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SLOVO STAROSTY

Foto: Antonín Špaček

 

Vážení a milí spoluobčané,
 nyní čtete třetí číslo nedvědického Zpravodaje. Jsem rád, že 
mohu začít pozitivněji než v minulém vydání, kdy se nejvíce řešil ko-
ronavirus. Tentokrát tedy na začátek pozitivní zpráva. Nečekaně nám 
byla schválena dotace na opravu všech tří pater sociálního zařízení 
v budově C základní školy. Jsem za to velmi rád, neboť stav těchto 
prostor byl téměř havarijní. Celý projekt je spolufinancován Minister-
stvem financí, a to ve výši 90 procent. S rychle nastalou situací, kdy se 
muselo začít s rekonstrukcí co nejdříve, byl spojený i odklad zahájení 
školního roku. Chápu, že pro řadu rodičů to byla nepříjemná kompli-
kace, ovšem šlo nám především o bezpečnost žáků. Díky tomuto posu-
nutí „začátku školy“ se podařilo zvládnout nejvíce demoličních prací, 
které by se za přítomnosti dětí realizovat nemohly. 
 V minulém čísle jsem zmiňoval rekonstrukci tělocvičny. 
V době vydání tohoto Zpravodaje je již dokončena a plně vyu-
žívaná jak dětmi v hodinách tělocviku, tak i širokou veřejností. 
Nově lze prostor využít i pro hraní badmintonu. Případní zájem-
ci o pronájem prostor tělocvičny se mohou obrátit na vedení ZŠ 
a MŠ Nedvědice. Během prázdnin jste měli možnost nahlédnout 

do zrekonstruovaného prostoru sportoviště v rámci dne otevře-
ných dveří. Ten proběhl v pátek 21. srpna.
 Další nově přiznanou dotací je projekt na rekonstrukci 
dětského hřiště u obchodního domu. Děti společně s rodiči se tak 
můžou těšit na nové vyžití, atrakce a na příjemné opravené pro-
středí. Spolu s novým hřištěm vznikne u obchodního domu i jedna 
novinka v Nedvědici. Zároveň s dotací na hřiště byla schválena 
i dotace na projekt Jedlá zahrada jako učebna. Ta vznikne v okolí 
dětského hřiště směrem k areálu bývalého zimního stadionu. 
 V projektu výstavby druhé etapy chodníku mezi Nedvě-
dicí a Černvírem došlo k dalšímu posunu. Na základně výběrové-
ho řízení byla vybrána firma, s kterou byla následně podepsána 
smlouva, a vlastní realizace proběhne do konce letošního roku. 
Projekt je z velké míry financován z dotačních prostředků.
 Na závěr mi dovolte jedno poděkování. V rámci oslav 
145. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Nedvědice mi byl 
předán finanční dar pro místní hasiče od pana RNDr. Pavla Horkého 
ve výši 145 tisíc korun. Za tento skutek mu srdečně děkuji.
 Všem bych vám chtěl popřát krásné babí léto prožité ve 
zdraví a v pohodě. Užívejte si posledních teplých dnů a těšme se 
na pěkné roční období, zalité pestrými barvami.

Petr Konečný
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INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE NEDVĚDICE

Od posledního vydání Zpravodaje zasedala Rada městyse Nedvě-
dice celkem 9 x a projednala následující záležitosti:

RMN schválila:
1. Strategický plán rozvoje městyse Nedvědice včetně Akčního 

plánu na roky 2019 – 2021.
2. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského 

kraje na realizaci projektu Zkvalitnění služeb informačního 
centra v Nedvědici.

3. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kra-
je na realizaci projektu “Podpora rodinné a seniorské politiky 
na úrovni obcí – Klub seniorů v Nedvědici 2020“.

4. smlouvu o zřízení věc. břemene č.: NM-014330056440/001 
na “VN73 p. Pernštejn Hrad stav. Úpr. VN – TS (sloupové 
trafostanice vedení VN, zemního kabelového vedení NN)“.

5. smlouvu o zřízení věcného břemene č.: 1030036312/005 na 
“Nedvědice, přel. NN železniční přejezd“.

6. smlouvu o partnerství s DSO Tišnovsko na projekt “Předchá-
zení vzniku odpadů na Tišnovsku“.

7. rozpočtové opatření číslo 6/2020.
8. odpisový plán ZŠ a MŠ Nedvědice, příspěvkové organizace 

Nedvědice na rok 2020 – změna k 1. 6. 2020.
9. zvýšení příspěvku na provoz ZŠ a MŠ Nedvědice, příspěvko-

vé organizace Nedvědice – na odpisy o částku 10 473,72 Kč.
10. pronájem sokolovny pro SK Pernštejn Nedvědice, z.s. v ter-

mínu 22. -  24. 1. 2021 a zároveň schvaluje prominutí poplat-
ku za pronájem.

11. pronájem obřadní síně a dvorku v domě č. p. 32 spolku 
ROSPUK, z. s. za účelem realizace představení Sousedského 
divadla v termínu 21. 6. 2020 a zároveň schvaluje prominutí 
poplatku za pronájem.

12. pronájem sokolovny pro Freedom Art, z.s. v termínu 
23. - 25. 10. 2020 na akci Sousedské posezení u cimbálu a zá-
roveň schvaluje prominutí poplatku za pronájem.

13. prominutí nájemného paní Alexandře Kolbábkové provozovny 
kadeřnictví - Nedvědice 103 za měsíce březen – květen 2020.

14. podporu z rozpočtu městyse Nedvědice pro ROSPUK, z. s. 
na představení divadla Studio DAMUZA ve výši 5 000,- Kč 
a zároveň schvaluje smlouvu.

15. podporu z rozpočtu městyse Nedvědice pro Odbor klubu českých tu-
ristů Nedvědice ve výši 4 000,- Kč a zároveň schvaluje smlouvu.

16. podporu z rozpočtu městyse Nedvědice pro SDH Pernštejn 
na koupi přívěsného vozíku ve výši 15 000,- Kč a zároveň 
schvaluje smlouvu.

17. podporu z rozpočtu městyse Nedvědice pro SDH Nedvědice na 
činnost spolku ve výši 15 000,- Kč a zároveň schvaluje smlouvu.

18. podporu z rozpočtu městyse Nedvědice pro SDH Nedvědice 
na 5. ročník “Dne hasičů v Nedvědici“ a 145. výročí založení 

sboru ve výši 20 000,- Kč a zároveň schvaluje smlouvu.
19. podporu z rozpočtu městyse Nedvědice pro SDH Nedvědi-

ce na akci 1. ročník Drakiády ve výši 1 500,- Kč a zároveň 
schvaluje smlouvu.

20. podporu z rozpočtu městyse Nedvědice pro ZO českého za-
hrádkářského svazu Nedvědice na zájezd ve výši 5 000,- Kč 
a zároveň schvaluje smlouvu.

21. podporu z rozpočtu městyse Nedvědice pro Svaz tělesně po-
stižených v České republice z. s. místní organizace Nedvědice 
na akci zájezd do divadla a za kulturními památkami ve výši 
5 000,- Kč a zároveň schvaluje smlouvu.

22. podporu z rozpočtu městyse Nedvědice pro 1. RK Nedvědice 
na akci “Dětské rybářské závody“ ve výši 10 000,- Kč a záro-
veň schvaluje smlouvu.

23. podporu z rozpočtu městyse Nedvědice pro 1. RK Nedvědice na 
spotřební zboží ve výši 3 000,- Kč a zároveň schvaluje smlouvu.

24. podporu z rozpočtu městyse Nedvědice pro ZpěvAhra o.s., 
Nedvědice ve výši 15 000,- Kč a zároveň schvaluje smlouvu.

25. podporu z rozpočtu městyse Nedvědice pro Kristýnu Čermá-

kovou na akci Noc s Andersenem ve výši 2 500,- Kč a záro-
veň schvaluje smlouvu.

26. podporu z rozpočtu městyse Nedvědice pro spolek Společenské, 
kulturní a sportovní aktivity Nedvědice, z. s. (SkasaN) na akci III. 
Adventní trhy ve výši 20 000,- Kč a zároveň schvaluje smlouvu.

27. podporu z rozpočtu městyse Nedvědice pro spolek Společenské, 
kulturní a sportovní aktivity Nedvědice, z. s. (SkasaN) na spotřeb-
ní zboží ve výši 3 000,- Kč a zároveň schvaluje smlouvu.

28. pronájem sokolovny pro Freedom Art, z.s. v termínu 
22. 8. 2020 na akci “Blešák“ a zároveň schvaluje prominutí 
poplatku za pronájem.

29. pronájem sokolovny pro Freedom Art, z.s. v termínu 
15.  – 16. 12. 2020 na akci Vánoční koncert a zároveň schva-
luje prominutí poplatku za pronájem.

30. pronájem sokolovny pro ZpěvAhra z.s., v termínu 17. 12. 2020 
na akci Vánoční představení Nedvědického pěveckého sbo-
ru – Cvrčci společně s vystoupením místního Klubu seniorů 
a zároveň schvaluje prominutí poplatku za pronájem.

31. pronájem sokolovny pro SDH Nedvědice v termínu 
12. 9. 2020 za účelem schůze SDH Nedvědice a zároveň 
schvaluje prominutí poplatku za pronájem.

32. příkazní smlouvu číslo: 20034/VZ mezi městysem Nedvědi-
ce a DSO Tišnovsko na administraci veřejné zakázky malého 
rozsahu na projekt “Stavební úpravy sanitárního zařízení – 
budovy C, ZŠ a MŠ Nedvědice“.

33. na základě doporučení hodnotící komise ze dne 10. 8. 2020 
výsledek výběrového řízení na zakázku “Stavební úpravy 
sanitárního zařízení – budovy C“ ZŠ a MŠ Nedvědice, pří-
spěvkové organizace a pověřuje starostu k podpisu smlouvy 

Původní stav WC v budově C ZŠ
Foto: Petr Konečný

Den otevřených dveří tělocvičny
Foto: Petr Konečný

Průběh rekonstrukce WC v budově C ZŠ
Foto: Petr Konečný
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o dílo s uchazečem Stavební společnost V&K s.r.o., K Ochozi 
1406, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ: 48910961.

34. zveřejnění záměru prodeje části parcely č. 109/5 v k. ú. Ned-
vědice pod Pernštejnem.

35. zveřejnění záměru prodeje části parcely č. 29/12 v k. ú. Ned-
vědice pod Pernštejnem.

36. zveřejnění záměru prodeje části parcely č. 23/1 v k. ú. Pernštejn.

RMN zrušila
1. k 30. 6. 2020 Komisi Zpravodaje.

RMN zřídila
1. od 1. 7. 2020 Komisi pro komunikaci (KPK) a zároveň volí 

předsedu komise KPK paní Bc. & Bc. Evu Zemanovou a dále 
volí členy komise KPK: Dr. Jiřího Šmída, Ing. Antonína 
Špačka, Mgr. Radima Mareše a Mgr. Ivu Štouračovou.

RMN vzala na vědomí:
1. vyjádření k žalobě Kateřiny Jouklové, bytem Homole u Panny 1.
2. záznam o provedení prověrky nad stavem BOZP ZŠ a MŠ 

Nedvědice, příspěvkové organizace Nedvědice.
3. 1. směrnici o hospodaření s rozpočtem od zřizovatele ZŠ 

a MŠ Nedvědice, příspěvkové organizace Nedvědice.
4. 9. směrnici pro inventarizaci majetku, závazků ZŠ a MŠ Ne-

dvědice, příspěvkové organizace Nedvědice.

5. 7. směrnici evidence majetku ZŠ a MŠ Nedvědice, příspěvko-
vé organizace Nedvědice.

6. protokol o výsledku následné veřejnosprávní finanční kontroly na 
místě a kontroly hospodaření u příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 
Nedvědice, příspěvkové organizace Nedvědice, IČO: 43380107 
ze dne 29. 5. 2020, včetně přijatých nápravných opatření.

RMN doporučila:
1. zastupitelstvu poskytnutí podpory z rozpočtu městyse Nedvě-

dice pro Freedom Art ve výši 35 000,- Kč a pro SK Pernštejn, 
z. s. ve výši 100 000,- Kč

RMN nedoporučila:
1. zastupitelstvu schválit prodej pozemku parcelní číslo 722/29 

o výměře 45 m² v katastrálním území Nedvědice pod Pernštej-
nem.

RMN neschválila:
1. podporu z rozpočtu městyse Nedvědice pro spolek Společen-

ské, kulturní a sportovní aktivity Nedvědice, z. s. (SkasaN) na 
akci “Pálení čarodějnic“.

2. podporu z rozpočtu městyse Nedvědice pro spolek Společen-
ské, kulturní a sportovní aktivity Nedvědice, z. s. (SkasaN) na 
akci “Dětský den“.

Petr Konečný

Od posledního vydání Zpravodaje zasedalo Zastupitelstvo městy-
se Nedvědice 5. 6. 2020 a projednalo následující záležitosti:

ZMN schválilo:
1. účetní závěrku městyse Nedvědice sestavenou 31. 12. 2019.
2. výsledek hospodaření rozpočtové činnosti městyse Nedvědi-

ce za rok 2019 ve výši 8 628 615,72 Kč a jeho převod na účet 
432 (výsledek hospodaření předcházejících účetních období).

3. výsledek hospodaření hospodářské činnosti městyse Nedvě-
dice za rok 2019 ve výši 479 845,34 Kč a jeho převod na účet 
432 (výsledek hospodaření předcházejících účetních období) 
a následný převod na účet rozpočtové činnosti městyse.

4. závěrečný účet městyse Nedvědice za rok 2019, včetně zprá-
vy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019, vyjád-
řením souhlasu s celoročním hospodařením.

5. smlouvu o příspěvku a zajištění dotačního řízení ve věci spolu-
financování sociálních služeb v síti ORP Tišnov pro rok 2020.

6. rozpočtové opatření číslo 5/2020.
7. smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro Mik-

roregion Pernštejn, a to ve výši 1 500 000,- Kč.
8. zařazení území obce do území působnosti MAS Zubří země 

o.p.s. na programové období 2021 - 2027.

ZMN vzalo na vědomí:
1. zprávu nezávislého auditora společnosti KTS EKOLOGIE, s.r.o.
2. rozpočtové opatření číslo 3/2020.
3. rozpočtové opatření číslo 4/2020.

ZMN neschválilo
1. prodej části pozemku na parcele č. 80/49 v k. ú. Nedvědice 

pod Pernštejnem.
Petr Konečný

INFORMACE Z JEDNÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
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 KPK  - tři první písmena slov – Komise pro komuni-
kaci. Tři písmena, za kterými stojí nový tým lidí, nová komise, 
nová očekávání. Dovolte mi napsat pár slov o vzniku myšlen-
ky až po samotnou realizaci tohoto nového uskupení.
  Období jara nebylo letos pro nikoho jednoduché, 
všichni víme proč. Od počátku všech omezení a karantény 
jsme se potýkali ve vedení obce s tím, jak rychle a plošně in-
formovat veřejnost o všech nařízeních, změnách a možnostech 
pomoci. Co platilo jeden den, druhý den už ne, a naše komuni-
kace vázla mimo jiné i na tom, že jsme neměli k dispozici mo-
derní technologie, které bývají u větších měst, ale stále častěji 
také u menších obcí, běžné. Příkladem může být aplikace 
i -Rozhlas, posílání info SMS pro občany, aby byli informováni 
rychle a efektivně. Hodně jsme o situaci přemýšleli a postupně 
se formovala myšlenková mapa s odkazy – modernizace webo-
vých stránek, zefektivnění nastavení fungování teletextu, re-
design a nová obsahová struktura Zpravodaje, propagace obce, 
videospoty, knihy o Nedvědici a jejím okolí, SMS pro občany, 
i-Rozhlas a další, zkrátka všechno, co nějak souvisí s komuni-
kačními prostředky, které může obec využívat při oslovení 
Vás, občanů Nedvědice a Pernštejna. 
   A tak došlo k tomu, že jsme se začali zaobírat myšlen-
kou na vznik nové komise, která by toto vše měla na starost 
a pomohla Radě městyse Nedvědice s již výše jmenovanými 
oblastmi rozvoje komunikace v obci.  Zcela přirozeně pak vy-
plynulo, že součástí této komise bude i práce na Zpravodaji, 
a tudíž došlo k začlenění Komise Zpravodaje, potažmo jejich 
členů, do Komise pro komunikaci. Na tomto místě bych ne-
smírně ráda poděkovala dvěma členům bývalé Komise Zpra-
vodaje za jejich skvělou práci při sestavování všech přede-
šlých čísel Zpravodaje a vyjádřila radost nad tím, že se stali 
součástí nové komise, ve které budou spolupracovat s novými, 
mladými lidmi. Ať je tato spolupráce co nejlepší! Pane Šmíde, 
pane Špačku: Děkujeme!
   Komise se prakticky okamžitě po svém vzniku pustila 
do práce a začala shromažďovat podklady pro oblasti, které ji 
Rada městyse určila jako prioritní – webové stránky, i-Roz-
hlas, redesign Zpravodaje, videospoty a kniha o Nedvědici. 
U všech těchto oblastí bylo nutné tzv. „zmapovat terén“, tedy 
zjistit, jak to kde /nejlépe úspěšně/ dělají a kde bychom tedy 
mohli čerpat dobrý příklad pro modernizaci těchto oblastí 
v městysi. Informace je třeba třídit i z hlediska použitelnosti 
a vhodnosti, co do velikosti obce a počtu jejich obyvatel. Sou-
dě podle prvních výstupů jejich práce jsou v tomto úspěšní 
a změny na sebe nenechají jistě dlouho čekat. Přejeme jim za 
celé vedení obce, ať se jim daří, komise dobře funguje a je co 
nejvíce užitečná pro Vás, občany městyse.
   
A kdo tedy tvoří tým nové Komise pro komunikaci? 
Předsedkyně: 
Bc. & Bc. Eva Zemanová – Jmenuji se Eva Zemanová a je mi 
37 let. V současné době jsem na rodičovské dovolené, po jejím 
ukončení se vrátím ke své práci v místní základní škole, kde 
pracuji již od roku 2005. Vystudovala jsem Filozofickou fakul-
tu Masarykovy univerzity v Brně (obor český jazyk a literatu-
ra), nyní dokončuji magisterské studium českého jazyka a spe-
ciální pedagogiky (se specializací na somatopedii a etopedii) 
na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. 

Nejraději trávím čas se svými dcerami, také mě velmi baví 
práce s dětmi, četba a výlety po zajímavých místech naší vlas-
ti. Ráda se učím novým věcem a setkávám se s novými lidmi. 
Proto pro mne byla výzva stát se součástí multigenerační Ko-
mise pro komunikaci. Její potenciál spatřuji zejména v propo-
jení starší, zkušené generace a generace mladé. Ráda si vy-
slechnu názor druhých, proto se velice těším na budoucí 
spolupráci třeba zrovna s Vámi, čtenáři Zpravodaje.

Mgr. Radim Mareš – Jmenuji se Radim Mareš a je mi 42 let. 
V roce 2002 jsem dokončil magisterský studijní program In-
formatika na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity 
v Brně. Přes 15 let se věnuji tvorbě webových aplikací. Vzhle-
dem k mé specializaci jsem byl osloven vedením obce, zda se 
nechci stát členem nově vznikající Komise pro komunikaci 
s veřejností. Nabídku jsem přijal s tím, že se především poku-
sím zasadit o modernizaci webových stránek obce. Celý můj 
život je pevně spjat s Nedvědicí, takže rád přispěji k tomu, aby 
byl život v naší malebné obci o něco příjemnější.

Mgr. Iva Štouračová – Jmenuji se Iva Štouračová a je mi 
28 let. V roce 2016 jsem dokončila studium českého a němec-
kého jazyka na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v  
Olomouci a od tohoto roku pracuji v Základní škole ve Štěpá-
nově nad Svratkou. Pocházím z Lískovce, ale nyní je moje by-
dliště v Nedvědici, proto jsem ráda přijala nabídku stát se 
členkou nově vzniklé komise a chci se aktivně zapojit do dění 
v tomto městysi.

RSDr. Jiří Šmíd – Jmenuji se Jiří Šmíd a je mi 76 let. Před 
53 lety jsem se šťastně přiženil do Nedvědice a pracoval 
v Uranových dolech Dolní Rožínka. Před 40 lety jsem začal 
být v Nedvědici veřejně činný v tehdejším Místním národním 
výboru, Sboru dobrovolných hasičů a jako kronikář obce. Jsem 
šťastný v debatách s občany tohoto regionu bez ohledu na věk 
či politickou orientaci. Od založení nedvědického Zpravodaje 
vytvářeného Ing. Antonínem Špačkem jsem v jeho redakční 
radě a přeji tomuto celostátně velmi dobře hodnocenému čtvrt-
letníku jen tu nejlepší budoucnost bez nerozumných změn. 
Komisi pro komunikaci podporuji a věřím, že bude pro Nedvě-
dici a Mikroregion Pernštejn přínosem.

Ing. Antonín Špaček – je mi 64 let. Jsem zaměstnán jako jed-
natel společnosti WESTAR, spol. s r.o. v Bystřici nad Pernštej-
nem, která se zabývá protektorováním za studena nákladních 
pneumatik a poskytováním veškerých pneuservisních činností. 
Od roku 2007 jsem nepřetržitě společně s Dr. Jiřím Šmídem 
redaktorem nedvědického Zpravodaje. Mým cílem je dokončit 
toto jeho rozpracované 3. číslo.

Rada městyse Nedvědice

KPK – KOMISE PRO KOMUNIKACI
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25 LET KNĚŽSKÉ SLUŽBY P. ZDEŇKA CHYLÍKA VE FARNOSTI NEDVĚDICE

 První doložená zmínka o nedvědic-
ké farnosti pochází z roku 1596. Fara v N e d-
vědici je však již připomínána roku 1401 
a zaručená zpráva o kostele v Nedvědici je 
z roku 1520. Podle kronik zde stál malý (6 
sáhů dlouhý) dřevěný kostel zasvěcený sva-
té Kunhutě. V roce 1720 je dřevěný kostel 
zbořen a na jeho místě je postavena zděná 
stavba 13 sáhů dlouhá a 5,5 sáhu široká. Tato 
podoba kostela přetrvala až dodnes.
 V minulosti prošla farnost něko-
lika administrativními změnami. V začát-
cích spadala pod biskupství olomoucké. Od 
vzniku biskupství brněnského 5. 12. 1777 až 
do dneška podléhá brněnskému biskupovi. 
Rovněž podřízenost děkanství se mnohokrát 
měnila. Můžeme připomenout děkanství 
lomnické, bystřické nebo v současnosti tiš-
novské. Farnost podléhala v počátcích faráři 
v Doubravníku, od roku 1784 se osamostat-
nila a tak je tomu až dodnes. Prvním du-
chovním správcem samostatné farnosti byl jmenován P. Franti-
šek Šperka 27. 9. 1784. Od těch dob se v Nedvědici vystřídalo 19 
kněží. Někteří zde sloužili krátký čas, jiní zase několik desetiletí. 
Mezi ty dlouho sloužící patří i současný farář P. Zdeněk Chylík.
 Otec Zdeněk přichází do Nedvědice 1. 8. 1995 jako 
stálý nástupce po zemřelém děkanovi P. Františku Brunclíkovi. 
Kromě farnosti Nedvědice spravuje ještě farnost Doubravník. 
V neděli 2. srpna 2020 po mši svaté poděkovali farníci P. Chy-
líkovi za jeho obětavou a zejména neskutečně vytrvalou službu, 
která zde trvá již celé čtvrtstoletí. Vytrvalost a oddanost, to jsou 
hlavní přednosti našeho pana faráře. Nikdo z nás si asi nedo-

vede představit nevyčerpat ani den dovole-
né v kalendářním roce. P. Chylík to dokázal 
celých 25 roků. Celebroval tisíce mší sva-
tých ve dny sváteční i všední. Na poslední 
cestě doprovodil stovky našich spoluobčanů, 
desítkám manželských párů udělil svátost 
manželství a následně jim pokřtil jejich děti. 
Téměř každý rok připravoval ve farnosti 
děti k prvnímu svatému přijímání. Za jeho 
působení se konala v chrámu svaté Kunhuty 
dvakrát svátost biřmování za přítomnosti br-
něnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho. 
Pan farář také stále vyučuje náboženství na 
zdejší škole. K jeho každodenním povinnos-
tem též patří starost o faru, kostel a farní za-
hrady. P. Chylík podporuje místní hasiče a je 
jejich řádným členem. 
 Na závěr nezbývá než popřát panu fa-
ráři pevné zdraví a hojnost Božího požehnání, 
aby mezi námi vydržel ještě mnoho let.

Přehled nejdéle sloužících kněží ve farnosti Nedvědice:
P. František Brunclík 23. 8. 1954 - 28. 2. 1995
P. Rudolf Neuschl 10. 12. 1902 - 1942
P. Karel Valner 1. 5. 1825 - 17. 11. 1857
P. Zdeněk Chylík 1. 8. 1995 - doposud
P. František Straka 13. 5. 1878 - 11. 9. 1902

Literatura:
Miloslav Kunc: Farnost Nedvědice 
Mons. Jan Peňáz: Církevní kronika

 Dušan Rossi

 I když byly letos Slavnosti programově trochu méně vý-
razné, než tomu bývalo v posledních letech (všichni víme proč), 
tak přece jen jedna z událostí byla pro nás velmi důležitá.

   První den Slavností, v sobotu, 4. 7. 2020, k nám zavítala 
poslankyně Parlamentu České republiky Ing. Jana Krutáková.  Je po-
slankyní vzešlou z jihomoravské kandidátní listiny STAN a mimo jiné 
i členkou mnoha výborů i podvýborů, které mají na starosti životní 
prostředí a zemědělství. Proto není divu, že kromě členů RMN a členů 
KPK byla pozvána i předsedkyně KŽPS, paní Blanka Dračková spo-
lečně s paní Ilonou Trčkovou, zastupitelkou Nedvědice. Všichni byli 
paní poslankyni po celou dobu její návštěvy milým doprovodem. 
   Nejprve jsme s paní poslankyní na radnici probírali stav 
projektů, které RMN připravuje nebo již realizovala. Postřehy paní 
Krutákové byly přínosné a inspirativní, mnohé z nich bude RMN mít 
na zřeteli při dalších fázích plánování akcí v městysi. Po prohlídce 
domu č.p. 32, jehož obnova se paní poslankyni velmi líbila, jsme se 
po krátkém obědě přesunuli na hrad Pernštejn a dále pak samozřejmě 
k prohlídce obnovených pernštejnských zahrad. Na závěr pobyla paní 
Krutáková krátce i u rybníka a užila si odpoledního programu.
   Kéž by více politiků našlo cesty k malým městečkům a dědi-
nám! Kéž by více politiků neztratilo kontakt s obyčejnými lidmi a je-
jich všedními starostmi! Děkujeme paní Krutákové za milou návštěvu 
a budeme se těšit, že opět  někdy v budoucnu zavítá do Nedvědice.

Rada městyse Nedvědice

NÁVŠTĚVA PANÍ POSLANKYNĚ

P. Zdeněk Chylík
Foto: Dušan Rossi

Foto: Radim Mareš
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 V sobotu 29. 8. 2020 se před nově zrekonstruovanou 
hasičskou zbrojnicí a dále pak v areálu u rybníka konala oslava 
145. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Nedvědice. Slav-
nost začala nástupem sborů před zbrojnicí. Zahájení se zhostil Jiří 
Šmíd, který přivítal přítomné hosty: hejtmana Jihomoravského kra-
je JUDr. Bohuslava Šimka, starostu městyse Nedvědice Petra Ko-
nečného, starostu SH ČMS a KSH Kraje Vysočina Jana Slámečku, 
člena výkonného výboru SH ČMS okresu Žďár nad Sázavou Ladi-
slava Lukáška, faráře P. Zdeňka Chylíka a pana Zdeňka Melkese.
 Přítomní si vyslechli historii sboru v podání Jiřího Šmída 
a následně krátké proslovy pozvaných hostů. Pan hejtman JUDr. Bo-
humil Šimek mimo jiné poděkoval hasičům za jejich práci a udělil 
sboru pamětní medaili. Jan Slámečka předal do rukou starosty sboru 
Miroslava Havránka čestné uznání KSH Kraje Vysočina. 
 Po proslovech již následoval hlavní bod oslav, a to žehnání 
nově zrekonstruované hasičské zbrojnici římskokatolickým knězem 
a členem sboru P. Zdeňkem Chylíkem. Na závěr přišlo velké pře-
kvapení, místostarosta městyse Nedvědice Jaromír Kocourek předal 
starostovi Petru Konečnému obálku od majitele firmy MEZ a.s. pana 
RNDr. Pavla Horkého, který se oslav ze zdravotních důvodů nemohl 
zúčastnit. Pan doktor Horký věnoval sboru 145 tisíc korun. Každý sbor 
následně obdržel pamětní list a malou pozornost. Po skončení části 
programu před zbrojnicí se všichni přesunuli do areálu k rybníku, kde 
již k tanci i poslechu hrála Bystřická kapela. 

Děti se bavily plněním úkolů různých soutěží. Účast byla hojná, odmě-
něno bylo přes 140 dětí. Návštěvníci mohli zhlédnout ukázky požární-
ho útoku v podání mladých nedvědických hasiček a hasičů. Dojeli také 
profesionální hasiči z Tišnova, kteří předvedli svoji techniku a s dětmi 
procvičili poskytnutí první pomoci. Zásahová jednotka Policie ČR se, 
bohužel, z kapacitních důvodů akce nemohla zúčastnit.
 A teď k historii sboru. SDH Nedvědice byl založen 25. listo-
padu 1875 a byl tak historicky druhým spolkem v městečku po „Čte-
nářské besedě“ založené roku 1850. Stanovy hasičského sboru byly 
schváleny c. k. zemským místodržitelstvím v Brně 16. prosince 1875 
a platily až do roku 1932, tedy celých 57 let, bez ohledu na politické 
poměry na Moravě. V tišnovském okrese byl náš sbor založen jako 
v pořadí třetí po Kuřimi a Lomnici.  Podnět k založení sboru dalo vede-
ní obce, které společně s Vladimírem hrabětem Mittrowským zakoupi-
lo již v roce 1873 čtyřkolovou ruční stříkačku od firmy R. A. Smekal, 
Čechy u Prostějova. Pro tuto stříkačku byla upravena klenutá místnost 
na radnici a toto hasičské skladiště, později přejmenované na hasič-
skou zbrojnici, sloužilo svému účelu až do roku 1960.
 První výbor sboru byl zvolen ve složení: starosta sboru 
Vincenc Svoboda, mlynář a starosta obce, náčelník Antonín Vázler, 
rolník, jednatel Jan Kutta, nadučitel, pokladník František Hošek. 
Založení sboru opět finančně podpořil Vladimír hrabě Mittrowský, 

který byl jeho kmotrem, dále Občanská záložna v Nedvědici a Kon-
tribučenská záložna v Nedvědici. 
 Roku 1878 obdržel sbor prapor, dar krásné hraběnky Ju-
lie Mittrowské Salis - Zizers, manželky Vladimíra, která mu také 
byla kmotrou. 
 V roce 1897 bylo na návrh místostarosty SDH, nadučitele 
Jana Kutty, cituji z kroniky: „vhodně upraveno od horlivého sboru 
hasičského“ okolí říčky Nedvědičky podél silnice na Pernštejn. Tak 
vznikl park zvaný „Pod Kaštany“ s chodníky a lavičkami. 

      Velký posunovací žebřík a 5 malých přistavovacích žeb-
říků bylo pořízeno v roce 1896. Dřevo daroval Vladimír hrabě 
Mittrowský, který i nadále finančně podporoval nedvědické hasiče. 
Svému příznivci sbor každoročně pochodoval blahopřát k svátku 
na hrad Pernštejn. Šlo se v průvodu s hudbou a lampiony. Sbor se 
zúčastnil korporativně i pohřbu hraběte v Doubravníku roku 1899. 
V pochodech na hrad o svatém Vladimíru, tj. 23. května, hasiči po-
kračovali i za jeho syna Vladimíra II. V roce 1899 byly právě kvůli 
pohřbu mecenáše pořízeny slavnostní uniformy. 
 V roce 1910 byla zakoupena nová stříkačka s pákovým 
převodem. Odzkoušena byla 10. dubna toho roku v Nedvědici za 
přítomnosti zástupců župy a pozorovatelů z devíti sborů. Na tuto 
stříkačku přispěl Vladimír hrabě Mittrowský II. částkou 200 K a fir-
ma Wolwaren fabrik Otto Kuhn, textilní závody v Nedvědici, část-
kou 100 K. V roce 1913 byla v zahrádce za obecním domem (radni-
cí) postavena svépomocí první sušárna hadic. 
 Sbor získal v roce 1928 motorový dvoukolový stroj o vý-
konu 45 HP (koňských sil), jednu malou stříkačku na dvoukolovém 
vozíku, dvě berlovky (ruční pumpy) a k tomu dvoukolový vůz na 
hadice. V té době měl sbor 900 metrů hadic, jeden velký vysunovací 
žebřík, hákové a střešní žebříky, provazy a lampy v celkové ceně 
75 000 Kč. Na nákup techniky přispěli občané Nedvědice i občané 
z okolí. Sbor měl v té době také vlastní obsáhlou knihovnu.
 17. června 1928 slavnostně oblečení hasiči z Nedvědice a okolí 
vytvořili špalír pro prezidenta republiky T. G. Masaryka, který projížděl od 
Tišnova na hrad Pernštejn a dál do Nového Města na Moravě.
 Firma Grünwald, Kutta a spol., dnes MEZ, a.s. se v roce 
1934 uvolila, že bude svou elektrickou sirénou oznamovat požáry.
 Po II. světové válce v roce 1947 zkompletoval člen SDH 
Josef Pospíšil automobilovou stříkačku za značné podpory zdejší 
textilní továrny. Šlo o speciální automobil Horch z válečné kořisti 
po německé armádě. Tato stříkačka byla 14. srpna 1949 slavnostně 
posvěcena farářem P. Janem Hřebíčkem za velké účasti občanů při 
mši svaté sloužené před kostelem. 

145 LET SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ NEDVĚDICE

Foto: Lenka Válková

Foto: Lenka Válková



7

 V roce 1956 dosáhl sbor zatím maximálního počtu svých 
členů, celkem 117. V roce 1959 byla hasičům přidělena automobi-
lová stříkačka DVS 8 na podvozku Tatra 805.
 O rok později byla dokončena stavba nové hasičské zbroj-
nice a před šedesáti lety dne 10. července 1960 slavnostně předána 
do užívání. Od roku 1970 má sbor motorovou stříkačku PPS 12. 
V roce 1982 získal SDH nákladní valníkový automobil značky 
Robur. Od Požárního útvaru n. p. Žďárské strojírny a slévárny ve 
Žďáru nad Sázavou dostal sbor v roce 1984 starší cisternovou auto-
mobilovou stříkačku CAS 25 na podvozku Škoda Liaz. V roce 1986 
byla přidělena stříkačka DV 12 na podvozku AVIA 31 a v roce 1995 
koupila obec od firmy Výtahy Wojtaszak Nedvědice cisternovou au-
tomobilovou stříkačku CAS 32 na podvozku Tatra 815. Tím dosáhl 
sbor maxima své vybavenosti. K uskladnění nové požární techniky 
musely být upraveny vjezdy do garáží, instalováno ústřední vytápě-
ní a rozvod stlačeného vzduchu.

 V roce 2000 byly z iniciativy starosty obce a velkého podpo-
rovatele hasičů Antonína Priesnitze uspořádány oslavy 650. výročí první 
písemné zmínky o Nedvědici, jejichž součástí bylo i 125. výročí založení 
hasičského sboru. Viděli jsme u rybníka ukázky hasičské techniky, kterou 
odborně komentoval bratr František Bukal z Dolních Louček.
 Nedvědický sbor se hned od počátku zapojil do příprav 
a organizace každoročních Slavností Pernštejnského panství. Sou-
činnost s malhostovickými hasiči při velké barevné vodní fontáně 
na rybníce pomohla k popularitě slavností stejně jako zajištění oh-
ňostroje včetně opakované stavby voru jako odpalovací základny. 
Prostě bez souhry s hasiči včetně zametání parketu pro mažoretky 
jsme si nedovedli slavnosti představit. 
 V roce 2002 pochodovala hasičská jednotka v nových slav-
nostních uniformách jako doprovod starosty obce Josefa Dočekala 
a pana faráře P. Zdeňka Chylíka při slavnostním svěcení obecního pra-
poru, který byl Nedvědici schválen spolu se znakem obce Parlamentem 
České republiky. Byla to jedna z vysoce hodnocených prezentací Sboru.
 Rok 2004 byl věnován velké modernizaci hasičské zbroj-
nice od jejího dokončení v roce 1960. Kompletně a moderně bylo za 
finanční pomoci obce přestavěno sociální zázemí v přízemí hasičské 
zbrojnice. Skupina obětavých hasičů zde odpracovala neuvěřitelné 
množství hodin zdarma. 
 Nové vedení sboru a následně radnice přineslo velkorysou 
stavební úpravu a modernizaci hasičské zbrojnice s novou fasádou 
a zobrazeným patronem hasičů sv. Floriánem.
 Před 15 lety od 1. ledna 2005 přešla naše zásahová jed-
notka z kraje Vysočina do kraje Jihomoravského. Sbor ale zůstává 
součástí OS HČMS Žďár nad Sázavou. 

 V lednu 2010 byl zpracován první návrh hasičského pra-
poru, na kterém se podíleli Dr. Ivan Koláčný, Jakub Škrabal, Jan 
Slámečka, graficky jej zpracoval Bc. Petr Sedlář. Výroba byla zadá-
na firmě ALERION s.r.o. v Brně.
 Repase zásahového vozidla TATRA byla mnohaletým přá-
ním nedvědických hasičů. Po mnoha pokusech a odkladech jsme 
našli velkou pomoc u tehdejšího místostarosty města Tišnova Zdeň-
ka Melkese a velitele HZS Ladislava Steinhausera, bez nichž by 
se dílo nepodařilo. Za velké podpory městyse Nedvědice, reprezen-
tovaného starostou městyse a členem SDH Ing. Pavlem Vejrostou, 
byla získána z Jihomoravského kraje částka 1,7 milionu korun. 
 Slavnostní žehnání praporu a hasičské Tatry 815 CAS 32 
se uskutečnilo 4. července 2010 a provedl je nedvědický farář P. 
Zdeněk Chylík.
 V roce 2015 byla provedena repase terénního vozidla Land 
Rover, kterému 26. 9. 2015 za přítomnosti význačných hostů opět 
slavnostně požehnal P. Zdeněk Chylík.
  
          Největší požáry v historii Nedvědice:
    • 1903 u Lahodných č. 5 celý dům shořel
  shořela velká stodola v Klečanech
    • 1922 v textilní továrně vyhořela celá přádelna se vším  
  vybavením, nebyla již obnovena. Stalo se to při  
  hasiči pořádaném „Výletu“ v parku Pod Kaštany  
    • 1930 shořela pila pod rybníkem se stroji a zásobami
    • 1947 hořela znovu pila pod rybníkem provozovaná  
  Karlem Čermákem
    • 1974 hořelo u Hutařů č. 136
    • 15. 4. 2005  velký požár sýpek na hradě Pernštejně

 Funkci starosty (předsedy) SDH vykonávali: Vincenc Svo-
boda, Stanislav Bím, Filip Opatřil, Ladislav Veselský, Josef Roube-
ček, Bohuslav Vejpustek, Bohumil Neča, Věra Pokrutová, Ladislav 
Šikula, Jan Krpal, Pavel Kocián a nyní Miroslav Havránek
 Funkci velitele vykonávali: Antonín Vázler, František 
Svoboda, Vilém Procházka, František Kadlec, Jaroslav Jízdný, Jaro-
slav Zabel, Ladislav Krčil, Miloslav Bauer, Milan Hrstka, Miroslav 
Havránek a nyní Leoš Ondráček.

 Co říci na závěr? V několika řádcích vzpomenout a zhod-
notit 145 let práce nedvědických hasičů je opravdu těžko provedi-
telné. Jen spočítat a uvést ty stovky obětavých členů, kteří prošli 
hasičským sborem, je neřešitelné. 
 Poslední léta přinesla významné povznesení významu ha-
sičů a jejich nenahraditelné místo v integrovaném záchranném sys-
tému. Tradice nedvědických hasičů nebyla nikdy přerušena, nechť 
se, prosíme, daří nám i těm budoucím.

Jiří Šmíd a Tomáš Přeslička

Fotografie z automobilového žebříku
Foto: PS Tišnov

První pomoc
Foto: Lenka Válková
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OKÉNKO Z NAŠÍ ŠKOLY

Loučení s předškoláky

 Není nic lepšího než vidět rozzářené dětské oči. Až 
25. května 2020 jsme se po dvou měsících vrátili zpět do MŠ. Ne-
byly však povoleny třídní akce, proto jsme řešili, jak se rozloučit 
s předškoláky. Již několik let je u nás v MŠ tradicí pasování na ško-
láky a šerpování.  Akci jsme nakonec uskutečnili pod záštitou měs-
tyse. Konala se v odpoledních hodinách 25. června 2020 na zahradě 
MŠ za přítomnosti pana starosty, paní místostarostky a paní ředitel-
ky. Přišli samozřejmě i rodiče předškoláků. Příjemné setkání svým 
zpěvem doprovázela paní Jitka Krahulcová. Počasí nám přálo, a tak 
jsme si to všichni užili. 
 Tímto bych chtěla poděkovat vedení městyse a všem ostat-
ním, kteří se třeba jen maličkostí podíleli na organizaci akce. 

Za kolektiv MŠ Olga Dudáková

Ohlédnutí za čtvrtou třídou

  Tento školní rok byl ve čtvrté třídě ve znamení Harryho 
Pottera. Chytrý klobouk žáky náhodně rozdělil do čtyř kolejí – Zmi-
jozel, Nebelvír, Havraspár, Mrzimor. Každá kolej měla svůj pohár, 
který žáci pomocí své snahy a aktivity (např. dobrovolných úkolů 
navíc, obrázků, dobrých skutků, pomáhání si navzájem, úklid třídy) 
plnili zrny rýže. V tomto roce se nejvíce dařilo Nebelvírské koleji, 
která získala sladkou odměnu na závěr školního roku.
 

Iva Sýsová a Hana Bublánová

Rozloučení s žáky devátého ročníku

 Na začátku září 2019 by nikoho ani ve snu nenapadlo, 
jak bude vypadat druhé pololetí. Chodili jsme do školy, jezdili na 
soutěže, s deváťáky jsme měli spoustu povinností. Nachystat pro 
mladší spolužáky mikulášskou nadílku, karneval a také nás čeka-
lo vystoupení na plese. A do toho všeho kolotoč kolem přijímacích 
zkoušek. A všechno tito mladí lidé zvládli skvěle. Jen o jednu důle-
žitou věc byli připraveni. Strávit poslední rok na základní škole co 
nejvíc spolu, užít si tento čas. Začátkem března se změnil život nám 
všem. Nouzový stav. Ale i tuto situaci se nám podařilo zvládnout 
a všichni žáci devátého ročníku se dostali na střední školy a učiliště. 
A protože by nám přišlo líto, kdybychom se s našimi absolventy 
nemohli rozloučit a popřát jim do jejich nové životní etapy, přišel 
pan starosta s nápadem, aby si sami zasadili strom jako vzpomínku 
na léta strávená v nedvědické základní škole. Po domluvě s panem 
starostou a paní ředitelkou jsme se sešli ve středu 24. června u ob-
chodního domu, kde žáci zasadili svůj strom (katalpa trubačovitá) 
a vyslechli si pár milých slov od pana starosty a paní ředitelky.  Bylo 
to příjemné zakončení tohoto prapodivného školního roku.     
 Deváťáci, přejeme vám do nového školního roku vykroče-
ní tou správnou nohou, ať se vám na vybrané škole daří a v životě 
tak můžete dělat, co vás baví a naplňuje.

Kateřina Vejrostová

Loučení s předškoláky
Foto: Božena Sedlářová

Ohlédnutí za čtvrtou třídou
Foto: Hana Bublánová

Rozloučení s deváťáky
Foto: Petr Vejrosta

Ohlédnutí za čtvrtou třídou
Foto: Hana Bublánová
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Férová škola
 
 Ve středu 2. září 2020 byl škole a zároveň i vedení 
městyse slavnostně předán certifikát Férová škola. Tento cer-
tifikát uděluje organizace Fair for Family školám, které vyni-
kají v oblasti rozvoje potenciálu každého žáka, jsou otevřené 
vzdělávání žáků s podpůrnými opatřeními, podporují profesní 
rozvoj svých pedagogických pracovníků, dávají prostor pro 
vzájemné sdílení a komunikaci, kladou důraz na partnerskou 

spolupráci s rodiči. Vedení takto oceněných škol aktivně pra-
cuje se strategií a hodnotami školy. Naše škola tento titul zís-
kala na 3 roky.

 Mgr. Eva Šimečková

Naše školní knihovna
 Velké změny čekaly v loňském školním roce naší školní 
knihovnu, pro kterou jsme našli nové prostory. Je využívána učiteli 
k rozvoji čtenářské gramotnosti, jazyků a realizaci projektů. 
Do knihovny jsme pořídili nové regály, stolky a židle. V příštím 
školním roce bychom se chtěli zaměřit na obnovu knižního fondu.

Hana Bublánová

Školní knihovna
Foto: Barbara Dobešová

Rozloučení s deváťáky
Foto: Petr Vejrosta

Certifikát Férová škola
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     Ve vzpomínkách na poslední majitele hradu Pernštejna jsme se 
dostali k dětem Vladimíra II. Mittrowského a Marie Pia Mittrowské, 
Baworow Baworowské. 
Ze šťastného a v místě 
oblíbeného manželského 
páru vzešla početná ro-
dina.
     Jako první se narodilo 
20. 11. 1896 v Sokolni-
cích děvče, které dostalo 
jméno po své matce Ma-
rie. Již brzy po naroze-
ní měla malá komteska 
velikou smůlu. Jako dítě 
ve věku batolivém spad-
la Marie při koupání ze 
stolu. Paní hraběnka se ji 
snažila zachytit a poško-
dila děvčátku nožičku 
tak, že do konce života 
měla problémy s chů-
zí. Na dochovaných fotografiích vždy Marie sedí anebo ji někdo 
podpírá. Tatínek Vladimír II. Mittrowský nechal zhotovit nedaleko 
hradu Pernštejna na skalním ostrohu pod Smrčkem pro malou Ma-
rii dřevěný přístřešek. Tam ji jako malou často nosili, aby se mohla 
kochat překrásným výhledem na hrad. Vyhlídka je známá pod ná-
zvem Maria Laube. V současnosti je pěkně opravená a udržují Lesy 
České republiky. V r. 1922 se Marie provdala za Augustina von 
Spee, majitele velkostatku a zámku Jaroslavice nedaleko Znojma. 
Před válkou odešli do Vídně, kde Marie také 2. 2. 1977 zemřela. 
Spolu měli tři děti. Nejmladší dcera se několikrát snažila po roce 
2000 o navrácení zámku Jaroslavice, vždy ale byla odmítnuta. Ro-
dina rodičů se za války jednoznačně považovala za německou.
      15. 6. 1898 se narodilo v Dolní Rožínce manželům Mittrowským 
druhé děvčátko. Dostalo jméno po své babičce Julii ze Salis - Zi-
zers - Juliana. V rodině však byla zvána ,,Lili“. Juliana se v r. 1919 
provdala za Albrechta Dubského, jediného syna manželů Quida 
a Alžběty Dubských, majitele velkostatku a zámku Lysice, kde 
strávili manželé Juliana a Albrecht Dubští 26 let spokojeného ži-
vota. V manželství se žádné děti nenarodily, a přitom Juliana měla 
děti tak ráda. Svoji lásku k dětem si Juliana vynahrazovala péčí 

o chudé děti z Lysic a okolí, které se denně stravovaly na zámku 
a kterým zajišťovala i ošacení.

     Největší zálibou Juliany 
byl tenis. V oboře nedaleko 
lysického zámku byl zřízen 
tenisový kurt, který dodnes 
slouží svému účelu. Tam 
trávila Juliana mnoho času, 
což přineslo své výsledky. 
Během svého života získa-
la desítky vítězných trofejí 
v tenisovém klání doma 
i v zahraničí.
     V polovině dubna 1945 
odešli Juliana s Albrech-
tem do Rakouska, kde 
chtěli přečkat konec vál-
ky. Museli tam zůstat již 
natrvalo. Návrat do jejich 
domova byl nežádoucí. Ju-
liana zemřela 4. 6. 1986 ve 

Vídni. V hrobce Dubských na hřbitově v Lysicích je hrobová 
deska uvádějící Julianu Dubskou rozenou Mittrowskou (1898 - 
1906) a jejího bratra Karla Mittrowského (1905 - 1969). Převe-
zeni byli do Lysic 16. 4. 2002. To byla poslední cesta Juliany 
a Karla Mittrowských na Moravu.
     Alžběta (Elisabeth) se narodila 26. 11. 1899. Provdala se za Ro-
berta Hildprandta (5. 3. 1893 - 14. 2. 1974), majitele krásného vod-

ního zámku Blatná. Byl absolventem píseckého gymnázia, poté 
jako c.k. nadporučík 14. dragounského pluku a majitel velkostatku 
Blatná a Škvořetice. Manželé Alžběta Mittrowská a Robert Hild-
prandt se v roce 1933 rozvedli a Alžběta odešla do Německa, kde 
zemřela 27. 12. 1992. 
     Vladimír – narodil se 18. 2. 1901. Tomuto poslednímu Vladi-
míru bude věnována samostatná kapitola.
   Hubert se narodil 24. 6. 1902 v Dolní Rožínce a zemřel 
28.12. 1980. Po svatbě se s manželkou Christiane von Gecmen 
Valdek usadili v Horákově, dnes obec Mokrá – Horákov nedaleko 
Tvarožné v okrese Brno - venkov. V polovině třicátých let minu-
lého století nechali manželé postavit u Horákovské hájenky kapli 
z březového dřeva. Impulsem byla zřejmě smrt syna Huberta Kar-

Poslední majitelé Pernštejna
DĚTI VLADIMÍRA II. MITTROWSKÉHO

Marie Mittrowská

Zámek Blatná

Alžběta Mittrowská

Juliana a Albrecht Dubští



la, který zemřel tříletý v roce 1935. Toto úmrtí dokládá i kamenný 
památník u hájenky, nazývané zámeček. Byl to poslední mužský 
potomek Mittrowských z přímé mužské linie. Po úmrtí syna zdrcená 
manželka od Huberta odešla, rozvedli se a Hubert se oženil znovu 
v roce 1944 s Němkou Angelou Lameyerovou, se kterou byli nuce-
ni v roce 1945 odejít do Rakouska. V Dolní Rožínce se traduje, že 
ji několikrát po válce soukromě navštívil, naposledy ještě koncem 
šedesátých let. Hubert Mittrowský, poslední mužský potomek rodu 
zemřelý roku 1980, je pochován se svoji druhou manželkou Ange-
lou Lameyerovou, jež zemřela v roce 1992, v městě Strobl am Wol-

fgangsee v Solnohradsku.  
  Alice se narodila 
10. 4. 1904. 21. 4. 1931 se 
v Sokolnicích provdala za 
Emanuela von Teubera, kte-
rý se narodil 15.10. 1904 na 
zámku v Křižanově.  Man-
želé vzhledem ke špatným 
vztahům mezi Alicí a tchý-
ní Annou hraběnkou von 
Kuhn Teuberovou nebydleli 
v zámku, nýbrž v zámečku 
pod křižanovským rybní-
kem. Teuberové byli brněn-
ští textilní podnikatelé, kteří 
přišli z Německa počátkem 
19. století jako řemeslníci – 
soukeníci. Za správně hraze-
né velké daňové odvody ra-
kouskému císařskému dvoru 
byl děd Emanuela Josef 
Teuber r. 1873 povýšen do 
šlechtického stavu. Emanuel 
ani Alice se nijak za války 

v Křižanově neangažovali. Naopak podporovali české spolky v okolí 
Křižanova. Alice byla kmotrou praporů několika hasičských sborů. Po 
válce ale museli podle Benešových dekretů odejít z republiky. Alice 
zemřela 7. 1. 1987 v Birsteinu blízko Frankfurtu nad Mohanem. Ema-
nuel zemřel 8. 4. 1997 v Ainringu ve věku 93 let. 

     Karel se narodil 28. 11. 1905, zemřel 8. 6. 1969. Jeho 
životopis není zatím zpracován. Uvádí se, že byl od dětství 
nemocný a nesamostatný.  
     Františka, zvaná Fanny, se narodila 19. 4. 1909, krátce byla 
provdaná za Itala Velutia, zemřela v Benátkách 7. 4. 1952. Ve vzpo-
mínkách pamětníků se uvádí, že byla jako dítě také velmi nemocná. 
    V poslední části našich vzpomínek v příštím čísle Zpravodaje se 
budeme věnovat pohnutým osudům Vladimíra III., kterým vymí-
rá tato pro Nedvědici velice významná větev rodu Mittrowských.

Jiří Šmíd
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Hubert Mittrowský

Kaple Mittrowských v Horákově

Karel Mittrowský

Alice a Emanuel Teuberovi

Františka a Marie 
Mittrowské
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KORUNA VYSOČINY - USPĚLI JSME HNED DVAKRÁT

 Koruna Vysočiny se zapojila do soutěže „Vysočina – nej-
lepší dovolená“, kterou vyhlásil Kraj Vysočina na podporu a ožive-
ní regionální ekonomiky v cestovním ruchu. Do soutěže se mohly 
zapojit různé subjekty, které v reakci na nedávnou pandemii one-
mocnění COVID-19 vytvořily nové komplexní nabídky služeb. Na 
nejvyšší ocenění ve výši 100 000 Kč dosáhlo 10 TOP příspěvků, 
které komise ohodnotila jako špičkově připravené a kvalitní pro-
dukty cestovního ruchu s vysokým potenciálem oslovit konkrétní 
typy návštěvníků. Mezi TOP projekty Kraje Vysočina se zařadily 
hned 3 projekty Koruny Vysočiny: Putování za sochami Michala 
Olšiaka, Instagramová stezka a Koruna Vysočiny sklářská. Za pro-
jekty Dobrodruh Koruny Vysočiny a Ztracené drahokamy Koruny 
Vysočiny jsme získali druhé místo s finančním plněním 60.000 Kč  
za projekt po Koruně za Korunu jsme získali třetí místo a částku 
30.000 Kč. Finanční prostředky, které jsme získali prostřednictvím 
soutěže, budou použity na realizaci těchto projektů a rozšíření na-
bídky pro návštěvníky regionu. 
 Dalším velkým úspěchem Koruny Vysočiny je obdrže-
ní certifikace destinace. Organizace destinačního managementu 

(DMO) představuje v daném regionu klíčový subjekt vytvořený 
za účelem efektivnějšího řízení cestovního ruchu. Hlavním cílem 
certifikace je zkvalitnit výkon a efektivitu činností v oblasti desti-
načního managementu v České republice a přispět ke zvýšení kva-
lity a efektivity realizovaných marketingových aktivit na domácím 
a zahraničním trhu. Zjednodušeně se dá říct, že procesem certifika-
ce může projít jen destinace, která je schopná strategicky plánovat, 
řídit marketingové aktivity s cílem propojit nabídku a poptávku. 
A to vše na základě stanovených norem Ministerstva pro místní 
rozvoj. Na základě žádosti o certifikaci DMO Koruny Vysočiny, 
z. s. Certifikační komise Kategorizace organizací destinačního ma-
nagementu rozhodla o udělení certifikátu, který je platný na jeden 
rok, a to bez připomínek. Tato skutečnost nám otevírá nové mož-
nosti pro získávání krajských a celostátních dotací. Věříme, že tyto 
úspěchy nám pomůžou posunout se opět o kousek dál v naplňo-
vání našeho poslání, kterým je podpora regionálního cestovního 
ruchu a propagace regionu v rámci celé České republiky. 

Oľga Königová

 Byly jiné. Dlouho vlastně nebylo tak úplně jasné, zda pro-
běhnou vůbec. Nakonec jsme našli dost chuti i odvahy je letos uspo-
řádat. Nebylo jednoduché rozhodnout, když nikdo ani přesně nevěděl, 
jaké budou podmínky konání takovýchto akcí, že Slavnosti budou. Ale 
přerušit tradici pořádání této akce na začátku července nám nepřipada-
lo správné, a tak jsme Slavnosti uspořádali tentokráte komorněji s my-
šlenkou, že půjde především o setkání lidí z Nedvědice a okolí. Ko-
nečně tomu přispěl i fakt, že hrad Pernštejn se letos svým programem 
nepřipojil, což vedlo k tomu, že jsme po delší době vídali u rybníka 
více domácích tváří než těch přespolních.
  Byly krátké? Byly programově slabší? Jistě…ale s ohle-
dem na předchozí události všechny námitky předčí fakt, že prostě 
byly! Dopolední představení vzhledem k uzavření škol a kroužků 
letos neproběhla vůbec. Nedá se zkrátka nacvičit vystoupení, když 
se nemůžete scházet. Odpoledne jsme tentokráte věnovali pře-
devším rodinám s dětmi. Dlouhodobě se ukazovalo, že i když je 
věhlas kapely sebevětší, ve tři na sluníčku se nikomu stát nechce. 
A tak jsme se rozhodli, že tento prostor bude naplněn vystoupeními 
a workshopy pro rodiny. Z reakcí Vás, občanů, víme, že toto roz-
hodnutí bylo dobré, a koncepčně se chceme tímto směrem vydat 
i v budoucnu. Vystoupily Tety v zápletu a Legrando Brno se svým 
otevřeným šapitó. Večer jste měli možnost nejen poslouchat, ale 
i tančit se skupinami Gympleři a Stereo. Pro mnohé z Vás to byla po 

dlouhé době možnost potkat se a popovídat si.
   Po loňských Slavnostech se ozývaly mnohé hlasy, že se ne-
daří domlouvat spolupráci s místními včelaři. Proto jsem byla více než 
ráda, že jsme mýty mohli společně s tímto spolkem skvělých lidí zbořit 
tím, že včelaři měli letos navzdory prostorovým omezením svůj stánek 
s produkty. Zájem o včelí výrobky a medové pivo je vždycky veliký. 
Byli jsme rádi, že se povedlo rozehnat pochybnosti o tom, zda chceme 
nebo nechceme s tímto spolkem spolupracovat. 
   Chyběly Vám výstavy, turnaje, programy okolních obcí? 
Vzhledem k tomu, že Slavnosti jsou brány jako jedna akce, nešlo uhlí-
dat počet návštěvníků v jednotlivých lokacích, proto jsme museli tento 
doprovodný program letos zrušit. Snad nám příští rok situace umožní 
již vše nachystat tak, jako tomu bylo v letech minulých. 
   Děkujeme všem, kteří přišli podpořit letošní, dvacátý, 
ročník a neodradilo je od setkání s kamarády a známými u rybníka 
ani počasí ani žádný jiný element. Rovněž děkuji všem, kteří se na 
pořádání Slavností podíleli – u vstupů, hlídání areálu, technického 
zabezpečení, zvuku, občerstvení anebo byli prostě jen „po ruce“, 
když bylo třeba. Vážíme si, že se v tomto směru můžeme na členy 
místních spolků a další skvělé občany spolehnout.
 

za Komisi kulturní a sportovní Ilona Lukášková

PUTOVÁNÍ PO KORUNĚ VYSOČINY – ZA SOCHAMI MICHALA OLŠIAKA

 Slyšeli jste někdy jména jako Hamroň, Mamlas nebo 
Dařbucha? A co takhle potkat na procházce nebo na projížďce příro-
dou obří houby nebo mamuta? Že ne? No tak u nás, v Koruně Vyso-
činy, se vám to může lehce podařit. Volně v krajině jsou rozmístěné 
betonové sochy různých nadpřirozených bytostí od místního sochaře 
Michala Olšiaka. Vydejte se do přírody na kole, pěšky nebo autem 
a poznávejte zdejší krajinu při putování za oblíbenými sochami, ze 
kterých budou mít jistě radost nejen děti, ale i dospělí. 
 

Cestou sbírejte razítka do průkazky cestovatele. Již za 15 razítek 
dostanete odměnu. Stačí navštívit TIC v regionu a vyměnit vyplně-
nou průkazku za malou pozornost. Více informací na Turistických 
informačních centrech v Bystřici nad Pernštejnem, v Nedvědici, 
v Novém Městě na Moravě, ve Žďáru nad Sázavou a ve Westerno-
vém městečku Šiklův mlýn. Přejeme všem cestovatelům a objevi-
telům příjemnou zábavu při putování po Koruně Vysočiny. 
www.korunavysociny.cz

Oľga Königová
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 V Nedvědici vzniká skupina domoškoláků. O tom, jak 
bude fungovat, jsem si povídala s paní Janou Mokrou.

Co je to domoškola? 
 Na tak zvané domoškole jsou děti, které mají zažádáno o 
individuální vzdělávací plán. Jsou tedy žáky základní školy, kam 
chodí dvakrát do roka na přezkoušení. Existují školy, které žákům 
nabízejí částečnou školní docházku, tudíž ji navštěvují třeba jen 
dvakrát týdně. Některé školy zase nabízejí on-line výuku. To, jak 
konkrétně domoškola probíhá, je velmi individuální. Děti se mo-
hou učit doma s rodiči v podstatě podobně jako ve škole – s učebni-
cemi a pracovními sešity. Rodiče je třeba i zkouší. Na druhé straně 
je unschooling, tedy takový přístup, že rodiče dětem nepřipravují 
výuku, ale jsou připravení a reagují na to, co děti zrovna zajímá. 
A mezi těmito dvěma póly je široká škála přístupů. Některé děti se 
učí doma jen se svými rodiči, některé on-line a jiné ve skupinách. 
Prostě tak, jak to kdo potřebuje a jak to komu vyhovuje. 

Jak se tedy bude učit u vás? 
 U nás bude skupina dětí, které jsou vedeni v individuál-
ním vzdělávání. Výuka bude probíhat třikrát v týdnu za doprovo-
du dvou dospělých. Děti budeme mít od předškoláků až po žáky 
čtvrtých tříd. Inspirovali jsme se metodou Montessori, která je dle 
mého názoru úžasně systematická, citlivá a fungující. Inspiruje 
nás také místo, kde žijeme, a proto se chceme učit hodně venku. 
Chceme si vše osahat, prozkoumat, obdivovat a objevovat. 

Jak ale budete naplňovat osnovy a garantovat výstupy. Nebu-
dou děti pozadu?
 Toho se nebojím. Nemáme rozvrh, ale harmonogram 
dne. Děti budou dostávat ukázky, které je vtáhnou do tématu. Se-
známí se se vším, s čím se na základní škole seznámit mají, ale to, 
čemu budou věnovat svou pozornost, kde půjdou do hloubky, už 
necháme na nich.  Velkou výhodu Montessori metody vidím také 
v tom, že učení dělí jen na tři oblasti – jazyk, matematika a kos-
mická výchova. Do kosmické výchovy spadají všechny přírodní a 
společenské vědy. Informace se tak mohou snadněji propojovat a 
chápat v souvislostech. Celkově tato metoda nepředává informa-
ce, ale podněcuje k objevování a chápání zákonitostí. Děti si na 

fakta utvářejí názor a neučí se je zpaměti, ale vnímají je komplex-
ně. To, jak děti pracují, s nimi budeme průběžně reflektovat.

Budete je známkovat, nebo jak jim dáte zpětnou vazbu?
 Pracujeme na formě takových sešitů, kde budou mít děti 
zaznamenáno, s čím se mají seznámit. A to v každé oblasti. Děti si 
pak zhodnotí, jestli danou oblast chápou, nebo s ní potřebují po-
moci. Na příklad přechod přes desítku. S dítětem probereme, jestli 
s tímto matematickým problémem bylo seznámeno na ukázce, zda 
s ním pracovalo ve volné práci, rozumí mu. Pokud ano, ukáže mi, 
jak s ním pracuje, a při této konzultaci zjistíme, jak moc problém 
chápe. Pokud mu rozumí, zaznamená si to v sešitku, pokud ne, 
dostane další ukázku a podporu k jeho pochopení.

Proč jste se rozhodla založit tuto skupinu? 
 Když jsem chodila na základní školu, necítila jsem se 
plně rozvíjena. Neměla jsem prostor věnovat se tomu, co mě sku-
tečně zajímalo. Fascinovala mě historie a literatura, ale nebyl na 
to čas. Stále jsme nestíhali, museli sledovat osnovy. Proto jsem šla 
na střední pedagogickou školu a následně pedagogickou fakultu. 
Věřila jsem, že budu učitelka a budu učit jinak. Bohužel jsem, 
díky praxím v základních školách, zjistila, že mi klasická škola ne-
vyhovuje, a tudíž se tam nemohu zapojit ani jako učitelka. Začala 
jsem studovat divadlo a tomu se nyní věnuji profesně. A teď, když 
mám svoje děti školou povinné, mám možnost učit jinak a přitom 
zůstat svobodná ve svých potřebách a názorech. 
 Následně jsem zjistila, že v Nedvědici a okolí žije více 
rodin, které řeší vzdělávání svých dětí, a tak vznikla skupina osmi 
dětí, mezi které případně můžeme zařadit ještě někoho navíc. 
 Naši cestu nikomu nevnucuji. Každý má jiné potřeby fun-
gování a vzdělávání. Já jsem ráda, že existují různé možnosti, jak se 
vzdělávat. A právě tuto možnost volby považuji za velmi důležitou. 
 Děkuji za rozhovor a přeji Vám při práci s dětmi mnoho 
radosti a úspěchů.

Za Komisi pro komunikaci Eva Zemanová

DOMOŠKOLA

Foto: Jana Mokrá Foto: Jana Mokrá
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LETOŠNÍ ROK ARCHITEKTA ADOLFA LOOSE A NEDVĚDICE

     V letošním roce si připomínáme 150 let od narození Adolfa 
Loose, muže, který zásadním způsobem ovlivnil vývoj moderní 
architektury. Jeho rodiče ovlivnili i dění v Nedvědici. Otec slavné-
ho architekta Adolf Loos st. (1829 či 1831 - 1879) byl známým br-
něnským sochařem a kameníkem. Do Brna přišel asi v roce 1838 
se svým otcem a sourozenci. Zde také absolvoval kreslířskou ško-
lu a poté vídeňskou Akademii výtvarných umění. 
     V roce 1865 získal Adolf Loos v Brně koncesi jako kamenický 
mistr a kamenickou dílnu si zařídil nedaleko městského hřbitova 
na dnešní Kounicově ulici v místě, kde dnes stojí hotel Continen-

tal. O čtyři roky později se oženil s dcerou magistrálního rady 
v Jihlavě Marií Hertlovou (1833 - 1921). Syn Adolf se narodil 
v roce 1870, sestry Irma Marie v roce 1872 a Hermína roku 1873.
     Již od roku 1865 měl kamenický mistr Adolf Loos st. pronaja-
tý mramorový lom v Nedvědici se zdrojem kvalitního mramoru. 
Hlavním důvodem pronájmu bylo vypsané výběrové řízení na 
postavení a vybavení rodové hrobky hrabat Mittrowských řešené 
jako přístavba k významnému pernštejnskému kostelu Povýšení 
svatého Kříže v Doubravníku, která měla být na přání Vladimí-
ra hraběte Mittrowského I. (1814 - 1899) stejně jako celý kostel 

s mramorovými díly. 
     Kvalitní nedvědický mramor využívaný jako sta-
vební a sochařský materiál od středověku byl použit 
i při stavbě nedvědické vilky Marie Loosové. Objekt 
je situován v rozvolněné vilové zástavbě po pravé stra-
ně silnice vedoucí na hrad Pernštejn. Přízemní nevelká 
stavba má předstupující střední část, nad níž je obytná 
mansarda s balkónkem v malebném dřevěném rámci. 
Průčelí z červených režných cihel je výtvarně zvý-
razněno orámováním oken a nárožní bosáží z bílého 
nedvědického mramoru. Pozdější zastavění dřevěné 
vstupní předsíně v bílém režném zdivu i nová zadní 
přístavba posledními majiteli domu zasáhly do původ-
ní architektonické koncepce kultivovaným způsobem. 
Na dochovaném původním plánu stavby chybí pravá 
spodní část, kde bývá obvykle uvedeno datum projektu 
a jméno architekta. V záhlaví je nadpis: „Plán k po-
stavení přízemního rodinného domu pro paní Marii 
Loosovou“. Logicky se nabízející Loosovo autorství 
však nelze v tomto případě doložit. Mohlo by snad být 
vysvětleno jedině synovým respektováním matčina 

Reklamní letáček Loosovy firmy
Archiv Dagmar Černouškové

Loosova a Winikerova vila
Archiv Antonína Špačka



přání. V rámci zatím nejucelenějšího soupisu Loosova díla, který 
v letech 1973 - 1974 publikoval Zdeněk Kudělka, by tak nedvě-
dická vilka mohla být oním doposud neznámým „venkovským“ 
domem u Brna, datovaným „1896?“. Vzhledem k chladným osob-
ním kontaktům matky a syna, který navštívil rodný dům už jen při 
pohřbech svých sester, se ale jeho autorství jeví jako nepravdě-

podobné. Přestože na plánu je jasně uvedeno, že se jedná o dům 
Marie Loosové, v pozemkové knize je jako majitelka pozemku od 
roku 1883 uvedena dcera Hermína. Nově postavený dům spolu-
vlastnily od roku 1900 sestry Hermína a Irma Marie. Sousední vila 
s číslem 103 byla postavena pro významného brněnského majitele 
velké tiskařské firmy Karla Winikera ve stejném roce 1900. Obě 

rodiny spolu velmi dobře vycházely a bydle-
ly i v Brně v sousedství. Loosovi na dnešní 
ulici Kounicově a Winikerovi na dnešní ulici 
Veveří. Nakonec i na reklamním letáčku Lo-
osovy firmy je uveden vydavatel Karel Wi-
niker. V roce 1920 vilku Valtr Loos prodal 
a tím skončilo její vlastnictví v rodině Loosů. 
Kamenická firma Adolfa Loose ale oficiálně 
zanikla až v roce 1950.
     K článku bylo použito podkladů zpraco-
vaných PhDr. Dagmar Černouškovou z Brna, 
zřejmě největší znalkyní Loosova díla v na-
šem kraji. I když byla městysem Nedvědice 
vilka popsána v rámci naučné stezky z želez-
ničního nádraží na hrad Pernštejn na panelu 
č. 2, zasloužila by zvláštní označení na domě 
či oplocení.  

Jiří Šmíd
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• Výroba nábytku

• Pořez kulatiny do délky 

12 m a průměru 1 m 

na dvoukotoučové pile DKP 6

• Prodej stavebního řeziva

• Výroba a prodej pelet

 Vše za příznivé ceny

Loosova vila – pohlednice z roku 1901
Archiv Antonína Špačka
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AKCE SKASANU V ROCE 2020 – ANEB CO BYLO, BYLO BY A SNAD BUDE

CESTOVATELSKÉ BESEDY - OZNÁMENÍ

 S ohledem na současný vývoj onemocnění COVID 19 
a s přihlédnutím k množství starších občanů mezi posluchači 
cestovatelských besed jsem se rozhodla, že v letošní zimní se-
zoně nebudu tyto besedy ve školní jídelně pořádat. Pokud se 

situace uklidní, chtěla bych na podzim příštího roku v cestova-
telských besedách opět pokračovat.

Zdena Kincová

 Co nám rok 2020 přinese, nemohl nikdo vědět. Při pláno-
vání akcí na podzim roku 2019 nebylo o nějakém koronaviru ani 
vidu, ani slechu. Vládní opatření vyhlášená kvůli epidemii koro-
naviru výrazně zasáhla do kulturního života nás všech. Postupně 
byly zrušeny všechny kulturní akce v zemi i ty námi plánované 
- dětský karneval s kamarádem Wikim, II. Velikonoční trhy pod 
Pernštejnem a s nimi spojená jarní výstava Květin Michaela, pá-
lení čarodějnic a dětský den s Dádou Patrasovou. Měly to být pře-
vážně akce pro děti, zdraví je ale přednější, tak doufáme, že vše 
dětem vynahradíme na akcích v příštím roce.

 Zatím jedinou akcí, kterou jsme mohli uskutečnit, byl 
VI. Květinový ples. Nedvědickou sokolovnu ovládla nadčaso-
vá klasika dvou barev - black & white. Byla to radost sledovat 
dámy v krásných šatech a muže v dobře padnoucích oblecích. 
O předtančení, a tím i o zahájení plesu se postarali žáci devátého 
ročníku ZŠ Nedvědice s paní učitelkou Kateřinou Vejrostovou. 
Letos se moderování i pěveckého vystoupení ujal nedvědický 
rodák Vojta Dinga, který svým vtipem a noblesou rozesmál, roz-
tančil a pobavil celý sál. Skupina STEREO se jako vždy postara-
la o skvělou hudbu a za ty roky se její členové stali nedílnou sou-
částí každého Květinového plesu. Občerstvení z Pernštejnského 
podhradí ovládlo plesovou kuchyni. Nechyběl opět fotokoutek 
od Foto Pavlík, ze kterého vznikla spousta krásných fotografií. 
Tradiční květinová show byla výzva, černé v přírodě moc není, 
ale Michaela Havířová si poradila na jedničku. Květinové vazby 
vynesly modelky v překrásných černých a bílých šatech butiku 
EM móda, během přehlídky také zaznělo několik písní z reper-
toáru Vojty Dingy. Po půlnoci proběhlo losování tomboly, bez 
které by to nebyl ples. 

Moc si vážíme toho, že i na letošní ples dorazilo opravdu hodně 
návštěvníků. Už se na vás moc těšíme na VII. Květinovém plese 
6. 3. 2021, pro který vymyslíme nějaké další zajímavé téma. 
 A co plánujeme do konce roku 2020? Pokud nám to situa-
ce kolem epidemie koronaviru dovolí, rádi bychom vás prostřednic-
tvím tohoto čísla Zpravodaje pozvali na dvě akce. První je podzimní 
výstava Květin Michaela, která se uskuteční ve dnech 27. - 29. 9. 
v obřadní síni historického domu čp. 32. Dále chystáme a intenziv-
ně plánujeme ve spolupráci s městysem Nedvědice třetí ročník Ad-
ventních trhů pod Pernštejnem. Na ty se můžete těšit v sobotu 5. 12. 
od 10 do 18 hod. a v neděli 6. 12. od 10 do 16 hod. v nedvědické 
sokolovně a jejím okolí. Trhy se za své dva ročníky staly kulturní 
a společenskou akcí s příjemnou předvánoční atmosférou. Na trzích 
najdete ve valné většině zboží od prvovýrobců. Při výběru farmářů, 
řemeslníků a ostatních stánkařů dbáme na to, aby jejich výrobky 
byly originální, kvalitní, a snažíme se, aby výrobci měli na trzích 
jen jedno zastoupení. Našim cílem je, aby byly trhy oblíbené nejen 
u místních občanů, ale i lidí ze vzdáleného okolí. Snažíme se, aby 
se o kulturní program staraly děti ze Základní a mateřské školy 
Nedvědice i škol a školek okolních obcí.  
 V neděli 6. 12. 2020 vyjede z nádraží Brno - Královo 
Pole historický parní vlak. Souprava bude zastavovat ve stanicích 
Kuřim, Tišnov a Nedvědice. V Nedvědici bude vlak stát od 11 do 
15 hod. Během této doby si každý může vlak a především i loko-
motivu prohlédnout. Informace o prodeji jízdenek, přesný jízdní 
řád a plán kulturního programu se včas dozvíte na našich webo-
vých stránkách www.skasan.cz nebo našem facebooku. 

 Tým spolku Skasan vám všem přeje krásné podzimní 
dny. Prožijte je ve zdraví, dávejte na sebe pozor a my se bude-
me těšit, že se s vámi brzy uvidíme na některé společenské či 
kulturní akci.

Za Skasan Ivona Klusáková

VI. Květinový ples
Foto: Milos Smejkal Jr.

Vojtěch Dinga
Foto: Milos Smejkal Jr.
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 O poslední dva červnové víkendové podvečery se v histo-
rické budově č. 32 postaraly jednak divadlo, jednak koncert.
Spolek ROSPUK po odmlce způsobené koronavirovou karanténou 
navázal na představení sousedského divadla a pozval 20. června 
2020 děti a dospělé na nadčasovou Exuperyho pohádku Malý princ. 
Pyšná květina, moudrá liška, princ, který putuje po planetkách, aby 
dětem pomohl orientovat se ve složitém světě a dospělým připo-
mněl, na co nemají zapomínat, opravdu nikdy nezevšední. Vypravěč 
a herec Víťa Marčík mladší odvedl skvělý výkon a po představení 
vybídl děti, aby si prohlédly a osahaly loutky i rekvizity. Vstou-

pily tak do světa příbě-
hu Malého prince, čímž 
neplánovaně díky dětské 
zvědavosti a bezpro-
střednosti pokračovalo 
krásné představení. Po-
děkování posíláme paní 
Janě Mokré za zpro-
středkování celé akce, 
kterou podpořilo vedení 
obce. 
Prostředí dvorku his-
torické budovy č. 32 je 
samo o sobě působivé, 
vybízí k dalším úpravám 
i možnostem využití. 
 Pohoda téměř prázd-
ninová naplnila obřadní 
síň budovy č. 32 při kon-
certu brněnské kapely 

Cat and Dogs v sobotu 27. června 2020. Navštívila nás formace Cat 
and Bětka ve složení: Jana Jun Šrámková – zpěv, klávesy, samply, 
která provázela celý večer slovem, dále Alžběta Rolečková – zpěv 

a violoncello. Hostem večera se stala MIHU – Eva Doležalová- zpěv 
a kytara. Zněla pestrá nabídka autorských skladeb v jemném a cit-
livém provedení, čistý zpěv doprovázený kvalitní hrou na nástroje.  
Repertoár byl sestaven výhradně z vlastních skladeb.  Posluchači 
vnímali příjemnou atmosféru i díky skvělému profesionálnímu zvu-
kaři Jakubu Šimáně.  Před koncertem i po něm bylo možné se ob-

čerstvit v Kafé Dvorek, což, zdá se, začíná být také novou rodící se 
tradicí. Jen tak dál…
 Cílem hudebních podvečerů v Nedvědici bude nabídnout 
kvalitní nemainstreamovou hudbu. Budeme v koncertech pokra-
čovat v podzimních i zimních měsících, srdečně zveme všechny 
zájemce. V další sezóně se můžete těšit na jazz ve stylu dixielan-
du nebo známých standardů, na pěvecký sbor a další. Děkujeme 
paní Kláře Pytlíkové, hlavní iniciátorce a organizátorce, dále vedení 
městyse za podporu akce.  

Libuše Císařová za kulturní komisi 

 Už tradičně se jednou za čtrnáct dní vždy ve středu s úsmě-
vem na rtech scházíme v centru Freedom Art a vždy se těšíme, co 
nového je pro nás připraveno, co se dozvíme, co vyzkoušíme. Klub 
seniorů, který při centru Freedom Art vznikl, má pro nás – seniory 
velké plus. Máme prostor a čas, kde se můžeme společně potkat, po-
povídat si, zavzpomínat nebo si plánovat, co společně podnikneme. 
Už jsme zažili nespočet přednášek, workshopů, seminářů, které pro 
nás byly velmi poučné a inspirativní. 
 Od nového školního roku se chystá další spousta zajíma-
vých aktivit Klubu seniorů. 
 Například ve středu 7. 10. proběhne workshop Žiješ srd-
cem zaměřený na prevenci infarktu a mrtvice. Společně se vypraví-
me do divadla na muzikál Grand hotel, s dětmi z pěveckého sboru 
chystáme jedno vánoční překvapení v podobě krásného muzikálu. 
Těšíme se i na další akce, které nás čekají, v loňském roce jsme si 
všichni oblíbili soutěžní večery, proto už teď trénujeme! 
 Na závěr bych ráda mezi nás pozvala i další seniory 
z Nedvědice a okolí. Nebojte se přijít, popovídat si u čaje, dozvědět 
se něco nového a třeba i poznat nové tváře. Obrovskou výhodou 
je, že pokud by nožky zrovna úplně neposlouchaly – není to v žád-

ném případě překážkou. Stačí totiž kontaktovat Petru (723 082 034) 
nebo Kristýnu (731 474 262) a ony pro vás rády přijedou a po pro-
gramu vás opět odvezou. V setkávání nám tedy nic nebrání. 

Věra Kostková

ČERVNOVÉ KULTURNÍ PODVEČERY

KLUB SENIORŮ

Červnové podvečery – Malý princ
Foto: Jana Mokrá

Červnové podvečery - Cat and Dogs
Foto: Jakub Šimáně

Klub seniorů
Foto: Petra Glosr Cvrkalová



18

V CENTRU FREEDOM ART SE POŘÁD NĚCO DĚJE

POHÁDKOVÝ LES

 Cesta pohádkovým lesem se letos pro malé i velké ote-
vřela v neděli 30. srpna 2020. Přestože se na začátku zdálo, že 
bude deštivá, počasí se umoudřilo a začaly se otvírat pohádko-
vé příběhy, ke kterým jsme se plavili na lodi s dědou Lebedou. 
Na souši jsme pak potkávali loupežníky, otvírali tajemné skříň-
ky Harryho Pottera, prokazovali zručnost i paměť u Jezinek, za-
chraňovali Kohoutka před udušením či přebírali hrách a čočku 
s Popelkou a stříleli z luku s princem. Temný les skrýval Bílou 
paní, Máju s Vilíkem i taťku Šmoulu se Šmoulinkou. Lví krá-

lovství se otevřelo písní a vyprovodilo nás na louku za Krtečkem 
a motýlem Emanuelem s Makovou panenkou. Nadšení z plnění 
úkolů bylo tak veliké, že nikoho po celou dobu ani nohy nebolely, 
a tak si všichni zasloužili na konci odměnu od Artíka.
 Za všech 150 malých účastníků a jejich doprovod dě-
kuji organizátorům i všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na 
této skvělé akci. Bylo to úžasné a těšíme se na příští rok.

Blanka Dračková

Pohádkový les
Foto: Pavel Olbrich

Pohádkový les
Foto: Radek Nečesánek

 Ani prázdninový režim nezastavil čilý ruch v centru 
Freedom Art. Jen co v červnu skončily všechny kroužky, roz-
jely se v plném proudu přípravy na příměstské tábory. Letos 
jsme opět díky zapojení se do výzvy MAS Zubří země mohli 
zrealizovat příměstské tábory jako projekt financovaný Evrop-
skou unií (Evropský sociální fond, Operační program Zaměst-
nanost a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR). 

 Pro děti byly v letošním roce připraveny tři turnusy, 
každý jinak tematicky laděný. První týden zavedl všechny tá-
borníky mezi indiány, kde na každého čekala spousta úkolů, 
ale protože nad všemi celý týden držel ochrannou ruku sám 
velký Vinnetou, vše se podařilo a indiánským týdnem všichni 
zdárně prošli. Druhý táborový týden začal velmi dobrodruž-
ně – ztroskotáním letce přímo na střeše centra Freedom Art. 
A protože to nebyl ledajaký letec, ale přímo TEN letec, který 
kdysi v poušti potkal Malého prince, bylo téma dalšího turnusu 
všem již zcela jasné. Malý princ děti provedl po planetkách 
a celý týden jim předával svá moudra. Třetí turnus vedl z po-

hádky do pohádky a o kouzelné příběhy s dobrým koncem tak 
nebyla nouze. 
 Díky všem zážitkům z táborů se jistě nikdo nestačil 
o prázdninách ani chvilku nudit. Na dveře už však velmi hla-
sitě klepe nový školní rok, který nebude o zážitky v žádném 
případě ochuzen. V centru pro vás opět chystáme bohatou na-
bídku kroužků a volnočasových aktivit i nespočet dalších akcí. 
  V září proběhnou například akce Blešák v sokolovně, 
Den otevřených dveří, Den princeznou, Nedvědice čte (nejen) 
dětem nebo Podzimní tvoření s Filipem Brackem. 
  V říjnu se můžete těšit na přednášku pro seniory Ži-
ješ srdcem, Noc s Andersenem, zájezd na muzikál Grand hotel 
a velký koncert Cimbálové skupiny Grajcar s ochutnávkou vín 
v sokolovně, pořádaný ve spolupráci s městysem Nedvědice.
  Listopad přinese téma prevence nejen rakoviny prsu 
a varlat v rámci přednášky Prsakoule, setkáme se i v rámci již 
tradičního Svatomartinského posezení, proběhne také Vánoční 
tvoření s Filipem Brackem.
 V prosinci samozřejmě přijde k nám do centra s celou svo-
ji družinou Mikuláš. Děti z pěveckého sboru spojily své síly se seni-
ory a připravují krásný muzikál, na který se v prosinci můžete těšit. 
Opravdovou třešničkou na dortu všech akcí centra Freedom Art bude 
prosincový koncert zpěvačky Petry Janů v sokolovně. A pomyslnou 
prosincovou tečku vykouzlí zpěváci při tradičním koncertě v kostele.
  Pro aktuální informace sledujte webové stránky cen-
tra, facebook a instagram, kde budou zveřejněny všechny ter-
míny výše zmíněných akcí.
  Zkrátka v centru Freedom Art se pořád něco děje a vy 
můžete být u toho. Těšíme se na setkání s vámi všemi.
  Pohodový vstup do nového školního roku vám přeje 
celé centrum Freedom Art! 

Kristýna Čermáková

Freedom Art
Foto: Petra Glosr Cvrkalová
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 Poslední prázdninový víkend bohatý na kulturní akce 
odstartovalo páteční divadelní představení „SHIRLEY VALEN-
TINE“ v podání herečky Simony Stašové. V sokolovně se sešlo 
přes 300 návštěvníků, kteří si nechtěli nechat ujít vzácnou pří-
ležitost vidět tuto vynikající herečku naživo. Někteří přišli ze 
zvědavosti, někteří vůbec netušili, o čem hra bude, jiní zase pro 
velký úspěch přijeli tuto hru zhlédnout již poněkolikáté.
 Shirley jako čtyřicetiletá matka rodiny prožívá běž-
ný stereotypní život ve vyjetých kolejích. Jednoho dne si po-
loží otázku, zda prožila život dle svých představ, zda si splni-
la své sny. A snad právě proto využije návrhu své kamarádky 
a odjede s ní na dovolenou do Řecka, kde začíná nový život, 

nové dobrodružství a všechno to, co považovala již za ztracené.                                                                                                                                        
             Komedie o hledání sebe sama z dílny známého britské-
ho komediografa Willy Russella je určena nejen ženám středního 
věku, ale všem, kdo mají rádi dobrou zábavu. Simona Stašová 
ztvárnila bravurně nejen postavu Shirley, ale zároveň všechny 
postavy Shirleyna mikrosvěta. Každý z nás si mohl odnést z této 
hry to své, každý se mohl v některých věcech ztotožnit se Shirley 
a třeba se také pokusit vymanit ze všednosti, protože nikdy není 
pozdě si začít plnit své sny!
 Velká poklona této skvělé herečce, děkujeme a těšíme se 
na další představení!

Petra Zbořilová, Kulturní komise

 Bylo, nebylo, začínají některé pohádky. K pohádce měly 
události, které se týkaly 47. ročníku pochodu pro veřejnost Za krá-
sami okolí Nedvědice, daleko. Pokaždé, když jsem v minulosti psal 
ohlédnutí za proběhnuvším ročníkem pochodu, jsem měl jasno. Na-
psat, že byl, kolik se na které trase zúčastnilo turistů, jaké bylo poča-
sí, některé dojmy. Vlastně mohu stejnou osnovu použít i tentokrát. 
Pochod měl rok dopředu plánovaný termín 25. duben 2020.
 „Tak letos pochod nebude, viď?“ byla častá otázka při 
náhodných setkáních v průběhu března. Hledání odpovědi nebylo 
snadné. Náš pořádající odbor má svůj výbor, a i když jsme se ne-
mohli sejít u jednoho stolu, přece jen jsme se domluvili. Zdálo se 
nám, že v jarní nejistotě, kdy jsme se nějak rozhodnout museli, byla 
nabídnutá varianta přijatelná. Zveřejnili jsme tedy upravené propo-
zice a ponořili se opět do života v roušce.
 Skoro jsem zapomněl na pětadvacátý duben, dny šly 
jeden za druhým jakoby přes kopírák (pro ty, kdo už neznají 
slovo kopírák, raději CTRL C, CTRL V). Dokonce ani počasí 
(jasno, sucho, chladnější rána a docela teplo přes den) nenabí-
zelo moc změn. Až vlastně telefon 24. dubna mně pochod při-
pomněl: „Mohu si trasu zítra projít?“ ptal se tazatel František. 
A e-mail další den mě také moc potěšil: „Ahoj Petře, ctíme 
tradici, prošly jsme se sestrou trasu, jsme v cíli a sedíme na 
schodech sokolovny. Jen nikde nikdo, takovou Nedvědici ne-
známe!“ napsala pravidelná účastnice pochodu Dáša. S dvoj-

četem Janou šly nedvědický pochod možná pětačtyřicetkrát, 
určitě patří k účastníkům nejvěrnějším.
 V průběhu května a června přibyly u tras v propozicích 
i popisy. To proto, aby se zájemci o připravené trasy mohli kte-
rýkoliv den na některou trasu vydat a následně nahlásit, že šli 
a byli započítáni mezi účastníky 47. ročníku. V sobotu 5. září se 
na trasy vydali ti, kdo vlastně nikdy v den pochodu do přírody 
nemohou, tedy pořadatelé.
 Jaká je tedy letošní účast? Odhady, kolik lidí letošní va-
riantu pochodu přijme, byly hodně odlišné. Počasí bylo v průběhu 
léta docela pestré. Kdo chtěl, určitě si mohl některou z nabízených 
tras projít. Nebudu dál napínat – 136 je konečný počet účastníků 
47. ročníku pochodu.
 Ukázalo se, že lidé, kteří jsou zvyklí zúčastňovat se po-
chodu, jednoznačně vítají klasickou formu, kdy se prolínají složky 
sportovně-turistická a společenská. Bez setkání lidí v sokolovně, ať 
už před startem nebo v cíli, na trase pochodu to není to pravé. Mož-
ná jsme měli v březnu přijmout jiné rozhodnutí, ale čas vrátit nelze. 
A tak 47. ročník pochodu byl takový, jaký byl. Co přinese příští rok? 
Asi všichni přemýšlíme jinak, než jsme byli zvyklí. Nejistota, co 
se bude dít, však neznamená, že bychom snad 48. ročník pochodu 
nepřipravovali. A tak se těšme na 24. duben 2021, kdy už se akce, 
doufejme, uskuteční v obvyklé režii.

Petr Vejrosta

ONE WOMAN SHOW SIMONY STAŠOVÉ

BYL, NEBYL

Simona Stašová
Foto: Eva Zemanová Foto: Eva Zemanová
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HOTEL NEDVĚDICE A RESTAURACE POD VĚŽIČKOU

JEZDECKÝ KLUB PERNŠTEJN

 Už jste slyšeli o JK Pernštejn? Pokud ještě ne, rádi 
vás s naší stájí seznámíme v tomto článku. Jsme rodinná stáj 
se sídlem v malebné vesničce Smrčku obklopená dech beroucí 
přírodou, loukami a lesy (které nám snad ještě chvilku vydrží). 
Naše historie je dlouhá už pěkných pár let a za tu dobu jsme se 
věnovali různým druhům jezdeckých disciplín. Začínali jsme 
u vozatajství, westernového ježdění, chovali jsme kladrubské 
koně a od roku 2018 se věnujeme převážně sportovnímu jez-
dectví, a to nejvíce parkurovému skákání a drezúře. Největší 
pozornost ale věnujeme malým koňákům a koňačkám. Pravi-
delně pořádáme dětské dny u koní a od letošního roku také letní 
tábory. Co takový den u koní obnáší? Děti se u nás sejdou ráno 
a začínají aktivitami ve stáji. Učí se, jak se o koně postarat, jak 
čistit boxy, stlát slámu a seno, pokračuje se odvodem koní na 
pastvu, jejich čistěním, chystáním krmení apod. Na tyto aktivi-
ty navazuje trocha teorie, při níž se děti seznamují s anatomií 
koňského těla a zásadami správné péče o koně. Odpoledne děti 
stráví většinou na jízdárně při výcviku, procházkou po okolí 
a vyjížďkou na koni. Dětské dny jsou mezi dětmi i rodiči velmi 
oblíbené, o čemž svědčí pravidelná vysoká účast. Že už máte 
dětské roky dávno za sebou? Nevadí, můžete k nám přijet i tak 

a vyrazit třeba na vyjížďku. Pokud vás zajímáme víc, podívejte 
se na naše webové stránky: www.jkpernstejn.cz, na Facebook 
či Instagram, kde najdete i fotografie a videa z akcí, které po-
řádáme. Nebo k nám rovnou přijeďte a přesvědčte se sami, že 
nejkrásnější pohled na svět je z koně, obzvlášť pokud se díváte 
na krajinu kolem Smrčku. Těšíme se na vás!

Za JK Pernštejn Kateřina Hájková

Antonín Brázda
Foto: rodina Brázdova

     Život přináší změny a je výborné, když jsou pro nás příjem-
né. Jde-li o změnu vzhledu našeho městečka, tak jistě budete se 
mnou souhlasit, že je důvod se zaradovat. Všichni jsme si již všim-
li opraveného hotelu u železničního nádraží a zvláště jeho nové 
krásné zahrádky s moderní dětskou částí. Vstup do Nedvědice od 
nádraží Českých drah má mnoho roků charakteristický ráz a pořa-
dí staveb. Již samotná budova železničního nádraží je po skutečně 
velkorysé rekonstrukci a možná ji ovlivnilo i vítězství vzhledu pů-
vodní stavby se zahrádkou v celorepublikové soutěži. Upravený 
bufet s názvem U Ježků má také svoji tradici a příjemný vzhled. 
Pohled na dominantní budovu, kterou je sokolovna po velké opra-
vě a hlavních stavebních doplňcích dokončených v loňském roce, 
velkém díle minulého vedení naší radnice. 
     Upravené objekty nás přivádí ke staronové dominantě s no-
vým názvem Hotel Nedvědice a Restaurace pod věžičkou. 
Výstavba železniční trati z Tišnova do Německého, později 
Havlíčkova Brodu, zahájená v roce 1903, byla úzce propojena 
zájmy podnikatelskými a politickými. Zájmy poslance Říšské-

ho parlamentu ve Vídni, majitele hradu Pernštejna a současně 
majitele Železáren ve Štěpánově Vladimíra Mittrowského, dále 
podnikatele v železničních stavbách, doubravnického rodáka 
Ing. Osvalda Životského, k tomu podnikatele v textilní výrobě 
na Brněnsku s nedvědickou textilní továrnou ve výstavbě Otty 
Kuhna, vedly k tlaku na dokončení a zprovoznění této želez-
nice co nejdříve, nejlépe již v roce 1905. Podnikaví hostinští, 
mezi které patřil Eduard Kalina, nájemce hostince v nedvě-
dické radnici, cítili velikou příležitost. Vlaky budou přivážet 
materiál pro výrobu, odvážet hotové výrobky, ale hlavně bu-
dou vozit návštěvníky z blízka i z daleka, kteří se chtějí jen 
krátce pokochat krajinou, nebo naopak pobýt více dnů a mít 
zde komfort a pohodu. Hotel Kalina postavený v tehdy moder-
ním alpském stylu těsně vedle nádraží a otevřený současně se 
zahájením provozu na této železnici mezi Tišnovem a Novým 
Městem patřil k nejvyhledávanějším.
     Život ale šel dál, měnili se majitelé, z nichž jistě k nej-
známějším patřili František a Alois Zámečníkovi, velcí pod-
porovatelé zdejší turistiky. Hotel měl stále svoje přednostní 
postavení ubytovací a chvalně známou kuchyni. 
     Jak zářili všichni, kteří mají Nedvědicko rádi, a jak uvítali 
velikou inovaci všech vnitřních a venkovních prostor toho-
to hotelu, vidíme každý den. Věřím, že těžko se spěchajícím 
lidem obchází krásná zahrádka s vychlazenými nápoji a po-
hledem na okolní kopce s hradem Pernštejnem. Vždy budeme 
smutní z uzavírání v minulosti úspěšných stravovacích a uby-
tovacích podniků a budeme děkovat těm, kteří přes všechna 
současná rizika do toho podnikatelského oboru jdou. Drží-
me Vám palce, Michaelo, Petře, Veroniko a Libore. Pánové 
Mittrowský, Životský, Kuhn a Kalina, kteří měli velký podíl 
na budování a rozvoji Nedvědice před sto dvaceti lety, by vás 
jistě pochválili.

Jiří Šmíd

Foto: Hana Bednářová

Foto: Michaela Havířová
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 V sobotu 1. 8. 2020 jsme se v chrámu Páně svaté Kunhuty 
a na našem hřbitově rozloučili s významnou a všeobecně uznávanou 
osobností Nedvědice, panem stavitelem Antonínem Brázdou. Nebyl 
sice zdejším rodákem, ale prožil zde většinu svého života a význam-
ným způsobem zasáhl do dění a vývoje městyse Nedvědice. Pochá-
zel z rodiny zednického mistra, sám se věnoval stavebnictví a má 
v podobě syna Františka i vnučky Evy pokračovatele rodové tradice 
stavařů. Narodil se před devadesáti sedmi roky v Radňovsi, malé 
vesnici nedaleko Žďárce, ale mládí prožil v sousedním Vidoníně. 
Jako osoba s ročníkem narození 1923 byl za okupace ve II. světové 
válce totálně nasazen, a to nejdříve v ostravských uhelných dolech 
(z Nedvědice s ním tam byl např. pan Antonín Čech) a následně do 
konce války na stavbách ve Vídni.
     Po válce vystudoval Vyšší průmyslovou školu stavební 
a stal se stavbyvedoucím u tehdy největší stavební firmy v kraji Po-
zemních staveb Brno. Jeho domovskou firmou se ale stal po roce 
1960 Okresní stavební podnik Brno - venkov. Prošel zde řadou od-
borných funkcí až ke jmenování ředitelem podniku v roce 1972. 
V této významné, a přitom tak zodpovědné funkci pracoval až do 
odchodu do starobního důchodu. 
      Jeho příchod s rodinou do Nedvědice v roce 1962 zname-
nal postupné zapojení do zdejší veřejné činnosti. Z dnešního pohledu 
kronikáře mohu zodpovědně napsat, že Nedvědici v období 20. sto-

letí stavebně ovlivnili 
dva zdejší stavitelé. 
V první polovině to-
hoto pro Nedvědici 
celkovým rozvojem 
nejúspěšnějšího století 
to byl stavitel Jaroslav 
Hutař. Pod jeho vede-
ním a jeho stavební 
firmou byly za třicet 
pět roků postaveny 
důležité stavby měs-
tyse ať již průmyslo-
vé, obchodní, spole-
čenské a bytové. Tím 
byly vytvořeny pod-
mínky pro podnikání, 
kulturu, sport i rozví-
jející se cestovní ruch. 
Několikanásobně se 
zvýšil počet obyvatel 
i domů. 

     Ve druhé polovině minulého století od roku 1970 tuto roli 
sehrál stavitel Antonín Brázda se stavební firmou, které byl ředi-
telem. Již v roce 1969 byl zvolen poslancem Místního národního 
výboru v Nedvědici. Postupně byl volen do funkcí spojených s plá-
nováním a koordinací různých staveb včetně zemědělských v Ned-
vědici a jejím okolí. Téměř veškerý volný čas věnoval stavbám, kte-
ré byly za jeho působení na Místním národním výboru realizovány. 
Na stadionu u sokolovny byly postaveny v roce 1970 zděné kabiny 
pro připravovaný zimní stadion s umělou ledovou plochou. V témže 
roce byly v listopadu zahájeny práce na stavbě koupaliště v „Akci 
Z“. Již 16. prosince 1971 byl Antonín Brázda zvolen náměstkem 
předsedy MNV Nedvědice. Následně je zvolen předsedou plánova-
cí komise a vede stavební komisi MNV. Nádherné koupaliště, které 
obdivovaly stovky návštěvníků z celé republiky i ze zahraničí, bylo 

vyprojektováno Chemoprojektem Brno a stavební dozor po celou 
dobu výstavby vykonával právě Antonín Brázda. S velkou slávou 
bylo koupaliště Slovanka otevřeno pro veřejnost 2. července 1973. 
      Již rok nato 
dne 2. listopadu 1974 
byla slavnostně do-
končena a zprovoz-
něna unikátní stavba 
umělé ledové plochy 
u sokolovny, kdy se 
Nedvědice se svý-
mi 1 400 obyvateli 
stává nejmenší obcí 
tehdejší republiky 
mající takové spor-
tovní zařízení, na 
kterém náš HC Ned-
vědice hrál krajskou 
hokejovou soutěž. 
K tomu si připomeň-
me stavby ze stejné-
ho období, tedy se-
dmdesátých let, jako 
byly úpravy rybníka, 
lávka ke koupališti, 
vleky pro lyžaře, výstavba bytových domů v „Benátkách“.
        Další významnou stavbou, kterou se nedvědičtí rádi 
pochlubí, bylo postavení obchodního domu v letech 1974 – 77.  
Bez osobního přístupu a obětavého vyřizování mnoha právních 
i stavebních problémů právě Antonínem Brázdou by obchodní dům 
určitě nestál. Takový nákupní objekt neměla v té době ani města 
jako Tišnov či Bystřice nad Pernštejnem. Přitom šlo opět o „Akci 
Z“ s velikou účastí brigádníků z řad veřejnosti. Kolem všech těchto 
staveb bylo mnoho starostí, které se sbíhaly u místopředsedy MNV 
Nedvědice Antonína Brázdy.
      Připomenu zde ještě jednu starší událost, mající dodnes 
hodně pamětníků a obdivovatelů. Ve známé, v Nedvědici uznávané 
a vodohospodářsky sledované Císařské studánce na Krčíně, vysta-
věné v roce 1879, začalo v roce 1971 výrazně ubývat vody. Byl teh-
dy požádán stavitel Antonín Brázda, který proutkařskou metodou 
určil přívodní trasu vodního pramene. Po výkopu se zjistilo jeho 
ucpání kořeny okolo rostoucích stromů. Pomocí jím navržených jí-
mek byl přítok obnoven a slouží dodnes. Nebyl tedy jen stavebním 
technikem, ale i praktickým proutkařem, doma včelařem a zahrád-
kářem. Často v sobotu večer sedával se svými kamarády v místních 
restauracích, kde si rád zahrál mariáš. Nerozlišoval spoluobčany 
podle politických názorů, vzdělání a profesí. Dokázal se bavit s kaž-
dým a pomáhat všem, kteří se na něho obrátili se svými požadavky, 
problémy a prosbami.
      Mohli bychom jistě uvádět další stavby s jeho podílem 
a připomínat jeho pomoc spoluobčanům po mnoho roků života 
v Nedvědici. Přišlo ale smutné rozloučení. Nám, kteří jsme jej osob-
ně znali a s ním jednali, zůstanou konkrétní vzpomínky. Jemu zůsta-
nou mnohé pomníky v podobě jeho staveb, oprav a přestaveb nejen 
v Nedvědici, ale i v širokém okolí.

Jiří Šmíd

ZA STAVITELEM ANTONÍNEM BRÁZDOU

Antonín Brázda
Foto: rodina Brázdova

Antonín Brázda
Foto: rodina Brázdova



      Ve třetím čísle Zpra-
vodaje jsme čtenářům 
vždy předkládali koneč-
né tabulky všech soutě-
ží, jichž se nedvědická 
družstva v uplynulém 
soutěžním ročníku účast-
nila. Letos je tomu jinak. 
Jak již bylo prezentováno 
v minulém čísle Zpravo-
daje, vyhlášení nouzové-
ho stavu v březnu 2020 
ukončilo všechny spor-
tovní aktivity v celé ČR 
a neumožnilo odehrát ani 
jarní část soutěžního roč-

níku 2019/2020 všech neprofesionálních soutěží. Za konečné 
byly prohlášeny tabulky po podzimní části soutěží a s těmi byli 
čtenáři seznámeni již v loňském 4. čísle Zpravodaje.
           Místo tabulek tedy tentokrát pár řádků o tom, jak pro-
bíhala příprava na nový soutěžní ročník 2020/2021 a o plánech 
do budoucna. Již v minulém čísle Zpravodaje jsem uvedl, že 
období před podáním přihlášky do soutěží na následující sou-
těžní ročník bývá každoročně velmi složité, hektické a svým 
způsobem pro zainteresované činovníky vyčerpávající. Důvo-
dy jsou v podstatě tři. Vedle průběžně napjaté finanční situa-
ce je každoročně velmi složité zajistit pro jednotlivá družstva 
alespoň minimální počet hráčů na přiměřené fyzické a herní 
úrovni. Neméně komplikované je najít obětavce z řad býva-
lých hráčů, resp. rodičů, kteří by byli ochotni se jednotlivým 
družstvům věnovat po sportovní a organizační stránce. To vše 
na úkor jejich osobního volna a bez nároku na jakoukoli fi-
nanční odměnu za stovky hodin, celoročně věnovaných práci 
s mládeží a pro klub. Vedeni zkušeností několika minulých 
let jsme proto již od ledna řešili složení jednotlivých družstev 
pro příští soutěžní ročník. Po skončení podzimu 2019 výbor 
rozhodl o ukončení spolupráce s Bystřicí v kategorii přípravek 
a současně zahájil jednání o možné spolupráci v této věkové 
kategorii s FK Doubravník. S cílem získat dostatečný počet 
hráčů přípravek vedli členové výboru mnoho jednání nejen 
s Doubravníkem, ale také s kluby v Ujčově, Rožné a Věch-
nově. V červnu uspořádali na fotbalovém hřišti tzv. náborový 
den, oslovovali rodiče dětí přiměřeného věku a vyvíjeli vše-
možné další aktivity. Výsledkem všeho snažení bylo spoje-
ní s FK Doubravník v kategorii přípravek a přihlášení opět 
do krajského přeboru. Obě žákovská družstva byla, bohužel, 
přihlášena pouze do krajské soutěže navzdory značnému úsi-
lí směrem k administrativnímu přeřazení našich družstev do 
krajského přeboru po vzoru kategorie dorostu, kde toto řešení 
bylo řídícím orgánem krajských soutěží umožněno. Samo-
statnou kapitolou byla situace našich dorostenců. Představou 
a přáním většiny členů výboru i hráčů bylo pokračovat i v sou-
těžním ročníku 2020/2021 v Moravskoslezské divizi. Odchody 
několika hráčů a přetrvávající zdravotní problémy dalších sice 
způsobily značné zúžení kádrů obou dorosteneckých družstev, 
přesto výbor situaci ještě začátkem června nevzdával a jed-
nání s okolními kluby a také s několika hochy z okolních 
obcí probíhala téměř denně. Vedle popsaných jednání výbor 
průběžně řešil i otázku finančního zajištění činnosti. Kromě 

pozitivní zprávy o poskytnutí dotace z rozpočtu MŠMT ČR 
však další pozitivní zprávy nepřibyly. Potencionální sponzoři 
měli tou dobou úplně jiné starosti, Jihomoravský kraj řízení 
o dotačních žádostech odložil na později. Ale hlavně toto sdě-
lení vzalo všem poslední naději na přihlášení dorostenců do 
divize, neboť bez odpovídajícího finančního zajištění nemělo 
smysl v jednáních dále pokračovat. Následovala proto přihláš-
ka „jen“ do krajského přeboru. Až budoucí roky nepochybně 
ukážou, jak velkou újmu tento krok Nedvědici způsobí nejen 
na sportovním poli. Bohužel. Posledním družstvem v našem 
výčtu, ale prvním v pořadí přihlašovaných, byli muži, kteří 
i v soutěžním ročníku 2020/2021 působí v krajské I. B třídě. 
Kvalitní hráčský kádr a dobré vedení mužstva jsou dobrými 
předpoklady k tomu, aby muži navázali na výborné výsledky 
z loňského podzimu. 

O talentované odchovance z Nedvědice je zájem
      Po Veronice Janečkové a Janu Chytrém, pro které byla 
Nedvědice pomyslným odrazovým můstkem do vyšších pater 
fotbalových soutěží v roce 2017 (viz článek ve Zpravodaji č. 
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CO NOVÉHO MEZI FOTBALISTY?

Pavel Procházka předává Tomáši Přikrylovi při slavnostní 
VH SK Pernštejn Nedvědice v listopadu 2018 jedno z ocenění 
určených největším talentům klubu 
Foto: Radek Farkaš



4/2017), probíhala v jarních a letních měsících jednání o pře-
stupu dalších dvou talentovaných fotbalistů. Pro klub je to 
vždy velké dilema. Na straně jedné přináší odchod těch nej-
lepších oslabení příslušného družstva, na straně druhé je pro 
výjimečně talentované jednotlivce možností, jak se pokusit 
vlastní pílí v adekvátních podmínkách vypracovat na co nej-
vyšší, třeba i profesionální fotbalovou úroveň. Takový přestup 
se nerodí každý den, a pokud se odehraje, je výbornou rekla-
mou pro klub a pro Nedvědici. Současně je měřítkem kvality 
a oceněním tréninkové práce trenérů, kteří se na vedení a vý-
chově dotyčných talentů podíleli.

Tomáš Přikryl (nar. 2008)
     Několik let byl v hledáčku vyhledávačů talentů FC Vy-

sočina Jihlava. Obyčejný venkovský 
kluk, přirozený talent nadaný herně 
i pohybově. Na hřiště do Nedvědice 
ho z rodného Křeptova přivezla ma-
minka v létě 2015. Tomášův talent 
byl patrný od prvního tréninku, pro-
to byl následně v září zaregistrován 
a prakticky hned se stal výraznou 
osobností a oporou svého družstva, 
tehdy mladší přípravky. Za pět let 
působení v Nedvědici Tomáš pod 
vedením svých trenérů fotbalově 
povyrostl. Díky obětavosti mamin-
ky a dalších rodinných příslušníků 
vynechal jen minimum tréninků, 

nechyběl snad v žádném utkání a byl pravidelným účastníkem 
společných tréninků a utkání krajských výběrů talentovaných 
kluků z celého Kraje Vysočina. Když se v lednu letošního roku 
dostavil do Nedvědice na jednání zástupce FC Vysočina, ne-
měli jsme z jednání velkou radost. Všem však bylo jasné, že 
situace nemá jiné řešení, než že klub Tomáše uvolní a umožní 
mu další fotbalový a osobnostní růst. Série jednání nebyla vůbec 
snadná, k dohodě však nakonec došlo, a tak od 18. srpna je Tomáš 
hráčem FKM Vysočina Jihlava. Vzhledem k jeho kvalitám není 
pochyb o tom, že za rok bude zařazen do vyhlášené Jihlavské 
fotbalové akademie. Jeho působení v Jihlavě budeme určitě se 
zájmem sledovat a věřím, že o něm v budoucnu ještě uslyšíme. 
Tomáši, přejeme hodně úspěchů! 

Pavel Humpola (nar. 2003)
    Z klubu odešel v letním přestupním termínu rovněž 
dorostenec Pavel Humpola. Také on je naším odchovancem 
a působil v Nedvědici od přípravky. Rodiče ho na naše hřiště 
ze sousedního Doubravníka poprvé přivezli v létě 2010 a od té 
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doby ho pravidelně vozili na tréninky i utkání. V loňské diviz-
ní sezóně nastupoval pravidelně za mladší i starší dorostence. 
Byl oporou a jedním z tahounů obou družstev a jeho výkon-

nostní vzestup za poslední rok byl 
obdivuhodný. Vedle jeho působení 
v Nedvědici stojí za uvedení, že 
na podzim 2019 byl Pavel kapi-
tánem krajského výběru mladšího 
dorostu kraje Vysočina, s nímž se 
zúčastnil velkého mezinárodního 
turnaje této věkové kategorie na 
stadionech v Brně a několika okol-
ních městech. Bylo jen otázkou 
času, než si jej někdo z vyšších 
soutěží všimne. S nabídkou přišli 

letos v květnu zástupci FK Blansko, jejichž dorost působí ve 
2. dorostenecké lize. Bylo pochopitelné, že si Pavel tuto sou-
těž chtěl vyzkoušet. O co byla jednání o jeho přestupu kratší 
než v případě Tomáše, o to byla složitější. Vzhledem k výše 
zmíněné dlouho zvažované účasti našich dorostenců v divizi 
i pro příští soutěžní ročník jsme si Pavlův odchod nedovedli 
představit. Ale ve chvíli, kdy výbor SK rozhodl o stažení do-
rostu z divize a přihlášce do krajského přeboru, se naše roz-
hodování zjednodušilo. Zájem FK Blansko byl seriózní, Pavel 
tam absolvoval čtrnáctidenní zkušební testy, v nichž uspěl, 
a tak vše bylo jen otázkou dohody klubů. K té došlo v pátek 
24. 7. a Pavel již má touto dobou za sebou první druholigová 
utkání. Pavle, i Tobě přejeme hodně štěstí.

Pavel Vejrosta
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Tomáš Přikryl

Pavel Humpola

CENÍK INZERCE VE ZPRAVODAJI

Základní cena DPH 21 % Celkem

a) Ceník plošné inzerce
A4
1/2   A4
1/4   A4
1/8   A4
1/16 A4
b) Ceník řádkové inzerce
1 řádek (50 znaků)
Další řádky
(inzerce min. 1 řádek)

2 892,56 Kč
1 446,28 Kč
743,80 Kč
371,90 Kč
206,62 Kč

49,59 Kč
0,83 Kč / 1 

znak

607,44 Kč
303,72 Kč
156,20 Kč
78,10 Kč
43,38 Kč

10,41 Kč
0,17 Kč

3.500,00 Kč
1.750,00 Kč
900,00 Kč
450,00 Kč
250,00 Kč

60,00 Kč
1,00 Kč



JEDNODUŠE VÝHODNÁ NABÍDKA
Vyměňte u nás svůj automobil za mladší. Ke každému ročnímu vozu z nabídky ŠKODA Plus  
Vám přidáme spoustu výhod. ŠKODA Plus. Ojeté vozy bez obav.

ŠKODA Financial Services
Úvěr. Leasing. Pojištění. Mobilita.

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

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

www.skodaplus.cz

ŠKODA OCTAVIA 
1,6 TDI/81 KW

Cena 299 000 Kč

Do provozu 3/2017

Tachometr 52 788 km

ŠKODA OCTAVIA G-TEC 
1,4 TSI/81 KW

Cena 349 000 Kč

Do provozu 11/2016

Tachometr 64 138 km

ŠKODA KAROQ 
1,0 TSI/85 KW, AUTOMAT

Cena 539 000 Kč

Do provozu 4/2018

Tachometr 10 882 km

ŠKODA FABIA COMBI 
1,0 TSI/81 KW

Cena 269 000 Kč

Do provozu 6/2018

Tachometr 18 351 km

ŠKODA SCALA 
1,5 TSI/110 KW DSG

Cena 525 000 Kč

Do provozu 6/2019

Tachometr 2 843 km

ŠKODA KODIAQ 
2,0 TDI/110 KW, 4X4

Cena 725 000 Kč

Do provozu 10/2018

Tachometr 10 155 km


