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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou nulté číslo „Nedvědického zpravodaje“, kterým bychom rádi
navázali na tradici vydávání obdobného periodika v sedmdesátých letech minulého století. Vzhledem ke
skutečnosti, že toto nulté číslo je vydáváno velmi narychlo v poměrně hektickém povolebním období, nepovažujeme formu ani název tiskoviny za definitivní. Období do vydání 1.čísla v polovině března 2007 chceme využít na
dopracování vzhledu, formátu, obsahové náplně i názvu periodika do konečné podoby. Další čísla pak plánujeme vydávat vždy čtvrtletně, tedy přibližně v polovině posledního měsíce každého čtvrtletí.
Vydáváním „Zpravodaje“ byla pověřena Kulturní komise Rady městyse Nedvědice. Obsahová náplň není
nijak vymezena ani omezena a všechny náměty nebo přímo příspěvky od místních občanů, spolků či organizací
budou vítány. Rovněž přivítáme návrhy na pojmenování tohoto periodika.
Obnovení tradice vydávání „Zpravodaje“ by mělo přispět ke zlepšení informovanosti občanů o dění v Nedvědici, občané by zde měli mj. nalézt informace o úředních hodinách, ordinačních hodinách, popř. důležité adresy
či telefonní čísla.
Vážení spoluobčané, přesto, že jsem ve funkci starosty jen velmi krátkou dobu a na jakousi obdobu místního
„programového prohlášení“ si spolu s Radou městyse Nedvědice necháme ještě několik týdnů čas, již teď chci
říci, že bych si přál rozhýbat až příliš stojaté vody kulturního, sportovního a společenského života v naší Nedvědici, rád bych zvýšil povědomí spoluobčanů všech generací o historii městyse, zvýšil povědomí vzájemné
sounáležitosti a ve finále jakousi stavovskou hrdost na to, že jsme Nedvědičáci. K dosažení tohoto a samozřejmě i dalších cílů chci využít schopností a chuti do práce mnohých z Vás, kteří máte zájem něco dělat a vadí Vám,
že se Nedvědice v mnoha směrech nachází v poměrně zanedbaném stavu. Prvním krokem bylo personální obsazení všech komisí, které nebylo formální. Všichni členové komisí byli pečlivě vybíráni, jsou to aktivní a pracovití lidé a věřím, že se jejich činnost brzy projeví i směrem k Vám, spoluobčanům.
Závěrem mi dovolte, abych Vám všem popřál příjemné prožití Vánoc, úspěšné vykročení do nového roku a také
hodně zdraví a osobních i pracovních úspěchů.
Ing. Pavel Vejrosta

ZVOLENÍ ČLENOVÉ ZASTUPITELSVA MĚSTYSE
Stanovený počet členů zastupitelstva obce je 15.
Starosta:
Ing. Pavel Vejrosta
tel.: 566 566 131, 728 715 529
e-mail: starosta@nedvedice.cz

SNK-ED

Místostarosta: PhDr. Petr Čermák
tel.: 566 566 790, 724 181 891

KDU-ČSL

Rada městyse:

Ing. Vladimír Dohnal
Ladislav Suda

SNK-ED
SNK-ED

Václav Ondra

KDU-ČSL

Zastupitelstvo:

Lubomír Janoušek
Mgr. Petr Vejrosta
Mgr. Radek Nedoma
Ing. Božena Sedlářová
MUDr. Petr Bohanes

SNK-ED
SNK-ED
KDU-ČSL
KDU-ČSL
ODS

Josef Dočekal
Libor Held
Ing. Ilona Trčková
Eva Čepičková
Antonín Priessnitz

ODS
ODS
ODS
nezávislý
nezávislý

SLOŽENÍ VÝBORŮ A KOMISÍ
Finanční výbor
předseda:
členové:

Ing. Ilona Trčková
Eva Čepičková
Antonín Priessnitz

Kontrolní výbor
předseda:
členové:

Ing. Sedlářová Božena
Soňa Packová
Jiří Hanzlík
Komise životního prostředí
předseda:
Mgr. Petr Vejrosta
členové:
Mgr. Blanka Dračková
Pavel Bracek
MUDr. Bohumíra Hrabálková
Zdena Kincová

Komise sociální, zdravotní a školská
předseda:
Eva Čepičková
členové:
Josef Dočekal
MUDr. Petr Bohanes
Kulturní komise
předseda:
RSDr. Jiří Šmíd
členové:
Antonín Vojta
Jana Hriadelová
Petra Glosr Cvrkalová
Ing. Antonín Špaček

ÚŘAD MĚSTYSE NEDVĚDICE
Úřední hodiny: pondělí 8.00 - 11.30 hod. 12.30 - 17.00 hod.
středa 8.00 - 11.30 hod. 12.30 - 17.00 hod.
Adresa:
Okres:
Kraj:

Úřad městyse Nedvědice, Nedvědice č.p. 42, PSČ 592 62
Brno-venkov
Jihomoravský

http://www.nedvedice.cz
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Fax:
E-mail:
Elektronická podatelna:

00294845
CZ00294845 (městys není plátcem DPH)
GE Money Bank, a.s., číslo účtu 7600326604/0600
566566131
mestys@nedvedice.cz
epodatelna@nedvedice.cz

Personální složení:
Matrika
Věra Karásková
566566132
karaskova@nedvedice.cz
Pokladna, poplatky
Miroslava Štarhová DiS.
566566134
starhova@nedvedice.cz
Evidence obyvatel, finanční a mzdová účtárna
Ing. Jitka Koukolová
566566134
koukolova@nedvedice.cz

MÍSTNÍ POPLATKY NA ROK 2007
bude Úřad městyse Nedvědice vybírat od 8.1.2007.
- za likvidaci domovního odpadu 420,- Kč na osobu
- poplatek za psa 200,- Kč
- KTV 525,- Kč
Nájem hrobového místa je vybírán na dobu 5 let. Cena je stanovena individuálně dle skutečného rozměru hrobu.
Roční cena je 20,- Kč/m2 (4,- Kč nájem hrobového místa, 16,- Kč služby s nájmem spojené)

MĚSTYS NEDVĚDICE
Parlament České republiky stanovil s účinností od 10. října 2006 obec Nedvědici městysem. Toto označení bylo obcím, které v minulosti měly udělena práva městečka, odňato
počátkem padesátých let minulého století.
Dne 17. října 2006 převzali starostové
ustanovených městysů dokument o právu
užívat název městys z rukou předsedy
PS PČR Ing. Miloslava Vlčka. Na fotografii
jsou starostové městysů Tišnovska: zleva
Lomnice – Ing. Milan Vojta, Deblína –
Anna Gruberová, Nedvědice – Josef
Dočekal a Doubravníku – Zdeněk Kundrata.

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY
Patrně jen málokterý z občanů Nedvědice si ještě nevšiml čilého stavebního ruchu, který se již několik měsíců odehrává
na nedvědické sokolovně. Prováděné práce jsou součástí celkové rekonstrukce objektu, který byl postaven v letech 19261928 místní organizací Sokola. Nutno uvést, že objekt sokolovny byl vždy velmi intenzivně využíván, i když v jednotlivých
obdobích k různým účelům. Nejvíce se zde odehrávaly cvičení všech věkových kategorií, hrála se zde divadla, sál sloužil
přibližně třicet roků jako kino, pořádaly se zde plesy, taneční zábavy, apod. Skutečností je, že velmi intenzivnímu využívání
objektu neodpovídala péče o něj. Jedinou větší akcí – opravou objektu - byly práce v 1.polovině 80. let minulého století, kdy
bylo vybudováno ústřední topení, opraveno jeviště, sociální zařízení a provedeny některé další drobné opravy. Objekt však
dále chátral, a tak bylo nutno začít uvažovat o jeho zásadní celkové rekonstrukci. Po několika odkladech k ní bylo přikročeno
v letošním roce. Projektovou dokumentaci zpracoval ing. Vetešník, ve výběrovém řízení na dodavatele stavebních prací
uspěla firma V+K Bystřice nad Pernštejnem.
Bohužel však ze státního rozpočtu byly
získány prostředky přibližně v poloviční
výši, než by bylo třeba na provedení celé
rekonstrukce. Proto byla tato rozdělena
na dvě etapy s tím, že v současné době
probíhá 1.etapa. Její součástí je kompletní oprava střechy, rekonstrukce sociálního zařízení, kompletní výměna oken
a dveří v celém objektu, oprava místnosti
pod pódiem – tzv. pekla s přilehlým skladem a odvedení venkovní vlhkosti,
splaškové a dešťové vody z objektu
a jeho připojení na kanalizaci. Popsané
práce jsou v objemu přibližně 4,5 mil. Kč
s tím, že 1.etapa by měla být zkolaudována do konce letošního roku. Po
ukončení 1.etapy nebudou podmínky pro
užívání sokolovny ideální, ale věřím, že
celková rekonstrukce a uvedení objektu do
stavu odpovídajícímu požadavkům dnešní
doby jistě stojí za trochu nepohodlí.
Další postup rekonstrukce – tedy 2. etapa – se v současné době dopracovává po stránce výkresové dokumentace a její
realizace bude záviset na úspěšnosti našich žádostí o dotace ze státního rozpočtu a rozpočtu Jihomoravského kraje.
Po dokončení rekonstrukce bychom rádi vrátili do sokolovny především kulturní akce, jako např. plesy a divadelní představení, lehké formy tělovýchovných aktivit, jako jsou cvičení při hudbě či cvičení rodičů s dětmi a vůbec kulturní a spolkový
život. Součástí objektu bude i fitcentrum a malá zasedací místnost. Budova bude mít bezbariérový přístup. Umožnění akcí,
které mají na stav vnitřního vybavení spíše devastující účinek, bude rada velmi zvažovat.

KULTURNÍ KOMISE OBČANŮM
Vážení občané, kulturní komise Rady městyse Nedvědice informuje občany o připravované anketě, o jaké kulturní akce
máte zájem. Anketa Vám bude předložena v příštím čísle „Zpravodaje“. Její výsledky by měly pomoci komisi při vytváření
kulturních programů pro Vás, občany Nedvědice a okolí.

KULTURNÍ PROGRAM NA PROSINEC 2006
Tradiční vánoční koncert se uskuteční u obchodního domu 22. prosince v 17 hodin. Vystoupí Bystřická kapela a Nedvědický
pěvecký sbor Petry Cvrkalové – „Cvrčci“. Srdečně zve vedení městyse Nedvědice.

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ V PROSINCI 2006
sobota
neděle
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí

23. XII.
24. XII.
25. XII.
26. XII.
27. XII.
28. XII.
29. XII.
30. XII.
31. XII.
1. I.

14 – 15,30
14 – 15,30
14 – 15,30
14 – 15,30
15 – 17
14 – 15,30
nebruslí se
14 – 15,30
14 – 15,30
14 – 15,30

PROGRAM HOKEJOVÝCH ZÁPASŮ HC NEDVĚDICE – KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽŮ
neděle
čtvrtek
neděle
neděle

7. I.
18. I.
28. I.
4. II.

17 h
18 h
17 h
17 h

Nedvědice – Náměšť nad Oslavou
Nedvědice – Moravské Budějovice
Nedvědice – Boskovice
Nedvědice – Blansko B

PROGRAM HOKEJOVÝCH ZÁPASŮ NEDVĚDICKÉHO DOROSTU – KRAJSKÝ PŘEBOR
neděle
sobota
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle

14. I.
27. I.
4. II.
11. II.
18. II.
25. II.
11. III.

Nedvědice – Telč
Nedvědice – Velké Meziříčí
Nedvědice – Břeclav
Nedvědice – Náměšť nad Oslavou
Nedvědice – Bulldogs Brno
Nedvědice – Hodonín
Nedvědice – Břeclav

MEMORIÁL MILOŠE ČERMÁKA – HOKEJOVÝ TURNAJ
Další ročník Memoriálu Miloše Čermáka se uskuteční na Zimním stadionu Nedvědice v pátek 29. prosince 2006. Do turnaje
jsou přihlášena družstva Šerkovic, Olší, Žďárska a Nedvědického dorostu. Slavnostní zahájení turnaje je v 9 hodin.

ORDINAČNÍ HODINY MUDR. BOHANES PETR V OBDOBÍ MEZI VÁNOČNÍMI SVÁTKY.
středa 27.12.2006
čtvrtek 28.12.2006
pátek 29.12.2006

7,30 - 12,00 hod.
7,30 - 12,00 hod.
7,30 - 12,00 hod.

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA: POLIKLINIKA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
Soboty, neděle a svátky: 9,00 – 21,00 hod.

LÉKÁRNA V NEDVĚDICI V OBDOBÍ MEZI VÁNOČNÍMI SVÁTKY.
středa 27.12.2006
čtvrtek 28.12.2006
pátek 29.12.2006

7,30 - 12,00 hod.
7,30 - 12,00 hod.
7,30 - 12,00 hod.

ZUBNÍ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA V OBDOBÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
23.12.2006
24.12.2006
25.12.2006
26.12.2006

8,00 – 12,00 HOD.

MUDr. Ptáčková Věra , Dolní Rožínka
30.12.2006 MUDr. Bílková Beáta , Žďár nad Sázavou
MUDr. Vorlíčková Eva , Žďár nad Sázavou
MUDr. Kulková Marie , Strážek
MUDr. Bartoš Ondřej , Nové Veselí
31.12.2006 MUDr. Foltanová Jiřina , Žďár nad Sázavou
MUDr. Chromá Marie , Křižanov
MUDr. Žák Jiří , Velké Meziříčí
MUDr. Musilová Irena , Velké Meziříčí
1.1. 2007
MUDr. Burešová Alena , Nové Město na Moravě
MUDr. Přikrylová Marie , Žďár nad Sázavou
MUDr. Jurková Eva , Velké Meziříčí
MUDr. Daňková Eva , Rovečné
MUDr. Přikrylová Monika , Žďár nad Sázavou

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA V NEMOCNICI U SVATÉ ANNY, PEKAŘSKÁ, BRNO.
Všední den od 19,00 – 6,00 hod.
Od pátku 15,00 hod. do pondělí 6,00 hod.

