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Vážení spoluobčané,
tři měsíce od uzávěrky minulého čísla našeho Zpravodaje 

opět velmi rychle uplynuly a v závěru května finišují práce na pří-
pravě letošního druhého čísla. Pěkných slunečných a teplých dnů 
rychle přibývá a i přes silné ranní mrazy na konci dubna věřme, 
že z pohledu počasí a jeho vlivu na přírodu bude rok 2016 lepší, 
než ten loňský.

Jestliže jsem v minulém Zpravodaji informoval o přípra-
vě projektů a prací, na něž máme v letošním rozpočtu vázány fi-
nanční prostředky, tak nyní mohu s uspokojením uvést, že některé 
z těchto projektů se s příchodem jara začaly realizovat. 7. března 
byly zahájeny práce na sokolovně, kde v rámci pokračování re-
konstrukce budou kompletně dokončeny prostory nové kuchyně 
a jídelny, v letních měsících bude konečně vybudováno i nové 
vstupní schodiště do budovy. Na uvedené práce plynule naváže 
rekonstrukce vnitřních prostorů sokolovny, tedy hlavního sálu, 
jeviště, přísálí a šaten. Dokončení všech popsaných prací předpo-
kládám v jarních měsících 2017. Začátkem května započal staveb-

ní ruch rovněž v areálu základní školy, kde bude do konce června 
dokončena výměna střešní krytiny na budově A. Stavební ruch 
ve škole se nezastaví ani o prázdninách - uvnitř budovy B budou 
zrekonstruovány chlapecké záchody na dolní chodbě, v kreslírně 
a na horní chodbě pak bude provedena kompletní rekonstrukce 
elektrorozvodů vč. osvětlení. V průběhu dubna jsme vlastními si-
lami a prostředky vybudovali odvodnění místa zvaného Dlážka 
u fotbalového hřiště, kde při každém dešti a jarním tání dochá-
zelo k zaplavování části nebo dokonce celé místní komunikace. 
V jarních měsících pokračovaly rovněž úklidové práce v domu 
čp. 32 a objekt je průběžně připravován na zahájení rekonstrukce. 
Z dalších naplánovaných prací bych rád zmínil průběžnou údržbu 
mobiliáře na naučné stezce, kde budou natřeny střechy zbývají-
cích posezení, které se nestihly natřít přes zimu, v plánu je rovněž 
natření všech tří dřevěných lávek přes Nedvědičku. V souvislosti 
se zmíněným natíráním bych rád ocenil iniciativu manželů Šiku-
lových a pana Janouška, kteří ve svém volném čase natřeli dřevě-
nou lávku na Krčíně. Rád bych jim touto cestou ještě jednou za 
odvedenou práci velmi poděkoval.

Jak se můžete dočíst ve zprávě z rady, radní na svých jed-
náních mj. rozhodli o uspíšení plánované rekonstrukce kanalizace 

SLOVO STAROSTY

Foto: Antonín Špaček
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na Nové čtvrti. Celá akce je rozdělena do dvou částí s tím, že ta 
první by měla být zahájena ještě letos v závěru roku. Jedná se 
o úsek od čp. 231 (Neugebauerovi) po čp. 59 (Krejčí) a dále až 
k čp. 201 (Nečovi). Přesný termín je závislý na průběhu výběrové-
ho řízení. Radní rovněž rozhodli o provedení opravy horní a dolní 
místní komunikace na Bejrútu. O rok byly naopak odloženy dvě 
akce v základní škole – oprava podlahy v jedné ze tříd v budově B 
a celková oprava sociálního zázemí a úklidové místnosti v budově 
C, kde byl v průběhu letošní zimy zjištěn dramaticky špatný až 
havarijní stav podlah a především inženýrských sítí pod nimi.

V jednom z minulých čísel Zpravodaje jsem se zabý-
val otázkou třídění domovního odpadu. O tom, že tlak na třídě-
ní z mnoha směrů roste, není třeba se rozepisovat. Jistě všichni 
chápeme, že důvodů, proč třídit, je více. Mezi nimi ohleduplnost 
k našemu společnému životnímu prostředí a také vliv na naše 

peněženky. Důvodem, proč 
těchto několik řádků věnuji 
problematice třídění odpadů, 
je skutečnost, že se v posled-
ní době množí stížnosti obča-
nů na nevyvezené popelnice. 
Některé ze stížností jsme 
vyhodnotili jako oprávněné, 
většinou však nevyvezení 
Vašich popelnic souviselo se 
zmíněným tlakem na třídění. 
Tento tlak je nyní patrný i od 
svozové společnosti, které 
ještě před pár měsíci bylo 
jedno, jaký odpad z popelnic 
vysypává. Nyní však „pope-
láři“ namátkově otvírají před 
výsypem některé nádoby 
a pokud v ní najdou odpady, 
které tam nepatří, popelnici 
nevysypou. Dle vyjádření 

manažera svozové firmy se jedná o hlínu a bioodpad, žhavý po-
pel, stavební odpad, dřevo a kovy, tedy odpady, kterých se občané 
mají možnost zbavit jiným legálním způsobem, než vhozením do 
popelnic. Věnujte tedy třídění ve vlastním zájmu zvýšenou po-
zornost.

V uplynulém období proběhlo v Nedvědici několik kultur-
ních akcí, další včetně Slavností Pernštejnského panství se prů-
běžně připravují na letní měsíce. Rád bych touto cestou opakova-
ně poděkoval všem neúnavným a obětavým organizátorům, kteří 
se ve svém volném čase uvedeným aktivitám věnují. Věřím, že 
se nenechají odradit občasnými škarohlídy a kritiky a ve svých 
aktivitách vytrvají i nadále.

Závěrem Vám všem přeji pěkné slunečné letní měsíce, pří-
jemnou dovolenou a našim dětem pěkné a aktivně prožité prázdniny.

 Ing. Pavel Vejrosta

V období od uzávěrky minulého čísla Zpravodaje se Rada 
městyse Nedvědice (RMN) sešla 4x (č. 34 - 37) a mimo jiné jed-
nala o následujících záležitostech:
 - schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věc-

ného břemene (VB) se společností E.ON Distribuce – souhlas 
s umístěním distribučního zařízení na pozemcích p. č. 417/3, 
418/1, 420 a 986/2 vše v k. ú. Nedvědice

 -  schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB se 
společností RWE GasNet na pozemku p. č. 92/28 v k. ú. Nedvě-
dice

 -  schválila opravu havarijního stavu kanalizace v budově C ZŠ
 -  schválila rozpočtová opatření č. 3 a 4/2016
 -  vzala na vědomí informaci ZŠ a MŠ Nedvědice o tom, že v roce 

2016 povede škola účetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle zá-
kona č. 563/1991 Sb. O účetnictví

 -  pověřila 1. místostarostku organizací výběrového řízení na do-
davatele prací na výměnu střešní krytiny na budově A základní 
školy

 -  vzala na vědomí informaci ZŠ a MŠ Nedvědice o připojení ško-
ly k celostátnímu projektu Noc s Andersenem

 -  schválila pronájem areálu u rybníka dne 29. 4. 2016 pí. J. Mok-
ré, N 27, na uspořádání Dne tance. Současně schválila prominu-

tí poplatku za pronájem
 -  schválila pronájem sokolovny ve dnech 28.–31. 7. 2016 Ing. F. 

Sedlářovi ml. na uspořádání LAN party za podmínek dle platné-
ho ceníku MN

 -  schválila pronájem sokolovny dne 23. 4. 2016 KČT Nedvědi-
ce na uspořádání 43. ročníku turistického pochodu. Současně 
schválila prominutí poplatku za pronájem

 -  schválila přesun finančních prostředků ve výši 2 tis. Kč v rámci 
rozpočtu ZŠ a MŠ Nedvědice – provozní prostředky dle předlo-
žené žádosti

 -  schválila rozdělení příspěvků právnickým a fyzickým osobám 
na rok 2016 přednostně na práci s mládeží v celkové výši 100 
tis. Kč

 -  schválila pronájem pozemků p. č. 261/21, 639/7, 602/2 (PK 
585/3), 897, 898/1 a 630/1 vše v k. ú. Nedvědice p. M. Řičán-
kovi, N 35 za podmínek dle platného ceníku MN s platností od 
podpisu smlouvy do 31. 12. 2018. Současně schválila nájemní 
smlouvu

 -  schválila cenu za pronájem jedné třídy v budově A základní ško-
ly ZUŠ Tišnov ve výši 500,– Kč/měsíc s platností od 1. 5. 2016

 -  průběžně sledovala stav prací na pokračující rekonstrukci soko-
lovny

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE NEDVĚDICE

Oprava střechy základní školy
Foto: Ilona Trčková
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INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Od uzávěrky minulého čísla Zpravodaje se uskutečnilo 
jedno jednání Zastupitelstva městyse (ZMN), a to dne 23. 5. 2016.

ZMN č. 9 dne 23. 5. 2016:
 - vzalo na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení z minulého 

zastupitelstva
 - vzalo na vědomí zprávu z rady od posledního ZMN
 - schválilo rozpočtová opatření č. 3, 4 a 5/2016
 - schválilo účetní závěrku městyse Nedvědice (MN) sestavenou 

ke 31. 12. 2015 bez výhrad
 - schválilo výsledek hospodaření rozpočtové činnosti MN za rok 

2015 ve výši 5.348.615,82 Kč a jeho převod na účet 432 (tj. 
výsledek hospodaření předcházejících účetních období)

 - schválilo výsledek hospodaření hospodářské činnosti MN za 
rok 2015 ve výši 309.986,78 Kč, jeho převod na účet 432 (vý-
sledek hospodaření předcházejících účetních období) a násled-
ný převod na účet rozpočtové činnosti MN

 - schválilo závěrečný účet MN za rok 2015 a souhlasí s celoroč-
ním hospodařením, a to bez výhrad

 - vzalo na vědomí závěrečný účet Mikroregionu Pernštejn za rok 
2015

 - vzalo na vědomí závěrečný účet SVK Žďársko za rok 2015
 - vzalo na vědomí rozpočet Mikroregionu Pernštejn na rok 2016

 - vzalo na vědomí rozpočet SVK Žďársko na rok 2016
 - schválilo kupní smlouvu mezi MN a p. Jaromírem Kocour-

kem ml.
 - schválilo kupní smlouvu mezi MN a pp. Alenou a Jaromírem st. 

Kocourkovými
 - vzalo na vědomí zprávy z výborů a komisí
 - schválilo finanční příspěvek SK Pernštejn na rok 2016 ve výši 

100 tis. Kč, současně schválilo smlouvu o poskytnutí finančního 
příspěvku

 - schválilo finanční příspěvek pro SK Pernštejn Nedvědice z.s. 
na rok 2016 ve výši 100 tis. Kč, současně schválilo smlouvu 
o poskytnutí příspěvku

 - schválilo vstup MN do DSO Tišnovsko
 - vzalo na vědomí informace o probíhajících a připravovaných 

investičních akcích
 - schválilo přijetí úvěru ve výši 6 mil. Kč se splatností 5 let a roč-

ní úrokovou sazbou 0,59 % dle nabídky České spořitelny na 
dokončení II. etapy rekonstrukce sokolovny – stavební část

 - schválilo zřízení přípravné třídy základní školy a souhlasí s po-
dáním žádosti o zřízení třídy na Jihomoravský kraj

 - schválilo pořízení územní studie za účelem prověření lokality 
Březina z hlediska vhodnosti zástavby rodinnými domy

Ing. Pavel Vejrosta

 -  projednávala možnosti přivedení kanalizace a vodovodu k ro-
dinným domům okolo fotbalového hřiště

 -  rozhodla o podání žádosti na SVK Žďársko o zahájení adminis-
trativní přípravy projektu Rekonstrukce kanalizace Nová čtvrť I

 -  schválila zakoupení věcného daru v hodnotě 1 tis. Kč k životní-
mu jubileu bývalé zaměstnankyně obecního úřadu

 -  v působnosti hodnotící komise posoudila obdržené nabídky na 
dodávku prací na akci Oprava střechy ZŠ Nedvědice – budova 
A a vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku společnosti Tri-
kas s.r.o., Zlatkov s nabídkovou cenou 519.672,– Kč bez DPH. 
RMN schválila vítězem VŘ této podlimitní zakázky společnost 
Trikas s.r.o., Zlatkov, IČ: 29323581

 -  vzala na vědomí zápis SIBP nad stavem BOZP v ZŠ a MŠ 
Nedvědice a uložila pí. ředitelce odstranění zjištěných závad 
v termínech daných zápisem

 -  schválila poskytnutí finančního daru MAS Zubří země ve výši 
5 tis. Kč, současně schválila darovací smlouvu

 -  průběžně projednávala stav příprav SPP 2016
 -  schválila přijetí dotace z rozpočtu JMK z programu Podpora 

rodinné politiky na úrovni obcí. Současně schválila smlouvu 
o poskytnutí dotace

 -  schválila přijetí dotace z rozpočtu JMK z programu Podpo-
ra projektů v oblasti kultury v roce 2016. Současně schválila 
smlouvu o poskytnutí dotace

 -  schválila uveřejnění záměru na pronájem prostorů bývalé lékár-
ny ve zdravotním středisku v Nedvědici č. p. 103

 -  schválila smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem s DSO 
Tišnovsko

 -  schválila provedení opravy místních komunikací na Bejrútu
Ing. Pavel Vejrosta

DĚTSKÝ KARNEVAL

Letos proběhly v nedvědické sokolovně tři vydařené plesy. Vlastně ne – 
čtyři. I když ten čtvrtý byl tak trochu jiný, kratší a byl pro malé návštěvníky.

V sobotu 12. března 2016 se konal tradiční dětský karneval. Když 
tradiční, tak s divadlem NETRATRDLO. Tentokrát děti program zavedl na 
louku mezi broučky a spolu se dvěma chrobáky si všichni pořádně zado-
váděli. Sladké odměny za jednotlivé soutěže mizely z kapes chrobáků do 
rukou malých soutěžících. Bylo jich téměř sedmdesát a proměnili se v prin-
cezny, indiány, vodníky, víly a různé další bytosti.

Nechyběla malá ani velká tombola, takže snad každé dítě odcházelo 
domů alespoň s nějakou výhrou. Občerstvení v „pekle“ pod jevištěm přišlo 
určitě taky vhod a zřejmě chutnalo, protože z připravených dobrot po skon-
čení karnevalu nezbylo téměř nic.

Víc jak dvě hodiny zábavy se povedly a děti byly spokojené.
Velký dík patří všem, kteří se nezištně podíleli na přípravě a především 

průběhu karnevalu. Snad se celý tento tým sejde i za rok!
Petr Čermák

Foto: Petra Zbořilová
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DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ SPLAŠENÉ NŮŽKY

V sobotu 21. května 2016 byl z Nedvědice vypraven jeden 
z dalších zájezdů za kulturou do Městského divadla Brno. Tento-
krát byla na programu crazy detektivní komedie Splašené nůžky. 

Slovo crazy – tedy bláznivá či šílená - vystihuje 
v dobrém slova smyslu inscenaci zcela přesně.

Ne každý večer se stává, že by diváci 
měli možnost zasáhnout do děje představení, kte-
ré právě sledují, a už vůbec nebývá zvykem, aby 
se na chvíli stali „režiséry“ a hra od určité chvíle 
postupovala podle jejich představ. Diváci se sta-
nou svědky vraždy a vyšetřovatelé požádají o je-
jich pomoc při usvědčení vraha, kterým je jedna 
z osob nacházejících se na jevišti. Představení 
je unikátní v tom, že herci skutečně hrají podle 
pokynů diváků a ten, koho si publikum na konci 
odhlasuje jako vraha, se opravdu na konci k vraž-
dě přizná. Ale stačí, když zajdete na představení 
třeba za týden, a vrahem může být kdokoliv jiný. 
Každá repríza je tedy tak trochu premiérou.

V hlavních rolích jsme viděli Radku 
Coufalovou, Igora Ondříčka, Rastislava Gajdo-
še, Markétu Sedláčkovou, Michala Isteníka 
a Vojtěcha Blahutu.

Další zájezd na divadelní představení je plánován na měsíc 
říjen letošního roku.

Kristýna Čermáková

Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí 
znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba 
zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti 
mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných 
evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?

Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta 

k moři či do hor za hranice České republiky. Pro cestování s dětmi 
do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít vlastní 
cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské 
unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu 
rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli poříze-
ní cestovního dokladu pro děti dovolená nějak zásadně prodraží. 
Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti 
má stanovenou na 5 let.

Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých 
zemích, které byly dlouhodobě turistickými destinacemi, jako 
například Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst zá-
jmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat 
povětšině států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je 
nyní možné vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie, 
Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska, 
Švýcarska a na Island. Cena za vydání občanského průkazu pro 
dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.

Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro 

dítě do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kte-
rému stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce s rozšíře-
nou působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není 
nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo 
na úřadu při podání žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce 
předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že 
má dítě vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, 
lze tento předložit místo rodného listu.

Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského prů-
kazu činí maximálně 30 dnů. V případě vycestování v kratší lhůtě 
než 30 dnů je možné požádat o vydání cestovního pasu ve zkráce-
né lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn 
poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování osob-
ních dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese: 
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.

Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, 

doporučujeme se předem informovat u zastupitelského úřadu 
daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování 
s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že některé 
státy  mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální 
dobu platnosti cestovního dokladu při vstupu na jejich území nebo 
ukončení pobytu – nejčastěji činí požadovaná minimální doba 
platnosti 6 měsíců.

Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová po-
vinnost) lze zjistit u zastupitelského úřadu daného státu, popřípa-
dě je lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.
cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy a území – informace 
na cesty“.

Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné  správy

 

Splašené nůžky – R. Gajdoš a M. Sedláčková
Foto: Internetové stránky MdB
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TŘI PODVEČERY S KNIHOU 

NOC S ANDERSENEM

1. dubna 2016 měly děti z Nedvědice a okolí opět po roce 
možnost společně prožít kouzelnou noc ve volnočasovém centru 
Freedom Art. V tu noc totiž po celém světě děti společně spaly ve 
školách, knihovnách či volnočasových centrech a čekaly, zda je 
přijde navštívit proslulý pohádkář Hans Christian Andersen.

Druhý ročník celosvětového projektu Noc s Andersenem 
začal v Nedvědici v pátek 1. dubna ve čtyři hodiny odpoledne. 
Rodiče přivedli všech 25 přihlášených dětí, přinesli spacáky, dali 

pusu na rozloučenou 
a dobrodružství moh-
lo začít. Letošní ročník 
spojila pořadatelka akce 
Kristýna Čermáková 
ještě s jedním důleži-
tým výročím, s oslavou 
80. narozenin scénáris-
ty a spisovatele Zdeň-
ka Svěráka. Proto byly 
soutěže a úkoly, které 
měly děti plnit, spojené 
s písničkami a pohád-
kami z jeho dílny. Na 
závěr pak děti napsaly 
panu Svěrákovi několik 
dopisů. Připomněli jsme 
si také výročí narození 
Jana Karafiáta a výročí 
prvního vydání jeho kni-
hy Broučci.

Zpívalo se, sou-
těžilo, jedlo, až byl na-
jednou večer a všichni 
jsme nadšeně očekáva-

li příchod pana Andersena. A přišel! Přečetl nám svoji pohádku 
O malé mořské víle a pak ochotně odpovídal zvědavým dětem na 
jejich otázky.

Troufám si říct, že i letošní ročník Noci s Andersenem se 
náramně vydařil. A aby děti nikdy na společný zážitek nezapo-
mněly, zasadily společně vedle centra Freedom Art strom, který 
jim bude tu kouzelnou noc napořád připomínat.

Terezie Čermáková

Otevřít knihu pohádek nebo 
třeba dobrodružných příběhů a číst tak, 
aby vaše slova zaujala děti i dospělé. 
Nic na tom není, ale přece…

Galeristka Stanislava Macháč-
ková, lektorky volnočasového centra 
FREEDOM ART a herec Městského 
divadla Brno Aleš Slanina byli těmi, 
kteří otvírali knihy ve dnech 14. - 
16. března při letošním čtení dětem 
v Nedvědici.

Malí i velcí se zaujetím po-
slouchali a potom se i ptali a povídali 
si o knihách i o životě. Každý den se 
tak sešlo několik desítek posluchačů 
a v příjemné atmosféře si všichni na-
vzájem potvrdili, že číst se má, protože 
je to výchovné, protože je to zábavné, 
povznášející a v neposlední řadě pěkné.

Tak, milí čtenáři a posluchači, 
zase za rok!

Petr Čermák

Herec Aleš Slanina s dětmi
Foto: Petr Čermák

Noc s Andersenem
Foto: Renata Konvalinková
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NAŠE AKTIVNÍ ŠKOLA

Naše škola ani ve 2. pololetí školního roku nepolevila v ak-
tivitě. Učitelé připravili pro žáky i jejich rodiče celou řadu akcí, 
jimiž se snaží dětem co nejvíce zpestřit výuku a rodiče přivést do 
školy nejenom v rámci třídních schůzek. Vždyť vzájemná komu-
nikace zvláště v dnešní době je tolik potřebná.

Od ledna na 1. stupni děti soutěžily ve zpěvu, recitaci, 
matematice, anglickém jazyce, sportovním trojboji, šplhu, ve vý-
tvarných a pracovních činnostech. Velkým zážitkem pro děti byl 
zájezd do brněnského divadla Radost na ztvárnění opery Kouzel-
ná flétna. Naši nejmenší navštívili v mateřské škole pořad o hu-
debních nástrojích s panem magistrem Macků a pohádku O čer-
ném beránkovi. Velmi zajímavá byla beseda s panem doktorem 
Šmídem o historii Nedvědice. Žáci absolvovali různé preventivní 
programy - Veselé zoubky (péče o chrup), První pomoc s paní 
Havigerovou, Tonda obal a Recyklohraní (třídění odpadů). Pěk-
né bylo i toulání se po krásném okolí Nedvědice, ať už to byly 
vycházky za bledulemi na Chlébské nebo společná akce s rodiči – 
Studánková vycházka. Ke spolupráci s rodiči určitě přispěla i akce 
s názvem Velikonoční dílny. Rodiče si mohli společně s dětmi vy-
robit nejrůznější dekorace k svátkům jara a zároveň prožít příjem-
né chvíle v prostorách školy. Během zimního i jarního období se 
žáci zapojili do několika projektů. Z těch nejzajímavějších to byl 
projekt s názvem Pravěk (žáci se seznámili s podmínkami života 
v této době) a projekt k 700. výročí narození Karla IV.

Do konce školního roku 2015-16 nezbývá mnoho času, 
přesto kromě tradičních školních výletů mají učitelé v plánu ještě 
několik zajímavých akcí.

 Za 1. stupeň Jana Tomanová

I na druhém stupni ZŠ se toho během prvních pěti měsí-
ců letošního kalendářního roku hodně událo. Bylo by velmi těžké 
vybrat z mnoha akcí, kterých se naši žáci zúčastnili, zároveň chci 
ukázat pestrost a tematický rozsah těchto akcí, které smysluplně 
doplňují výuku. Proto předkládám nejprve jen stručný přehled 
těch „menších“.

Všechny třídy druhého stupně v rámci výuky zeměpisu na-
vštívily brněnské planetárium a program organizace Planeta Země 
3000 nazvaný Filipíny - za obry a trpaslíky, také se zúčastnily 
akce Tonda obal, která je zaměřena na třídění odpadů. Šesťáci se 
vydali do bystřického muzea na vzdělávací program Rozumíme 
řeči zvířat, který probíhal přímo v lavicích expozice nazvané Stará 
škola. Žáci sedmého ročníku navštívili stálou expozici mechoros-
tů na pracovišti Moravského zemského muzea ve Slatině. Osmáci 
se vypravili na akci s názvem Fyzika hrou, kde mohli prozkoumat 
řadu zajímavých exponátů - autodráhu na ruční pohon, model vě-
trné elektrárny či da Vinciho most, sami si pak vyzkoušeli i někte-
ré fyzikální pokusy. Osmákům a deváťákům se líbil pořad Chemie 
lidského těla na SŠ a ZŠ v Tišnově. Rovněž ocenili přednášku Dr. 
Jiřího Šmída. Ten ve škole hovořil na téma Přínos rodu Pernštejnů 
pro české dějiny. Žáky zaujala zejména fakta, která jsou dodnes 
obestřena rouškou tajemství. Některé dívky z 9. A si dokonce vy-
zkoušely i role učitelek, když si pro předškoláky z naší mateřské 
školy připravily «hodinu», během které děti hravou formou se-
znamovaly se zásadami třídění odpadů. Určitě to byla zajímavá 
zkušenost pro všechny zúčastněné.

Zážitkem pro desetičlennou skupinu deváťaků byla i sou-
těž v brněnské ZOO s názvem Into the Wild, kde si žáci mohli 
prověřit svoje znalosti přírodopisu a angličtiny zároveň. Se speci-
ální mapkou v ruce hledali po zoologické zahradě testové otázky 
a odpovídali na ně. Otázky byly v angličtině a týkaly se především 
zvířat, která ZOO chová. Kromě testových otázek byla připravena 
i 4 stanoviště, na kterých plnili další úkoly (křížovky, poznávání 
hmatem, popisování zvířat…) podle instrukcí zadávaných opět 
v anglickém jazyce. Cenu pro 3 nejlepší družstva – zážitkový pro-
gram v ZOO – jsme sice nezískali, ale zúčastnit se rozhodně mělo 
smysl. Naši soutěžící se opravdu snažili, bylo evidentní, že je sou-
těž baví, a těch pár hodin v ZOO si opravdu užili.

Důležitou akcí na 2. stupni byl zajisté lyžařský výcvikový 
kurz ve SKI areálu Olešnice, který žáci sedmého a osmého roční-
ku absolvovali poslední únorový týden. Počasí uskutečnění kur-
zu naštěstí přálo. Začátečníci se naučili postavit se na svah a sjet 

Foto: Petr Martinek

Foto: Petr Martinek
Foto: František Sedlář

Foto: Petr Martinek
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CO NOVÉHO V MŠ NEDVĚDICE

Jedno dubnové odpoledne se na zahradě mateřské školy 
sešlo velké množství malých i velkých čarodějnic. Paní učitelky 
převlečené také za čarodějnice připravily pro děti a jejich rodi-
če odpoledne plné čarodějnických soutěží. Za doprovodu hudby 
se malé čarodějnice nejdříve představily všem rodičům, obdržely 
kartičky s čarodějnickými úkoly a rozešly se po zahradě k jejich 
plnění. Přitom prolézaly tunelem strachu plným hadů a pavou-
ků, sjížděly do močálu. Velká čarodějnice je povozila na lopatě 
a za odměnu dostaly perníkové zuby a čarodějnický lektvar, který 
velká čarodějnice uvařila. Dalšími úkoly, které na ně čekaly, byl 
slalom na koštěti mezi čarodějnicemi s pavoukem v ruce a zdo-
bení perníčků z papíru, které potom malé čarodějnice pověsily na 

perníkovou chaloupku. Za každý splněný úkol děti – čarodějnice 
- dostaly odměny – bonbony, lízátka a balonky. Nakonec si rodiče 
s dětmi opekli párky na ohništi a spokojeni odcházeli domů.

Druhý den se pro děti konalo u rybníka setkání s Policií 
ČR. Tři policisté dětem ukázali výzbroj a pomůcky, které používa-
jí ke své práci. Děti nejvíce zaujalo policejní auto a čtyřkolka. Do 
auta i na čtyřkolku si děti mohly sednout a vyzkoušet i policejní 
houkačku.

Na začátku května jsme navštívili Planetárium v Brně, kde 
jsme pozorovali hvězdnou oblohu a zhlédli pohádku „O vesmíru 
se zvířátky“.

Druhý květnový týden se opět sešly v mateřské škole ma-
minky a babičky. V obou třídách se konala besídka ke Dni matek 
spojená se zdobením perníkových srdíček. Kromě perníkových 
srdíček si děti s maminkami mohly vyrobit srdíčka z papíru. Při 
odchodu bylo na maminkách poznat, že se jim akce líbila a odchá-
zely spokojené.

Ve stejném týdnu se paní učitelky s dětmi vydaly vlakem 
do Edenu v Bystřici nad Pernštejnem. Zde si prohlédly zvířátka, 
léčivé rostlinky a vyrobily ovečku z vlny. Výlet se vydařil a z ces-
ty vlakem byly děti nadšené.

Další akce, které nás ještě čekají, jsou: pohádkový les, vý-
let do ZOO v Jihlavě, rozloučení s předškoláky na školní zahradě 
s plněním tajuplných úkolů, s pálením ohně a spojené s přenocová-
ním v MŠ, zahradní slavnost, rozloučení s předškoláky na radnici.

Kolektiv učitelek MŠ

ho dolů. Na zkušenější lyžaře prý byla radost pohledět. Kurz bez 
problémů zvládli všichni a celý týden probíhal v pohodě a dobré 
náladě.

Velké přípravy provázely program, který v rámci akce 
Velikonoce na Pernštejně předvedli žáci z 8. a 9. ročníku. Četli 
o Velikonocích v češtině, angličtině i němčině, představili veliko-
noční a jarní příběhy, které v hodinách cvičení z českého jazyka 
vytvořily dívky z 9. A, zpívali sólově i sborově, hráli na harmoni-
ku, flétny, elektrickou kytaru i klávesy, a dokonce tančili vlastní 
choreografii. Dle úsměvů a následných ohlasů diváků vystoupení 
určitě nenudilo, líbilo se a možná dodalo i trošku pozitivní ener-
gie, která nám může po dlouhé zimě bez sluníčka chybět.

V letošním roce se naše škola - konkrétně žáci sedmého 
ročníku - také poprvé zapojila do projektu Noc s Andersenem. Je 
to akce, která má podpořit čtenářskou gramotnost a rozvoj fanta-
zie dětí. Tématem pohádkové noci byla tentokrát Malá mořská 
víla. Velmi zdařilou akci dětem určitě zpříjemnila i vlastnoručně 
připravená večeře - dánské masové kuličky frikadeller s brambo-
rami. Zejména dívky pak vzpomínají na působivé večerní vypouš-
tění balonků štěstí. Tajná přání k pohádkové noci určitě patří.

Velmi příjemné jsou i zájezdy na večerní divadelní před-
stavení. V únoru byla naším cílem činoherní scéna Městského 
divadla Brno a představení Vrabčák a anděl. Dětem se tento fas-
cinující – i když často velmi drsný a syrový - příběh skutečně 
líbil. Jako úžasný hodnotily zpěv obou protagonistek. 20. května 
jsme pak ještě neplánovaně vyrazili na nesmrtelného Saturnina do 
Mahenova divadla. Píši neplánovaně, protože 3. divadelní zájezd 
v tomto školním roce vlastně iniciovaly samy děti. Jejich zájem 
o tato divadla je skutečně potěšující.

Už tradičně se žáci naší školy účastní různých vědomost-
ních soutěží (matematická olympiáda, dějepisná olympiáda, kon-

verzační soutěž v anglickém jazyce…). Ze všech žáků, kteří letos 
postoupili do okresních kol těchto soutěží, chci vyzvednout dva. 
Žákyně 6. ročníku Klára Plevová dosáhla plným počtem bodů na 
1. místo v okresním kole matematické olympiády. Bohužel tato 
soutěž nemá krajské kolo. Dalšího výrazného úspěchu dosáhl 
Leoš Mládek, žák 9. ročníku, který kromě 13. místa v okresním 
kole matematické olympiády získal i 2. místo v okresním kole 
olympiády fyzikální a postoupil do krajského kola této soutěže. 
Oběma žákům i jejich vyučujícím patří velká gratulace!

Ve škole proběhly už tradičně i další preventivní programy 
pro žáky. Jejich realizace probíhá ve spolupráci s různými insti-
tucemi. Jsou zaměřeny na rozličná témata, jako je zdravý životní 
styl, vztahy ve třídě, spolupráce a vzájemná pomoc v kolektivu či 
šikana. Programy hodnotí pozitivně třídní učitelé i děti.

Nejen o červnových akcích se dočtete na našich nových 
webových stránkách www.skola.nedvedice.cz, případně v dalším 
čísle Zpravodaje.

Za 2. stupeň Gabriela Sedlářová

Foto: Hana Bublánová

Foto: Petr Martinek
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ROSTOU JAKO HOUBY PO DEŠTI

KABELOVÁ TELEVIZE NEDVĚDICE

Vážení občané, rád bych vám alespoň ve stručnosti popsal 
původní i současný stav kabelové televize, vysvětlil provedené 
změny ve vysílání a nastínil vývoj televizního signálu do budoucna.

Na začátek pár základních informací.

Od montáže v 90. letech do konce roku 2012 provozova-
la kabelovou televizi soukromá firma, která vybírala poplatky, za 
které zajišťovala provoz kabelovky. Bohužel většinu oprav a in-
vestic dotovala obec z vlastních prostředků a stav, ve kterém se 
celý systém nacházel, by nebylo úplně jednoduché popsat. Jistě 
ještě všichni pamatujete obraz, který zrní, šumí a má duchy, nebo 
bouřky, sněžení a hustý déšť, při kterých vše přestalo fungovat. 
Výpadky televizního signálu byly prostě na denním pořádku.

Tou dobou už v celé republice naplno fungovalo digitální 
vysílání se spoustou programů.

Městys Nedvědice tedy stál před zásadním rozhodnutím, 
zda nechat celou síť „dožít“ a odkázat vás řešit si příjem televizní-
ho signálu individuálně, nebo investovat do modernizace kabelo-
vé sítě. Proto společně s okolními obcemi jako Mikroregion Pern-
štejn zažádal Radu pro rozhlasové a televizní vysílání o přidělení 
licence na šíření televizního a rozhlasového vysílání v kabelových 
vedeních.

Od roku 2013 je provozovatelem kabelové televize sdruže-
ní obcí Mikroregion Pernštejn. V této době jsem uzavřel s městy-
sem Nedvědice smlouvu o zajištění technické podpory kabelové 
televize. Veškeré mnou provedené opravy, rekonstrukce a servisní 
práce vychází ze smluvních cen a předem odsouhlasených ceno-
vých nabídek.

Majitelem celé kabelové televize vždy byl a je městys 
Nedvědice. Ten nyní z vybraných poplatků financuje provozní 

náklady, jako je např. nájem za umístění kabelového vedení na 
sloupech energetické společnosti nebo úhrada spotřeby zesilova-
čů. V současné době může městys ve větší míře investovat i do 
rekonstrukce a modernizace sítě.

Nedávné změny vysílání, které jsme byli nuceni provést, 
se týkaly změny poskytovatele satelitního vysílání. Původní po-
skytovatel začal ukončovat distribuci televizních stanic ve verzi 
SD, což byly právě ty programy, které jsme využívali pro kabelo-
vou televizi, a nahrazovat je HD verzemi. To by znamenalo zúžení 
programové nabídky na cca 20 programů a navíc některé televiz-
ní přijímače vůbec nedokážou tento signál zpracovat (poznáte je 
např. podle toho, že vám nyní nefunguje stanice Šlágr). Protože 
ani tak není možné postup modernizace televizního signálu zasta-
vit, je toto řešení pouhé oddálení procesu přechodu na HD vysílání 
a získání času pro vás, abyste měli prostor koupit nové televizory 
nebo set-top boxy HD, které nový signál umí zpracovat.

Televizory, které budou v budoucnu fungovat, musí „umět“ 
signál DVB-T a DVB-C s podporou formátu MPEG-4. Pokud te-
levizor „umí“ pouze DVB-T (MPEG-4), stejně jako set-top box 
HD, bude v budoucnu možné přijímat pouze cca 20 stanic.

I nadále budeme postupně pokračovat v rekonstrukci 
a zlepšení stavu celé sítě tak, aby se dosáhlo co nejvyšší stability 
a spolehlivosti. Přeji si, aby se časem podařilo vše dovést k vaší 
spokojenosti.

Závěrem bych vás chtěl touto cestou požádat o spolupráci 
při hlášení poruch, které, prosím, ohlašujte osobně na obecním 
úřadě nebo telefonicky na tel. čísle 566 566 132. Rovněž uvítám 
vaše názory na programovou nabídku – seznam svých oblíbených 
stanic můžete odevzdat v písemné formě na úřadu městyse.

Ladislav Klusák – servisní technik vaší kabelové televize

S otevírajícím se jarem se v přírodě všechno probudilo. 
Všechno pučí, rozkvétá a roste. Rostou však nejenom stromy 
a keře. Kdo pravidelně jezdí po silnici na Bystřici kolem Pern-
štejna, ten měl možnost se o tom přesvědčit na vlastní oči. S prv-
ními jarními dny zde opět „vyrostla“ spousta nových dopravních 
značek. Na úseku dlouhém asi 300 metrů se jich nachází po jedné 
straně silnice 7, po druhé dokonce 13. A to jsou některé z nich 
zdvojené. Socha sv. Jana Nepomuckého je jimi doslova obklíčena. 
Co by si o nich tento světec asi pomyslel?

Poslední značky, které zde přibyly, snižují rychlost projíž-
dějících vozidel na 50 km/hod. Spoustu roků zpátky byl v tomto 
místě vjezd na parkoviště hradu s čilým provozem po celou sezó-
nu. Je zajímavé, že nutnost zde umístit zmiňované značky nastala 
až po zrušení parkoviště. Proč asi?

Nabízí se dvě vysvětlení. Podle jednoho může jít o to, že 
při rekonstrukci vjezdu ke hradu došlo k nesmyslnému osazení 
svodidel do míst, které dříve sloužilo k zastavení linkových a zá-
jezdových autobusů a k vystoupení cestujících. Nyní musí auto-
bus, pokud nechce stát přímo ve vjezdu ke hradu, zastavit prak-
ticky přímo na silnici, a proto je nutné omezit rychlost, aby jej 
ostatní vozidla mohla objet. Podle druhého vysvětlení je „les“ do-
pravních značek tak hustý, že je nutné snížit rychlost, aby je řidič 
mohl všechny sledovat.

Doporučoval bych, aby zde byla umístěna ještě další znač-
ka. Mohla by se jmenovat třeba „Pozor dopravní značky“ a pod ní 
by mohla být dodatková tabulka „Ukázka byrokracie a hlouposti“. 
Zatím však tuto značku nikdo nevymyslel. Ale co není, to může 
být. „Dopravní experti“ totiž dokáží vymyslet kdejakou hloupost, 
jenom aby dokázali, že je z našich daní neplatíme zbytečně.

Ostatně tak mě napadá pod vlivem událostí posledních mě-
síců, že by nebylo od věci, kdyby uvedená dodatková tabulka byla 
umístěna již na všech hraničních vstupech do Evropské unie.

Antonín Špaček

Sv. Jan Nepomucký v zajetí značek
Foto: Antonín Špaček
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Kryštof Filip z Lichtenštejna – Kastelkornu 
(* 1641, † 1685)

1676 – 1685

V roce 1676 se po smrti svého otce stává dědicem Pern-
štejnského panství syn Maxmiliána a Cecílie Kryštof Filip. Roku 
1669 uzavřel sňatek s Marií Barborou, hraběnkou Slavatovou 
z Chlumu a Košumberka.

Kryštof Filip byl typickým představitelem katolické šlech-
ty, která podporovala vídeňský dvůr. Zastával funkci komorníka 
císaře a rakouského arciknížete Leopolda.

Roku 1679 přikoupil k panství Rodkov a dva dvory ve Vo-
jetíně. Před rokem 1679 byla dokončena raně barokní přestavba 
kostela Nanebevzetí Panny Marie v Černvíře, kterou zahájil již 
Kryštof Pavel z Lichtenštejna Kastelkor-
nu. Tím byla vytvořena dnešní dispozičně 
neobvyklá kostelní stavba.

Marie Barbora roku 1684 umí-
rá a následující rok umírá ve 44 letech 
i Kryštof Filip. Pernštejnské panství držel 
jen devět roků.

Jejich šestiletý syn František An-
tonín dědí po otci Pernštejn a po matce 
získává dědictvím slavatovský majetek 
a s ním Telč, protože rod Slavatů vymí-
rá po meči. Slavatové se snažili hrozící 
vymření rodu řešit. „Leopold, posud ka-
novník pasovský, obdržel dispens od pa-
peže a oženil se s M. Klárou Apolenou 
ovdovělou hr. z Launay rozenou ze Star-
hemberka. Po krátkém vladaření zemřel 
26. ledna 1691 ve věku 52 let bez dětí. 
Vladařství a statky měl dědit jeho bratr 
Karel (Jan Karel Jáchym), ale ten se jich 
odřekl. Týž totiž dne 13. října 1662 na 
honu u Telče zabloudil v lese a spadl do 

vlčí jámy. Dlouho tam volal o pomoc a učinil 
slib, že vstoupí do řehole, jestliže bude vy-
svobozen. Když tak se stalo, vstoupil do řádu 
karmelitánů jako P. Felix a S. Theresie, stal se 
pak téhož řádu generálem v Římě, a ač mohl 
se dostati ke skvělému světskému postavení 
s dovolením papežovým, pohrdl světem.“ Ze-
mřel v Římě 21. července 1712 jako posled-
ní mužský potomek tohoto rodu. Statky byly 
roku 1693 rozděleny mezi pozůstalé dědičky 
na pět dílů. Anna Lucie hraběnka ze Šternber-
ka, sestra zemřelých bratři, obdržela Žirovnici 
a Stráž a sirotci po její sestře hraběnce Marii 
Barboře, provdané Lichtenštejn - Kastelkor-
nové, obdrželi Telč.

František Antonín z Lichtenštej-
na – Kastelkornu (* 1679, † 1761)

1685 – 1710

Protože v době úmrtí rodičů (1685) 
byl dědic František Antonín nezletilý, do doby jeho plnoletosti (do 
dovršení 20 roků věku) spravoval Pernštejnské panství poručník 
- jeho strýc František Karel z Lichtenšteina- Kastelkornu (1648 
-1706). Správu vykonával poměrně dlouho, celých 17 roků. Spolu 
s manželkou Florentinou Karolinou Pavlovskou z Pavlovic sídlil 
v Malenovicích a měli spolu dvanáct dětí.

V době, kdy František Karel spravoval panství jako po-
ručník, byl například v Doubravníku rozšířen farní dvůr, zřízen 
nový hřbitov, vybudována kaple sv. Máří Magdaleny na Bozince 
(1692) a postavena malá kaplička sv. Anny v místě, kde se potok 
Rakovec vlévá do Svratky (1696). Jeho i Kryštofa Filipa inspiro-
val a podporoval jistě i jejich významný příbuzný - olomoucký 
biskup Karel.

Kromě církevních staveb byla v té době velká věž Barbor-

PERNŠTEJNSKÉ PANSTVÍ PO PERNŠTEJNECH
POSLEDNÍ LICHTENŠTEJNOVÉ - KASTELKORNI NA PERNŠTEJNĚ

Kaplička sv. Máří Magdaleny na Bozince
Foto: Martina Kračmerová

Kaple sv. Anny v Doubravníku
Foto: Lubomír Čech
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ka opatřena krovem ze smrkového a dubového dřeva. Krov je nej-
starší střešní konstrukcí hradního paláce. Byl zhotoven roku 1689, 
jak dokládá datum uvedené přímo na krovu.

František Antonín spravuje sám své vlastnictví od roku 
1702 a po sňatku roku 1704 společně s manželkou Marií Annou 
Juliánou roz. hraběnkou Hallweilovou († 1743).

Za posledních Lichtenštejnů - Kastelkornů dochází k utu-
žení poddanských poměrů a také k nárůstu počtu panských dvo-
rů. K původním třem v Bořinově, Klečanech a Rodkově přiby-
ly další v Bukově, Rožné a Janovicích. V této době byl založen 
i Nový dvůr u Sejřku. Lichtenštejnové byli dobrými hospodáři 
a také milovníky umění. Na Pernštejně mimo jiné vyzdobili inte-
riér rytířského sálu, upravili kapli zasvěcenou Obrácení sv. Pav-
la, obohatili pernštejnské vybavení o „kunstkomoru“, knihovnu, 
zbrojnici a opravili hrad poničený při obléhání. Zatímco poslední 
Pernštejnové si zvolili za své sídlo palác v Praze a zámek v Par-
dubicích a Pernštejn jim sloužil hlavně k reprezentaci, následující 
noví majitelé po Pernštejnech naopak (pokud jim to jejich funkce 
a povinnosti dovolily) pobývali na Pernštejně více. Poslední ma-
jitelé Lichtenštejnové - Kastelkorni však na Pernštejně opět dleli 
jen zřídka.

Jak již bylo uvedeno, František Antonín zdědil panství 
Telč a tím i druhý majorát, tj. držbu majetku zásluhou nejbližší 
příbuznosti po matce Marii Barboře Slavatové z Chlumu. Zna-
menalo to pro něj jediné - odprodat statky svého majorátu prv-
ního, a to „Pernštejn a co k němu patřilo: 
vsi, 10 rybníků, papírna, koželužna, valcha, 
lomy na mramor a vápenec, doly na žele-
zo a měď, ruda s nástroji hamerními, se 
všemi zásobami v zámku, se 4 železnými 
děly, 4 hmoždíři, 50 mušketami a 50 centy 
prachu“. K prodávaným statkům nepatři-
la tehdy Rožná a pár vesnic, které zanik-
ly a zůstaly po nich jen panské dvory. Po 
císařském souhlasu a po rodinné dohodě 
o fideikomisu a následnictví byl rodinný 
fideikomis (tzv. svěřenství - nezcizitelný 
majetkový soubor, jehož vlastnictví náleží 
všem čekatelům svěřenství, avšak držite-
lem je v konkrétním okamžiku vždy osoba 
určená posloupností stanovenou zaklada-
telem svěřenství a uvedenou ve zřizovací 

listině, například nejstarší žijící potomek zakla-
datele) přenesen z Pernštejna a Bludova na Tel-
čské panství a dán souhlas s prodejem Pernštej-
na. Do Telče byl také, bohužel, odvezen i cenný 
mobiliář z Pernštejna.

V Telči nastupuje rod Lichtenštejnů – 
Kastelkornů v osobě hraběte Františka Antoní-
na od roku 1702. Po smrti své první manželky 
se žení s její neteří hraběnkou Marií Johanou 
z Turheimu (1717 - 1796).

František Antonín zemřel v Telči roku 
1761 ve věku 82 let. Následně byl pochován 
v rodinné hrobce u svatého Tomáše v Brně. Jím 
vymřel rod hrabat z Lichtenštejna - Kastelkornu 
po meči bez mužského dědice, neboť František 
Antonín oba své syny přežil. Jeho strýc Fran-
tišek Karel z Lichtenštejna - Kastelkornu, kte-
rý byl jeho poručníkem, zemřel již dávno před 
ním a stejně tak i jeho čtyři synové: Filip Pavel, 
Maxmilián Rudolf, Tomáš Josef, poslední 

biskup Jakub Arnošt zemřel v roce 1747. Tím také větev rodu 
z Malenovic vymřela po meči. Rodová historie však pokračova-
la po přeslici dál. Dcera Františka Karla Marie Terezie, hraběnka 
z Lichtenštejna - Kastelkornu (?1693 - po 1762) se provdala za 
Františka Dominika Podstátzkého z Prusínovic. Jejich syn Alois 
Arnošt hrabě Podstatzký (1723 -1793) podle závěti Františka 
Antonína dědil jeho majetek. Roku 1762 dostal svolení připojit 
a užívat erb a jméno své matky k vlastním odznakům a jeho po-
tomci dodnes nosí jméno „Podstatzký -Liechtenstein“. Podstatz-
ští – Lichtensteinové hospodařili pak v Telči až do roku 1945, kdy 
byli odtud poslední členové rodu vysídleni do Rakouska.

 
Hrabě František Antonín byl tedy poslední Lichtenštejn - 

Kastelkorn na Pernštejně. Tak, jak jeho předek před 75 lety pan-
ství získal od paní Estery, prodává roku 1710 za 110 000 zlatých 
rýnských Pernštejnské panství Stockhammerům. Převedl na ně 
majorát svého rodu. Jedním z hlavních důvodů však byla nutnost 
splácet enormní slavatovské dluhy.

Závěr

Můžeme říci, že díky dalším majitelům Pernštejnského 
panství po Pernštejnech, počínaje Katharýny, Esterou, Rájeckým, 
Lickem a Lichtenštejny - Kastelkorny konče, „tudy kráčely dějiny 
Moravy“. Jejich funkce, kontakty na císaře, na Albrechta z Vald-

Krov věže Barborka z r. 1689
Foto: Antonín Špaček ml.

Detail krovu s letopočtem 1689
Foto: Antonín Špaček ml.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Majetek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlastnictv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Potomek
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INFORMACE KNIHOVNY MĚSTYSE 
NEDVĚDICE

štejna, moravské stavy a další šlechtu a jimi zastávané funkce byly 
v té době mimořádně významné. Také jejich životní osudy jsou 
pro nás v mnohém poučné i v dnešní době.

Zajímavé budou jistě také osudy dalších majitelů panství - 
Stockhammerů, Schröfflů a Mittrowských, se kterými se setkáme 
v dalších číslech Zpravodaje.

Z literatury, odkazů a poznámek:
Michal Konečný (ed.) 2010, Kryštof Pavel z Lichtensteinu - Kas-
telkornu a Morava v časech třicetileté války
Jan Tiray, Vlastivěda moravská, Telecký okres, Brno 1913
V. Prasek, Paměti Malenovic a Pohořelic, Velké Meziříčí 1883
Vybrané dokumenty (MZA Brno);

Vybral a upravil František Bednář
Vážení čtenáři,

v uplynulém roce jsme vám na stránkách Zpravodaje při-
nášeli informace o příslušnících několika rodů, kteří obývali hrad 

Pernštejn v letech 1596 – 1710. Jejich osudy zpracoval Ing. Fran-
tišek Bednář ze Smrčku, zapálený amatérský historik a guvernér 
Smrčkovského klubu dříve narozených. Děkujeme panu Bednářo-
vi za poutavé vyprávění, kterým přiblížil tuto méně známou his-
torii hradu Pernštejna.

V příštích číslech Zpravodaje bychom v historii Pernštejna 
a jeho obyvatel chtěli pokračovat, následovat budou osudy rodu 
Stockhammerů.

 redakce

Při práci na „ročním výkazu“, kdy provádím rekapitulaci 
a sčítání křížem krážem všech možných čísel, si uvědomuji, že 
knihovna je něco víc než čísla požadovaná statistickým úřadem. 
Je hlavně o spokojených čtenářích.

V souladu se známou písní „Statistika nuda je, má však 
cenné údaje“, chci spoluobčanům sdělit některé informace 
o knihovně za rok 2015:

Současný stav knižního fondu je 5.992 knih a zapůjčeno 
je 153 ks knih z výměnného fondu knihovny Kuřim. Výpůjček 
bylo celkem 3.602 ks, z toho 2.538 ks knih a 1.074 ks časopi-
sů. Knihovnu navštívilo 991 návštěvníků, on-line služeb mimo 
knihovnu využilo 251 uživatelů internetu a naše webové stránky 
byly navštíveny celkem 4.282x.

Náklady na nákup knih a časopisů byly 16.128,– Kč. Byla 
pořízena nová čtečka čárových kódů za 3.872,– Kč.

Knihy z našeho fondu najdete na webové stránce: 
www.knihovnanedvedice.wz.cz.

Z novějších knih máme v nabídce:
Řeháčková Věra: Sama proti času
Clarková Mary H: Zrychlený tep
Jonasson Jonas: Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel
Hawkins Paula: Dívka ve vlaku
Hayes Terry: Já, Poutník (a další)

Nově z výměnného fondu (Mk Kuřim) 
lze vypůjčit např. následující knihy:
Bauer Jan: Krvavý cejch
Bauer Jan: Výkupné za krále
Fieber Michal: Škola detektivů
Jordan Ricarda: Ranhojička
Kelly Cathy: Zámek lásky
Steel Danielle: Bludiště života
Becková Karolína: Krásky z dálné Asie
Cimický Jan: Perlový amulet
Keleová-Vasilková: Ranč u dědečka
Koubková Zuzana: Rytíř zelené růže
Pataki Allison: Sny císařovny Sisi
Lowell Elizabeth: Všem na očích
Whitton Hana: Anna Falcká
Černá Jaroslava: Královské námluvy
Kessler Leo: Baltská spojka (a další)

Přeji všem čtenářům naší knihovny i všem spoluobčanům 
krásné léto a příjemnou dovolenou. Když se počasí pokazí, dobrá 
knížka potěší.

Knihovnice Marie Opltová

Kostel Nenebevzetí Panny Marie v Černvíru
Foto: Antonín Špaček ml.

Erb Podstátzkých z Prusinovic
Foto: internetové stránky Bivojova heraldika

http://www.knihovnanedvedice.wz.cz/
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ODKLÁDEJTE
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!

Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do 
přírody nedostává velké množství nebezpečných 
látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy, 
plasty a jiné materiály (sklo či beton), které se díky 
recyklaci dají znovu využít?

www.elektrowin.cz

?

• ZDARMA je můžete kdykoli 

odevzdat u prodejce

- aniž byste si museli pořídit nový 

- nebo při koupi nového spotřebiče 

• Odevzdejte je na sběrný dvůr

• Využijte mobilních sběrných míst 

– informujte se na obecních 

úřadech

• Další možnosti pro odevzdání

naleznete na www.elektrowin.cz
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NEJSTARŠÍ HISTORIE NEDVĚDICKA

O zvyšujícím se zájmu našich spoluobčanů o historii 
Nedvědicka svědčí účast na přednášce uspořádané vedením 
městyse Nedvědice 5. února letošního roku v základní škole. Jí-
delna, kde se pravidelně konají přednášky a besedy, byla bezna-
dějně zaplněná, někteří návštěvníci vydrželi stát i po celou dobu 
přednášky. Hlavním přednášejícím byl lesní inženýr Petr Kunčík, 
osoba v Nedvědici všeobecně známá. Poprvé zde na veřejnosti 
představil formou promítané a komentované počítačové prezen-
tace svoji hypotézu o vývoji osídlení našeho kraje v povodí řeky 
Svratky. S osídlováním souvisí i počátky rodu píšícího se z Med-
lova, později slavných pánů z Pernštejna. Jaké vyvolává tato hy-
potéza reakce a jak je posuzována, přednesl Ing. František Bednář 
ze Smrčku. Vliv těžby kovů na rozvoj oblasti pod správou pánů 
z Medlova ve 13. století uvedl Ing. Jaroslav Sterzel z Doubravní-
ku. S příspěvkem k archeologickým nálezům v Černvíru, který je 
jedním z nejstarších míst v našem kraji a sídlem rodu s erbem tří 
ryb, vystoupil Zdenek Krejčí. Mimo uvedení přednášejících jsem 
se pokusil v průběhu večera uvést dějinné souvislosti a hlavně ne-

jasnosti v minulosti naší Nedvědice z pohledu kronikáře. Celou 
řadu zajímavých a pro většinu přítomných neznámých starých fo-
tografií promítnul a okomentoval Ing. Antonín Špaček.

Hypotéza je řecké slovo znamenající domněn-
ku či předpoklad na základě faktů a vyžadující další 
důkazy. Zde přednášená hypotéza byla o několik dnů 
později vydána knižně vlastním nákladem autora 
pod stejným názvem jako naše přednáška. Přednáška 
i publikace vyvolaly v řadách zájemců o historii sku-
tečně rozruch. Především svou logickou historickou 
návazností, uspořádáním faktů a odvahou pojmeno-
vat věci jinak, než odborníci považují za „tabu“, tedy 
za nedotknutelné. Zaujalo mne přednesené přiznání 
Ing. Petra Kunčíka: „Nejsem profesionální historik, 
jsem pouhý amatér. Jsem lesník“. Ale díky jeho zá-
jmu o historii v kombinaci s perfektní znalostí lesů 
a luk na obou březích řeky Svratky byl předložen 
předpoklad umístění původních hradišť a původního 
Medlova, který dal pánům jejich jméno.

Badatelské práce při dohledávání nejstarší 
historie Nedvědicka pokračují. Přejme všem, kteří se 
ve svém volném čase naší dávnou minulostí zaobíra-
jí, štěstí, odvahu a vytrvalost.

Jiří Šmíd

Ing. Petr Kunčík
Foto: Antonín Špaček

Hora z Heršinky
Foto: Antonín Špaček ml. 

Hypotetická představa Medlova při pohledu z jihu
Autor: Petr Kunčík 
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Do této sběrné nádoby patří
kompaktní úsporné zářivky, výbojky, lineární (trubicové) 

zářivky do 40 cm, světelné zdroje s LED diodami. kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení

m
yslím

eekologicky

EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100
www.ekolamp.cz

Svítím vám dlouho. 
Až dosloužím, patřím 

do sběrné nádoby.

Odevzdejte nefunkční zářivku ZDARMA 
do sběrné nádoby EKOLAMP 

ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech.
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NALEZEN STŘÍBRNÝ POKLAD

POJIŠŤOVNA V NEDVĚDICI

Pokaždé jsem smutný, když v Nedvědici nějaká činnost 
v oblasti obchodu a služeb končí, a naopak mám radost, když nová 
začíná. Jistě neunikla pozorným občanům Nedvědice informace 
o otevření poradenského místa České pojišťovny v čp. 75 ved-
le restaurace Pod Pernštejnem. Příjemná a vstřícná Mgr. Blanka 
Nedvědová je poradce - specialista České pojišťovny. Požádal 
jsem ji o doporučení, která mohou být pro každého z nás užitečná.

Jiří Šmíd

Někteří z vás se možná pozastaví – proč zrovna pojišťov-
na? A proč ne, každý z nás ji někdy potřebuje. Tak proč za těmito 
službami jezdit do vzdálenějších míst. Česká pojišťovna posled-
ních několik let prochází velkou změnou. Chce být blíž ke svým 
klientům. Toto už dokázala svým plněním, asistencemi v povin-
ném ručení, dopřednými výplatami za úraz…

Dostali jsme možnost najít místa v okolí, kde musí lidé 
za těmito službami dojíždět. Hodně jezdím po okrese Žďár nad 
Sázavou, vyjíždím i do okolních okresů, seznamuji se s historií 
i současností navštívených obcí. Vybrala jsem si právě Nedvědici. 
Tuto oblast pracovně znám už z dob minulých. V případě návštěv 
mých známých jsem je vždy vzala na výlet do krásné přírody okolí 
Nedvědice. Na doporučení mého dobrého známého jsem využila 
již zařízené prostory právě v čp. 75.

Ve vaší obci mě především fascinuje právě odvážnost místních 
podnikatelů na malém prostoru provozovat mnoho i konkurenčních 
služeb nejen pro místní obyvatele. Proto se zkusím k nim přidat i já.

Vím, že v oblasti pojištění u vás nejsem jediná. Ale nejen 
pro vaše občany mohou být moje služby podnětem k zapřemýšle-
ní – projít si doma svoje „pojištění“ a třeba, byť jen ze zvědavosti, se 
přijít zeptat, jestli pojistky odpovídají všem pojistným představám.

Tato oblast nám může hodně pomoci, ale i zbytečně při-
pravit o peníze. „Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, co jsi 
ji potřeboval.“ To jsou Murphyho zákony. A tato pravda poplatná 
nejen v oblasti pojištění je mnohokrát potvrzená osobními zkuše-
nostmi lidí.

A pokud mám být dobrým rádcem (a nejen v oblasti pojiš-
tění), snažím se číst podmínky ostatních pojišťoven, znát podmín-
ky investic, sledovat změny běžných a spořicích účtů…

Je toho hodně, co nás v této sféře financí obklopuje.
Vrátím se však k České pojišťovně. Pojišťovna si uvědo-

muje, že je třeba svoje klienty „hýčkat“. Nejen využitím rodinných 
bonusů, slev za propojištěnost, ale třeba i výhod v podobě péče 
o klienty – vrcholem může být i dálniční známka zdarma. Přijďte 
se zeptat, jaké máte výhody za vaše pojištění u ČP a čím se po-
sunout do oblasti výhod ještě širších. Těším se na setkání s vámi.

Mgr. Blanka Nedvědová, poradce specialista České pojišťovny

Mnoho na-
šlapaných kilometrů 
terénem a mnoho ho-
din studia přináší vý-
sledky. To snad může 
oprávněně říci Ing. 
Petr Kunčík, který 
se vedle své lesnic-
ké profese věnuje 
také hledání dokla-
dů o naší minulosti. 
Patří k nim velice 
cenný nález keramic-
kého džbánu plného 
mincí, a to většinou 
stříbrných. Z nich 72 
jsou velké, takzvané 
tolarové mince. Nej-
mladší mince byla 

ražena v roce 1643, tedy dva roky před švédským obléháním hra-
du Pernštejna. Je zde souvislost s uložením takového majetku do 
džbánu a jeho nevyzvednutím v letech pozdějších? Není jistě bez 
zajímavosti, že podle staré kroniky byly nedaleko odtud v osmde-
sátých letech 19. století nalezeny další džbány se zlatými a stříbr-
nými mincemi. Tyto nálezy byly tehdy odevzdány do Císařského 
muzea ve Vídni.

Současný nález pokladu byl představen na radnici 
v Nedvědici 4. května 2016 za účasti starostů Štěpánova, Ujčova 
a Nedvědice a skupiny badatelů, kteří se starým osídlením zabý-
vají. Mince ohodnotila zcela předběžně pracovnice Moravské-
ho zemského muzea v Brně Mgr. Dagmar Grossmannová, PhD. 
a uvedla, že 283 stříbrných mincí pochází z období od druhé polo-

viny 15. století do první poloviny 17. století.
Již 6. května si převzali poklad pracovníci Muzea Vysočiny 

Jihlava Mgr. David Zimola a Bc. Marek Krutiš. Podle jejich sdě-
lení půjde nález nejprve na Mincovní úřad, kde bude zkoumána 
ryzost kovů a bude stanovena jeho celková hodnota. Další eta-
pu ohledání nálezu provede Archeologický ústav, který určí jeho 
historickou hodnotu. Konečnou zprávu o nálezu vypracuje Mgr. 
Dagmar Grossmannová, Ph.D. Celé zpracování si vyžádá asi je-
den rok odborných prací. Samostatně bude Mgr. Davidem Zimo-
lou posuzován džbán, v němž byly mince nalezeny.

Po skončení odborných posudků bude nález umístěn do 
expozice pro veřejnost. 
Vzhledem k místu ná-
lezu, které je na území 
Kraje Vysočina, i když 
ve farnosti Nedvědice, 
je archeologický nález 
umístěn v Muzeu Vy-
sočiny v Jihlavě. Jistě 
je pro nás sympatický 
příslib pracovníků Mu-
zea Vysočiny, že po 
odborném zpracování 
nálezu jej formou trvalé 
zápůjčky předají do ex-
pozice v oblasti nálezu, 
nejlépe na hradě Pern-
štejně. Zde si jej budou 
moci návštěvníci pro-
hlédnout a potěšit se 
bohatstvím minulosti.

 Jiří Šmíd

Mgr. Dagmar Grossmanová 
a Ing. Petr Kunčík nad pokladem
Foto: Karel Skalník

Stříbrný poklad
Foto: Karel Skalník
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VZPOMÍNKA A NĚCO K TOMU

Když jsem si v minulém čísle Zpravodaje přečetla článek 
o dětských zájezdech do divadla, vybavila se mi vzpomínka, se 
kterou se ráda s čtenáři podělím. Je to vzpomínka na zájezdy do 
brněnských divadel a je starší než pětašedesát let. Chodila jsem 
do šesté třídy a hudební výchově a zpěvu nás, tehdy dívčí třídu, 
učil pan učitel Vladimír Placek. Byl skvělým učitelem a stejně 
skvělým houslistou. Datum si přesně nepamatuji, ale vím, že to 
bylo v lednu, kdy nám oznámil, že se můžeme přihlásit na zájezd 
do Janáčkovy opery v Brně na Rusalku. Divadlo jsem měla ráda, 
a tak jsem přemluvila maminku a do Brna na operu Rusalka jela. 
Ve škole nám pan učitel pouštěl gramofonovou desku s Rusalkou, 
a my se tak seznámili s hlavními áriemi. Seznámil nás také s před-
staviteli hlavních rolí, a co bylo také důležité – se slovy árií. Vy-
baveni těmito znalostmi jsme se jednoho mrazivého dne vydali 
vlakem do Brna na odpolední představení.

Opera byla krásná a dodnes na ni vzpomínám. Hlavní roli 
Rusalky představovala Libuše Domanínská a vodníka hrál a zpí-
val Zdeněk Kroupa. My děti jsme měly rovněž zážitek z prostor 
budovy, vždyť kdy se dítě z Nedvědice mohlo dostat do velkého 
divadla!?

Plni krásných dojmů jsme se večer vraceli domů. Do 
Nedvědice jsme však jen tak hladce nedojeli. U Doubravníka na 
nás čekala nečekaná překážka – vykolejený vlak. Dvě lokomotivy 
a asi i vagóny spadly z náspu na louku. Nám z „brněnského“ vla-
ku nezbylo nic jiného než vystoupit a vysokým sněhem přejít do 
dalšího vlaku, který přijel naproti od Nedvědice.

Přestože zájezd do divadla skončil nečekaně, na první svoji 
Rusalku stále vzpomínám, a i když jsem ji později viděla ještě 
třikrát, pokaždé se mi vybavila ta první.

Ilona Ročková

Potud tedy poutavé vyprávění paní Ročkové. Nedalo mi 
to a začal jsem pátrat po přesném datu onoho zájezdu. Detektivní 
pátrání to bylo jen do okamžiku, kdy jsem se setkal s panem Jiřím 
Šmídem. On nikoli v roli obecního kronikáře, ale v roli švagra 
brzy věděl. Eliška Placková (dnes Stejskalová) si rovněž dodnes 
pamatuje úžasný zájezd vlakem na Rusalku. Neděle 22. led-
na 1950 jí ani po více než půlstoletí nevymizela z paměti.

To ale stále není všechno. Oslovil jsem slečnu Terezu 
Uhrovou z Borače. Tereza Uhrová i Jiří Šmíd se pustili nezávisle 
na sobě do dalšího pátrání. Oba zjistili vlastně úplně totéž. Jak to 
tedy bylo tehdy s tím vlakem? Zde je výsledek pátrání.

Osobní vlak č. 3536 tažený dvěma lokomotivami jel od 
Nového Města na Moravě. Cestujícími byli převážně lyžaři, sněhu 
bylo tehdy skutečně hodně. A protože situaci asi nejlépe vystihuje 
zápis v kronice obce Doubravník, uvádím (kurzívou) text z kroni-
ky a kresbu malíře a kreslíře pana Stanislava Bělíka.

Výpis z Kroniky obce Doubravník str. 473 - 475
Nehoda vlaku v Doubravníku se stala 22. ledna 1950 

v 18:38 h v kilometru 84,5.
Příčina neštěstí byla pravděpodobně ta, že dvě dlouhé lo-

komotivy, jedoucí vpředu vlaku, se v ohybu těžko vytáčely, vlak 
jel rychle, malá kola sjela z kolejnic a vlak se vyšinul. Následky 
neštěstí byly smutné. Po neustálém pískání vlaku seběhlo se na 
místo mnoho lidí, ale pro velikou páru, vycházející z parních kot-
lů, nebylo dlouho nic vidět. Topič z druhé lokomotivy byl parou 
strašně opařen na celém těle, že z něho i pod šaty visely cáry kůže. 
Strojvůdce první lokomotivy měl přimáčknutou pravou nohu pod 

lokomotivou. Třebaže byl i on na obličeji opařen a ve strašných 
bolestech, jeho první slova byla: „Co je s cestujícími?“ Na jeho 
vyproštění nebylo pomyšlení. Za použití autogenu Josefa Pezlara 
a pomoci některých obětavých občanů přeřezal J. Pezlar železa 
a raněný byl z pod lokomotivy vyproštěn. Ranění z řad cestujících, 
jichž bylo 12 (zlomené nohy a menší úrazy), i topič a strojvůdce 
byli ukládáni v domku paní Julie Špačkové čís. 95, kde jim prv-
ní pomoc poskytl energický lékař z řad lyžařů. Později přijel též 
obvodní lékař z Nedvědice Dr. František Jelínek. První ošetřené 
raněné odvezl místní zvěrolékař Dr. Podedvorný autem do nemoc-
nice v Brně. Ostatní odvezla později záchranná stanice. Ještě před 
půlnocí přijela na místo vyšetřující komise a zástupcové úřadů. 
Pro lyžaře přijel jiný vlak a odvezl je do Brna. I příští dny cestující 
přestupovali od železničního mostu do jiného vlaku na nádraží.

Pomocný vlak, který brzy přijel, měl dlouho mnoho práce. 
Prvně musel připravit koleje pro sjízdnost vlaku. Pro větší bez-
pečnost byly položeny v zátočině dvoje koleje. Byla to těžká práce 
v zimě a mrazu, bez odpočinku. Ve škole byl dělníkům vařen čaj 
a několik dní ho děti na občerstvení dělníkům donášely. Za to ve-
doucí traťmistr František Střelec z Nedvědice poslal škole přípis 
tohoto znění:

 
Správě národní a mateřské školy v Doubravníku.
Při železničním neštěstí, které se událo dne 22. 1. 1950 

vlaku projíždějícím Vaší obcí, poskytli jste nám občerstvení, když 
nevyspalí, hladoví a promrzlí opravovali jsme poškozenou trať. 
Váš soucit k nám se ukázal tehdy, když někteří nás odsuzovali. Za 
tento čin, vykonaný čistě z cítění člověka s člověkem a který patří 
k nejkrásnějším našim vlastnostem, Vám upřímně děkujeme.

V Nedvědici dne 26. ledna 1950 Traťová stavební správa 
Nedvědice: Střelec

 
Pomocný vlak dlouho za pomoci velkých jeřábů vytaho-

val rozmontované lokomotivy. Byla to nezvyklá podívaná pro děti 
i dospělé. Hmotná škoda byla veliká. Ale větší škoda byla na lid-
ských životech. V nemocnici zemřel jeden z raněných cestujících 
a ranění strojvůdce a topič.

Fotokopii pořídil kronikář Lubomír Čech, doslovný opis 
Jiří Šmíd 3. 3. 2016

Tolik tedy „čtení na pokračování“. Všechno začalo nevin-
nou myšlenkou napsat o školních zájezdech do divadla, a co dal-
šího zajímavého se objevilo!

Petr Vejrosta

Havarovaný vlak v kresbě Stanislava Bělíka
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ORGANIZACE SVAZU TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH SE PŘEDSTAVUJE

Dnes Vám představíme jednu z největších společenských 
organizací v Nedvědici. Je to Místní organizace Svazu tělesně po-
stižených Nedvědice, která uspořádala ve čtvrtek 31. března 2016 
v sokolovně svoji výroční schůzi. Zaplněný sál byl dokladem 
jednak velkého počtu členů organizace a současně jejich zájmu 
o zhodnocení uplynulého roku a přípravu programu na rok letošní. 
Na schůzi navazovala odborná přednáška MUDr. Petry Motílkové 
na téma diabetologie, obezitologie a estetická medicína. Na schůzi 
přijali pozvání hosté: předsedkyně Okresního výboru Svazu těles-
ně postižených ze Žďáru nad Sázavou Magda Kubíková, hospo-
dářka okresní organizace Marie Lorencová, starosta městyse Ned-
vědice Ing. Pavel Vejrosta a starosta obce Ujčov Vladislav Mitáš.

Organizace Svazu tělesně postižených Nedvědice má svoji 
dlouhou historii. Prošlo jí velké množství členů a všichni na ko-
lektiv, který se postupně rozrůstal, rádi vzpomínají. Změna názvu 
organizace, v minulosti nazývané Svazem invalidů, na součas-
ný - pobočný spolek Svazu tělesně postižených dle občanského 
zákona č. 89/2012 Sb. nezměnila na činnosti prakticky vůbec 
nic a stejně jako další zdejší spolky se dál hlásí k okresu Žďár 
nad Sázavou. Ke konci roku 2015 měl spolek rovných 90 členů 
z Nedvědice a sousedních obcí.

Organizačně schopný vý-
bor připravuje bohatý program 
s ohledem na zdravotní možnosti 
svých členů. V čele výboru sto-
jí výborný organizátor Lubomír 
Janoušek, kterému pomáhají po-
dle svých nejlepších schopností 
a možností Hana Danielová, Vác-
lav Ondra, Božena Štarhová, He-
lena Drechslerová, Josef Šikula, 
Emilie Zelená, Marie Zemano-
vá, Marta Lukášková z Lískov-
ce a Marie Zemanová z Ujčova. 
V průběhu roku 2015 využívali 
členové rekondičních pobytů jed-
nak v lázních Poděbradech a Lu-
hačovicích, jednak v rekondičním 
zařízení ve Svratce, které zajišťuje 

Okresní výbor Svazu tělesně postižených ve Žďáru nad Sázavou. 
Společně uskutečnili členové vycházku po okrasných zahra-
dách u hradu Pernštejna až k vyhlídce „Maria Laube“, zájezd do 
Znojma s návštěvou kulturních památek, jakými jsou rotunda sva-
té Kateřiny, městské podzemí a znojemský hrad, dva zájezdy na 

divadelní představení, zájezd a výšlap na rozhlednu 
Horní les u Rovečného, besedu o historii Nedvědice 
a společně si zahráli bowling v Bystřici nad Pern-
štejnem. Dobré zkušenosti a zájem členů vedl vý-
bor k navržení plánu společných akcí na rok 2016, 
který je skutečně bohatý: zájezd do divadla v Jihla-
vě, účast na veřejném úklidu okolí Svratky v rám-
ci akce „Ukliďme Česko“, vycházky Heršinkou na 
Kasán a po naučné stezce na hrad Pernštejn na no-
vou Skalní vyhlídku, výlet do bystřického EDENu 
na „Slavnosti slunovratu“, zájezdy do zámku Žleby 
a na „Krásné Vánoce“ do zahradnictví v Šebrově. 
V plánu je přednáška o léčivých bylinách a účast na 
pochodu v rámci „Světového dne diabetu“.

Jen samotný výčet plánovaných akcí, které 
výroční členská schůze schválila, je obdivuhodný 
a výbor si jistě zasloužil vyslovené uznání od ofici-
álních hostů i řadových členů.

Jiří Šmíd

Úklid okolí Svratky
Foto: Miroslav Nahodil 

Nátěr lávky přes Nedvědičku
Foto: Miroslav Nahodil

Zájezd STP do Olomouce v r. 2011
Foto: Andrea Danielová
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ZA KRÁSAMI OKOLÍ NEDVĚDICE

Motto (napsal mi po pochodu jeden účastník): „Ve Věch-
nově jsem potkal Burešovy. Karel pořád něco intenzivně hledal 
v batohu. Ptal jsem se, co hledá. Odpověděl, že hledá něco, co 
by mně udělalo radost, vytáhl oplatku a věnoval mi ji. Tak jsem 
si řekl, že tu štafetu musím poslat dál a dal jsem ji prvnímu dítěti, 
které jsem potkal.“

„Do Nedvědice na pochod? Jasně, přijedeme!“ takto rea-
govali na pozvání mnozí turisté, kteří se pravidelně na pochod Za 
krásami okolí Nedvědice vypravují. A že jich zase přijelo hod-
ně, o tom vypovídají především čísla. Nesmím ale zapomenout, 
že velkou část účastníků tvoří tradičně lidé přímo z Nedvědice 
i nejbližšího okolí. My pořadatelé máme radost z každého, kdo 
přijde ráno do sokolovny k prezentaci, a ještě větší radost máme 

tehdy, když v cíli vidíme spokojenost. Z čeho mohli mít v sobotu 
23. dubna 2016 účastníci pochodu největší radost? Samozřejmě 
každý sám ze svého výkonu, vždyť kdo zvládl zvolenou trasu, ten 
prožil pocit malého vítězství. Člověk splnil cíl, setkal se s kama-
rády, se známými, cestou něco zajímavého uviděl, místy se zadý-
chal, krajina kolem Nedvědice je kopcovitá.

Kolik turistů tedy v sobotu 23. dubna 2016 prošlo (či pro-
jelo na kole) některou trasu? Na pěších trasách 5 km a 8 km 359, 
10 km 340, 23 km 171, 36 km 12 a 50 km 31. Trasy pro cyklisty 
absolvovalo 50 účastníků. Celkem tedy 963 lidí prošlo, či projelo 
na kole některou z tras. V cíli byl pro každého připraven diplom 
(autorkou kresby na diplomu Kristýna Hriadelová), sběratelé ra-
zítek byli také spokojeni. Dřevěnou turistickou známku (autorem 
kresby Petr Čermák) a turistické vizitky nebo nálepky (autorem 
fotografie na tu letošní Zdeněk Krejčí) si zájemci mohli zakoupit 
u stolku informačního centra.

Připravit první ročník (kdysi, tedy na jaře roku 1974), to 
nebylo jen tak. Zkušenosti žádné, něco málo jsem před tím viděl 
v Tišnově, ale protože jsem měl kolem sebe několik kamarádů – 
dětí z turisťáku, šel jsem do toho. A podařilo se! Pořádat ročník 
desátý, dvacátý, to už byla téměř rutina, ale člověk nikdy neví. 
Pochod pro veřejnost je taková soustava neurčitého počtu rov-
nic s počtem neznámých, který počet rovnic rozhodně převyšuje. 
A pořádat letošní ročník, to už bylo teprve náročné, vždyť předpo-
věď počasí uprostřed týdne slibovala na sobotu hodně nepříznivou 
variantu. Ale nakonec to bylo úplně jinak, účastníci si pochva-
lovali nejen počasí, ale i nabídnuté trasy, prostředí v sokolovně, 

Název GOTIKA vznikl spontánně a bez velkého přemýš-
lení. Nejen proto, že se obchod nachází pod nádherným gotickým 
hradem Pernštejnem, ale i proto, že mě odjakživa fascinovala go-
tická architektura - její dechberoucí katedrály, neuvěřitelně ma-
sivní hrady, překrásné sklípkové klenby a mnoho dalších prvků 
typických pro gotiku. Doba středověku je všeobecně vnímána 
víceméně negativně, ale nádhera gotických staveb je jasným dů-
kazem velkého estetického cítění dané doby, mnoho umělců i ar-
chitektů z ní čerpá dodnes.

Moje cesta k otevření obchodu byla dlouhá, vedla od reha-
bilitační profese přes zájem o alternativní způsoby léčení, pořádá-
ní výstav až po vznik Pernštejnského elixíru v roce 2004. Nicmé-
ně 24. 6. 2006 byl provoz zahájen. Před námi byly tehdy Slavnosti 
Pernštejnského panství a s nimi příval návštěvníků, což pro nově 
otevřenou prodejnu znamenalo jistou dávku improvizace, jinými 
slovy křest ohněm.

Díky turisticky strategickému místu jsme byli nuceni im-
provizovat i v oblasti podávání informací. Odměnou nám byly 
podněty a připomínky od kolemjdoucích, které se týkaly našeho 
blízkého okolí i služeb v něm. Jiný úhel pohledu je vždy přínosem 
pro všechny, kteří jej vezmou na vědomí.

Sortiment GOTIKY byl a je široký, ale prioritou byly a zů-
staly regionální výrobky, čaje a bylinky. Přes bylinky se dostává-
me zpět do období gotiky - za vlády Karla IV. byla založena první 
bylinková zahrada, která nakonec svým rozsahem připomínala 
spíš zahradu botanickou. Zahrada dostala jméno po svém zakla-
dateli Angelu z Florencie Hortus Angelicus – Andělská zahrada. 
V roce 1360 pobýval Angelo u dvora a Karel IV. využil jeho nad-
průměrných znalostí z oblasti bylin i rostlin a dal pokyn k založení 
zahrady, která byla v této době první v Evropě.

Milí čtenáři, cílem prodejny GOTIKA bylo a stále je potě-
šit oko, pohladit duši a posílit tělo. Závěrem mi dovolte, abych vás 
pozvala na výstavu, která pro vás bude připravena pod pracovním 
názvem „Můj šálek kávy“ v prodejně GOTIKA v Nedvědici. Tou-
to cestou vám přeji mnoho zdraví, veselou mysl a spoustu radosti.

Na vaši návštěvu se těší Jana Hriadelová

GOTIKA, TAK TROCHU JINÝ OBCHOD
10 LET JSME TU PRO VÁS

Foto: Jana Hriadelová

Foto: Lukáš Voborný
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připravenost občerstvovacích zařízení v Nedvědici i na trasách, 
zejména nově příchozí pak i půvabné scenérie, které u nás nabízí 
každé jaro příroda.

Hodně lidí také zajímá, odkud k nám lidé za turistikou 
přijeli. Kromě místních a turistů z okolí (Žďársko, Novoměst-
sko, Bystřicko, Velkomeziříčsko, Blanensko, Brněnsko) přijeli 
i tentokrát lidé z míst vzdálenějších. Která místa to byla? Jindři-
chův Hradec, Stará Ves u Rýmařova, Česká Lípa, Praha, Havířov, 
Svratka, Kojetín, Svitavy, Rousínov, Dubňany, Hulín, Olomouc, 
Jihlava, Dolní Kounice, Přepeře (u Turnova), Kutná Hora, Do-
mažlice, Kraków (Polsko), Jiřice u Miroslavi, Javoříčko, Husto-
peče u Brna, Unčovice (u Olomouce), Zruč-Senec (Plzeňsko), 
Světlá nad Sázavou, Hostěrádky Rešov, Brankovice. A nesmím 
zapomenout, že pochodu se zúčastnilo několik úplně maličkých 
dětí. Ony o tom nevědí, ale až si jednou přečtou, že byli kdysi 
nejmladšími, třeba budou rády. Letos byli nejmladší Tadeáš Neča 
z Tišnova a Viktorie Štarhová z Nedvědice.

Kde jen mohu, tam děkuji všem, kdo se podíleli na orga-
nizaci pochodu. Někteří se podíleli samozřejmě už na přípravě, 
největší zatížení měli organizátoři v den D samotný. Více než tři 
desítky nás bylo!

Pochod skončil, soustava rovnic našla své hodnoty. Kdesi 
v dáli na horizontu vidím datum 22. 4. 2017.

Petr Vejrosta

Ve Zpravodaji je možné inzerovat za následujících podmínek:
Plošná inzerce, formát:
A4 3.200,– Kč 1/2 A4 1.600,– Kč
1/4 A4 800,– Kč 1/8 A4 400,– Kč
1/16 A4 200,– Kč
Řádková inzerce:
1. řádek (50 znaků) 60,– Kč, další řádky 1,– Kč/1 znak
Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH (21 %).

CENÍK INZERCE

SK PERNŠTEJN NEDVĚDICE – KOPANÁ

Starší žáci 3. 4. 2016

Zleva stojí: Jakub Ťápal, 
Jiří Tomášek, Radek Švest-
ka, Vojtěch Haviger, Pavel 
Vejrosta, Pavel Pokorný, 
Filip Ťápal, Petr Sytař, Jiří 
Mitáš. Dole zleva: Petr 
Sýkora, Jan Sytař, Lukáš 
Dvořáček, Ivan Sedláček, 
Radek Hloušek, Štěpán 
Horák. Vpředu leží: Lukáš 
Batelka. Na snímku chy-
bí: Ondřej Bracek

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Zhruba dvakrát ročně se na radni-
ci koná Vítání občánků. Krátký kulturní 
program se pravidelně opakuje, a tak ani 
v sobotu 30. 4. 2016 nechyběla děvčata 
z Nedvědického pěveckého sboru Pet-
ry Cvrkalové Cvrčci. A které děti byly 
tentokrát přivítány? Pozvánku obdrželi 
rodiče deseti narozených dětí, ale pří-
tomno bylo se svými rodiči pouze osm 
miminek. Mezi nedvědické občany byly 
přivítány tyto děti: Ondřej Dolníček, 
Viktorie Štarhová, Tereza Kaňková, Ra-
dek Kolbábek, Nikola Šikulová, Claudie 
Hurbanová, Jakub Štourač a Adéla Ze-
manová.

Zdena Kincová

Foto: Lukáš Voborný

Foto: Pavel Štarha
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přípravka starší – krajský přebor
V této věkové kategorii jsme vytvořili společné družstvo s AFK Tišnov, kde je 
trenérem Petr Pavlas. Krajský fotbalový svaz eviduje pouze výsledky a nevytvá-
ří tabulku, proto uvádíme alespoň bilanci našeho družstva ke 29. 5. 2016

SK Pernštejn Nedvědice 56 32 3 21 381:351 99

trenéři: Libor Jaroš, Jiří Litoborský, Petr Pavlas

přípravka mladší – krajský přebor
Krajský fotbalový svaz eviduje pouze výsledky a nevytváří tabulku, proto uvádí-
me alespoň bilanci našeho družstva ke 29. 5. 2016

SK Pernštejn Nedvědice 60 26 3 31 251:383 70

trenéři: Radek Hájek, Jaromír Kocourek, Ondřej Suchomel

starší žáci – krajský přebor
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1. FK Humpolec 20 17 2 1 94 : 24 53 + 23

2. FC Žďas Žďár nad Sázavou 20 16 2 2 113 : 39 50 + 20

3. SFK Vrchovina N.Město n.M. 20 14 2 4 98 : 37 44 + 14

4. SK Pernštejn Nedvědice 20 10 4 6 54 : 35 34 +   4

5. TJ Sokol Bedřichov 20 10 3 7 50 : 48 33 0

6. HFK Třebíč 20 9 3 8 75 : 52 30 0

7. FC Chotěboř 20 8 3 9 54 : 48 27 -   3

8. FK Pelhřimov 20 7 1 12 50 : 57 22 -   8

9. Slavoj TKZ Polná 20 6 1 13 32 : 81 19 -   8

10. FK Bohemia Světlá nad Sázavou 20 5 0 15 38 : 113 15 - 15

11. TJ Slavoj Třešť 20 3 2 15 29 : 78 11 - 19

12. SK Huhtamaki Okříšky 20 2 3 15 20 : 95 9 - 21

trenér: Jiří Mitáš
ved. družstva: Pavel Vejrosta

mladší žáci – krajský přebor 
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1. FC Žďas Žďár nad Sázavou 20 19 1 0 101 : 18 58 + 25

2. SFK Vrchovina N.Město n.M. 20 16 0 4 93 : 32 48 + 18

3. FK Pelhřimov 20 15 3 2 81 : 26 48 + 18

4. HFK Třebíč 20 14 1 5 111 : 32 43 + 13

5. FC Chotěboř 20 11 2 7 75 : 40 35 +   5

6. Slavoj TKZ Polná 20 9 0 11 42 : 54 27 0

7. FK Humpolec 20 8 1 11 49 : 55 25 -   5

8. SK Pernštejn Nedvědice 20 8 0 12 60 : 58 24 -   6

9. TJ Slavoj Třešť 20 5 0 15 41 : 59 15 - 15

10. TJ Sokol Bedřichov 20 4 1 15 47 : 88 13 - 20

11. SK Huhtamaki Okříšky 20 4 0 16 41 : 88 12 - 21

12. FK Bohemia Světlá nad Sázavou 20 2 1 17 25 : 216 7 - 23

trenér: Antonín Pivovarčík
ved. družstva: Miroslav Jedlička

muži – okresní přebor
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1. SK Pernštejn Nedvědice 24 17 2 5 55 : 27 53 + 17

2. SK FC Křižanov 24 16 1 7 45 : 30 49 + 13

3. Sokol Bohdalov 24 14 4 6 64 : 38 46 +   7

4. Družstevník Bory 24 14 3 7 68 : 41 45 +   9

5. TJ FC Hamry 24 13 5 6 69 : 33 44 +   8

6. TJ Rozsochy 24 11 8 5 55 : 37 41 +   5

7. TJ Transformátor Počítky 24 10 3 11 49 : 53 33 -   3

8. FO SK Svratka 24 9 3 12 37 : 44 30 -   6

9. Sokol Osová Bítýška 24 9 3 12 44 : 52 30 -   6

10. TJ Nová Ves u N.Města n.M. B 24 9 2 13 39 : 52 29 -   7

11. Sokol Bobrová 24 7 6 11 45 : 45 27 -   9

12. Jiskra Vír 24 5 5 14 38 : 77 20 - 16

13. TJ Věchnov 24 5 4 15 38 : 62 19 - 17

14. TJ Baník Dolní Rožínka 24 2 5 17 40 : 95 11 - 25

trenér: Pavel Fila 
ved. družstva: František Mareš

dorost – krajský přebor
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1. Slovan Kamenice nad Lipou 20 16 3 1 62 : 15 51 + 21

2. FK Humpolec 20 14 4 2 54 : 23 46 + 16

3. TJ Dálnice Speřice 20 13 3 4 66 : 22 42 + 12

4. SK Pernštejn Nedvědice 20 11 4 5 43 : 34 37 +   7

5. Slavoj TKZ Polná 20 10 2 8 49 : 43 32 +   2

6. SK Přibyslav 20 9 0 11 52 : 54 27 -   3

7. SK Telč 20 7 5 8 32 : 34 26 -   4

8. FC Chotěboř 20 7 2 11 43 : 66 23 -   7

9. SK Moravské Budějovice 20 5 5 10 31 : 41 20 - 10

10. FC Náměšť n. Osl.-Vicenice 20 5 2 13 35 : 49 17 - 12

11. TJ Slavoj Třešť 20 5 1 14 31 : 66 16 - 14

12. TJ Slavoj Pacov 20 2 1 17 18 : 69 7 - 23

trenéři: Pavel Procházka, Pavel Juračka 
ved. družstva: Petr Pokorný, Jiří Fabián

Průběžné tabulky jednotlivých družstev ke 29. 5. 2016 - ročník 2015-2016
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