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VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 1 ROČNÍK 14 BŘEZEN 2020

Vážení a milí spoluobčané,

 dostává se vám do rukou první číslo letošního nedvědic-
kého Zpravodaje. Letošní “zima“, pokud by se tomuto ročnímu 
období dalo takto říci, je za námi.
 V minulém čísle jsem vás informoval o dokončujících 
pracích, které probíhaly v rámci rekonstrukce interiéru sokolov-
ny. Vše bylo dokončeno v řádném termínu a nyní se připravuje 
kolaudace budovy. Další akcí, která finalizovala, byla výstavba 
kanalizačního řádu v lokalitě Žlíbky - etapa III. Taktéž i tato 

akce byla úspěšně ukončena v plánovaném termínu a nyní je již 
zkolaudována. Z těch probíhajících projektů bych rád zmínil re-
konstrukci tělocvičny v základní škole. Věřím, že v dnešní době 
je investice do tohoto prostoru smysluplná. Myslím si to proto, 
že to je jediný interiérový prostor v Nedvědici určený ke sportu 
nejenom přes zimní období, který navštěvují nedvědičtí a pern-
štejnští občané napříč všemi generacemi a jenž je využíván téměř 
každý den.
 Jedním z projektů, který je těsně před zahájením, je vý-
stavba chodníku mezi Nedvědicí a Černvírem - II. etapa. V tuto 
chvíli je již dotace potvrzena a nyní připravujeme podklady pro 
výběrové řízení na zhotovitele díla. Podmínkou realizace II. etapy 
je kolaudace první časti, která proběhne v půlce letošního března.

SLOVO STAROSTY

Foto: Antonín Špaček

Vážení spoluobčané, 
sledujte všechny možné informační možnosti, je pravděpodobné, že některé z akcí, o nichž najdete 
informace i v tomto Zpravodaji, se z obecně známých důvodů nebudou moci uskutečnit. 
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 V druhé polovině tohoto roku budou zahájeny práce na 
elektronickém zabezpečení přejezdu v Klečanech. V rámci toho-
to projektu bude pod drážní svršek umístěno nové kanalizační 
potrubí a následně na tuto akci naváže rekonstrukce kanalizace 
a vodovodu na Nové Čtvrti -  etapa III. Tato rekonstrukce bude 
spolufinancována Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko.
 Začátek roku je dobou podávání žádostí o dotace. Bylo 
podáno žádostí samozřejmě více, ale rád bych zmínil alespoň jed-
nu zásadní. Tou je žádost do Podpory z národních zdrojů - Mi-
nisterstva financí ČR na kompletní opravu havarijního stavu tří 
podlaží sanitárního zařízení základní školy Nedvědice budovy C.
 Zaměstnanci úřadu se věnovali standardní údržbě v obci, 
avšak za zmínku stojí vykácení dlouhodobě neudržovaných tújí 
u tenisového kurtu. Vykácení bylo konzultováno s členy komise 

životního prostředí a stavebnictví. Výsledek byl ten, že prořezáv-
ka, která byla původně zamýšlena, nebyla možná a na dané místo 
bude vysazena nová výsadba v letošním roce.
 Rád bych poděkoval všem, co se podílejí na pořádání 
kulturních, sportovních i společenských akcí pro širokou veřej-
nost, a tím nám všem obohacují náš volný čas, který můžeme 
trávit společně.
 Na úplný závěr mi dovolte popřát vám všem pěkné a pří-
jemně prožité Velikonoce a krásné sluncem prohřáté jaro strávené 
na zahrádkách, s rybářským prutem v ruce, na procházkách s ro-
dinou i přáteli. Prostě tam, kde je vám dobře, dokážete si hezky 
odpočinout a načerpat nové síly do dnešní uspěchané doby.

Petr Konečný

Od posledního vydání Zpravodaje zasedala Rada městyse Nedvě-
dice celkem 8 x a projednala následující záležitosti: 

1. Projednala rozpočet Základní školy a Mateřské školy Nedvě-
dice, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, Nedvě-
dice 80, 592 62 na rok 2020.

2.  Projednala rozpočet městyse Nedvědice na rok 2020.
3.  Projednala střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 – 2023.

4.  Projednala zprávu KHS Brno z kontroly Základní školy a 
Mateřské školy Nedvědice, okres Brno – venkov, příspěvko-
vé organizace, Nedvědice 80, 592 62.

5.  Schválila rozpočtové opatření č. 1 Základní školy a Mateř-
ské školy Nedvědice, okres Brno-venkov, příspěvkové orga-
nizace, Nedvědice 80, 592 62.

6.  Schválila darovací smlouvu od města Tišnov pro Základní 
školu a Mateřskou školu Nedvědice, příspěvkovou organiza-
ci, Nedvědice 80, 592 62 na 1 ks univerzální dřevěné staveb-
nice PONY 02 v hodnotě 4 985 Kč.

7.  Schválila darovací smlouvu od města Tišnov pro Základní 
školu a Mateřskou školu Nedvědice, příspěvkovou organiza-
ci Nedvědice 80, 592 62 na 1 ks didaktické pomůcky Kloka-
nův kufr v hodnotě 27 390 Kč.

8.  Doporučila Zastupitelstvu městyse Nedvědice neschválit 
příspěvek na provoz služby denního stacionáře Rosa. 

9.  Schválila rozpočtové opatření číslo 10/2019.
10. Schválila finanční dar z rozpočtu a darovací smlouvu pro 

SDH Pernštejn ve výši 10 000,- Kč.
11. Schválila finanční dar z rozpočtu a darovací smlouvu pro 

SDH Nedvědice ve výši 10 000,- Kč.
12. Schválila finanční dar z rozpočtu a darovací smlouvu pro 

MO ČZS Nedvědice ve výši 5 000,- Kč.
13. Schválila finanční dar z rozpočtu a darovací smlouvu pro 

1. RK Nedvědice ve výši 5 000,- Kč.
14. Schválila finanční dar z rozpočtu a darovací smlouvu pro 

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., MO Ned-
vědice ve výši 5 000,- Kč.

15. Schválila finanční dar z rozpočtu a darovací smlouvu pro 
Klub českých turistů Nedvědice ve výši 5 000,- Kč.

16. Schválila finanční dar z rozpočtu a darovací smlouvu pro 
Společenské, Kulturní A Sportovní Aktivity Nedvědice, z.s. 
ve výši 5 000,- Kč.

17. Schválila finanční dar z rozpočtu a darovací smlouvu pro 
Freedom Art Nedvědice ve výši 5 000,- Kč.

18. Schválila finanční dar z rozpočtu a darovací smlouvu pro 
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Nedvědice ve 
výši 5 000,- Kč.

19. Doporučila Zastupitelstvu městyse Nedvědice schválit fi-
nanční dar z rozpočtu a darovací smlouvu pro SK Pernštejn 
ve výši 50 000,- Kč.

20. Schválila rozpočtové opatření číslo 12/2019. 
21. Schválila plán inventur městyse Nedvědice na rok 2019.
22. Schválila vnitroorganizační směrnici městyse Nedvědice 

“Zabezpečení zákona o finanční kontrole“.
23. Schválila zapůjčení budovy sokolovny v Nedvědici pro 

potřeby žáků Základní školy a Mateřské školy Nedvědice, 
okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, Nedvědice 80, 
592 62 včetně smlouvy.

24. Schválila pronájem sokolovny v Nedvědici KČT Nedvědi-
ce v termínu 24. 4. 2020 – 25. 4. 2020 za účelem pořádání 
tradičního turistického pochodu pro veřejnost “Za krásami 
okolí Nedvědice“ a zároveň promíjí nájemné.

25. Schválila pronájem sokolovny v Nedvědici paní Martě Skou-
malové v termínu 6. 1. 2020 – 30. 6. 2020 každé pondělí 19 
– 20 hod. dle platného ceníku městyse Nedvědice.

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE NEDVĚDICE

Rekonstrukce tělocvičny  ZŠ
Foto: Petr Konečný 

Zadní část sokolovny
Foto: Petra Zbořilová
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Havarijní stav WC  ZŠ
Foto: Petr Konečný

Odstraňování tújí
Foto: Tomáš Přeslička

26. Schválila vyřazení kopírky Konica Minolta BH 163 z majet-
ku městyse Nedvědice.

27. Schválila rozpočet Základní školy a Mateřské školy Nedvě-
dice, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, Nedvědi-
ce 80, 592 62.

28. Schválila odměnu paní ředitelce Základní školy a Mateřské 
školy Nedvědice, okres Brno-venkov, příspěvkové organiza-
ce, Nedvědice 80, 592 62.

29. Schválila nový platový výměr pro paní ředitelku Základní 
školy a Mateřské školy Nedvědice, okres Brno-venkov, pří-
spěvkové organizace, Nedvědice 80, 592 62.

30. Schválila odpisový plán Základní školy a Mateřské školy 
Nedvědice, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, 
Nedvědice 80, 592 62 od 1. 1. 2020.

31. Schválila rozpočtové opatření číslo 1/2020.
32. Schválila pronájem sokolovny v Nedvědici spolku SkasanN 

dne 7. 3 2020 k uspořádání 6. květinového plesu a zároveň 
promíjí nájemné.

33. Schválila pronájem sokolovny v Nedvědici spolku SkasaN 
dne 14. 3 2020 k uspořádání dětského karnevalu a zároveň 
promíjí nájemné.

34. Schválila pronájem obřadní místnosti městyse Nedvědice 
spolku SkasaN v termínu 3. 4. – 5. 4. 2020 k uspořádání II. 
velikonočních trhů a zároveň promíjí nájemné.

35. Schválila pronájem prostoru mezi fotbalovým hřištěm a ře-
kou Svratkou v katastrálním území Nedvědice, parcelní číslo 
957/6 spolku SkasaN k uspořádání pálení čarodějnic dne 30. 
4. 2020 a zároveň promíjí nájemné.

36. Schválila pronájem areálu u rybníka v Nedvědici spolku Ska-
saN k uspořádání Dětského dne 27. 6. 2020 a zároveň promíjí 
nájemné.

37. Schválila pronájem sokolovny v Nedvědici panu Františku 
Sedlářovi v termínu 30. 7. – 2. 8. 2020 za účelem uspořádání 
tradiční OC LAN párty a zároveň promíjí nájemné.

38. Schválila pronájem sokolovny v Nedvědici Nadačnímu fon-
du VRBA v termínu 12. 2. 2021 – 14. 2. 2021 za účelem 
pořádání Charitativního plesu a zároveň promíjí nájemné.

39. Schválila pronájem zasedací místnosti městyse Nedvědice 
panu Pučálkovi každý pátek 15:00 – 16:00 hod. v termínu 24. 
1. - 27. 3. 2020 za účelem organizování rybářského kroužku 
a zároveň promíjí nájemné.

40. Schválila pronájem obřadní místnosti městyse Nedvědice 
paní Pytlíkové dne 25. 1. 2020 a 27. 3. 2020 k uspořádání 
koncertů a zároveň promíjí nájemné.

41. Schválila pronájem sokolovny v Nedvědici panu Martinu 
Horníčkovi v termínech: 21. 3. 2020, 3. 10. 2020 a 19. 12. 
2020 za účelem uspořádání taneční zábavy s kapelou “Blac-
kJack“ dle platného ceníku městyse Nedvědice.

42. Schválila pronájem areálu u rybníka v Nedvědici SDH Ned-
vědice dne 29. 8 2020 za účelem uspořádání tradičního “Dne 
hasičů v Nedvědici“ a zároveň promíjí nájemné.

43. Schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 25. 9. 2019 
na provedení díla “Rekonstrukce tělocvičny Základní školy 
Nedvědice“.

44. Schválila smlouvu o partnerství s DSO Tišnovsko na projekt 
“Rozšíření systému pro sběr odpadů na Tišnovsku“.

45. Schválila Ceník městyse Nedvědice platný od 31. 1. 2020.
46. Schválila účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy 

Nedvědice, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, 
Nedvědice 80, 592 62.

47. Schválila převod hospodářského výsledku za rok 2019 ve 
výši 244 055 Kč do rezervního fondu Základní školy a Ma-
teřské školy Nedvědice, okres Brno-venkov, příspěvkové or-
ganizace, Nedvědice 80, 592 62.

48. Schválila převod finančních prostředků z rezervního fondu 
do investičního fondu ve výši 316 793 Kč na opravné a udr-
žovací práce v Základní škole a Mateřské školy Nedvědice, 
okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, Nedvědice 80, 
592 62.

49. Schválila rozpočtové opatření číslo 2/2020.

50. Schválila vnitroorganizační směrnici městyse Nedvědice 
o účetnictví.

51. Schválila pronájem sokolovny v Nedvědici Českému svazu 
zahrádkářů v termínu 10. – 13. 9. 2020 za účelem uspořádání 
výstavy ovoce, zeleniny, květin a zároveň promíjí nájemné.

52. Schválila smlouvu o poskytnutí podpory č. 1/2020 mezi měs-
tysem Nedvědice a spolkem ROSPUK: Regionálně Organi-
zovaný Spolek Pro Udržitelnost Krajiny na náklady spojené 
s realizací představení Jakuba Folvarčného “Karlova a Jaro-
mírova pohádka“ - neinvestiční finanční podporu 5 000 Kč.

53. Schválila smlouvu o poskytnutí podpory č. 2/2020 mezi měs-
tysem Nedvědice a spolkem ROSPUK: Regionálně Organi-
zovaný Spolek Pro Udržitelnost Krajiny na náklady spojené 
s realizací představení Víti Marčinka ml. “Malý princ“ - ne-
investiční finanční podporu 6 000 Kč.

54. Schválila smlouvu o poskytnutí podpory č. 3/2020 mezi měs-
tysem Nedvědice a Freedom Art z.s. na náklady spojené s po-
řádáním akce “Nedvědice čte (nejen) dětem“ -  neinvestiční 
finanční podporu 4 950 Kč.

55. Schválila změnu poskytovatele bankovních služeb pro měs-
tys Nedvědice zprostředkovanou od Komerční banky, a.s.

56. Zamítla žádost o příspěvek na činnost Centra pro zdravotně 
postižené ve Žďáře nad Sázavou.

57. Vzala na vědomí výroční zprávu za rok 2019 dle zákona 
106/1999 Sb. § 18 o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů.

Petr Konečný
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 Od posledního vydání Zpravodaje zasedalo Zastupitel-
stvo městyse Nedvědice 13. 12. 2019 a projednalo následující 
záležitosti:

1. Schválilo v rámci rozpočtu městyse Nedvědice na rok 2020 
dary, dotace a příspěvky právnickým a fyzickým osobám.

2. Schválilo rozpočet městyse Nedvědice na rok 2020 jako 
schodkový, schodek ve výši 5.392,3 tis. Kč bude uhrazen zů-
statkem na bankovních účtech k 31. 12. 2019.

3. Schválilo střednědobý výhled rozpočtu městyse Nedvědice na 
rok 2021 - 2023.

4. Schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místních 
poplatcích.

5. Schválilo vnitřní směrnici, jíž se stanovuje postup při zadává-
ní veřejných zakázek malého rozsahu.

6. Schválilo přijetí návratné finanční výpomoci od městyse Ned-
vědice na akci „Chodník Černvír - Nedvědice 2. etapa“ a sou-
časně schvaluje smlouvu o poskytnutí návratné finanční vý-
pomoci. Přijetí návratné finanční výpomoci a podpis smlouvy 
o poskytnutí návratné finanční výpomoci je podmíněno při-
znáním dotace pro Mikroregion Pernštejn z MMR prostřed-
nictvím MAS Zubří země, o.p.s. v rámci „11. výzvy MAS 
Zubří země, o.p.s. – IROP - Bezpečnost dopravy - III. “

7. Schválilo smlouvu se Svazem vodovodů a kanalizací na akci 
„Nedvědice – novostavba kanalizace Žlíbky III“.

8. Schválilo smlouvu se Svazem vodovodů a kanalizací na akci 
„Nedvědice – rekonstrukce řídícího systému ČOV“.

9. Schválilo zřizovací listinu Základní školy a Mateřské školy 
Nedvědice, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace.

10. Vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 10/2019.
11. Schválilo rozpočtové opatření číslo 11/2019.
12. Pověřilo Radu městyse Nedvědice schválit rozpočtové opat-

ření v případě přiznání dotace pro Mikroregion Pernštejn 
z MMR prostřednictvím MAS Zubří země, o.p.s. v rámci „11. 
výzvy MAS Zubří země, o.p.s. – IROP - Bezpečnost dopravy 
- III“. Rozpočtové opatření bude ve výši 1.500,0 tis. Kč na po-
skytnutí návratné finanční výpomoci Mikroregionu Pernštejn 
a částce 161,8 tis. Kč jako investiční podíl městyse Nedvědice 
na akci Chodník Černvír - Nedvědice 2. etapa. Financování 
bude 1.661,8 tis. Kč.

13. Vzalo na vědomí zprávy z výborů a komisí.
14. Doporučilo starostovi svolávat veřejná zasedání zastupitel-

stva v pátek.
15. Neschválilo příspěvek na provoz služby denního staci-

onáře Rosa.
16. Schválilo finanční dar z rozpočtu pro SK Pernštejn Nedvědice 

ve výši 50 tis. Kč a smlouvu darovací.

Petr Konečný

INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE

 KŽPS a Svaz invalidů Nedvědice zvou všechny zájem-
ce o životní prostředí na celostátní společnou akci „Ukliďme 
svět, ukliďme Česko“. 

Kdy: sobota 4. 4. 2020 od 9:00
Kde: sraz před radnicí
Co s sebou: rukavice, pevné boty, dobrou náladu a špekáček 

„Ukliďme svět, ukliďme Česko“ je dobrovolnická úklidová 
akce, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem 
je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Společně 
v jeden den.
 V roce 1992 se Český svaz ochránců přírody přidal 
k právě vznikající celostátní iniciativě Clean up the World! 
(Ukliďme svět). Vzal si v České republice na starost koordinaci 
úklidových akcí skrze své základní organizace a šel příkladem. 
Ročně se do akce zapojilo kolem 18 000 dobrovolníků a každým 
rokem přibývali další nadšenci i mimo svaz. V roce 2012 vznikla 

nezávisle na akci webová a mobilní aplikace ZmapujTo (www.
zmapujto.cz), prostřednictvím které mohou občané informovat 
úřady o černých skládkách a dalších problémech ve svých měs-
tech a obcích. Nahlášených skládek však přibývalo, ale skoro 
žádné nemizely. Ukázalo se, že není v silách úřadů uklidit všech-
ny skládky a vyřešit každý nahlášený problém. Proto se spolek 
Ekosmák rozhodl uspořádat na jaře 2014 první ročník úklidové 
akce s názvem Ukliďme Česko. Díky modernímu přístupu a po 
vzoru světového hnutí Let’s do it! (Pojďme do toho!) se podařilo 
oslovit a motivovat hned napoprvé desítky tisíc lidí. O tom, že 
akce byla úspěšná, svědčí i vítězství spolku Ekosmák v soutěži 
Energy Globe Award.
 Po dalších dvou letech se zrodil nápad obě akce spojit 
a dát tak vzniknout největší dobrovolnické akci v České repub-
lice. A povedlo se! Spojením tradice, zkušeností a moderního 
přístupu se podařilo v roce 2016 oslovit a aktivně zapojit přes 
86 000 dobrovolníků a sebrat přes 1600 tun odpadu (z toho 
23% vytřídit), v roce 2017 se do 2476 úklidů zapojilo celkem 
96 133 dobrovolníků a v roce 2018 se pak do 3295 úklidů zapo-
jilo celkem 134 854 dobrovolníků! Do úklidů se zapojily stov-
ky škol, spolky, sdružení, hasiči, záchranáři, policisté, vodáci, 
turisti, sousedé, studenti, maminky, důchodci, celá města, obce 
i několik mediálně známých tváří.
 Akce má především za cíl poučit širokou veřejnost skr-
ze vlastní zážitek o závažnosti problému černých skládek a od-
padu v přírodě, oživit témata diskuze o odpadech a recyklaci 
a takto vlastnímu vzniku černých skládek předcházet. Ti, co jed-
nou uklízeli, už další nepořádek dělat nebudou!
Zdroj: https://www.uklidmecesko.cz/about/historie/

Za organizátory letošního ročníku Blanka Dračková

UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO

5. 4. 2019 jsme také uklízeli
Foto: Petr Konečný
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STAV OBYVATEL K 1. 1. 2020 KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KOMISE

 Komise pokračuje v realizaci akcí, které uvádí půlroční 
kalendář na období leden až červen 2020. Srdečně Vás všechny 
na ně zveme a věříme, že si z nabídky vyberete. 
 Současně probíhá intenzivní příprava programu a do-
provodných akcí Slavností Pernštejnského panství 4. – 6. 7. 
2020. V informačním centru si můžete v předprodeji zakoupit 
finančně zvýhodněné permanentky. Těšit se můžete na tradiční 
součásti programu – výstavy, vystoupení škol, zájmových usku-
pení, kapel, výstavy spolků, sportovní aktivity. Tentokrát chce-
me posílit možnosti společné návštěvy pro rodiny s dětmi. Zo-
pakujeme sportovní turnaj, vycházky a cyklovyjížďky. Nedílnou 
součástí, masově vyhledávanou, je program na hradě Pernštejně. 
Vítáme zapojení okolních obcí, které každoročně svoji nabídku 
zpestřují…  
Detailní program bude zveřejněn v druhé polovině května. 

Přejeme všem občanům Nedvědice a Pernštejna kulturně a spor-
tovně aktivní jaro.

Libuše Císařová - kulturní a sportovní komise

 Před čtyřmi roky jsme víceméně pokusně zašli na Cha-
ritativní ples do Nedvědice a velmi se nám tam líbilo. Slíbili 
jsme si, že příště půjdeme zas. Ale znáte to, člověk míní. Napřed 
rekonstrukce sokolovny, pak hory s dětmi, nějaká ta rýmička… 
prostě „vyšší moc“ vždycky zasáhla. Poctivě přiznávám, že nám 
to bylo pokaždé opravdu líto, ale co naděláš. Až loni na podzim 

jsem si řekla: „Třikrát a dost – 15. 2. jdeme 
do Nedvědice na Charitativní ples, kdyby 
čert na koze jezdil“. Sehnala jsem pár dob-
rých kamarádů, a když nadešel večer „V“, 
společně jsme vyrazili. Na schodech před 
sokolovnou ve mně najednou hlodala po-
chybnost, jestli to bude opravdu takové, jak 
si to pamatuji.
 Bylo a možná ještě lepší. Došlo mi, že 
když hraje Salónní Orchestr Brno, tak se pří-
jemně čeká i ve frontě u šatny. Na to, jak se 
tančí na jejich vídeňské valčíky, jsem vzpo-
mínala čtyři roky a těšila se čtyři měsíce. 
 A teď to přišlo: krásně vyzdobený sál, 
skvělá hudba, velice dobrý program, per-
fektní tombola, noblesní společnost. Zkrát-
ka a dobře Petra Glosr Cvrkalová a její tým 
zjevně ví, jaký je rozdíl mezi taneční zába-
vou a plesem. Navíc dokážou doladit i zdán-
livé maličkosti, jako je občerstvení nebo po-
pisky na fotkách z fotokoutku. Když k tomu 

ještě připočtu, že výtěžek z plesu jde Nadačnímu fondu Vrba, tak 
z mého pohledu neměl ten večer chybu. 
 Druhý den jsme se s celou naší společností shodli, že 
příště určitě opět dorazíme. Tedy pokud…

Marie Dvořáková, Bystřice nad Pernštejnem

KDYŽ NA PLES, TAK DO NEDVĚDICE NA CHARITATIVNÍ

Foto: Pavel Štarha

muži ženy celkem
Nedvědice 620 657 1277
Pernštejn 28 21 49
Celkem 648 678 1326

Nedvědice muži ženy celkem
 k 1. 1. 2019 623 667 1290
narození 7 5 12
úmrtí 6 3 9
přistěhování 4 10 14
odstěhování 8 22 30
 k 31. 12. 2019 620 657 1277

Pernštejn muži ženy celkem
 k 1. 1. 2019 28 21 49
narození 0
úmrtí 1 1
přistěhování 1 1 2
odstěhování 1 1
 k 31. 12. 2019 28 21 49

Rekapitulace muži ženy celkem
 k 1. 1. 2019 651 688 1339
narození 7 5 12
úmrtí 6 4 10
přistěhování 5 11 16
odstěhování 9 22 31
 k 31. 12. 2019 648 678 1326
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Vytvoříme služby v cestovním ruchu stejně, jako mají 
v Rakousku?

 Destinační společnost Koruna Vysočiny, k.s. vznikla jako 
projekt měst a dalších aktérů v turistickém ruchu za účelem vytvo-
ření jednotného turistického územního celku – turistické destinace. 
V současné době zahrnuje regiony Žďárska, Novoměstska, Bystřic-
ka a Nedvědicka.   Cílem destinace je realizovat společné marke-
tingové projekty za účelem zvýšení zájmu o tento turistický region 
u návštěvníků. Od 1. února 2020 na pozici ředitele destinační spo-
lečnosti Koruna Vysočiny nastupuje paní Oľga Königová z Bystřice 
nad Pernštejnem. 
Říká se, že dvakrát do stejné řeky nevstoupíš. Ve tvém případě 
to nejspíš neplatí. 
 Smích. Vypadá to, že ne. Osobně si myslím, že v lásce na 
první pohled to opravdu neplatí. A tím pro mě cestovní ruch a ob-
zvlášť Vysočina je. 
Nepocházíš odsud, proč sis vybrala zrovna cestovní ruch a pod-
poru tak malého regionu?
 Ano, jsem cizinec ze Slovenska. S manželem jsme bydleli 
v Brně, a jako správní Brňáci jsme i my jeli na prodloužený víkend 
na Vysočinu. Dodnes si pamatuji, jak jsem byla uchvácena krásou 
zdejšího regionu. Připomínal mi můj rodný kraj. Po pár dnech jsme 
věděli, že se sem přestěhujeme, a do roka se z nás stali Bystřičáci. 
Jak ses dostala k cestovnímu ruchu?
 Měla jsem velké štěstí, že jsem po mateřské dovolené na-
stoupila jako asistentka starosty města Karla Pačisky. Po dvou le-
tech jsem byla přeřazena na pozici referenta Turistického informač-
ního centra a měla jsem na starost vnější vztahy a propagaci města. 
Bylo to hezké období, postupně se člověk dostával do větších tajů 
cestovního ruchu, jeho světlých i stinných stránek. 
Vyhrála jsi v roce 2010 soutěž EDEN – European Destination 
of Exellence
 Rozhodně jsem já nic nevyhrála! Přišla nabídka přihlásit 
se do republikového kola. Myslím si, že to byla velká odvaha se vů-
bec přihlásit. Bystřicko vůbec nikdo neznal. Dokonce při vyhlášení 
republikového kola jsem se setkala s tím, že si nás pletli s Bystřicí 
pod Hostýnem. Velkou výhodou bylo, že jsem zde nevyrůstala, že 
jsem neměla „provozní slepotu“ a viděla jsem náš region očima tu-
risty. Navíc díky působení na městském úřadu jsem měla přehled 
o tom, kolik zajímavých projektů zde bylo vytvořeno samosprávou 
i soukromými subjekty pro zlepšení regionálního turistického ruchu 
a rozšíření sportovních příležitostí.  Můj úkol byl jen popsat to, co 
vidím a co jsem cítila, když jsem na Bystřicku byla na dovolené. 
Zástupci poroty z Ministerstva pro místní rozvoj a agentury Czech-
Tourism nás osobně navštívili a viděli přesně to, co jsem viděla já. 
Navíc, jak sami říkali, náš region znali, ale za několik let se změnil, 
udělalo se tu mnoho práce a byla vidět spolupráce mezi jednotlivý-
mi subjekty. 
Od 1. února 2020 ses vrátila do cestovního ruchu. Říkám schvál-
ně vrátila, měla jsi, pokud se nepletu, přestávku 8 let.
 Přesně tak. Po odchodu z turistického ruchu jsem nastou-
pila v místní německé rodinné firmě RATHGEBER, kde jsem měla 
na starost marketing. Práce v Turistickém informačním centru mě 
mnohému naučila, práce pro RATHGBER mi otevřela nové obzory 
a měla jsem příležitost vyzkoušet marketing v praxi. 
Proč tedy Koruna Vysočiny?
 O destinačním managementu jsme mluvili již v roce 2010, 
ale nebyli jsme zcela připraveni. Navíc začala realizace dalších dů-
ležitých projektů v cestovním ruchu a bylo potřeba soustředit veš-

kerou sílu tímto směrem. Tím chci říct, že myšlenka společné pro-
pagace regionů, které mají společnou historickou návaznost, stejné 
DNA, musela uzrát. Hrozně jsem Koruně Vysočiny na dálku fandila 
a přála, aby to rozjela ve velkém. A letos na mě vyskočil inzerát, že 
Koruna Vysočiny hledá nového manažera, který by celou destinaci 
posunul dál….
Jaké jsou cíle a plány Koruny Vysočiny?
 První důležitou fázi existence destinačního managemen-
tu máme za sebou. Bylo důležité vše připravit, správně načasovat 
a prověřit správnost rozhodnutí vytvoření projektu Koruna Vyso-
činy. Cílem druhé fáze je zpracovat dosavadní pětileté zkušenosti, 
bilancovat a následně přijmout opatření, která z Koruny Vysočiny 
vytvoří homogenní celek, fungující na principu vzájemně prospěš-
né spolupráce. Právě tato spolupráce a propojení je alfou omegou 
celého projektu. Letošní rok bude více administrativní než roky pře-
dešlé. Čeká nás certifikace, aby se z Koruny Vysočiny stala řádná 
destinační oblast uznávaná Ministerstvem pro místní rozvoj. Řádně 
uznaná destinační oblast může žádat o dotace a čerpat další výhody 
při své propagaci 
Cílem destinace Koruna Vysočiny je tedy vytvořit fungující plat-
formu, naplnit principy komunikace, kooperace a koordinace, které 
jsou základem pro efektivní destinační spolupráci. Již v minulos-
ti naší oblastí rezonovala myšlenka jednotných turistických ka-
ret. V rámci letošního roku budeme připravovat jednotlivé kroky 
a propojovat subjekty v cestovním ruchu s cílem vytvoření turis-
tické karty. 
Aby Koruna Vysočiny mohla plnit své základní poslání, budeme 
hledat také možnosti finančních dotací z různých fondů. I v dalších 
letech počítáme s úzkou spoluprací s Vysočina Tourism a Krajem 
Vysočina. 
Co cítíš ty osobně jako největší výzvu?
 Bude to znít asi nadneseně, ale mým velkým vzorem jsou 
turistické destinace v Rakousku. Tam už výše zmiňovanou 3K plat-
formu naplňují. Je mi jasné, že nemůžeme dohnat něco, co se v Ra-
kousku vytvářelo desítky let, ale když se o to ani nepokusíme, bude 
nás to mrzet. 
Článek vyjde v místních periodikách, takže je namístě otázka, 
co mohou udělat pro Korunu Vysočiny občané a co pro ně udělá 
Koruna Vysočiny.
 Začnu s tím, proč je důležité vytvořit funkční model ces-
tovního ruchu u nás. S rozšiřováním trendu automatizace a roboti-
zace ve výrobě se očekávají změny struktury pracovních míst. Bu-
dou zanikat pracovní pozice. Potenciál bude ve službách. Rozvoj 
cestovního ruchu v regionech zabezpečí v budoucnu i nová pracov-
ní místa a lepší životní úroveň našich občanů. 
A závěrem si dovolím přijít za vámi s malou prosbou a výzvou. Po-
mozte propagovat náš region, sledujte facebookové stránky Koruny 
Vysočiny, pokud budete vkládat příspěvky, nezapomeňte označit 
oblast Koruna Vysočiny. Pokud je vaším koníčkem fotografování, 
prosím, pošlete nám své fotky, abychom měli propagační materiál 
k prezentování našich regionů. Vždy uveřejníme i autora fotografií. 
A již teď si dovolím osobně poděkovat několika nadšencům, kteří 
nám dali svolení k používání jejich fotografií. Děkuji tímto panu 
Michalu Vytlačilovi, panu Miloši Drlovi, paní Magdě Novohradské, 
panu Vojtěchu Benešovi, panu Petru Hájkovi, paní Janě Buchtové 
a panu Pavlovi Sinkule.
Děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů jak tobě, tak zejména 
Koruně Vysočiny.

Petra Zbořilová a Oľga Kӧnigová

KORUNA VYSOČINY
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NEVIDITELNÍ

 Žijí zde zpravidla mnoho roků, a přece je nevídáme. Jsou 
mezi námi, i když nejsou vidět. Zdraví jim neumožňuje vychá-
zet buď vůbec, nebo jen tak vzácně, že je nepotkáváme. Nedávno 
jsem seděl na křesle proti svému tatínkovi a právě toto jsem si uvě-
domil. Kolik takových spoluobčanů v Nedvědici je? Jsou to často 
devadesátníci, ale samozřejmě i lidé mladší. Lidé, kteří nemohou 
vyjít na ulici, často ani před dům, kde bydlí. Někteří obyvatelé 
Nedvědice zde už ani nepobývají – jsou buď v nějakém zařízení, 
které je určeno těm, o koho se jeho nejbližší nemohou postarat, po 
případě u svých příbuzných někde mimo Nedvědici.
 Dlouhé roky chodívali Nedvědicí, často za nákupy, na 
návštěvy, k lékaři, na vlak či autobus, na ryby, za kulturou, jen tak 
na procházku. Každý z nich měl své zaměstnání. Zámečník, gar-
derobiér v divadle, prodavačka, stavitel, dělnice, učitel, učitelka, 
ředitel závodu, tkadlena, dílenský mistr (mohl bych pokračovat). 
Byli vidět. Sejde z očí, sejde z mysli, říkávalo se a asi to stále 
platí. Soudím tak podle dotazů – občas se někdo zeptá, zda nevím, 
co ten či onen dělá, jak a kde žije. Ptají se ti, kdo si přece vzpo-
menou, ale mnozí už člověka, kterého rok dva neviděli, pomalu 
z paměti mažou.

 Byla doba, kdy se v obecní tiskovině objevovala jmé-
na jubilantů, a tak jsme si přece jen mohli „neviditelné“ spolu-
občany připomenout. Dnes žijeme v divném světě, kdy se často 
bojíme někoho jmenovat, ukázat jeho fotku, ještě tak si vyžádat 
písemný souhlas a kdo ví, zda by to stačilo. Tak raději nic. Také si 
netroufám uvádět jméno kohokoliv, koho mám v této souvislosti 
na mysli. Samozřejmě jako bych měl před sebou konkrétní lidi. 
Někteří jsou z rodiny, s dalšími jsem se setkával ještě nedávno při 
nákupech, další, kdo se mi vybavuje – když přicházel k vlakové-
mu nádraží, byl dříve slyšet a pak teprve vidět, jak se hlasitě hlásil 
o přízeň. A mohl bych pokračovat, delší článek by beze jmen byl 
ale zřejmě nudný.
 Hlavní důvod, proč tento text píšu, spočívá v tom, aby-
chom si na naše neviditelné, zpravidla starší spoluobčany, vzpo-
mněli, vzkázali jim pozdravení. Oni na to snad ani nečekají, 
ale věřte, že i z takové maličkosti, jakou pozdravení je, budou 
mít radost.

Petr Vejrosta

Městys Nedvědice a Ochotnický divadelní 
spolek Vířina vás zve na komedii 

 

Karla Poláčka 
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

  Vše pro firmu 
        aneb Otec svého syna 
       

 ❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

 Tatíček    Bohuslav Matuška 
 Syn    Roman Jelínek 
 Hustoles   Jiří Čermák 
 Julínek    Ladislav Čermák 
 Jarmilka   Marie Vaverková  
     Marcela Vázlerová 
 Parýzková / Dohazovačka Marie Viktorinová 
 Ferry Strnadel / Laušman Petr Vinkler 
 Lichvář Pšáda/ Barman  Stanislav Čermák 
 Tetička Valerie   Radka Skoumalová 
 Kamilka / Slečinka   Linda Ševčíková 
 Prodavačka / Slečinka   Aneta Vázlerová  
     Vendula Vázlerová 
 
 Režie    Radka Skoumalová 
 Nápověda   Věra Kolářová 
     Marie Kučerová 
     Zdeňka Ševčíková 
 Hudební doprovod   Tomáš Bartoň 
     Tamara Vázlerová 
 Ilustrace   Jitka Štouračová 

      Kostýmní spolupráce  Oksana Bílková 
      Ekonomické zázemí  Zdeňka Ševčíková 
 
       ❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

 

sobota 4. 4. 2020 v 18:00 hod. 
sokolovna Nedvědice - vstupné: 50 Kč 
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PŘIPOMÍNKA K ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

HUDEBNÍ ZIMNÍ PODVEČERY V NEDVĚDICI

 Stejně jako každoročně jsme se s rodinou těšili na tradiční 
rozsvěcení vánočního stromu v Nedvědici. Naposledy jsme na této 
akci byli před dvěma lety a pochvalovali jsme si, že ač se strom 
v Nedvědici rozsvěcí u silnice, nebylo vystoupení nijak rušeno pro-
jíždějícími auty ani jinými ruchy. Byla to vždy akce důstojná, milá 
a nasycená atmosférou začínající adventní doby.
 Letos jsme byli z průběhu akce poněkud rozčarováni. 
Ačkoliv bylo avizováno, že celý program začne v 16:20, aby au-
tomobily jedoucí k vlaku a od vlaku měly možnost v klidu projet 
a nenarušovat průběh vystoupení, byla nakonec situace zcela jiná. 
Pro nás z počátku z neznámých důvodů projížděl silnicí, která dělí 
účinkující od diváků, jeden automobil za druhým. Samozřejmě je 
pochopitelné, že silnice se nedá zcela uzavřít a že s určitým pro-
vozem se musí počítat, ale ač nejsme místní, bylo nám jasné, že 
takové množství aut není v tuto dobu úplně běžné. Následně jsme 
se od místních přátel dozvěděli, že v sokolovně probíhají adventní 
trhy a že projíždějící auta jsou pravděpodobně odtud. Je naprosto 
jasné, že návštěvníci trhů, kteří zrovna sokolovnu opouštěli, potře-
bovali touto cestou projet. Co ovšem nechápu, je několik projíždě-
jících aut, která patřila prodejcům na trzích - nepředpokládám, že 
návštěvníci jezdí na trhy dodávkou (a dokonce se v průběhu něko-
lika minut vrací zpět) či vozí na přívěsu udírnu. Po zjištění, že trhy 
trvají v sokolovně až do 18 hodin, mi už skutečně nebylo vůbec 
jasné, proč nemohli pořadatelé trhů projevit trochu ohleduplnosti 

a počkat cca 20 minut s odvozem materiálu a nerušit tak krásnou 
atmosféru. 
 Bylo nám v podstatě až líto vystupujících, kteří jistě vy-
naložili nemalé úsilí, aby pro nás připravili tak krásný program. 
Jako diváci jsme však kvůli neustálému provozu neměli možnost 
si vystoupení plně vychutnat a užít. Zároveň si tedy osobně nejsem 
zcela jistý, zda se někteří návštěvníci nespletli a nedomnívali se, 
že jsou na akci jiné. Nedaleko od stromu a probíhajícího vystou-
pení byl postaven stánek s teplými nápoji. Nápad je to jistě dobrý 
a chvályhodný, každý se rád v sychravém počasí zahřeje, ovšem 
chování těch, kteří u stánku postávali, bylo místy opravdu nevhod-
né. Hlasitě se vybavovat a rušit celou akci se nám zdálo skutečně 
přehnané. Alkohol je jistě dobrý na zahřátí, ale ubírá na slušném 
chování. Je mi záhadou, že se nikdo z vedení obce, která byla hlav-
ním pořadatelem akce, nepokusil situaci alespoň trochu utišit.
 Pokud pořadatelům nevadí, že tak krásná akce, která má 
jistě za cíl spoluobčany potěšit a naladit na nadcházející Vánoce, 
pozbyla oproti předchozím letům na eleganci, je to poměrně smut-
ná skutečnost.
 Přesto pevně doufáme a těšíme se, že se třeba příští rok 
podaří akci vrátit zase tu krásnou předvánoční náladu, kterou měla, 
a že bude důstojným zahájením adventu.

David Marek 

 Genius loci nově zrekonstruovaného domu č. p. 32, 
podpora a důvěra Městyse Nedvědice v nás probudily nápad 
a chuť realizovat něco důstojného pro tyto prostory. Tak vznik-
la myšlenka Hudebních zimních podvečerů. 

 Ten první, premiérový, byl v sobotu 25. ledna 2020. 
Představila se jazzová kapela Srnčí a kočičí z Tišnovské Nové 
Vsi pod taktovkou kapelníka Martina Steinera (klávesy) ve 
složení Lucie Nezbedová (zpěv), Martin Nezbeda (kontra-
bas), Tomáš Křišťan (tenorsaxofon, sopransaxofon, klarinet) 
a Anna Mikolajková (cajon). Jazzovým podvečerem provázela 
slovem nejenom o jazzu Jana Mokrá z Nedvědice. Koncert byl 
vydařený, bylo narváno a vedle skvělých výkonů muzikantů 
je třeba vyzdvihnout nedvědické návštěvníky, kteří se nebáli 
přijít na jazz a projevili se jako perfektní jazzové publikum! 

Radost byla dvojnásobná, protože zavítali posluchači i z při-
lehlých obcí.
 Druhý koncert bude v pátek 27. března 2020 v 18:00 
hod na stejném místě čili v obřadní místnosti historického 
domu č. p. 32. Představí se frontmanka brněnské kapely Cat 
and dogs - Jana Jun Šrámková (klávesy, zpěv, samply) v elekt-
roakustické formaci s Bětkou Rolečkovou (violoncello, zpěv). 
Těšit se můžete na vlastní tvorbu v podání brilantních hudeb-
nic, hudební poezii a další krásný podvečer. 
 Přijďte podpořit myšlenku a pokračování Hudebních 
podvečerů v Nedvědici s cílem spojovat prostřednictvím dob-
ré muziky! Nebojte se jazzu a poslechu neznámého!

Za organizátory se na Vás upřímně těší Městys Nedvědice, Klára 
Pytlíková a Jana Mokrá

Lucie Nezbedová, Martin Nezbeda
Foto: Jiří Němec

Tomáš Křišťan, Martin Steiner
Foto: Jiří Němec
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SOUSEDSKÉ DIVADLO V NEDVĚDICI VSTOUPILO NA SCÉNU!

JE TI TEPLO, DĚVČE?

 Nasedám s mým sedmiletým synem do auta a uháníme do 
Nedvědice. Je neděle 26. ledna 2020 a za chvíli začíná historicky 
první představení Sousedského divadla. Chceme být u toho. Vstu-
pujeme do krásné obřadní síně historického domu čp. 32, hned 
naproti obecnímu úřadu. Je plno a pomyslná opona se zvedá. 
 Dva mladí místní herci - manželé Mokří, pět loutek, smr-
ková větev a jeden velký kufr. To stačí, aby se před očima začala 
odvíjet pohádka o Jeníčkovi a Mařence, ovšem taková, jakou jsme 
nikdy neviděli. V místnosti je chvíli tma a chvíli světlo, smějí se 
děti, smějí se dospělí. Jeníček a Mařenka bloudí přímo mezi divá-
ky. Děti fandí, jsou úplně ponořené do děje. 
 Poté, co se ježibaba upeče ve vlastní peci (kufru) a všech-
no dobře dopadne, najde si herec Jan Mokrý chvíli pro krátký 
rozhovor. Tady je:
 
Jak vás, Honzo, napadlo založit sousedské divadlo? 
 S manželkou Janou jsme se poznali před 13 lety v diva-
delní skupině Cyranovy boty. Jana se navíc věnovala divadlu pro-
fesionálně. Vystudovala dramatickou výchovu na JAMU a dnes ji 
učí na ZUŠ v Novém Městě na Moravě. Po pravdě řečeno, loutko-
vé divadlo jsme nikdy nedělali. Ale vždycky nás fascinovalo. Rok 
co rok jezdíme na loutkový festival do Chrudimi. 

Kdy se fascinace loutkami proměnila v rozhodnutí založit 
vlastní loutkovou scénu? 
 Před třemi lety v Jičíně. V tamním muzeu mají místnost 
s historickými loutkami a scénáři. Člověk se nemusí na loutky 
jenom dívat, může s nimi na malém pódiu hrát, třeba celý den. 
Tehdy jsme tomu definitivně propadli. Najednou nám bylo líto, že 
nemáme více příležitostí chodit s našimi dětmi na loutkové pohád-
ky. Myšlenka pak chvíli odpočívala, až se do toho Jana před rokem 
pořádně opřela. Požádala Nadaci VIA o grant ve výši 100.000,- Kč 
na pořízení loutek a dalšího vybavení. Dostali jsme však pouze 
20.000,- Kč. Nakonec se ukázalo, že to bylo dobře. 
Nedostatek peněz Vás donutil improvizovat?  
 Zkontaktovali jsme zkušeného brněnského loutkáře pana 
Maloně. Navrhl nám, ať loutky pod jeho vedením vyrobíme sami. 
A to se také stalo. Pět otců během pěti setkání vyrobilo loutky 
z lipového dřeva. Jana spolu se Simonou Vinšovou ušila kostýmy. 
A mohlo se hrát. 
Proč říkáte divadlu sousedské?  
 Rádi bychom, aby se do hraní zapojily rodiny z okolí, 
sousedé. Myšlenka je taková, že každý měsíc bude jedno předsta-
vení. Sousedské, amatérské inscenace budeme pro inspiraci pro-
kládat představeními profesionálů. Nyní máme zajištěn program 
až do června. Budeme však moc rádi, pokud se přihlásí další rodi-
ny, které by chtěly něco sehrát. Nemusí se obávat, že nemají s hra-
ním zkušenosti. Je to amatérské divadlo, čistě pro radost. Loutky 
s kufrem zapůjčíme a obřadní síň bude k dispozici, za což obci 
Nedvědici velmi děkujeme. 
Kde se dozvíme o dalších představeních?
 Zájemci se můžou přihlásit do facebookové skupiny Sou-
sedské divadlo. Máme také webové stránky www.sousedskedi-
vadlo.webnode.cz. Kdo by chtěl hrát, prosím, ať nám napíše na 
movokreo@seznam.cz. Další představení nám na březen, duben 
a červen připraví rodiny Škyříkova, Mackova a Klaškova. Z pro-
fesionálů přijede v květnu Víťa Marčík mladší s představením 
Malý princ.
Díky za rozhovor, budeme se těšit!

Honzu Mokrého vyzpovídal Radek Motzke

 Pro zimní sezónu si pěvecký sbor Cvrčci připravil nastu-
dování muzikálu Mrazík. Díky přátelství paní sbormistryně a au-
tora hudby muzikálu Mrazík na ledě zpíval dětský soubor na ori-
ginální hudební podklady, a tak celé představení dostalo náležitý 
punc. Tato pro všechny známá pohádka nadchla v podání Cvrčků 
publikum na vánočních trzích na brněnském výstavišti a zcela za-
plněná výstavištní hala prožívala s Nastěnkou její setkání s Iván-
kem, s dědečkem Hříbečkem jeho hru na schovávanou a s Mrazí-
kem si většina diváků zazpívala „Vyrostla štíhlá jedlička“. Celý 
muzikál vygradoval nepřekonatelným hereckým výstupem Mar-
fušky. Toto představení je oproti ostatním velice náročné na kostý-
my, kulisy a počet zpěváků. Díky podpoře a zázemí, které má sbor 
v osobě paní sbormistryně, jejího tatínka a muže, proběhlo všech 
šest představení (Brno, Tišnov, Nedvědice, Písečné) zimní sezó-
ny ke spokojenosti všech. Veliký dík patří pochopitelně sboristům 
a jejich rodičům, kteří ve svých malých zpěváčcích pěstují vztah 
k hudbě, zpěvu a divadlu. A kde jinde než v nedvědickém sboru 

Cvrčci.  Už teď se může prozradit, že na konci tohoto roku chystá 
sbor veliké překvapení. Těšme se společně!

Veronika Galiová

Mrazík
Foto: Miroslav Jílek

Sousedské divadlo
Foto: Renata Hoffmannová
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SLOHOVÁ PRÁCE

„EDUKAČKY“ ZDARMA V MŠ

 Co si představit pod pojmem edukačky? Jedná se o edu-
kačně stimulační skupinky pro předškoláky. Jejich účelem je pří-
prava dětí na klidný přechod z MŠ do 1. třídy ZŠ. Skupinky probí-
hají v naší MŠ od listopadu do dubna. Děti sem docházejí jednou 
za 14 dní a v rámci 60 minut hravou formou rozvíjejí své schop-
nosti a dovednosti, a to vše za přímé spolupráce rodičů a paní uči-
telky. Procvičují mimo jiné jemnou a hrubou motoriku, zrakové 
a sluchové vnímání a řadu dalších důležitých dovedností, které 
jsou důležité pro kvalitní zvládnutí základů čtení, psaní a počítá-
ní. Předchází se tak vzniku specifických poruch učení. A náklady? 
Rodiče platí jen za spotřební materiál, výuka je zdarma. Úspěchy 
našich dětí jsou nám odměnou. 

Za kolektiv MŠ Olga Dudáková (vedoucí edukaček)

 Přinášíme jednu ze zdařilých slohových prací, které v ho-
dinách českého jazyka napsali žáci devátého ročníku. Natálie Štar-
hová pojmenovala svoje vypravování Zajatkyně. 

Gabriela Sedlářová
Zajatkyně
 Trčela tu už tak dlouho. Nevěděla, jak dlouho, ale vědě-
la, že dlouho. Už dávno ztratila pojem o čase. Mohla tu být měsíc, 
dva, tři. Ale taky tu mohla být i celý rok.
 Vsadili ji do tmavé kobky. Místnosti s jedním malým za-
mřížovaným oknem a těžkými kovovými dveřmi. Na zápěstí a na 
kotníky jí nasadili železná pouta. Jako by odtud měla sama šanci 
utéct. Co věděla, nikdo se odtud nedostal ven živý.
 Chtěli, aby zpívala. Aby jim řekla vše o jejich nepřátelích 
a zradila tak své lidi. Ona ale zarytě mlčela. Za celou tu dobu, co 
tu byla, nevydala jedinou hlásku. A to je až neuvěřitelným způso-
bem štvalo. Normálně by ji zabili hned, jakmile by zjistili, že z ní 
opravdu nic nedostanou, ale ona byla až příliš cenným zajatcem.
 Za těžkými dveřmi uslyšela kroky. Ty kroky dobře znala. 
Nesli jídlo – pokud se tomu tedy vůbec dalo říkat jídlo. V zámku 
dveří zarachotily klíče. Dveře se otevřely jen natolik, aby ten za 
nimi mohl dovnitř prostrčit tácek, na kterém byla hliněná miska 
s jakousi břečkou a lžící, a zase se zavřely.
 Přesunula se k tácku. Do jedné ruky vzala misku a do 
druhé uchopila lžíci. Ušklíbla se. Před velice dlouhou dobou, 
když ji sem přitáhli, udělali tu chybu, že jí k jídlu dali vidličku 
a nůž. Nůž jí byl k ničemu – byl příliš tupý, ale vidličku sebrala 
a schovala.
 Jakmile to zjistili, prohledali celou tuto zpropadenou 
kobku ve snaze vidličku najít, ale nikdy ji nenašli. Od té doby 
dostávala jen lžíci, která jí byla stejně k ničemu jako ten tupý nůž.
 Břečka, kterou tu nazývali jídlem, byla přímo odporná, 
ale jíst musela.
 Již prázdnou misku položila zpátky na tácek, zabušila na 
dveře a vrátila se zpátky na své místo v rohu. Dveře se znovu 
otevřely. Ve škvíře se objevila ruka, vzala tácek a zase zmizela. 
Dveře se opět s cvaknutím zavřely. Opřela se zády o studenou 

kamennou zeď. Zavřela oči a poslouchala. Poslouchala to ticho, 
jež ji tak často obklopovalo.
 O to zřetelnější byl výbuch, jenž se rozlehl celou věznicí 
a rozvibroval zem. Na rtech se jí objevil napůl šílený úsměv. To 
byl její signál.
 Vyšvihla se na nohy a z rukou i nohou si sundala železná 
pouta – odemkla si je už dříve vidličkou, kterou již tak dávno 
ukradla. Její hroty pozohýbala a vytvořila si tak primitivní paklíč.
 Poodešla o kus dál. Ze země vytáhla uvolněný menší ká-
men a zpod něj vytáhla onu vidličku. Přišlo jí vtipné, jak tehdy 
byli tak blízko, a přitom tak daleko.
 Přešla ke dveřím a s pozohýbanou vidličkou začala ode-
mykat dveře. Nemusela se bát, že by si jí tu momentálně někdo 
všiml. Zrovna byla výměna stráží, když nastal výbuch, a nikdo 
sem ještě nedorazil. Nepředpokládali, že by se někdo dokázal do-
stat ven, a tak zůstávali tam, kde jich bylo nejvíce potřeba.
 Utíkala chodbami co nejrychleji, co její podvyživené 
a prochladlé tělo dokázalo. Neohlížela se zpět. Ani když slyšela, 
jak se za ní pustilo několik vojáků, když kolem nich proběhla. 
Běžela dál.
 Viděla, jak její lidé bojují proti jejich nepřátelům. Chtěla 
jim pomoct. Tak moc chtěla. Ale nebyla ozbrojená a byla slabá. 
Čas strávený tam dole si vybral svou daň. Jediné, co teď mohla 
udělat, bylo utéct.
 Od svobody ji dělilo už jenom několik metrů a velké dveře.
 Už byla téměř u dveří, když jí hrudí projela ostrá bolest. 
Zatmělo se jí před očima. Svezla se na zem. Uslyšela blížící se 
kroky. Chtěla se zvednout, ale její tělo ji neposlouchalo. Kroky se 
zastavily těsně vedle její hlavy. Někdo ji chytl za vlasy a vytáhl ji 
nahoru. Stále viděla jen tmu. Jen s obtížemi se dokázala soustředit 
na ten hlas, jenž k ní promlouval.
 „…Je konec,“ smál se jí.
 „Ne,“ vydala ze sebe po chvíli tiše. „To je teprve začátek.“

Edukačky
Foto: Iva Sýsová
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Základní škola a Mateřská škola Nedvědice,
okres Brno-venkov, příspěvková organizace

zve všechny budoucí prvňáčky
 

k zápisu do 1. třídy
na školní rok 2020/2021

ve středu 8. dubna 2020

od 13.00 do 17.00 hodin 

v budově A (1. stupeň) základní školy

rodiče vezmou s sebou:
občanský průkaz
rodný list dítěte

TĚŠÍME SE NA VÁS!

www.skola.nedvedice.cz tel: 777679354

 V prosinci 2019 mě oslovil Jirka Šmíd ohledně zorgani-
zování přednášky o Číně. V tu chvíli nikdo netušil, že už za pár 
týdnů se bude slovo Čína skloňovat ve všech pádech, a to díky ko-
ronaviru. Ten doslova vyděsil celý svět. Nicméně 7. 2. 2020 se ve 
Smrčku uskutečnila poutavá přednáška o Číně, které se zúčastnilo 
poměrně dost lidí.
 Přednášející Ing. Petr Dohnal pracuje ve firmě Siemens 
jako projektový manažer a v hlavním městě Číny Pekingu strávil 
pracovně dlouhých pět let. Tato exotická země se tak na čas stala 
jeho druhým domovem a právem mu přirostla k srdci. Vyprávění 
charismatického Petra vtáhlo do děje všechny přítomné seniory, 
neostýchali se ptát na vše, co je ohledně této vzdálené a nepředsta-
vitelné země zajímalo. Večer ve Smrčku se díky pozoruhodnému 
a pestrobarevnému vyprávění přednášejícího protáhl až do deví-
ti hodin. Celou přednášku provázely krásné fotky, které dokáza-

ly posluchačům významně přiblížit život v Číně i její nádhernou 
přírodu. Měla jsem pocit, že se nikomu nechce povídání ukončit 
a jít domů.
    Milí čtenáři, loni jsem měla možnost se skupinkou šesti lidí 
v čele s Ing. Petrem Dohnalem Čínu navštívit a z vlastní zkušenos-
ti mohu říct, že je to opravdu fascinující země, která má nejen ob-
rovský historický potenciál, ale že se neskutečně dynamicky roz-
víjí kupředu. Při pohledu na moderní Šanghaj jsem byla schopná 
jen velkého WOW a jízda rychlovlakem rychlostí 430 km/h byla 
jen dalším potvrzením toho, že je Čína země netušených možností 
a že se tam vše děje neuvěřitelně rychle a zběsile.
    Všem, kteří rádi cestujete, přeji mnoho krásných zážitků z cest. 
Na viděnou na dalších přednáškách.

Jana Hriadelová

ČÍNA - ŘÍŠE STŘEDU
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VÝROČÍ NEDVĚDICKÝCH OSOBNOSTÍ V ROCE 2020

VÝROČÍ VÝZNAMNÝCH NEDVĚDIC-
KÝCH UDÁLOSTÍ V ROCE 2020 

Kameník František Uhlíř (1851 - 1930)
 Osobností, která se významným způsobem zapsala do 
dějin těžby mramorů v Nedvědici, je František Uhlíř, místně nazý-
vaný „Pantáta“, s nímž se zdejší veřejnost rozloučila před devade-
sáti lety. 
 Narodil se v Nedvědici 10. října 1851 v domě číslo 29. 
Jeho rodiče vlastnili toto stavení na náměstí proti panskému domu 
s kupeckým krámem a koželužskou dílnou, založenou Josefem 
Uhlířem (1800 – 1867), který jako koželuh procestoval celou Ev-
ropu. Po matčině smrti zrušil František koželužskou dílnu, věno-
val se obchodu a hledal vhodné místo pro těžbu mramoru. Obchod 
později předal svému zeťovi Josefu Vrtěnovi a pustil se do těž-
by a zpracování mramoru. Roku 1878 založil kamenickou firmu 
pod názvem František Uhlíř Nedvědice a pustil se do konkurence 
s dobře zavedenou a prosperující brněnskou firmou Adolfa Loose, 
která provozovala v Nedvědici bývalý obecní lom ve Žlebě. 
     Postupně vybudoval František Uhlíř velký lom nad Nedvědi-
cí směrem k obci Kovářová, nazývaný dodnes „Uhlířova skála“. 
Moderní dílny vybavené stroji k řezání a leštění mramoru postavil 
v Nedvědici za svým domem. Velký sklad mramorových bloků, ka-

1350 Nejstarší písemná zpráva o vsi Nedvědice (NEDWIEDICZ)
1500 Nedvědice osvobozena od povinnosti šenkovat panské víno
1720 Zbořen starý a postaven nový kostel sv. Kunhuty
1780 Dětem v Nedvědici nařízena povinná školní docházka
1850 Zřízena pošta v domě č. 43, poštmistr Rossi

1870 Ukončeno dobývání železné rudy a její dovážení do hutě 
v Olešničce

1880
Sál v Panském domě byl užíván jako divadelní. 
Nedvědický ochotnický spolek byl na Moravě velmi 
dobře ceněn. 

1890 Kafkova textilka zaměstnávala 60 domácích a 150 
venkovských tkalců

1900 V Nedvědici je 96 domů a 727 obyvatel, z toho 5 Němců

1910 V Nedvědici je 1042 obyvatel - rozvoj díky textilní továrně 
a kameníkům

1920 Velkostatek Klečany (A. Neubauer) prodal Panský dům 
bratřímValdhansovým

1930 Zahájena výroba mramorové drti v obecním lomu

1940 Otevřena v Nedvědice mateřská škola. Ředitelkou byla 
Jiřina Veselá

1950 Pod silnicí k Sejřku postavil MEZ 10 bytových jednotek, 
nazvány Korea

1960 Nedvědice zařazena do nového okresu Žďár nad Sázavou

1980 Vytvořena středisková obec Nedvědice a k ní připojeno 
12 okolních obcí

1990 Vedle školy uveden do provozu hotel s restaurací Ateliér
2000 Velké oslavy 650. výročí první písemné zmínky o Nedvědici

2010 Přivezena nedvědickým hasičům modernizovaná cisternová
Tatra 815 CAS 

menická pila a dílny stály i na dvoře sousedního domu č. 30. Fran-
tišek Uhlíř měl sklad pomníků i v Brně, posléze jej předal svému 
synovci, odborně vystudovanému kamenosochaři Karlu Rackovi. 
Firma Františka Uhlíře zpracovávala všechny dostupné horniny, 
které bylo možno v té době na trhu získat a také přepravit. Vyrábí 
proto nejen z bílého nedvědického mramoru, ale i modrého mra-
moru, který těží pod svým lomem. Výrobky firmy František Uhlíř 
Nedvědice mají vysokou kamenickou úroveň. Traduje se, že firma 
dodala kamenné desky i pro Památník bitvy u Slavkova.
     Pantáta Uhlíř zemřel před devadesáti lety 7. října 1930 jako 
významný muž, dlouholetý radní městečka Nedvědice a osobnost 
s trvalými zásluhami o rozvoj své rodné obce.  S označením fir-
my, tedy signaturou pomníků „Fr. Uhlíř Nedvědice“, se setkáváme 
v širokém okolí, a to zvláště u tzv. polních křížů.
Právník JUDr. Klement Kutta (1893 - 1950)
 S těžbou a zpracováním mramorů souvisí i výročí druhé 
významné osobnosti, kterou je syn kameníka Spiridiona Kutty, 
jenž do Nedvědice přišel z Nové Vsi u Batelova. Bydleli v Ned-
vědici čp. 58. Syn Klement po ukončení gymnázia odešel studovat 
na právnickou fakultu do Prahy. Zde se zapojil jak do činnosti 
kulturní, tak politické. Po vypuknutí I. světové války společně 
s dalšími studenty rozšiřoval politické letáky vyzývající k rozbití 
Rakouska -Uherska. Za tuto činnost byl zatčen a uvězněn. V poli-
tickém procesu byl shledán vinným a odsouzen k trestu smrti. Ve 
vězení vážně onemocněl plicní chorobou a byl léčen ve vězeňské 
nemocnici v Aradu, kde se dočkal i konce války.
     Po dokončení právnického studia se stal advokátem ve věcech 
občanských a trestních. Otevřel si advokátní kancelář na Jezuitské 
ulici v Brně a stal se v krátké době uznávaným právníkem. Byl 
i veřejně činný v advokátní komoře a působil v představenstvu 
některých sportovních organizací, jako byl hokej, tenis a šachy. 
Byl i aktivním členem sociální demokracie. V průběhu II. světové 
války působil v protifašistické síti a pomáhal všude, kde mohl. 
     Pravidelně jezdil do Nedvědice, měl zde mnoho přátel. Nechal 
si zde postavit rekreační stavbu na Vejpustku s krásným výhledem 
na rodnou Nedvědici. Zásluhou Klementa Kutty byl postaven te-
nisový kurt ve Žlíbkách. Jeho zdravotní stav jako následek nemo-
ci z vězení se však postupně zhoršoval. I když po válce neúnavně 
dál právnicky pracoval, dostavily se další zdravotní komplikace. 
Své nemoci před sedmdesáti lety 3. srpna 1950 podlehl.  

Jiří Šmíd

Pohlednice Nedvědice z r. 1908 – nalevo panský dům č. 44, na-
pravo dům č. 29 (bývalá drogerie), Foto: archiv Antonína Špačka
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Oba kvetoucí kaštany  r. 2011
Foto: Petr Vejrosta

Kaštan  r. 2016
Foto: Petr Vejrosta

RAZÍTKO, PILA A LED

 Někteří mí kamarádi vědí, že jsem o něm chtěl psát 
už vícekrát. Nadpis by byl jasný: Strom hrdina. Proč? Něko-
lik týdnů po té, co byl 20. října 2012 zasazen jako náhrada za 
strom, který to místo na nádraží v Nedvědici zdobil dlouhá de-
setiletí, jej některý vandal poškodil. Olámal mu pupeny, které 
byly jasným důkazem toho, že mladý kaštan (jírovec pleťový? 
– nejsem botanik) žije a těší se na jaro, až bude mít listy a fo-
tosyntéza zajistí život v jeho dalším roce. S kamarádem jsme si 
často na téma „náš strom“ vyměňovali dojmy, tenkrát jsme se 
divili, jak může být někdo tak zlý a hloupý, že ublíží živému 
stromku, který se nemůže bránit.
 Zima přešla, čekali jsme, jak se mladík jírovec zacho-
vá. Někteří jedinci jsou silní a mezi ně patřil rozhodně ten náš 
stromek. S těžkým ublížením si kupodivu poradil – o něco poz-
ději než by to bylo za běžných okolností, ale přece jen se listy 
objevily. Kaštan žije!
 Netrvalo však dlouho a našel se další člověk pitomec. 
Těžko se hledají slova, která mohou výstižně charakterizovat 
někoho, kdo ublíží bezbrannému malému stromku. Tentokrát 
byl plamenem ožehnut kmen. Pěkně kolem dokola, žádné ná-
hodné ožehnutí z nepozornosti. Bylo to cílené ublížení kmeni, 
který měl v průměru sotva dva centimetry. I tento atak jíro-
vec přežil a zase povyrostl. Právě v tom období jsem se vážně 
zabýval tím, že o stromu napíšu. Strom hrdina – nadpis jsem 
měl, obsah by byl jasný. Jenže jsem neměl odvahu případný 
text zveřejnit, vždyť hloupost, závist nebo nevím, jaké další 
vlastnosti by právě článek mohl povzbudit hlupáky k dalšímu 
ubližování stromku.
 Často jsme s kamarádem u stromku stávali a těšili se 
z jeho zdraví. Tak těžká ublížení překonal a daří se mu! Mladík 
v plné síle.
 Děj však pokračuje. Na světě je projekt na opravu ná-
dražní budovy v Nedvědici. Dostal se ke mně na jaře 2018. 
Oprava nádražní budovy. No to zní přece dobře, kdo by nebyl 
rád, že ta krásná sto roků stará budova se dočká opravy? Že 
by bylo lepší za tytéž peníze udělat pořádná nástupiště, a hlav-
ně zbudovat nový příchod kolem kolejí od přejezdu (spadne to 
celé za pět let, za deset, nebo už napřesrok?), tak to vidím já, 

možná by mě však někdo přesvědčil, že se ve věci naléhavosti 
oprav mýlím.

 Hned jsem si nevšiml. Projekt, jak je na výkresu vidět, 
zachovává ráz stávající budovy, vše vypadá, že oprava bude 
provedena citlivě. V létě (2018) jsem se k výkresu v mailu vrá-
til. Něco mně stále „nesedělo“. Jasně, chybí jeden strom! Mož-
ná je to jen nezávazná ilustrace, možná se někdo spletl. Když 
zachovat ráz nádraží, tak se dvěma stromy přece!
 Jenže projektant se nespletl. S malým stromkem se pro-
stě nepočítá. V každém případě se mu stále dařilo, byl v dobré 
kondici. Snad ti, kdo o úpravách kolem budovy rozhodovali, 
dostali rozum a zvítězil cit k živému, k tradici. Ukázalo se však, 
že můj optimismus vůbec nebyl na místě. Bylo příjemné letní 
ráno 2019. Den lákal k výletu. Ráno jsem jel (vlakem) do Brna 
– stromek je na místě, fajn. V jedoucím vlaku je někdy zprávu 
na mobilu možné snadno přeslechnout. Při návratu z Brna jsem 
ale sms nepřeslechl. Píše kamarád. Ano, ten, o němž se v člán-
ku několikrát zmiňuji. Copak by rád? Krátká sms sděluje, že 
dnes před polednem strom padl. Je pryč. Nedostal šanci k ži-
votu. Jaký mohl být důvod? Kdo o tomto činu rozhodl? Našly 
by se i další otázky, ale ať by odpovědi byly jakékoliv, strom-

ku by stejně nepomohly. I kdyby 
těch důvodů byly desítky (neumím 
jediný vymyslet ani náhodou) 
k tomu, že zdravý jírovec na tom 
místě být nemůže, mohl přece po-
kračovat ve svém životě na místě 
jiném – mladý stromek lze přece 
přesadit. Stačilo jen přemýšlet, se 
stromem cítit, mít dobrou vůli.
 Když jsem se dověděl o tom, 
že se nádraží bude opravovat, měl 
jsem docela radost. Dnes, krátce 
po dokončení prací, mám ale poci-
ty poněkud smíšené. Ostatně: Po-
hybovali jste se na těch nádražních 
šikminách letos v zimě v čase, kdy 
bylo náledí?

Petr Vejrosta
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ZA MILOŠEM NEČOU

Foto: Antonín Špaček

Foto: archiv rodiny Nečovy

 O Miloši Nečovi jsem psal už několikrát. Texty se tý-
kaly jeho umělecké a vystavovatelské činnosti, samozřejmě 
i jeho života. Dnes se mně do psaní příliš nechce. Psát ohléd-
nutí za životními úspěchy bývá příjemné, jenže psát ohlédnutí 
za celým životem má zvláštní příchuť. Nicméně život pana 
Neči se 6. ledna 2020, krátce před jeho 85. narozeninami, uza-
vřel, a tak píšu.
 Budou to spíše dojmy než životopis. V Nedvědici jsme 
potkávali pana Neču poměrně často. Uvědomuji si, že jsem ho 
snad nikdy nepotkal, aniž by se neusmíval. Ano, úsměvem už 
zdáli vysílal signál pro pohodu, radost. A podle toho, kolik 
jsme měli času, povídal. Něco chtěl sdělit, na něco se ptal. 
Myslím, že podobně ho vnímá mnohem více spoluobčanů.
 Vzpomínám – kolik mně mohlo být, deset? – jak Mi-
loš jezdíval na motorce. Často jsem tehdy chodíval kolem Ne-
čových k tetě a potkával jsem mladíka (tehdy se jezdilo bez 
přilby), jak nezvykle rychle proháněl motocykl po rovince ke 
kaštanům, tam se otočil a jel zase zpátky, vrátil se před dům, 
kde s rodiči bydlel, a někdy vyjel hned znovu. Pravda, provoz 
na silnicích byl tehdy možná desetinový proti dnešnímu, tak 
to šlo. Jindy měl motocykl Jawa před domkem, vedle na zemi 
měl deku, Miloš ležel a něco na stroji opravoval, ladil, jindy 
motorku leštil, no miloval ji a užíval si ji. Později se stejným 
zápalem opečovával svoje auta. Motorismus byl jednou z jeho 
celoživotních zálib.
 Miloš Neča tvoříval plakáty, které se občas objevily 
na plotě před sokolovnou, někde na městečku i jinde. Zvaly na 
hokej, jindy na ples. Byly vyvedeny tak poutavě a zajímavě, že 
nebylo možné je přehlédnout.
 Asi nejvíce spoluobčanů vnímá pana Neču jako fo-
tografa. Fotografii se věnoval sice od dětství, ale v takovém 
rozsahu, jak ho v této roli známe, začal fotografovat až v poz-
dějším věku. Celá řada výstav (v Nedvědici, Bystřici nad Pern-
štejnem, Tišnově, Žernůvce) mohla každého vnímavého člově-
ka přesvědčit o tom, že Miloš Neča byl mimořádně citlivým, 
vnímavým a šikovným člověkem, který navíc tyto vlastnosti 
uměl uplatnit třeba právě při fotografování.
 Celý život pracoval v místním závodě MEZ, a tak lze 

bez nadsázky říci, že Nedvědici a nejbližší okolí znal tak dobře 
jako málokdo. Znal lidi, znal místopis, mnohé z historie.
 Vrátím se ještě k fotografiím. Vítal jsem, že pan Neča 
byl na výstavách svých fotografií často přítomen. Vždycky mě 
zajímalo, co konkrétního na fotkách je. Jistě, většinou jsem 
krajinu a zobrazená místa poznával, ale přece jsem někdy ne-
věděl. A většinou mě Miloš překvapil: „Víš, po té cestě jsi 

šel mnohokrát, určitě to tam znáš. Ale fo-
til jsem tak, že jsem stál deset metrů vedle 
cesty!“ To byla jedna z fint, která dělala 
jeho fotky zajímavými.
 Miloš Neča rád povídal o svých nej-
bližších – manželce Zdeně, dětech, vnouča-
tech. Měl radost, když o nich mohl povědět 
cokoliv pěkného. Však ve své rodině měl 
dobré zázemí. Rád vzpomínal i na rodiče, 
někdy zmínil i „kulišárny“, které měl na 
svědomí Milošův tatínek Bohumil Neča.
 Život pana Miloše Neči se uzavřel. 
Pokud jste, milí čtenáři, přečetli článek 
celý, nepochybuji, že těm, kdo jste ho zna-
li, se během čtení vybavily další vzpomín-
ky. Vzpomínejme v dobrém.

¨

Petr Vejrosta
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 Příměstské tábory v centru Freedom Art už mají svoji tra-
dici. Letošní první tábor byl ale trochu jiný než všechny ostatní. 
Poprvé jsme se sešli v době jarních prázdnin. Celý týden se nesl 
v duchu hvězd, souhvězdí, planet a nekonečného vesmíru. Protože 
se vždy snažíme, aby zábava a hry byly provázány se získáváním 
nových vědomostí, propojil se program s rozmanitými oblastmi po-
znávání. Během celého týdne jsme objevovali souhvězdí, která na 
obloze můžeme spatřit, a vyprávěli si o tom, podle čeho dostala sou-
hvězdí svoje jména. Nepostradatelnou pomůckou tak pro nás celý 
týden byly Staré řecké báje a pověsti, které tyto příběhy vyprávějí. 
Nezapomněli jsme ani na znamení zvěrokruhu a děti s nadšením 
poslouchaly příběhy o znameních, ve kterých se narodily. V rámci 
her si děti prošly bájné bludiště, snažily se přelstít draka hlídajícího 
jablka v zahradě Hesperidek a rozluštily tajemství Ariadniny nitě. 
V souhvězdích jsme také našli inspiraci pro originální divadelní 
představení, které si děti samy sestavily a sehrály pro své kamarády. 
V závěru týdne si každý vytvořil souhvězdí s vlastní bájí vyprávějící 
příběh o tom, jak se dostalo na oblohu. V pátek nás čekal již tradič-
ní výlet a nemohl být nikam jinam než do Hvězdárny a planetária 
Brno, kde jsme zhlédli krásny 3D animovaný film, ze kterého jsme 
se dozvěděli spoustu nových a zajímavých informací.
 A tak jsme celý týden, kterým se prolínalo téma Astro-
nomia, v planetáriu zdárně zakončili. Už teď jsou v plném proudu 
přípravy na tři turnusy letních táborů. A my se už nyní těšíme na 
spousty nových zážitků a dobrodružství. 
 Všechny příměstské tábory jsou realizovány za přispění z  
podpory ESF EU v rámci operačního programu Zaměstnanost. 
  

Kristýna Čermáková

 Dost možná bych víc než nadpis ani psát nemusel, že? Vše 
při starém jako už tolikrát! Rozhodnout se a jít. Ne náhodou jsem 
si teď vzpomněl na jednoho kamaráda. Byl o maličko starší, znali 
jsme se už ze školky a pak jsme se v Nedvědici celé roky potkávali. 
„Peťo, jak to děláš, že pořád někam chodíš, běháš?“ ptal se mě před 
časem při náhodném setkání. A pokračoval, vlastně mě ani nepustil 
ke slovu: „Já jsem si taky řekl, že budu každý den chodit. Pěkně pod 

Horou, tam chodí víc lidí, někoho potkám, pěkná procházka. A tak 
jsem se rozhodl, že půjdu už zítra. Probudil jsem se, bylo pěkné 
ráno. Tak dnes už jdeš, řekl jsem si! Ale představ si, já jsem nešel!“
 Ano, na začátku musí být chuť vydat se. Pochod pro ve-
řejnost Za krásami okolí Nedvědice je dobrou příležitostí k pohybu, 
k setkání s kamarády, známými. Kam se letos mohou turisté vypra-
vit? Nutno uvést, že jsem letos jen obtížně hledal trasy, abych účast-
níky pochodu nezavedl do míst, kde bude probíhat těžba dřeva, kde 
je příliš bláta od aut, která dřevo svážela. A tak se vypravíme na 
levý břeh řeky Svratky, do Sýkořského lesa, na delších trasách až 
k Rozseči, Olešnici. Ono se těží prakticky všude, ale zde se mi to 
zdá nejméně bolavé.
 Prezentace i start budou tradičně v nedvědické sokolovně, 
jedna trasa startuje v Doubravníku na nádraží. Už po třetí je jedna 
trasa s Českým rozhlasem Brno. Kdo by nechtěl jít pěšky, může i na 
kole, cyklotrasy jsou v nabídce už nejméně dvacet roků. Výběr tras 
je tedy bohatý. Ještě tak nahlédnout na www.nedvedice.cz, tam jsou 
podrobné propozice i s popisy.

Petr Vejrosta

JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V NEDVĚDICI

PO SEDMAČTYŘICÁTÉ 25. DUBNA 2020

Za krásami okolí Nedvědice - duben 2019
Foto: Petr Vejrosta

Foto: Kristýna Čermáková

Foto: Terezie Čermáková
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 V minulém čísle našeho Zpravodaje jsme se rozloučili 
s rodinou Josefy a Viléma Mittrowských, jež sehrála významnou 
roli v dějinách Pernštejnského panství i hraběcího rodu, který právě 
Vilémem vstoupil na hrad a získal celé panství. Po Vilémově úmrtí 
v roce 1827 nastupuje Vladimír hrabě Mittrowský, kterého budeme 
uvádět jako Vladimíra I. Jeho oficiální tituly zněly: svobodný pán 
z Nemyšle, c. a k. skutečný tajný rada a komoří, c. a k. major mimo 
službu, velkokřižník cís. rak. řádu Františka Josefa, rytíř řádu že-
lezné koruny III. třídy, komandér papežského řádu sv. Řehoře, do-
životní člen vysoké panské sněmovny rakouské říšské rady. 
 Vladimír I. se narodil 17. 6. 1814. Byl významným 
a vzdělaným moravským šlechticem a představitelem či patronem 
mnoha institucí a spolků. Není bez zajímavosti, že jeho vychova-
telem byl na Rožínce v letech 1826 - 1828 později významný mo-
ravský historik Antonín Boček, rodák bystřický. Hrabě dal pečlivě 

opravit hrad Pernštejn a učinil jej pohodlně obytným. Do uprave-
ných prostorů paláce převezl knihovnu a přírodovědné sbírky po 
Janu Nepomukovi Mittrowském a vybavil lovecký pokoj s trofe-
jemi. Nechal zbudovat sál spiklenců a na jeho stropě dal nama-
lovat 24 šlechtických erbů účastníků stavovského povstání jako 
poctu svému předkovi Jindřichu Mitrovskému, který se povstání 
zúčastnil. V letech 1827 až 1842 nechal postupně přestavět dvůr 
a lihovar v Bořinově u Nedvědice, na svoji dobu velmi zajímavou 
stavbu. V roce 1844 se Vladimír I. hrabě Mittrowský oženil s An-
tonií Josefou hraběnkou z Dietrichsteinu - Proskau, žijící na zámku 
Sokolnice. Ditrichštejnové získali Sokolnické panství v roce 1705. 
Tvořilo je 6 vesnic: Horákov, Kobylnice, Ponětovice, Sokolnice, 
Telnice a část Jiříkovic. Od roku 1813 patřilo toto panství Františku 
Xaveru hr. Dietrichsteinovi - Proskau, který neměl mužského po-
tomka. Majetek zdědily jeho tři dcery: Marie Terezie, Tereza Fran-
tiška a Antonie Josefa. Sokolnické panství získala právě Antonie 
provdaná za Vladimíra I. hraběte Mittrowského.
      Vladimír I. hrabě Mittrowský měl s Antonií dva syny, 
Františka a Arnošta. Hraběnka Antonie zemřela nečekaně v roce 
1847 v Benátkách. Vladimír I. Mittrowský byl jako rytmistr císař-
ských kyrysníků v revolučním roce 1848 povolán do Vídně. Je-

jich synové František (*1845) a Arnošt (*1847) Mittrowští přejali 
v roce 1850 smlouvou celé panství sokolnické. V roce 1875 po 
smrti Františka († 2. 5. 1875) ve věku 30 roků a Arnošta († 14. 10. 
1875) ve věku 28 roků byly Sokolnice intabulovány, tedy zapsány 
hraběti Vladimíru I. Získal tím ekonomicky velmi hodnotné pan-
ství, které spolu s Rožínkou, Bystřicí a Pernštejnem vytvořilo osu 
rodového majetku Mittrowských a ekonomicky dobře fungovalo. 
Hospodářské centrum všech panství proto přenesl do Sokolnic. 
K Sokolnicím patřilo od roku 1857 i bývalé panství Hajany, ležící 
mezi Modřicemi a Ořechovem u Brna.
      Za Vladimíra I. hraběte Mittrowského zanikla vrchnos-
tenská správa (patrimoniální) a v r. 1850 začínají fungovat obecní 
samosprávy dle nové rakouské ústavy. Ne se vším hrabě souhlasil, 
ale obce podporoval a nevytvářel problémy, které byly na mnoha 
jiných bývalých panstvích.

   Vladimír I. se oženil podruhé s Julií hr. Salis - Zizers 
v Brně v roce 1850. Hraběnka se narodila r. 1832 a vdávala se tedy 
mladá, osmnáctiletá. Pocházela z významné šlechtické rodiny. Její 
sestra se provdala do Polska za šlechtice Ledóchowského. Jejich 
dcera Marie Terezie byla prohlášena za svatou, další dcera Uršula 
za blahoslavenou a syn byl komturem Jezuitského řádu. Julie byla 
kmotrou praporu nedvědických hasičů v roce 1878, dohlížela na 
dokončení vodovodu pro obec Chlébské a velmi podporovala chu-
dé na svém panství. 
 Děti Vladimíra I. Mittrowského z druhého manželství: Te-
rezie Julie Mittrowská se narodila v roce 1851, zemřela roku 1874 
ve věku 23 let. Druhou dcerou byla Josefina Julie Mittrowská, na-
rozená 1852 v Brně. V roce 1877 se v Sokolnicích provdala za Hu-
berta Karla Fontaine et D´Harnoncourt - Unverzagt a přestěhovali 
se na zámek Hajany. Zemřela ve 33 letech ve Vídni roku 1885. 
Třetí dcerou byla Emma Julie Mittrowská, narozená roku 1854, 
která zemřela devatenáctiletá roku 1873. Jediný syn Vladimír II. se 
narodil 24. 7. 1864 a byl pokračovatelem rodu. Čtvrtou dcerou byla 
Marie Alfonsie Mittrowská, narozená roku 1867 v Brně. Provdala 
se v Sokolnicích roku 1899 za Markuse Heinricha von Bombelles 
a odešli na jeho zámek Opeka v městě Osijek v Chorvatsku. Ze-

Poslední majitelé Pernštejna
VLADIMÍR I. HRABĚ MITTROWSKÝ

Vladimír I. Mittrowský

Mittrowští – František, Arnošt, 
Josefa Julie, Terezie Julie a 

Emma Julie
Julie Mittrowská, 
roz. Salis Zizers



17

mřela ve Vídni v roce 1917 a manžel v Opece 1912. Pátá dcera Ju-
liana Františka Mittrowská se narodila v Sokolnicích 23. 10. 1871 
a tam měla také roku 1889 svatbu s Hubertem Karlem Fontaine et 
D´Harnoncourt - Unverzagt, který byl do roku 1885 manželem její 
sestry Josefiny Juliany, jež v tom roce zemřela. Ona sama zemřela 
v roce 1936 v rakouském Grazu, kde s manželem bydleli.           
      Zřejmě to byly velké zásluhy Vladimíra I. hraběte Mittrowského 
o Moravu i krásný vzhled zámku, že se v Sokolnicích 21. září 1862 
zastavil císař František Josef I. a strávil zde dvě noci, což byla v té 
době jistě velká pocta. Vladimír I. byl samozřejmě velkým přítelem 
honů. V archivu Jendy Minaříka existuje foto z lovu na drobnou 

zvěř na Pláňavě nad Doubravníkem. Hrabě Vladimír I. zde podle 
tradovaných vzpomínek pamětníků střelil rovných 100 bažantů. 
      Vladimír I. podporoval kvalitní práce v železárnách a nechal 
v přístavbě pernštejnského kostela Povýšení sv. Kříže v Doubrníku 
zřídit hrobku s použitím nedvědických mramorů. Byla stavěna od 
roku 1865 a v roce 1867 vysvěcena šestým brněnským biskupem, 
kterým byl Mons. ThDr. Jan Antonín Arnošt hrabě Schaffgotsche 
(1804 - 1870). Vladimír I. hrabě Mittrowský zemřel v roce 1899. 

Jiří Šmíd

Mittrowští – František, Arnošt, Josefa Julie, 
Terezie Julie a Emma Julie Vladimír I. Mittrowský

Hon na Pláňavě – r. 1885 
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SK PERNŠTEJN NEDVĚDICE - ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ - JARO 2020

MUŽI - I.B třída sk. B

DOROST starší / mladší - Moravskoslezská divize, sk. D

ŽÁCI starší/mladší - krajská soutěž

PŘÍPRAVKA starší/mladší - krajský přebor

kolo den datum čas utkání

15. sobota 21.03.20 15.00 Rudíkov - Nedvědice

16. sobota 28.03.20 15.00 Nedvědice - Stonařov

17. neděle 05.04.20 15.30 Velký Beranov - Nedvědice 

18. sobota 11.04.20 15.30 Nedvědice - Polná B

19. sobota 18.04.20 16.00 Nedvědice - FŠ Třebíč

20. neděle 26.04.20 16.00 Jaroměřice n. R. - Nedvědice

21. sobota 02.05.20 16.30 Nedvědice - Přibyslavice

22. sobota 09.05.20 16.30 Bohdalov - Nedvědice

23. sobota 16.05.20 16.30 Nedvědice -  Stařeč

24. neděle 24.05.20 16.30 Luka nad Jihlavou - Nedvědice

25. sobota 30.05.20 16.30 Nedvědice - Mor. Budějovice

26. sobota 06.06.20 16.30 Hamry - Nedvědice

14. sobota 13.06.20 16.30 Nedvědice - Velká Bíteš B

kolo den datum čas utkání

16. sobota 14.03.20 10.00 / 12.15 Kyjov - Nedvědice

17. neděle 22.03.20 12.45 / 15.00 Nedvědice - Sparta Brno

18. sobota 28.03.20 10.00 / 12.30 Pelhřimov - Nedvědice

19. sobota 04.04.20 13.15 / 15.30 Nedvědice - Svratka Brno

20. sobota 11.04.20 10.30 / 12.45 Hodonín - Nedvědice

21. neděle 19.04.20 10.30 / 12.45 Humpolec - Nedvědice

22. neděle 26.04.20 13.45 / 16.00 Nedvědice - Velké Meziříčí

23. neděle 03.05.20 10.00 / 12.15 Havlíčkův Brod - Nedvědice

24. sobota 09.05.20 14.15 / 16.30 Nedvědice - FŠ Třebíč

25. sobota 16.05.20 10.30 / 12.45 Žďár n. S. - Nedvědice

30. středa 20.05.20 15.30 /17.45 Nedvědice - Znojmo

26. neděle 24.05.20 14.15 / 16.30 Nedvědice - Vysočina Jihlava

27. neděle 31.05.20 14.15 / 16.30 Kohoutovice - Nedvědice

28. neděle 07.06.20 14.15 / 16.30 Nedvědice - Líšeň B

29. neděle 14.06.20 10.30 / 12.45 Břeclav - Nedvědice

kolo den datum čas utkání

10. neděle 12.04.20 9.30/11.30 Nedvědice - Kamenice n. L.

11. neděle 19.04.20 10.00/12.00 Třešť/Kostelec - Nedvědice

12. sobota 25.04.20 9.30/11.30 Nedvědice - Rantířov

13. sobota 02.05.20 9.00/11.00 Měřín - Nedvědice

14. neděle 10.05.20 9.30/11.30 Nedvědice - Telč

15. sobota 16.05.20 9.30/11.30 Nedvědice - Žirovnice/Počátky

16. sobota 23.05.20 9.30/11.30 Nedvědice - Pacov

17. sobota 30.05.20 9.30/11.30 Nedvědice - Přibyslav

18. sobota 06.06.20 10.45/9.00 Ždírec n. D. - Nedvědice

kolo den datum/hřiště čas utkání

9. sobota 11.04.20 14.20 Bedřichov - Bystřice/Nedvědice

v Polné 15.40 Polná - Bystřice/Nedvědice

10. sobota 18.04.20 lis.20 Nové Město - Bystřice/Nedvědice

v Třebíči FŠ pro.40 FŠ Třebíč - Bystřice/Nedvědice

11. neděle 26.04.20 10.00 Bystřice/Nedvědice - Velká Bíteš

v Nedvědici

12. pátek 01.05.20 říj.20 Velké Meziříčí - Bystřice/Nedvědice

v Jihlavě lis.40 Vysočina Jihlava - Bystřice/Nedvědice

13. neděle 10.05.20 10.00 Bystřice/Nedvědice - Pelhřimov

v Bystřici pro.40 Bystřice/Nedvědice - Havlíčkův Brod

14. neděle 17.05.20 říj.20 Žďár n. S. - Bystřice/Nedvědice

v Náměšti lis.40 HFK Třebíč/Náměšť - Bystřice/Nedvědice

15. neděle 24.05.20 10.00 Bystřice/Nedvědice - Humpolec/Speřice

v Bystřici 12:40 Bystřice/Nedvědice - Chotěboř

16. sobota 30.05.20 říj.20 Pelhřimov - Bystřice/Nedvědice

v Havl.Brodě lis.40 Havl. Brod - Bystřice/Nedvědice

Případní zájemci o zhlédnutí venkovních utkání družstev dorostu a žáků mohou využít omezený počet volných míst v autobuse a 
cestovat s námi. Odjezd vždy od fotbalového hřiště, čas odjezdu sdělí trenéři jednotlivých družstev.
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Dorost starší 19. 10. 2019
Vpředu leží: Tomáš Kolbábek
Dole zleva: Pavel Vejrosta, Pavel Humpola, Jan Sytař, Matyáš Pivovarčík, Marek Pivovarčík, Vojtěch Haviger, 
Pavel Baksa, Petr Vejrosta
Stojí zleva: Pavel Procházka, Jan Konečný, Jiří Humpolec, Roman Sluka, Pavel Pokorný, Petr Sýkora, Petr 
Sytař, Radek Švestka, Jiří Fabián             Foto: Pavel Vejrosta
 

Žáci mladší 1. 9. 2019
Vpředu zleva: Radim Hájek, Radim Lepka, Petr Holánek, Jakub Réman, Tomáš Přikryl, Lukáš Ondra
Vzadu zleva: Radomír Hájek, Matěj Jaroš, Lukáš Farkaš, Jan Humpola, Tomáš Litoborský, Tomáš Navrátil, 
Martin Kocourek             Foto: Jan Litoborský



ŠKODA

FABIA
již od 229 000 Kč

Ilustrativní fotografie

MODEL ŠKODA FABIA JEŠTĚ VÝHODNĚJI! 

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu   
ŠKODA FABIA: 4,5–4,8 l/100 km, 102–109 g/km

Vyberte si z naší široké nabídky vozidel ŠKODA FABIA včetně akčního modelu FABIA 125 let. 
Cenové zvýhodnění až 45 000 Kč při nákupu v hotovosti. 

Navštivte nás a zjistěte více o této nabídce. 

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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


