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SLOVO NOVÉHO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané,
jsem upřímně rád, že Vám mohu představit poslední číslo
Zpravodaje v tomto kalendářním roce. Pro mě číslo velmi zásadní,
neboť zde píši poprvé jako nově zvolený starosta městyse Nedvědice.
Chtěl bych Vám všem, kteří jste byli v říjnu t. r. volit,
poděkovat za podporu a fakt, že Vám budoucnost obce, ve které
žijete, není lhostejná. Účast ve volbách byla opravdu vysoká, a tím
je i jistým způsobem naše zvolení do čela obce zavazující. Ať už
jste volili kohokoliv, je dobře, že Vaše hlasy napomohly vybrat
zástupce z jednotlivých kandidátních listin. Vzniklo tak nové Zastupitelstvo městyse Nedvědice, ve kterém nacházíte jak tváře z
předchozích let, tak i několik nových zastupitelů. Chtěl bych všem
touto cestou pogratulovat k jejich zvolení. Přeji nám, abychom
se každý podle svých nejlepších možností snažili zapojit do dění
městyse tak, aby to vždy vedlo ku prospěchu většiny občanů, kteří
zde žijí.

Mnoho z Vás navštívilo ustavující jednání zastupitelstva,
na kterém byla zvolena nová Rada městyse Nedvědice, vedoucí
finančního a kontrolního výboru. Upřímně děkuji touto cestou za
důvěru a zvolení do čela obce. Vnímám svoji roli především jako
velký závazek spojený se zodpovědností.
Povolební jednání nebyla jednoduchá. Karty, které nám
voliči rozdali, naznačily většinovou koalici, avšak měli jsme snahu
zapojit do užšího vedení obce všechny strany, které obdržely vysoký podíl Vašich hlasů. Proto jsme opakovaně vedli vyjednávání i s
hnutím Naše Nedvědice, jemuž jsem nabízel pozici 1. místostarosty v nově se formující radě. Bohužel se nám nepodařilo dohodnout
na podmínkách, za kterých by partnerství bylo přijatelné pro obě
strany. Nicméně věřím, že zastupitelé vzešlí z tohoto hnutí uplatní
svoje dlouholeté zkušenosti a budou aktivně pomáhat v širším vedení městyse.
Bylo časově velice náročné sestavit rozpočet na rok 2019.
Ukázalo se, že dofinancování některých projektů, které vzešly z
předchozích volebních období, bude nákladnější, než se jevilo původně. Snažili jsme se o rozpočet vyrovnaný a tuto snahu přeneseme do průběhu roku 2019, avšak začínáme s jistým deficitem. Pokud chceme, aby byl naplněn smysl již započatých projektů, jsou
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investice do nich nutné. Zároveň se ale chceme zapojit do dalšího rozvoje obce ať už spolufinancováním projektů nových nebo i
investicemi do kulturně-společenských akcí. Naším záměrem je
vytvořit komise, které budou zprostředkovávat užší kontakt s již
působícími spolky v Nedvědici a na Pernštejně. Rovněž se aktivně
zapojí do dění v obci jako poradní orgány. Rádi bychom využili
obecní budovy a prostory k tomu, aby z nich daleko častěji měli
užitek všichni spoluobčané.
Přál bych nám všem, aby směr, kterým se bude náš městys ubírat, byl směrem správným pro rozvoj naší obce. V tomto duchu jsme ostatně koncipovali náš předvolební program. Doufám,
že budeme mít radost z toho, jak se nám zde v údolí pod hradem

Pernštejnem žije.
Závěrem bych chtěl ještě jednou poděkovat předchozímu
vedení obce – panu starostovi, místostarostům, radě i zastupitelům
za jejich práci pro naši obec. Jistě se mnou budete souhlasit, že se
povedlo mnoho dobrého a je na co v dalším období navazovat.
Dovolte mi popřát Vám všem klidné vánoční svátky strávené s Vašimi blízkými a do nového roku hlavně pevné zdraví,
pohodu a spoustu splněných přání.
Petr Konečný

INFORMACE ZASTUPITELSTVA
Ustavující
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zastupitelstva

dne

5.

11.

2018:

Schválilo ověřovateli zápisu z ustavujícího jednání zastupitelstva PaedDr. Libuši Císařovou a Ing. Ivetu Přesličkovou.
Schválilo program jednání ustavujícího zasedání zastupitelstva.
Schválilo uvolněným funkcionářem starostu městyse Nedvědice, ostatní členové zastupitelstva budou neuvolnění.
Schválilo způsob volby funkcionářů městyse Nedvědice veřejně – aklamací.
Schválilo volební řád Zastupitelstva městyse Nedvědice dne
5. 11. 2018.
Schválilo volební komisi pro volbu funkcionářů městyse
Nedvědice pro volební období 2018 - 2022 ve složení: Ing.
Eva Marečková, Bc. Tomáš Přeslička a Leoš Ondráček.
Zvolilo starostou městyse Nedvědice Petra Konečného.
Zvolilo 1. místostarostkou městyse Nedvědice Mgr. Ilonu Lukáškovou.
Zvolilo 2. místostarostou městyse Nedvědice Jaromíra Kocourka MSc., MBA.
Zvolilo 1. radním městyse Nedvědice Josefa Dočekala.
Zvolilo 2. radním městyse Nedvědice Leoše Ondráčka.
Zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou
tříčlenné.
Zvolilo předsedou Finančního výboru městyse Nedvědice
Ing. Evu Marečkovou.
Zvolilo předsedou Kontrolního výboru městyse Nedvědice
Ing. Ivetu Přesličkovou.
Schválilo jednací řád Zastupitelstva městyse Nedvědice.

16. Zvolilo zástupcem městyse Nedvědice na valné hromady
Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko pro období 2018 –
2022 Petra Konečného, starostu městyse Nedvědice.
17. Zvolilo zástupcem městyse Nedvědice na valné hromady
DSO Tišnovsko pro volební období 2018 - 2022 Petra Konečného, starostu městyse Nedvědice.
18. Zvolilo zástupcem městyse Nedvědice na valné hromady Mikroregionu Pernštejn pro volební období 2018 - 2022 Petra
Konečného, starostu městyse Nedvědice a Mgr. Ilonu Lukáškovou, místostarostku městyse Nedvědice.
19. Zvolilo zástupcem městyse Nedvědice jako člena Správní
rady MAS Zubří země pro volební období 2018 – 2022 Petra
Konečného, starostu městyse Nedvědice.
20. Zvolilo zástupcem městyse Nedvědice na valné hromady Koruny Vysočiny, z.s. pro volební období 2018 - 2022 Petra
Konečného, starostu městyse Nedvědice.
21. Zvolilo zástupcem městyse Nedvědice na valné hromady
KTS EKOLOGIE s.r.o. pro volební období 2018 – 2022 Petra
Konečného, starostu městyse Nedvědice.
22. Zvolilo Petra Konečného, starostu městyse Nedvědice, jako
určeného člena zastupitelstva, který bude spolupracovat s pořizovatelem při pořizování územního plánu městyse Nedvědice.
Petr Konečný

1.
2.

Rada schválila program každého jednání.
Schválila zařazení částky na pořízení projektové dokumentace - opravy sociálního zařízení ZŠ a MŠ Nedvědice - budova
C - do rozpočtu na rok 2019.
3. Schválila povolení parkování na obecní komunikaci pro nově
vzniklé bytové jednotky č.p. 353.
4. Schválila, že nemá ke stavbě rodinného domu na pozemku č.
29/15 dle přiložené architektonické studie výhrady.
5. Pověřila starostu městyse Nedvědice výběrem štěpkovače.
Návrh nového typu štěpkovače bude dodán DSO Tišnovsko k
zařazení do výběrového řízení na jeho nákup.
6. Na členy inventarizační komise navrhla členy kontrolního
výboru po jeho doplnění a schválení Zastupitelstvem městyse
Nedvědice.
7. Schválila odvoz navážky u bývalého koupaliště.
8. Schválila navýšení rozpočtu školy o investiční příspěvek na
instalaci nové brány ve výši 107 511,- Kč.
9. Schválila rozpočtové opatření č. 10.
10. Schválila zveřejnění záměru o pronájmu nemovitosti - učeb-

11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Rada městyse Nedvědice
Foto: Antonín Špaček

na ZŠ Nedvědice, číslo dveří 8 v přízemí budovy A, Nedvědice č.p. 80.
Schválila darovací smlouvu pro Základní školu a Mateřskou
školu Nedvědice, okres Brno-venkov, příspěvkovou organizaci od firmy MEZ, a.s., sídlo: Nedvědice 20, 592 62, částku
1.000,- Kč na akci Vánoční koledování – nákup materiálu.
Schválila darovací smlouvu pro Základní školu a Mateřskou
školu Nedvědice, okres Brno-venkov, příspěvkovou organizaci od firmy Emcor technology, s.r.o., se sídlem Nedvědice
399, 592 62 na částku 2.000,- Kč na akci Vánoční koledování
– nákup materiálu.
Schválila využívání přiděleného znaku obce spolkem SkasaN.
Schválila pronájem prostor – kuchyňka v sokolovně v termínu 28. - 29. 11. 2018 a zároveň schválila prominutí poplatku
za nájem.
Schválila odpisový plán městyse na rok 2018.
Schválila odpisový plán ZŠ a MŠ Nedvědice na rok 2018,
změna k 30. 11. 2018.
Schválila odpisový plán ZŠ a MŠ Nedvědice na rok 2019.
Pověřila starostu obnovením jednání se SŽDC o podmínkách,
za kterých dojde k podpisu smlouvy o budoucí smlouvě a o
zřízení věcného břemene.
Pověřila starostu dalším jednáním o podmínkách umístění reklamního banneru pro centrum Eden.
Pověřila starostu městyse Nedvědice jednáním o možné koupi pozemku p. č. 952/6 o výměře 135 m² od společnosti Lesy
ČR.
Delegovala za člena Školské rady ZŠ a MŠ Nedvědice Mgr.
Ilonu Lukáškovou.
Vzala na vědomí zápisy z předchozích jednání.
Vzala na vědomí přijetí nápravných opatření z veřejnosprávní
kontroly provedené zřizovatelem ze dne 3. 10. 2018.
Petr Konečný

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Každý rok se na stránkách Zpravodaje objevují články na
téma vítání občánků. Vždy záleží na tom, kolik nových miminek
se v Nedvědici narodí, a tak tato akce probíhá většinou jednou až
dvakrát do roka. V letošním roce jsme vítali nové občánky poprvé 12. 5. a podruhé 20. 10. O tom, jak tato akce probíhá, jsem
psala již ve Zpravodaji č. 2, který vyšel v červnu letošního roku.
Proto tentokrát už jenom doplním jména nově narozených dětí. V
období od dubna do září se narodily tyto děti: Tereza Zemanová,
Nela Václavíková, Veronika Dolníčková, Petr Požár, Mikuláš Řičánek, Beáta Špačková, Petr Punčochář, Lukáš Slezák a Tadeáš
Vorel. Všem rodičům přejeme hodně radosti, štěstí a úspěchů ve
výchově.

Jednání ustavujícího zastupitelstva
Foto: Antonín Špaček
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INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE NEDVĚDICE

Zdena Kincová

Foto: Antonín Špaček ml.
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE NEDVĚDICE 2018

ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE NEDVĚDICE

Ve dnech 5. a 6. 10. 2018 proběhly volby do zastupitelstev obcí.
V Nedvědici bylo dosaženo těchto výsledků:
Počet volených členů zastupitelstva		
Počet osob zapsaných do výpisu ze seznamu voličů
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Počet odevzdaných úředních obálek
Počet platných hlasů
Počet platných hlasů (celkem pro všechny volební strany)
Celková volební účast v procentech			

15
1111
761
760
755
10 807
68,41

Výsledy voleb dle stran
kandidátní listina
číslo

název

hlasy
vedená

abs.

v%

pořadí

počet
mandátů

1

My z Nedvědice

Josef Dočekal

1455

13,46

4

2

2

KDU-ČSL

Václav Ondra

1219

11,28

5

1

3

Naše Nedvědice

Ing. Pavel Vejrosta

2901

26,84

1

4

4

Hasiči pro Nedvědici

Petr Konečný

2618

24,22

2

4

5

Společně pro Nedvědici a
Pernštejn

Jaromír Kocourek MSc., MBA

2614

24,18

3

4

Konečný Petr
starosta

Mgr. Lukášková
Ilona
1. místostarostka

Mgr. Kocourek
Jaromír MSc.,MBA
2.místostarosta

Dočekal Josef
radní

Ondráček Leoš
radní

PaedDr. Císařová
Libuše

PhDr. Čermák Petr

Havránek Miroslav

Ing. Marečková Eva

Bc. Přeslička Tomáš

Ing. Přesličková Iveta

Mgr. Rod Martin

doc. Ing. Štarha
Pavel, Ph.D

Ing. Trčková Ilona

Ing. Vejrosta Pavel

Zvolení členové Zastupitelstva městyse Nedvědice
Kandidátní listina
číslo název

Kandidát		
příjmení, jméno, tituly

věk

Počet
hlasů

1
1
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5

Dočekal Josef
Přesličková Iveta Ing.
Čermák Petr PhDr.
Vejrosta Pavel Ing.
Štarha Pavel doc. Ing. Ph.D.
Trčková Ilona Ing.
Rod Martin Mgr.
Konečný Petr
Přeslička Tomáš Bc.
Ondráček Leoš
Havránek Miroslav
Kocourek Jaromír MSc., MBA
Lukášková Ilona Mgr.
Císařová Libuše PaedDr.
Marečková Eva Ing.

61
52
57
57
44
54
46
36
24
35
54
35
40
60
40

222
171
210
292
256
246
218
353
220
219
202
280
259
257
242

My z Nedvědice
My z Nedvědice
Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid.
Naše Nedvědice
Naše Nedvědice
Naše Nedvědice
Naše Nedvědice
Hasiči pro Nedvědici
Hasiči pro Nedvědici
Hasiči pro Nedvědici
Hasiči pro Nedvědici
Spol. pro Nedvědici a Pernštejn
Spol. pro Nedvědici a Pernštejn
Spol. pro Nedvědici a Pernštejn
Spol. pro Nedvědici a Pernštejn

Uvedené volební výsledky byly zveřejněny ihned po volbách na úřední tabuli městyse Nedvědice a jsou k disposici na internetu. Volby do zastupitelstva obce se v Nedvědici po roce 1989
konaly již osmkrát. Nedvědická okrsková volební komise měla po
Lomnici u Tišnova druhý největší počet osob zapsaných na seznamech voličů na Tišnovsku. Počtem odevzdaných úředních obálek
jsme však my měli největší počet voličů. Ze sousedních obcí měl
nejvyšší účast Černvír 92,8 %.
4

Dovolte mi jménem okrskové volební komise popřát
všem zvoleným zastupitelům hodně pracovního elánu, trpělivost
při jednání, výborné nápady a hlavně pocit odpovědnosti vůči
nám, kteří Vás zvolili.
			
				
			
Jiří Šmíd			
			
předseda okrskové volební komise

Foto: Antonín Špaček
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LÍPA

STÉ VÝROČÍ V NEDVĚDICI
Různá výročí je možné slavit různě. Někdo slaví každoročně bouřlivě svoje narozeniny i jmeniny, někdo si naopak nevzpomene třeba ani na kulaté výročí své svatby. Setkal jsem se
s tím, že dítě slavilo svoje deváté narozeniny čtyři dny po sobě,
naopak někdo zase vyznává názor, že po padesátém roku věku už
není co slavit, tam už nejde ani tak o oslavu, ale spíše o kondolenci.
Jiná situace je, pokud kulaté výročí slaví státní útvar.
Tam už se jedná o významnou událost, která se dotýká velkého

Den byl stejně sychravý jako před sto léty. Asi stovka
účastníků slavnosti se za drobného deště sešla u Lípy svobody
z roku 1919, kde je krátce přivítal starosta městyse Ing. Pavel
Vejrosta. Poté se účastníci spontánně seřadili do průvodu, v jehož čele nesli praporečníci českou vlajku a nedvědický prapor. Za
zvuku rázného pochodu v podání Bystřické kapely dorazil průvod
na Kovářovu louku. V podání téže kapely zazněla pak v průběhu
slavnosti i původní československá hymna.
S událostmi před sto léty v našich zemích, ale především
v Nedvědici seznámili přítomné místostarosta městyse PhDr. Petr
Čermák a starosta Ing. Pavel Vejrosta, který přečetl i původní památný telegram, jenž oznamoval svobodu, a ocitoval zápis z kroniky o tom, co v Nedvědici následovalo. V závěru svého projevu
starosta poděkoval občanům Nedvědice za spolupráci a rozloučil
se s nimi, neboť ve funkci starosty končí.
Následně starosta s místostarostkou Ing. Ilonou Trčkovou symbolicky pamětní lípu zasadili, k připojené pamětní desce
položili společně věnec a na nedvědický prapor připevnili pamětní stuhu. Na závěr slavnostního aktu lípě, ale i všem přítomným
požehnal nedvědický farář P. Zdeněk Chylík.

Foto: Antonín Špaček

okruhu lidí. A právě takové výročí jsme si v letošním roce připomínali. 28. října jsme oslavovali 100. výročí vzniku samostatného
československého státu. Škarohlídi sice tvrdili, že by bylo lepší zůstat součástí reformovaného Rakouska – Uherska, neboť to
byl předchůdce dnešní Evropské unie, další tvrdili, že oslavujeme
vznik dnes už neexistujícího státu. Pro ty, kteří v oné době vznik
republiky zažili, však šlo o nevýslovný pocit z nově nabyté svobody po třech stoletích nadvlády Habsburků nad českými zeměmi.
O tom, jak naši předkové v Nedvědici oslavili vznik
republiky, jsme se mohli dočíst v minulém čísle Zpravodaje. V
předchozích číslech jsme se také mohli dovědět, že na památku
vzniku republiky obyvatelé Nedvědice zasadili 1. 5. 1919 u rozcestí do Žlebu Lípu svobody s připojenou mramorovou deskou s
datem 28. 10. 1918.

Foto: Antonín Špaček

Tím byl oficiální program vyčerpán. Jelikož počasí se nelepšilo a naopak déšť postupně houstl, přišel účastníkům k duhu
pohárek svařeného vína společně s chutnými perníčky, které zajistilo vedení městyse. S pocitem důstojné oslavy tohoto významného výročí se poté účastníci rozešli do tepla a sucha svých domovů.

KOTLÍKOVÉ DOTACE 2018
JIHOMORAVSKÝ KRAJ

PŘIJEDU K VÁM, ZPRACUJI A PODÁM VAŠI ŽÁDOST

Martin Sklenář, tel. 607 654 821

Ing.martinsklenar@seznam.cz, www.s-projekt.webnode.cz

MÁTE KOTEL NA TUHÁ PALIVA A CHCETE NOVÝ KOTEL S DOTACÍ?
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Znám lípy s dutými kmeny
i lípy včera zasazené,
leckterá v noci jak když zpívá.
Rád slýchám tu píseň –
jako bych závrať míval.

Foto: Roman Pučálka

Usnout si pod stromem,
zvlášť když je v květu,
tisíce včel učí lípu zpívat.

ší. Paní učitelky, které vystoupení připravovaly, měly možná trochu
trému, ale v hledišti to rozhodně znát nebylo. Jednotlivá vystoupení
byla více či méně motivována právě stým výročím republiky, pan
místostarosta PhDr. Petr Čermák v třech krátkých vstupech doplnil
program informacemi z kroniky. Perfektní bylo technické zajištění
akce (mohl bych dát čtenářům hádanku, kdopak toto zajišťoval, ale
kdo je znalý nedvědických poměrů, rychle by uhodl, že šlo o Ing.
Františka Sedláře z Borače).

Petr Vejrosta

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ POKRAČUJE DO 31. 3. 2019!

Podobně jako před sto léty jsme si výročí vzniku našeho
státu v Nedvědici připomněli i v tomto roce. 28. 10. 2018 se konalo slavnostní zasazení pamětní lípy na Kovářově louce na pomezí
Nedvědice a Pernštejna.

Jsou lípy,
co větve nad pomníkem sklání.
Vidíš?
Ta osamělá na vysoké stráni
posílá pozdrav do údolí.
Kolik lip roste v naší krásné zemi?
Že taky nemáš zdání?

Naslouchat tónům,
na květy se dívat,
zpívat si spolu,
teď dobře je mi.
Zůstaňte s námi,
lípy,
a prosím,
chraňte naši zemi!

Antonín Špaček

Foto: Antonín Špaček

Kolik už lip jsem potkal na svých toulkách,
potkal jsem stromy osamělé,
v alejích jsem přeskakoval stíny,
věřte,
každý stín je jiný.

tečně hodnotný, měl spád. Po úvodním vystoupení dětí z mateřské
školy všechny přítomné přivítala paní ředitelka Mgr. Eva Šimečková, krátce vystoupil pan starosta Ing. Pavel Vejrosta a pak už Klára
Plevová a Tomáš Dufek postupně uváděli další účinkující. Každý
divák si snad uvědomoval, kolik úsilí museli všichni vynaložit, aby
se mohlo takové vystoupení uskutečnit. Bylo vidět, že děti vystupují
s nadšením, zejména ty menší hledaly v sále sokolovny své nejbliž-

DOTACE: tepelné čerpadlo, automat na pelety max. 80 % - 120 000 Kč,
kotel na dřevo (ruční přikládání) max. 80 % - 100 000 Kč, plynový kondenzační kotel max. 75 % - 95 000 Kč, automat na uhlí (kombinovaný) max. 75
% - 75 000 Kč.

*Pokud máte kotlů více, lze žádat o dotaci! Vymění se kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním, ostatní kotle lze ponechat (elektrokotel, plynový).
Do roku 2022 musí majitelé vyměnit kotle na tuhá paliva emisní třídy 0,1,2!

KDE DOMOV MŮJ?
Při přečtení nadpisu si nepochybně některý čtenář vybaví
bezva televizní soutěž s Alešem Hámou, jiný si začne prozpěvovat
naši státní hymnu, další si uvědomí cokoliv příjemného ze svého
domova. Co považuje kdo za svůj domov, bude velmi rozdílné. Pro
někoho je domovem jeho dům a zahrádka, pro jiného je to obec, v
níž žije, další za domov považuje větší území, nebo třeba společenství lidí, kteří mu vytvářejí pocit bezpečí, jistoty, pohody.
Když jsem v pátek 26. října 2018 odcházel ze svého domova do sokolovny, nepočítal jsem s tím, že budu o prožitku, který
mě čeká, psát. To mě napadlo vlastně až v okamžiku, kdy diváky a
účinkujícími zcela zaplněná sokolovna stála při závěrečném zpěvu
státní hymny. Které hymny, může se správně ptát pozorný čtenář. V
roce 2018 musím napsat, že byly vlastně dvě: česká a slovenská. Pro
ty, kdo pamatují společný stát, tedy hymna jediná – československá.
Copak tak pěkného se v onen páteční podvečer událo, že
píšu tyto řádky? Školní akademie motivovaná stým výročím vzniku
republiky. Původní republika sice už dávno není, ale i dnešní Česká
republika se k odkazu té původní Československé republiky hlásí.
Program v sokolovně trval málo přes hodinu. Byl pestrý, líbivý, sku-

Foto: Roman Pučálka
Vyzdvihnout některé účinkující nad jiné by tentokrát určitě
nebylo dobré. Snažili se všichni, myslím, že každý odvedl maximum, zkrátka podařilo se. Co je potřeba ještě velmi zdůraznit, je
skutečnost, že úspěch akademie byl i úspěchem vedení městyse.
Součinnost vedení obce (zejména členů rady a zaměstnanců) a školy
byla jednou z nutných podmínek, aby se akce vydařila.
Nezbývá než poděkovat všem, kteří se na akci podíleli, a
popřát Nedvědici, aby se opět na podobnou událost mohla těšit.
Petr Vejrosta

7

ZAJÍMAVÉ SLOHOVÉ ÚKOLY

MAS Zubří země, o.p.s.
www.zubrizeme.cz
Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Kontakt: 566590 393-4, 739 393 111 -121, e-mail: mas@zubrizeme.cz

Jedním z úkolů, který žáci 9. ročníku dostali letos v hodině českého jazyka, byl úkol slohový. Měli napsat vypravování na
libovolné téma. Mohlo jít o příběh, který se skutečně stal, mohli
popustit uzdu své fantazii… Bylo to jenom na nich. Někteří tento prostor využili skvěle. Následují dvě z jejich prací. Autorkou
prvního vypravování s názvem Lov je Amálie Štarhová. Druhý –
trošku hororový – příběh napsal Filip Cacka. Jmenuje se Úplněk.
Gabriela Sedlářová
LOV

Avízo dotačních příležitostí pro podnikatele a lesní hospodáře
Místní akční skupina Zubří země, o.p.s. plánuje od ledna 2019 vyhlásit v pořadí již čtvrtou výzvu v rámci Programu
rozvoje venkova. Předpokládané ukončení příjmu žádostí o podporu bude pravděpodobně do března 2019.
Čtvrtá výzva MAS pro PROGRAM ROZVOJE VENKOVA bude zaměřena na dvě oblast podpory:
• Modernizace nezemědělského podnikání (oprávněným žadatelem jsou podnikatelé, míra dotace až 45%),
• Zvyšování konkurenceschopnosti lesního hospodářství a navazujících oborů (investice do techniky a
technologií pro lesní hospodářství apod., výše dotace 50%).
Znění výzvy včetně všech jejích příloh zveřejníme na webových stránkách MAS v sekci Aktuální výzvy - PRV:
http://zubrizeme.cz/vyzvy-prv/.
Podmínky pro získání dotace v jednotlivých oblastech podpory budou případným zájemcům předány v rámci
konzultací v kanceláři MAS v Bystřici nad Pernštejnem nebo Novém Městě na Moravě a dále na bezplatných
seminářích pro žadatele, které proběhnou na přelomu ledna a února 2019. Pro přesnější informace sledujte webové
stránky MAS: www.zubrizeme.cz.
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Stmívalo se a začínalo sněžit. Tmavým lesem se ozývalo
houkání sov a šelestění větví stromů. Přímo uprostřed lesa se páslo pár srnek. Kopýtky odhrnovaly napadený čistě bílý sníh a nevšímaly si nebezpečí v podobě postavy schovávající se za jedním
z mnoha stromů. Postava vytáhla z toulce na zádech šíp, přiložila
ho k luku a natáhla tětivu. Její pohyby byly tiché a ladné, věděla,
co dělá. Nadechla se a vydechla a vypustila šíp. Srnky vylekaně zvedly hlavu, když zaslechly brnknutí tětivy a rozutekly se do
všech stran. Šíp minul cíl a jen se neškodně zabodl do protějšího
kmene. Postava si jen povzdechla, došla k šípu a vypáčila ho. Prohrábla si své dlouhé světlé vlasy, přičemž jí z hlavy spadla kápě,
která jí chránila vlasy před padajícím sněhem.
Její plášť byl ušitý z drahé černé látky. Perfektně ladil k
jejím černým kalhotám a vysokým černým botám. Luk a šípy byly
z toho nejlepšího dřeva široko daleko. Majitelkou těchto věcí a
oděvu byla teprve patnáctiletá dívka Lydie, nejstarší dcera krále a
královny z Elistého království. Měla tři mladší sestry, Madelaine
a dvojčata Rebeccu a Elli.
V tomto lese by neměla být sama, obzvlášť po setmění,
ale nemohla si pomoci. Lov milovala a její otec by jí to nedovolil,
ani kdyby s ní šla stovka mužů, kteří by stejně nadělali takový
hluk, že by vyplašili všechnu zvěř. Musela se tedy pokaždé plížit

z paláce.

Už však byl čas návratu. Za chvíli nebude vidět ani na
krok a na přespání v lese nebyla připravená. Sice tento les znala
nazpaměť, ale nechtěla nic riskovat. A tak se vrátila na kraj lesa ke
své černé klisně, vyhoupla se do sedla a vydala se k domovu.
ÚPLNĚK
Jednoho dne jsem se vzbudil kvůli strašidelnému snu, po
kterém jsem nemohl vůbec usnout, tak jsem si řekl, že se půjdu
projít ven a vyčistím si hlavu. Třeba se mi pak bude spát lépe.
Avšak celou dobu, co jsem se venku jen tak procházel, jsem myslel na ten hrozný sen a byl jsem opravdu rád, že to byl jen sen.
Při těchto myšlenkách jsem ani moc nevnímal, kam jdu.
Jediné, na co jsem myslel, byl ten sen, který se odehrával v parku za úplňku. Vůbec mi nedošlo, že zrovna do podobného parku
přicházím. Cítil jsem se přesně jako v tom snu, vše mi bylo velmi
povědomé… Vtom jsem zaslechl, jak za mnou někdo jde. Ohlédl
jsem se, a jelikož v parku pouliční světla nejsou a jediný zdroj
světla byl svit měsíce, neviděl jsem blížící se postavě do tváře. Jak
se ta postava přibližovala, zdálo se mi, že zrychluje a zrychluje.
Otočil jsem se a přidal do kroku směrem domů… Najednou jako
by mi někdo sáhl na rameno. Ohlédl jsem se, nikdo tam nebyl.
Byl jsem velice zmatený a vyděšený. Začal jsem utíkat. Až ke
vchodu do domu jsem měl znovu a znovu pocit, že mě někdo sleduje. Každé ohlédnutí bylo marné, nikoho jsem neviděl. Rychle
jsem odemkl a bouchl dveřmi. Konečně jsem byl v bezpečí. V
posteli jsem nad celým zážitkem přemýšlel, po pár minutách jsem
však naštěstí usnul.
Po tomto zážitku jsem si přísahal, že se už nikdy nepůjdu
v noci projít sám. A už vůbec ne za úplňku!

INFORMACE KNIHOVNY NEDVĚDICE
Vážené čtenářky, vážení čtenáři i ostatní spoluobčané, nabízíme Vám některé z posledních novinek našeho knižního fondu:
Whitton Hana:
Božena Česká
Dvořáková Petra:
Dědina
Bauer Jan:		
Hrad mrtvých
Kepler Lars:		
Hypnotizér
Kraft M. M.:		
Infernum
Devátá Ivanka:
Kde spí lufťáci
Keleová - Vasilková: Střípky
Hartl Patrik:		
Nejlepší víkend
Mlynářová Marcela: Samorostka
Macek Miroslav:
Saturnin se vrací
Třeštíková Radka:
Veselí
Novák Jan A:
První republika
Brookes Adam:
Noční dravec
Byly dovezeny i nové knihy z výměnného fondu z Měk
Tišnov.
Knihovnu navštívila i místní základní škola a mladší žáci
se tak seznámili s možnostmi, které jim veřejná knihovna poskytuje. V letošním roce proběhla v knihovně beseda pro MŠ na téma

„ Knížka je můj kamarád“, které se zúčastnilo 12 dětí z Mateřské
školy Nedvědice. Beseda byla zprostředkovaná regionálním oddělením Měk Kuřim – přednášející byla Mgr. Pavla Hrdinová.
Krásné Vánoce, hodně štěstí a pevné zdraví v celém příštím roce Vám všem přeje
knihovnice Marie Opltová

Beseda s MŠ v knihovně
Foto: Jitka Štěpánová
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HISTORIE PERNŠTEJNSKÝCH ZAHRAD – V.
Obnova vrchnostenské okrasné zahrady pod hradem Pernštejnem
V roce 2015 došlo ve smutné novodobé historii vrchnostenské okrasné zahrady k zásadnímu obratu a obnova pernštejnské
zahrady se stala jednou z priorit Národního památkového ústavu
spravujícího mimo hrad Pernštejn dalších 112 památkových objektů po celé republice. Pernštejn byl v rámci NPÚ zařazen mezi
10 žadatelů o finanční dotaci z EU v rámci 13. výzvy MMR ČR
- Integrovaného regionálního operačního programu 2014 - 2020
Revitalizace vybraných památek.
Pětiletý projekt obnovy byl zahájen 30. 9. 2015, následovalo výběrové řízení na projektanty a vítěz - společnost ARCHATT s.r.o. - započala práce na projektové dokumentaci, jejímž
cílem bylo navrátit zahradu do podoby její největší slávy v době
kolem roku 1806. Projekt však nezahrnuje obnovu skleníku s fíkovnou, jejichž realizace by překročila avizovanou maximální
výši dotace. Projektanti Ing. arch. Marek Tichý (památková obnova), Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D., Ing. Kamila Krejčiříková,
Ph.D. (zeleň), Ing. Luděk Halaš (inženýrské sítě) vyčíslili celkový rozpočet projektu na částku 117 395 437 Kč včetně DPH. V
březnu 2016 bylo zahájeno stavební řízení a v srpnu odevzdána
projektová dokumentace pro výběr zhotovitele.

Domnívali jsme se, že podpis završil etapu příprav a odstartoval
práce na realizaci projektu. Přesto uplynulo deset měsíců vyplněných výběrovými řízeními, přípravnými pracemi a administrativou, než dne 30. 11. 2017 symbolické zarytí rýče zahájilo symbolicky obnovu zahrady. Proč symbolickou – na tomto slavnostním
zahájení prací byl za přítomnosti významných osobnosti v čele s
předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou představen vítěz výběrového řízení společnost GARDENLINE z Litoměřic a podepsána
smlouva o zhotovení stavby, ale na opravdový začátek prací jsme
museli počkat do příštího roku.

Obnova barokní osy, pohled na niku
Foto: Jaroslav Luner

Celkový pohled na zahradu z dronu
Foto: Jaroslav Luner
Dne 30. 11. 2015 MMR ČR zpřístupnilo znění žádostí
o podporu 13. výzvy. V první etapě příjmu žádostí, která končila 31. 3. 2016, odevzdaly v rámci NPÚ kompletní žádost včetně
projektové dokumentace dva objekty – hrad Pernštejn a zámek
Slatiňany. Naše žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení i analýzy rizik, projekt byl vyhodnocen jako úspěšný, tak
jsme čekali na rozhodnutí o schválení a přidělení dotace. Hodnota
úspěšných projektů však převyšovala alokovanou částku tří miliard a začaly se šířit zprávy, že se omezí zadání výzvy, konkrétně
o historické zahrady. Potěšilo nás proto, že v létě 2016 projevil
zájem o pernštejnský projekt ministr kultury ČR Daniel Herman
a při návštěvě hradu jej podpořil. Situace se vyřešila v listopadu,
kdy s cílem urychlit proces schvalování úspěšných projektů byla
alokovaná částka navýšena o 248 miliónů. Začátkem prosince přišla radostná zpráva, že náš projekt byl schválen.
Rok 2017 nazýváme rokem slavnostním. Dne 9. 2. 2017
byla na hradě za přítomnosti předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky, senátorů, poslanců, starostů a zástupců MK a MMR slavnostně
podepsána ministrem kultury ČR Danielem Hermanem a generální ředitelkou NPÚ Naďou Goryčkovou dohoda o poskytnutí
účelové dotace z evropských fondů ve výši 117,5 miliónu korun.
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Konečně! Na začátku února 2018 to vypuklo. Skácením
prvního stromu začala realizace projektu a jeho první etapa, která
přinesla nejvýraznější vizuální změnu zahrady a byla zaměřena
jedním směrem - odstranit nemocné, přerostlé a nestabilní dřeviny, které dendrologický průzkum vyhodnotil z osmdesáti procent
jako závadné a neperspektivní. Dlužno podotknout, že většinou
šlo o náletové dřeviny a žádný z odstraněných stromů nepatřil do
původní kompozice ze začátku 19. století, přesto kácení provázel rozporuplný pocit nenávratné ztráty nostalgické krásy, kterou
zanikající zahrada bezesporu měla, a pocit nadějného očekávání
její nové podoby, která se začínala rýsovat. Právě zásadní změna
charakteru zahrady, její proměna z lesa plného mechu a kapradí na
zahradu otevřenou slunci, jí vrací původní podobu i smysl.
Další práce se rozběhly na plné obrátky a výsledky začínají být patrné. Ve druhé etapě, která se soustředí na vykácený
a očištěný svah, probíhají souběžně podle podrobného časového
harmonogramu nejrůznější práce – frézování pařezů, odstranění
nánosů zeminy ze všech stavebních prvků, přeskládání schodišť
a opěrných zídek, výkopy pro položení nových inženýrských sítí
a statické zajištění sesutého svahu pod restaurací. Byl rozebrán
obelisk a odvezen k restaurování stejně jako všechny dochované sochy. Stavební obnova se soustředí na turecké lázně, kruhový
bazén a niku tzv. barokní osy, zakončené rybníkem v parteru zahrady. Samotný rybník nás po odstranění nánosů bahna a náletů
překvapil svou velikostí i funkčním dnem z kamenů uložených v
jílovém loži. Stěny jsou však rozrušené kořeny a jílová vrstva strávená, proto je nutné je rozebrat a vyskládat znovu, včetně mohutné vrstvy jílu, která nahrazuje dnes používanou bazénovou fólii.
Souběžně s opravou jsou znovu usazeny mramorové desky tvořící
stupně vodní kaskády, která do bazénu přiváděla vodu. Pokračuje
dostavba zdí poustevny, která má být do zimy zakryta novou stře-

chou. Při odstraňování nánosů z torzálního zdiva poustevny byly
odkryty stopy po mechanizmu kdysi ovládajícího mechanickou figuru poustevníka, kterého do pohybu uvádělo došlápnutí na prkno
podlahy za zděným prahem vstupních dveří.

Kruhový bazén s vyskládanými opěrnými
zídkami a schodišti
Foto: Jaroslav Luner
Archeologický průzkum, který na konci roku 2016 pomocí nedestruktivní metody snímání povrchu georadarem znovuobjevil zaniklou orientalizující zahradu, a tím významným způsobem ovlivnil podobu tehdy vznikajícího projektu, letos v létě
pokračoval průzkumem opravovaných staveb, plošnou detekcí
kovů a odkryvem georadarem zjištěných anomálií v oblasti orientalizující zahrady. Se zajímavými výsledky průzkumu, včetně
nalezených předmětů, byla veřejnost seznámena formou komentovaných prohlídek zahrady v rámci mezinárodního dne archeologie 20. 10. 2018. Bylo zjištěno, že voda odtékající z rybníku se
dělila do dvou větví. Prvá, částečně pod zemí a dále povrchovým
kanálkem, vedla do haltýře. Druhá pak, opět v prvé části v dřevěném potrubí, vedla až ke stavbě, která byla patrně ptačí voliérou.
Pod ní začínal umělý potůček, který meandroval okolo čínského
pavilónu, a posléze se vléval do umělého jezírka. Odtud pokračoval mezi proplétajícími se cestičkami s mostky do nejnižší partie
zahrady, kde ji ve formě krytého kanálku opouštěl a vléval se do
nedaleké Nedvědičky. V blíže neurčené době byl tento vodní systém zasypán kameny, povrch srovnán, zatravněn a osázen ovocnými stromy. Jediným pozůstatkem po této pravděpodobně rokokové
zahradě byl osamělý čínský pavilón.

Práce na kruhovém bazénu
Foto: Veronika Skálová
Ačkoli to při pohledu na kamenitý svah zahrady není patrné, nezahálela ani „zahradní sekce“ - začátkem léta bylo kolem
barokní osy vysázeno 84 nových stromů, další desítky přibyly v
listopadu. Žloutnoucí travní porost je cíleným výsledkem použití

herbicidů, po odstranění nežádoucích plevelů a travin budou uvolněné plochy osety a osázený plánovanou vegetací. A ještě k tzv.
totemům – vysokým pahýlům ořezaných stromů. Ty zůstaly stát
na pokyn ochránců přírody, protože v nich sídlí netopýři a brouci
páchníci. Doufáme jen, že do doby zpřístupnění zahrady veřejnosti si tito najdou nový domov v nedalekém lese.
V příštím roce se práce soustředí zejména na rovinatý
parter - kompletní obnovou projde francouzská formální zahrada,
obnoven bude vodní kanálek s haltýřem i nově objevený meandrující potok s jezírkem u čínského pavilonu. Bude odstraněna
dočišťovací vodní nádrž u novodobé čističky odpadních vod a obnovena síť cest a cestiček po celém parteru zahrady. Bohužel právě její rovinatá část je zasažena majetkovými změnami, ke kterým
došlo po znárodnění hradu, a tak dnes soukromé zahrady výrazně
zasahují do dříve jednotné plochy a neumožňují obnovit bývalou
užitkovou zahradu, kuželnu a tzv. paví pavilón, kterým se do zahrady vstupovalo od silnice. V části původní užitkové zahrady
bude umístěna venkovní expozice prezentující zahradu pomocí
smyslových vjemů včetně jejího haptického modelu, který ocení
nejen nevidomí.

Pohled na rybník od tureckých lázní
Foto: Veronika Skálová
V této i následujících etapách bude kromě stavební obnovy dalších částí zahrady pokračovat zejména výsadba – desítek
hrušní pod tureckými lázněmi a ve francouzské zahradě, stovek
keřů zpevňujících svah nad obeliskem, stromů, keřů a bylinného
patra do orientalizující zahrady, trvalkových záhonů na skleníkových terasách, trávníku v bývalé užitkové zahradě. Do bazénů se
vrátí voda, na podstavce kopie původních soch, jejichž restaurované originály se stanou součástí zahradní expozice ve výstavní
síni na 3. nádvoří. Návštěvníkům se otevře i nová venkovní kavárna na terase pod restaurací, odkud budou moci obdivovat zahradu
i hrad.
Projekt památkové obnovy pernštejnské vrchnostenské zahrady má být ukončen 30. 9. 2020 a veřejnosti se zahrada
otevře začátkem návštěvnické sezóny roku 2021 jako samostatný prohlídkový okruh, a to buď formou komentované prohlídky
s průvodcem, nebo individuální procházky s tištěným plánkem.
Vstup do zahrady bude přes Schröfflovu zahrádku na 3. hradním
nádvoří, východ a vstup pro osoby s omezenou mobilitou pak v
dolní části zahrady. K zajištění provozu jsou plánována tři nová
pracovní místa na pozici zahradního architekta, zahradníka a
technického pracovníka, posílená o několik sezónních pracovníků
v zahradě, průvodců a lektorů pro edukační programy a dobrovolnickou činnost.
Obnova a zpřístupnění vrchnostenské zahrady vrátí hradu, který byl v roce 1995 spolu se zahradou prohlášen národní
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ba, tak spolupráce investora, projektantů, památkářů, ochránců
přírody. Kéž to tak zůstane. Výsledek prvních dvou velmi namáhavých etap předčil naše očekávání. Když procházíte rozestavěnou zahradou, musíte obdivovat myšlenky toho, kdo ji navrhoval, ocenit práci těch, kteří ji stavěli a smeknout před umem
a zručností těch, kteří ji dnes obnovují. Krásná práce, díky.
P.S.: Těšíme se na Vaši návštěvu zahrady v roce 2021.
Eva Škrabalová

ZÁJEZD NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ … PO TŘIATŘICÁTÉ A NAPOSLEDY
V sobotu 20. října se uskutečnil další ze zájezdů do Městského divadla Brno. Tentokrát jsme zhlédli inscenaci OSMYČKY
v režii Stanislava Slováka.

Foto: internetové stránky MdB
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V letošním roce si celá naše země připomíná četná „osmičková“
výročí. V Městském divadle Brno spojilo svoje síly osvědčené
kvarteto autorů Štěpán – Slovák – Šotkovský – Cón a na divadelní
prkna přivedlo skutečně originální kabaretní satiru pojednávající
o významných momentech české historie, která byla plná různých
smyček a přesmyček.
V hlavních rolích se představili: Petr Štěpán, Michal Isteník, Dušan Vitázek, Jakub Uličník, Radka Coufalová, Ladislav
Kolář, Jiří Ressler a Ondřej Halámek.
Říjnový zájezd byl v pořadí již třiatřicátý. V roce 2008
jsme vyjeli do divadla poprvé, v sobotu 20. října to bylo naposledy. Zájezdy na divadelní představení byly pořádány za bývalého
vedení obce, proto bych se tedy ráda se všemi, kteří do divadla
rádi jezdili, tímto článkem rozloučila a poděkovala za váš zájem.
Přeji vám spoustu dalších krásných kulturních zážitků.
Martina Čermáková

MALÍŘ ANTONÍN ČERNÝ A NEDVĚDICE
Antonín Černý se narodil 5. června 1897 ve Dvoře Králové nad Labem. Dětství a mládí prožil v severním Německu v
Brémách, kam se s rodiči odstěhoval v době velké hospodářské
krize. Ve 14 letech odešel se souhlasem otce na námořní loď jako
plavčík. V roce 1915 narukoval na italskou frontu, kde byl raněn.
Po roce 1920 byl propuštěn z armády a vrátil se do Brém. Pracoval jako námořník u německé námořní firmy Argoline Bremen, s
níž se dostal až do San Francisca. Po návratu do vlasti pracoval u
několika vydavatelství knih v Praze.
Za II. světové války nastoupil v Trutnově u firmy Jindra.
Ve volném čase si stavěl velký model železnice. Jeho vystavováním získal peníze k založení fondu pro výstavbu dětského oddělení nemocnice. Za to dostal děkovný dopis od ministra ochrany
práce a sociální péče Zdeňka Nejedlého. Po válce působil v organizátorské funkci na Krajském národním výboru v Hradci Králové.
V říjnu 1952 nastoupil do Jáchymovských dolů v Trutnově. Vzhledem k věku - 55 roků - již nemohl pracovat v podzemí
dolů a zastával funkce u závodní stráže. Po ukončení těžby uranových rud na Trutnovsku přešel společně s mnoha kolegy z firmy
v roce 1957 do Jáchymovských dolů, později Uranových dolů v
Dolní Rožínce. Byt dostal v Novém Městě na Moravě. Vzhledem
ke kamarádské a společenské povaze rychle navázal přátelství a
kontakty se spolupracovníky i úřady ve městě a v podniku. Dokladem jeho kontaktů a přátel je
i úvodní obrázek namalovaný
pracovníkem Uranových dolů
Dolní Rožínka Emilem Kopáskem, který také žil v Nedvědici.
Černý měl úzké
kontakty i do okolí Dolní Rožínky. 1. července 1963 se již
jako důchodce přestěhoval do
Nedvědice čp. 49, kde bývaly
Domácí potřeby a spořitelna,
dnes tam je prodejna ENPEKA a obchod firmy Müller.
V Nedvědici je jeho pobyt spojován především s malováním obrazů, které vznikaly na objednávku od známých, jako dárek přátelům a podobně. Náměty jsou především z okolí Nedvědice, hradu
Pernštejna a ze vzpomínek na moře.
Antonín Černý, všude oblíbený člověk, zemřel v nemocnici v Novém Městě na Moravě v roce 1968.
Za pomoc při zpracování životopisu a zapůjčení dokumentů jsem v roce 2015 a 2016 jako kronikář poděkoval všem,
kteří mi pomáhali s dokumentací o této osobnosti spojené s Ned
vědicí.
Vůbec jsem nečekal pokračování tohoto příběhu. Přečtěte si, prosím, milou aktuální informaci od matrikářky městyse
Nedvědice paní Zdeny Kincové: „V Nedvědici není mnoho domů
na prodej, ale občas se nějaký starší dům přece jenom prodává.
A tak se stalo, že jeden mladý manželský pár si koupil dům po
rodině Bártových. Při vyklízení tohoto domu objevili obraz, na
kterém byla namalovaná plachetnice na moři a byl zde uveden
rok 1965 s podpisem A. Černý. Nový majitel domu si uvědomil,
že podobný obraz viděl na naší radnici. Protože ho nechtěl vyhodit, přivezl ho začátkem listopadu na radnici a zjišťoval, zda o
autorovi tohoto obrazu něco víme. Od zaměstnankyň radnice se
Portrét Antonína Černého
Autor: Emil Kopásek

kulturní památkou, jeho celistvost, rozšíří jeho potenciál, ale i
návštěvnickou atraktivitu. V návaznosti na nové parkoviště vybudované městysem Nedvědice a naučné stezky mikroregionu
Pernštejn se otevře návštěvníkům zcela nový pohled na hrad, který
zdůrazní monumentalitu hradní pevnosti v kontrastu se subtilním
charakterem zahrady pod jeho hradbami. Obelisk, umístěný v jejím pomyslném středu, bude tak jako kdysi zářit do krajiny a vítat
příchozí.
Skončil třetí rok projektu a končí první rok skutečné
realizace. Zatím vše probíhá bez větších problémů - jak stav-

Obraz na radnici od Antonína Černého
Foto: Jiří Šmíd
dozvěděl, že v kanceláři matriky visí obraz od stejného autora, a
i namalovaná plachetnice je hodně podobná. Původně chtěl tento
obraz věnovat obci, ale po dohodě s manželkou se rozhodl obraz
věnovat rodině autora. Vnučka Antonína Černého věděla, že její
dědeček před svou smrtí v Nedvědici žil, a tak se před třemi lety
stavila na radnici a chtěla zjistit, zda o něm něco víme. Byla docela překvapená, když uviděla dědečkův obraz visící na radnici s
věnováním na zadní straně. Později se spojila s naším kronikářem
a navzájem si o tomto malíři vyměnili informace. Z jejich dalšího
společného pátrání bylo zjištěno, že v domě, kde se našel obraz,
bydlela Marie Bártová, která si v roce 1965 brala Františka Janečka. Antonín Černý je vyfotografován na jejich svatební fotce jako
svědek. Z uvedených souvislostí se domníváme, že tento obraz
mohl být právě svatebním darem pro novomanžele.
Proto jsem se spojila s vnučkou Antonína Černého a
nabídla jí uvedený obraz. Postupně jsme si domlouvali nějaký
vhodný termín na předání, který
se nakonec podařilo dohodnout
v pátek 16. listopadu 2018 na
radnici. Nejdříve přijela vnučka
autora obrazu s manželem a za
chvíli se objevili majitelé obrazu.
Oba páry se navzájem seznámily
a dohodly se na předání obrazu.
Jednalo se o příjemné setkání.
Původní majitelé obrazu odcházeli s novými poznatky o malíři
Antonínu Černém, noví majitelé
si odváželi obraz domů, protože
doma po svém dědečkovi mnoho obrazů nemají. Nevíme, kolik
obrazů Antonín Černý v Nedvědici namaloval a prodal, popřípadě rozdal, víme asi o 7 dílech, ale
domníváme se, že s velkou prav- Vnučka Antonína Černého
děpodobností jich bude v Ned- přebírá obraz
vědici asi více. Možná má obraz Foto: Petra Zbořilová
od Antonína Černého i někdo ve
vašem okolí.
Na závěr ještě jedna zajímavost spojená s tímto obrazem. Rodině malíře byl shodou šťastných náhod a pomoci dobrých lidí předán prakticky přesně 50 let po smrti jeho autora, který
zemřel 15. listopadu 1968.“
Jiří Šmíd
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KOUZELNÉ VÁNOCE
Vánoce jsou nejkrásnější svátky v roce a v České republice jsou
spojovány s křesťanstvím, které vychází z narození Ježíše Krista
Spasitele. V prapůvodním významu byly Vánoce oslavou slunovratu a uctívání ,,znovuzrození‘‘ Boha Slunce. Naši prapředkové
žili v souladu s přírodou a byli si vědomi její blahodárné i ničivé
síly. Vánoce jsou též oslavou míru, vzájemnosti, rodiny a společně
je slaví katolíci, protestanti, bezvěrci i jinověrci.
Období vánočních oslav začíná 25. prosince a končí první nedělí po 6. lednu. V České republice začínáme slavit Vánoce
již 24. prosince a ani v období totality se tehdejší garnitura neodvážila vánoční svátky zakázat. Faktem však zůstává, že v těchto
dobách bylo snahou do českých Vánoc vtěsnat alespoň ve školách
Dědu Mráze, Jolku (stromeček) a jiné prvky z ruských tradic. Naštěstí bezúspěšně. Nicméně čtyřicet let totalitního režimu vinou
neúcty k tradicím způsobilo, že někteří lidé zapomněli, z jakého
důvodu Vánoce slavíme a co vánoční symboly vlastně znamenají.
Od roku 1989 se tradice začaly obnovovat v celém širokém vánočním spektru.
Před námi je poslední adventní neděle, končí tím období
přípravy na vánoční svátky a my všichni se jistě těšíme na kouzelně romantickou i tajuplnou atmosféru, která je s těmito svátky
spojována.
TRADICE A SYMBOLY
Advent

Období Adventu je období očekávání a příprav na Vánoce. Symbolem je adventní věnec, na kterém jsou čtyři svíčky,
symbolizující čtyři neděle, které nás dělí od vánočních
svátků. Kruhový tvar věnce symbolizuje ustavičnou cestu Slunce
a zároveň věčnost. Tradiční barva věnce je zelená a červená - obě
barvy symbolizují život, tak jako jablíčka od časů Ráje znamenají
plody života.
Tradice adventního věnce vznikla až v 19. století v Hamburku. Věnec se čtyřmi svícemi se zavěšoval ke stropu a každou
neděli se zapalovala jedna svíčka. V posledních letech se adventní
věnec stal ozdobou svátečního stolu. Adventní věnce bez svíček se
zavěšují na vstupní dveře domu.
V čase první adventní neděle bývá zvykem rozsvěcovat
vánoční stromy ve městech i na vesnicích a světelně vyzdobit ulice, aby byla předvánoční nálada náležitě umocněna. I v Nedvědici
se stala z rozsvěcování vánočního stromu tradice a společenská
událost. Poprvé se tak stalo v roce 2007 a ve stejném roce se podařilo umístit prvních pět svítících hvězd na sloupy u hlavní silnice. Postupem času se světelné dekorace dostaly až k obchodnímu
domu. Vytvořila se tak hezká podívaná pro obyvatele i návštěvníky, oživující a esteticky zpříjemňující večerní procházku.
Období Adventu je nejen čas úklidu, pečení cukroví,
výzdoby příbytku uvnitř i venku, ale především doba očekávání,
rozjímání a zklidnění při svíčce, dobrém čaji, medovině, svařáku,
vaječném likéru nebo punči.
Svíčky a vůně
Plamen znamená světlo, teplo a očistu. Bez svíček a vůní
si období Adventu ani Vánoc určitě neumíme představit. Po noci
přijde vždy den a s ním i nová naděje, to je symbolika plamene,
který je zároveň symbolem sjednocující lásky.
Mezi tradiční vánoční vůně patří vanilka, skořice, rum,
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borovice, smrk, jedle, jablko a všechny citrusy. Aromaterapie byla
známá již ve starověku a patří mezi účinné metody, které navodí
pohodu a příjemné pocity. Mezi další tradiční vánoční vůně patří
purpura a františek.
Jmelí

Obyčej se jmelím na Vánoce je novější než vánoční
stromeček. Zelené jmelí s bílými bobulkami se mezi vánočními nezbytnostmi objevilo na konci 19. století. Bylo spojováno s
keltskými, tedy pohanskými zvyky, a proto budilo mezi křesťany
nedůvěru a obavy. O jmelí existuje mnoho legend. Podle jedné z
nich bylo jmelí kdysi dávno obrovským stromem, z jehož dřeva
byl vytesán kříž, na němž byl ukřižován Kristus. Strom hanbou
seschl a proměnil se v malé keříky, které ke svému přežití potřebují velké stromy. Jmelí přináší do domu dobro, štěstí a lásku.
Málokdo ví, že jmelí se využívá i k léčebným účelům, a to již od
středověku. Zajímavostí je zajisté i fakt, že účinky a obsah látek
jmelí se mění podle toho, na kterém stromě roste.
Vánoční stromeček
Tento neodmyslitelný symbol Vánoc se u nás poprvé
objevil teprve v roce 1812, kdy jej ve svém bytě ozdobil ředitel stavovského divadla Jan Karel Leibich. Štědrému večeru tehdy vévodila jedle s ozdobami a svíčkami, která vzbudila velkou
pozornost. Již další rok se objevil ozdobený stromeček v mnoha
měšťanských domácnostech. Na venkově se stromeček začal objevovat až téměř o sto let později. V současnosti patří mezi nejoblíbenější vánoční stromy borovice a jedle.
Děti i dospělí se celý Štědrý den těší na překvapení, které
je ukryté pod stromečkem. V naší zemi symbolicky přináší dárky
oblíbený a tajuplný Ježíšek. Kouzelné zvonění zvonečku většinou
po sváteční večeři signalizuje, že nastal čas rozdávání dárků.
Zlaté prasátko
Za tuto tradici vděčíme Keltům. Všichni víme, že pokud
se postíme celý Štědrý den, tak večer na obloze spatříme zlaté
prasátko, které nám zaručí hojnost a bohatou úrodu v příštím roce.
Betlém, jesličky
První jesličky postavil v roce 1223 František z Assisi v
italské Umbrii. V horské jeskyni postavil žlab, založil jej krmivem
a přivedl k němu živého oslíka a vola. V noci pak u jeslí sloužil
štědrovečerní mši.
U nás první betlém ukázali veřejnosti Jezuité v roce 1560
v pražském kostele sv. Klimenta. Betlém postavili jako první nejen v Čechách, ale v celé střední Evropě, a zaznamenali tím obrovský úspěch. Zvyk stavět jesličky se brzy rozšířil. Základními
figurkami jsou Ježíšek, Marie, Josef, oslík, vůl, pastýři se stády
oveček a postavy tří králů - mudrců z Východu.
Hvězda

Od nepaměti je hvězda považována za symbol vítězství
duchovního principu nad materiálním. V mytologii spojovala nebe
a Zemi. Podle nočních hvězd se orientovali při plavbě námořníci.
Hvězda je nejen symbolem naděje, ale také směru. Často je hvězda korunou vánočního stromečku a také ozdoby jsou v hojném počtu a různých barvách ve tvaru hvězd a hvězdiček. Traduje se, že

podle hvězdy našli mudrcové z Východu cestu ke svému spasiteli
-narozenému Ježíškovi. Symbolicky je hvězda od středověku nad
Betlémem ztvárňována ve tvaru komety, která přináší naději.
Vánoční hvězda - Pryšec nádherný
Pro své nádherné červené a zelené listy je velmi oblíbená
při vánoční výzdobě. Pochází z Mexika a tam jsou i její kořeny
jako vánočního symbolu zhruba od 16. století. Jedna z legend vypráví o dívce, která byla velmi chudá, proto nemohla dát Ježíškovi
dárek na oslavu jeho narození. Dívce poradil anděl, aby natrhala
obyčejný plevel u cesty a položila jej před oltář v kostele. Z plevelu vyrašily karmínové květy a staly se krásnými vánočními hvězdami. Tvar listů symbolizuje betlémskou hvězdu, zelená barva život, červená je barvou krve, kterou obětoval Kristus. Začátkem 20.
století se začala objevovat i v Evropě. V České republice získává
čím dál více na popularitě až v posledních deseti letech.
Kapr

Kapr je další neodmyslitelnou součástí Štědrého večera.
Bývá zvykem dávat pod talíř na slavnostně prostřeném stole rybí
šupinky, které si nakonec dá každý do peněženky. Podle pověsti
by měli zajistit dostatek financí v příštím roce. Ryby na stolech
našich předků nebývaly zvykem. Jedly se hlavně polévky a luštěniny, které měly zajistit hojnost po celý další rok. Ryby se objevily nejdříve na stole bohatých měšťanů a na vesnici se začaly
vyskytovat až začátkem dvacátého století. V naší zemi je nejčastějším hlavním chodem na Štědrý večer kapr v tradičním trojobalu
a bramborový salát.
Vánočka
Vánočka je sladký kynutý moučník, do kterého se přidávají ořechy a sušené ovoce. Její předchůdkyně byla calta. Byla
nepletená ve tvaru bochníku a začala se vyrábět někdy ve 14. století. Vánočka svým tvarem připomíná malého Ježíška zabaleného
v peřince, symbolizuje tedy nový života a plodnost. Její historie
sahá až do 16. století. Tehdy ji mohli péct jen mistři pekařského
cechu. V domácnostech se směla péct až v 18. století. Vytvořit a
upéct správnou vánočku byl obřad i umění, při pečení bylo nutné
dodržovat určitá pravidla a rituály. Hospodyně musela mít bílou
zástěru i šátek, během kynutí musela poskakovat, aby těsto dobře
nakynulo, a po celou dobu výroby vánočky nesměla promluvit.
Prastarým zvykem bylo zapékat do vánočky minci, tomu, kdo ji
našel, měla přinést štěstí.
Tradiční vánočka byla spletena z devíti copů. Vánočky
se pekly v různých velikostech a každý člen domácnosti dostal
svoji malou vánočku. Velká vánočka se rozkrojila až po večeři a
první kus dostal hospodář, aby se mu urodilo hodně obilí. Kousek
vánočky dostávala i domácí zvířata, aby v nadcházejícím roce zůstala zdravá.
Vánoční cukroví
Bez vánočního cukroví jsou Vánoce doslova nepředstavitelné. Jeho pečení patřilo k mé nejoblíbenější předvánoční činnosti. Začaly jsme péct společně s babičkou druhý adventní víkend. Pekly jsme pokaždé minimálně patnáct druhů cukroví, a to
ve velkém, protože babička dávala obrovské krabice i svým třem
synům. Pro mě osobně je nejdůležitější, aby bylo cukroví chutné,
lahodilo oku a peklo se s radostí. Základ jeho těsta se skládá z
másla, mouky, cukru a vajec. Těsto má u různého cukroví odlišné množstevní poměry. K samotnému základu se podle receptu
přidávají další ingredience, např. vlašské ořechy, lískové ořechy,
skořice, kakao, kokos, mandle, sušené ovoce, čokoláda, med, rum,

bílé víno, citrónová kůra nebo badyán.
Mezi neznámější vánoční cukroví patří vanilkové rohlíčky, perníčky, klasické linecké cukroví, ořechové linecké, pracny,
kokosky, vínové kroužky, sádlové koláčky, ořechové rohlíčky,
mocca, zázvorky, marokánky, citronové cukroví, rumové věnečky,
kakaové rohlíčky, ořechové košíčky, lanýžové válečky, mandlové
lupínky, ořechové jetelíčky, ořechové suchárky, kokosové rohlíčky a mnoho dalších. V Českých zemích je oblíbené i nepečené
cukroví, např. kokosové koule, vosí úly, čokoládová srdíčka, karamelové burizony, ořechové koule nebo domácí čokoládová hmota,
která se tvaruje pomocí formiček.
Štola

Štola je druh vánočního moučníku, který má tvar bochníku a uvnitř zapečeně sušené ovoce. Je rozšířená zejména v Německu.
Ořechy

Vánoce
Ilustrace: Kristýna Hriadelová

Další nedílnou součástí a symbolem Vánoc jsou ořechy,
jako např. kokosový ořech, para ořechy, pistácie, vlašské ořechy,
lískové oříšky, mandle, makadamové ořechy, piniové oříšky, kešu,
pekanové ořechy. Také arašídy (podzemnice olejná), i když nepatří
mezi ořechy, u nás mezi ořechy řadíme.
K Vánocům se vztahují i různá specifická koření, která
mají historii, dekorativní tvary. Patří k nim např. skořice, badyán, vanilka pravá, hřebíček, zázvor, kardanom, muškátový oříšek
a anýz. Dále k nim patří také ovoce, jako třeba jablka, pomeranče,
banány, mandarinky, pomelo, ananas a všechny druhy sušeného
ovoce. Štědrovečerní atmosféru se zářícím stromečkem dokonale
dokreslí a umocní vánoční koledy.
Vánoční svátky se během minulých padesáti letech staly svátky víceméně konzumními, plnými předvánočního shonu a
stresu. V poslední době si všímám, že mnoho lidí začíná upřednostňovat jiný rozměr vánočních svátků a uvědomovat si nutnost
vytvoření osobní pohody a klidu. Ze všech stran na nás útočí reklama a komerční Santa Klaus se svými soby. Je jen na nás, jestli
si dokážeme udržet klasické české Vánoce s jejich symboly i rituály a jestli bohatství po předcích předáme v co největší míře našim
dětem.
Jana Hriadelová
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NEDVĚDICKÁ ZAHRÁDKA 2018
Kdo se v sobotu 1. září 2018 vypravil do naší krásně opravené sokolovny, jistě nelitoval. Místní organizace Českého zahrádkářského svazu v Nedvědici zde uspořádala první ročník výstavy
nazvané „Nedvědická zahrádka“. Tradice podzimních zahrádkářských výstav je zde mnohaletá. Vždyť v čele tohoto úspěšného

Foto: Zdeněk Krejčí

spolku stály takové osobnosti, jakými byli Ladislav Liška, Libor
Held nebo Josef Oplt. Ti dokázali přizvat zahrádkáře z celého širokého okolí, aby vystavili to nejlepší, co dokázali vypěstovat. Jistě,
doba se změnila a kolem rodinných domků mizí zelinářské záhonky, aby byly nahrazeny pečlivě stříhanými trávníky s cizokrajnými
květinami.
Kdo však prošel letošní výstavou, musel uznat, že byla přece
jen trochu jiná. Její pořadatelé měli velmi ztíženou pozici v období
přípravy a se zajištěním kvalitních výpěstků. Bylo těžké rozhodování již o termínu výstavy. Letošní klimaticky zvláštní rok přinesl
na zahrádkách na jedné straně velké sucho, ale současně poměrně velkou úrodu. Většina plodů dozrávala s měsíčním předstihem
oproti jiným létům a kvetoucích květin bylo celkově méně.
Koncepční aranžmá výstavy v úhlopříčce sálu sokolovny bylo
sice mojí myšlenkou, ale všechny detaily se řešily společně na
místě. Kdo byl ten výborný kolektiv, který nehleděl na čas ani

námahu a odvedl tak zdařilou práci? Pokusím se vyjmenovat ty
hlavní organizátory a předem se omlouvám, pokud jsem někoho
neuvedla. Samozřejmě to jsou členové našeho zahrádkářského
spolku: Marie Hutařová, Marie a Josef Opltovi, Marie Doláková, Jana Sýsová, Jarka Škvařilová, Míla Voborná, Eva Hlucháňová, Eva Dvořáčková, Irena Řehůřková, Marie Šikulová, Jarmila
Hanzlíková, Jana Pospíšilová, Jitka Mikulecká, Lenka Kolbábková, Katka Pokorná a Jitka Urbánková. Odpovědnou a časově velmi
náročnou roli měli Josef Dvořáček a Petr Čadílek, kteří fungovali
jako řidiči a sváželi a odváželi vše potřebné od rána až do noci.
Těm všem patří poděkování. Výpěstky byly hlavně od nedvědických občanů, ale významně byli zastoupeni pěstitelé z okolních
obcí jako Ujčova, Kovářové, Dolního Čepí, Chlébského, Skorotic,
Sejřku a Smrčku. Velmi dobře byla přítomnými hodnocena odpolední přednáška Ing. Dušana Nesrsty o jádrovinách a peckovinách
vhodných pro Nedvědici a blízké okolí. Mnoho diváků si našlo
zajímavé vykrajování ovoce a zeleniny, mnozí ochutnali čerstvý
mošt i různé domácí speciality.
Mnozí si jistě položili otázku, kam putovalo to velké množství
výpěstků a jak s nimi bylo naloženo? I zde výbor zahrádkářů postupoval s péčí správného hospodáře. Výpěstky vystavené na této
výstavě byly zdarma předány Základní škole Nedvědice a dennímu stacionáři v Bystřici nad Pernštejnem.
Úspěšná výstava nás vede k vytvoření každoroční tradice.
Chceme ale nabídnout dvoudenní akci doplněnou možností prodeje semen, ovoce a zeleniny. Vždyť právě o tuto nabídku širokých možností nám jde. V příštím roce ve vánočním čase 2019
ještě uspořádá Český svaz zahrádkářů v Nedvědici již VIII. ročník
Vánočního jarmarku a jistě bude nabídka velká.
Ještě jednou chci poděkovat vám, kteří jste nám pomohli výstavu Nedvědická zahrádka uspořádat a vám, kteří jste nás svojí
návštěvou podpořili. Současně přijměte přání všeho nejlepšího do
nadcházejícího roku 2019 a ujištění, že se již těším na spolupráci
při dalších akcích zahrádkářů.
				
Helena Drechslerová
předsedkyně Místní organizace ČSZ

500 LET PALÍRNY U ZELENÉHO STROMU
Palírna U Zeleného stromu letos
4. 7. oslavila neuvěřitelných 500
let od svého založení, je to nejstarší
palírna na světě. Na počátku jejího
vzniku stál pan Vilém z Pernštejna,
který v roce 1518 udělil právo várečné jedenatřiceti majitelům domů
v Prostějově. Palírna U Zeleného
stromu vyrábí nepřetržitě od svého
vzniku a v současné době patří mezi
největší likérky v České republice.
O Palírně a její historii jsem psala v červnovém Zpravodaji 2017, doufala jsem tehdy, že by mohlo dojít v rámci tak
významného výročí k nějaké spolupráci s Městysem Nedvědice.
Datum založení Palírny a Slavností Pernštejnského panství k tomu
přímo vybízelo.
Shodou příznivých okolností, ale především zásluhou
Jaromíra Kocourka dopadlo vše na výbornou a Palírna U Zelené16

ho stromu se stala významným
sponzorem letošních Slavností.
Třešničkou na narozeninovém
dortu byla účast generálního
ředitele Pavla Kadlece, který v
areálu u rybníka 6. 7. 2018 předal panu Vilémovi „,desátek“
ve formě obří láhve.
Palírna U Zeleného stroVilém z Pernštejna
mu vyrábí již patnáctým rokem
uděluje právo várečné
regionální specialitu PernštejnFoto: Jana Hriadelová
ský elixír.
V posledních letech je
jen zásluhou generálního ředitele, že se v jeho výrobě pokračuje.
Touto cestou bych mu chtěla poděkovat nejen za podporu elixíru,
ale i za příjemnou návštěvu a milé zpestření letošních Slavností
Pernštejnského panství v Nedvědici.
Jana Hriadelová

TUDY Z NUDY ANEB NA CENTRU FREEDOM ART SE STÁLE NĚCO DĚJE
Celý rok se komunitní a volnočasové centrum Freedom
Art stará o mimoškolní aktivity místních dětí i dětí z okolních
obcí (Ujčov, Smrček, Doubravník, Synalov, Deblín apod.). Děti
navštěvují kroužky výtvarné, rukodělné, jazykové, hudební,
taneční, dramatické i ryze přírodní, jakými jsou lukostřelba a
kroužek pod názvem O přírodě, který si sami rodiče i děti přejmenovali na „Zálesáka“.
Kromě mimoškolního prostoru určeného dětem myslí vedení
centra i na rodiče a prarodiče. Na
podzim odstartovala série osvětově
vzdělávacích seminářů partnerské
a rodinné komunikace pod názvem
Šťastný rodič – šťastné dítě – šťastná rodina. Díky finanční podpoře
Jihomoravského kraje z dotačního
programu Podpora služeb pro rodiny
poskytovaných NNO mohou tuto
řadu vést erudovaní odborníci. Těší
Děda Lebeda nás nejenom zájem ze strany rodičů,
Foto: Petr Martinek ale i atmosféra, která na těchto setkáních vzniká. Stejně milá a příjemná setkání se odehrává v nově vzniklém Klubu seniorů. Jednou
za čtrnáct dní se naši milí senioři scházejí na centru Freedom Art.
Kromě občerstvení je pro ně připravený zajímavý program, jehož
náplň vzešla jak ze strany seniorů, tak ze strany lektorů centra.
Po úvodní schůzce klubu následovalo v dalším týdnu setkání s
výživovou konzultantkou na téma Zdravý jídelníček seniorů. Podle ohlasů byla přednáška a debata velice zajímavá a přínosná. V
adventním čase proběhl Klub seniorů pod taktovkou aranžování a
tvoření s Janou Cink Přidálkovou. I v následujících týdnech bude
v klubu veselo! Tak pokud se k nám chcete připojit, jsme vám k
dispozici každou druhou středu od 17 hodin.
Centrum Freedom Art tahá z nudy celé rodiny, a to pořádáním tradičních akcí, které vedení centra založilo v Nedvědici
ještě před vznikem „Freedomu“ zhruba před dvanácti lety. K

těmto akcím patří Mikulášská nadílka, pohádkový les, pálení
čarodějnic aj. Mimo to vznikají i nové akce typu sousedského
setkání. Tím je myšleno například Svatomartinské posezení s
dílničkami pro děti, zmíněný Klub seniorů a další překvapení pro
rok 2019.
Jsme rádi, že díky finanční podpoře minulého vedení
městyse Nedvědice mohlo centrum vzkřísit provozně náročnější
akce, jako je výše uvedený Pohádkový les. Konal se a tradičně
se bude konat poslední víkend letních prázdnin. Letos se na této
akci podílelo na pětatřicet dobrovolníků, kteří připravili pro děti
a jejich rodiče spoustu legrace a pohádkového dobrodružství.
Snad největší ohlas mělo hned druhé stanoviště pod vedením
vysloužilého námořníka dědy Lebedy, který převážel naše milé
účastníky po řece Svratce za další pohádkou. Na konci pohádkového lesa čekalo na všechny další překvapení, a to maskot centra
Freedom Art v životní velikosti – medvěd Artík. Je to kamarád
všech dětí a rodičů centra, který přichází na všechny naše akce.
Těší se z toho, že mají děti tak hodné rodiče, kteří jim umožní
trávit smysluplně jejich volný čas a na pořádaných akcích centra
naplňují společně jako rodina vizi celého centra: „Prožívejte
společně (ne vedle sebe) chvíle dobrodružství, pohádkových okamžiků a kreativních aktivit“. Protože čas je nejdůležitější měrnou
jednotkou rodiny.

VÁNOCE, KDE JSOU ZPĚV A HRA

POZVÁNKA NA PLES

Již tradičně si pro všechny příznivce vánoční atmosféry
připravil spolek ZpěvAhra svůj kulturní program. Nedvědický
pěvecký sbor Petra Cvrkalové – Cvrčci vás zve na předvánoční
muzikálek O 12 měsíčkách, který zazpívají v pátek 21. prosince
2018 v 17 hodin na centru Freedom Art.
Rok 2019 bude přelomovým rokem pro smíšený sbor
P. A. T. R. O. N, který oslaví deset let od svého založení. Nebude
tedy chybět ani pozvánka na Vánoční koncert v kostele sv. Kunhuty v Nedvědici, který se uskuteční tradičně 23. prosince 2018
v 16 hodin. Stává se již tradicí, že tento sbor doprovází i mladší
pěvecké těleso ze sdružení ZpěvAhra, a tím je sbor Gloria Cantate
– rezidentní sbor MěKS Tišnov. Letos tomu nebude jinak. A kdo
ví, třeba to nebudou jediné dva sbory, které vám budou chtít svým
kulturním programem popřát krásné svátky!

Nadačního fond VRBA Vás všechny srdečně zve na 5.
charitativní ples, který se uskuteční v sobotu 9. 2. 2019 v 19.30
v sále sokolovny v Nedvědici. Výtěžek z letošního programu a
sponzorských darů bude poskytnut na projekty NF Vrba, v rámci
kterých je poskytovaná praktická pomoc a podpora ovdovělým
rodinám s dětmi.
A na co se můžete letos během slavnostního večera těšit?
K tanci a poslechu zahraje opět skvělý Broadway Band Brno se
sólisty Městského divadla Brno a bude možné zhlédnout i ukázky profesionálních tanečníků. Hlavním hostem plesu bude známý
zpěvák Bohuš Matuš.
Nadační fond Vrba během celého roku 2018 pomáhal
ovdovělým rodinám po celé republice. V letošním roce se podařilo pomoci 58 rodinám. Padesát osm rodin se mohlo znovu
nadechnout a začít hledat novou životní cestu. Život si nevybírá
a ovdovění může potkat skutečně každého z nás. Přijďte tedy zažít atmosféru slavnostního večera a vyzkoušet si hřejivý pocit z
pomoci druhým. Vaše podpora poputuje tím správným směrem!
Petra J. G. Cvrkalová

Petra J. G. Cvrkalová

Pohádkový les
Foto: Jana Veselá
Celé vedení centra Freedom Art, všichni lektoři a lektorky
včetně medvěda Artíka vám přejí se srdce do nového roku pevné
zdraví, životní sílu a minimum nudy.
Petra Glosr Cvrkalová
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SK PERNŠTEJN NEDVĚDICE – 90 LET (1928 - 2018)
Nedvědice, Hotel Panský dům, 26. 2. 1928. To je místo a
čas, kde a kdy se sešla parta kamarádů, mladých hochů, sportovců,
aby založili novou organizaci, která by dala rámec jejich zálibě ve
hře, zvané tehdy football, dnes kopaná nebo fotbal. Hotel Panský
dům je budova, kde dnes sídlí pošta, tehdy ji vlastnila významná
nedvědická rodina Valdhansových, která zde provozovala vyhlášenou restauraci s kuželnou.

Ocenění bývalí hráči: zleva Pavel Štarha, Emil Mareš,
Jaromír Bednář a Jiří Daniel
Foto: Radek Farkaš
Ustavující valná hromada se sešla o třetí hodině odpolední
a jediným bodem programu bylo založení klubu. Ten byl nazván
dle dominanty zdejšího kraje Pernštejn a jeho prvním předsedou
byl zvolen Ivan Táborský. Ivan Táborský (nar. 1895) byl významnou osobností sportovního dění v Nedvědici a také všestranným
nadšeným sportovcem. Funkci předsedy klubu obětavě vykonával
až do konce 30. let minulého století. Mezi zakládajícími členy SK
Pernštejn najdeme další známá jména jako Alfred Neubauer, Karel
Hutař, bratři Ladislav, Antonín a Rudolf Štarhovi, Rudolf Opatřil,
bratři Antonín a Josef Lorencovi, Josef Laštovica, Josef Rossí a
další.
Fotbalisté vyvíjeli svoji činnost pod hlavičkou SK Pernštejn pouhých 20 let, když v roce 1948 byl klub včleněn do Sokola, čímž fakticky zanikl. Od roku 1953 pak fotbalisté působili v
oddíle kopané TJ Spartak a tak to vše zůstalo až do 31. 12. 1992.
Po změně politických poměrů po roce 1990 došlo k postupnému
vystoupení jednotlivých oddílů z TJ Spartak. Fotbalisté se tehdy
rozhodli vrátit se k původní identitě, a tak nově založený klub
nazvali opět SK Pernštejn. Znovuobnovení činnosti se váže k 1.
lednu 1993 a takto klub působí dodnes, tedy již 25 let.
Devadesáté výročí svého založení si současní i bývalí
členové připomněli v sobotu 24. 11. 2018. Na tento den výbor SK
připravil slavnostní valnou hromadu. Bylo rozdáno a rozesláno
přibližně 200 pozvánek, do svátečně vyzdobeného sálu sokolov-

Oceněné fotbalové talenty: zleva Dan Havlík, Filip Horníček, Barbora Jarošová, Tomáš Přikryl a Adam Havlíček
Foto: Radek Farkaš
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ny pak zavítalo asi 130 bývalých a současných hráčů a funkcionářů. Někteří
přijeli opravdu z daleka. Nejdelší cestu
vážil pan Alois Štěpánek, který přijel až
z Ústí nad Labem, další hosté pak přijeli z Herálce, Bučovic, Okříšek, Brna,
Žďáru, Rajhradic a mnoha dalších míst.
Vzácnými hosty byli předseda Krajského fotbalového svazu Vysočina pan
Miroslav Vrzáček, předseda okresního
fotbalového svazu ve Žďáře n. S. pan Jaroslav Beneš a zástupci
klubů z Ujčova, Rožné a Doubravníka, se kterými SK Pernštejn
dlouhodobě spolupracuje při výchově mladých talentů.
V průběhu setkání byli přítomní seznámeni s historií a
současností klubu, výklad předsedy SK byl doplněn promítáním
mnoha fotografií a dokumentů. Součástí programu bylo předání
ocenění přibližně třem desítkám zasloužilých členů, velmi milé
bylo rovněž předání cen největším talentům všech věkových kategorií – Adamu Havlíčkovi, Tomáši Přikrylovi, Barboře Jarošové, Filipu Horníčkovi, Petru Sytařovi, Danu Havlíkovi, Veronice Janečkové a Janu Chytrému. V diskusi vystoupili mimo jiné
předsedové OFS a KFS. Ve svých vystoupeních ocenili výsledky,
kterých klub dosahuje ve velmi skromných podmínkách, přítomné
velmi potěšilo pochvalné vyjádření pana předsedy KFS za dlouhodobou úspěšnou práci s mládeží. Pan předseda doslova uvedl, že
Nedvědice je jediným venkovským klubem v kraji Vysočina, který
má všechna svá družstva v krajských soutěžích, a navíc ve všech
věkových kategoriích. Závěrem oba pánové předali předsedovi
klubu pamětní plakety.

SK PERNŠTEJN NEDVĚDICE - KONEČNÉ TABULKY PODZIM 2018
SK Pernštejn Nedvědice – kopaná
konečné tabulky jednotlivých družstev
po podzimní části soutěžního ročníku 2018 - 2019

dorost – krajský přebor
klub

muži – I.B třída kraje Vysočina
klub

1.

utkání výhry remízy prohry skóre body (Prav)

TJ Jiskra Měřín

13

10

2

1

31 : 9

32

+ 11

Slavnostní valná hromada se, myslím, velmi vydařila. Po skončení oficiální části přítomní ještě dlouho diskutovali a
vzpomínali, všichni se na památku zapsali do klubové kroniky.
Příjemné a pohodové setkání se protáhlo až do pozdních večerních hodin. Dle četných ohlasů se přítomní rozcházeli potěšeni
nejen atmosférou setkání, ale především skutečností, že mnozí
bývalí hráči se se svými spoluhráči setkali často po mnoha letech,
v některých případech dokonce po několika desítkách let. Při loučení nezřídka zaznělo vedle poděkování za uspořádání setkání
také přání úspěchů do dalších let. Popřejme tedy fotbalistům další
úspěšné desetiletí, aby se za 10 let mohla slavnostní valná hromada k 100. výročí založení klubu uskutečnit ve stejně optimistické
a pohodové atmosféře jako ta letošní.
				
Pavel Vejrosta
předseda SK Pernštejn Nedvědice

SK Pernštejn Nedvědice

11

8

2

1

44 : 16

26

2.

SFK Vrchovina Nové Město

11

7

2

2

45 : 22

23

+ 8
+ 5

3.

TJ Sokol Bedřichov

11

7

2

2

30 : 16

23

+ 8

4.

TJ Slavoj Polná

11

7

1

3

46 : 19

22

+ 7

5.

TJ Slavoj Třešť

11

5

3

3

31 : 15

18

+ 3

2.

TJ Sokol Přibyslavice

13

7

2

4

29 : 23

23

+ 5

6.

FK Bohemia Světlá n. Sáz.

11

5

1

5

42 : 46

16

- 2

3.

SK Moravské Budějovice

13

7

1

5

31 : 25

22

+ 1

7.

Tatran Ždírec n. Doubr./Víska

11

3

2

6

19 : 37

11

- 4

4.

SK Transformátor Počítky

13

7

1

5

35 : 35

22

+ 4

8.

HFK Třebíč

11

3

2

6

35 : 54

11

- 7

5.

TJ Velký Beranov 1975

13

6

3

4

31 : 25

21

+ 3

9.

FC Chotěboř

11

3

1

7

23 : 37

10

- 8

6.

SK Buwol Metal Luka n. Jih.

13

6

1

6

35 : 25

19

+ 4

10. SK Buwol Metal Luka n. Jih.

11

3

1

7

22 : 47

10

- 5

7.

TJ Sokol Stonařov

13

5

3

5

35 : 37

18

- 3

11. SK Huhtamaki Okříšky/Stařeč

11

3

0

8

23 : 30

9

- 6

8.

FC Spartak Velká Bíteš "B"

13

5

2

6

31 : 21

17

- 4

12. TJ Nová Ves u N. Města

11

2

3

6

20 : 38

9

- 9

9.

TJ Sokol Stařeč

13

4

4

5

29 : 34

16

- 5

10. TJ Sokol Bohdalov

13

4

3

6

29 : 31

15

- 3

11. SK Pernštejn Nedvědice

13

4

3

6

19 : 31

15

- 3

12. FK Železárny Štěpánov

13

3

5

5

22 : 29

14

- 7

13. TJ Slavoj Polná "B"

13

3

2

8

26 : 42

11

- 7

14. TJ Ježek Rantířov

13

2

4

7

19 : 35

10

- 14

trenér: do 6. 10. 2018 Vratislav Kostelan, od 7. 10. 2018 Pavel Procházka
vedoucí družstva: do 6. 10. 2018 František Mareš ml., od 7. 10. 2018 Milan Neugebauer

starší žáci – krajský přebor
klub

utkání výhry remízy prohry skóre body (Prav)

trenér: Pavel Procházka

ved. družstva: Jiří Fabián

mladší žáci – krajský přebor
klub

utkání výhry remízy prohry skóre body (Prav)

1.

SFK Vrchovina N.Město n.M.

11

11

0

0

68 : 11

33

+ 18

2.

HFK Třebíč

11

8

1

2

33 : 13

25

+ 10
+ 7

3.

SK Bystřice nad Pernštejnem

11

7

1

3

42 : 28

22

4.

FC Velké Meziříčí

11

6

2

3

38 : 20

20

+ 2

5.

AFC Humpolec

11

6

2

3

31 : 22

20

+ 5
+ 4

6.

FK Pelhřimov

11

5

4

2

34 : 15

19

1.

FK Pelhřimov

11

9

0

2

53 : 17

27

+ 12

7.

FC Sp.V. Bíteš/O. Bítýška

11

4

0

7

22 : 34

12

- 6

2.

SFK Vrchovina Nové Město

11

8

1

2

44 : 17

25

+ 10

8.

TJ Sokol Bedřichov

11

3

2

6

19 : 45

11

- 7

TJ Slavoj Polná

3.

FC Chotěboř

11

8

0

3

25 : 9

24

+ 9

9.

4.

AFC Humpolec

11

7

1

3

30 : 18

22

+ 7

10. SK Pernštejn Nedvědice

5.

FC Velké Meziříčí

11

6

3

2

37 : 21

21

+ 3

6.

TJ Sokol Bedřichov

11

6

2

3

31 : 11

18

0

7.

SK Huhtamaki Okříšky/Stařeč

11

5

1

5

26 : 33

16

- 2

8.

SK Bystřice nad Pernštejnem

11

3

2

6

14 : 37

11

- 4

9.

HFK Třebíč

11

3

1

7

13 : 47

10

- 5

10. SK Pernštejn Nedvědice

11

2

3

6

14 : 31

9

- 9

11. FC Sp. Velká Bíteš/O.Bítýška

11

1

0

10

12 : 39

3

- 15

12. TJ Slavoj Polná

11

0

2

9

7 : 26

2

- 16

trenér: Jiří Litoborský

Předseda VV KFS Miroslav Vrzáček předává pamětní
plaketu předsedovi SK Pernštejn Pavlu Vejrostovi
Foto: Radek Farkaš

utkání výhry remízy prohry skóre body (Prav)

1.

přípravka mladší – krajský přebor

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

utkání výhry remízy prohry skóre

body (Prav)

11

3

1

7

17 : 40

10

- 8

11

2

2

7

10 : 27

8

- 10

11. FC Chotěboř

11

2

1

8

18 : 41

7

- 8

12. SK Huhtamaki Okříšky/Stařeč

11

1

0

10

8 : 43

3

- 15

trenér: Libor Jaroš

přípravka starší – krajský přebor

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

utkání výhry remízy prohry skóre

body (Prav)

1.

FC Žďas Žďár nad Sázavou

24

22

0

2

327:119

66

+ 42

2.

FC Slovan Havlíčkův Brod

24

20

1

3

288:153

61

+ 37

3.

SK Fotbalová škola Třebíč

26

19

1

6

330:160

58

+ 28

4.

FC Chotěboř

26

15

3

8

208:157

48

+ 18

5.

SFK Vrchovina Nové Město

26

15

2

9

264:221

47

+ 17

6.

TJ Slavoj Polná

26

14

2

10

255:242

44

+ 20

1.

FKM Vysočina Jihlava

26

23

1

2

337: 99

70

+ 34

7.

FK Pelhřimov

26

12

2

12

210:190

38

+ 14

2.

SK Fotbalová škola Třebíč

26

23

0

3

286: 91

69

+ 39

8.

SK Bystřice n. P./ Nedvědice

26

12

0

14

198:237

36

+ 12

3.

TJ Slavoj Polná

26

21

0

5

233:120

63

+ 39

9.

FC Velké Meziříčí

26

10

5

11

204:188

35

+ 5

4.

AFC Humpolec

26

16

2

8

203:116

50

+ 20

10. FC Spartak Velká Bíteš

26

6

6

14

120:201

24

- 6

5.

HFK Třebíč

26

12

2

12

150:150

38

+ 14

11. HFK Třebíč

26

6

3

17

148:218

21

- 3

6.

FC Žďas Žďár nad Sázavou

22

10

4

8

109:110

34

+ 10

12. AFC Humpolec

24

6

2

16

127:217

20

- 10

7.

TJ Sokol Bedřichov

22

10

0

12

141:130

30

+ 6

13. FKM Vysočina Jihlava

26

3

3

20

141:312

12

- 24

8.

FC Chotěboř

26

10

0

16

156:216

30

0

14. TJ Sokol Bedřichov

24

2

2

20

78 :283

8

- 16

9.

SK Bystřice n. P./ Nedvědice

26

9

2

15

97 :215

29

+ 5

10. SFK Vrchovina Nové Město

26

8

3

15

95 :198

27

- 3

11. FC Slovan Havlíčkův Brod

26

7

5

14

109:178

26

+ 2

12. FC Velké Meziříčí

26

7

2

17

126:202

23

- 7

13. FK Pelhřimov

26

6

2

18

79 :162

20

- 4

14. FC Spartak Velká Bíteš

22

0

5

17

27 :161

5

- 25

trenéři: Radomír Hájek, Milan Neugebauer, Jaromír Kocourek

trenéři: Zdeněk Prudký, Michal Havlíček, Tomáš Hovorka
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DVANÁCTÁ VZPOMÍNKA
NA JIRKU
MIKULECKÉHO

Starší žáci 5. 9. 2018
Foto: Pavel Vejrosta

V sobotu 22. září jsme se sešli už
podvanácté, je těch našich setkání tedy celý
tucet. Tolik let už nám chybí náš kamarád
Jirka Mikulecký. Chybí tím, že ho nepotkáváme, že si s ním nepřihráváme, nestřílíme
na koš a někdy i do koše…
Setkání nás, Jirkových kamarádů, má už zaběhnutý řád. Společně s jeho
ženou Jitkou a vnukem Michalem jsme se
Foto: Michal Mikulecký

Stojí zleva: Jiří Litoborský, Pavel Hanáček, Jan Dundáček, Vladimír Jambor, Filip Halvoník a Filip Horníček Dole zleva:
Lucie Praislerová, Jiří Loukota, Radim Šikula, Radek Pokorný, Jan Bracek a Vojtěch Jedlička

opět zastavili na hřbitově a zavzpomínali.
Poté jsme odhodlaně vyrazili do tělocvičny
v nedvědické škole a po krátkém tréninku
jsme se pustili do hry. Jako obvykle (musím
se opakovat, ale co na tom…) bylo utkání
vedeno férově, s nadšením, skóre utěšeně
narůstalo a samozřejmě i letos vyhráli ti
lepší.
Unavená těla trošku pookřála pod
sprchou a pak jsme vyrazili za dalším občerstvením. U Medvěda už vědí, jak na nás.
Seděli jsme, povídali, přišli i další přátelé,
kterým to letos dřív prostě nevyšlo.
I přes zdánlivý stereotyp to nebylo tuctové setkání. Přátelství snad ani takové být nemůže. Díky, kamarádi, a za rok s
pomocí boží, lékařů a pevné vůle snad zase
na shledanou!
Petr Čermák

Starší žáci 5. 9. 2018
Foto: Pavel Vejrosta

Stojí zleva: Pavel Procházka, Pavel Pokorný, Ladislav Trdý, Dalibor Kolbábek, Petr Sytař, Radek Švestka, Petr Vejrosta,
Vojtěch Haviger a Jiří Fabián Dole zleva: Filip Horníček, Pavel Vejrosta, Jan Sytař, Jiří Tomášek, Radek Pokorný, Pavel
Humpola, Petr Kubík a Matěj Loukota Vpředu leží: Tomáš Kolbábek
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