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SLOVO STAROSTY

Vážení a milí spoluobčané v Nedvědici 
a na Pernštejně,

do rukou se Vám dostává letní číslo 
našeho Zpravodaje. Všichni se již těšíme 
na dny plné slunce, prázdnin a dovole-
né. V době, kdy jsem psal tento úvodník, 
padal za okny krásný „zahradnický“ déšť. 
Přeji všem nejenom u nás, ať čas od času 
nějaký ten milimetr vody naprší…

Nyní bych se s Vámi rád podělil o něko-
lik novinek, které se za uplynulé tři měsíce 
udály. V rámci schváleného obecního roz-
počtu na letošní rok byl zakoupen trak-
torový nosič kontejnerů. Zmíněný přívěs 
za traktor je určen k přepravě velkoobje-
mových kontejnerů. Doposud jsme byli 
závislí na externím přepravci. Od nákupu 
si slibuji mj. zefektivnění práce obecních 
zaměstnanců. Pevně věřím, že nákup 
ocení i občané Nedvědice a Pernštejna, 
kteří potřebují dopravit či přepravit větší 
množství nejenom stavebního materiá-
lu. V případě zájmu jakékoli přepravy nás 
neváhejte kontaktovat na radnici, popří-
padě v infocentru. Maximální přepravní 
nosnost je 7 tun převáženého materiálu.

Začátkem měsíce května jsme zahá-
jili opravu havarijního stavu kanalizace 
od obchodního domu směrem k vlakové-
mu nádraží. Ukončení prací je plánováno 

v  průběhu měsíce srpna letošního roku. 
V  dané lokalitě prosím dbejte zvýšené 
opatrnosti. Děkuji všem za pochopení 
této nutné opravy prováděné při částeč-
ném omezení dopravy.

Ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, probíhá 
výběrové řízení na projekt Rozšíření hřbi-
tova. Práce by měly být započaty v druhé 
polovině letošního roku.

Dalším, téměř dokončeným projektem 
je i Jedlá zahrada jako učebna, která vyrůstá 
nad dětským hřištěm za obchodním do-
mem. Zahradu nám oživily rostliny, keře 
a stromy a já doufám, že již brzy budeme 
společně sklízet dary v podobě ovocných 
plodů. Ostatně, jak vše vypadá a roste, 
se můžete přesvědčit sami. Budu potěšen, 
pokud bude zmíněný prostor cílem Va-
šich vycházek.

Jistě jste zaznamenali, že se léčebná re-
habilitace NedFyzio s.r.o. pana Radka Ne-
domy přemístila do Zdravotního střediska 
v Nedvědici. Mám z  toho velkou radost. 
Podařilo se nám nabídnout prostory, které 
jsou více dostupné především pro občany 
Nedvědice a Pernštejna. Tento krok ale ne-
znamená, že by utichla naše snaha o zajiš-
tění služeb praktického lékaře. V  případě 
zájmu některého z  lékařů máme připra-
venou variantu, jak situaci řešit. I nadále 

je naším přáním rozsah zdravotnických 
služeb zachovat, lépe řečeno obnovit. 

Dovolte mi na tomto místě poděkovat 
všem zaměstnancům obecního úřadu 
za svědomitou práci, kterou vykonávají. 
Jsem rád, že se do našeho kolektivu skvě-
le začlenily paní Ing. Veronika Flajšin-
grová, nová matrikářka, a paní Martina 
Trdá, pokladní městyse. Oceňuji jejich 
aktivní a inovativní přístup k zvládnutí 
nelehkých úkolů vyplývajících z  jejich 
pracovních pozic. Dále chci vyjádřit po-
děkování všem komisím a místním spol-
kům, které se spolupodílejí na kulturním 
i sportovním vyžití v  Nedvědici. Bez je-
jich obětavé práce by nikdy nebyl život 
v obci takto pestrý.

Na závěr Vám všem přeji pohodové letní 
dny strávené s rodinou či přáteli a krásnou 
dovolenou. Zároveň prosím přijměte moje 
pozvání na letošní 22. ročník Slavností 
Pernštejnského panství, které proběhnou 
v termínu 1.–3. července.

Petr Konečný
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RMN neschválila

1. Žádost o podporu Linky bezpečí, z. s.

RMN vzala na vědomí

1. Protokol o výsledku veřejnosprávní 
kontroly ZŠ a MŠ Nedvědice za účetní 
období 01-12/2021.

RMN pověřila

1. Provedením veřejnoprávní kontro-
ly hospodaření ZŠ a MŠ Nedvědice za 
účetní období 01-12/2021 a 01-12/2022 
auditorku Ing. Juráňovou a místosta-
rostku Mgr. Lukáškovou.

RMN doporučila

1. Zastupitelstvu městyse Nedvědice 
schválit podporu z rozpočtu městyse 
Nedvědice pro SK Pernštejn ve výši 
100 000 Kč.

Petr Konečný

Od posledního vydání Zpravodaje zasedala Rada městyse Nedvědice celkem 10x a projednala následující záležitosti:

RMN schválila

1. Na základě čtyř doručených nabídek 
na dodavatele traktorového nosiče 
kontejnerů uchazeče AGRO LÍPA s. r. o 
a pověřila starostu k objednání trakto-
rového nosiče.

2. Rozpočtové opatření číslo 2, 3 a 4/2022.
3. Zveřejnění záměru pronájmu neby-

tových prostor v budově zdravotního 
střediska čp. 103.

4. Zveřejnění záměru prodeje pozemku 
p. č. 998/2 a 3/2 v katastrálním úze-
mí Nedvědice pod Pernštejnem.

5. Kritéria pro přijímání dětí do mateř-
ské školy pro školní rok 2022/2023.

6. Finanční dar ve výši 2 500 Kč z výno-
su dobrovolného vstupného cestova-
telských besed pro organizaci Lékaři 
bez hranic o.p.s.

7. Ceník městyse Nedvědice.
8. Pronájem areálu u rybníka a soko-

lovny pro FreedomArt z. s. dne 29. 4. 
2022 na akci Taneční přehlídka a záro-
veň promíjí nájemné.

9. Pronájem domu čp. 32 spolku Spole-
čenské, kulturní a sportovní aktivity 
Nedvědice, z. s. (SkasaN) dne 10. 4. 
2022 za účelem uspořádání akce Ve-
likonoční tvoření a hledání vajíček a zá-
roveň promíjí nájemné.

10. Pronájem sokolovny spolku SkasaN, 
z. s. v termínu 30. 4. – 1. 5. 2022 za 
účelem uspořádání akce Čarodějnice 
a zároveň promíjí nájemné.

11. Pronájem sokolovny spolku SkasaN, 
z. s. dne 14. 5. 2022 za účelem uspo-
řádání akce My dva a muzikál a záro-
veň promíjí nájemné.

12. Pronájem areálu u rybníka spolku 
SkasaN, z. s. dne 5. 6. 2022 za účelem 
uspořádání akce Dětský den a zároveň 
promíjí nájemné.

13. Pronájem nebytových prostor v budo-
vě zdravotního střediska čp. 103 spo-
lečnosti NedFyzio s.r.o. (Mgr. Radek 
Nedoma) včetně nájemní smlouvy.

14. Účetní závěrku ZŠ a MŠ Nedvědice za 
rok 2021.

15. Převod zisku ZŠ a MŠ Nedvědice za 
rok 2021 ve výši 516  571,06 Kč do 
rezervního fondu.

16. Navýšení příspěvku na provoz ZŠ a MŠ 
Nedvědice ve výši 30  000 Kč za úče-
lem spolufinancování dopravy žáků 
na plavecký výcvik.

17. Provozní řád parkoviště Pernštejn.
18. Vnitroorganizační směrnici městyse 

Nedvědice – Provozní řád výpočetní 
techniky.

19. Vnitroorganizační směrnici městyse 
Nedvědice pro práci s osobními údaji.

20. Vnitroorganizační směrnici městyse 
Nedvědice k ochraně osobních údajů 
v kamerovém systému.

21. Pronájem areálu u rybníka pro SDH 
Nedvědice dne 7. 5. 2022 za účelem 
uspořádání dětské hasičské soutěže 
a zároveň promíjí nájemné.

22. Pronájem sokolovny dne 11. 5. 2022 
pro Svaz tělesně postižených v  Čes-
ké republice, z. s., místní organizace 
Nedvědice, za účelem konání výroční 
členské schůze a zároveň promíjí ná-
jemné.

23. Podporu z rozpočtu městyse Nedvě-
dice pro:

 ‒ SDH Pernštejn 15 000 Kč na činnost.
 ‒ SDH Nedvědice 10 000 Kč na uspo-
řádání 7. ročníku Dne s hasiči v Ne-
dvědici.

 ‒ SDH Nedvědice 5 000 Kč na uspo-
řádání dětské hasičské soutěže.

 ‒ SDH Nedvědice 20 000 Kč na činnost.
 ‒ SDH Nedvědice 3 000 Kč na uspo-
řádání II. ročníku Drakiády.

 ‒ ZO českého zahrádkářského svazu 
Nedvědice 14  500 Kč na činnost 
a stavbu pergoly.

 ‒ ZO českého zahrádkářského svazu 
Nedvědice 5 000 Kč na 3. ročník vý-
stavy ovoce, zeleniny a květin.

 ‒ ZO českého zahrádkářského svazu 
Nedvědice 2 500 Kč na zájezd do 
Nových Hradů.

 ‒ ZO českého zahrádkářského svazu 
Nedvědice 2 500 Kč na zájezd do 
Rožnova pod Radhoštěm.

 ‒ Svaz tělesně postižených v České 
republice, z. s., místní organizace 
Nedvědice, 10 000 Kč na zájezd do 
divadla a za kulturními památkami.

 ‒ 1. RK Nedvědice 30 000 Kč na čin-
nost a opravy.

 ‒ 1. RK Nedvědice 5 000 Kč na Ženské 
rybářské závody.

 ‒ 1. RK Nedvědice 5 000 Kč na Dětské 
rybářské závody.

 ‒ Klub českých turistů, odbor Nedvě-
dice, 5 000 Kč na 49. ročník pocho-
du Za krásami okolí Nedvědice.

 ‒ Klub českých turistů, odbor Nedvě-
dice, 2 500 Kč na zájezd.

 ‒ Freedom Art z. s. 30 000 Kč na pro-
voz.

 ‒ Freedom Art z. s. 5 000 Kč na akce.
 ‒ Freedom Art z. s. 5  000 Kč na Po-
hádkový les.

 ‒ Freedom Art z. s. 5 000 Kč na cim-

bálovou muziku GRAJCAR.
 ‒ ZpěvAhra z. s. 5 000 Kč na provoz.
 ‒ ZpěvAhra z. s. 5 000 Kč na zpěvník.
 ‒ ZpěvAhra z. s. 5 000 Kč na předsta-
vení Kráska a zvíře.

 ‒ ZpěvAhra z. s. 5  000 Kč na oslavu 
20 let pěveckého sboru Cvrčci.

24. Přijetí dotace z  rozpočtu Jihomorav-
ského kraje ve výši 50 000 Kč na pro-
jekt Zajištění turistické sezony 2022 
v Infocentru Nedvědice.

25. Přijetí dotace z  rozpočtu Jihomorav-
ského kraje ve výši 53 000 Kč na pro-
jekt Podpora rodinné a seniorské politi-
ky na úrovni obcí.

26. Pronájem jídelny v sokolovně dne 
25. 6. 2022 paní Opatřilové dle plat-
ného ceníku městyse Nedvědice.

Informace z jednání rady městyse

ZPRÁVY Z RADNICE
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ZMN schválilo

1. Uzavření dohody o provedení práce 
s p. J. Dočekalem na pozici pokladník 
a obsluha parkoviště SH Pernštejn.

2. Finanční dar z  rozpočtu městyse Ne-
dvědice ve výši 100 000 Kč na pomoc 
Ukrajině.

Od posledního vydání Zpravodaje zasedalo Zastupitelstvo městyse Nedvědice 4. 3. 2022 a projednalo následující záležitosti:

Informace z jednání zastupitelstva městyse

Zimní stadion – možné budoucí využití

ZMN vzalo na vědomí

1. Zprávu z Rady městyse Nedvědice.
2. Zprávy z výborů a komisí.
3. Rozpočtové opatření číslo 18, 19/2021 

a 1/2022.

4. Splacení úvěru v  celkové výši 
6 000 000 Kč na rekonstrukci budovy 
sokolovny.

Petr Konečný

pokračování na str. 6

Už je tomu čtvrtstoletí, kdy nedvědičtí 
hokejisté vyhráli dva roky po sobě baráž 
o druhou ligu. V  obou případech nako-
nec radost z postupu přenechali jiným. 
Nicméně hokej byl v té době v Nedvědici 
v  plné síle, na našem „zimáku“ bruslili 
lidé z širokého okolí. Od té doby se toho 
hodně změnilo. Tato slavná éra je bohužel 
nenávratně pryč. Dřívější úspěchy v  are-
álu dnes již bývalého zimního stadionu 
připomíná snad jen zarostlá plocha kluzi-
ště a světelná tabule na budově strojovny, 
kterou prorůstají stromy. Vybudovat opět 
plnohodnotné zimní kluziště není ve fi-
nančních možnostech naší obce. Navíc, 
s  ohledem na novou konkurenci v  okol-
ních obcích, by se jen stěží naplnila po-
třebná kapacita takového objektu.

Již delší dobu pracujeme na přípravách 
obnovy lokality areálu bývalého zimního 
stadionu. Dostal jsem proto milou povin-
nost napsat pár vět k tomuto, z našeho po-
hledu, zásadnímu projektu obce.

Hned v  úvodu musím uvést, že si plně 
uvědomujeme historii areálu zimního 
stadionu i přilehlé sokolovny. S plným re-
spektem na ni chceme navázat a vytvořit 
záměr, který se možná bude realizovat půl 
generace, ale několik generací pak také vy-
drží a bude sloužit nám všem. Určitě chce-

me předejít situaci, kdy chybějící vize po-
vede k dalšímu chátrání areálu a nakonec 
nezbude jiné cesty než jej prodat.

Lokalitu bývalého zimního stadionu 
jsme se rozhodli zpočátku řešit celkově, 
v dalších fázích odděleně jako jednotlivé 
funkční celky. Celkovou lokalitou myslí-
me prostor od dětského hřiště u obchod-
ního domu nahoru, podél plotu společ-
nosti MEZ, až k Družstevní ulici, prostor 
bývalého kluziště včetně přilehlých bu-
dov a příjezdovou cestu od železniční 
trati s přilehlým pozemkem bývalých 
uhelných skladů. Samozřejmě také okolí 
sokolovny včetně přístupové cesty od ho-
telu U Nádraží. Pro zajímavost celý tento 
prostor představuje skoro 2 hektary.

Nyní řešíme areál jako celek především 
proto, abychom zachytili všechny souvis-
losti inženýrských sítí. Realizaci navrhu-
jeme minimálně ve třech etapách. Uve-
dený postup vnímáme jako výhodnější 
z  více pohledů (proveditelnost, možnost 
získání dotací, daňové konsekvence, roz-
ložení realizace v čase…).

Hlavním cílem při určování budoucí 
podoby tohoto území bylo potvrdit tuto 
část Nedvědice jako sportovně-kulturní 
areál, místo pro volnočasové aktivity a se-
tkávání lidí různého věku. 

Místo primárně určené pro místní oby-
vatele. Prostor nabízející zázemí pro akti-
vity typu nohejbal, volejbal, florbal, tenis, 
malá kopaná či in-line bruslení. Místo pro 
příjemné procházky a odpočinek, místo 
volně přístupné, propojující Družstevní 
ulici, dětské hřiště u obchodního domu, 
nádraží i silnici k hotelu. Území architek-
tonicky i funkčně propojené s  přilehlou 
sokolovnou, které dále rozšíří možnosti 
jejího využití. Místo nabízející zázemí pro 
konání akcí typu letní kino, venkovní di-
vadelní představení či vystoupení žáků 
nejen naší základní či mateřské školy. 
To vše s kapacitou až pro 250 návštěvníků 
tak, aby bylo možné danou akci v přípa-
dě nepříznivého počasí jednoduše přesu-
nout do přilehlé sokolovny.

Tato lokalita si obnovu určitě zaslouží. 
Areál bývalého zimního stadionu je dlou-
hodobě neudržovaný, převážná část ne-
movitostí je určena k demolici. Havarijní 
stav umocňuje kontrast s  nově zrekon-
struovanou sokolovnou.

Při stanovování návrhu budoucí po-
doby jsme vycházeli z  diskuzí s  občany 
napříč celým věkovým spektrem. Návrhy 
jsme projednali v rámci zastupitelstva.

Výsledkem je dokumentace pro územ-

ní rozhodnutí, která pracuje s  touto va-
riantou.

Na východní straně areálu ve směru 
od železniční trati je vybudováno nové 
odstavné parkoviště. Stávající komuni-
kace je rozšířena a pokračuje do prostoru 
před sokolovnou, kde obtéká nově navr-
žené „náměstíčko“ a klesá k  hlavní ulici 
u hotelu. Tato nově navržená komunika-
ce tak propojuje veškeré budoucí objekty 
a umožňuje jejich zásobování či přístup 
záchranných složek.

V prostoru bývalé ledové plochy je navr-
ženo multifunkční hřiště s umělou trávou 
rozměrově vyhovující malé kopané. Hrací 
plochu je možné rozdělit na dva kurty pro 
tenis, volejbal či obdobné sporty.

Hřiště může být vybaveno mantinely 
i zabudovaným chlazením tak, aby na něm 
šlo v zimním období vybudovat dočasnou 
ledovou plochu určenou pro rekreační 
bruslení, třeba i s hokejkou.

Hřiště bude doplněno o novou bu-
dovu zázemí, která je navržena v místě 

Foto: Archiv KŽPS
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pokračování ze str. 5

stávajících kabin. Nový objekt zázemí 
sportoviště vychází z materiálového ře-
šení sokolovny. Navazuje na její kamen-
nou podnož. Kamenný obklad je použit 
na celé viditelné fasádě zázemí. Jedná 
se o jednopodlažní budovu částečně za-
puštěnou do terénu. Střechu podzemní-
ho podlaží tvoří pochozí terasa v úrovni 
hrací plochy hřiště, na které je rozmís-
těno jednoduché zázemí pro občerstve-
ní a sklad sportovního vybavení. Celá 
střešní terasa je dále zastřešena vzduš-
nou konstrukcí s dřevěnými nosnými 
trámy a ocelovými sloupy. Hřiště bude 
vybaveno osvětlením.

Na západní straně hřiště, v místě dneš-
ní strojovny, je navržen venkovní amfite-
átr s promítací plochou, jež by mohla být 
alternativně využívána jako horolezecká 
stěna. Amfiteátr může sloužit i jako letní 
kino či místo pro konání příležitostných 
vystoupení zájezdních divadel či vystou-
pení nejen místních žáků.

Sportoviště a amfiteátr jsou olemová-
ny pěšími stezkami z přírodních nasá-
kavých materiálů a rekreační atletickou 
dráhou s tartanovým povrchem o délce 
300 m. Tato délka umožní běhat měři-
telnou vzdálenost v netradičně zvlněném 
prostředí. Samozřejmě může být dráha 
využívána jako okruh pro kolečkové brus-
le. Na pěší stezky navazují dětská hřiště 
a místa pro odpočinek. 

Aby byl tento areál více atraktivní pro 
odpočinek, navrhujeme do jeho severo-
východní části vedle hřiště umístit bio-
top. Jsme přesvědčeni, že zpříjemní volné 
chvíle, poskytne letní osvěžení nebo po-
může v zimě při stříkání ledové plochy.

Západní část areálu, směrem k dětské-
mu hřišti u obchodního domu, tvoří ces-
tičky s nově osázenými záhony. Výsadbu 
doplňuje vrbová stavba a herní prvky. 
Zbývá zahradní domek a zázemí jedlé za-
hrady je hotové.

Nově navržené „náměstíčko“ před so-
kolovnou bude částečně tvořeno štěrko-
vou plochou a částečně velkými sedacími 
schody. Věříme, že se tak stane výborným 
zázemím nejen pro vánoční trhy. Počítáno 
je také s  novými schody od silnice u ho-
telu tak, ať se toto místo stane důstojným 
prostorem při příchodu k zrekonstruova-
né sokolovně. 

V jihovýchodní části areálu, v  místě 
bývalých uhelných skladů, jsme v  rám-

ci jedné z  variant pracovali s  umístěním 
nového bytového domu, který by nabízel 
převážně malometrážní byty pro mla-
dé rodiny či občany důchodového věku. 
Proti této variantě se ale vyslovila část 
zastupitelů a také by vyžadovala změnu 
územního plánu. Proto s ní dále nepracu-
jeme a necháme ji na případnou pozděj-
ší diskuzi. V prostoru bývalých uhelných 
skladů nyní počítáme s  vybudováním 
sběrného místa. Přece jenom je toto místo 
velmi dobře přístupné a současně je tato 

změna relativně jednoduše proveditelná. 
Samozřejmě vše s ohledem na atmosféru 
okolního místa. 

Jsme si plně vědomi nejen finanční ná-
ročnosti tohoto projektu. Pokud ale chce-
me v Nedvědici udržet nebo k nám vrátit 
větší množství sportovně-kulturního vy-
žití, je nutné v  tomto směru něco dělat. 
A tato lokalita se k tomu přímo nabízí.

Nyní máme za sebou studii, která nám 
určila podobu tohoto místa. Zpracované 
máme podklady pro územní rozhodnutí. 
Při jejich projednávání ale již více než rok 
řešíme souhlas společnosti České dráhy, 
a.s. jako jednoho z majitelů přilehlých po-
zemků. Na způsobu řešení jsme se dohod-
li, nicméně projednávání na druhé straně 
stále pokračují a jsou skutečně časově ná-
ročná… 

Velmi rychlý, věcný a vstřícný přístup 
k  tomuto projektu jsme naopak našli 
u dalších majitelů dotčených pozemků. 
Proto bych zde chtěl nejen dr. P. Horké-
mu, ale i všem dalším za jejich spolupráci 
poděkovat.

A jak tedy vidíme vlastní realizaci? Bu-
doucí podobu máme zpracovanou, prodis-
kutovanou. Územní rozhodnutí již dávno 
mělo být schválené. S ohledem na zmiňo-
vané jej ale reálně očekáváme do konce to-
hoto roku. Následovat pak budou jednotli-
vá stavební povolení, zajištění potřebného 
financování a realizace.

Realizaci zvažujeme minimálně ve třech 
etapách.
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První etapu budeme mít letos hotovou. 
Jedná se o část od dětského hřiště u ob-
chodního domu směrem nahoru k  soko-
lovně.

V rámci druhé etapy chceme realizovat 
část odstavného parkoviště na východ-
ní straně areálu ve směru od železniční 
trati, vybudovat a rozšířit komunikaci 
vedoucí od tohoto parkoviště před soko-
lovnu a dále k hlavní ulici, postavit scho-
dy od hotelu a vytvořit před sokolovnou 
„náměstíčko“ s posedovými schody.

Tyto práce jsou reálné v horizontu ně-
kolika příštích let a především jsou v  pl-
ném rozsahu ve finančních možnostech 
obce. Během tohoto období je také reálné 
vytvořit sběrný dvůr, případně se pustit 
do bourání nemovitostí, které jsou v  ha-
varijním stavu.

Zbývající části chceme připravit k rea-
lizaci tak, abychom mohli hledat vhod-
né dotační financování. Velkou výhodou 
je rozmanitost tohoto projektu. Přece 
jenom zde kombinujeme sportoviště 
včetně zázemí, dětské hřiště, veřejné 
prostranství s prvky zadržujícími vodu 
v  krajině… To vše na území takzvaného 
brownfieldu.

Uvědomujeme si, že není možné bě-
hem jednoho čtyřletého volebního obdo-
bí všechny tyto práce zvládnout. I přesto 
jsme se rozhodli do toho pustit a udělat 
maximum. Pokud ale maximum, tak ne 
za každou cenu. I když je pro nás obno-
va bývalého zimního stadionu jednou 
z  hlavních priorit, pokračujeme vedle 
toho i na dalších projektech. Proto se již 
nyní začalo například s rekonstrukcí ka-
nalizace od obchodního domu k nádraží, 
ještě letos začneme s rozšířením hřbito-
va, pokračujeme v přípravách na rekon-
strukci zdravotního střediska…

Jaromír Kocourek 
za Radu MN a KŽPS
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Slavnosti Pernštejnského panství 2022

Tento rok bude bohatý na data, která 
v sobě obsahují číslo 2. Některá už pro-
běhla, jiná nás teprve čekají. K těm, na něž 
se můžete těšit, patří bezesporu datum 
2. 7. 2022. Bude to sobota a zároveň 
2. den Slavností, které letos probíhají jako 
22. ročník.

Jejich největší novinkou je Malá scéna 
v domě čp. 32, o které se všechny podrob-
nosti dozvíte v samostatném článku. Při-
náší návštěvníkům Slavností širší nabídku 
hudebních žánrů tak, aby si vybral doslo-
va každý a zároveň nemusel návštěvník 
volit mezi pódii se stejným druhem muzi-
ky. A co vás na Slavnostech letos čeká?

V areálu u rybníka budou dopoledne 
patřit dětem. V sobotu vystoupí žáci ZŠ 
a MŠ Nedvědice – pilně trénují celé jaro, 
tak je nezapomeňte přijít podpořit! V ne-
děli spolek SkasaN připraví dopoledne 
pro děti se soutěžemi a tvořením.

Pro děti a rodiče, ale i pro všechny zví-
davé, jsou připraveny odpolední pro-
gramy.   V sobotu k  nám zavítá divadlo 
fyziky ÚDiF se svojí show a workshopem, 
neděle bude divadelní – Víťa Marčík při-
jede se svým představením a v loutkovi-
šti si všichni budou moci vyzkoušet své 
divadelní vlohy.  Pro děti bude oba dny 
připravený i skákací hrad a lukostřelba, 
která bude umístěna nedaleko – zahrada 
naproti lípě Svobody při cestě na hrad.

Pátek začínáme u rybníka diskotékou, 
která ve 23.00 vyvrcholí vystoupením 
mladých umělců, kteří si říkají Dori-
an a Grey 256. Mladým pod třicet jistě 
nemusím tyto interprety představovat. 
Bude to odvaz. Přijďte určitě i vy, kteří 
máte odvahu a posloucháte nové trendy, 
jež jsou teď „in“.

Večery v sobotu a neděli budou u ryb-
níka tradičně patřit hudbě. Zde nechám 
promluvit kapely samotné:

Morava
Skupina Morava vznikla na jaře roku 

1987. Této rockové čtveřici se i přes 
spoustu tehdejších zákazů podařilo dě-
lat dobrou muziku s vlastní tváří a vlast-
ním názorem. Rocková kapela z Vysočiny, 
konkrétně z  Třebíče, nás jistě správně 
navnadí na sobotní jízdu.

ABBA WORLD Revival z Prahy
Desetičlenný soubor je složený z pro-

fesionálních hudebníků, ty svedl do-
hromady obdiv k tvorbě světoznámé 
švédské skupiny ABBA. Nabízí originální 
provedení skladeb slavné hudební for-
mace. Repertoár zahrnuje přes třicet nej-
známějších písní legendární švédské me-
gaskupiny.

O5 a Radeček
Historie kapely se začala psát už před 

více než čtvrt stoletím, kdy se O5 a Rade-
ček dali dohromady. Stalo se tomu tak v je-
senických horách, kde dodnes žijí a tvoří. 
„Jsme spolu strašně dlouho, sto dní v roce, 
pořád, a přesto jsme spolu pořád rádi, tak-
že rodina,“ říká o kapele Ondra Polák. V le-
tošním roce skupina vydala EP s novými 
skladbami, včetně písně Bra3.

Sobotu zakončí ohňostroj na hladině 
rybníka a následně zábava se skupinou 
Kredit.

Michal Tučný revival Plzeň
„Vycházíme z tvorby fenoménu 20. sto-

letí nejen české, ale i evropské countrymu-
sic, báječného Michala Tučného. Michal 
Tučný country nejen zpíval, ale country 
také žil! Hrát písničky Michala Tučného 
jsem si přál už hrozně dlouho. Proto jsem 
hrdý na to, že se mi podařilo najít stejně za-
pálenou partu dobrých muzikantů, ze kte-
rých přímo srší dobrá nálada a kteří ne-
zkazí žádnou legraci. To je totiž přesně to, 
co tahle muzika potřebuje ze všeho nejvíc.“

Waldovy Matušky
Skupina Waldovy Matušky vznikla pů-

vodně jako dar několika přátel svým přá-
telům na oslavu jejich svatebního dne. 
Na začátku tedy nešlo o spojení profesio-
nálních muzikantů a založení klasické re-
vival skupiny. Samy sebe rádi definujeme 
jako „přátele přátel písní Waldemara Ma-
tušky“. Hraní je pro nás především radost 
a k Waldovým písním přistupujeme s lás-
kou a pokorou.

Sorry! 
„Hrajeme covery známých pecek, hraje-

me je po svém, měníme aranže a bavíme 
se výsledkem. Proč covery? Sorry! Ale proč 
ne…“

Kromě hudby se také můžete těšit na 
tyto výstavy:

• Obrazy Ladislava Šauera – obřadní 
síň, vernisáž 1. 7. v 15 hodin

• Fotografie Jiřího Hřebíčka – sokolovna, 
zadní vchod, vernisáž 30. 6. v 16 hodin

• Šité obrazy Hany Zvéškové, průjezd 
domu čp. 32, vernisáž 2. 7. v 10 hodin

• Dětské a žákovské práce – jídelna ZŠ 
Nedvědice 2.–3. 7.

• Malované kameny Markéty Čechové 
– průjezd domu čp. 32, 1.–2. 7.

• Včelařské produkty – park před Po-
travinami paní Palečkové, 2.–3. 7.

• Vláčky – sokolovna – 2.–3. 7.

Kdo má rád sport, může se přihlásit 
do turnaje „O pohár starosty“ ve stolním 
tenisu, který proběhne 2. 7. v  tělocvičně 
základní školy od 8.30 (registrace), nebo 

jít podpořit dobrou věc a během kolem 
rybníka přispět organizaci Lékaři bez hra-
nic v neděli od 10 hodin. Můžete také vy-
užít jednu z nabízených turistických nebo 
cyklistických tras a pokochat se krásnou 
přírodou v okolí Nedvědice – mapky a in-
strukce naleznete v infocentru.

Bohatý program na hradě se dotkne 
i podhradí v  podobě průvodu urozené-
ho pána Viléma II. Ten dorazí se svým 
programem do areálu u rybníka v  sobo-
tu 2. 7. v 11.30 hod. Nenechte si ho ujít. 
Slavnostně nastoupí se svými vlajka-
mi i zástupci okolních obcí. Hrad bude 
ostatně figurovat i v další akci Slavností – 
přednášce paní Mgr. Lenky Kalábové ke 
knize Pernštejnský park, která proběhne 
30. 6. v 17:30 hodin ve školní družině ZŠ.

Některé okolní obce zpřístupnily své 
kapličky nebo vás pozvou na výstavy. 
Doubravník pak naváže na Slavnosti svým 
programem 5. 7. 2022. Srdečně zváni jste 
i na koncert Tišnovského komorního or-
chestru 26. 6. 2022 v Zahradě ticha. 

Je z čeho vybírat! Kdo chce navíc i uše-
třit, jistě si nezapomene včas koupit 
permanentku na akce konané v  areálu 
u rybníka a v  domě čp. 32. Permanent-
ky budou v prodeji do 30. 6. 2022, 
aby opravdu všichni mohli zvýhodněné-
ho prodeje využít. Celý program najdete 
na www.nedvedice.cz, Facebooku, tele-
textu nebo vložený v  tomto Zpravodaji 
v tištěné podobě. 

Na závěr mi dovolte poděkovat Jiho-
moravskému kraji za finanční podpo-
ru. Těšíme se na vás na letošních Slavnos-
tech Pernštejnského panství 2022!

Ilona Lukášková
místostarosta
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Malá scéna se představuje

V letošním roce vás v rámci Slavností Pernštejnského panství čeká velká novinka, a sice Malá scéna, 
která se uskuteční na dvorku historického domu čp. 32. Páteční večer bude rockový. V sobotu zde pro-
běhnou taneční minilekce, jež večer zúročíme a zatančíme si se swingovou kapelou. Malou scénu ukon-
čí keltská hudba. Pojďme si představit interprety.

SCA 
Nedvědická kapela, která vznikla před 

více než 20 lety, se představí v novém slo-
žení. Ke stálé sestavě se přidá klávesista 
a navíc zahrají unplugged. Nepřehlédnu-
telný originální hudební styl kapely čerpá 
především z hard rockového stylu.

UNDERCOVER ALANIS MORISSETTE 
TRIBUTE BAND

Brněnská zpěvačka Mihu se tentokrát 
představí se svou kapelou a zahrají pís-
ničky slavné kanadské zpěvačky Alanis 
Morissette. Neboudou chybět hity jako 
Ironic nebo Thank you, které trhaly rekor-
dy hudebních žebříčků.

LADĚ
O této kapele by se dalo bez nadsázky 

napsat “nejlepší neznámá kapela”. Kape-
la pochází z Opavy a jeden z jejích mála 
koncertů v tomto roce bude právě v Ne-
dvědici. Kvalitní hráče podtrhuje velice 
charismatický zpěv Milana Kubesy. Ladě 
představí svoji vlastní tvorbu.

Xavier Baumaxa
Sám o sobě: Buránek regionálního charak-

teru se stále větším geografickým a mezige-
neračním přesahem. Své písně skládá zpra-
vidla při různych rytmických činnostech, 
jako je sekání dříví, máchání křovinořezem, 
chůze v terénu, plavání kraulem či naznak, 
zatloukání hřebíků hundrtfýrcych – stovek, 
natírání plotu tixotropní lazurou, kopání 
ilegálních trativodů, přejíždění středové dál-
niční přerušované čáry, a to hlavně v noci, 
cvakání zuby po přejetí dvojité nepřerušova-
né čáry, a to hlavně nad ránem, v neposlední 
řadě také poslouchání praskotu krbu, které 
je však arytmické, takže je to sporné… ale 
v Nedvědici vystoupí! 

Tančírna s Kateřinou Steinerovou
Kateřina vystoupí se svojí kapelou Her 

swing boys. Abyste si mohli její koncert 
náležitě užít, a to i s tancem, připravili 
jsme pro vás taneční minilekce. Po každé 
minilekci vystoupí nedvědický rodák Voj-
těch Dinga a doplní ji stylovou písní. Máte 
se na co těšit. Podmínkou účasti na mini-
lekcích není partner, můžete se zúčastnit 
i jako single!

Kateřina Steinerová & HER SWING 
BOYS

Kateřina je muzikálová herečka, zpěvač-
ka, lektorka swingu a stepu, choreografka 
a moderátorka, která v roce 2015 natoči-
la své debutové album s názvem  I LOVE 
PEGGY LEE. Její doprovodná kapela s ná-
zvem HER SWING BOYS vznikla začátkem 
roku 2015 a je složena z profesionálních 
muzikantů: Jiří Růžička – piano, Kryštof 
Tomeček –  kytara, Karel Waska – kon-
trabas, Jan Linhart –  bicí, Ondřej Klímek 
– flétna, saxofon.

BRAN
a její hudba z Bretaně příjemně zakon-

čí novou Malou scénu. Přijíždí se zatím 
posledním albem Beaj vat! (čti beaž vát, 
bretonsky Štastnou cestu!) Pestrá deska 
nabízí jak osobitě zpracovaný bretaňský 
folklor, kterému se na naší scéně skupi-
na jako jedna z mála systematicky věnu-
je, tak i vlastní materiál včetně původ-
ních instrumentálek a poprvé i písniček 
v češtině. 

V areálu Malé scény bude možné pose-
dět v kavárně, v průjezdu, navštívit výsta-
vy a občerstvit se točeným pivem.

Těšíme se na vás!

městys Nedvědice a Klára Pytlíková

Foto: Petr Halva

Foto: Archiv MIHU

Foto: Archiv LADĚ Foto: Archiv Kateřiny Steinerové

Foto: Archiv Xaviera Baumaxy

Foto: Archiv Kateřiny Steinerové

Foto: Archiv BRAN
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Věděli jste, že vlčice mohou být rezavé 
a mají vlastí knihu? Slyšeli jste někdy o měs-
tečku Lážoplážo? Tušíte, kolik sourozenec-
kých dvojic z  místní základní školy si na-
vzájem umí přečíst pohádku? Pokud patříte 
k těm šťastným, kteří se letos účastnili skvě-
lého projektu spojujícího čtení, děti, dospě-
lé, dobrou náladu a neopakovatelnou at-
mosféru, pak jistě odpovědi na tyto otázky 
znáte. Pro vás ostatní tu mám aspoň krát-
kou reportáž ze tří povedených setkání, 
která se uskutečnila během března a dubna 
v historickém domě čp. 32.

První na nás 30. března vykoukla z kni-
hy – a to doslova – rezavá vlčice. Bydlí 
ve svém domku v lese a občas se jí stane, 
že celá vzplane. Ještěže se ji podaří za-
chránit. Jak? No přece láskou. Knihou nás 
provedla, pohádku pro nejmenší zahrála 
a zazpívala paní Veronika Všianská z diva-
dla Mikroteatro. Pro velký zájem proběhla 
dvě představení, při nichž se děti aktiv-
ně do pohádky zapojily a měly možnost 
si loutky i knihu pořádně „osahat“. 

Podruhé jsme 6. dubna přijali pozvání 
na hodinku do městečka Lážoplážo. Tam 
se vám dějí věci!!! Zlatá velryba plní přání 
šťastlivcům, kteří si vytáhnout ten správ-

ný los. Losovaly i děti z publika a věřte mi, 
nikdo neodcházel zklamán. Navíc jsme 
si všichni za pomoci žákyň 5. třídy (Jolany 
Zemanové, Elišky Balášové, Jolany Gro-
škové, Adriany Víchové, Terezy Řepové, 
Moniky Kubánkové, Elišky Bednářové), 
které nám toto neskutečně krásné pohád-
kové odpoledne připravily, mohli vyrobit 
záložku, čelenku a další výrobky. Budou 
nám milou vzpomínkou na čas strávený 
v  nádherném prostředí a ve skvělé spo-
lečnosti. :-) Páťáci byli naprosto úžasní 
průvodci, herci, vypravěči – všem jim pa-
tří obrovská pochvala a poděkování za to, 
jak perfektně si pro nás, diváky, celý pro-
gram namysleli a jak ho pak skvěle reali-
zovali, včetně úžasné výzdoby. 

Třetí odpoledne – 13. dubna, kdy jsme 
se sešli na čtení, patřilo sourozeneckým 
dvojicím. Celkem čtyři sourozenecké dvo-
jice – Aneta a Jakub Uryčovi, Lenka a An-
tonín Martinkovi, Nikola a Sofie Zavřelovy 
a Andrea a Helena Mlaskačovy – sobě na-
vzájem i nám všem ostatním přečetly me-
zinárodní pohádky, které pro děti upravil 
Jiří Žáček. A tak jsme se dozvěděli, jak opi-
ce přechytračila jaguára, jak pomohl zajíc 
přelstít zlého ducha, že ne každý žebrák 

musí žebrat, každý zloděj krást a každý za-
biják zabíjet nebo že není úplně lehké najít 
spokojeného člověka. Toto třetí odpoled-
ne nám jednoznačně dokázalo, že kouzlo 
čtení spočívá v  tom, jak propojuje rodiny, 
generace, společnost. Dobrou zprávou 
je samozřejmě fakt, že děti čtou, čtou rády 
a nebojí se číst i veřejně. Pochvala všem, 
kteří pro nás pohádky přečetli!

Na závěr jsem si nechala poděkování 
největší – patří těm, bez kterých by se naše 
setkávání neuskutečnila. Jsou to paní uči-
telky Eva Nedomová a Eva Zemanová, 
které s dětmi dva ze tří programů připra-
vily, nazkoušely a přenesly je do prostor 
„obřadky“. Poděkování míří i k paní Libu-
ši Císařové a Petře Zbořilové, které celou 
akci pomohly zorganizovat. 

Těšíme se na příští ročník! Do té doby: 
Čti – čtěme – čtěte!

Ilona Lukášková
za radu městyse a KKS

Celé Česko čte dětem – tentokráte v Nedvědici

O zrzavé vlčici
Foto: Archiv KPK 

Hodinka v městečku LážoplážoSourozenci čtou sourozencům
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Ne, to není oznámení o mém odjezdu 
na dovolenou. Je to název divadelní hry, 
kterou jsme mohli zhlédnout v sokolovně 
24. května. Napsal ji Peter Quitter a v čes-
kém překladu Pavla Dominika ji režíroval 
Petr Svojtka. Pánové sice spojili své síly 
dokonale, ale představení dominuje pouze 
jedna žena, úžasná herečka, komediálním 
talentem obdařená – Anna Polívková.

Od první minuty nás nenechala na po-
chybách, že se rozhodně ty téměř dvě 
hodiny nebudeme nudit. A taky jsme 
se nenudili! Smích, potlesk, souhlasné 
přikyvování, dojetí, vcítění se, radost, 
zamyšlení… to jsou některé z mnoha re-
akcí, kterými si prošli ti, kteří seděli ten-
to kouzelný večer v  publiku. Viděli jsme 
příběh o čtyřicátnici, která se rozhodne 
znovu podniknout letní cestu do Austrá-
lie, kde strávila ve dvaceti letech několik 
týdnů se svými kamarádkami. Tentokráte 
jede sama. Proč? A jak to dopadne? Všech-
no jsme se postupně dozvěděli. Úchvatný 
herecký výkon paní A. Polívkové podtrhl 

téma příběhu, které bylo blízké nejedno-
mu divákovi v hledišti. Kromě hereckého 
výkonu došlo i na tanec, zpěv, mimické 
improvizace a mnohdy artistické výkony– 
prostě bylo tam vše, co nenechá diváka 
chladným.

Několikaminutový potlesk ve stoje jistě 
přesvědčil hlavní protagonistku, že jsme 
se všichni úžasně bavili. Budeme se těšit 
na další divadelní zážitky tady u nás, v ne-
dvědické sokolovně. Snad zase brzy…

Ilona Lukášková
za vedení městyse a KKS

Koncert Na křídlech hudby

Tak já letim…

V sobotu bylo uklizeno

Do nabídky letošních hudebních se-
tkávání jsme zařadili koncert smyčcové-
ho kvarteta Cappella Allegra z  Bystřice 
nad Pernštejnem. Pod uměleckým vede-
ním Mgr. Lenky Macháčkové vystupuje 
tento komorní soubor více než patnáct 
let. Hrají v  obsazení: housle Lenka 
Macháčková, Jana Macháčková, vi-
ola Věra Kubíková, violoncello Len-
ka Svobodová. K nám do Nedvědice 
přijaly pozvání a přijely s  výjimečně 
komponovaným večerem Na křídlech 
hudby. V jednotlivých blocích zazněly 
skladby světových a českých klasiků 
vážné hudby – mimo jiné A. Vival-
diho, J. S. Bacha, L. van Beethovena, 
A. Dvořáka, L. Janáčka. Skotské a ir-
ské tradicionály v úpravě pro smyčce 
byly skvělým zpestřením programu. 

Filmové melodie uzavřely naše setkání 
s tzv. vážnou hudbou. Celým večerem nás 
provázela paní Lenka Macháčková. Její 
bezprostřednost navodila důvěrný kon-
takt s posluchači, pro něž se stal májový 
hudební podvečer krásným uměleckým 

zážitkem. Vnímavé publikum obdivovalo 
mistrovství, s  nímž hudebnice ovládají 
svoje nástroje. Hrály s citem a svou radost 
dokázaly přenést na všechny, kteří přišli 
v pátek 6. května do obřadní síně historic-
kého domu čp. 32. 

Po delším hudebním půstu, způso-
beném covidovou přestávkou, jsme 
se znovu přesvědčili o tom, jak nás 
posluchače obohacuje hudební proži-
tek. Naživo vnímaná hudba, a vlastně 
každé umělecké dílo, je pohlazením 
po duši, oázou v současné nelehké ce-
losvětové situaci…

Libuše Císařová
za KKS

Dne 14. 5. proběhla akce Ukliďme Nedvědici. Tradičně se koná 
v  rámci celostátního úklidu, viz https://www.uklidmecesko.
cz/. Lidé, kterým není lhostejné prostředí, v  němž žijí, se schá-
zí, aby uklidili nepořádek po těch, kterým to lhostejné je. Hlavní 
uklízecí den byl letos 2. duben, ale pořadatelé této akce si mohou 
vybrat libovolný termín. My jsme zvolili stejně jako vloni polovi-
nu května a udělali jsme dobře, počasí nám přálo. Akce se zúčast-
nilo 17 dospělých a 18 dětí, kterým se podařilo uklidit Nedvědici 
i některé stezky na Pernštejn. Věříme, že všichni zúčastnění měli 
dobrý pocit z  odvedené práce. Děkujeme Pizzerii16, cukrárně 
Milena a Tomáši Urbanovi za sponzorské dary a blahopřejeme 
vylosovaným výhercům. Bylo by skvělé, kdybychom mohli příště 
použít nadpis „Po celý rok je zde uklizeno“.

Blanka Dračková
za realizační tým

Foto: Archiv KPK

Foto: Archiv KPK

Foto: Blanka Dračková
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Obřadka!

Koncertem Vojtěcha Dingy jsme ukon-
čili další úspěšnou sezónu v  Obřadce 
Music v  Nedvědici. I přes nejistou „covi-
dovou“ sezónu se nám podařilo zrealizo-
vat dva komponované podvečery (Karel 
Kryl, Karel Hašler), ale i koncert brněnské 
skupiny Dooušek. Na staropražské písně 
v podání Vojtěcha Dingy a Violy Richtero-
vé přišlo do Obřadky rekordních 65 lidí! 
Proč si Vojta vybral právě Karla Hašlera, 
poví on sám:

Koncem minulého roku uplynulo 
osmdesát let od tragického skonu pís-
ničkáře Karla Hašlera v koncentračním 
táboře Mauthausen. Když mě oslovila 
produkční „OBŘADKA MUSIC” Klárka 
Pytlíková s možností koncipovat svůj 
vlastní recitál, vzpomněl jsem si právě 
na Hašlerovu tvorbu. Už dlouho jsem 
totiž nosil v hlavě plán vzdát hold jeho 
odkazu, který je bohatý nejen po stránce 
umělecké, ale současně i v rovině mo-
rální. Recitálem „Staropražských písni-
ček“ jsem si určil za cíl tyto skutečnosti 
přiblížit publiku formou interpretace 
jeho písňové tvorby, včetně průvodního 
komentáře přibližujícího Hašlera v do-
bovém kontextu. Šlo mi také o to, aby 
v mém programu zazněly i méně zná-
mé písně, jejichž vyznění nevyhovovalo 
ideologii minulého režimu a které jsou 
podnes aktuální. Tady je namístě podě-
kovat mé kolegyni, klavíristce a hlavně 
kamarádce Viole Richterové, která si ve 
svém nabitém pracovním programu na-
šla čas a všechny dané písně se mnou 
nazkoušela. Velký dík patří samozřejmě 
úžasnému publiku, bez nějž by tato má 
vize zůstala jen na papíře… Právě s jeho 
srdečným přispěním sto let staré písníč-
ky znova ožily. Za zpěvu „Té naší písničky 
české“ jsme pak všichni stáli jako jeden 
muž a náš vzkaz tam nahoru zněl jasně: 
Děkujeme, že jste tu byl, pane Hašlere!

Tato sezóna patřila v obřadce i cesto-
vání a po roční pauze se vrátily do Ned-
vědice i cestovatelské besedy, a to s  bo-
nusem, protože nově se konaly a konat 
budou právě v  krásném a důstojném 
prostředí obřadky. 

Sérii cestovatelských podvečerů v  ob-
řadce odstartovala Adéla Holečková 
z Nedvědice. Povídala nám o své pouti do 
Santiaga de Compostela. Potkala se na ní 
s úspěšným českým cestovatelem a spi-
sovatelem Ladislavem Ziburou, její vy-
právění bylo velmi poutavé. Detailně nás 
seznámila s  tím, jak to na slavné Svato-
jakubské pouti chodí. Adélino odhodlání 

absolvovat tuto náročnou trasu bylo in-
spirativní o to více, že ji šla sama.

Na druhé cestovatelské besedě nás vzala 
Martina Šimonová do Peru. Martina vlast-
nila cestovní agenturu, cestování už dávno 
propadla a oddala se mu téměř na plný 
úvazek. S přáteli si vysnila a naplánovala 
trek kolem hory Alpamayo v pohoří Cordi-
llera Blanca. Prý se jí ta hora na fotce moc 
líbila, a tak si řekla, že tam pojede. Je to tak 
jednoduché, plnit si své sny...

Poslední cestovatelskou besedou nás 
provedl Roman Janusz z  Tišnova. Roman 
jezdí s přáteli (říkají si Gorole) již několik 
let do různých zajímavých destinací. Pro 
naši besedu si vybral povídání o Kyrgyzstá-
nu, které bylo multimediální (fotky, videa, 
hudba). Působivým, inteligentním a vtip-
ným vyprávěním nás alespoň na chvíli 
přenesl do daleké země plné krásných hor, 
přívětivých lidí a divokých koní.

Už nyní pro vás připravujeme program 
na další období, a to nejenom cestovatel-
ský, ale také hudební. Těšíme se na vás 
v Obřadce MUSIC a v  Obřadce TRAVEL, 
neboť cestování je nejlepší formou vzdě-
lávání! 

Klára Pytlíková

Vojtěch Dinga – recitál Staropražské písně
 Foto: Klára Pytlíková 

Cesta do Santiaga de Compostela očima Adély Holečkové 
Foto: Adéla Holečková 

Pohoří Cordillera Blanca – Huascarán 
Foto: Archiv Martiny Šimonové

Kyrgyzstán očima Romana Janusze
Foto: Roman Janusz
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V období od března do května nás opustil:

Pavel Kocián
Čest jeho památce!
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BLAHOPŘEJEME!

MNOHO RADOSTI A ŠTĚSTÍ 
DO ŽIVOTA PŘEJEME: 

Všem oslavencům narozeným v měsících duben – červen přejeme 
především pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti do dalších let.

65 let
Zdeněk Loukoťa
Ludmila Dostálová
Alena Bubeníková
Dana Dingová Sýsová
František Fligl

70 let
Karel Musil
Vladimír Dufek

75 let
Stanislav Navrátil
Jan Minařík
Zdeněk Pavelka
Zdeněk Ostrý

85 let
Brigita Čermáková
Alena Krejčová

90 let
Miroslav Ostrý

Apoleně Martinkové
Eduardu Martinkovi
Janu Hurbanovi

Památné lípy v Nedvědici

V  souvislosti se stížnostmi občanů na neutěšený stav lípy 
na hřbitově požádal městys Nedvědice o „Odborné stanovisko 
ke zdravotnímu stavu památných lip v  Nedvědici“. Bez tohoto 
posudku se nesmí provádět žádné ořezávání památných stromů. 
Šetření se uskutečnilo v listopadu 2021 a ukázalo, že nejhůře, po-
kud jde o zdravotní stav, je na tom lípa srdčitá na hřbitově a lípa 
velkolistá (lípa Svobody) na zastávce u zdravotního střediska. 
Nejvitálnější se ukázala být lípa velkolistá před kostelem. Měs-
tys musí postupovat podle doporučení v odborném stanovisku, 
a proto byl 3. března 2021 proveden ořez lípy na hřbitově. Věří-
me, že to pomůže zvýšit bezpečnost v okolí stromu a zlepšit jeho 
zdravotní stav.

Blanka Dračková
za KŽPS

Dendrometrické údaje (zdroj: Odborné stanovisko ke zdravotnímu 
stavu památných lip v Nedvědici, AOPK ČR, 7. 12. 2021)

lípa na hřbitově lípa Svobody lípa před kostelem

Obvod kmene 381 cm 261 cm 372 cm

Výška 22,5 m 20 m 18 m

Výška koruny 19 m 17 m 15 m

Šířka koruny 20 m 16 m 16 m

Foto: Archiv KŽPS

Návštěva starosty u paní Brigity Čermákové
Foto: Petra Zbořilová
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Vítání občánků

V  sobotu 21. května byla obřadní síň 
v Nedvědici plná dětského ševelení. Už od 
9 hodin se zde scházely rodiny při příleži-
tosti vítání občánků. 

To bylo jedinečné tím, že se ho účast-
nilo 26 dětí. Bohužel koronavirus pře-
rušil „vítací“ tradici, tak jsme museli 
dohnat tři roky zpět. Tedy miminkům, 
která by maminky držely v peřince v ná-
ručí při slavnostním aktu, už byly sko-
ro tři roky. Abychom předešli zmatku 
a chaosu, pozvali jsme rodiče postupně, 
dle věku dětí. První skupina byla pozvá-
na na devátou hodinu a bylo v  ní sedm 
dětí. A které to byly? Štěpán Ondra, Jan 
Šimek, Jan Staněk, Jakub Švík, Nina 
Džavan, Adam Kovář. A aby Adámkovi 
nebylo smutno, vzal s sebou do skupiny 
i malou sestřičku Gabrielu. Tyto občán-

ky uvítaly jen o pár let starší děti z naší 
základní školy pod vedením paní uči-
telky Mgr. Ivy Sýsové, a to básničkami 
a písničkami. Poté k novým občánkům 
slavnostně promluvil pan starosta. Dále 
byli rodiče postupně vyzváni, aby dítě 
v  této skupince postavili ke kolébce 
a podepsali se do pamětní knihy. Při 
této příležitosti převzali z  rukou pana 
starosty a paní matrikářky pamětní lis-
ty a drobné dárky, které jim jistě budou 
připomínat tento slavnostní den. 

Další skupina byla pozvána na desátou 
hodinu: Melanie Novotná, Jasmína Čuhe-
lová, Šimon Špaček, Jan Pospíšil, Matyáš 
Kaňka, David Šikula, Adam Jíra. Jejich ví-
tání zpestřily opět děti ze základní školy. 

Třetí skupinka, ve které byli Ester Pe-
činková, Ondřej Čech, Viktorie Piláto-
vá, Michal Požár a Jan Václavík, dorazila 
v  11 hodin, jednalo se o menší děti, kte-
rým zazpíval pěvecký sbor Mgr. Petry 
Glosr Cvrkalové – Cvrčci. 

A konečně jsme se dostali k  poslední 
skupince, pro kterou se využila skutečně 
i kolébka. Byla sice připravena pro všech-
ny vítané děti, ale pro většinu sloužila 
především jako „kulisa“. Poslední sku-
pinku tvořili naši nejmladší občánci, mezi 
kterými byla dokonce i dvojčátka: Radek 
Zítka, Ema Štouračová, Vojtěch Veselý, 
Lucie Hofírková, Sára Veselská, Eduard 
Martinek se sestřičkou Apolenou.

O fotografování se po celý den stara-
la paní Petra Zbořilová. Mnohdy nastaly 
okamžiky ne úplně jednoduché, některé 
dítě občas uteklo mimo záběr, ale nako-
nec bylo vše úspěšně zachyceno. Všechny 
děti byly úžasné, počasí přálo…. 

Na závěr cituji slova pana starosty: Vá-
žení rodiče, přeji Vám hodně zdraví, pohody, 
radosti a vzájemné lásky. Vám děti, abyste 
vždy milovaly své rodiče, prarodiče a šťastně 
jste vykročily do života, který Vás teprve čeká. 
Dosáhněte svých cílů a naplnění budoucích 
snů. A pokud Vás život zavede kamkoliv, 
vzpomeňte si, kde je Váš domov.

Veronika Flajšingrová

Foto: Petra Zbořilová

Pokud jste pravidelnými diváky ve-
černích Událostí v  regionech, jistě vám 
nebude cizí tvář Kateřiny Beranové 
(v době vydání Zpravodaje již Kateřiny 
Šikulové). Rodačku z Doubravníka, kte-
rá nyní bydlí v  Nedvědici, jsme popro-
sili, aby nám přiblížila práci redaktorky 
v České televizi.

Kdy jsi začala uvažovat nad tím, 
že bys chtěla jednou pracovat jako re-
daktorka v televizi? Byl to tvůj sen již 
odmala?

Nebyl. Možná tak v deseti letech jsem 
chtěla být jako Lucka Borhyová, ale nad 
tím, že bych šla studovat žurnalistiku 
jsem začala přemýšlet až ve třeťáku nebo 
ve čtvrťáku na gymplu. Krom žurnalistiky 
jsem se hlásila taky na strojní inženýrství. 
Nevěděla jsem, co chci dělat.

První stupeň jsi navštěvovala v ZŠ 
v Doubravníku, poté jsi přešla na ZŠ do 
Nedvědice a absolvovala Gymnázium 
v Tišnově. Kam se ubíraly tvé další stu-
dijní kroky?

Žurnalistiku jsem vystudovala na Uni-
verzitě Palackého v Olomouci. V magis-
terském oboru jsem v mediálních stu-
diích pokračovat nechtěla, tak jsem šla 
na politologii na Masarykovu univerzitu 
do Brna.

Mohla bys čtenářům Zpravodaje při-
blížit takový běžný den redaktorky ČT?

Nic jako běžný den v téhle práci podle 
mě neexistuje. Asi nejtypičtější je, že ráno, 
dopoledne vyjedeme natáčet, po návratu 
napíšu reportáž, zkonzultuji ji s editorem, 
pak ji namluvím a jdu na střižnu. Někdy 
mezi tím děláme i živé vstupy. Některé Foto: Soukromý archiv Kateřiny Beranové
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dny přinesou jenom živé vstupy, 
je to různé. I v tom, v kolik odjíž-
díme, v kolik se vracíme. Různá 
je taky délka přípravy, ta se odvíjí 
od náročnosti tématu. 

Je možné říci, kolik hodin 
práce se skrývá za jednou odvy-
sílanou reportáží? 

Hodně záleží na tématu. Obec-
ně se dá říct, že za den zvládne 
jeden redaktor jednu reportáž. 
Pokud mám být konkrétnější, tak 
klasická stopáž – reportáž na mi-
nutu padesát sekund – znamená 
většinou dvě hodiny natáčení, 
k tomu čas cesty. Pak minimálně 
hodinu, u mě to bývá víc, pokud je na to 
prostor, kdy materiál prohlížím a píšu re-
portáž. A pak tak hodina na střižně. 

Často točíš živé vstupy, bojuješ ještě 
někdy s nervozitou? 

Pořád. Jsem velký trémista, i když to na 
mě prý není poznat. Zase záleží, jaké téma 
zpracovávám, jak moc si v něm jsem, nebo 
nejsem jistá. 

Co tě na práci redaktorky nejvíce 
baví? Dokázala bys říct, co je naopak 
na této profesi podle tvého názoru ná-
ročné? 

Potkávám se s různými lidmi, pozná-
vám různá místa. Každý den je jiný, to mě 
na tom baví nejvíc. Pro mě osobně jsou 
nejnáročnější situace, kdy se stane něco 
aktuálního a bez speciální přípravy o tom 
mám referovat živě. 

O jakých tématech ráda natáčíš re-
portáže?

Tematicky to asi vyhraněné nemám. 
O čemkoli pozitivním nebo o tématech, 
u kterých mám pocit, že když o nich in-
formujeme, tak to někomu nebo něčemu 
pomůže. Z čeho mám velkou radost je, 
že můžu díky své práci sledovat poměrně 
dost zblízka rekonstrukci doubravnického 
kostela. Mám to místo, respektive tu stav-
bu moc ráda.

Mnohdy děláš reportáže i o tragic-
kých událostech. Jak důležitá je v tvojí 
práci psychohygiena? Jak se vypořádá-
váš s těmito situacemi?

Snažím se takzvaně nenosit si práci 
domů. A to nejen u těch smutných nebo 
negativních témat. Zpočátku mi to moc 
nešlo, ale postupem času bych řekla, že se 
zlepšuji. Některé věci ale člověka zasáh-
nou a přemýšlí nad nimi. Hlavně ve chvíli, 
kdy se jedná o celospolečenská témata, 
jako jsou covid nebo válka.

Utkvěla ti v hlavě nějaká re-
portáž, kterou si i po dlouhé 
době vybavíš?

Neřekla bych reportáž, ale spíš 
lidi, s kterými jsem natáčela. 
Opravdu silné bylo třeba setká-
ní s paní, která při třetím těho-
tenství dostala covid. Měla těž-
ký průběh. Během toho, co byla 
v umělém spánku, ji odrodili 
císařským řezem. Popisovala mi, 
že pro ni byl hrozný šok, když 
se po několika dnech probra-
la a neměla ani břicho, ani dítě. 
Naštěstí se oba rychle zotavovali 
a jsou v pořádku. Pak si vzpomí-
nám na paní, která se svojí počet-

nou rodinou přišla kvůli tornádu o dům. 
Museli ho nechat zbourat kvůli narušené 
statice. A i když to bylo s odstupem něko-
lik dní, možná týdnů, tak pro mě bylo ne-
uvěřitelné, když mi u zbytků toho domu 
vyprávěla, jak je super, že díky hodným 
lidem sehnali náhradní ubytování a že její 
synové se těší na nové pokoje a že se to 
snaží vidět pozitivně. Obdivovala jsem, 
jak je silná, a taky jsem se v tu chvíli stydě-
la, že si často stěžuji na úplné hlouposti.

Jak ráda trávíš svůj volný čas? Máš 
nějaké koníčky?

Jsem kočkomil, takže určitý čas věnu-
ji naší kočce. Jinak ráda chodím na pro-
cházky, jezdím na výlety, koukám na fil-
my. Taky jsem fotbalový fanoušek. Pokud 
to jde, tak nevynechám žádný manželův 
zápas.

Máš nějaké pracovní plány do bu-
doucna? Nějaký profesní sen, který bys 
ráda uskutečnila?

Popravdě ne. Mým snem bylo pracovat 
v České televizi, to jsem si splnila. Uvidí-
me, kam mě život zavede dál.

Jsi mediálně známá, jak na to reagu-
je tvoje rodina nebo přátelé? Poznal tě 
a oslovil i někdo neznámý na ulici?

Myslím, že si zvykli a že to berou stej-
ně jako já – je to moje práce. Na ulici ne, 
ale někteří mi psali mail nebo mě oslovili 
přes sociální sítě. Jeden muž se se mnou 
chtěl setkat, druhý mi zase psal, že se mu 
zdálo o naší společné svatbě. Naštěstí 
se mi to stává výjimečně. Některé kolegy-
ně se s tím potýkají častěji.

Děkujeme Katce za čas, který nám vě-
novala, a zároveň jí přejeme mnoho úspě-
chů v profesním i osobním životě.

Iva Štouračová
za Komisi pro komunikaci
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SPOLKY A ORGANIZACE

Jaký byl čtyřicátý devátý?

Jako pokaždé osmačtyřicetkrát před-
tím byla celá řada otázek před pochodem. 
Jak vyjde počasí? Máme dost mapek? Ne-
zapomněli jsme na něco? Kolik přijde tu-
ristů? Obsadíme všechny služby? A byly 
i další otázky, a na žádnou není odpověď 
do chvíle, než se začne odvíjet vlastní děj 
v den D. Tím byl letos 23. duben.

Teď pár odpovědí. Počasí vyšlo. Mapek 
bylo dost. Zdá se, že jsme na nic podstat-
ného nezapomněli. Turistů přišlo 710. 
Služby byly obsazeny. Tím bych mohl 
ohlédnutí za letošním pochodem ukon-
čit, ale to by bylo málo. Je mi docela líto, 
že je v posledních letech velmi malá účast 
na dlouhých trasách. Vzpomínám si na 
rok 1976, to se šel třetí ročník pochodu, 
a na padesátku se vydalo 231 vytrvalců! 
Letos tedy 19, z toho 2 na kole, kratší čty-
řicítku 10, z toho 5 cyklistů. Trasu 25 km 
šlo 69 osob a největší účast byla na trasách 
nejkratších: 15 km 241, 13 km s možností 
ukončení po 8 km v  Doubravníku (trasa 
s  Českým rozhlasem Brno) 190 a 10 km 
se startem v Rožné 181 turistů.

Pochod by nemohl být úspěšný, vlast-
ně by nemohl být vůbec, kdyby nebyl 
dostatečný počet obětavých pořadatelů. 
Někteří jsou už zkušení, pokaždé naštěs-
tí přibude někdo nový. Pětatřicet nás 
bylo, ať už v  prostoru prezence v Soko-
lovně Nedvědice, nebo na startu v Rožné, 
další byli v cíli (Nedvědice, Doubravník) 
a na kontrolách. Je-li pořadatelů dosta-
tečný počet, lze zajistit klidný průběh. 
Účastníci byli odměněni diplomem za 
účast, v cíli i na některých kontrolách se 
mohli občerstvit. Ale hlavní odměnou 
byly nepochybně zážitky z  trasy. Ať už 
to bylo setkání se známými, kamarády, 
nebo třeba četné výhledy do jarní kraji-
ny. Nesmím zapomenout na spolupráci 
s  Českým rozhlasem Brno, který ten-
tokrát přijal jako „svoji“ trasu tu přes 
Doubravník. Odpoledne probíhalo živě 
vysílání pořadu Vesele i Vážně o Víkendu 
z  doubravnického kostela. Perfektní byl 
rovněž propagační stánek firmy Vitar 
u sokolovny – nabízené výrobky byly ne-
pochybně příjemné všem.

Vypisovat, odkud se do Nedvědice na le-
tošní pochod účastníci dostavili, to  by byl 
seznam hodně dlouhý. A tak uvedu aspoň 
některá místa. Jako první zmíním tradič-
ně příjemný zájem místních občanů a lidí 
z  nedalekého okolí. Pochodu se zúčast-
nilo tradičně hodně turistů z  Bystřicka, 
Novoměstska, Tišnovska i Žďárska, sa-
mozřejmě z Brna a okolí. A teď bych mohl 
pokračovat výčtem dalších míst: Břeclav, 
Humpolec, Slavkov u Brna, Korouhev, Mi-
kulov, Prostějov, Adamov, Znojmo, Rak-
vice, Měňany u Berouna, Jihlava, Hrušo-
vany u Brna, Hrušovany nad Jevišovkou, 
Doubravice nad Svitavou a výčet zdaleka 
není u konce. 

Co přát pochodu do jubilejního roku? 
Určitě zájem turistů, obětavé pořadatele 
i nadále přízeň obce. Takže těšme se spo-
lečně na 29. duben 2023!

Petr Vejrosta

Hasiči informují

V letošním roce máme za sebou již 26 výjezdů. V únoru jsme 
vyjížděli k velkému množství popadaných stromů přes silnice 
a koleje. Ve čtvrtek 17. února se siréna rozezněla pětkrát, takže 
jsme byli na výjezdu prakticky od rána do večera.

V březnu zase padaly rekordy v počtu požárů lesních a polních 
porostů. Příčinou těchto požárů je velké sucho, neopatrnost a ne-
dbalost lidí, kteří odhodili nedopalek, neuhlídali pálení klestí, 
nebo dokonce přistoupili k plošnému vypalování trávy. Právě vy-
palování trávy je v České republice zakázáno hned třemi zákony: 
zákonem o požární ochraně, zákonem o ochraně přírody a kraji-
ny a zákonem o myslivosti ve znění pozdějších předpisů. Za ten-
to přestupek lze fyzické osobě uložit pokutu do výše 25 000 Kč, 
v případě právnické a podnikající fyzické osoby hrozí pokuta 
až do výše 500 000 Kč. Kontrolované pálení přírodních materiá-
lů po úklidu zahrad mohou provádět fyzické osoby za podmínek 
stanovených dotčenými zákony (zákon o požární ochraně, zá-
kon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech a další), a to na 

Atmosféra před startem
Foto: Archiv KČT

V Doubravníku
Foto: Petr Vejrosta

Dětská soutěž v Nedvědici
Foto: Tomáš Přeslička
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Jaro se SkasaNem

přiměřeně velikých hromadách za přítomnosti dospělé osoby 
a s připravenými prostředky k možnému hašení. Doporučujeme 
každé větší pálení nahlásit přes internetový formulář na webové 
adrese: https://paleni.izscr.cz/

Po dvouleté „covidové“ pauze byla konečně obnovena Naše 
Hasičská Liga – soutěž v požárním útoku dětí a dorostu okrsku 
Dolní Rožínka. V sobotu 7. května se v Nedvědici u rybníka usku-
tečnilo první kolo. Nedvědické družstvo do soutěže vstoupilo 
úspěšně a umístilo se na krásném 3. místě za družstvy Blažkov 

A a Blažkov B. Druhé nedvědické družstvo skončilo na 11. místě, 
vzhledem k velké konkurenci se jedná o pěkný výsledek. Celkem 
se do soutěže zapojilo 21 družstev dětí a 4 družstva dorostu.

Na konci prázdnin opět proběhne již tradiční Den s hasiči v Ne-
dvědici. Přijměte pozvání na tuto akci, která se uskuteční v sobotu 
27. srpna v odpoledních hodinách. Přejeme vám pěkné slunečné 
léto a doufáme, že naši pomoc budete potřebovat co nejméně.

SDH Nedvědice

S příchodem jarních měsíců došlo k uvolnění většiny covido-
vých restrikcí a opatření, a našemu spolku tedy nic nebránilo za-
čít realizovat plánované akce, které jsme si v rámci optimistické-
ho výhledu na rok 2022 naplánovali.

První na řadě byl VII. Květinový ples směřovaný na sobotu 
12. března. Otázka, zda ho stihneme v  relativně krátké době 
zrealizovat, byla rychle vyřešena. „No jasně, že to zvládneme!“ 
Nikdo z týmu neměl námitky a mohl se rozběhnout kolotoč pří-
prav. Letos se ples nesl ve stylu první republiky. Téma plesu mělo 
veliký úspěch a všechny nás mile překvapilo, kolik vyladěných 
dam a pánů na ples přišlo. O hudbu se jako vždy postarala skvělá 
kapela Stereo a celým večerem provázel noblesní Vojtěch Dinga. 
Hned v úvodu Vojta všechny přítomné svým zpěvem přenesl do 
prvorepublikového období. Nebyla to lehká doba, ale pro módu 
byla dobou rozkvětu a velké elegance. O tom nás přesvědčila 
Alena Balášová a její modelky ze salónu EMmóda. Ve dvou vstu-
pech modelky předvedly dobovou módu a jako doplněk nechy-
běly květinové vazby Michaely Havířové, která si opět poradila 
na výbornou. O dobové účesy a make-up modelek se postaraly 
Nikol Baxová a Anna Baxová. Díky profesionálnímu fotokoutku 
FotoPavlík má spousta z vás doma milou vzpomínku na prvore-
publikový ples. Po půlnoci nechyběla bohatá tombola, za kterou 
moc děkujeme všem našim sponzorům! Dát sponzorský dar není 
samozřejmostí, proto si moc vážíme skutečnosti, že se nám bě-
hem krátké doby sešlo tolik cen do tomboly. 

Nezapomněli jsme samozřejmě na děti a týden po plese jsme po 
dvouleté pauze uspořádali dětský karneval. V  neděli 20. 3. 2022 
se nedvědická sokolovna zaplnila maskami. O zábavný program 
pro děti se postarala animátorka Niki a její pomocník, prasátko 
Cecil. Měly pro děti připravený dvouhodinový program plný zá-
bavy, tance, soutěží a kouzlení. Občerstvení bylo pro děti a rodi-
če připraveno ve formě švédských stolů. Celé dětské odpoledne 
bylo zakončeno tradiční tombolou a děti odcházely spokojené 
a s úsměvem!

V  neděli 10. dubna jsme 
společně s  Květinami Mi-
chaela a městysem Nedvě-
dice uspořádali malou akci 
Vítání jara. Počasí nebylo 
úplně jarní, ale trocha deš-
tě i sněhu k  jaru patří. Bylo 
otevřeno květinářství, kde 
bylo možné zakoupit ve-
likonoční dekorace, jarní 
květiny nebo si jen tak zpří-
jemnit den jarním svařá-
kem z  bílého vína. Pro děti 
bylo v  obřadní síni připra-
veno zdobení vajíček, která 
se pak věšela na stromy na 

pokračování na str. 18

Požár u Věžné
Foto: Petr Kovář

Spadený strom u Pernštejna
Foto: Miroslav Kožnar

Květinový ples 
Foto: Lenka Válková

Dětský karneval
Foto: Lenka Válková

Velikonoční tvoření
Foto: Ivona Klusáková
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náměstí, a připomínala tak blížící se Velikonoce. Pro děti bylo 
na dvorku připraveno hledání vajíček. Nezbylo tam ani jedno 
a doufáme, že si každý ve svém košíčku něco odnesl, protože 
všechna vajíčka byla nalezena v neskutečné rychlosti.

Poslední dubnová noc jako vždy patří pálení čarodějnic. Letos 
jsme se po dvouleté pauze sešli u nedvědické sokolovny. Pro 
děti byly připraveny skákací hrady a čarodějnické úkoly. Zapá-
lilo se několik malých ohýnků na opečení párků, a než všechny 
malé čarodějky a čarodějové odešli spát, vzplála i velká hrani-
ce s nedvědickou ježibabou, o jejíž stavbu se jako vždy posta-
rali hasiči z  SDH Nedvědice. Počasí bylo nádherné, sešli jsme 
se v  hojném počtu a my doufáme, že si to všichni užili podle 
svých představ.

pokračování ze str. 17 Za poznáním a relaxací

14. května navštívili nedvědičtí zahrádkáři rokokový zámek 
v Nových Hradech na východě Čech. Zámek nebyl nikdy přesta-
vován a dochoval se v původní architektonické podobě. Dnešní 
stav je výsledkem rozsáhlé rekonstrukce. Tu od roku 1997 pro-
vádějí současní majitelé – manželé Kučerovi. Sami obývají horní 
podlaží zámku, částečně přístupné i pro návštěvníky.

Za zmínku, kromě jiného, stojí expozice historického nábytku. 
S jistou nadsázkou se zámku pro jeho zdobnost přezdívá „České 
Versailles“. Celý zámecký areál je postupně upravován. Najdeme 
zde Cyklistické muzeum či Galerii anglických klobouků.

Hlavní důraz kladou majitelé na tvorbu stylových zahrad – 
užitkovou okrasnou zahradu, italskou s vodní kaskádou, anglic-
kou květinovou zahradu, zelené divadlo a labyrint. Malí návštěv-
níci ocení výběhy s daňky a jeleny. Protože bylo krásné počasí, 
odpočívali jsme v zahradách a čerpali nové síly. Cestou domů 
jsme se stavili v zahradnictví v Bítovanech.

Návštěvu novohradského zámku vřele doporučuji. Poděkování 
za skvělou organizaci patří paní Heleně Drechslerové, předsedky-
ni ČSZ v Nedvědici.

Helena Marešová

Kulturním zážitkem v sobotu 14. května bylo vystoupení Violy 
Richterové a Vojtěcha Dingy s názvem My dva a muzikál v místní 
sokolovně. Zazněly oblíbené skladby z muzikálů Fantom opery, 
Bídníci, Dracula, Rebelové, Mamma Mia a další. Zatím sbíráme 
samé kladné ohlasy, tak si troufám tvrdit, že naše spolupráce 
s pěveckou dvojicí bude určitě pokračovat. 

Všechny akce byly pořádány ve spolupráci s městysem Nedvě-
dice, děkujeme za to a těšíme se na příště! 

Ivona Klusáková

Čarodějnice
Foto: Ivona Klusáková

My dva a muzikál
Foto: Archiv KPK

Foto: Helena Drechslerová

Foto: Helena Drechslerová
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Pořad nadcházejících nedělních bohoslužeb

HISTORIE

Před 100 lety se narodil Jaroslav Havelka

pokračování na str. 20

INZERCE

Koupím staré pohlednice, bankovky, filmové plakáty, vyznamenání, militaria apod. Tel.: 608420808

19. 6. 2022 za rodinu Patlokovu, Mitášovu, Bednářovu a Josefa Sedláře

26. 6. 2022 za rodinu Mitášovu, Švestkovu a přízeň

3. 7. 2022 za rodinu Humpolíčkovu

10. 7. 2022 za rodinu Rossí, Binkovu a Jedonkovu

17. 7. 2022 za Jaroslava Buriana mladšího

24. 7. 2022 za Helenu Ondrovou, rodinu Ondrovu, Juračkovu a rodiny Koubkovy

31. 7. 2022 za rodinu Mitášovu, Švestkovu a přízeň

7. 8. 2022 za rodinu Fučíkovu, Kincovu a Pokorných

14. 8. 2022 za rodinu Humpolíčkovu a Horníčkovu

21. 8. 2022 za rodiče Klusákovy, Navrátilovy, jejich děti s rodinami, rodiče Dvořáčkovy 
a Pavlu Skoumalovou

28. 8. 2022 za rodiče Sedlářovy a Baksovy

4. 9. 2022 za rodinu Patlokovu, Mitášovu, Bednářovu a Josefa Sedláře

11. 9. 2022 za syna Vladimíra a duše v očistci

18. 9. 2022 za syna Jaromíra, rodiče Němcovy, Martinkovy, vnučku Evičku, bratra Stanislava 
a Jaromíra Němce

25. 9. 2022 za Vojtěcha a Marii Nedomovy a syna Jaroslava

Nedělní mše začínají v 8.30 hodin.

V  Silůvkách u Brna se 
před sto lety, 30. března 
1922, narodil v  rodině 
železničáře Jaroslava Ha-
velky syn Jaroslav. Rodiče 
se kvůli důležitému povo-
lání otce ve složité době 
nové Československé re-
publiky několikrát stěho-
vali. Do Nedvědice přišli 
koncem roku 1938 z  Bo-
žic u Znojma. V  době blí-
žící se druhé světové války byl jeho otec 
jmenován přednostou železniční stanice 
v  Nedvědici. Jaroslav odtud dojížděl na 
tišnovské gymnázium, kde v  roce 1941 
maturoval. V Nedvědici měl i velkou lás-
ku, spolužačku Marii Kadlecovou, pozdě-
ji provdanou Smíškovou. Za války studo-
val dramatickou konzervatoř v Brně, byl 
totálně nasazen do válečného průmyslu 
ve Vídni a potom v Kuřimi.

Po válce byl přijat na Fi-
lozofickou fakultu Masa-
rykovy univerzity v  Brně, 
kde navštěvoval přednášky 
psychologie, filozofie, dějin 
umění a fyziky. Hned v září 
1945 byli otec i syn Ha-
velkové zapojení do orga-
nizování levicových stran 
v Nedvědici a okolí, přitom 
byli věřící katolíci. V  roce 
1947, na doporučení br-

něnského biskupa a tajemníka Brněnské-
ho kraje, dostal student Jaroslav Havelka 
italské státní stipendium ke studiu na ka-
tolické univerzitě v  Miláně. Pravidelně 
se vracel domů do Nedvědice, bydlel zde 
celkem deset roků. V  kronice obce Ned-
vědice máme zápis, že 9. května 1948, 
při slavnostním odhalení pamětní desky 
na domě čp. 35 věnované učiteli Eduardu 
Berkovi, přednesl posluchač univerzity 

Jaroslav Havelka báseň Kamila Bednáře 
Posel míru.

Ve vlastním životopisu popsal Jaroslav 
Havelka svá další léta takto: Po roce studií 
v Miláně jsem se sice vrátil domů, ale to už 
byl politický převrat v plném proudu a já jsem 
rychle odešel do exilu. Na milánské univerzitě 
jsem sledoval mnoho oborů, jako byly experi-
mentální psychologie, filozofie, estetika, teo-
retická fyzika a filozofické vědy. Po doktorátu 
z filozofie a psychologie jsem emigroval do Ka-
nady. Na montrealské univerzitě McGill jsem 
studoval hlavně neuro-psychologii a částečně 
přednášel na francouzské montrealské univer-
zitě srovnávací psychologii literatury. Pak se 
mi poštěstilo dostat místo profesora na Uni-
versity of Western Ontario v Londonu.

Na této univerzitě působil jako emeritní 
profesor až do své smrti 14. srpna 1997. 
Do světové literatury se zapsal jako teore-
tik procesu umělecké tvorby uznávaným 
dílem vydaným v roce 1981.

www.phil.muni.cz
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ZDRAVÍ

pokračování ze str. 19

Cvičení nejmenších

V týdenním rodinném rozvrhu si našlo 
cvičení rodičů s dětmi své pravidelné mís-
to. Naše cvičební sezóna zahrnovala ob-
dobí od října do konce dubna, jedenkrát 
týdně. Počáteční nejistota či obavy jsou už 
dávno ty tam. Výskot, smích a natěšené 
pohledy prozrazují, že setkávání ve školní 
tělocvičně nás všechny bavilo. Po úvod-
ním motivačním pozdravu se rozbíhá ho-
nička, chybět nesmí oblíbené „rybičky“. 
Potom se střídají cviky na obratnost, sílu, 
koordinaci. Vyzkoušeli jsme míče, švi-
hadla, barevné fáborky či štěrchající lah-
ve. Podbíhání točícího se lana vyžaduje 
správný timing, a tak některé děti využí-
vají asistenci rodičovské jistoty, jiné si ča-
sem troufnou úplně samy. Dokonce i šplh 
na tyči se zařadil mezi oblíbené aktivity. 
Zkrátka je dobré vyzkoušet co nejvíce 
z toho, co umožňuje vybavení tělocvičny. 

Cvičit a přitom si hrát… Očekávaná pře-
kážková dráha prověřuje nejen mrštnost, 
ale i odvahu. Překonávání obtížnějších 
úseků učí jednak sebedůvěře, jednak sou-
hře dítěte s  rodičem. Nedílnou součástí 
cvičení každého tandemu je povzbuzení 
a pochvala, občas taky vhodné kritičtější 
hodnocení. Díky tomu všemu narůstají 
dovednosti malých cvičenců. Závěreč-
ný rituál obrázkových razítek a samole-
pek nikdo nevynechá… Naše cvičení bylo 
korunováno závěrečným rozdáváním 
opravdových medailí, prvních v  životě. 
Věříme, že s nimi ruku v ruce přichází po-
znání, že do dětského života pohyb patří 
a je nám při něm moc dobře. 

Všem cvičícím párům, popř. trojicím 
přeji krásné prázdniny plné letních aktivit 
a na podzim v  tělocvičně na shledanou, 
vlastně na cvičenou!

V lednu tohoto roku začaly cvičit i děti 
mladšího školního věku od 6 do 8 let. 
Soustředili jsme se na rozvoj všestrannos-
ti, též na podporu správných pohybových 
návyků. Do hodin byly zařazovány zákla-
dy gymnastiky, atletické průpravy, zvlád-
nutí jednoduchých míčových dovedností. 
Přirozené schopnosti dětí napodobovat 
a rozvíjet pohybové předpoklady prospí-
vá motivace, třeba formou zdravé dět-
ské soutěživosti v duchu fair play. Posun 
ve výkonnosti není možný bez překoná-
vání obtížnějších zadání. Každý zdařilý 
pokus potom dokáže zázraky. Touha zlep-
šovat se, zvládnout totéž, co umí kamará-
di, třeba i sdílet pocit radosti jsou dobrou 
životní průpravou. Tak děvčata a hoši, 
vydržte!

Libuše Císařová

V roce 1991 navštívil na pozvání Karlo-
vy univerzity Prahu a z iniciativy Atelieru 
IM Zlín byla v roce 1997 vydána Havelko-
va básnická sbírka Tesknice a zvukomalby. 
Profesor Havelka byl znovu pozván do 

České republiky a 2. května 1997 se v tiš-
novském Jamborově domě uskutečnila 
autogramiáda této knihy. Jaroslav Ha-
velka při této příležitosti navštívil i Ned-
vědici. Původně měl prý v  plánu jen tiše 
projít Nedvědici a hrad Pernštejn a odjet 
do Tišnova. I po letech byl však poznán 

v restauraci U Nádraží panem Jaroslavem 
Zabelem. Nakonec se tedy uskutečnilo 
i neplánované přátelské posezení.

V té chvíli nikdo netušil, že se pan pro-
fesor přišel rozloučit a že jsme jej viděli 
naposledy. 

Jiří Šmíd

Marie Smíšková rozená Kadlecová a Jaroslav Havelka 
v Tišnově 2. 5. 1997

Rekruti po 2. světové válce, J. Havelka uprostřed v první řadě
Foto: věnoval Jaroslav Zabel

Foto: Libuše Císařová
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Změna adresy provozovny NedFyzio s. r. o. v Nedvědici 

Bezpečné opalování

Vážení spoluobčané a milí čtenáři, v mi-
nulém čísle Zpravodaje jsem Vás informo-
val o dvacetiletém profesním životě Fyzio-
terapie a léčebné rehabilitace NedFyzio 
s. r. o. v  prostorách, nyní již bývalého, 
hotelu Myslivna. Na podzim 2021 se změ-
nil majitel a objekt koupila společnost 
TIRREAL2 s. r. o. z  Brna. Bohužel, i když 
nám bylo přislíbeno bezproblémové pro-
dloužení nájmu, tak mně bylo na konci 
února 2022 oznámeno, že moje nájemní 
smlouva nebude prodloužena, bez udání 
důvodu, a bude ukončena k poslednímu 
dubnu 2022. Stál jsem před rozhodnutím, 
jestli mám zcela ukončit fyzioterapeutické 
služby v  Nedvědici, propustit moje dlou-

CELKOVÁ NABÍDKA 

• Diagnostika, terapie a prevence funkčních poruch pohybového aparátu 
• Prevence a terapie vadného držení těla – předškolní a školní věk dítěte
• Léčebná tělesná výchova stavů po operacích a úrazech – individuální
• Klasické, reflexní, sportovní, baňkové, lymfatické masáže a přístrojové lymfodrenáže 
• Teploléčebné procedury – parafínová lázeň, lavatherm, jednorázové rašelinové zábaly, senné a voskové zábaly
• Světloléčebné procedury – solux
• Elektroléčba, ultrazvuk, magnetoterapie a laseroterapie
• Doplňkový prodej – přírodní produkty od firmy SALOOS a HERBAMEDICUS, rehabilitační pomůcky 

(velké cvičební míče, masážní míčky, overball, balanční podložky atd.)
• Ortopedické vložky, pantofle a sandále od firmy PODIART/PEDIKOM

NedFyzio s. r. o., Mgr. Radek Nedoma, Nedvědice č. 103, 592 62, 
tel.: 566 565 005, mob.: 603 761 000, www.nedfyzio.cz

holeté kolegyně a pokračovat ve své praxi 
pouze v  mé druhé provozovně v  Novém 
Městě na Moravě. Nevzdal jsem se a oka-
mžitě jsem začal hledat náhradní prostory 
pro náš provoz, aby v Nedvědici neskonči-
ly další zdravotní služby.

Touto cestou bych chtěl poděkovat pře-
devším panu starostovi Petru Konečnému 
a celé Radě městyse Nedvědice za okamži-
tou podporu o zachování našich zdravot-
ních služeb pro občany Nedvědice. Díky 
této podpoře, vstřícnému a lidskému jed-
nání s  vedením obce se mi podařilo pro-
najmout volné prostory ve Zdravotním 
středisku Nedvědice. Věřte mi, že stálo ne-
malé úsilí přestěhovat takto narychlo náš 

provoz. S  radostí Vám oznamuji, že jsme 
vše zvládli a od 4. 5. 2022 opět nabízíme 
fyzioterapeutické služby v  ZS Nedvědice. 
Další výhody jsou i ty, že je přístup bez-
bariérový a zejména dostupnost pro naše 
pacienty/klienty je jednodušší, a to i v zim-

ních měsících. Veškeré služby zůstávají 
beze změn (viz níže) včetně telefonních 
kontaktů, pouze vodoléčebné procedury 
již nyní nebudeme nabízet z důvodu nedo-
statku vhodných prostor. 

Na Vaši návštěvu se těší celý kolektiv lé-
čebné rehabilitace.

Radek Nedoma

Působení slunečního světla má beze-
sporu své pozitivní účinky. V jednom z mi-
nulých článků jsem zmiňovala, že je slu-
neční UV záření mimo jiné potřebné 
k přeměně vitamínu D v jeho aktivní for-
mu. Je také prokázané, že pobyt na sluníč-
ku má pozitivní vliv na lidskou psychiku. 
Na druhou stranu nesmíme zapomínat 
i na celou řadu nepříznivých účinků. Kro-
mě spálení kůže je to také její předčasné 
stárnutí. Nadměrné vystavování se UV zá-
ření zvyšuje i riziko rakoviny kůže a může 
způsobit poškození očí.

Před nepříznivými účinky slunečního 
záření je tedy potřeba se chránit například 
úpravou denního režimu (nevystavovat 
se polednímu slunci, krýt pokožku oděvy, 
nosit sluneční brýle či pokrývky hlavy) 
a používat ochranné opalovací prostřed-
ky, které zabrání průniku UV záření a pří-
padně zajistí i promazání a hydrataci na-
máhané pokožky.

Na ochranné přípravky proti slunci kla-
deme dva základní požadavky, aby dosta-
tečně chránily před UVA a UVB zářením 

(mluvíme o tzv. UV filtru) a aby měly vy-
sokou odolnost proti otěru a vodě. 

UV filtrem se rozumí speciální látka, 
která zabraňuje nežádoucímu působení 
UV záření na naši pokožku. Filtry dělíme 
na chemické, které záření absorbují, a fy-
zikální (můžete se setkat i s názvem mi-
nerální), ty působí jako „štít“ a záření od-
rážejí. Nedá se jednoduše říct, které filtry 
jsou lepší. Oba druhy filtrů mají svoje spe-
cifika, která je potřeba zohlednit. Zatímco 
přípravky s fyzikálními filtry působí prak-
ticky okamžitě, u přípravků s chemickými 

filtry musíme počítat s  opožděným ná-
stupem účinku po cca 15–30 minutách. 
Přípravky s  fyzikálními filtry mají také 
nižší pravděpodobnost vzniku alergic-
kých reakcí, proto jsou vhodnější u pa-
cientů s  citlivou pokožkou, ekzematiků, 
případně malých dětí. Na druhou stranu 
mohou zanechávat bílé stopy a je větší 
riziko, že dojde k jejich setření z pokožky. 

 Při výběru vhodného přípravku je pro 
nás důležitým vodítkem také tzv. ochran-
ný faktor, což je číslo, které udává, kolikrát 
déle můžeme být na slunci po použití da-
ného přípravku bez rizika poškození nebo 
spálení, než kdybychom opalovací přípra-
vek nepoužili. Čím vyšší je ochranný faktor 
opalovacího krému, tím delší dobu může-
me na sluníčku strávit bez rizika spálení. 

Při výběru opalovacího přípravku 
s vhodným (dostatečným) faktorem mu-
síme zohlednit i to, jak je naše pokožka 
na sluneční záření citlivá, tedy jaký máme 
tzv. fototyp pleti, který stanovuje maxi-
mální délku pobytu na slunci bez jakéko-
liv ochrany = dobu vlastní ochrany. 

pokračování na str. 22

www.heureka.cz
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TAJUPLNÉ BYLINKY… známé i neznámé

Obvykle se uvádí 4 základní fototypy:
Fototyp 1: Pokožka je velmi světlá, ble-

dá nebo pihovatá, prakticky nikdy nez-
hnědne a na sluneční záření reaguje vy-
soce citlivě – skoro vždy se spálí. Vlasy 
bývají světlé nebo zrzavé. Vlastní ochran-
ná doba pokožky: 5–10 minut.

Fototyp 2: Pokožka je světlá, má sklon 
k pihám, opaluje se velmi nesnadno a na 
sluneční záření reaguje citlivě – často 
se spálí. Vlasy bývají světlé. Vlastní ochran-
ná doba pokožky: 10–20 minut.

Fototyp 3: V naší populaci se jedná 
o nejrozšířenější a nejběžnější fototyp, 
na sluneční záření reaguje normálně. 
Pokožka je běžná, s přirozenou barvou, 
bez pih. Při opalování pokožka může 
zčervenat, ale obvykle se později vrátí 
k normálu, opálí se rovnoměrně a zřídka-
kdy se spálí. Vlasy jsou od tmavě blond až 
po středně hnědé. Vlastní ochranná doba 
pokožky: 15–25 minut.

Fototyp 4: Tento fototyp reaguje 
na sluneční záření velmi dobře, rychle 
se opaluje a pravděpodobnost spálení 
sluncem je minimální. Vlasy bývají hně-
dé až černé. Vlastní ochranná doba po-
kožky: 25–35 minut.

Vynásobením doby vlastní ochrany 
pleti ochranným faktorem použitého 
opalovacího krému dostaneme dobu, po 
kterou se můžeme opalovat bez nebezpe-
čí spálení a poškození kůže. 

Tato doporučení jsou ovšem pouze ori-
entační. Vždy je třeba zohlednit aktuální 
zdravotní stav každého jednotlivce! Také 
užívání některých léků, ale i některé par-
fémy a deodoranty mohou zvyšovat citli-
vost pokožky ke slunečnímu záření. Důle-
žité je brát v potaz i prostředí, ve kterém 
pobýváte na slunci. Ochranný faktor au-
tomaticky zvyšujeme, pokud pobýváme 
v tropech nebo subtropech, a s narůstající 
nadmořskou výškou.

Nezapomínejme ani na to, že po koupá-
ní bychom se měli opět namazat, žádný 
přípravek není zcela voděodolný. Opa-
lovací přípravky jsou také rozdělené po-
dle toho, komu jsou určeny. Dětská kůže 
je mnohem citlivější a je potřeba na to brát 
ohled. Pro děti vybírejte jen z dětských 
opalovacích krémů. Přípravky na opalo-
vání si vyberte i podle toho, jakou texturu 
upřednostňujete – kromě krémů se vyrábí 
i mléka a gely, existují i speciální příprav-
ky pro mastnou až aknózní pleť, které 
neucpávají póry, či přípravky pro citlivou 
pokožku, případně pokožku se sklonem 
k ekzémům.

Pokud toužíte po krásném opálení, mů-
žete využít účinky beta karotenu, který 

je ve větší míře obsažen zejména v  oran-
žové a červené zelenině a ovoci, ale je také 
součástí různých doplňků stravy. Ten 
jako antioxidant a důležitý provitamín 
vitamínu A mimo jiné přispívá k  ochra-
ně kůže před slunečním zářením (i když 
sám o sobě rozhodně neochrání před 
spálením) a také napomáhá snadnějšímu 
a rovnoměrnějšímu opálení. S  užíváním 
beta karotenu se doporučuje začít alespoň 
jeden měsíc před plánovaným sluněním, 
ideálně pokračovat po celou dobu slunění, 
pro zachování opálení delší dobu můžete 
pokračovat i poté. Na trhu jsou přípravky 
různé síly (zhruba mezi 6–15 mg), sílu vo-
líme podle fototypu pokožky s přihlédnu-
tím na to, v kterých končinách se plánuje-
me opalovat. Předávkování beta karoteny 
naštěstí nehrozí, dlouhodobější podávání 
se může projevit maximálně oranžovým 
zabarvením kůže (zejména dlaní a chodi-
del). Opatrní by měli být pouze kuřáci. 

Přeji vám příjemné slunečné dny, 
bez negativních následků „slunění“.

Hana Kostková

pokračování ze str. 21

Vážení a milí čtenáři,
v dnešním článku si řekneme něco o ze-

lené barvě, se kterou je spojená čtvrtá ča-
kra. V letním období je zeleň všude kolem 
nás v těch nejrozmanitějších odstínech 
a tónech.

ZELENÁ  BARVA
Vzniká smícháním žluté s modrou a má 

širokou škálu odstínů podle poměru žluté 
nebo modré barvy. Zelená barva uklidňu-
je, utišuje, je spojena s péčí o druhé, po-
skytuje vyrovnanost, osvěžuje mysl i duši. 
Je to barva přírody. Symbolizuje hojnost, 
obnovu, naději a dlouhověkost. Souvisí 
s klidem, stabilitou, empatií, spokojenos-
tí a mírem. Ne nadarmo hledáme relax 
a dobití energie v přírodě. Zelená posky-
tuje výživu, růst a rovnováhu. Je to barva 
srdce a svobodně dávané lásky.

ČTVRTÁ ČAKRA (Anahata)
Tato čakra vytváří střed systému sed-

mi hlavních čaker, nachází se za hrud-
ním košem uprostřed. Ovlivňuje funkci 
srdce, plic, horní část zad, hrudní dutinu, 
spodní část plic, krev, krevní oběh a kůži. 
Skrze tuto čakru vnímáme krásu příro-
dy, výtvarného umění, hudbu a poezii. 
Čakra srdce je považována za bránu do 
duše a pojí se s ní potřeba být milován. 

Její disharmonie způsobuje nemoci srdce, 
imunitního systému, alergie, plicní one-
mocnění a přecitlivělost. Pokud je čtvrtá 
čakra v rovnováze, pak žijeme svobodný, 
radostný, spokojený a tvůrčí život, napl-
něný láskou a zdravím.

Tentokrát jsem vybrala bylinky a strom, 
jejichž barva komunikuje s barvou zele-
nou.

KONTRYHEL OBECNÝ 
(Alchemilla vulgaris)
Je kouzelná bylina, jejíž název Alche-

milla pochází z arabského slova alkmelych 
(alchemy), což znamená malá čarodějka. 
Pojmenování vzniklo díky její léčivé po-
věsti a typické kapce rosy na každém listu, 
opředené mnoha legendami. Křišťálové 
kapky inspirovaly básníky, umělce i alchy-
misty. Tato mocná bylina byla součástí 
mystických medicínských postupů a byla 
přijata i křesťanstvím, které ji pro její vějí-
řovité listy nazvalo Plášť Panny Marie.

Její léčebný účinek vystihuje i přezdív-
ka „Nejlepší přítel ženy“. Jistý německý 
herbalista tvrdí, že pravidelné užívání 
kontryhelu dokáže snížit počet gynekolo-
gických operací až na jednu třetinu. Kon-
tryhel je poslední dobou hojně využíván 
nejen v léčitelství, ale také ve floristice, 

kde svými něžnými žlutozelenými kvít-
ky zjemní a odlehčí každou kytici. Roste 
na vlhkých loukách, zahradách, kolem 
cest a potoků.

Kontryhel obecný
www.priroda.cz
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PŘÍRODA

Naše orchideje

Využití v  léčitelství: záněty ženských 
orgánů, výtoky, poruchy menstruace, 
problémy v  menopauze. Nálev pomáhá 
odvádět z těla vodu, takže hraje význam-

nou roli při snižování hmotnosti, doporu-
čuje se pít při cukrovce a vysokém krev-
ním tlaku. Po čtyřicátém roce se ženám 
doporučuje pít čaj z kontryhelu 10 dní 
v každém měsíci, v šestinedělí 5–10 dní. 
Při očních zánětech a rozšířených pórech 
se doporučují kontryhelové obklady.

KOPŘIVA DVOUDOMÁ 
(Urtica dioica)
Patří u nás mezi nejznámější a nej-

rozšířenější, ale ne úplně oblíbenou 
bylinu, kterou většina obyvatel pova-
žuje za nepříjemný plevel. Ovšem zdání 
klame. Kopřiva byla od pradávna vy-
užívána jako výborná součást stravy, 
a to i pro domácí zvířata. Roste od nížin 

až po podhůří. Díky svému neatraktivní-
mu vzhledu a schopností spálit nepatří 
mezi nejvyhledávanější, ale jen do chví-
le, kdy si na vlastní kůži vyzkoušíme její 
fantastické čisticí schopnosti. Mladé jar-
ní výhonky jsou výborné k přípravě špe-
nátu a doplnění jarního salátu. Z genera-
ce na generaci se traduje, že kdo se nahý 
vyválí v kopřivách, nepotřebuje několik 
let doktora. Tepelnou úpravou kopřivy 
se zbavíme žahavé látky. 

Léčivé účinky: protizánětlivé, dezin-
fekční, protikrvácivé, močopudné. Snižu-
je hladinu cukru v krvi.

Použití: při onemocnění dýchacích 
a močových cest, pro zvýšení tvorby mlé-
ka, povzbuzení látkové výměny,  detoxi-
kace organismu. Odstraňuje nepříjemné 
pachy a pocení, hojí popáleniny, proleže-
niny, vředy,  ekzémy.

JINAN DVOULALOČNÝ 
(Ginkgo biloba)
Úžasný a neuvěřitelný strom, který 

se dožívá až čtyř tisíc let a na zemi se vy-
skytoval již před více než 200 miliony 
let. Roste velice pomalu, dorůstá výšky 
i 35 metrů a pochází z Číny.  Má zajímavé 
vějířovité zelené listy, připomínající dva 
laloky, jež na podzim zezlátnou a opa-
dají. Právě listy tohoto monumentálního 
a neobyčejného stromu jsou využívány 
pro svoje léčivé schopnosti. Ginkgo mi-
luji, proto jsem si jej pořídila na zahradu 
alespoň v převislé vyšlechtěné formě (viz 
foto). Jinan obsahuje kolem šedesáti lá-
tek a mnoho z nich se nevyskytuje v žád-
né jiné rostlině na světě. Jinan se udržel 
v nezměněné podobě po celou dobu své 
existence, nemá žádné příbuzné rostliny. 
Vědci jej považují za živoucí fosilii a pří-
rodní úkaz... posvátné GINKGO.

Léčivé účinky: Rozšiřuje cévy, proto 
je skvělým prostředkem proti náhlým 
mozkovým příhodám nebo infarktu myo-
kardu, výborný je při poruchách paměti 
nebo náhlé hluchotě. Působí kladně i při 
Alzheimerově chorobě. V Číně byl použí-
ván při léčbě kašle a astmatu.

Milí čtenáři, přeji Vám pohodové letní 
měsíce plné slunce, pohybu i aktivního 
odpočinku, aby se naše psychosomatika 
posílila a byla schopná zvládat životní 
výzvy. Veškeré bylinky v jakékoliv formě 
(čaje, tinktury, oleje, sirupy nebo tobol-
ky) můžete zakoupit v obchodě GOTIKA 
v Tišnově, pasáž Centrum.

Jana Hriadelová
www.darky-pernstejn.cz

Orchideje jsou na celém světě vyhle-
dávanými a obdivovanými rostlinami. 
Známe je z tropických oblastí a mnoh-
dy je pěstujeme v našich domácnostech. 
Méně si uvědomujeme, že některé druhy 
úspěšně rostou a zápasí s člověkem o svo-
ji existenci i v naší přírodě. Často půso-
bením lidstva zanikají, ale také využívají 
nových stanovišť člověkem vytvořených 
nebo opuštěných. Proto při objevení je-
jich výskytu často žasneme nad jejich 
schopností udržet při životě svůj druh. 
Jsou velice závislé na lokalitách, někde 
dlouhá léta, jinde jen krátce. Najdeme 
je v přírodě v lesích, na loukách, pastvi-
nách, ale i v neuvěřitelných místech, jako 
jsou okraje lesních cest a silnic, bažinaté 
oblasti, lomy, v městech i objektech to-

váren. I toto je důvodem našeho obdivu, 
samozřejmě i ke kráse jejich květů.

 Naše domácí orchideje ovšem nerostou 
na stromech, kde by nepřečkaly zimní ob-
dobí. Nacházíme je jako zemní orchideje, 
s menšími květy, ale přesto ve fantastic-

kých tvarech i barvách. Mnozí obdivo-
vatelé těchto vzácností žijí i mezi námi. 
Často se sdružují v odborných organiza-
cích a podnikají studijní zájezdy po celé 
Evropě, ale i v naší oblasti. Někdy je v létě 
můžeme potkat při zájezdech hlavně do 
Švařce, kde se nachází Národní přírodní 
památka s výskytem vstavače kukačky 
a kriticky ohroženého švihlíčku kruti-
klasu. Ojedinělé rostliny tohoto švihlíku 
jsem kolem roku 1960 potkal i na palouku 
na Kuchyňce nad hřištěm, bohužel v poz-
dějších letech již ne. Tato mimořádná, 
nenápadná rostlinka mi zanechala celo-
životní vzpomínku a touhu ji v Nedvědici 
opět potkat. Ovšem také ostatní vstava-
čovité nám občas dokáží udělat radost 
ještě větší. Ve směru Kovářové, Lískovce, 

pokračování na str. 24

Vstavač osmahlý
Foto: Rudolf Štarha

Kopřiva dvoudomá 
www.bylinkyprovsechny.cz

Jinan dvoulaločný
Foto: Jana Hriadelová
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ZAJÍMAVOSTI Z OKOLÍ

Putovní letní kino na Dolním Čepí

Vrtěžíře až k Pivonicím nás potěší nálezy 
vstavačů, prstnatců, vemeníků, hnístníků 
a kruštíků, těch i kolem cest ku příkladu 
za Kovářovou kolem Babylonu, v okolí 
Bařin. V jednom místě byl nalezen i další 
vzácný nenápadný příslušník našich or-
chidejí, smrkovník plazivý.

Ani ve Žlebu nebudeme zklamáni. 
Už na okraji cesty k Nutriím rostly a snad 
i rostou opět kruštíky, ale také místy 
v okolním lese, dokonce i na sjezdovce. 
Sjezdovka v minulosti dokázala překva-
pit větším množstvím vemeníků i prst-
natců májových. I další loučky v okolí 
mohou ukázat krásné nálezy, kdysi na-
příklad ojediněle pětiprstku žežulník. 
Také cestou na Chlébské můžeme najít 
krásné zážitky. Samozřejmě už od Březi-
ny pod Kalnou rostly a snad dosud rostou 
naše oblíbené kruštíky a výjimečně i bra-
dáčky. Nad Chlébským se k nim u hře-
bene přidávají okrotice a velmi vzácný 

prstnatec Fuchsův, ten bohužel změnou 
prostředí mizí. S těmito dvěma jsem měl 
hezké zážitky z mládí, kdy jsem je nachá-
zel úporně rostoucí až do vozovky, tehdy 
jen štěrkovité, bez asfaltu. V oblasti Ujčo-
va se nachází mimo jiné krásná lokalita 
vstavače kukačky. Tu můžeme hledat i na 
místech směrem k Dolnímu a Hornímu 
Čepí. Lze tu nalézt i další již zmíněné 
rostliny a mimořádně i menší naleziště 
vstavačů vojenských. A v samotné Nedvě-
dici nám poskytuje naše chráněná Hora 
nejeden objev. Kolem vrcholu tři druhy 
okrotic: bílou, dlouholistou a vzácnou 
červenou. A samozřejmě kruštíky. U dol-
ní cesty směrem k Černvíru kruštíky, ně-
kdy i vemeníky v nevelkém počtu. Pod 
cestou na vlhké louce se, vlastně přímo 
v Nedvědici, někdy objeví krásný posel 
jara, prstnatec májový. Takovýchto luk 
u nás dříve bylo kolem řeky plno a tyto 
rostliny rostly až k našim zahradám. To 
je obrazem, jak člověk svou rozpínavostí 
mění přírodu, k níž i on patří.

V závěru chci připomenout, že tyto 
výjimečné rostliny nelze přenášet do za-
hrádek a jiných prostředí, neboť nejsou 
schopny růstu bez soužití se specifickými 
houbami a prostředím námi laiky nena-
podobitelným. Všechny požívají přísné 
zákonné ochrany. Zaslouží si být zacho-
vány pro další generace.

Rudolf Štarha

pokračování ze str. 23

Závěr července se na Dolním Čepí již po-
čtvrté ponese ve znamení příprav na pro-
mítání devátého ročníku Putovního letního 
kina Mikroregionu Bystřicko. Filmová pro-
jekce se pravidelně koná u místního kul-
turního domu a bývá rozvržena do dvou 
večerů. Letos tak můžete zhlédnout filmy 
v pátek a sobotu, tedy 22.–23. července. 

Páteční projekce bývá určena pře-
devším těm nejmenším z  nás – dětem, 
ale promítání nenavštěvují jen ony. Pro 
letošek je vybrán film Tajemství staré 
bambitky 2. Druhý promítací večer potěší 

Výstava kostek Smrček 1.–3. 7. 2022

Chcete vidět na jednom místě kosmickou loď Apollo, dům 
na stromě, sportovní vůz Mustang™, pirátskou loď, středově-
ký hrad nebo hasičskou stanici? Stavěli jste si jako děti ze sta-
vebnic? Mají vaše děti rády stavění? Pak určitě musíte navštívit 

starší publikum, především pak sportovní 
nadšence a fanoušky Julia Lavického. Pro-
mítat se totiž bude Vyšehrad: Fylm.

Akci organizuje SDH Dolní Čepí za po-
moci tamějších obyvatel. Promítání by 
se však neobešlo bez finanční podpory 
obce Ujčov a Mikroregionu Bystřicko, který 
celou akci organizuje a zapojeným obcím 
půjčuje potřebnou aparaturu. Přijďte tedy 
posedět, popovídat se sousedy a nasát at-
mosféru letního kina. Srdečně vás všechny 
zvou pořadatelé.

Eliška Večeřová

II. ročník výstavy soukromé sbírky LEGO® stavebnic ve Smrč-
ku. V tamním kulturním domě bude během letošních Slavností 
Pernštejnského panství k  vidění okolo 200 sad nejrůznějších 
autíček, letadel, kosmických lodí, vlaků, ninjů, robotů, draků, 
a dokonce i květin nebo náramků, které lze z této geniální sta-
vebnice postavit. Máte vlastní fantazii? Žádný problém. U vel-
kého stolu s hromadou kostek si můžete zkusit postavit vlast-
ní výtvor. Chcete řídit LEGO® vláček? Vyzvat Super Maria na 
souboj o dukátky? Zasoutěžit si o sladkou odměnu? Pochutnat 
si na originálních sušenkách? Potom neváhejte. Najdete nás 
1 km nad hradem Pernštejn v  Kulturním domě Smrček čp. 25 
naproti kapličce. Vstupné je dobrovolné.

Otevírací doba: pátek 1. 7. 15–18 hod.
 sobota 2. 7. 10–18 hod. (pauza 12–13 hod.)
 neděle 3. 7.  10–17 hod. (pauza 12–13 hod.)

Pořádá: rodina Martinkova ze Smrčku. Tel.: 603 169 205

Petr Martinek

Okrotice dlouholistá
Foto: Rudolf Štarha

Foto: Eliška Večeřová

Foto: Petr Martinek
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Začíná nám letní turistická sezóna a ko-
nečně bude probíhat bez jakýchkoliv ome-
zení. Dovolte nám představit novinky, kte-
ré byste během léta měli určitě vyzkoušet.

Začneme u velkých oslav ve Žďáru nad 
Sázavou, kde si budou až do října připo-
mínat tři století poutního kostela sv. Jana 
Nepomuckého na Zelené hoře. Pojďte 
si užít toto geniální dílo třeba z nově ote-
vřené naučné stezky Kolem Zelené hory, 
která vás provede po dřevěných lávkách 
okolo Konventského rybníka a nabídne 
vám nové pohledy na Zelenou horu.

Malá vesnička Habří v  údolí řeky Bob-
růvky má unikátní historii, v  minulosti 
se skládala pouze ze svobodných dvorů. 
Ve dvoře s číslem 1 vzniklo malé soukromé 
muzeum s dlouhodobou výstavou Tajemné 
Habří a svobodný statek č. 1 – historie a život. 
Fanoušky záhad zaujme spojitost s Karlem 
IV., s rytíři nebo těžbou stříbra.

Pro milovníky adrenalinu máme dob-
rou zprávu. Cyklonadšenci z Víru pro vás 

opravili traily poškozené po těžbě dřeva. 
Takže si opět můžete naplno užít bikový 
region v údolí řeky Svratky, jenž osloví 
svými terény především milovníky pří-
rodních trailů, které doplňují upravené 
kopané úseky.

Inovovanou expozici plastik inspirova-
ných tvorbou Julese Vernea, Karla Zema-
na a Karla Čapka objevíte v létě ve Fanta-
sy muzeu & galerii Černvír. Mimo robotů, 
vzducholodí, ponorek a dalších exponá-

V létě se v Koruně Vysočiny nudit nebudete

Sedmdesátka na krku

V  letošním roce si připomínáme řadu 
výročí, která nějakým způsobem zasáh-
la do našich životů. Je tomu například 
přesně 200 let od narození zakladate-
le genetiky Johanna Gregora Mendela, 
100 let od narození Emila Zátopka. Další 
neméně významné výročí je připomínáno 
v sousední obci Ujčov, kde letos uplynulo 
70 let od založení tamějšího sboru dobro-
volných hasičů.

Historie SDH Ujčov se začala psát roku 
1952. I když se to někomu může zdát 
pozdě, myšlenka založení sboru zde byla 
již dříve. První pokusy se objevily krátce 
před druhou světovou válkou. Doba ale 
nebyla snadná a tehdejší válečné události 
tyto myšlenky udusily, zapomenuty však 
nebyly. 

V  padesátých letech byla myšlenka 
obnovena a tentokrát i zrealizována. Ná-
sledovala výstavba hasičské zbrojnice 

a budování zázemí potřebného pro zdár-
nou činnost spolku. Bylo také založeno 
družstvo žáků a dospělých, kteří soutěžili 
v požárním sportu a hned od svého zalo-
žení dosahovali výborných výsledků. Svo-
ji zdatnost si hasičský sbor vyzkoušel ně-
kolikrát i v terénu, například když hořelo 
skladiště slámy nebo část místního lesa 
nad koupalištěm. Podíleli se také na pre-
venci požárů při pravidelných kontrolách 
komínů budov v obci.

Sbor dobrovolných hasičů i dnes ne-
oddělitelně patří k  životům obyvatel 
každého města nebo vesnice. Věnují 
se především organizaci společenského 
života v obci. Jinak tomu není ani v Ujčo-
vě. Spolek pravidelně organizuje hasičský 
ples, prázdninový výlet, sportovní turna-
je, tradiční císařské hody a spolupodílí 
se i na mikulášské nadílce. Letos se obno-
vy dočkalo i pálení čarodějnic, které bylo 

spolupořádáno s místní organizací Sokol. 
Ani v  požárním sportu nezůstává Ujčov 
pozadu. Soutěží se účastní senioři, muži, 
ženy i děti, které se pravidelně umisťují 
na předních příčkách své kategorie. 

Historie SDH Ujčov čítá prozatím 70 let, 
byly a stále jsou to léta plná událostí a vidi-
telné činnosti. Jelikož sedmdesátka je věk 
úctyhodný, nezapomínají to ani v  Ujčo-
vě. Na 30. července je proto naplánována 
oslava tohoto krásného jubilea a zváni 
jsou nejen členové sborů dobrovolných 
hasičů v okolí Ujčova. Přijďte tedy posedět 
a společně zavzpomínat na veselé či méně 
úsměvné chvilky činnosti sboru. K  posle-
chu a tanci nám zahraje Podhorácká mu-
zika. Srdečně všechny zvou členové SDH 
Ujčov. 

Eliška Večeřová

tů ve stylu steampunk budete mít mož-
nost nahlédnout i do světa filmu v malé 
filmové zbrojnici, ve které i nejmenším 
návštěvníkům zapůjčí zbraně a rekvizity 
z filmového světa.

Jste fanoušci přírodního koupání? Tak 
i pro vás máme dobrou zprávu. Rybník 
Sykovec na Třech Studních prošel v  mi-
nulých letech zásadní revitalizací a nyní 
se může opět pochlubit písčitými plážemi 
a průzračnou vodou lákající ke koupá-
ní. Ani oblíbený Milovský rybník nebude 
přes léto bez vody. V současné době se po 
odbahnění již napouští a slibuje úžasné 
letní koupání v Milovské kotlině. 

Pokud budete hledat inspiraci k  vašim 
výletům, nezapomeňte se podívat na  
náš web www.korunavysociny.cz. Užijte 
si léto v Koruně Vysočiny!

David Štěpánek
za Korunu Vysočiny

Ukázka z expozice
Foto: Archiv KV

SDH Ujčov – ženy, 60. léta 20. století
Foto: Archiv obce Ujčov

Okrsková soutěž v Nedvědici r. 2018
Foto: Archiv SDH Ujčov
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RŮZNÉ

Síla slova

V současné době se setkáváme až s pře-
mírou informací. Množstvím slov, která 
se na nás hrnou z různých médií, jsme 
někdy doslova zavaleni. Kvůli tomu často 
přestáváme vnímat nejen slova samotná, 
ale především jejich obsah. Pojďme se na 
chvíli zamyslet nad tím, co pro nás slova 
znamenají, a trochu naše úvahy spojme 
s duchovním pohledem.

Bůh dal lidem mnohé schopnosti, kro-
mě jiných také schopnost „vládnout slo-
vem”. Aniž si to často uvědomujeme, 
slova, která používáme, mohou mít ob-
rovskou moc.

Stačí naše jediné slovo a měníme svět. 
Nevěříte? Vzpomeňte si třeba na různé 
státníky, jejich slovem se určoval a určuje 
chod dějin. Zde můžeme vidět, jakou sílu 
mají třeba slova nenávisti, která vyvolala 
války a nakonec vedla k zabíjení miliónů 
lidí a ničení všeho krásného. Naopak zase 
jiná slova lidem pomáhala a tvořila vel-
ké hodnoty. Nemusíme ale jít do těchto 
světodějných událostí, můžeme klidně 
zůstat sami u sebe a mezi svými blízkými. 
V těchto daleko menších společenstvích 
lidí neustále používáme slov, která pomá-
hají vytvářet to dobré, ale také používáme 
slova, která svět okolo nás ničí.

V Bibli je k síle lidského slova mnoho 
příkladů. Jejich velkým zdrojem je tře-
ba Kniha přísloví, kde se můžeme dočíst, 
že „jazyk moudrých přináší dobré poznání, 
kdežto ústa hlupáků chrlí pošetilost.” Zde by-
chom se mohli rozpovídat třeba o všech 
lidech, již nás v dětství vychovávali či vy-
učovali. Jistě si vybavíte mnoho dobrých 
učitelů, kteří vám předali především svůj 
postoj k životu, jehož si dodnes velmi váží-
te. Na druhou stranu si zvláště starší gene-
race vybaví i učitele papouškující politické 
nesmysly. Většina z toho, co řekli, by měla 

odtéci rovnou kanálem. Bohužel ale nega-
tivně ovlivňovala životy lidí.

Svými slovy můžeme druhé lidi hladit, 
pomáhat jim, můžeme svým slovem způ-
sobit, že se jim začne dařit lépe (což může 
potvrdit každý psycholog ze své praxe). Svým 
slovem, které následuje naše rozhodnutí, 
můžeme změnit mnoho věcí k dobrému. 
Ale také můžeme svým slovem ubližo-
vat a ničit. Stačí pár neuvážených slov 
a dva lidé, kteří se měli rádi, se rozejdou. 
Nebo jinak, představte si třeba situaci, 
když rodiče svému malému dítěti často 
opakují, že musí být hodné, že musí po-
slouchat, že se nesmí prát apod. Tato slova, 
jistě dobře míněná, se ale tomuto človíč-
kovi usazují natolik silně do podvědomí, 
že později může mít v dospělosti problémy 
s vlastním sebevědomím a s neschopností 
prosadit se v kolektivu. Zde mluvíme o tzv. 
negativním programování mysli. Je to 
velmi silné použití slov, které člověka může 
ovlivnit na celý život.

Občas se stane, že má člověk špatnou 
náladu a pak má tendenci si ulevit tím, že 
ji přenese i na druhého člověka. Začne vůči 
druhému doslova chrlit záplavu hodně 
nepěkných slov a vztahy se začnou bortit. 
Taková slova pak mohou ublížit nejen těm 
dvěma zúčastněným, ale nakonec i dal-
ším, kteří jsou na ně třeba nějak navázaní. 
Například v Matoušově evangeliu se do-
čteme: „Ten, kdo se hněvá na svého bratra, 
bude vydán soudu; kdo snižuje svého bratra, 
bude vydán radě; kdo svého bratra zatracuje, 
propadne ohnivému peklu.“ Tím peklem zde 
můžeme klidně chápat stav duše. Šla vám 
pak po takovém výlevu práce od ruky? Do-
kázali jste být poté milí a laskaví na něko-
ho zcela nezúčastněného?

Myslíte si, že slova, která používáme, 
jsou určena jen „těm druhým”? Kdepak, 

velmi často jimi ovlivňujeme samy sebe. 
Opět se podívejme do biblické Knihy pří-
sloví: „Mírný jazyk je stromem života, kdežto 
pokřivený rozkládá ducha.” Hodně pracuji 
ve své dílně, kde vyrábím staré hudební 
nástroje, občas se mi stane, že mi upadne 
nějaké nářadí nebo něco pokazím. Člověk 
má pak tendenci si začít nadávat a posílat 
sám sebe kdoví kam. Dalším příkladem 
mohou být třeba myšlenky některých žen 
poté, když se ráno uvidí v zrcadle. Zají-
mavě to vyjádřila svého času třeba hereč-
ka, paní Helena Růžičková: „Neznám tě, 
ale umeju tě”. (Ostatní, ještě méně lichotivé 
výroky o sobě v této souvislosti raději uvá-
dět ani nebudu.) Zdálo by se, že tím, co si 
člověk o sobě pomyslí, si jen tak uleví 
a že jsou to jen prázdná slova. To je ale 
veliký omyl – nesmíme zapomenout na 
naše podvědomí. Podvědomí totiž nezná 
logiku, nadsázku či ironii tak, jak tyto ja-
zykové prostředky používáme ve svém 
vědomí. To, co podvědomí slyší, přijme 
jako fakt (navíc ještě ke všemu moc nevní-
má předponu ne…). Pokud se takto nega-
tivně titulujeme často, usadí se nám 
tato vlastní slova o sobě natolik silně 
v podvědomí, že se podle toho tak po-
stupně začneme skutečně chovat. Ře-
čeno biblickými slovy – sobě samým tím 
rozkládáme svého ducha. Skutečně chce-
me být „blbci”, chceme skutečně jít až tam 
někam, kam posíláme samy sebe, nebo se 
chceme stát ošklivými atd.?

Ještě jedno nežádoucí použití slov 
si připomeňme, a to je lež a pomluva. 
Samozřejmě si každý člověk dělá před-
stavy o jiných lidech kolem sebe. Pokud 
ale o nějakém člověku mluví s někým ji-
ným, snadno pak zamění svoje představy 
o něm se skutečností. Pak ve skutečnos-
ti nepopisuje vlastnosti toho druhého, 
ale jen to, co sám vidí (a pro ostatní tak ve 
skutečnosti odkrývá podstatu své povahy). 
Pokud jsou jeho slova zlá, pak se vždy 
obrátí proti němu a ubližují jemu samot-
nému. Zde bychom mohli uvést slova 
z biblické knihy Kazatel: „Pouštěj svůj chléb 
po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš.” 
Převedeno do naší řeči: „Co do světa pustíš, 
to se ti časem vrátí, a ještě to přitom nakyne.” 
Pouštíme-li do světa dobrá slova, vrátí 
se nám dobro a bude ještě větší než to, 
které jsme dali. Pouštíme-li do světa 
zlá slova, vrátí se nám zlo i s úroky.

Na závěr si tedy vše shrňme. Naše slova 
mají obrovskou sílu, a proto je musíme po-
užívat velmi uvážlivě – třeba tak jako nůž. 
Nožem si ukrojíme chleba, můžeme jím 
vyřezat i krásnou sochu ze dřeva, ale také 
jím můžeme druhého, i sebe sama, zabít.

Pavel Josef Mackůwww.pixabay.com
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Úvodní slovo ředitelky školy

Setkat se s člověkem, který dělá svoji práci velmi dobře a rád, 
se občas může zdát jako zázrak. My jsme však takovou osobu 
poznali. Je jí paní učitelka Eva Nedomová, profesionál každým 
kouskem své duše. Měli jsme obrovské štěstí, že se třídní učitelkou 
našich dětí stala 1. září 2017 právě ona. Za pět let, i když částeč-
ně ochuzených o dobu strávenou na distanční výuce, se od ní děti 
mohly učit mnohým znalostem a dovednostem. Dokázala toho 
však ještě mnohem víc, vytvořila prostředí, do kterého se děti tě-
šily. Stali se z nich zvídaví žáčci, badatelé a průzkumníci. Připra-
vila nespočet zajímavých úkolů, soutěží a projektových dnů, které 
děti s nadšením vítaly, a doma nám o nich vyprávěly. Učila je také 
respektovat se navzájem a ocenit úspěch druhých. 

Milá paní učitelko, rádi bychom Vám touto cestou poděkovali 
za maximum péče, kterou jste našim dětem věnovala, a za vše, 
co jste je naučila. Vás i Vaší práce si opravdu nesmírně vážíme. 

rodiče žáků 5. třídy

Poděkování

Občerstvení na nádvoří hradu opět v provozu

Při procházce na hrad Pernštejn, po prohlídce jeho interiérů nebo půvabné zahrady na vás čeká 
příjemné a vítané občerstvení. Prostory hradního šenku na prvním nádvoří už od jara vítají své hosty. 
V nabídce naleznete nápoje, včetně Doubravnického piva, sladkosti, lze se i chutně najíst. 

Otevírací doba: úterý – pátek 9.00 – 16.00 hod. (17.00 hod. v hlavní sezóně)
 sobota – neděle  9.30 – 17.00 hod. 
 pondělí zavřeno

Více informací na www.restaurace-nedvedice.cz
redakce Zpravodaje

Vážení rodiče,
končí školní rok 2021/2022, proto mi dovolte krátké zhodno-

cení. Ani v tomto školním roce jsme se nevyhnuli různým ome-
zením v souvislosti s onemocněním Covid-19. Naštěstí jsme 
až na krátkodobé přerušení výuky v některých třídách nemuseli 
školu uzavírat. I když jsme se online výuku naučili zvládat, není 
nad to mít žáky zpátky ve škole. Ve druhém pololetí školního roku 
postupně omezení začala ubývat a my jsme se mohli opět vrátit 
i k aktivitám, které běžnou výuku doplňují a zpestřují – různým 
akcím, exkurzím, výletům, soutěžím apod. Všichni, učitelé i žáci, 
se do nich vrhli s elánem a užívali si návratu do normálu víc než 
jindy. O některých našich aktivitách a úspěších se můžete dočíst 
v dalších článcích.

Se školním rokem se chceme rozloučit v odpoledních hodinách 
24. června na tradiční akci Zahradní slavnost, na kterou jste všich-
ni srdečně zváni.

Děkuji všem rodičům i pedagogům za spolupráci a komunikaci 
během školního roku. Za všechny zaměstnance Vám všem přeji 
pohodové léto! 1. září se těšíme ve škole opět na viděnou! 

Eva Šimečková

Provoz školy o prázdninách

ČERVENEC: provoz mateřské školy a školní jídelny – vaření 
 pro veřejnost
SRPEN: provoz přerušen

Foto: Veronika Chvátalová



Po dvouleté pauze se 22. dubna 2022 v  brněnské zoologické 
zahradě uskutečnila soutěž v anglickém jazyce s názvem Into the 
wild. Soutěže se zúčastnila dvě tříčlenná družstva žáků devátého 
ročníku. Jak soutěž probíhala a jak se našim žákům dařilo, napsa-
la účastnice soutěže Kateřina Rolínková.

Kateřina Myslivcová 

Dne 22. 4. 2022 jsem se s dalšími pěti spolužáky a s paní učitel-
kou K. Myslivcovou vydala do brněnské zoo na soutěž o přírodě 
v anglickém jazyce Into the wild. Soutěže se zúčastnilo 52 druž-
stev z  26 základních škol a  víceletých gymnázií. Za naši školu 
soutěžila dvě družstva. V prvním týmu byli Jakub Klusák, Šárka 
Šikulová a Kateřina Truhlářová. V druhém Radek Šikula, Lubo-
mír Čech a já. Plnili jsme 18 úkolů rozmístěných po celém areálu 
zoo a 3 úkoly na stanovištích s pořadateli, kde jsme měli podle 
indicií uhodnout zvíře, vyplnit tajenku a popsat různé předměty. 
Počasí se sice moc nevyvedlo, ale nenechali jsme se odradit a od-
nesli jsme si skvělý zážitek. První skupina se umístila na krásném 
jedenáctém místě a druhá skupina vybojovala dokonce místo 
TŘETÍ!!! 

A odměna za bronzovou příčku? Zážitkový program v ZOO 
Brno pro celou naši třídu!!!

Kateřina Rolínková
žákyně 9. ročníku
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Den otevřených dveří

Čarodějnický den v MŠ

Into the wild

Poslední dubnový pátek se v  naší 
základní a mateřské škole konal Den 
otevřených dveří. Pro zájemce, kteří 
si chtěli prohlédnout prostory školy, 
byl přichystaný program i občerst-
vení v podobě ochutnávky zdravých 
svačinek. Komentovaných prohlídek 
základní školy se ujaly žákyně devá-
tého ročníku. Návštěvníky provedly 
celou školou – od družiny až po tě-
locvičnu. V  jednotlivých učebnách 
si všichni mohli prohlédnout učební 
pomůcky, vyzkoušet si logické hry, 
výukové programy na tabletech, lite-
rární či anglické kvízy. Žáci sedmého 
ročníku si připravili prezentaci a kví-

zy o hadech. V  učebně technických 
prací se tvořilo ze dřeva a v  počíta-
čové učebně probíhaly ukázky 3D 
tisku. Drobným dárkem pro příchozí 
byla klíčenka se jménem školy zho-
tovená právě na naší nové 3D tiskár-
ně. Přišlo několik desítek zájemců, 
zápisy v Knize setkání svědčí o tom, 
že se jim u nás líbilo. Těší nás to. 
Příští den otevřených dveří plánuje-
me na konec února, snad nám covid 
plány znovu nenaruší. Budeme moc 
rádi, když k nám do školy zavítáte. 

Gabriela Sedlářová

Ve středu 27. 4. 2022 se naše mateřská škola promě-
nila ve sluj plnou čarodějnic. Velké i malé čarodějnice 
se připravovaly na soutěže, které se plnily na školní 
zahradě. Všichni nejprve rejdili za doprovodu hudby 
a potom se rozdělili do skupin. Soutěžili ve slalomu, 
v hodu na plechovky, prolézali strašidelným tunelem, 
sahali do pytlíku, který byl plný odporného hmyzu. 
Čarodějnice také přenášely pavouky na vařečce a há-
zely kostky do hořící pece. Za splněné úkoly obdržely 
sladkou odměnu a čarodějnické vysvědčení.

Počasí nám přálo a dopoledne se nám vydařilo.

kolektiv MŠ

zleva Radek Šikula, Kateřina Rolínková, Lubomír Čech
Foto: Kateřina Myslivcová

Foto: Archiv MŠ
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Romská a norská kuchyně ve výuce žáků

V letošním školním roce proběhlo 
na naší škole mnoho environmentálních 
aktivit. Žáci pátého ročníku sázeli alej 
dubů červených, prvňáci a deváťáci po-
mohli s  výsadbou habrů za obchodním 
domem. Uskutečnil se den s  lesníkem 
pro žáky šestého ročníku, projekt o te-
rarijních zvířatech v  sedmém ročníku, 
většina tříd se vypravila na vycházku do 
údolí Chlébského potoka. I nadále jsme 
také zapojeni do projektu Skutečně zdra-
vá škola. 

Velmi pyšní jsme na skvělé umístění 
deváťáků v soutěži In the wild, kde obsa-
dili v obrovské konkurenci 3. a 11. příčku. 
Zahanbit se nenechal ani Tomáš Ondra 
ze 7. ročníku, který skončil na 18. místě 
v  okresním kole biologické olympiády. 
V  květnu jsme pro žáky prvního stupně 
a mateřskou školu připravili šifrovací hru 
zaměřenou na jarní období. 

Po celý rok jsme se věnovali projektu 
Recyklohraní. Zapojili jsme se do plnění 
osvětových úkolů – sběru baterií, náplní 

do tiskáren a starých mobilních telefo-
nů. Úkoly se týkaly také spotřeby vody, 
dopadu mobilních telefonů na životní 
prostření nebo kompostování. Do toho-
to projektu se zapojilo celkem 1668 škol 
z celé České republiky. Naše škola obsa-
dila 10. místo v  Jihomoravském kraji 
a 174. místo celkově.  

V podobných aktivitách budeme pokra-
čovat i během příštího školního roku. 

Jana Švancarová

V  letošním školním roce jsme přiblíži-
li našim žákům v rámci projektu Skutečně 
zdravá škola romskou a norskou kuchy-
ni. Jídlo spojuje bylo téma, jež má za úkol 
podpořit inkluzi znevýhodněných skupin 
romských dětí a žáků ve vzdělávání. Jelikož 
myšlenka projektu vznikla v Norsku, moh-
ly se zapojené školy zaměřit také na vaření 
norských pokrmů. Na naší škole se projek-
tových dnů zúčastnili žáci čtvrtého a sed-
mého ročníku. Hlavním cílem všech hodin 
bylo seznámit se nejen s kuchyní odlišného 

národa, ale představit dětem také tradice, 
historii, styl života či významné osobnosti 
těchto dvou etnických skupin.

Čtvrťáci věnovali každé kuchyni jeden 
projektový den. Nejprve vařili tradiční 
romské pokrmy – zeleninovou polévku 
a sladké taštičky dedele. Pomocí pracov-
ních listů se seznámili s romským jazykem 
a nenásilnou formou se věnovali i výcho-
vě k toleranci a proti rasismu. Projektový 
den zaměřený na norskou kuchyni zavedl 
děti do tohoto severského státu. Na mapě 
si ukázali, kde se Norsko nachází, vyjme-
novali si sousední státy. Získali informace 
o zvířatech, která zde žijí, a o tradičním 
rybolovu. Podle fotografií poznávali i ty-
pická jídla pro danou oblast. Nakonec 
si ve cvičné školní kuchyni uvařili norský 
pokrm lapper – ovesné palačinky. 

Na sedmáky čekaly během výuky vaření 
tradiční romské pišoty. Stejně jako v pří-
padě pokrmu dedele se jedná o taštičky 
z  bramborového těsta. Pišoty jsme plni-
li tvarohem a povidly. V průběhu vaření 
se žáci zaposlouchali do romských pís-
niček, naučili se několik romských frá-
zí a slov. Lovili v  paměti mezi známými 
celebritami osobnost s romskými kořeny 
a zasmáli se výrazům, která z  romštiny 
přešla do češtiny (čokl, čórnout, kérovat, 
benga, dylina, love). Jako zpestření bě-
hem čekání na hotový pokrm jsme si četli 
příběhy romské autorky Eleny Lackové. 

Na závěr jsme si popřáli „lačho chaviben“ 
(dobrou chuť) a pustili se do jídla. 

Jak čtvrťáky, tak i sedmáky překvapila 
podobnost romské a české kuchyně. Bylo 
příjemné sledovat žáky při práci, která je 
bavila. Nejdůležitější bylo, že dětem ho-
tové pokrmy chutnaly a že jsme si všichni 
společné vaření opravdu velmi užili.

Iva Sýsová a Eva Zemanová

Environmentální výchova

Výsadba habrů žáky 9. ročníku
Foto: Blanka Dračková

Válení těsta na dedele
Foto: Iva Sýsová

Příprava těsta na pišoty 
Foto: Archiv ZŠ

Šifrovací hra na školním hřišti 

Foto: Jana Švancarová
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Čarodějnický rej ve školní družině

Ze života prvňáčků

Po dvou letech jsme se konečně dočkali a mohli jsme pro děti 
uspořádat jindy tradiční čarodějnický rej. Proběhl v pátek 29. 4. 
na školním dvoře a zahradě, kde bylo rozmístěno 14 stanovišť 
s různými úkoly, např. let na koštěti, chytání pavouků na udici, 
přikládání do „ohně“, shazování plechovek s čarodějnicí…

Děti měly krásné kostýmy, které jim připravili rodiče, za což 
jim děkujeme! Velké díky patří také manželům Petrovi a Michaele 

Havířovým a panu Pavlu Hanáčkovi, kteří nám pro děti věnovali 
občerstvení a sladkosti. Párek v rohlíku a sladký zákusek k této 
akci prostě patří. I počasí se vydařilo, a tak jsme si všichni celé 
odpoledne užili.

Eva Zemanová
za vychovatelky ŠD

I my jsme podpořili akci Vzpomínka na Vanesku. Vycházkou se školní dru-
žinou jsme se šli projít ke stromům, na které si děti po přečtení dobro-
vzkazů samy uvázaly barevnou stužku. Na Vanesku zavzpomínali i ti, kteří 
ji osobně neznali.

28. dubna jsme se sešli za obchodním 
domem s  paní magistrou Blankou Drač-
kovou (z Komise životního prostředí 
a stavebnictví v  našem městysi). Dostali 
jsme malé stromečky (habry) a měli za 
úkol je vysadit nad obchodním domem, 
kde se buduje jedlá zahrada a učebna 
v jednom. Jámy pro stromky jsme měli 
vykopané, a tak nás čekalo vyndání stro-
mečků z  obalů, umístění do  jámy a na-
hrnutí hlíny okolo nich. Každý prvňáček 
mohl zasadit dva habry. V jejich práci po-
tom pokračovali žáci devátého ročníku. 
Vysadili zbytek stromků, zalili je a okolí 

sazenic upravili. Akce se zdařila, věřím, 
že jsme pomohli zvelebit naše okolí. My-
slím si, že se díky tomuto projektu posílí 
vztah dětí k zeleni, respekt, láska a úcta ke 
stromům.

Je už tradicí, že se v  jarních měsících 
přijdou do první třídy podívat předško-
láci. I letos měli možnost se s budoucí-
mi spolužáky seznámit, spolupracovat 
a zábavnou formou ukázat, co všechno 
se v mateřské škole naučili. Setkání bylo 
zaměřeno zejména na čtenářskou pre-
gramotnost. Tématem letošního roku 
se stala pohádka O perníkové chaloup-

ce. I když předškolní děti ještě neumí 
číst, zapojily se s  námi do tzv. malova-
ného čtení. Žáci četli text, děti zase na-
malované obrázky. Dalším úkolem bylo 
najít devět rozdílů na dvou podobných 
obrázcích. Nakonec všichni dohromady 
vykreslovali perníkovou chaloupku. Bu-
doucí prvňáci výborně spolupracovali, 
a tak jsme společně prožili krásnou a ne-
tradiční vyučovací hodinu.

Leona Vejrostová

Foto: Denisa Pavlíčková

Foto: Blanka Dračková Foto: Leona Vejrostová
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Zveme vás do aleje páté třídy

Na páteční květnové ráno jsme se všich-
ni těšili. Čekal nás úžasný den. Sázení 
dubu červeného. Společně jsme se vydali 
na místo, kde se říká ,,U Obrázku“. Pro-
cházka ranní přírodou za zpěvu ptáků 
a s výhledem na náš pohádkový hrad vy-
volala u všech obdiv. Na domluveném mís-
tě jsme se setkali s panem Janem Balášem, 
který pro nás ve spolupráci s Lesy ČR při-
pravil a zorganizoval celé dopoledne. 

Sázení stromků není tak jednoduché, 
jak by se na první pohled zdálo - vyko-
pat jámu, správně umístit stromek, zahr-
nout hlínou, pevně hlínu kolem stromku 
ušlapat tak, aby se dobře zakořenil a aby 
se mu dobře dařilo. Ke každému dubu 
jsme si umístili laťku se jménem a kres-
bou, abychom jednou, až se budeme naší 
alejí procházet, svůj strom poznali. 

V  průběhu dopoledne jsme také po-
mocí hmatu poznávali, co se nachází 
v  otvorech lesních bedniček. Měli jsme 
možnost prohlédnout si puštíka, sovu 
pálenou a poštolku. Bylo příjemné držet 
a hladit sovu Rozárku, dokonce někteří 
byli tak odvážní, že jim Rozárka mohla 
chvíli posedět na ramenou či hlavě. Pro-

hlédli jsme si např. kůži některých lesních 
živočichů, pozorovali jsme kůrovce v ná-
dobce s lupou. Dozvěděli jsme se mnoho 
zajímavých informací a ptali jsme se na 
vše, co nás zaujalo. Úklid větví nás bavil 
a šel nám pěkně od ruky. Není divu, že po 
takové práci jsme dostali opravdu velký 
hlad. Všichni jsme si pochutnávali nejen 
na párku, který jsme si opekli na ohni, 
ale také na moučníku, který pro nás upek-
la paní Jana Balášová.

Každý malý lesník obdržel odznak 
a na památku tohoto dne hrníček s nápi-
sem ,,Alej 5. třídy“ s obrázkem dubu čer-
veného. Každý začátek má i svůj konec. 
Vraceli jsme se příjemně unavení, ale pře-
devším plni nových zážitků. Cestou jsme 
si vyprávěli, jaká asi naše alej bude za 
deset let a také jak se o stromky budeme 
starat.

Závěrem bych chtěla velice poděkovat 
panu Balášovi za výborný nápad, přípra-
vu a organizaci této skvělé akce, paní Ba-
lášové a paní učitelce E. Zemanové za po-
moc při realizaci tohoto dne.

Až za čas jednou půjdete naší alejí, po-
seďte ve stínu stromů a obdivujte krásu, 
kterou nám příroda nabízí.

Eva Nedomová
 

A jaké zážitky si páťáci odnášejí?

Pátek jsem si užil, zasadil jsem dub čer-
vený. Poznal jsem psího kamaráda Tima 
a sovu Rozárku. 

Adam Havlíček

Pátek se mi velmi líbil. Byla jsem ráda, 
že si můžu zasadit svůj stromek. Mohla 
jsem si pohladit a vzít na ruku sovu. Pan 
lesník nám o nich i něco řekl. A ještě jsme 
si opékali špekáčky, které všem chutnaly. 
U dubu máme každý svůj dřevěný kolík, 
na kterém máme napsané jméno s  ob-
rázkem. Nakonec jsme dostali od pana 
Baláše a paní Balášové hrneček s nápisem 
,,Alej 5. třídy“. Svému stromku přeji, ať se 
mu daří a krásně roste.

Jolana Grošková

Jsem moc ráda, že nám pan Baláš tuto 
krásnou akci umožnil. Sázení stromků, 
hádání přírodnin i zajímavosti o sovách, 
všechno bylo moc úžasné. Všichni si za-
sadili stromky a přidali kolík s veselými 
obrázky. Já mám strom v pořadí šestý. 
S  Mončou a Terkou jsme si tam napsaly 
i datum 6. 5. 2022, abychom měly hezkou 
vzpomínku. A nakonec jsme ke strom-

ku paní asistentky umístili laťku, kterou 
jsme společně ozdobili obrázky. 

 Jolana Zemanová

Byl to úžasný výlet se třídou. Nejvíce 
mě bavilo sázení stromků, sbírání vět-
ví. Dostali jsme nádherný hrneček. Přeji 
všem stromečkům, ať krásně vyrostou! 

Madlen Hubková

Byl to nejlepší den v  týdnu. Nejvíce se 
mi líbily sovy, protože jsem se o nich do-
zvěděla nové a zajímavé informace. Přála 
bych svému stromečku, aby tam lidé ne-
házeli odpadky. 

Mia Kocmanová

Ivetka a Simonka se sovou Rozárkou

Foto: Archiv ZŠ
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