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VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 4 ROČNÍK 13 PROSINEC 2019

	 Vážení	a	milí	spoluobčané,
	 dostává	 se	 Vám	 do	 rukou	 vánoční	 číslo	 Nedvědického	
zpravodaje.	Tentokrát	jsem	se	rozhodl,	že	Vás	v	tomto	čísle	nebudu	
zatěžovat	čímkoli	negativním.
	 Pokud	se	týká	probíhajících	projektů,	rád	bych	zmínil	ná-
sledující	fakta.	V	době	uzávěrky	tohoto	čísla	Zpravodaje	byly	do-
končeny	venkovní	 stavební	 práce	 na	 sokolovně	 a	 do	konce	 roku	
budou	hotovy	závěrečné	interiérové	práce.	Tím	pádem	bude	rekon-
strukce	sokolovny	definitivně	ukončena.	Další	akcí,	která	se	zdárně	
blíží	do	finále,	je	výstavba	kanalizačního	řadu	projektu	Žlíbky	III.	
Na	zimní	údržbu	chodníků	a	místních	komunikací	byl	objednán	sy-
pač,	který	bude	osazen	na	zametacím	voze	Hako.	Od	tohoto	nákupu	
očekávám	zkvalitnění	zimní	údržby	silnic	a	chodníků	v	obci.	Kon-
cem	letošního	roku	budou	zahájeny	práce	na	rekonstrukci	tělocvič-
ny	v	základní	škole.
	 Na	příští	rok	jsou	plánované	ve	spolupráci	se	Svazem	vo-
dovodů	a	kanalizací	Žďársko	tyto	projekty:	
1. rekonstrukce	kanalizace	u	vlakového	nádraží		

2. rekonstrukce	kanalizace	a	vodovodu	na	Nové	Čtvrti	eta-
pa	III	spojená	s	elektronickým	zabezpečovacím	zařízením	
drážního	přejezdu	v	Klečanech		

3. projektová	příprava	pro	vodovodní	přípojky	pro	 rodinné	
domy	za	fotbalovým	hřištěm	

4. úprava	 dávkovací	 stanice	 na	 čistírně	 odpadních	 vod	 
Nedvědice.

	 Co	dalšího	nás	s	největší	pravděpodobností	v	Nedvědici	
čeká	v	následujícím	roce	2020?	Mám	pozitivní	zprávu	týkající	se	
pokračování	výstavby	chodníku	mezi	Nedvědicí	a	Černvírem.	Na	
poslední	návštěvě	MAS	Zubří	země	mě	potěšila	informace,	že	bylo	
naší	žádosti	o	dotaci	vyhověno,	a	nyní	čekáme	na	poslední	adminis-
traci	v	podobě	vydání	tzv.	právního	aktu,	což	ve	výsledku	znamená,	
že	dotace	byla	na	99	%	schválena.	Vlastní	realizace	II.	etapy	výstav-
by	chodníku	by	měla	proběhnout	v	druhé	polovině	příštího	roku.	
Z	dalších	významnějších	akcí	bych	rád	uvedl	pokračování	v	pro-
jektové	přípravě	na	revitalizaci	bývalého	areálu	zimního	stadionu.	
Hledáme	 vhodné	 dotační	 tituly	 nejenom	 na	 pokračování	 rekon-
strukce	domu	č.	p.	32,	ale	především	na	všechny	projekty	v	intravi-
lánu	městyse	Nedvědice.	V	neposlední	řadě	bych	zmínil	dokončení	
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Od	posledního	vydání	Zpravodaje	zasedala	Rada	městyse	Ned-
vědice	celkem	5	x	a	projednala	následující	záležitosti:

1. Schválila	 pronájem	 sokolovny	panu	 J.	 dne	 12.	 10.	 2019	
za	účelem	uspořádání	hudební	zábavy	dle	platného	ceníku	
městyse	Nedvědice.

2. Schválila	 smlouvu	 o	 zřízení	 věcného	 břemene	 číslo	
8800090747_3/VB/P	s	GasNet,	s.r.o.

3. Schválila	smlouvu	o	partnerství	a	vzájemné	spolupráci	za	
účelem	realizace	projektu	„Chodník	Černvír	–	Nedvědice	
–	2.	etapa“	mezi	městysem	Nedvědice	a	Mikroregionem	

Pernštejn.
4. Schválila	rozpočtové	opatření	číslo	8/2019.
5. Schválila	 pronájem	 části	 sokolovny	 spolku	 SkasaN	 dne	

28.	9.	2019	k	příležitosti	uspořádání	schůze	dle	platného	
ceníku	městyse	Nedvědice.

6. Schválila	pronájem	sokolovny,	přilehlého	okolí	a	zapůjče-
ní	30	kusů	párty	setů	spolku	SkasaN	v	termínu	od	30.	11.	
do	1.	12.	2019	za	účelem	uspořádání	II.	Adventních	trhů	
pod	Pernštejnem	a	zároveň	promíjí	nájemné.

7. Schválila	příkazní	smlouvu	o	poskytování	právní	pomoci.
8. Schválila	pronájem	sokolovny	paní	C.	1	x	týdně	v	termínu	

od	října	2019	do	dubna	2020	dle	platného	ceníku	městyse	
Nedvědice.

9. Schválila	na	základě	doporučení	hodnotící	komise	ze	dne	
23.	9.	2019	výsledek	výběrového	řízení	na	zakázku	„Re-
konstrukce	 tělocvičny	 Základní	 školy	Nedvědice“	 a	 po-
věřuje	 starostu	 k	 podpisu	 smlouvy	 o	 dílo	 s	 uchazečem	
Stavební	společnost	V&K	s.r.o.,	K	Ochozi	1406,	593	01	
Bystřice	nad	Pernštejnem,	IČ:	48910961.

10. Schválila	nákup	27	kusů	tabletů,	3	kusů	notebooků	a	uza-
mykatelné	dokovací	(nabíjecí)	stanice	pro	ZŠ	a	MŠ	Ned-
vědice.

11. Schválila	zveřejnění	záměru	o	pronájmu	učebny	č.	8	v	pří-
zemí	budovy	-	A	ZŠ	Nedvědice.

12. Schválila	 změnu	 termínu	 pronájmu	 sokolovny	 z	 22.	 2.	
2020	na	21.	2.	2020	pro	SK	Pernštejn	a	dále	promíjí	ná-

jemné.
13. Schválila	pronájem	sokolovny	dne	21.	12.	2019	za	účelem	

uspořádání	taneční	zábavy	s	kapelou	„BlackJack“	panu	H.	
dle	platného	ceníku	městyse	Nedvědice.

14. Schválila	bezplatné	užívání	hřiště	mezi	ZŠ	a	MŠ	Nedvědi-
ce	každou	sobotu	mezi	8	-	16	hod.	v	listopadu	2019	a	lednu	
až	dubnu	2020	za	účelem	zimní	přípravy	pro	SK	Pernštejn.

15. Schválila	 pronájem	 sokolovny	 pro	 SDH	Nedvědice	 dne	
23.	11.	2019	k	příležitosti	uspořádání	výroční	valné	hro-
mady	a	zároveň	promíjí	nájemné.

16. Schválila	dar	pro	výherce	hry	„S	Vodomilem	Zubří	zemí	
2019“	-	dárkový	poukaz	na	3	kusy	pstruha	v	ceně	do	300,-	
Kč.

17. Schválila	 užívání	 znaku	městyse	Nedvědice	 firmou	NE-
DOS,	 spol.	 s.r.o.,	 Nedvědice	 316	 za	 účelem	 propagace	
obce.

18. Schválila	darovací	smlouvu	od	města	Tišnova	pro	ZŠ	a	MŠ	 
Nedvědice	 na	 1	 ks	 pracovního	 stolu	 –	 ponku	 v	 hodnotě	
4	174,50	Kč.

19. Schválila	pronájem	sokolovny	pro	SDH	Pernštejn	dne	28.	
12.	 2019	 za	 účelem	 uspořádání	 výroční	 valné	 hromady	
a	zároveň	promíjí	nájemné.

20. Schválila	pronájem	sokolovny	pro	1.	RK	Nedvědice	dne	
13.	12.	2019	za	účelem	uspořádání	30.	schůze	spolku	a	zá-
roveň	promíjí	nájemné.

21. Schválila	odpisový	plán	ZŠ	a	MŠ	Nedvědice.

22. Schválila	 nabídku	 firmy	 E.	 ON	 na	 dodávky	 elektřiny	
a	plynu	na	období	od	1.	1.	2020	do	31.	12.	2022	pro	městys	
Nedvědice	a	ZŠ	a	MŠ	Nedvědice.

23. Zamítla	žádost	na	příspěvek	pro	Základní	uměleckou	ško-
lu	v	Bystřici	nad	Pernštejnem,	Dům	dětí	a	mládeže	v	Bys-
třici	nad	Pernštejnem.

24. Vzala	na	vědomí	informaci	paní	ředitelky	ZŠ	a	MŠ	Nedvědi-
ce	o	změně	provozu	mateřské	školy	od	6:15	do	16:15	hod.	od	 
1.	9.	2019.

rekonstrukce	 tělocvičny,	kabinetu	a	přilehlých	prostor	v	Základní	
škole	Nedvědice,	 která	 bude	 dokončena	 nejpozději	 v	 říjnu	 2020.	
Na	rekonstrukci	byla	poskytnuta	dotace	z	Ministerstva	pro	místní	
rozvoj	v	hodnotě	bezmála	2	miliony	korun.
	 Na	 závěr	mi	dovolte	 poděkovat	 všem,	 co	 se	podílejí	 na	
utváření	lepší	Nedvědice.	Myslím	si,	že	díky	fungujícím	komisím,	
výborům,	 aktivním	 zastupitelům,	 spolkům,	 obecním	 zaměstnan-
cům	i	spoluobčanům	se	problémy	v	širším	kruhu	lidí	řeší	společně	

mnohem	lépe	a	objektivněji.
	 Drazí	spoluobčané,	přeji	Vám	všem	jménem	svým	i	jmé-
nem	celé	Rady	městyse	Nedvědice	krásné	a	pohodové	svátky	vá-
noční	strávené	v	rodinném	kruhu.	Do	nového	roku	pohodu,	spous-
tu	splněných	přání,	ale	hlavně	to	nejdůležitější,	tím	myslím	pevné	
zdraví!

Petr	Konečný

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE NEDVĚDICE

Ilustrativní	foto	nástavby	sypače

Výstavba	kanalizace	Žlíbky	III
Foto:	Petr	Konečný
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25. Vzala	na	vědomí	zápis	dětí	do	ZŠ	a	MŠ	Nedvědice	na	škol-
ní	rok	2020/2021	do	1.	třídy	základní	školy	8.	4.	2020	a	do	
mateřské	školy	12.	5.	2020.

26. Vzala	na	vědomí	odměnu	paní	ředitelce	ZŠ	a	MŠ	Nedvě-
dice	za	vedení	projektu	„Moderní	formy	výuky	ZŠ	a	MŠ	
Nedvědice	II“	prostřednictvím	dohody	o	provedení	práce.

27. Vzala	na	vědomí	informaci	paní	ředitelky	ZŠ	a	MŠ	Nedvě-
dice	o	organizaci	sběru	starého	papíru	v	areálu	školy.

28. Vzala	na	vědomí	informaci	paní	ředitelky	ZŠ	a	MŠ	Nedvě-
dice	o	opatření	v	rámci	důkladnějšího	zabezpečení	areálu	
školy.

29. Vzala	na	vědomí	informaci	paní	ředitelky	o	průběhu	čerpá-
ní	rozpočtu	na	rok	2019.

30. Vzala	na	vědomí	zprávu	z	Krajské	hygienické	stanice	Ji-

homoravského	kraje	se	síadlem	v	Brně	spočívající	v	mi-
mořádném	přijetí	dítěte	do	mateřské	školy	Nedvědice	nad	
rámec	stanovené	kapacity.

31. Vzala	na	vědomí	 informaci	Krajského	úřadu	 Jihomorav-
ského	kraje	 o	 poskytnutí	 neinvestiční	 dotace	 z	OP	VVV	
na	projekt	„Moderní	formy	výuky	ZŠ	a	MŠ	Nedvědice	II“.

32. Vzala	na	vědomí	výroční	zprávu	o	činnosti	ZŠ	a	MŠ	Ned-
vědice	za	školní	rok	2018	-	2019.

33. Projednala	 program	 Slavností	 Pernštejnského	 panství	
2020.

34. Projednala	studii	na	revitalizaci	bývalého	areálu	zimního	
stadionu.

35. Projednala	rozpočet	na	rok	2020.
Petr	Konečný

Vážení	spoluobčané,
	 dovolte	mi	napsat	pár	slov	do	letošního	posledního	ned-
vědického	Zpravodaje.	Ke	konci	roku	mnozí	bilancují,	srovnávají	
a	připravují	se	tak	na	nadcházející	období	tím,	že	si	připomínají	
vše	dobré	i	špatné,	co	se	jim	v	životě	podařilo/nepodařilo.	Kdy	
jindy	by	si	tedy	mělo	vedení	obce	zrekapitulovat,	jaké	akce	měs-
tys	pořádal/podpořil?	Asi	nejlépe	to	vystihuje	následující	výčet:

Městys	Nedvědice	pořádal:

• cestovatelské besedy	(Japonsko,	Mexiko,	Špicberky,	Skandi-
návie)

• divadla	–	Na	stojáka,	Upokojenkyně
• festivaly	–	Slavnosti	Pernštejnského	panství,	Tyjátr	Fest
• další kulturně – společenské akce:	 rozsvícení	 vánočního	
stromu	spolu	s	Cvrčky	a	P.A.T.R.O.N.em,	přednáška	-	Obnova	

okrasné	zahrady	na	Pernštejně,	Ukliďme	Česko	a	před	námi	je	
ještě	tradiční	vánoční	koncert	s	Bystřickou	kapelou

Městys	Nedvědice	se	spolupodílel	(finančně,	prominutím	nájmu,	
jiná	pomoc)	na	následujících	akcích: 

• plesy	–	ples	nadačního	fondu	Vrba,	ples	fotbalového	klubu	SK	
Nedvědice,	ples	spolku	SkasaN

• akce pro děti a rodiče	–	karneval	spolku	SkasaN,	Nedvědi-
ce	čte	dětem,	pálení	čarodějnic,	Dětská	hasičská	liga,	Dětské	
rybářské	závody,	Den	dětí	u	fotbalového	hřiště,	Den	s	hasiči	

–	zakončení	prázdnin
• další společensko-kulturní akce	–	Jarní	výstava,	Velikonoční	
trhy,	pochod	Za	krásami	okolí	Nedvědice,	Ženské	rybářské	zá-
vody,	II.	adventní	trhy,	Senior	klub

	 Dovolte	mi	zde	poděkovat	všem	aktivním	spolkům,	
sdružením	a	lidem,	kteří	se	jakkoli	podílejí	na	pořádání	akcí	pro	
Vás	–	pro	občany	Nedvědice	a	Pernštejna.
	 Ve	druhé	části	tohoto	článku	bych	Vás	chtěla	co	nejsr-
dečněji	pozvat	k	mnoha	dalším	společenským	setkáním,	které	
v	Nedvědici	budou	probíhat	v	nadcházejícím	období.	K	jejich	
stručnému	popisu	slouží	Kalendář	kulturních	akcí,	který	nalez-
nete	jako	přílohu	Zpravodaje.	Snažili	jsme	se	do	něj	zanést	akce,	
které	budou	probíhat	v	nadcházejícím	půlroce.	Samozřejmě,	že	
jejich	výčet	není	jistě	kompletní,	a	bude	v	průběhu	času	doplňo-
ván.	Je	proto	dobré	sledovat	odkaz	Aktuality	na	stránkách	obce	
a	vývěsku	městyse	Nedvědice.
	 Jako	takové	malé	překvapení	jsem	si	na	závěr	nechala	
následující	informaci:		Městys	Nedvědice	zahajuje od 1. 12. 
2019 do 31. 1. 2020 prodej permanentek na Slavnosti Pern-
štejnského panství 2020, které proběhnou v termínu od 4. 7. 
– 6. 7. 2020! Tyto permanentky jsou za opravdu mimořádnou 
cenu.	Následující	předprodej,	který	bude	probíhat,	bude	za	ceny	
vyšší.	I	když	ještě	neznáte	program	Slavností,	můžete	srovnávat	
se	Slavnostmi	z	roku	2019	a	těšit	se	i	na	mnoho	skvělých	novi-
nek!	Nebo	třeba	použít	permanentku	jako	skvělý	vánoční dárek 
pro	svoje	známé,	rodinu,	kamarády.	Informace	k	prodeji: 

• Permanentka dospělý: 300,- Kč, permanentka dítě 11-17 
let, senioři od 65 let a ZTP: 150,-Kč

• omezený počet kusů na osobu – max. 4 ks dospělí a 4 ks 
děti, senioři, ZTP

• celkový počet vydaných permanentek 100 ks - dospělí, 100 
ks - děti, senioři, ZTP

• děti do 10 let vstup zdarma
• permanentka platí na všechny tři dny Slavností v areálu 

u rybníka!

	 Systém	bude	stejný	jako	v	roce	2019.	Permanentky	
a	veškeré	informace	jsou	k	dispozici	v	Informačním	centru	měs-
tyse	Nedvědice.	
	 Krásný	adventní	čas,	zdraví,	pohodu	a	lásku	v	roce	
2020.	

Mgr.	Ilona	Lukášková,	místostarosta

Slavnosti	Pernštejnského	panství
Foto:	Antonín	Špaček

PRVNÍ ROK
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	 Od	 posledního	 vydání	 Zpravodaje	 zasedalo	 Zastupitel-
stvo	městyse	Nedvědice	21.	10.	2019	a	projednalo	následující	zá-
ležitosti:

1. Schválilo	jednací	řád	Zastupitelstva	městyse	Nedvědice.
2. Schválilo	 smlouvu	 na	 projektovou	 dokumentaci	 se	 Sva-

zem	vodovodů	a	kanalizací	Žďársko	na	stavbu	„Nedvědice	
–	vodovod	a	kanalizace	Nová	Čtvrť	III.	etapa“.

3. Pověřilo	starostu	k	jednání	s	SVK	Žďársko	o	financování	
úpravy	vypouštěné	vody	z	ČOV	Nedvědice.

4. Schválilo	 do	 nové	 obecně	 závazné	 vyhlášky	 (OZV)	 č.	
2/2019	 navýšení	 poplatku	 o	 50,-	 Kč	 za	 provoz	 systému	
shromažďování,	 sběru,	přepravy,	 třídění,	využívání	a	od-

straňování	komunálních	odpadů.
5. Schválilo	smlouvu	o	příspěvku	a	zajištění	dotačního	říze-

ní	ve	věci	 spolufinancování	 sociálních	služeb	v	 síti	obce	
s	rozšířenou	působností	(ORP)	Tišnov	pro	rok	2019.

6. Schválilo	rozpočtové	opatření	číslo	9/2019.
7. Vzalo	na	vědomí	rozpočtové	opatření	číslo	7/2019.
8. Vzalo	na	vědomí	rozpočtové	opatření	číslo	8/2019.
9. Vzalo	na	vědomí	zprávy	z	výborů	a	komisí.
10. Vzalo	na	vědomí	zápis	z	dílčího	přezkoumání	hospodaření	

městyse	Nedvědice,	okres	Brno	–	venkov	za	rok	2019.
11. Neschválilo	prodej	části	pozemku	na	parcele	č.	80/49	k.	ú.	

Nedvědice	pod	Pernštejnem.
Petr	Konečný

INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE

	 V	minulém	 čísle	 Zpravodaje	 jsem	 psala	 o	 červnovém	
vítání	 občánků	 a	 slíbila	 jsem,	 že	 se	 další	 připravuje	 na	 říjen.	

A	tak	se	také	stalo.	V	sobotu	12.	října	2019	se	opět	otevřela	nová	
obřadní	síň	za	tímto	účelem.	Před	půl	desátou	se	začali	scházet	

rodiče	a	další	rodinní	příslušníci	s	našimi	nejmladšími	občánky.	
Tentokrát	se	přivítání	ujala	paní	místostarostka,	ale	pan	starosta	
se	také	zúčastnil.	Byl	mezi	rodiči	nově	narozených	dětí	i	se	svým	
synem.	
	 Scénář	byl	stejný	jako	v	minulých	letech.	Na	úvod	za-
zpívala	děvčata	z	Nedvědického	pěveckého	sboru	Petry	Cvrka-
lové	Cvrčci	společně	se	svou	sbormistryní,	po	krátkém	přivítání	
všech	 zúčastněných	 se	 slova	 ujala	 paní	 místostarostka.	 Potom	
při	zpěvu	děvčat	rodiče	přicházeli	ke	kolébce,	do	které	položili	
své	miminko,	podepsali	se	do	pamětní	knihy	a	převzali	drobnou	
finanční	hotovost	a	něco	na	památku.	
	 Ještě	bych	se	chtěla	zmínit	o	jedné	zvláštnosti.	V	červnu	
byli	mezi	vítanými	dětmi	dva	chlapečci	–	dvojčátka.	Tentokrát	se	
mezi	vítanými	dětmi	objevila	další	dvojčátka	–	holčičky.	
	 Těšíme	se	na	další	akci	 tohoto	druhu	a	uvidíme,	 jestli	
nepřijde	 zase	 nějaké	 překvapení.	Určitě	 už	 chcete	 vědět,	 které	
děti	byly	na	seznamu	přivítaných.	Byly	to:	Antonie	Kolbábková,	
Marián	Klemera,	Václav	Konečný,	Viktorie	a	Rozálie	Dudákovy	
a	Tomáš	Pánek.	Ještě	jednou	všem	přejeme	hodně	hezkých	chvil	
s	jejich	děťátkem.

Zdena	Kincová

	 Ještě	počátkem	roku	2019	se	zdálo,	že	nakládání	s	odpady	
není	tak	velký	problém,	jak	vidíme	nyní.
	 Náklady	na	vyvážení	odpadů	se	stále	zvyšují	v	závislosti	na	
vzrůstajícím	množství	odpadu,	který	zde	vzniká.	Do	všech	nákladů	se	
započítávají	tyto	položky:	
1. směsný	odpad	(domácnosti,	rekreační	objekty,	odpadkové	koše	

přímo	na	území	městyse	a	na	naučných	stezkách	na	hrad	Pern-
štejn)	

2. sklo	a	papír	z	kontejnerů
3. plasty	z	kontejnerů	a	pytlů	
4. bioodpad	z	kontejnerů	
5. velkoobjemový	a	nebezpečný	odpad,	jehož	sběr	se	uskutečnil	

dvakrát	za	rok.		

Bioodpad

	 Kdo	chce	odpad	třídit,	má	k	tomu	nástroje	a	může	tak	činit.	
V	letošním	roce	přibyly	v	Nedvědici	velkoobjemové	kontejnery	na	bio-
odpad,	do	kterého	patří	biologicky	rozložitelný	odpad,	který	můžeme	
dát	na	vlastní	kompost,	pokud	si	ho	na	zahradě	sami	vyrábíme.	Mů-
žeme	do	kontejneru	dávat	i	drobné	dužnaté	větvičky	do	délky	30	cm.	
Ostatní	větve	musíme	naštěpkovat	nebo	rozřezat,	a	teprve	pak	je	vhodit	
do	kontejneru.	Větší	větve	je	třeba	odvézt	do	kontejneru	u	FreedomAr-
tu,	případně	zlikvidovat	na	vlastní	zahradě	 jako	v	době,	kdy	kontej-
nery	na	odpad	nebyly	k	dispozici.	Během	ledna	příštího	roku	budeme	
zjišťovat	zájemce	o	kompostéry,	které	mohou	využívat	nejen	majitelé	
rodinných	domů,	ale	i	ti,	kdo	bydlí	v	bytech,	kompostéry	totiž	existují	
i	v	menších	velikostech	pro	využití	na	balkonech.	V	případě,	že	by	se	
podařilo	získat	dotaci,	bylo	by	možné	pořídit	je	zdarma.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

JAK NA ODPADY?

Foto:	Petra	Zbořilová
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„Adapťák“ šestého ročníku

	 S	cílem	stmelit	žáky	šestého	ročníku	a	poznat	se	navzá-
jem	jsme	uskutečnili	ve	dnech	17.	–	18.	9.	2019	dvoudenní	adap-
tační	pobyt	v	rekreačním	zařízení	Borovinka	u	Domanína.	
	 Jelikož	k	nám	od	září	 přestoupilo	pět	nových	 spolužá-
ků	z	doubravnické	základní	školy,	bylo	setkání	na	místě.	Během	
dvou	dnů	jsme	absolvovali	prohlídku	bystřického	městského	mu-
zea,	 ale	 především	 outdoorové	 aktivity	 v	 blízkosti	 rekreačního	
zařízení.	Pan	 Ing.	Svoboda	nám	připravil	program	podle	našich	
představ.	Seznamovací	hry	na	začátku	nás	dostatečně	prověřily,	

jak	moc	 dobře	 se	 známe.	Následné	 týmové	 soutěže	 vyzkoušely	
nejen	 naši	 fyzičku,	 ale	 především	 schopnost	 komunikace	 mezi	
sebou.	Završením	odpoledne	byla	„bojovka“	v	lese,	kterou	jsme	

pro	velký	úspěch	několikrát	opakovali.	Druhý	den	nás	čekalo	la-
nové	 centrum,	 od	 kterého	 každý	 očekával	 nejen	 velké	 nadšení,	
ale	i	osobní	obavy,	co	všechno	jsem	schopen	zvládnout	a	co	jsem	
schopen	překonat.	Lukostřelba	a	benjirunning	už	byly	jen	pomy-
slnou	třešničkou	na	dortu.	Díky	komfortnímu	ubytování	a	skvělé	
kuchyni	byl	náš	„adapťák“	ještě	dokonalejším.	

Ladislava	Kobzová

STŘÍPKY Z DĚNÍ VE ŠKOLE

Velkoobjemový a nebezpečný odpad

	 Problémy,	 které	 se	 objevily,	 lze	 řešit	 pouze	 zodpovědným	
chováním	všech	občanů	městyse	a	dodržováním	pravidel.	Sběr	velko-
objemového	a	nebezpečného	odpadu	je	určen	výhradně	pro	nedvědic-
ké	občany.	Někteří	však	přivážejí	neuvěřitelné	množství	odpadu	této	
kategorie,	až	vzniká	dojem,	že	nemůže	jít	o	jejich	vlastní.	Zároveň	je	
třeba,	aby	všichni	občané	věděli,	že	do	velkoobjemového	odpadu	nepa-
tří	věci,	které	lze	dále	roztřídit	(např.	zasklená	okna).	

Papír

	 Nově	přibyly	kontejnery	na	papír,	které	jsou	umístěny	u	pro-
dejny	potravin	u	rybníka	a	za	obchodním	domem.	Do	těchto	kontej-
nerů	 patří:	 sešity,	 bloky,	 diáře,	 deníčky,	 papírové	 katalogy,	 telefonní	
seznamy,	kancelářský	papír,	krabice,	kartony,	lepenky,	dopisní	obálky,	
vizitky;	nepatří:	plata	od	vajec	a	ruličky	od	toaletního	papíru	(patří	do	
bioodpadu,	protože	jsou	vyrobeny	z	již	recyklovaného	papíru),	uhlový	
papír,	voskovaný	papír,	nápojové	kartony,	tapety,	pořadače	s	kovovými	
komponenty,	špinavý	papír	(od	barvy,	mastnoty	a	dalších	nečistot),	špi-
navé	pleny,	hygienické	potřeby	atd.	

Zdroje:
https://www.kts-ekologie.cz/papir
https://www.samosebou.cz/extra/pribeh-papiru/?gclid=EAIaIQob-
ChMI2qiMr4fq5QIVQuR3Ch1aRg4YEAAYAiAAEgLmv_D_BwE

	 Do	kontejneru	na	papír	také	nesmíme	dávat	účtenky	z	obcho-
du,	které	jsou	vyrobeny	z	nerecyklovatelného	termopapíru	(více	infor-

mací	https://www.veronica.cz/otazky?i=474).	Je	třeba,	aby	papír	zabí-
ral	v	kontejneru	co	nejméně	místa,	protože	pak	se	bude	vyvážet	méně	
často	a	vyvážení	bude	stát	méně	peněz	(krabice	je	třeba	buď	naplnit	
dalším	papírem,	nebo	je	rozložit,	noviny	a	časopisy	svázat	do	balíku)

Plasty a kovy

	 Plasty	a	drobný	kovový	odpad	z	domácností	(plechovky	od	
nápojů,	konzervy)	se	ukládají	do	žlutých	pytlů	a	umísťují	se	večer	před	
dnem	svozu	na	sběrná	místa.	Třídění	a	recyklaci	plastů	byla	věnována	
část	článku	v	jarním	čísle	Zpravodaje	(2/2019).

Oleje z domácností

Sběr	jedlých	olejů	je	v	jednání.

Co dodat závěrem?

	 Vzhledem	k	tomu,	že	skládkování	se	stále	zdražuje,	je	třeba,	
abychom	se	co	nejdříve	všichni	naučili	třídit	odpad	tak,	aby	se	množ-
ství	směsného	komunálního	odpadu	snižovalo.	Vytříděný	odpad	se	na	
třídící	 lince	v	areálu	KTS	ekologie	s.r.o.	v	Tišnově	znovu	dále	 třídí,	
použitelná	část	se	odesílá	k	recyklaci,	zbytek	se	odváží	do	spalovny.
	 Přeji	vám	všem	úspěšné	vykročení	do	nového	roku	a	věřím,	
že	když	budeme	chtít,	zvládneme	problém	s	odpady	k	všestranné	spo-
kojenosti.

za	KŽPS	Blanka	Dračková

Adapťák
Foto:	Ladislava	Kobzová

Podzimní	procházka
Foto:	Lenka	Válková
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Podzimní procházka okolo hradu Pernštejna

				 V	 den	 státního	 svátku	Vzniku	 samostatného	Českoslo-
venska	jsme	s	rodiči	žáků	páté	třídy	využili	volného	dne	a	vyrazili	
na	další	společnou	procházku,	tentokrát	okolo	hradu	Pernštejna.
				 Sešli	 jsme	se	v	dopoledních	hodinách	a	 s	úsměvem	na	
rtech	začali	stoupat	po	strmé	kamenici	k	rozcestníku	směrem	ke	
Skalní	 vyhlídce,	 kde	 se	 nám	 otevřel	 podzimní	 pohled	 na	 hrad.	
Dále	 jsme	pokračovali	přes	dřevěný	most	a	Pivovarskou	cestou	
vzhůru	na	1.	nádvoří.	To	bylo	to	pravé	místo	na	zaslouženou	sva-
činu	a	krátký	odpočinek.	Domů	jsme	pokračovali	přes	horní	par-
koviště	na	cestu,	která	vede	k	bývalému	mramorovému	lomu.
				 Po	 příjemně	 strávených	 kilometrech	 se	 těšíme	 na	 další	

společnou	akci.	
Lenka	Válková	&	Markéta	

Pučálková

List za listem – baví mě 
číst

	 Slovenská	 pedago-
gická	knižnica	v	Bratislavě	
a	 Knihovna	 Jiřího	 Mahena	
v	 Brně	 letos	 vyhlásily	 již	
10.	 ročník	 česko-sloven-
ského	 projektu	 s	 názvem	
Záložka	 do	 knihy	 spojuje	
školy.	 Hlavní	 myšlenkou	
tohoto	 projektu	 bylo	 navá-
zání	kontaktu	mezi	českými	
a	 slovenskými	 základními	
školami	a	osmiletými	gym-
názii	 a	 podpora	 čtenářství	

prostřednictvím	výměny	záložek.
	 Žáci	 naší	 školy	 se	 do	 tohoto	 úkolu	 pustili	 s	 nadšením	
a	 vytvořili	 spoustu	 krásných	 záložek,	 na	 které	 libovolnou	 tech-
nikou	ztvárnili	 letošní	 téma	projektu	–	List	za	 listem	–	baví	mě	
číst.	Začátkem	listopadu	tedy	bylo	více	než	60	záložek	na	cestě	do	
partnerské	Základní	a	mateřské	školy	Cerovo,	se	kterou	bychom	
rádi	ve	spolupráci	pokračovali	nadále	i	mimo	tento	projekt.	
	 Děti	netrpělivě	čekaly	na	záložky	ze	Slovenska,	 a	o	 to	
měly	větší	radost,	když	konečně	dorazily.	Podle	nadšených	výrazů	
můžeme	usoudit,	že	příští	rok	se	projektu	rádi	zúčastníme	znovu.

Kateřina	Myslivcová

39 stupňů

	 Ve	středu	13.	listopadu	se	uskutečnil	první	letošní	zájezd	
na	večerní	divadelní	představení.	Opět	jsme	se	rozhodli	vyzkoušet	
něco	nového,	a	tak	se	zájemci	z	8.	a	9.	ročníku	podívali	do	brněn-
ského	Buranteatru.	Představení	39	stupňů	je	bláznivou	špionážní	
komedií	podle	legendárního	Hitchcockova	filmu.	Z	následujících	
ohlasů	je	zřejmé,	že	se	divadlo	opravdu	líbilo.

Bylo fascinující, jak pouhých pět herců dokázalo ztvárnit mnoho-
násobně více postav.	Natálie	Štarhová
Toto divadlo se mi líbilo strašně moc. Byla do toho vložena skvělá 
energie.	Anna	Baksová
Vtipné! Skvělé výkony herců. Sandra	Havlíčková
Musel jsem se pořád smát! Filip	Halvoník
Musím ocenit, že herci s minimem rekvizit odehráli tak super před-
stavení. Vojtěch	Jedlička
Doporučuji.		Adéla	Bednářová
	 Na	těchto	zájezdech	je	nejlepší	ta	příjemná	a	pohodová	
atmosféra	a	obohacující	sdílení	zážitků.	Tak	zase	brzy,	moji	milí	
milovníci	divadel!

Gabriela	Sedlářová
Tvoření v mateřské škole

	 Ve	čtvrtek	14.	listopadu	2019	navštívily	mateřskou	školu	
dvě	žákyně	sedmého	ročníku	nedvědické	základní	školy	-	Šárka	
Šikulová	a	Natálie	Cídlová.	Připravily	si	dílničku,	ve	které	si	děti	
mohly	vyrobit	záložku	do	knihy.	Na	výběr	měly	záložky	s	různý-
mi	zvířátky.	Děti	nadšeně	stříhaly	a	vykreslovaly	podle	své	fanta-

4.	třída	se	záložkami	ze	Slovenska
Foto:	Kateřina	Myslivcová

Záložky	od	našich	žáků
Foto:	Kateřina	Myslivcová

Foto:	Jolana	Hadravová

Foto:	Gabriela	Sedlářová
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zie.	Vzájemně	si	pomáhaly	a	z	výsledku	měly	zaslouženou	radost.	
Nemohly	se	dočkat,	až	si	je	doma	dají	do	svých	oblíbených	pohád-
kových	knih.	Většina	dětí	zvládla	dokonce	více	záložek.	
	 Děkujeme	oběma	sedmačkám	za	přípravu	i	profesionální	

vedení	celého	tvoření	a	moc	se	těšíme	na	další	spolupráci	se	zá-
kladní	školou.	

Jolana	Hadravová

SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ŠKOLY

Úspěchy našich mladých sportovců
	 V	průběhu	měsíce	září	proběhlo	na	druhém	
stupni	 školní	 kolo	 soutěže	 ve	 sportovním	 čtyřboji	
(šplh,	hod	medicinbalem,	skok	z	místa,	člunkový	běh).	
12	nejlepších	pak	postoupilo	dále	do	kola	okresního,	
které	se	uskutečnilo	ve	středu	16.	října	2019	ve	Žďá-
ru	nad	Sázavou.		Pro	některé	to	byla	premiéra	a	nová	
zkušenost,	poprat	se	o	co	nejlepší	umístění	v	jednotli-
vých	disciplínách.	A	nevedli	si	vůbec	špatně.	 	Lukáš	
Soukup,	 Ondřej	 Crhák,	 Nikol	 Havlíčková,	 Klárka	
Kubánková,	Denisa	Pavlíčková,	Ivoš	Mitáš,	Ladislav	
Kučírek,	Monika	Řehůřková,		Nela	Zbořilová,	Eliška	
Pikhartová,	Radek	Pokorný,	Filip	Halvoník.	Dvanáct	
bojovníků	a	zapálených	sportovců.	Tři	z	nich	se	do-
konce	probojovali	do	krajského	kola!	
	 O	měsíc	později	v	sobotu	16.	listopadu	v	pět	
ráno	budíček	a	hurá	směr	Havlíčkův	Brod.	Laďa	Kučí-
rek	v	doprovodu	Elišky	Pikhartové	a	Nely	Zbořilové.	
Tři	sportovci,	kteří	si	vybojovali	postup	do	krajského	
kola.	Disciplíny,	které	prověří	sílu,	rychlost,	obratnost.	
Souboj	těch	nejlepších	hned	z	několika	okresů.	Přijelo	
celkem	123	závodníků.	A	ti	naši	si	vedli	opět	velmi	dobře.	Eliš-
ka	skončila	ve	své	kategorii	na	4.	místě,	Nela	na	11.	a	Laďa	na	
6.	místě.	Všichni	tři	jste	udělali	radost	nejen	sobě,	naší	škole,	ale	
také	kraji,	který	 jste	 tak	skvěle	 reprezentovali.	Děkujeme	a	pře-
jeme	 vám	 spoustu	 dalších	 sportovních	 úspěchů	 a	 hlavně	 radost	
z	pohybu.

Kateřina	Vejrostová

Úspěch žáků v minifotbalu v Tišnově

	 Naši	mladí	fotbalisté	ze	ZŠ	Nedvědice	dosáhli	překvapi-
vého	a	skvělého	úspěchu.	V	kategorii	do	9.	tříd	zvítězili	na	turnaji	
v	minifotbalu	(5+1)	24.	9.	2019	v	Tišnově	a	postoupili	do	dalšího	
kola.

	 V	prvním	zápase	jsme	porazili	velkého	favorita	na	celko-
vé	vítězství	–	ZŠ	28.	října	Tišnov	1:0	brankou	Ladislava	Kučírka.
V	dalším	zápase	jsme	se	rozešli	smírně	se	ZŠ	Lomnice	po	výsled-
ku	0:0,	žádná	z	řady	šancí	se	ani	na	jedné	straně	neujala.
	 Ve	 třetím	 utkání	 jsme	 se	 střetli	 s	 Gymnáziem	 Tišnov.	
Pokud	jsme	chtěli	alespoň	teoreticky	pomýšlet	na	senzační	první	
místo	a	postup	do	dalšího	kola,	museli	jsme	zvítězit.	Začali	jsme	
výborně	a	po	brankách	Vladimíra	Jambora	a	Šimona	Kroupy	jsme	
vedli	2:0.	Poté	však	soupeř	dokázal	vyrovnat	a	první	místo	se	nám	
výrazně	vzdálilo.	Chvíli	před	koncem	se	však	nádherně	trefil	do	
levého	horního	rohu	Radek	Pokorný	a	šance	na	nečekaný	postup	
stále	žila	–	zvítězili	jsme	3:2.
	 Do	posledního	zápasu	s	favoritem	ze	ZŠ	Smíškova	Tiš-
nov	jsme	vstupovali	s	vědomím,	že	opět	jedině	vítězství	nás	po-
sune	do	dalších	bojů.	Jakýkoli	jiný	výsledek	posouval	k	postupu	
našeho	soupeře,	který	do	té	doby	neztratil	ani	bod	a	nedostal	ani	
gól.	Tento	zápas	však	naši	kluci	předvedli	nejlepší	výkon	na	tur-
naji	a	po	obětavém	a	takticky	výborně	zvládnutém	utkání	šokovali	
všechny	přítomné.	Brankami	Šimona	Kroupy	a	Ladislava	Kučírka	
jsme	porazili	i	posledního	tišnovského	soupeře	a	po	výsledku	2:0	
ovládli	celý	turnaj.
Zásluhu	na	úspěchu	má	celý	tým	s	výborným	brankářem	Pavlem	
Hanáčkem,	který	nás	v	těžkých	chvílích	podržel.

Sestava vítězného týmu:
Brankář:	Pavel	Hanáček
Obrana:	Radek	Pokorný,	Radim	Šikula,	Lukáš	Kožík,	Jakub	Cr-
hák
Záloha a útok:	Vojtěch	Jedlička	(kapitán),	Šimon	Kroupa,	Vladi-
mír	Jambor,	Ladislav	Kučírek,	Patrik	Šibor,	Filip	Halvoník

Ondřej	Smutný

 

Foto:	Kateřina	Vejrostová

Vítězné	družstvo	ZŠ	Nedvědice	na	turnaji	v	Želešicích
Foto:	Ondřej	Smutný
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Výhra v Želešicích

	 Fantazie!	Historický	úspěch!	Mladí	fotbalisté	ze	ZŠ	Ned-
vědice	ovládli	2.	10.	2019	finálové	kolo	okresu	Brno	-	venkov	a	po	
nečekaném	úspěchu	v	okrskovém	kole	doslova	šokovali	svým	po-
stupem	do	krajského	finále.
	 Do	turnaje	postoupilo	6	vítězů	okrskových	kol	a	pořada-
telský	 tým	 z	 Želešic.	 Náš	 tým	 před	 začátkem	 turnaje	 rozhodně	
nepatřil	mezi	favority,	obzvlášť	když	byl	nalosován	do	čtyřčlenné	
skupiny	s	favorizovanými	Ivančicemi	a	Židlochovicemi.

	 Ve	 skupině	 se	 však	 prezentujeme	 skvělými	 bojovnými	
výkony	a	překvapujeme	soupeře	výhrami	2:0	nad	Střelicemi,	re-
mízou	0:0	s	Židlochovicemi	a	výhrou	1:0	nad	Ivančicemi.
	 V	utkání	o	postup	do	finále	potkáváme	domácí	tým	z	Že-
lešic.	Na	soupeře	si	věříme,	protože	naše	skupina	se	ukázala	jako	
obtížnější.	V	zápase	diktujeme	tempo	hry,	máme	šance	a	hlavně	
Šimona	Kroupu,	který	dvě	šance	proměňuje	v	gól.	Díky	zodpo-
vědnému	výkonu	celého	mužstva	vítězíme	2:0	a	jsme	ve	finále!
	 Finálovým	soupeřem	je	podle	očekávání	družstvo	z	Ivan-
čic.	Dobře	známý	favorit	touží	po	odplatě	nečekané	prohry	ze	sku-
piny	a	už	se	těší	na	postup	do	krajského	finále.	Proti	stojí	gladiátoři	
ze	ZŠ	Nedvědice	a	jejich	velká	touha	po	historickém	úspěchu.	Po-
kud	chceme	uspět,	musíme	předvést	výkon	na	hranici	svých	mož-
ností.
	 Zápas	se	hraje	ve	vysokém	tempu	a	má	velkou	kvalitu,	ale	
až	do	závěrečného	hvizdu	se	skóre	nemění	a	o	konečném	výsledku	
musí	rozhodnout	penalty.	Celý	turnaj	jsme	odehráli	bez	obdržené	
branky	v	normální	hrací	době,	ale	celkového	vítěze	nakonec	určí	
až	penaltový	rozstřel.
	 Při	penaltách	v	úvodu	prohráváme,	ale	závěrečné	drama	
nakonec	otáčíme	v	náš	prospěch	a	kapitán	Radek	Pokorný	posled-
ní	kop	proměňuje	a	spouští	gejzír	radosti	nás	všech,	kteří	na	sebe	
naskáčeme	na	jednu	velkou	hromadu	šťastlivců!
	 Nedvědice	vítězí	a	postupuje	mezi	nejlepší	týmy	v	celém	
jihomoravském	 kraji!	 Vynikající	 týmový	 výkon	 nedvědických,	
doubravnických	a	věženských	kluků	ze	ZŠ	Nedvědice	přinesl	his-
torický	úspěch.

Sestava vítězů:
Brankář:	Pavel	Hanáček
Obránci:	Radek	Pokorný,	Radim	Šikula,	Jakub	Crhák,	Lukáš	Ko-
žík
Záložníci a útočníci:	Vojtěch	 Jedlička	 (kapitán),	Šimon	Kroupa,	
Filip	Halvoník,	Vladimír	Jambor,	Ladislav	Kučírek,	Patrik	Šibor

Ondřej	Smutný
Výborná florbalová premiéra!

Florbalisti	 z	 naší	 školy	 se	 poprvé	 zú-
častnili	 turnaje	 Tišnovské	 florbalové	
ligy	a	hned	v	úvodním	turnaji	obsadili	
skvělé	2.	místo	v	kategorii	8.	–	9.	třída.	
V	sobotu	9.	 listopadu	2019	v	Tišnově	
v	 hale	 ZŠ	 Smíškova	 si	 kluci	 vyzkou-
šeli,	 jaké	 je	 to	 si	 zahrát	 velký	 florbal	
a	hned	se	podařilo	uhrát	krásný	výsle-
dek.
	Po	vítězství	3:1	s	týmem	Inspiro	(hrá-
či	 ze	 střediska	 volného	 času	 Inspiro	
Tišnov)	 a	 dvou	 těsných	 prohrách	 1:3	
se	Žraloky	(hráči	ze	střediska	volného	
času	Rubiko	Rosice)	a	2:3	se	ZŠ	Drá-
sov	 bylo	 před	 naším	posledním	 zápa-
sem	možné,	že	v	případě	prohry	bude-
me	poslední,	ale	naopak	při	úspěšném	
výsledku	 se	 můžeme	 vyšvihnout	 na	
stupně	vítězů.	Čekal	nás	domácí	favorit	
ze	ZŠ	Smíškova.	Nástup	domácích	byl	
drtivý	a	než	jsme	se	vzpamatovali,	tak	
jsme	po	dvou	minutách	prohrávali	0:2.	
Od	této	chvíle	jsme	však	místo	rezigna-
ce	začali	předvádět	nejlepší	florbal	na	
celém	 turnaji	 a	 ohromnou	 bojovností	

jsme	utkání	otočili	a	zvítězili	4:2.
	 Krásný	zápas,	krásný	závěr.	Celkově	se	náš	tým	Medvě-
dů	z	Nedvědice	díky	této	výhře	umístil	na	2.	místě,	těsně	v	závěsu	
za	prvním	Drásovem,	což	je	výborný	úspěch.	Individuální	ocenění	
navíc	obdržel	Aleš	Benda,	který	byl	nejlepším	nahrávačem	turna-
je.

Velkou gratulaci zaslouží celý hráčský kádr ve složení:
Brankáři: Vojtěch	Flesar,	Josef	Šikula,	Rastislav	Šulc
Hráči v poli: Aleš	Benda,	Jakub	Crhák,	Vít	Dvořáček,	Filip	Hal-
voník,	 Pavel	 Hanáček,	 Vladimír	 Jambor,	 Lukáš	 Kožík,	 Šimon	
Kroupa,	Radek	Pokorný	 (kapitán),	Martin	Rössler,	Patrik	Šibor,	
Radek	Verucci

	 Ve	škole	je	o	florbal	velký	zájem	a	kluci	se	chtějí	ve	flor-
balu	zdokonalovat.	Všichni	bychom	si	přáli	mít	srovnatelné	pod-
mínky	jako	naši	soupeři	a	trénovat	a	hrát	v	adekvátních	prostorech.	
Bohužel	školní	tělocvična	je	opravdu	velmi	malá.	Nedvědice	by	si	
zasloužila	větší	kryté	sportoviště	(halu,	nebo	aspoň	větší	tělocvič-
nu	jako	třeba	Drásov,	Lomnice,	Štěpánov,	Dolní	Loučky,	Žďárec)	
nejen	 pro	 nadšené	 florbalisty,	 ale	 také	 k	 přípravě	 pro	 fotbalisty	
i	pro	jiné	sporty.	Domnívám	se,	že	by	to	prospělo	k	rozvoji	celého	
městyse	a	bylo	by	to	i	ku	prospěchu	okolí.	Byli	bychom	šťastní,	
kdyby	se	náš	sen	splnil.

Ondřej	Smutný

Florbalisté
Foto:	Ondřej	Smutný
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OBLASTNÍ CHARITA TIŠNOV NABÍZÍ OBČANŮM NEDVĚDICE

 Oblastní charita Tišnov funguje na Tišnovsku 
a Kuřimsku již přes 10 let, zajíždí do 69 obcí, obslouží 
přes 1000 klientů ročně. V rámci své činnosti v oblasti so-
ciální a zdravotní péče nabízí 9 služeb, které bychom vám 
rádi stručně představili. Podrobnější informace o na-
šich službách, kontakty, ceníky i formuláře žádostí o při-
jetí do služby naleznete na našich webových stránkách  
www.tisnov.charita.cz

Charitní ošetřovatelská služba
	 Charitní	ošetřovatelská	služba	je	formou	zdravotní	péče	
v	domácím	prostředí.	Zdravotní	sestry	poskytují	odbornou	zdra-
votní	péči	pacientům	s	dlouhodobým	i	s	akutním	onemocněním,	
kterým	jejich	zdravotní	stav	neumožňuje	navštěvovat	praktické-
ho	lékaře.	
	 Nejčastěji	 se	 jedná	 o	 zdravotnické	 úkony,	 jako	 jsou	
např.	převazy,	ošetření	stomií	a	katetrů,	aplikace	injekcí,	infúzí	
a	léků,	měření	krevního	tlaku,	krevní	odběry	a	mnohé	další.
Odborné	sestry	přijíždějí	k	provedení	zdravotních	úkonů	za	paci-
entem	domů,	odpadají	tedy	složité	přejezdy	do	nemocnic	či	k	lé-
kaři.	Péče	v	domácím	prostředí	přispívá	k	časnějšímu	uzdravení,	
snižuje	riziko	komplikací	a	především	velmi	pozitivně	ovlivňuje	
psychiku	nemocného	a	rodinných	příslušníků.
	 Péče	je	poskytovaná	na	základě	indikace	obvodního	či	
ošetřujícího	lékaře	při	propuštění	z	nemocnice	a	je	hrazená	z	ve-
řejného	zdravotního	pojištění.	Pacient	na	službu	tedy	nic	nedo-
plácí.	Služba	 je	poskytována	7	dní	v	 týdnu	v	době	od	7:00	do	
15:00	hod.	V	případě	zájmu	o	službu	kontaktujte	prosím	vedoucí	
služby	Zuzanou	Švábovou.

Zuzana	Švábová	–	vrchní	sestra
Brněnská	305,	Tišnov
Tel.:	736	523	684
email:	zuzana.svabova@tisnov.charita.cz

Pečovatelská služba
	 Služba	je	určena	seniorům,	osobám	se	zdravotním	posti-
žením,	osobám	s	chronickým	onemocněním	a	rodinám	s	dětmi,	
kteří	mají	sníženou	soběstačnost	a	potřebují	pomoc	při	zvládání	
běžných	denních	úkonů	péče	o	vlastní	osobu	nebo	pomoc	při	za-
jišťování	chodu	domácnosti	–	pomoc	při	osobní	hygieně,	přípra-
vě	či	podávání	jídla,	dovoz	obědů,	obstarávání	domácnosti	apod.	
Snažíme	se	o	udržení,	eventuálně	zlepšení	soběstačnosti	a	samo-
statnosti	klienta,	aby	za	podpory	rodiny	mohl	v	maximální	míře	
zachovat	svůj	dosavadní	způsob	života	a	zůstat	co	nejdéle	v	do-
mácím	 prostředí.	 Rodinným	 příslušníkům	 chceme	 zároveň	 za-
bezpečit	nezbytný	čas	k	odpočinku	a	jiným	důležitým	aktivitám.	
	 Úkony	 pečovatelské	 služby	 jsou	 stanoveny	 vyhláškou	
a	výše	úhrady	na	hodinu	péče	je	115,-	Kč.	Služba	je	poskytována	
7	dní	 v	 týdnu	v	době	od	7:00	do	20:00	hod.	V	případě	 zájmu	
o	 službu	kontaktujte	prosím	vedoucí	pečovatelské	 služby	Mgr.	
Lenkou	Sodomkovou	DiS.,	s	kterou	se	dle	aktuálních	kapacit	do-
mluvíte	na	četnosti	a	způsobu	poskytování	služby.	

Odlehčovací služba
	 Posláním	 služby	 je	 poskytovat	 kvalifikovanou	 pomoc	
a	podporu	seniorům,	osobám	s	chronickým	onemocněním	či	se	
zdravotním	postižením,	o	které	běžně	pečují	v	jejich	přirozeném	
sociálním	prostředí	rodinní	příslušníci,	kteří	však	tuto	péči	nejsou	
v	potřebné	míře	po	určitou	dobu	schopni	zajistit	 (např.	v	době	
nezbytného	odpočinku,	při	pracovní	vytíženosti,	v	době	nemo-
ci),	ale	usilují	o	to,	aby	jejich	blízký	nadále	setrval	v	domácím	
prostředí.	Úkony	odlehčovací	služby	jsou	stanoveny	vyhláškou	
a	výše	úhrady	na	hodinu	péče	je	115,-	Kč.	
	 Služba	je	poskytována	v	pracovní	dny	v	době	od	7:00	do	
16:00	hod.	V	případě	zájmu	o	službu	kontaktujte	prosím	vedoucí	
odlehčovací	služby	Mgr.	Lenku	Sodomkovou	DiS.,	s	kterou	se	
dle	aktuálních	kapacit	domluvíte	na	četnosti	a	způsobu	poskyto-
vání	služby.	

Pro	pečovatelskou	i	odlehčovací	službu	kontaktujte:
Mgr.	Lenka	Sodomková,	DiS.	–	vedoucí	služby
Ráboňova	116,	Tišnov
Tel.:	736	523	684
email:	lenka.sodomkova@tisnov.charita.cz
Provozní	doba	kanceláře:	Po	+	St	7:00	-	11:30,	12:30	-	15:30

Poradna Porta Tišnov – odborné sociální poradenství
	 Poradna	 Porta	 Tišnov	 poskytuje	 odborné	 sociální	
a	právní	poradenství,	informace	a	podporu	lidem,	kteří	se	ocitli	
v	obtížné	život	ní	situaci	(nebo	kterým	tato	situace	bezprostřed-
ně	hrozí)	a	z	důvodu	svého	sociálního	znevýhodnění	nemohou	
jinak	zajistit	její	řešení	a	případná	jiná	pomoc	je	pro	ně	nedostup-
ná.	Usilujeme	o	to,	aby	uživatelé	naší	služby	netrpěli	neznalostí	
svých	práv	a	povinností.	Při	jednání	s	klienty	se	zároveň	snažíme	
zvyšovat	 jejich	právní	vědomí,	 samostatnost,	znalosti	a	doved-
nosti	 potřebné	 pro	 zlepšení	 či	 vyřešení	 jejich	 stávající	 situace.	
Věnujeme	se	i	exekucím	a	dluhové	problematice	–	Poradna	Porta	
je	akreditovaným	pracovištěm	s	právem	podávat	návrhy	na	od-
dlužení.	Veškeré	právní	i	sociální	poradenství	je	zdarma.

Služba	je	poskytována	v	pracovní	dny	ambulantní	i	terénní	for-
mou.	Provozní	 doba	poradny	 je	 pondělí	+	 středa	7:00	–	 11:30			
12:30	–	17:00	hod,	v	úterý	a	čtvrtek	na	objednání.

Mgr.	Eva	Urbánková	–	vedoucí	Poradny	PORTA
Ráboňova	116,	Tišnov
Tel.:	731	453	275
email:	eva.urbankova@tisnov.charita.cz

       
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Klub Čas Tišnov
	 Posláním	Klubu	Čas	Tišnov	 je	poskytnout	mladým	li-
dem	ve	věku	od	9	 do	26	 let,	 kteří	 se	 ocitli	 v	 konfliktní	 spole-
čenské	situaci	nebo	zažívají	obtížnou	životní	událost,	odbornou	
pomoc,	podporu	a	zázemí.	Snaží	se	prostřednictvím	poskytování	
bezpečného	 prostoru,	 poradenství,	 volnočasových	 a	 preventiv-
ních	aktivit	zlepšit	kvalitu	života	mladých	lidí	a	přispět	k	jejich	
osobnímu	rozvoji.	Klienti	Klubu	Čas	se	scházejí	buď	v	prosto-
rách	zařízení	(v	Tišnově	a	Lomnici)	nebo	se	setkávají	s	našimi	
pracovníky	na	ulici	v	přirozeném	prostředí	cílové	skupiny	–	tzv.	
streetwork.	O	 činnostech	Klubu	Čas	 informují	 naši	 pracovníci	
také	formou	besed	na	základních	a	středních	školách.	Služba	za-
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ložená	na	kontaktu	s	mladými	lidmi	vychází	ze	zásad,	jakým	jsou	
zejména	nízkoprahovost,	anonymita,	důvěrnost	sdělení	a	respekt.	
Nízkoprahové	 zařízení	 mohou	 mladí	 lidé	 využívat	 v	 pracovní	
dny	v	odpoledních	hodinách	a	služba	je	poskytována	bezplatně.

Jana	Boudná,	DiS.	–	vedoucí	Klubu	Čas	 	
Ráboňova	116,	Tišnov	
Tel:	739	247	942
Email:	jana.boudna@tisnov.charita.cz

Chráněné bydlení a Sociální rehabilitace Skryje
	 Chráněné	bydlení	Skryje	je	pobytová	služba,	která	po-
skytuje	domov	až	11	klientům	s	lehkým	mentálním	postižením.	
Posláním	Chráněného	bydlení	je	prostřednictvím	vhodně	vytvo-
řených	podmínek	domácího	prostředí	pomoci	svým	uživatelům	
zvládat	základní	činnosti	v	péči	o	sebe	a	domácnost	(osobní	hy-
giena,	příprava	jídla,	nákupy,	úklid	pokoje	a	společných	prostor	
apod.),	podporovat	jejich	samostatnost	a	motivovat	je	k	novým	
činnostem.	V	chráněném	bydlení	zároveň	probíhá	i	služba	Soci-
ální	rehabilitace,	která	rozšiřuje	a	zlepšuje	dovednosti	uživatelů	
v	oblastech	pracovního	uplatnění,	samostatného	bydlení,	využití	
volného	času	a	dalšího	vzdělávaní,	aby	se	klienti	naučili	přebírat	
odpovědnost	za	svůj	život	a	mohli	se	tak	stát	nezávislými	lidmi.	
	 Služba	 Chráněné	 bydlení	 je	 poskytována	 nepřetržitě.	
Služba	Sociální	 rehabilitace	probíhá	v	pracovní	dny	od	7:00	–	
17:00	hod

Hana	Svobodová,	DiS.	–	vedoucí	služby		 	
Skryje	19
Tel:	734	860	771	
Email:	hana.svobodova@tisnov.charita.cz

Domácí hospicová péče
	 Tato	 služba	 poskytuje	 důstojnou	 péči	 nevyléčitelně	
nemocným	v	závěru	jejich	života	a	zároveň	poskytuje	podporu	
blízké	rodině	v	péči	o	nemocného	tak,	aby	nemocný	mohl	zůstat	
v	klidném	prostředí	rodiny,	kde	to	zná,	má	to	rád	a	cítí	se	bez-
pečně.	Filosofie	hospicové	péče	spočívá	v	mírnění	utrpení,	v	úle-
vě,	v	podpoře	nemocného	a	rodiny.	Péči	domácího	hospice	však	
nesměřuje	jen	k	nemocnému,	ale	také	k	jeho	rodině,	pro	kterou	
je	vzniklá	situace	kolem	péče	o	nevyléčitelně	nemocného	veli-
ce	psychicky	i	fyzicky	náročná.	Multidisciplinární	tým	–	lékař,	

zdravotní	sestra,	sociální	pracovnice,	psycholog	a	duchovní	na-
vštěvuje	nemocného	a	jeho	rodinu	v	jejich	přirozeném	prostředí	
domova	a	reaguje	tak	komplexně	na	jejich	potřeby.	Rodině	jsou	
zdarma	k	 dispozici	 kompenzační	 pomůcky,	 jako	 je	 polohovací	
lůžko,	toaletní	židle,	invalidní	vozík,	rovněž	i	specializované	pří-
stroje	nutné	k	ošetřování,	např.	oxygenátor	(kyslíkový	přístroj),	
dávkovač	na	podávání	léků	atd.
	 Klientem	hospicové	péče	se	stává	pacient,	kterému	byla	
ukončena	aktivní	léčba,	která	již	nevede	k	uzdravení	pacienta.
	 Na	 úhradě	 zdravotní	 péče	 se	 podílí	 zdravotní	 pojiš-
ťovny,	ostatní	odborníci	multidisciplinárního	týmu	jsou	hrazeni	
z	dotací	a	darů.	Péče	mobilního	hospice	ze	strany	zdravotníků	je	
dostupná	24	hodin	denně,	ve	dne	i	v	noci,	365	dní	v	roce.	
	 V	případě	zájmu	o	 službu	kontaktujte	prosím	vedoucí	
hospicové	služby	Mgr.	Janu	Křížovou,	s	kterou	se	dle	aktuálních	
kapacit	domluvíte	na	četnosti	a	způsobu	poskytování	služby.	

Mgr.	Jana	Křížová	–	vedoucí	služby		 	
Brněnská	305,	Tišnov	
Tel:	731	625	501	
Email:	jana.krizova@tisnov.charita.cz

Půjčovna kompenzačních pomůcek
	 Půjčovna	poskytuje	k	zapůjčení	pomůcky	pro	seniory,	
lidi	 po	 úrazech,	 osoby	 se	 zdravotním	 postižením,	 dlouhodobě	
nemocné	nebo	pro	lidi	v	rekonvalescenci.	Půjčujeme	elektrická	
polohovací	lůžka,	invalidní	vozíky,	chodítka,	toaletní	křesla,	se-
dátka	na	vanu	a	další.	Zapůjčení	pomůcky	řeší	stav	akutní	potře-
by	rodiny,	jejíž	člen	vážně	onemocněl	nebo	se	jeho	zdravotní	stav	
náhle	 zhoršil	 a	 která	 chce	 svému	blízkému	věnovat	 svou	péči.	
Těžce	nemocný	může	být	tak	doma	u	svých	blízkých.	Pečujícím	

osobám	je	výrazně	usnadněna	práce,	a	to	jak	rodin-
ným	příslušníkům,	tak	i	terénním	charitním	službám.	
Pomůcky	 půjčujeme	 na	 základě	 sepsání	 nájemní	
smlouvy	 na	 dobu	 neurčitou	 a	 uhrazení	 půjčovného	
dle	aktuálního	ceníku.	
Provozní	 doba	 půjčovny	 je	 pondělí	 7:00	 -	 11:30,	
12:30	-	17:00	a	středa	7:00	-	11:30,	12:30	-	15:00.

Marta	Rémanová,	DiS.	–	vedoucí	služby		
 
Jungmannova	83,	Tišnov	
Tel:	739	842	037	
Email:	marta.remanova@tisnov.charita.cz

 Kromě poskytování zdravotních a sociál-
ních služeb se účastníme v průběhu roku mno-
ha sportovně - kulturních akcí, pořádáme besedy 
nebo organizujeme dnes již všem dobře známou 
Tříkrálovou sbírku či Koláč pro hospic. Koláč 
pro hospic proběhl v letošním roce 9. října na 

stánku před prodejnou Albert v Tišnově. Za příspěvek na 
hospicovou péči byli všichni odměněni chutným koláčem.
 Pro veškeré oblasti naší činnosti hledáme také dob-
rovolníky, kteří by chtěli smysluplně využít svůj volný čas ve 
prospěch naší oblastní charity. Můžete se s námi podílet na 
realizaci některé z akcí, připravit zajímavý program pro kli-
enty nízkoprahového Klubu Čas nebo se věnovat lidem s leh-
kým mentálním postižením v Chráněném bydlení ve Skry-
jích.

Marta	Rémanová



11

CENTRUM FREEDOM ART

	 Jak	jsme	již	informovali	v	jednom	z	čísel	letošního	Zpra-
vodaje,	Komunitní	a	volnočasové	centrum	Freedom	Art	v	letoš-
ním	roce	slaví	páté	výročí	fungování.	
	 Ani	v	druhé	polovině	 roku	 jsme	na	Freedomu	nezahá-
leli	 a	 v	 době,	 kdy	by	 se	 zdálo,	 že	 se	 společně	 s	 dětmi	budeme	
těšit	 na	 zasloužené	prázdninové	 volno,	 rozjely	 se	 na	Freedomu	
velké	přípravy	příměstských	 táborů.	V	 letošním	roce	 jsme	díky	
podpoře	 fondů	z	EU	mohli	uspořádat	hned	čtyři	 turnusy	prázd-
ninových	dobrodružství.	Témata	byla	stejně	 jako	v	předchozích	
letech	zajímavá	a	pestrá.	Hned	v	prvním	turnusu	jsme	se	vydali	
na	velkolepou	cestu	časem.	Na	chvíli	se	z	nás	stali	pravěcí	lidé,	
kteří	museli	obstát	v	drsném	prostředí	 s	nepřátelskou	 tlupou	ve	
vedlejší	jeskyni,	cestovali	jsme	světem	hudby,	literatury	i	divadla.	
Druhý	turnus	byl	vyloženě	pohádkový.	Ze	všech	účastníků	se	sta-
li	rytíři	a	princezny	a	celý	týden	jsme	se	učili	královské	etiketě,	
šermu	a	lukostřelbě.	V	závěru	týdne	jsme	pak	své	nově	získané	

dovednosti	využili	při	pravém	rytířském	klání	za	dohledu	samotné	
královny.	Třetí	turnus	se	pak	nesl	ve	znamení	pirátské	vlajky.	Na-
ším	hlavním	úkolem	bylo	vysvobodit	duši	prokletého	piráta,	který	
za	 svůj	 dávný	 čin	nenašel	 klid.	Ačkoliv	 jsme	 se	museli	 potýkat	
s	mnoha	pirátskými	nástrahami	a	pastmi,	nakonec	vše	dobře	do-
padlo.	Poslední	turnus	byl	asi	nejočekávanější,	měla	nás	totiž	svojí	
návštěvou	poctít	samotná	Mary	Poppins.	Děti	v	pondělí	napsaly	
inzerát,	kterým	kouzelnou	chůvu	přivolaly,	a	pak	už	se	celý	týden	
nesl	ve	znamení	her	a	hlavně	proslulého	hesla	Mary,	že	totiž	„stačí	
chtít	a	rázem	vše	je	možné.“

	 Brány	centra	 se	pro	nový	školní	 rok	otevřely	v	prvním	
říjnovém	týdnu.	Pro	děti	bylo	otevřeno	celkem	17	kurzů.	Nabídka	
je	pro	letošek	skutečně	pestrá	a	děti	tak	mohly	vybírat	z	mnoha	
různých	aktivit	(hudební,	taneční,	rukodělné,	literární,	dramatic-
ké,	pohybové).	V	našem	centru	nezapomínáme	na	žádnou	z	věko-
vých	skupin.	Nadále	se	dvakrát	až	čtyřikrát	měsíčně	scházejí	nad	
nejrůznějšími	 tématy	 senioři,	 funguje	 i	 nově	 otevřený	Dámský	
klub.
	 Jak	už	 je	 v	našem	centru	 zvykem,	kromě	pravidelných	
akcí	připravujeme	pro	širokou	veřejnost	i	akce	příležitostné.	Krás-
nou	tradicí	se	stávají	sousedská	posezení,	kde	se	malí	i	velcí	se-
jdou	v	příjemném	prostředí	centra	a	stráví	společně	pěkné	chvíle.	
V	sobotu	9.	11.	proběhlo	první	letošní	Svatomartinské	sousedské	
posezení.	 Pro	 děti	 byla	 připravena	 kreativní	 dílnička,	 kde	 spo-
lečně	 s	 animátorkami	vytvořily	krásné	 svatomartinské	výrobky.	
Měly	možnost	napsat	dopis	Ježíškovi,	který	jen	pro	ten	den	nechal	
u	centra	svoji	schránku,	do	které	děti	(ale	i	někteří	dospělí)	svoje	
tajná	přání	vhodili.	Svatý	Martin	nám	taky	na	chvíli	půjčil	svého	
nejlepšího	koně	a	zájemci	 se	mohli	 svézt.	Pro	dospělé	byla	při-
chystána	ochutnávka	vína	z	Vinařství	Hájek	Chvalovice.
V	 sobotu	 30.	 11.	 pak	 centrum	 ožilo	 předvánoční	 náladou.	 Děti	
i	dospělí	si	přišli	vyrobit	adventní	dekorace	pod	odborným	vede-
ním	floristy	Filipa	Bracka	a	nasát	trochu	atmosféry	spojené	s	nad-
cházející	dobou	adventní.
	 A	protože	na	Freedomu	ctíme	tradice,	chodí	k	nám	Miku-
láš	se	svojí	partou	vždy	jen	v	ten	jeden	pravý	den	–	5.	12.	Ani	letos	
tomu	nebylo	jinak	a	v	podvečer	se	na	centru	sešli	rodiče	s	dětmi	
z	Nedvědice	i	blízkého	okolí,	aby	se	se	svatým	Mikulášem,	čer-
tem	a	andělem	setkali.	Čekala	na	ně	kreativní	dílnička	a	zábavná	
mikulášská	stezka.	Ta	končila	přímo	u	Mikuláše,	kterému	žádný	
hřích	neunikne,	ale	zároveň	je	spravedlivý	a	celý	rok	sleduje	i	to	
dobré,	co	se	děti	naučily	a	vykonaly.
	 Rádi	 bychom	 vás	 také	 všechny	 pozvali	 na	 představení	
Mrazík,	které	18.	12.	2019	v	17	h	zahraje	a	zazpívá	v	centru	Fre-
edom	Art	Pěvecký	sbor	Petry	Cvrkalové	Cvrčci.
	 Na	 závěr	 bychom	 rádi	 poděkovali	 všem,	 kteří	 centrum	
Freedom	Art	navštěvují	a	podporují.	Jsme	vždy	velmi	potěšeni,	
když	mezi	 nás	 přijdou	 lidé	 s	 hlavou	 plnou	 kreativních	 nápadů,	
kteří	se	nebojí	předat	svoje	dovednosti	a	umění	ostatním.	Za	celé	
centrum	vám	všem	přejeme	krásné	svátky	a	těšíme	se	na	společná	
setkávání	v	roce	2020.

Kristýna	Čermáková	a	tým	lektorů	Freedom	Art

Výtvarné	techniky
Foto:	Petra	Glosr	Cvrkalová

Dámský	klub
Foto:	Miroslav	Jílek

Foto:	Petra	Glosr	Cvrkalová
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	 Sotva	se	člověk	nadchne	pro	jednu	myšlenku,	je	už	malý	
krůček	k	naplnění	celého	záměru.	A	tím	bylo	bezesporu	i	vytvoře-
ní	prostoru	v	Nedvědici	pro	lidi,	kteří	kdysi	rádi	zpívali	a	zpívají	
rádi	 dodnes.	 Za	 uplynulých	 deset	 let	 se	 Pěveckým	 amatérským	
tělesem	k	radosti	občanů	Nedvědice	neboli	P.	A.	T.	R.	O.	N	prozpí-
valo	čtyřicet	osm	členů	z	Nedvědice	a	širokého	okolí.	Jako	každá	
skupina	lidí	i	sbor	prošel	svým	vývojem	a	řadou	vzestupů	a	pádů.	
Směr,	kterým	se	v	tuto	chvíli	zpěváci	pod	vedením	sbormistryně	

Mgr.	Petry	 J.	G.	Cvrkalové	ubírají,	 je	 zpěv	pro	 radost	 a	dobrou	
náladu	s	přihlédnutím	k	neusnutí	na	vavřínech.	
	 13.	října	2019	jste	měli	možnost	vyposlechnout	si	v	kos-
telech	sv.	Václava	v	Tišnově	a	sv.	Kunhuty	v	Nedvědici	výroční	
koncert	k	oslavě	deseti	let	od	založení	P.	A.	T.	R.	O.	N.,	a	to	ve	spo-
jení	s	dalším	sborovým	tělesem	paní	sbormistryně	Gloria	Cantate.	
Nebývale	pestrý	hudební	program	se	nesl	v	duchu	nejkrásnějších	
skladeb,	které	za	tento	čas	sbor	nacvičil.	Za	doprovodu	klavíristky	

a	 členky	NdB	 Jitky	Houfové	 a	 violoncellistky	Vandy	
Teocharisové	mohl	 každý	 z	 vás	 ocenit	 práci	 a	 umění	
lidí,	kteří	ve	svém	volném	čase	zpívají	a	přinášejí	 tak	
sborovou	 hudbu	mezi	 nás.	 Uvážím-li,	 že	 v	 této	 době	
nemá	nikdo	z	nás	volného	času	nazbyt,	 smekám	před	
členy	bývalými,	součastnými	i	budoucími.	Celých	deset	
let	zpívání	v	Nedvědici	je	důkazem	toho,	že	někdy	stačí	
nadšení	pro	myšlenku.	A	tím	bych	za	nás	všechny	podě-
kovala	paní	Petře,	že	v	této	myšlence	pokračuje	i	nadá-
le.	Již	teď	se	těšíme	na	tradiční	vánoční	koncert,	který	
se	uskuteční	23.	12.	2019	v	16	h	v	kostele	sv.	Kunhuty	
v	Nedvědici.	

Marie	BoháčováFoto:	archiv	Petry	J.	G.	Cvrkalové

DESET LET NA JEDNU NOTU

	 V	 sobotu	26.	10.	2019	 se	 splnilo	přání	mnoha	příz-
nivců	zájezdů	do	divadla.	Ve	volnočasovém	centru	Freedom	
Art	vyslyšeli	všechny,	komu	pravidelné	zájezdy	za	kulturou	
chyběly,	 a	 více	 než	 padesát	 milovníků	 divadla	 vyrazilo	 do	
Brna.	Tentokrát	 se	 vsadilo	 na	 skutečnou	 jistotu,	 na	 největší	
hit	letošní	sezony	Městského	divadla	Brno	-	muzikál	MAM-
MA	MIA!	
	 Představení	 plné	 nesmrtelných	 hitů	 skupiny	ABBA	
bylo	opravdu	trefou	do	černého.	Melodie	jako	Dancing	Queen,	
S.O.S.,	Mamma	Mia,	Honey,	honey	a	nespočet	dalších	nene-
chaly	nikoho	chladným	a	mnohdy	nás	hudba	doslova	zveda-
la	 ze	 sedadel.	Vynikající	 byly	 i	 výkony	 všech	 herců.	Alena	
Antalová,	Igor	Ondříček,	Pavla	Vitázková,	Radka	Coufalová,	
Milan	Němec,	Jakub	Przebinda,	Dagmar	Křížová,	Marco	Sal-
vadori	-	všichni	hráli	své	postavy	s	neuvěřitelným	nasazením.	
Myslím,	 že	 melodie	 s	 povedenými	 českými	 překlady	 zněly	
všem	účastníkům	v	hlavě	nejen	po	cestě	domů	z	divadla.
	 Nutno	podotknout,	 že	 tento	 říjnový	zájezd	nebyl	 le-
tošní	 jediný.	 V	 květnu	 se	 sice	 vydalo	 na	 představení	 Klap-
zubova	jedenáctka	jen	silné	jádro	všech	předchozích	výprav,	

ovšem	na	zážitku	z	milé	inscenace	to	vůbec	nic	neubralo.
	 Další	zájezd	na	divadelní	představení	je	plánován	na	
jarní	měsíce	příštího	roku.

Martina	Čermáková

ZÁJEZD NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

Foto:	Internetové	stránky	MdB

	 Nadační	fond	Vrba	Vás	srdečně	zve	na	6.	charitativní	
ples,	který	se	uskuteční	v	sobotu	15.	2.	2020	v	sále	sokolovny	
v	Nedvědici.	Veškerý	výtěžek	z	letošního	programu	a	sponzor-
ských	 darů	 bude	 poskytnut	 na	 služby,	 které	 nabízí	 NF	 Vrba	
ovdovělým	rodinám	s	dětmi.
	 I	letos	se	můžete	těšit	na	bohatý	a	zajímavý	program.	
K	tanci	a	poslechu	zahraje	opět	skvělý	Salonní	orchestr	Brno.	
Opět	bude	možné	zhlédnout	taneční	ukázky	od	profesionálních	

tanečníků.	Pro	uchování	vašich	vzpomínek	z	plesu	bude	připra-
ven	fotokoutek.	Hlavním	hostem	letošního	plesu	bude	zpěvač-
ka	Eva	Burešová.
	 Přijďte	tedy	15.	února	zažít	pravou	plesovou	atmosfé-
ru	a	začít	nový	rok	s	krásným	pocitem	z	pomoci	rodinám	bez	
mámy	nebo	táty.

Nadační	fond	Vrba

POZVÁNKA NA PLES
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	 Chtějí-li	se	přátelé	sejít,	je	úplně	jedno,	kde	se	scházejí.	
Mnohem	důležitější	je,	proč	se	scházejí.	Když	se	potká	parta	ka-
marádů	na	hřbitově,	mají	pro	to	asi	všichni	zúčastnění	důvod.

				 To	letošní	pravidelné	podzimní	setkání	bylo	už	třinácté.	
Tak	dlouho	nám	totiž	chybí	Jirka	Mikulecký.	Chybí	nám	s	oran-
žovým	míčem	v	ruce,	chybí	pod	košem	v	obraně,	chybí	v	útoku,	
chybí	jeho	dobře	míněné	rady.	Ale	především	nám	chybí	v	životě	
–	tom	obyčejném,	každodenním.
				 Kytice	oranžových	gerber	zůstala	spolu	se	vzpomínkou	
na	hřbitově	a	naše	skupinka	se	pomalu	přesunula	do	tělocvičny	
zahrát	si	zase	po	delší	letní	přestávce	basketbal.	Hráli	jsme	roz-
vážně,	ale	s	plným	nasazením.	Není	důležité,	kdo	vyhrál	a	kolik	
míčů	propadlo	bezedným	košem.	Důležitá	je	hra	samotná	a	to,	že	
se	při	ní	chceme	potkat.
				 Naše	setkání	pak	tradičně	pokračovalo	doplněním	spále-
ných	kalorií	a	povídáním	o	všem	možném.	Bylo	nám	spolu	hezky	
a	Jirka	tam	byl	opět	s	námi.
				 Od	začátku	října	už	zase	hrajeme	pravidelně.	Kdyby	se	
k	nám	chtěl	třeba	někdo	přidat,	tak	ho	rádi	uvidíme	–	vždy	v	pátek	
od	půl	sedmé	v	tělocvičně	základní	školy.

Petr	Čermák

	 SDH	Pernštejn	má	k	dnešnímu	dni	37	členů,	z	toho	12	
dětí.	I	když	děti	odrůstají	a	některé	ukončí	svoji	činnost,	nově	
příchozí	mladí	členové	nám	doplňují	potřebný	počet	pro	aktiv-
ní	účast	dvou	družstev	na	různých	soutěžích.	Tímto	bych	chtěl	
poděkovat	všem	rodičům,	kteří	své	děti	v	této	aktivitě	podporu-
jí,	a	ostatním	nabídnout	možnost	se	k	nám	připojit.	Velice	rádi	
je	přivítáme	do	našeho	sboru.
	 V	letošním	roce	jsme	se	zúčastnili	již	11.	ročníku	Naší	
hasičské	ligy	(NHL).	Soutěž	je	určena	dětem	od	6	do	18	let,	kde	

žákovské	družstvo	je	pro	věkovou	hranici	do	15	let	a	navazující	
družstvo	 dorostu	 od	 13	 let.	 Jedno	 kolo	 této	 soutěže	 proběhlo	
v	Nedvědici	při	pořadatelství	místního	SDH.	Naše	děti	v	kon-
kurenci	28	týmů	získaly	celkově	7.	místo	(družstvo	„A“)	a	13.	
místo	 (družstvo	„B“).	Dorostenci	pak	ve	 své	první	kompletní	

sezóně	skončili	9.	z	11	 týmů.	Poděkování	patří	všem	soutěží-
cím	za	snahu	a	pěkné	časy	útoků.
	 V	 letošním	 roce	 náš	 sbor	 pořádal	 okrskovou	 soutěž	
v	požárním	útoku,	která	proběhla	v	areálu	U	Rybníka.	Této	sou-
těže	se	zúčastnilo	12	družstev	mužů,	6	družstev	žen	a	6	družstev	
dětí	z	10	sborů	okrsku	Nedvědice.	Našim	mužům	se	podařilo	
přes	prvotní	technické	problémy	obhájit	loňské	prvenství	před	
druhým	 družstvem	 Sejřku	 „B“	 a	 třetí	 Nedvědicí.	Mezi	 žena-
mi	zvítězilo	družstvo	Dolní	Čepí,	druhá	byla	Nedvědice	a	třetí	
Chlébské.	Naše	družstva	dětí	obsadila	2.	a	6.	místo.	Vítězným	
družstvem	byl	Ujčov	a	třetí	Nedvědice	„A“.
	 Další	naší	aktivitou	byla	již	čtvrtá	účast	na	místní	sou-
těži	Veselský	pohár,	ve	které	se	běží	požární	útok,	a	ihned	na-
vazuje	netradiční	 štafeta.	Zde	 startovalo	naše	 jedno	družstvo	
mužů	a	jedno	družstvo	dětí.	Atmosféra	je	zde	vždy	velice	přá-
telská,	pohodová	a	všichni	nás	tu	velice	rádi	vidí.	Je	to	možná	
také	tím,	že	jsme	většinou	poslední…	Útoky	máme	velice	dob-
ré,	ale	v	obou	případech	nás	stále	trápí	štafeta.
	 Jediná	 soutěž,	 kde	 nestartují	 dětská	 družstva,	 je	 tra-
diční	 Seniorcup,	 který	 probíhá	 začátkem	 září	 a	 pořádá	 jej	
SDH	Lískovec.	Dolní	věkovou	hranici	40	let	mnoho	z	nás	již	
překročilo,	a	tak	se	této	soutěže	pravidelně	účastníme.	V	tomto	
ročníku	jsme	do	útoku	nasadili	i	dvě	naše	ženy,	které	si	vedly	
velice	dobře!
	 Mimo	hasičskou	činnost	 jsme	pomáhali	městysi	Ned	- 
vědice	 při	 organizaci	 Slavností	 Pernštejnského	 panství,	 kde	
jsme	 měli	 jeden	 den	 službu	 na	 pokladnách,	 hlídání	 a	 úklid	
v	areálu	U	Rybníka.
	 Závěrem	bych	chtěl	všem	poděkovat	za	aktivní	účast	
na	 akcích,	 které	 jsme	 v	 letošním	 roce	 absolvovali,	 a	 také	 za	
finanční	 podporu	 městyse	 Nedvědice,	 bez	 které	 by	 tato	 naše	
činnost	byla	obtížnější.

Za	SDH	Pernštejn	Zbyněk	Haviger

ČINNOST SDH PERNŠTEJN V ROCE 2019

ORANŽOVÁ VZPOMÍNKA

SDH	Pernštejn
Foto:	Vladimír	Štarha

Foto:	Radim	Hájek
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Vilém	Mittrowský

	 V	 minulém	 čísle	 Zpravodaje	 jsme	 se	 seznámili	 s	 osu-
dy	 jednoho	 z	 nejvzdělanějších	 členů	 moravské	 větve	 rodu	
Mittrowských	Jana	Nepomuka	(1757	-	1799).	Dnes	se	budeme	vě-
novat	Vilémovi	hraběti	Mittrowskému,	který	dokázal	získat	pan-
ství	Pernštejn.		
	 Ve	své	závěti	odkázal	Jan	Nepomuk	Bys-
třické	a	Rožínecké	panství	svému	synovi	Vilémo-
vi,	 narozenému	 16.	 května	 1789.	Bylo	mu	 deset	
roků,	 když	 jeho	 otec	 Jan	Nepomuk	 ve	 42	 letech	
zemřel.	 Po	 dobu	 Vilémovy	 nezletilosti	 byla	 na	
panství	 poručníkem	 jeho	 matka,	 vdova	 Antonia	
Mittrowská,	rozená	ze	Žerotína.	
	 Vilém	Mittrowský	se	v	roce	1813	oženil	
s	 dcerou	 majitele	 Pernštejnského	 panství	 Franze	
svobodného	 pána	 Schröffla	 z	 Mansberka	 a	 jeho	
manželky	Marie	Čejkové	 z	Olbramovic	 -	 Josefí-
nou	Schröfflovou	z	Mansberka.	
	 Schröfflové	byli	spojnicí	tří	rodů	majite-
lů	Pernštejnského	panství.	Otec	Franze	Schröffla	
z	Mansberka	měl	od	roku	1783	za	manželku	Rosá-
lii	Annu	ze	Stockhammeru,	jejíž	rod	vlastnil	pan-
ství	88	roků	v	letech	1710	-	1798.	Schröfflové	vlastnili	panství	jen	
20	roků	v	letech	1798	-	1818.	Stockhammerové	a	Schröflové	byli	
rakouského	původu.	Mittrowští	měli	český	původ	a	jejich	působe-
ní	na	Pernštejně	trvalo	do	roku	1945,	tj.	127	let.		
	 Franz	Schröffl	byl	již	jako	mladý	vážně	nemocen.	Necelý	
týden	před	smrtí	odkázal	celý	svůj	majetek,	kterého	si	moc	neu-
žil,	rovným	dílem	svým	dcerám	Josefině	a	Antonii.	Zemřel	13.	7.	
1806.	Vyřízení	dědictví	trvalo	do	roku	1808,	kdy	Josefina	a	Anto-
nie	majetek	právně	nabyly.

• Josefína	 (1794	 -	1834)	se	provdala	za	Viléma	Mittrowského	
4.	7.	1813,	avšak	svůj	majetek,	tj.	polovinu	panství	Pernštejn	
a	další	majetky	převádí	na	svého	manžela	až	23.	3.	1818.

• Antonie,	která	se	provdala	v	roce	1817	za	Michala	Esterházy-
ho	de	Galantha,	prodala	svoji	zděděnou	druhou	polovinu	ma-

jetku	po	otci	24.	2.	1828	Vilému	Mittrowskému.	
Tím	se	stává	Vilém	jediným	majitelem	Pernštejn-
ského	panství.
	 Tímto	 promyšleným	 šlechtickým	 sňatkem	
a	 úspěšnými	 právnickými	 kroky	 rozšířil	 Vilém	
Mittrowský	 Rožínecké	 panství	 o	 panství	 Pern-
štejnské.	I	když	vlastnil	město	Bystřici	a	respekto-
val	jeho	městská	práva,	nebyl	tomuto	městu	nijak	
nakloněn.	Nedobytný	hrad	Pernštejn	byl	jistě	pro	
Mittrowské	velkým	lákadlem,	i	když	byl	v	té	době	
celoročně	těžko	obyvatelný.	
	 Devatenácté	 století	 bylo	 mimo	 jiné	 ovlivněno	
zrušením	 nevolnictví	 císařem	 Josefem	 II.,	 kte-
ré	 změnilo	 zásadně	postavení	poddaných,	 i	 když	
vrchnost	měla	dál	vůči	poddaným	robotní	právo.	
Poddaní	 však	 již	 nemuseli	 vrchnost	 žádat	 o	 do-

volení	téměř	všeho,	od	sňatku,	stěhování,	vlastní	stavby	až	k	vo-
jenské	podřízenosti.	Vilém	Mittrowský	byl	mladým	nastupujícím	
podnikatelem	a	respektoval	plně	vývoj	v	polovině	19.	století,	 tj.	
po	vídeňské	revoluci	a	po	pádu	vrchnostenské	správy.	Nechal	na-
příklad	již	v	roce	1845	postavit	v	Zámecké	(Dolní)	Rožínce	školu,	
dnešní	 radnici,	 v	 r.	 1856	 pak	 pilu	 u	 říčky	Hodůnky	 nad	 Štěpá-
novem.	Nachází	se	 tam	neobvyklý	 text	na	 litinovém	kříži,	který	
byl	 odlit	 ve	 Štěpánově.	 Za	Viléma	 začala	modernizace	Hraběte	
Mittrowského	železáren	ve	Štěpánově.	

Poslední majitelé Pernštejna
PŘÍCHOD MITTROWSKÝCH NA PERNŠTEJN

Vilém	Mittrowský
Josefína	Mittrowská,	roz.	Schrӧfflová
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	 Manželství	 Josefíny	 a	 Viléma	
Mittrowských	 je	 považováno	 za	 šťastné	
a	bezproblémové.	Narodily	se	jim	tři	děti:	
• Rok	po	sňatku	v	roce	1814	se	narodil	
Vladimír,	 který	 je	 pokračovatelem	 rodu	
a	jehož	životními	osudy	se	budeme	zabývat	
v	dalším	čísle	Zpravodaje.
• Za	 další	 rok	 (tj.	 r.	 1815)	 se	 narodila	
Marie,	která	se	v	r.	1839	provdala	za	uher-
ského	hraběte	Istvana	Batthyány	de	Nemet-
-Ujvár.	Zemřela	v	roce	1842	ve	věku	27	let.	
• Třetím	 dítětem	 byla	 Luitgarda	 naro-
zená	r.	1817,	která	zemřela	svobodná	v	15	
letech.			
	 Vilémova	 manželka	 Josefína	 zemřela	
roku	1834	ve	věku	40	let	a	Vilém	po	dalších	
23	 letech	 v	 roce	 1857.	 Byli	 s	 manželkou	
pochováni	nejprve	v	Lichtenštejnské	hrob-
ce	 v	 kostele	 v	 Doubravníku,	 později	 byli	
v	roce	1867	přeneseni	do	právě	dokončené	
rodinné	hrobky	v	kostele	Povýšení	svatého	
Kříže	v	Doubravníku.	

Jiří	Šmíd

	 Stále	máme	v	Nedvědici	a	blízkém	okolí	co	hledat,	bá-
dat,	vysvětlovat	či	dokládat.	Mnohdy	jsou	příčinou	hledání	dotazy	
směrované	na	radnici	nebo	informační	centrum,	na	státní	archivy	
či	na	kronikáře.	Jeden	z	těchto	dotazů	poslaný	současně	se	žádostí	
o	pomoc	představíme.
	 Sběratel	historických	lahví	pan	Jiří	Mikulášek	se	koncem	
letošního	června	na	obec	obrátil	s	prosbou	o	zařazení	lahve,	kterou	

získal	do	své	sbírky.	V	elektronické	žádosti	doplněné	fotografiemi	
uvádí,	že	lahve	sbírá	od	roku	1988	a	na	základě	zkušeností	získa-
ných	za	 léta	 sběratelství	odhaduje	 tuto	 láhev	podle	 tvaru,	barvy	
skla	 a	 nápisu	 na	 lahvi	 na	 období	 1910	 -	 1925.	Nápis	 je	 krásně	
čitelný	 a	 uvádí	 H.	 Staněk	 NEDVĚDICE.	 Prostřednictvím	 Stát-

ního	archivu	se	mu	podařilo	zjistit,	že	Staňkovi	žili	v	Nedvědici	
v	čp.	21.	Hubert	Staněk	narozený	v	roce	1887	byl	hospodský.	Jeho	
otec,	také	Hubert	byl	krejčím,	maminka,	rozená	Antonie	Veis,	byla	
domkařka.	
	 Společně	se	znalcem	dějin	Nedvědice	Zdeňkem	Krejčím	
hledáme	umístění	 domu	 čp.	 21.	V	 době	 číslování	 domů	 za	 vlá-
dy	císařovny	Marie	Terezie	bylo	téměř	vždy	respektováno	pořadí	
domů.	Číslování	domů	v	Nedvědici	začínalo	u	Císařské	studánky	
čp.	1	a	po	Krčíně	pokračovalo	až	do	Klečan	s	číslem	18.	Číslo	19	
má	někdejší	vrchnostenská	valcha,	číslo	20	vodní	mlýn,	později	
textilní	továrna	a	číslo	22	má	rodinný	dům	v	areálu	dnešního	závo-
du	MEZ	nazývaný	dříve	„Felčarna“.	Číslo	21	se	nám	ale	objevuje	
na	Krčíně	mezi	malými	čísly	domů.	Přitom	v	archivních	dokla-
dech	jsou	Staňkové	uváděni	na	čp.	54	na	Krčíně,	a	to	v	profesích	
řezník	a	uzenář	Edward	Staněk	nebo	kameník	Josef	Staněk.	V	se-
znamu	občanů	podle	kroniky	je	uváděn	v	čp.	54	František	Staněk	
v	roce	1935.	
	 Našli	jsme	celou	řadu	informací,	ale	obracíme	se	na	Vás,	
vážení	čtenáři,	nesetkali	jste	se	s	takovouto	lahví,	dokladem	nebo	
vzpomínkou,	 kde	 byl	 Hubert	 Staněk	 v	 Nedvědici	 hospodský?	
Skleněné	lahve	s	odlitým	nápisem	místa	si	podle	sdělení	sběratelů	
nechávali	vyrábět	hospodští,	aby	propagovali	svoji	restauraci	nebo	
hotel.	Není	to	tedy	zřejmě	láhev	pivovaru,	ale	restaurace,	kterých	
bylo	v	Nedvědici	vždy	několik	a	vyhlášených,	zvláště	na	přelomu	
devatenáctého	 a	 dvacátého	 století	 a	 za	 první	 republiky.	Za	Vaši	
pomoc	předem	děkujeme.

Jiří	Šmíd					

LÁHEV H. STANĚK NEDVĚDICE

Vladimír	I.	Mittrowský	se	sestrami	Marií	a	Luitgardou
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	 Období	Adventu	-	doba	očekávání,	pomalu	končí.	Před	
námi	je	poslední	adventní	neděle,	kdy	zapálíme	čtvrtou	svíčku	na	
adventním	věnci.	O	období	adventu	 jsme	si	podrobněji	povídali	
v	 loňském	roce.	Adventní	 i	vánoční	 symboly,	výzdobu	a	 rituály	
tedy	již	dobře	známe.	Za	zmínku	stojí	tentokrát	např.	adventní	ka-
lendář,	který	je	velice	oblíbený	u	dětí	i	dospělých.	Připomeneme	
si	také	symboly,	které	se	do	minulého	vánočního	Zpravodaje	ne-
dostaly.

ADVENTNÍ KALENDÁŘ
	 V	posledních	letech	patří	mezi	nejpůsobivější	posly	před-
vánočního	času.	Adventní	kalendář	má	připomenout	smysl	a	vý-
znam	období	očekávání	a	příprav	čtyř	nedělí	před	Štědrým	dnem.	
Tento	krásný	a	dodnes	rozšířený	vánoční	zvyk	vznikl	v	Mnichově	
v	roce	1908,	když	nápaditý	a	podnikavý	Gerhart	Lang,	ve	své	pro-
sperující	tiskárně	na	vlastní	náklady	vytiskl	vystřihovací	kalendář	
s	 názvem	 ,,V	 zemi	 Ježíškově“.	 Za	 oceánem	 se	 s	 tímto	 zvykem	
seznámili	až	s	příchodem	německých	přistěhovalců.	V	sedmdesá-
tých	letech	se	začalo	pod	obrázky	adventního	kalendáře	objevovat	
i	překvapení	ve	formě	čokolády	nebo	bonbonu.	V	současnosti	jsou	
ve	velké	oblibě	čajové	adventní	kalendáře.

BLAHOPŘÁNÍ – VÁNOČNÍ POHLEDNICE
	 Už	název	sám	o	sobě	předurčuje,	s	jakým	záměrem	po-
hlednici	posíláme	-	přejeme	blaho,	štěstí,	veselí,	pohodu,	zdraví	
a	radost.	V	posledních	mnoha	letech	se	většina	přání	a	pozdravů	
posílá	 textovými	zprávami	a	přes	 sociální	 sítě.	Kouzlo	poštovní	
schránky	plné	krásných	vánočních	pohlednic	od	blízkých	se	po-
malu	vytrácí.

SVĚTLO BETLÉMSKÉ
	 Tradice	 betlémského	 světla	 je	 velmi	 mladá,	 vznikla	
v	roce	1986,	kdy	pracovníci	lineckého	rozhlasu	ORF	přemýšleli,	
jak	ozvláštnit	peněžní	sbírku	pro	zrakově	postižené	děti.	Společně	
s	kamerou	a	jedním	dítětem	odjeli	do	Izraele	a	odtud	přivezli	první	
betlémské	světlo.	Z	jednoho	nápadu	vznikla	novodobá	předvánoč-
ní	tradice,	která	se	rozšířila	do	dalších	zemí.	Do	České	republiky	
je	poprvé	přivezli	v	prosinci	1989	skauti	společně	s	Českým	roz-
hlasem.	Betlémské	světlo	se	letecky	přepravuje	do	Vídně,	násled-
ně	pak	do	Lince	a	odtud	do	mnoha	států	Evropy	a	několika	států	
v	Americe.	Věčné	světlo,	které	hoří	v	Betlémské	bazilice,	je	sym-

bolem	víry,	naděje	a	věčnosti.

 CESMÍNA
Stojí	sice	ve	stínu	vánoční	hvězdy,	ale	svojí	nostalgicky	roman-
tickou	krásou	se	jí	hravě	vyrovná.	Naši	zahradu	ozdobí	celoročně	
a	na	rozdíl	od	vánoční	hvězdy	není	její	pěstování	vůbec	složité.	Je	
to	ceněná	okrasná	dřevina.	Cesmína	má	jasně	červené	plody	-	bo-
bulky	a	stále	zelené	tuhé	trnové	listy.	Roste	na	všech	kontinentech.	
Křesťané	považují	cesmínu	za	symbol	věčného	života	-	pichlavé	
listy	symbolizují	Kristovu	trnovou	korunu	a	červené	plody	jeho	
krev.	První	cesmína	byla	vysazena	v	České	republice	v	roce	1880	
v	 zámeckém	parku	na	Sychrově.	 Je	využívána	v	 léčitelství,	 ale	
červené	plody	jsou	jedovaté.	Málokdo	ví,	že	oblíbený	čaj	maté,	
který	má	mnoho	pozitivně	povzbudivých	účinků	na	bázi	kofeinu,	
je	vlastně	druh	cesmíny	-	cesmína	paraguayská.	Maté	potlačuje	
i	 pocit	 hladu,	 takže	 se	 nám	může	 hodit	 po	 vánočních	 svátcích.	
V	Anglii	je	snítka	cesmíny	s	červenými	plody	tradičním	symbo-
lem	Vánoc	podobně	jako	u	nás	jmelí.	Od	anglického	názvu	cesmí-
ny	,,holly‘‘	je	odvozen	Hollywood.

BRAMBOŘÍK PERSKÝ - Cyclamen persicum
	 Pochází	 ze	 Sýrie,	 Palestiny,	 Řecka	 a	 východního	 stře-
domoří.	Český	název	brambořík	získala	tato	rostlina	podle	velké	
hlízy,	umístěné	pod	růžicí	listů.	Postupem	času	si	vybojoval	mezi	
vánočními	květinami	své	místo	na	výsluní.

VÁNOČNÍ KAKTUS
	 Vánoční	 kaktus	 je	 květinou	 krátkého	 dne,	 a	 pokud	 jej	
pěstujeme	při	pokojových	teplotách,	tak	nekvete.

ANDĚL
	 Neodmyslitelným	 a	 věrným	 průvodcem	 předvánočního	
a	 vánočního	 času	 je	 anděl.	 Poprvé	 se	 anděl	 objevuje	 začátkem	
prosince	v	předvečer	svátku	svatého	Mikuláše	jako	jeho	doprovod	
spolu	s	čertem.	Anděl	má	dlouhé	bílé	šaty,	rozpuštěné	vlasy	zdobí	
zlatá	čelenka	se	zlatou	hvězdou	na	čele	a	ze	zad	mu	vyrůstají	kří-
dla.	Slovo	anděl	pochází	z	řeckého	angelos	a	označuje	posla,	pře-
dávajícího	zprávu.	Anděl	vždy	stál	pod	zvláštní	ochranou	božstva	
a	 byl	 nedotknutelný.	Andělé	 zprostředkovávali	 styk	 mezi	 bohy	
a	smrtelníky,	nejznámějším	z	nich	byl	v	antice	okřídlený	Hermés.	
V	současnosti	patří	sošky	andělů	k	oblíbeným	symbolům	ochrany,	
čistoty,	důvěry	a	klidu,	kterými	obdarováváme	sebe	i	své	blízké.

ZVONEČEK
	 Zvonky	mají	symbolicky	ochránit	naše	srdce	před	lako-
tou	a	připomínat	nejdůležitější	věci,	že	na	světě	je	láska	a	soucit	
nad	všechna	bohatství,	stejně	jako	nesmrtelnost	duše.	Jeho	zacin-
kání	 po	 štědrovečerní	 večeři	 oznamuje,	 že	 nastal	 čas	 rozdávání	
dárků.

SLUNOVRAT – 21. 12.
	 Slunce	 vstupuje	 do	 znamení	 Kozoroha.	 Je	 to	 nejkratší	
den	s	nejdelší	nocí	v	roce,	takzvaný	zimní	obrat	slunce	čili	sluno-
vrat.	Od	tohoto	data	se	den	postupně	prodlužuje.	Začíná	kalendář-
ní	zima.

ŠTĚDRÝ DEN – 24. 12.
	 Patří	k	významným	dnům	v	roce.	Naši	předkové	mu	při-
pisovali	zvláštní	moc,	a	proto	se	v	tento	den	udržovala	řada	zvyků	

Foto:	Jana	Hriadelová

VESELÉ VÁNOCE
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a	magických	úkonů,	které	měly	zajistit	především	bohatou	úrodu,	
dobrou	užitkovost	domácích	zvířat,	ale	především	zdraví	a	štěstí	
rodiny.	 Štědrý	 den	 je	 u	 nás	 znám	 již	 od	 14.	 století	 a	 jak	 název	
napovídá,	je	spojený	s	obdarováváním.	Je	běžné,	že	se	lidé	tradič-
ně	celý	den	postí,	aby	viděli	zlaté	prasátko.	Stůl	je	prostřen	slav-
nostně	a	k	večeři	je	v	naší	zemi	většinou	podáván	smažený	kapr	
a	bramborový	salát.	Nezbytnou	součástí	štědrovečerního	stolu	je	
vánoční	cukroví,	ovoce,	ořechy	a	dobré	víno.

Štědrovečerní	čarování	-	plovoucí	svíčky
																																						-	lití	olova
																																						-	lodičky	ze	skořápek
																																						-	rozkrajování	jablíčka

Štědrovečerní	atmosféru	se	zářícím	stromečkem	dokonale	dokres-
lí	a	umocní	vánoční	koledy.	
Po	Štědrém	večeru	následují	další	svátky.

BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ – 25. 12.
	 Dříve	byl	Boží	hod	velmi	důležitým	svátkem.	V	koste-
lech	se	sloužila	božíhodová	mše,	na	které	bylo	vždy	plno.	Na	Boží	
hod	 se	 nesmělo	 pracovat,	 ani	 se	 nezametala	 světnice	 a	 nestlala	
lůžka,	aby	se	tak	významný	den	neposkvrnil	prací.	Nechodilo	se	
ani	 na	 žádné	návštěvy,	 celý	 den	 se	 trávil	 jen	 v	 kruhu	 rodinném	

a	věnoval	se	odpočinku	a	rozjímání.

SVATÝ ŠTĚPÁN – 26. 12.
	 Štěpán	byl	jedním	z	apoštolů	Krista.	Proslul	jako	výbor-
ný	řečník,	vypravěč	a	vykladač	Kristova	učení.	Nejvyšší	židov-
skou	radu	obvinil	z	Mesiášovy	smrti,	byl	proto	odsouzen	a	uka-
menován.
	 V	lidové	tradici	měl	tento	svátek	velký	význam,	obecně	
se	nazýval	 ,,koleda“.	Byl	 to	den	uvolnění,	veselí,	návštěv,	přání	
a	zpívání.	Do	dnešní	doby	je	zachována	tradice	štěpánských	zá-
bav,	které	vždy	byly	a	stále	jsou	velmi	oblíbené.

SILVESTR – 31. 12.
	 Poslední	 den	 v	 roce	 byl	 zasvěcen	 památce	 papeže	 Sil-
vestra	I.	Silvestr	žil	a	působil	na	rozhraní	vlády	odpůrců	křesťan-
ství	 a	 nového	 křesťanského	 věku.	 Byl	 uctíván	 po	 celé	 Evropě.	
Ve	všech	koutech	světa	je	Silvestr	spojován	s	bujarými	oslavami	
a	loučením	se	starým	rokem.

NOVÝ ROK – 1. 1.
	 V	naší	zemi	je	to	den,	kdy	31.	12.	úderem	půlnoci	začíná	
nový	rok.	Je	s	podivem,	že	stačí	jen	pár	vteřin	a	rázem	je	tu	jiný	
rok,	 tentokrát	 s	magickou	 číslovkou	2020.	Všichni	 si	 připíjíme,	
přejeme	si	vše	dobré	a	s	různými	předsevzetími,	očekáváním	a	na-
dějí	vstupujeme	do	další	etapy	našeho	života.

NOVOROČENKY - PF - lidově péefka
	 Zkratka	 francouzského	 „pour	 féliciter“	 -	 PF	 znamená	
,,pro	 poblahopřání“	 a	 je	 v	 podstatě	 nenáboženskou	 alternativou	
vánočního	přání	,,šťastné	a	veselé“.	V	Česku	se	péefka	stala	po-
pulární	v	průběhu	19.	století	a	již	v	polovině	19.	století	byl	tento	
rozmáhající	 se	 zvyk	 kritizován	 jako	 jakási	 neosobní	 omluvenka	
nedostatku	času.	Po	roce	1990	se	s	návratem	podnikání	péefka	po-
užívají	nejvíce	v	obchodním	a	reklamním	světě.	S	rozšířením	po-
užívání	různých	sociálních	sítí,	e-mailu	a	textových	zpráv	dochází	
také	k	významnému	posunu	a	využití	novoročenek	elektronickou	
cestou,	soukromě	i	ve	firmách.

	 Milí	čtenáři,	přejí	vám	klidné	pohodové	vánoční	svátky	
a	šťastné	vykročení	do	nového	roku	2020.

	Jana	Hriadelová

Vánoční	přání	Kateřiny	Zemanové

SK PERNŠTEJN NEDVĚDICE – KOPANÁ

konečné tabulky jednotlivých družstev
po	podzimní	části	soutěžního	ročníku	2019	-	2020

klub utkání výhry remízy prohry skóre body (Prav)

1. SK	Telč 9 6 2 1 24	:	15 20 +			8

2. SK	Přibyslav 9 6 1 2 49	:	28 19 +			4

3. Tatran	Ždírec	n.	D. 9 5 2 2 34	:	29 17 +			2

4. TJ	Slavoj	Pacov 9 5 0 4 38	:	19 15 0

5. TJ	Ježek	Rantířov 9 4 1 4 30	:	32 13 -			2

6. TJ	Slavoj	Třešť/SK	Kostelec 9 4 0 5 43	:	40 12 -			3

7. FC	Slavoj	Žirovnice/TJ	Počátky 9 4 0 5 32	:	34 12 0

8. TJ	Slovan	Kamenice	n.	Lipou 9 3 0 6 24	:	35 9 -			6

9. SK	Pernštejn	Nedvědice 9 2 2 5 24	:	42 8 -			1

10. TJ	Jiskra	Měřín 9 2 0 7 19	:	43 6 -			6

mladší žáci – I.třída mladších žáků

trenér:	Radomír	Hájek
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klub utkání výhry remízy prohry skóre body (Prav)

1. SK	Fotbalová	škola	Třebíč 13 12 0 1 48	:	14 36 +	18

2. TJ	Sokol	Stonařov 13 9 0 4 45	:	22 27 +			6

3. TJ	Velký	Beranov	1975 13 8 2 3 42	:	27 26 +			8

4. FC	Hamry	nad	Sázavou 13 8 1 4 43	:	22 25 +			4

5. SK Pernštejn Nedvědice 13 7 3 3 24 : 20 24 +   6

6. SK	Moravské	Budějovice 13 6 2 5 38	:	31 20 -			1

7. TJ	Sokol	Stařeč 13 5 1 7 26	:	33 16 -			5

8. FC	Spartak	Velká	Bíteš	"B" 13 4 4 5 15	:	25 16 -			5

9. SK	Buwol	Metal	Luka	n.	Jihl. 13 3 4 6 21	:	21 13 -	11

10. TJ Sokol Bohdalov 13 4 1 8 27 : 31 13 -   5

11. TJ	Destrukce	Jaroměřice	n.	R. 13 4 1 8 10	:	43 13 -			5

12. TJ	Sokol	Přibyslavice 13 3 3 7 25	:	38 12 -			3

13. FK	Rudíkov 13 3 1 9 18	:	32 10 -	11

14. TJ	Slavoj	Polná	"B" 13 3 1 9 23	:	46 10 -   8

klub utkání výhry remízy prohry skóre body (Prav)

1. SK	Přibyslav 9 9 0 0 59	:	11 27 +	12

2. SK Pernštejn Nedvědice 9 8 0 1 43 : 16 24 + 15

3. TJ	Slavoj	Třešť/SK	Kostelec 9 6 0 3 34	:	23 18 +			3

4. TJ	Ježek	Rantířov 9 5 1 3 23	:	17 16 +			1

5. Tatran	Ždírec	n.	D. 9 4 2 3 37	:	30 14 -			1

6. TJ	Slovan	Kamenice	nad	Lipou 9 3 1 5 13	:	34 10 -			5

7. SK	Telč 9 2 1 6 16	:	29 7 -			5

8. FC	Slavoj	Žirovnice/TJ	Počátky 9 2 1 6 12	:	26 7 -			5

9. TJ	Slavoj	Pacov 9 2 0 7 23	:	43 6 -			9

10. TJ	Jiskra	Měřín 9 1 0 8 17	:	48 3 -			9

11. SK	Huhtamaki	Okříšky/Stařeč 22 4 4 14 36	:	56 16 -	17

12. SK	Buwol	Metal	Luka	n.	Jihl. 22 3 3 16 41	:	92 12 -	21

klub utkání výhry remízy prohry skóre body (Prav)

1. FK	Pelhřimov 30 21 2 7 298:239 65 +	41

2. SK	Fotbalová	škola	Třebíč 30 20 2 8 383:210 62 +	32

3. FC	Chotěboř 30 20 0 10 309:251 60 +	30

4. FC	Velké	Meziříčí 30 19 1 10 340:221 58 +	28

5. FC	Žďas	Žďár	nad	Sázavou 28 18 3 7 252:170 57 +	27

6. TJ	Slavoj	Polná 30 15 2 13 291:235 47 +	23

7. AFC	Humpolec/TJ	Dálnice	Speřice 28 15 2 11 236:213 47 +	23

8. SFK	Vrchovina	Nové	Město 26 13 1 12 196:208 40 +	10

9. SK Bystřice n. P./SKP Nedvědice 30 11 2 17 212:269 35 -   1

10. HFK	Třebíč/FC	Náměšť-Vicenice 26 11 1 14 187:208 34 -			2

11. FKM	Vysočina	Jihlava 30 11 1 18 281:317 34 +			4

12. FC	Slovan	Havlíčkův	Brod 30 8 1 21 226:358 25 +			1

13. TJ	Sokol	Bedřichov 30 6 4 20 136:269 22 -	14

14. FC	Spartak	Velká	Bíteš 30 4 2 24 142:321 14 -	28

klub utkání výhry remízy prohry skóre body (Prav)

1. FK	Hodonín 15 14 0 1 116:	9 42 +	21

2. FC		Sparta	Brno 15 14 0 1 97:	19 42 +	21

3. FKM	Vysočina	Jihlava 15 12 1 2 93	:	20	 37 +	16

4. FC	Slovan	Havlíčkův	Brod 15 11 2 2 57	:	18 35 +			8

5. SK	Líšeň 15 10 1 4 88	:	23 31 +	10

6. FC		Svratka	Brno 15 10 1 4 54	:	32 31 +			7

7. SK	Fotbalová	škola	Třebíč 14 8 0 6 60	:	25 24 +			3

8. FC	Žďas	Žďár	nad	Sázavou 14 6 2 6 33	:	26 20 -			4

9. FC	Kyjov	1919 15 6 1 8 48	:	89 19 -			2

10. SK Pernštejn Nedvědice 15 4 2 9 31 : 51 14 - 10

11. FK	Pelhřimov 15 4 2 9 27	:	50 14 -			7

12. 1.SC	Znojmo 15 3 4 8 23	:	51 13 -   8

13. AFC	Humpolec 15 3 0 12 26	:	85 9 -	18

14. FC	Velké	Meziříčí 15 2 1 12 10	:	115 7 -	17

15. Tatran	Kohoutovice 15 1 2 12 16	:	97 5 -	13

16. MSK	Břeclav 15 0 3 12 15	:	84 3 -	18

klub utkání výhry remízy prohry skóre body (Prav)

1. FKM	Vysočina	Jihlava	"B" 15 13 2 0 83	:	14 41 +	20

2. FC		Svratka	Brno 15 13 2 0 57	:	13 41 +	17

3. FC		Sparta	Brno 15 12 1 2 79	:	20 37 +	16

4. AFC	Humpolec 15 8 5 2 42	:	18 29 +			2

5. FK	Hodonín 15 9 1 5 54	:	24 28 +			7

6. SK	Líšeň	"B" 15 8 1 6 38	:	22 25 +			4

7. FK	Pelhřimov 15 8 1 6 37	:	37 25 +			4

8. SK	Fotbalová	škola	Třebíč 14 7 2 5 46	:	27 23 +			2

9. FC	Slovan	Havlíčkův	Brod 15 6 3 6 37	:	29 21 -			6

10. SK Pernštejn Nedvědice 15 6 1 8 25 : 43 19 -   5

11. FC	Žďas	Žďár	nad	Sázavou 14 5 2 7 31	:	32 17 -			7

12. 1.SC	Znojmo	"B" 15 4 2 9 23	:	32 14 -			7

13. FC	Velké	Meziříčí 15 3 2 10 33	:	77 11 -	13

14. MSK	Břeclav 15 2 0 13 22	:	74 6 -	15

15. FC	Kyjov	1919 15 2 0 13 16	:	72 6 -	15

16. Tatran	Kohoutovice 15 0 1 14 8	:	99 1 -	17

klub utkání výhry remízy prohry skóre body

1. FKM	Vysočina	Jihlava 30 25 2 3 443:	128 77 +	44

2. FC	Slovan	Havlíčkův	Brod 30 22 1 7 266:	140 67 +	43

3. FK	Pelhřimov 29 19 3 7 243:	106 60 +	36

4. SK	Fotbalová	škola	Třebíč 30 19 1 10 315:	157 58 +	28

5. FC	Velké	Meziříčí 30 19 1 10 229:	159 58 +	28

6. AFC	Humpolec/TJ	Dálnice	Speřice 30 19 1 10 181:	142 58 +	34

7. FC	Žďas	Žďár	nad	Sázavou 28 14 3 11 177:	156 45 +	15

8. SFK	Vrchovina	Nové	Město 28 14 1 13 155:159 43 +	13

9. HFK	Třebíč/FC	Náměšť-Vicenice 28 11 2 15 134:156 35 -			1

10. TJ	Sokol	Bedřichov 30 10 1 19 117:213 31 -			5

11. FC	Chotěboř 30 9 0 21 152:237 27 -			3

12. SK Bystřice n.P./SKP Nedvědice 30 8 1 21 160:349 25 - 11

13. TJ	Slavoj	Polná 29 6 1 22 123:211 19 -			5

14. FC	Spartak	Velká	Bíteš 30 2 0 28 53		:435 6 -	36

muži – I. B třída kraje Vysočina, skupina B
přípravka starší – krajský přebor

V	této	věkové	kategorii	jsme	vytvořili	společné	družstvo	s	SK	Bystřice	n.	P.

dorost mladší – Moravskoslezská divize dorostu, sk.D

dorost starší – Moravskoslezská divize dorostu, sk.D
přípravka mladší – krajský přebor

V	této	věkové	kategorii	jsme	vytvořili	společné	družstvo	s	SK	Bystřice	n.	P.

starší žáci – I.třída starších žáků

trenér:	Miloslav	Císař
vedoucí	družstva:		Antonín	Vojta

trenér:	Antonín	Pivovarčík					asistent	trenéra:	Libor	Dřevěný						ved.družstva:	Miroslav	Jedlička	

trenér:	Pavel	Procházka					asistent	trenéra:	Pavel	Vejrosta						ved.družstva:	Jiří	Fabián

trenéři:		Michal	Havlíček,	Tomáš	Hovorka

trenér:		Libor	Jaroš
vedoucí	družstva:	Jiří	Litoborský

trenéři:		Zdeněk	Prudký,	Milan	Neugebauer
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Uzávěrka	příspěvků	do	čísla	1/2020	je	25.	2.	2020	

Mladší dorost 3. 11. 2019
Nahoře zleva:	Antonín	Pivovarčík,	Vojtěch	Dřevěný,	Pavel	Humpola,	Petr	Vejrosta,	Kamil	
																								Vařejka,	Josef	Pestr,	Kryštof	Farkaš,	Vladimír	Jambor	a	Libor	Dřevěný
Dole zleva: Ondřej	Nakládal,	Vojtěch	Vondruška,	Martin	Krčil,	Vojtěch	Jedlička,	Radek	
																				Pokorný,	Matyáš	Pivovarčík,	Jakub	Dřevěný	a	Marek	Pivovarčík
Zcela vpředu: Pavel	Hanáček Foto: Pavel Vejrosta

Starší žáci 20. 10. 2019
Nahoře zleva: Jiří	Litoborský,	Jan	Bracek,	Jan	Dundáček,	Ladislav	Kučírek,	Pavel	Hanáček,	
																								Vojtěch	Loukota,	Radim	Šikula,	Filip	Horníček	a	Libor	Jaroš
Dole zleva: Barbora	Jarošová,	Adam	Pavlíček,	Šimon	Kroupa,	Matěj	Kučera,	Tomáš	
																				Litoborský,	Lukáš	Kožík,	Jakub	Crhák,	Patrik	Šibor,	Lukáš	Farkaš	a	Matěj	Jaroš Foto: Jan Litoborský



LIMITOVANÁ NABÍDKA PROSTORNÉHO VOZU
ZA SKVĚLOU CENU

Vyberte si z naší akční nabídky skladových vozů ŠKODA RAPID. O příjemné cestování se postará výkonný motor 
a komfortní prvky výbavy jako jsou parkovací senzory, vyhřívaná sedadla, kožený multifunkční volant a mnoho dalšího.
 
Vůz ŠKODA RAPID může být Váš za měsíční úvěrovou splátku 3 990 Kč 
včetně kompletního pojištění a záruky na 5 let/100 000 Km. 
 
Neváhejte využít nabídky našich skladových vozů ŠKODA RAPID. ŠKODA Financial Services

Úvěr. Leasing. Pojištění. Mobilita.

 ŠKODA 

RAPID

Vzorový příklad úvěru na vůz ŠKODA RAPID 1,0 TSI 70 kW v ceně 299 900 Kč (Prodejní cena vozu je 364 900, započten bonus 35 000 Kč při výkupu vašeho vozu na protiúčet, cenové zvýhodnění  
25 000 Kč při financování vozu společností ŠkoFIN s.r.o. a mimořádná sleva 5 000 Kč), splátka předem 172 850 Kč (57,64 %), výše úvěru 127 050 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč,  
celkové platby za úvěr vč. pojištění 239 400 Kč, RPSN včetně pojištění 29,65 %, délka úvěru 60 měsíců, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 3 990 Kč, roční pevná zápůjční úroková sazba 16,07 %. ŠKODA 
Pojištění Standard obsahuje havarijní pojištění, povinné ručení (5 % spoluúčast) s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (200 měsíců) a pojištění skla (limit plnění 10 000 Kč).  
Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu §1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah.

již od 299 900 Kč Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů 
ŠKODA RAPID: 4,7–4,9 l/100 km, 106–112 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AUTO ... s.r.o., Nádražní 67, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 630 303, www.auto-auto.cz  


