/11.15 Nedvědice – Světlá nad Sázavou

10. sobota 10. 6. 10.30/9.00 Chotěboř – Nedvědice

PŘÍPRAVKA starší/mladší – krajský přebor
kolo den datum čas utkání

9. neděle
16. 4. 10.30 Chotěboř – Nedvědice

Jihlava 12.10 Jihlava – Nedvědice

10. neděle
23. 4. 10.30 Humpolec – Nedvědice

Havl. Brod 12.10 Havlíčkův Brod – Nedvědice

11. neděle
30. 4. 9.30 Nedvědice – Chotěboř

Nedvědice 12.10 Nedvědice – Jihlava

12. neděle
7. 5. 9.00 Bystřice – Nedvědice

Bystřice 10.20 Velká Bíteš – Nedvědice

13. neděle
14. 5. 10.30 Bystřice – Nedvědice

V. Meziříčí 11.50 Velké Meziříčí – Nedvědice

14. neděle
21. 5. 9.30 Nedvědice – Velké Meziříčí

Nedvědice 12.10 Nedvědice – Pelhřimov

15. neděle
28. 5. 9.00 Žďár n. S. – Nedvědice

Žďár n. S. 10.20 Třebíč – Nedvědice

16. neděle
4. 6. 10.30 Bystřice – Nedvědice

Humpolec 11.50 Humpolec – Nedvědice

SK PERNŠTEJN NEDVĚDICE 
ROZLOSOVÁNÍ JARNÍ ČÁSTI SOUTĚŽÍ

„ZPRAVODAJ“ - vydává: Městys Nedvědice, www.nedvedice.cz
Evidován pod číslem MK ČR E 17302

Redakcí je pověřena historická komise, odpovědní redaktoři: Dr. Jiří Šmíd, Ing. Antonín Špaček
Radou a pomocí přispěli: Mgr. Iva Prokůpková, Mgr. Petr Vejrosta

Redakční rada si vyhrazuje právo výběru příspěvků, nevyžádané příspěvky se nevracejí
Vychází čtyřikrát ročně nákladem 800 ks

Tisk: ECHTMANN, s.r.o., Sokolova 696/32, Horní Heršpice, 619 00 Brno
Adresa redakce: Úřad městyse Nedvědice, 592 62 Nedvědice 42, tel.: 566 566 132, 602 754 739

e-mail: zpravodaj@nedvedice.cz
Uzávěrka příspěvků do čísla 2/2017 je 25. 5. 2017

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. Inzerce minimálně 1 řádek. Všechny uvedené ceny 
jsou včetně DPH (21 %).

CENÍK INZERCE
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