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Vážení spoluobčané a přátelé Nedvědice a Pernštejna,

časový úsek od vydání minulého čísla Zpravodaje spadá do
období, kdy většina z nás čerpá dovolenou a děti si užívají
zasloužených prázdnin. Mimo jiné je v tomto období nutné
odložit některé práce, postup jiných se zpomalí. Přesto se nám
podařilo dokončit některé rozpracované akce, jiné jsou
připravovány po administrativní stránce. Považuji za vhodné Vás
alespoň o některých z nich informovat.

V měsíci červnu bylo až na drobnosti dokončeno dětské
hřiště. Je potěšitelné, že se především díky sponzorské pomoci
pánů Ing. Vrbky a Ing. Potrusila podařilo dodržet částku 200.000,-Kč,
která byla na realizaci této akce rezervována v rozpočtu městyse.
Oběma jistě patří naše poděkování.

V měsíci červnu rovněž proběhla oprava oplocení okolo
pomníku padlým. Myslím, že oprava se povedla, i u této akce
se víceméně podařilo dodržet rozpočtovanou částku 100.000,- Kč.
Nyní je připravována úprava vnitřní části areálu pomníku tak, aby
byl důstojným místem vzpomínky na naše spoluobčany. Mám
na mysli úpravu zeleně, chodníku, oživení vlastního pomníku,
popř. obnovu písma a v neposlední řadě nasvícení celého areálu.

Tato část bude s největší pravděpodobností realizována v příštím roce.
V období červen – červenec probíhala 1. část oprav na ned-

vědickém hřbitově. Po počátečních obavách z toho, jakým způ-
sobem se má  rozpadající zeď opravit, se domnívám, že se díky
mnohým konzultacím s pracovníky Památkového ústavu v Brně
a také díky výběru firmy  nakonec oprava podařila velmi dobře.
Nepodařilo se nám sice vejít do rozpočtované částky, která
na tuto akci činila 100.000,- Kč, když skutečné náklady se blíží
200.000,- Kč, ale je skutečností, že firma zde odvedla poctivou
práci a u oprav tohoto druhu lze předem jen velmi obtížně
stanovit cenu. V příštím roce bychom chtěli opravu kamenné
části hřbitovní zdi dokončit.

Z dalších akcí bych se rád zmínil o dokončené reklamaci
vozovky na Družstevní ulici, jejíž stav po opravě sice opět není
ideální, ale domnívám se, že je solidní a pravděpodobně
je maximem toho, čeho je dodavatelská firma Korekt schopna.
Z dalších akcí jistě stojí za zmínku vyčištění části koryta
Kovářovského potoka ve Žlíbkách z prostředků Lesů ČR, stavba
autobusové čekárny U Křížku, koncem srpna byla zahájena
1. část rekonstrukce veřejného osvětlení, spočívající ve výměně
světel od křižovatky pod hradem až na konec Pernštejna a dále
ve výměně světel u tenisového kurtu v Benátkách. 

Z akcí, které jsou připravovány, je prioritou kanalizace
zbytku Nedvědice a části Pernštejna. V současné době
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je dokončena projektová dokumentace pro územní řízení,
probíhají jednání týkající se možností financování této akce
a především se vyřizují povolení, potřebná k zahájení územního
řízení, které je jednou z povinných příloh k žádosti o dotace
z prostředků EU. Někteří v průběhu prázdnin jistě zaregistrovali
sepisování nových souhlasů vlastníků soukromých pozemků
s těmi z Vás, přes jejichž pozemky je trasa kanalizace vedena.
Jsem si vědom skutečnosti, že realizace akce takového rozsahu
a vstup stavebních strojů na soukromé pozemky způsobí jistě
četné problémy. Přesto bych chtěl poděkovat Vám všem, kteří jste
již dali písemný souhlas se vstupem na Váš pozemek. Na zbývající,
kteří jste tak dosud neučinili, bych i touto cestou chtěl apelovat,
abyste změnili svůj názor a umožnili svým souhlasem pokračovat
v realizaci akce, kterou Nedvědice i Pernštejn velmi nutně potře-
bují a která zvýší kvalitu našeho života a životního prostředí.

Souběžně s projektem kanalizace je připravován projekt
II. etapy rekonstrukce sokolovny. V současné době již běží
územní a stavební řízení a po jeho vydání bude vybraná agentura
pověřena zpracováním žádosti o dotaci z některého z evropských
fondů (pravděpodobně ROP NUTS 2 Jihovýchod, prioritní osa 3).
Přibližně stejně daleko jsou práce na rozšíření vozovky
za odbočkou do Domků směrem do Klečan a také stavba chod-

níku od kostela ke hřbitovu, spojená s vybudováním parkoviště
pro návštěvníky hřbitova. Probíhají rovněž práce na projektu
rozšíření hřbitova. Zde však narážíme především na dlouhotrva-
jící schvalovací procedury na Pozemkovém fondu ČR. 

Jako samostatný bod jsem si záměrně ponechal nejvýz-
namnější kulturní a společenskou akci na Nedvědicku –
Slavnosti Pernštejnského panství 2007.  Z pohledu návštěvníků
proběhla celá akce podobným způsobem jako v minulých letech
a v podstatě bez větších problémů, a to i díky změně v celkové
organizaci Slavností. Chtěl bych na tomto místě velmi poděkovat
všem, kteří se na přípravě a pořádání akce podíleli a věřím, že
i v dalších letech budou Slavnosti tak významnou a důležitou
událostí našeho mikroregionu. Nelze však nezmínit i skutečnosti,
které radost a uspokojení z průběhu Slavností trochu kazí. Mám
na mysli četné stížnosti občanů, které se týkají především hluku
a nepořádku v Nedvědici v nočních hodinách. Vedení městyse,
které absolvovalo celé Slavnosti letos poprvé, se z jejich průběhu
velmi poučilo, průběžně dochází k jejich vyhodnocování  jak
z pohledu zmíněných stížností, tak z mnoha poznatků od Vás,
občanů a návštěvníků, ale také z poznatků Policie ČR apod.

Závěrem mi dovolte, abych popřál našim dětem úspěšné za-
hájení nového školního roku, nám dospělým hlavně zdraví
a dostatek elánu v pracovním procesu a nám všem ještě alespoň
několik pěkných podzimních dnů, které nám umožní realizovat
naše oblíbené volnočasové aktivity.

Ing. Pavel Vejrosta

SLOVO STAROSTY

V období od uzávěrky posledního čísla Zpravodaje se Rada
městyse Nedvědice (RMN) sešla 9 x a mimo jiné jednala
o následujících záležitostech:
- schválila přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
na Slavnosti Pernštejnského panství 2007 (SPP 2007)

- schválila žádost soukromých osob na pronájem sokolovny
po dobu SPP 2007

- projednala žádosti o prodeje pozemků a doporučila ZMN
řešení – viz Informace z jednání ZMN

- projednala stížnost na vypouštění odpadních vod z RD
č. p. 74 v Nedvědici

- schválila žádost p. J. Špačka, Nedvědice č. 39 o připojení na
veřejnou kanalizaci s podmínkami

- schválila žádost p. M. Bednáře, Nedvědice č. 279 o zřízení
vodovodní přípojky s podmínkami

- pokračovala v jednání o vyřízení reklamace vozovky na ulici
Družstevní

- vzala na vědomí materiál o počtu, stavu a využívání obecních studní
- rozhodla o zadání zpracování žádosti o dotaci z evropských
fondů na II. etapu rekonstrukce sokolovny

- rozhodla o zřízení odběrného místa el. energie ve Žlebě
a o zrušení odběrného místa za MŠ

- průběžně projednávala stav příprav a organizace SPP 2007
- rozhodla o částečném proplacení faktury za pronájem WC
u rybníka po dobu SPP 2007

- schválila žádost o umístění reklamního zařízení
- zamítla žádosti o prominutí poplatků za pronájem areálu
u rybníka a sokolovny po dobu SPP 2007

- zamítla žádosti o opravu územního plánu
- rozhodla o zřízení samostatného odběrného místa el. energie
pro sokolovnu

- rozhodla o přidělení uvolněného bytu na obchodním domě
rodině Prokopových na dobu určitou

- projednala a doporučila ZMN ke schválení novou nájemní
smlouvu na fotbalové hřiště

- průběžně projednávala stav a postup prací při přípravě akce
kanalizace Nedvědice a Pernštejna

- v souvislosti s množícími se stížnostmi průběžně projednávala
neutěšený stav ohledně volného pohybu psů a jejich venčení –
rozhodla o vypracování obecně závazné vyhlášky, která by tuto

problematiku upravovala včetně sankcí za její porušování
- průběžně hledala řešení na likvidaci biologických odpadů na
území Nedvědice a Pernštejna

- opětovně rozhodla doporučit ZMN, aby schválilo stavbu
parkoviště před základní školou

- projednala stížnost občanů Nedvědice na průběh SPP 2007
v areálu u rybníka a jeho okolí

- rozhodla o zadání pro získání nabídek na informační systém
v Nedvědici a na Pernštejně

- projednala nabídky stavebních firem na stavbu dvou garáží
ve dvoře úřadu městyse

- projednala stížnost na provoz ČOV na Pernštejně
- projednala žádost o umístění zpomalovacího prahu
na komunikaci od MEZu do Klečan

- projednala za účasti zástupců HC Nedvědice stav zimního
stadionu a možnosti oprav

- opakovaně projednávala možnost zřízení denního stacionáře
pro zdravotně postižené spoluobčany.

Ing. Pavel Vejrosta

INFORMACE Z JEDNÁNÍ
RADY MĚSTYSE NEDVĚDICE

Oprava oplocení pomníku padlýmOprava oplocení pomníku padlým
Foto: Antonín ŠpačekFoto: Antonín Špaček



3

V pátek 24. 8. 2007 navštívil Nedvědici hejtman Jihomoravského
kraje Ing. Stanislav Juránek s manželkou. Setkání v příjem-
ném prostředí penzionu Barborka  se zúčastnili jeho orga-
nizátorky  paní Zelená a prezidentka svazu obchodu
a cestovního ruchu v ČR paní Pískovská společně se staros-
tou Nedvědice Ing. Vejrostou. Předmětem jednání byla strate-
gie rozvoje cestovního ruchu na Nedvědicku.

SETKÁNÍ S HEJTMANEM

Nadpis by mohl být klidně i „Pernštejn
patřil hasičům“, „Na Pernštejně stovky
příznivců hasičů“ a mnozí by jistě
vymysleli ještě další nadpisy. Kdo přišel
na hrad třetí srpnový víkend 2007, určitě
nelitoval. Hasičská technika sborů
Jihomoravského kraje uchvátila svou
krásou. Lákala však i odborníky, kteří
věci rozumějí, lákala ty, kteří rádi

vzpomínají, protože mezi exponáty bylo
také několik půvabných starých vozidel.
V průběhu soboty i neděle hasiči
postupně předváděli ukázky všeho,
co umějí. Mezi hodně atraktivní patřilo
slaňování z Hranolové věže hradu.

Jak vůbec ke spojení hradu
a hasičů došlo? Vzpomeňme na ne-
šťastný pátek 15. dubna 2005. Hořel

hrad. Hasiči tehdy nezaváhali a uchránili
tak mnoho majetku před mnohem větší
pohromou. Loni chtěli představitelé
hradu Pernštejna a Národního
památkového ústavu hasičům poděkovat
právě letním setkáním na hradě. Loňské
setkání se podařilo, a proto bylo letos
setkání druhé. Lze si jen přát, aby
podobné příjemné a smysluplné akce
byly v naší Nedvědici a na Pernštejně
i nadále.

Petr Vejrosta

HASIČI NA PERNŠTEJNĚ

Milí spoluobčané,
jistě, zvířata máme rádi všichni (nebo skoro všichni).

Mnoho z nás chová nějaké to zvíře i doma. Přinášejí nám ra-
dost, nutí nás k pohybu, který je pro nás lidi nepochybně
prospěšný. Jsou našimi dobrými a věrnými společníky.

My, kteří jsme se rozhodli, že si dopřejeme radost z toho,
že je máme, někdy zapomínáme, že z toho vyplývají i povin-
nosti. To se týká především úklidu exkrementů po našich
psech z veřejných prostranství. A mohlo by to být úplně
jednoduché: na igelitovém sáčku udělat uzel a odhodit
do nejbližší odpadkové nádoby. To je vše, nic víc není třeba.

Jaký bude výsledek, až se takto budou chovat všichni ma-
jitelé psů? Nedvědice bude hezčí, my lidé nebudeme muset
koukat jen pod nohy, abychom nerozšlapávali a dále
neroznášeli to, čím nám psi poznačili cesty po chodnících
i dalších místech. Nebudeme se muset bát, že naše malé děti
budou padat do míst sice měkčích, ale nikoli voňavějších.
Nejde ale jen o dost nepříjemné umazání, jde také o možné
nakažení nějakým parazitem.

Vyzýváme všechny, kterých se tyto řádky týkají, aby
činem projevili kladný vztah k místu, kde žijeme. Ti, kteří již
ve smyslu výzvy konají, jistě pochopí, proč ostatní vyzýváme.

MUDr. Bohumíra Hrabálková,
Mgr. Petr Vejrosta,

komise životního prostředí

MÁME RÁDI ZVÍŘATA …

Od uzávěrky minulého čísla Zpravodaje se uskutečnilo jedno
jednání Zastupitelstva městyse Nedvědice (ZMN).
ZMN č. 5 dne 20. 8. 2007:
- zamítlo žádost p. Škardy, chata č. N24 o prodej části
pozemku (cca 130 m²)

- rozhodlo o podání žádosti na Pozemkový fond o úplatný
převod pozemků o výměře 1.487 m²

- schválilo dodatek č. I ke smlouvě o nájmu nemovitostí
a další spolupráci s HC Nedvědice

- schválilo novou nájemní smlouvu na pozemky fotbalového hřiště
- schválilo rozpočtová opatření č. 2/2007 a 3/2007
- rozhodlo o vybudování parkoviště před základní školou
- schválilo pořízení změny č. I Územního plánu městyse Nedvědice
- vzalo na vědomí zprávu z Rady městyse Nedvědice za před-
chozí období

- uložilo kontrolnímu výboru, aby do 30. 9. 2007 připravil
a předložil do jednání RMN návrh nové vyhlášky o místních
poplatcích a návrh nového ceníku

- vzalo na vědomí zprávy z výborů a komisí.
Pavel Vejrosta

INFORMACE Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA

Setkání s hejtmanemSetkání s hejtmanem
Foto: Jaroslav PšurnýFoto: Jaroslav Pšurný

Foto: Antonín ŠpačekFoto: Antonín Špaček

Foto: Antonín ŠpačekFoto: Antonín Špaček



Slavnosti Pernštejnského panství - slovní spojení, které
by před devíti léty nikomu nic neřeklo. Dnes při jeho
vyslovení zpozorní snad téměř všichni obyvatelé Nedvědice
i blízkého či vzdálenějšího okolí.

Předchůdcem “Slavností“ se staly oslavy 650. výročí první
zmínky o Nedvědici v roce 2000. Šlo tehdy lidovou veselici
v pravém slova smyslu – většina vstupů byla zdarma, případně
za symbolické vstupné. Jelikož se osvědčila, hned v následu-
jícím roce se akce uskutečnily již pod názvem „Slavnosti
Pernštejnského panství“. Rok od roku se „Slavnosti“ postupně
více a více komercializovaly, přesto však dochází k postup-
nému nárůstu počtu účastníků i k rozšiřování programu nejen
na Pernštejně a v Nedvědici, ale i v okolních obcích.

V letošním roce se uskutečnil již 7. ročník pod výše uve-
deným označením. Centrem „Slavností“ byl již tradičně hrad
Pernštejn, který byl čtyři dny v obležení, tentokrát naštěstí
nikoliv Švédů, nýbrž turistů. A bylo na co koukat. Prakticky

na všech nádvořích se něco odehrávalo –
ať už šlo o vojenská ležení s ukázkami
střelby, tržiště řemeslníků a kupců, šer-
mířská představení či máčení nepoc-
tivých kupců. Na pódiu na prvním
nádvoří se několikrát denně odehrávala
různá vystoupení především skupin his-
torického šermu, ale i hudebních
souborů.

Pozadu nezůstala ani Nedvědice.
V areálu u rybníka v režii HC Nedvědice
se postupně vystřídala rozmanitá
hudební, taneční i sportovní vystoupení.
Každý večer byl završen taneční zábavou
s prezentací institucí a firem formou
světelných obrazů. K velmi krásným
akcím zde patřil průvod a rytířský turnaj,
škoda jen, že se nepodařilo alespoň
krátkodobě zastavit dopravu, takže se ry-
tíři proplétali mezi jedoucími automobily.
K vyvrcholení akcí u rybníka patřil

tradiční ohňostroj z hráze rybníka, který je dle mínění většiny
přítomných rok od roku krásnější.

K doprovodným akcím v Nedvědici patřily především
výstavy obrazů, včelařská výstava, výstava železničních mode-
lů, ale i jiné. Pro milovníky historie byla určena přednáška
z dějin třicetileté války, ze sportovních akcí připomeňme
alespoň turnaj v kopané, nohejbalový turnaj či start ultrama-
ratonu. S velkým ohlasem se setkal  sobotní a nedělní příjezd
dvou historických vlaků, tažených parními lokomotivami.

SLAVNOSTI PERNŠTEJNSKÉHO PANSTVÍ
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SPP - Výstava obrazů J. PeřinySPP - Výstava obrazů J. Peřiny
Foto: Antonín ŠpačekFoto: Antonín Špaček

SPP -  Hrad PernštejnSPP -  Hrad Pernštejn
Foto:  Antonín ŠpačekFoto:  Antonín Špaček
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V sobotu s nimi přijelo 950 a v neděli
800 cestujících, přitom v Brně nebylo
možné ani všechny zájemce uspokojit.

Akce probíhaly i v okolí Ned-
vědice, ať již to bylo např. otevření
kostelů v Doubravníku a Černvíře,
den otevřených dveří v Železárnách
ve Štěpánově, sraz příznivců koní
ve Smrčku či výstava v Křížovicích.

Ke zdaru letošních „Slavností“
přispělo i celkem slušné počasí, které
sice v úvodních dvou dnech zahrozilo
deštěm, avšak ve zbývajících dnech si
to bohatě vynahradilo.

Názory na pořádání Slavností
Pernštejnského panství jsou různé.
Někteří kritizují výši vstupného,
značný hluk v centru Nedvědice,
omezení dopravy, problémy s parko-
váním. Někteří kritizují bez zjevného
důvodu jenom proto, aby kritizovali.
Na druhou stranu se jedná o význam-
nou akci s několikaletou tradicí, která
do Nedvědice přivádí čím dál větší
množství návštěvníků a přispívá
k ohromné propagaci městyse
v blízkém i vzdálenějším okolí. Není
možné opomenout ani obrovské
nasazení všech, kteří se na pořádání
„Slavností“ podílejí. Ze strany
návštěvníků jsou slyšet obdivná slova
o tom, že tak rozsáhlou akci by mnohé
i větší obce či města nedokázaly
zorganizovat.

Letošní ročník byl pod heslem sblížení krajů Jihomoravského a Vysočiny, což se vrchovatou měrou podařilo. Nejdůležitější
bylo, že z Nedvědice většina návštěvníků odjížděla spokojených, a již teď se mnozí z nich těší na další ročník. Ať je stejně
úspěšný jako ten letošní!

Antonín Špaček

SPP – Průvod rytířůSPP – Průvod rytířů
Foto: Antonín ŠpačekFoto: Antonín Špaček

SPP – Z areálu u rybníkaSPP – Z areálu u rybníka
Foto:  Petr SedlářFoto:  Petr Sedlář

SPP – Rytířský turnaj v areálu u rybníkaSPP – Rytířský turnaj v areálu u rybníka
Foto:  Petr SedlářFoto:  Petr Sedlář

SPP – Historický vlakSPP – Historický vlak
Foto: Antonín ŠpačekFoto: Antonín Špaček
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V pondělí 18. června 2007 se v kreslírně nedvědické školy
uskutečnilo setkání lidí, kteří mají kladný vztah ke zpěvu
a poezii. Proč? Nedvědický pěvecký sbor Petry Cvrkalové
Cvrčci prožíval slavný den. Byl to den, kdy byl oceněn úspěch,
o kterém četli čtenáři už v červnovém Zpravodaji. První cenou
v celostátní soutěži nakladatelství Fragment o nejlepší prove-
dení operky Karkulka bylo právě setkání s pány Zdeňkem
Svěrákem a Jaroslavem Uhlířem.

Kolem patnácté hodiny zazpívali „Cvrčci“ vedeni
Mgr. Petrou Glosr Cvrkalovou pár písniček publiku, které
očekávalo slavnostní chvíle. Byly to písničky z vlastní tvorby
vedoucí sboru. Zanedlouho už oba umělce kreslírna přivítala
nejen potleskem, ale i dalšími písničkami. Režie se ujal
Zdeněk Svěrák. Kdo zná televizní vánoční hodinu zpěvu,
musel si na ni vzpomenout. Jaroslav Uhlíř oživil piano a dět-
ský sbor zpíval. Přidávali se i lidé v publiku. Písničky, které
jsou všeobecně známy z rozhlasu, televize, CD či zpěvníků,
byly najednou živě spolu s námi. Přítomné publikum se mohlo
přesvědčit o tom, co oba umělce už léta zdobí: skromnost,
jejich citlivý vztah k dětem, smysl pro humor a samozřejmě
i krásné písničky s líbivými melodiemi a srozumitelnými texty.
Následovala autogramiáda a mnozí si možná posteskli,
že setkání nebylo delší nebo že takových setkání není
v Nedvědici více.

Všichni určitě obdivovali účinkující: oba umělce, rovnou
dvacítku členů sboru, jeho vedoucí Petru. Byl to obdiv
skutečně oprávněný. Děti, členové sboru, si ve svém věku
možná ani neuvědomily význam těchto chvil. Ale prožitky
zůstanou ve všech natrvalo. To jsou životní okamžiky, které
člověka formují. Ne slova, ale především činy, prožitky, poc-
tivá a důsledná práce, pochopení jeden druhého, to jsou hod-
noty, které mohou člověka obohatit.

Organizačně se na setkání podíleli členové kulturní
komise. Její předseda Dr. Jiří Šmíd spolu s místostarostou
Dr. Petrem Čermákem poděkovali za obec Petře Glosr
Cvrkalové i dětem za to, že svou činností reprezentují
Nedvědici, propagují ji a jsou také důkazem toho, že i v malé
Nedvědici lze dělat velké věci. Jménem rodičů členů sboru
poděkovali Petře za to, s jakým nasazením a zájmem se dětem
věnuje.

Někteří čtenáři možná nevědí, že Petra Glosr Cvrkalová
je autorkou celé řady melodií i pěkných textů  k písničkám.
Texty jsou příjemné, oslovují vnímavé posluchače. Jeden
z nich jistě zaujme i čtenáře tohoto Zpravodaje.

Petr Vejrosta

KDO PŘIŠEL, NELITOVAL

SPOLEČNÁ             Hudba, text : Petra Glosr Cvrkalová

Ve dnech 28. a 29. července 2007 se na silnici mezi Vírem
a Bystřicí nad Pernštejnem uskutečnil Mezinárodní závod
automobilů do vrchu. Závodu se zúčastnilo více jak 100 závod-
níků rozdělených do tří kategorií: sériové vozy, sportovní vozy
a formule – závodní speciály. Start závodu byl nedaleko
bývalého dětského tábora „Jitřenka“, cíl na vrcholu stoupání.
Depo závodních vozů bylo mezi obcí Vír a startem. Jistě
adrenalinový sport s množstvím nebezpečných situací
na straně jedné a kamarádství a vzájemné respektování
se jezdců a pořadatelů na straně druhé.

Možná jste si položili otázku, proč zařazujeme tento
článek do nedvědického Zpravodaje? Důvodem je, že tento
mezinárodní závod měl s Nedvědicí mnoho společného. Jeho
ředitelem a všude přítomným organizátorem byl nedvědický
občan Radek Kolbábek. Požární a pořadatelskou službu měli
členové Sborů dobrovolných hasičů Nedvědice a Pernštejna
společně s deseti nedvědickými příznivci rychlých kol. 

Organizace tréninků a závodů byla přes složité místní
podmínky bez závad. Jezdci z Maďarska, Slovenska, Polska
a České republiky jistě odjížděli spokojeni, stejně jako
se spokojeně rozcházely stovky diváku.

Jiří Šmíd

VÍRSKÉ SERPENTINYKdo lidskou tvář stále zamyká
před pomocí druhým v nouzi.
Ten srdce má, ale nedýchá,
jen kolem života krouží.

Sám člověk nic nikdy nezmůže,
to z pohádek nejlíp znám.
Když jeden z vás dnes mi pomůže,
už zítra nebude zpívat sám.

Stačí mít jen trochu kuráže,
víc člověk dokáže,
když není na vše sám,
za to já hlavu dávám.

Stačí se jen trochu pousmát,
mít lidi prostě rád.
I když mám jeden hlas,
táhneme za provaz dál,
spolu dál, není král,
ten kdo se veze sám,
není zván, nás nepřeveze
dál, jak sis přál,
víc dokážeme, když máš jen rád.

Foto: Antonín ŠpačekFoto: Antonín Špaček

Foto: Antonín ŠpačekFoto: Antonín Špaček
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V letošním roce se hrad Pernštejn snažil nabídnout místním,
rekreantům z okolí i turistům ze všech koutů světa mimo kla-
sické prohlídky interiérů bohatší kulturní program. Nejvíce po-
zornosti i návštěvníků přilákaly již tradiční Slavnosti
Pernštejnského panství, kdy ve dnech 5. – 8. července i přes
nestálost počasí zavítalo do hradního areálu 14 tisíc návštěvníků.

Další velmi zdařilou akcí, pořádanou na hradě již po-
druhé, byly Dny hasičů na Pernštejně, které navštívilo přes
3,5 tisíce zájemců ze strany laické veřejnosti a nepočítané
množství  hasičů. Za tuto akci patří velké poděkování všem
organizátorům i účastníkům z řad profesionálních a zejména
dobrovolných hasičů, bez jejichž zájmu a aktivity by se nikdy
nemohla uskutečnit. 

Poněkud menší zájem, než jsme očekávali, přitáhly kon-
certy zpěváků a skupin, kterých se během léta uskutečnilo šest
a celkem se jich zúčastnila zhruba tisícovka návštěvníků. Je to
škoda, protože atmosféra na koncertech byla skvělá a s výjimkou
jednoho vystoupení, a to Roberta Křesťana, nám přálo i počasí.

Ve zbývající části roku Vás zveme na tyto akce:
Podzim na Pernštejně

Ve dnech 22. – 30. září budou již tradičně interiéry hradu
vyzdobeny květy a plody podzimu. Tématem letošní výstavy
bude kuchyně a stolování v minulosti, kterým budou
věnovány i další doprovodné akce o víkendech (výstavka
starého nádobí; přednáška Mgr. Marty Sedlákové o stolování;
pečení chleba, koláčů a jiných dobrot v černé kuchyni
a kuchyni služebnictva), ochutnávka čajů a Pernštejnského
elixíru v obřadní síni i zajímavá nabídka občerstvení.     

Zahájení Podzimu na Pernštejně v sobotu 22. září bude
spojeno s 2. ročníkem jarmarku potřebných, na kterém
se budou prodávat výrobky chráněných dílen, stacionářů a ús-
tavů sociální péče pro handicapované děti a mládež. Jarmark
bude doplněn celodenním programem na pódiu na 1. nádvoří.

Výstavu Podzim na Pernštejně můžete navštívit od soboty
22. do neděle 30. září denně mimo pondělí od 9 do 16 hodin.
Vstupné: areál v sobotu 22.9. 20,- Kč, v ostatní dny 10,- Kč;
výstava v interiérech 90,- Kč (dospělí); 70,- Kč (senioři); 50,- Kč

(děti nad 6 let, studenti); výjimečně možno fotografovat
v interiérech za poplatek 50,- Kč.

Na závěr roku 2007 zveme všechny na Vánoce na Pernštejně
o víkendu 15. - 16. prosince od 11 do 17 hodin. Nabídneme
Vám program s vánoční tematikou v obřadní síni a hradní
kapli, Ježíškovu dílnu, prodej vánočního zboží i horkého
občerstvení v exteriérech a interiérech budov okolo paláce.
Součástí akce nejsou prohlídky interiérů paláce! 
Vstupné do areálu 10,- Kč.                                           Eva Škrabalová

STÁTNÍ HRAD PERNŠTEJN

Všímáte si, jak máme na veřejných místech čisto? Určitě
si každý někdy všiml a divil se.

„Jak je toto možné?“
„Kdo jen to sem mohl pohodit?“
„Proč to nezanesli do kontejneru?“

Je to divné, ale přece ten nepořádek musel NĚKDO udělat.
Někdo pohodil plastovou láhev, někdo pohodil krabičku
od cigaret nebo nedopalek, někdo odhodil sáček od svačiny,
někdo pohodil obal od oplatků. Někdo, někdo, někdo. Ano,
někdo z nás. A (zpravidla) někdo jiný po onom někom uklízí.
Proč uklízí? Protože jsou mezi námi lidé, kterým není jedno,
jak to kde vypadá. A tak sbírají. Ani už nenadávají (proč taky
– a komu?), jen sbírají a odnášejí do odpadkových košů nebo
kontejnerů. Zajímavé je sledovat, kde se odpadky povalují.
Kolem obchodů, u laviček, u autobusových zastávek. Tedy
převážně na místech, kde odpadkový koš může každý najít ve
vzdálenosti do 30 metrů. Ano, lenost, pohodlnost, neúcta
k životnímu prostředí, neúcta k práci, pohrdání okolím,
sebestřednost – to všechno nebo jen některou z uvedených
vlastností mají lidé, kteří pohazují odpadky téměř kamkoliv.
A to i přesto, že často jistě sami říkají: „Zase to nikdo neuk-
lidil.“ A jindy třeba: „To je nepořádek, proč to nikdo neuklízí?“

Je to zvláštní. Jsou státy, kde je čisto a není to tím, že by
denně NĚKDO všude uklízel. Je to kázní lidí. Takoví lidé si váží
jeden druhého, váží si sebe sama a ani je nenapadne, že by mohli
odhodit odpadky jinam, než kam patří. A jsou jiné státy, kde je
to podobné jako u nás. Bohužel jsme se v tomto pohledu zařadili
do této druhé skupiny. A to i přesto, že tomu nejsme rádi,
a přesto, že každý z nás by mohl svým přístupem leccos změnit.

Ne, nikdo z nás není dokonalý. A snad to ani nikdo
neočekává. Ale snažit se o to, abychom zbytečně neničili
životní prostředí, tedy prostor, v němž žijeme každý ten svůj
osudem vyměřený čas, to bychom přece jen mohli.

Petr Vejrosta

JEN TAK

V úterý 21. 8. 2007 uspořádala nedvědická organizace
Českého svazu zahrádkářů úspěšný zájezd do krásného města
Litomyšle. Dopoledne se uskutečnila návštěva známých Ovocných
a okrasných školek s.r.o., které hospodaří na výměře 100 ha. Jsou
jednou z největších školek v republice nejen výměrou, ale i sorti-
mentem. Dodávají do mnoha zemí zejména ovocné stromky,
okrasné jehličnany a listnáče, cibuloviny, vřesovištní rostliny,
okrasné trávy, růže, trvalky a skalničky. Velké výstavní a prodejní
plochy nenechaly žádného zahrádkáře bez inspirace, a tak se po
nákupech změnil zcela zaplněný autobus v pojízdnou zahrádku.

Odpoledne byla společná prohlídka renesančního zámku
Litomyšl, v jehož stavebně – historickém vývoji sehráli nám
dobře známí Pernštejnové nejvýznamnější úlohu. K výbor-
nému dojmu z prohlídky napomohl fundovaný průvodce v his-
torickém oblečení z doby Valdštejnů. Ze zámku vedla naše
cesta klášterními zahradami, celým souborem staveb
zapsaných do seznamu světových památek UNESCO. 

Spokojeně jsme odjížděli v podvečer z Litomyšle domů
a děkovali organizátorům zájezdu panu Josefu Opltovi a Marii
Jinkové za vzornou organizaci celého dne.                   Jiří Šmíd

ZÁJEZD DO LITOMYŠLE

Také jste někdy udělali chybu? Že je to samozřejmé?
Samozřejmě, že je to samozřejmé. Člověk dělá chyby, které
mnoho jiných nevidí. Jdu do ledničky pro dvě vajíčka a při-
nesu máslo. Někdo si píše co nakoupit a má na seznamu
sirečki a pyvo. Jasně, že k prvnímu by se leckdo třeba i s úsmě-
vem přihlásil. Sirečki a pyvo už každý nepřizná (ostatně takto
chybujících je přece jen podstatně méně). Pak jsou chyby, na
které už je vidět. A někdy hodně vidět. Lékař udělá chybu
a výsledkem je zhoršení zdravotního stavu pacienta. Učitel
přehlédne v sešitě svého žáka správně vyřešenou úlohu
a chvíli je mezi těmito dvěma nedorozumění. Řidič přehlédne
červenou. Jsou chyby, které lze napravit, jsou však i chyby,
které napravit nelze.

„Za chybu se platí“, říkává se někdy. Ano, udělá-li člověk
chybu, která ovlivní druhé lidi, je dobře se s chybou vyrovnat.
Omluvit se, napravit případnou křivdu, majetkovou škodu.
Každý známe ze svého okolí příklady lidí, kteří toto umějí, ale
možná i příklady lidí, kteří toto neumějí.

Redakci Nedvědického zpravodaje se přihodila velmi ne-
milá věc. V minulém čísle jsme přehlédli u programu Slavností
Pernštejnského panství tiskárnou provedený posun dní. Jak
nás to mrzelo! Ale už se to nedalo napravit. Byla to chyba sice
nepříjemná, ale chyba, která (snad) nikoho nepoškodila,
nikomu neublížila. Omlouváme se za ni a věříme, že chyb ve
Zpravodaji bude co nejméně.                                           Redakce

O ČLOVĚČÍM CHYBOVÁNÍ, 
ANEB OMLOUVÁME SE ČTENÁŘŮM
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Počátky těžby mramorů a jejich opracování na Ned-
vědicku bezesporu souvisí se stavbou hradu Pernštejna, který
je často nazýván hradem „mramorovým“. Těžba mramorů ale
měla několik historických etap, souvisejících s jeho staveb-
ními úpravami. Pro hrad byly využívány především poměrně
velké bloky těžené v „Hradním lomu“ u Smrčku. 

V polovině 16. století již byly v provozu další lomy u Ned-
vědice, dodávající mramory bílé a jemněji zrnité, ale i barevně
zajímavější, než mohl poskytnout „Hradní lom“. Z tohoto období
pochází i nejvýznamnější památka postavená z nedvědického
mramoru - doubravnický kostel Povýšení svatého Kříže (1535-
1557), který je označován jako „mramorový chrám“. V této době
nedvědické mramorové lomy začínají vyrábět náhrobní kameny
významných osobností, se kterými se můžeme setkat v kostele
sv. Jakuba v Brně nebo bazilice sv. Prokopa v Třebíči.

Období baroka považuje leštitelný a poměrně trvanlivý
mramor za jeden z nejvhodnějších stavebních a dekoračních
materiálů. Zájem o nedvědický mramor byl tedy i v 17. a 18.
století, kdy je používán na výzdobu řady staveb v Brně i Vídni.
Jsou dodávány podlahové dlažby pro velké brněnské  kostely.
Jako nejstarší je uváděna mramorová dlažba v kostele sv. Maří
Magdalény na dnešní Masarykově ulici, později dlažba mi-
noritského kostela a původní šachovnicová dlažba katedrál-
ního kostela sv. Petra a Pavla na Petrově, provedená
P. K. Rossim podle smlouvy z roku 1767,
která byla až v letech 1991 – 1992 nahrazena
zahraničním mramorem. Z našeho mra-
moru je i část „Morového sloupu“ na
náměstí Svobody z roku 1679 nebo vstupní
portál Kartuziánského kláštera v Králově Poli.

Krištof Pavel z Lichtensteinu-Kastelkornu,
majitel Pernštejnského panství 1710 – 1793,
pozval z Itálie kameníky pro zpracování
náročných zakázek. Mezi nimi vynikali
Pietro a Antonio Rossi, kteří se v Nedvědici
trvale usadili. Jejich rod vytrval až do
dnešních dnů.

Dalším obdobím, kdy dosahuje použití
nedvědických mramorů ve stavebnictví
vrcholu, je druhá polovina devatenáctého
století. V Nedvědici zakládá kameno-
sochařskou dílnu František Uhlíř v roce
1878 a zpracovává kámen z „Uhlířovy
skály“. Hlavním výrobním programem jsou
pomníky a kříže. Bystřické muzeum vlastní
nabídkový katalog křížů této firmy.

Lom „Ve Žlebě“ má pronajatý brněnská firma Adolfa Loose,
mající dílny jak v Nedvědici, tak v Brně na Giskrově, dnes
Kounicově ulici. Podíl na těžbě a zpracování nedvědických
mramorů má i Loosův společník brněnský kamenosochař
Jan Eduard Tomola (1845-1907), později v letech 1895 – 1905
majitel největšího brněnského kamenosochařství. Nedvědický
mramor se uplatnil v Brně při stavbě Besedního domu
a sousedního Pražákova paláce na dnešní Husově ulici.
Mnoho velkých pomníků z našeho mramoru včetně pomníků
vojenských je na Ústředním a Židovském hřbitově v Brně. 

Po roce 1900 dále narůstala těžba v nedvědických
lomech. Pracovalo v nich tehdy 60 kameníků a vytěžený
mramor ručně zpracovávalo a zčásti upravovalo na řezacích
strojích dalších 40 pracovníků. Největší těžba tehdy byla v
lomu „Ve Žlebě“, kde jako dílovedoucí působili pan Überall

a po něm Karel Rossi (+1929). Lom patřil
firmě Loos – vdova, tedy paní Marii
Loosové, matce světoznámého architekta
Adolfa Loose (1870 – 1933). V Nedvědici
si nechala postavit letní vilu č. p. 104 vedle
zdravotního střediska. 

Že toto období bylo pro mramorové
lomy velmi úspěšné, dokládá i záznam
v nedvědické kronice: „Až do I. světové
války bylo kamenictví pokládáno za jedno
z nejvýnosnějších povolání a odborní pra-
covníci byli dobře placeni. Kameníci pořá-
dali každou zimu Kamenický ples, poslední
v roce 1913“.

Těžbu a zpracování mramoru ovlivnila
hospodářská krize po I. světové válce
a konkurence dováženého mramoru car-
rarského, ale i mramorů jiných. Přesto však
na Nedvědicku pokračovala i mezi válkami,
i když  ve stále menším rozsahu. V roce 1919
převzala obec od firmy Loos lom „Ve Žlebě“
včetně dílen na zpracování. Lom byl vybaven

kolejištěm s plochými vozíky, strojní pilou na mramor, brousicím
a lešticím zařízením a dvěma čelisťovými drtiči. Dílovedoucím
byl František Špaček.

Pracovaly i  další firmy: František Uhlíř, kterou později
převzal pan Vrtěna, Überall, později Černohlávek, Julius
Kudijovský, Hotárek – výroba drtí, Bohumil Cídl a Antonín
Kugler. Z vytěženého mramoru se výrobci snažili prodat
co nejvíce. Odpad ze zpracování kvalitních druhů byl využíván
k výrobě mramorové moučky, drtí do umělého kamene (terazza),

ZE STARÉ NEDVĚDICE: MRAMOROVÉ LOMY

Kameníci u ruční pily – před r. 1913Kameníci u ruční pily – před r. 1913
Z vlastnictví Drahomíry VenosovéZ vlastnictví Drahomíry Venosové

Modernizovaný strojní provoz ve Žlebě – asi r. 1935Modernizovaný strojní provoz ve Žlebě – asi r. 1935
Z archívu Jiřího ŠmídaZ archívu Jiřího Šmída
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jako přísada do huťských procesů v Žele-
zárnách Štěpánov a pro sklárny. Například
sklárna v Kyjově odebírala z Nedvědice
ročně 60 vagónů mletého mramoru.
Speciálně byl využíván modrý mramor na
drobné dekorativní předměty jako těžítka,
stojánky na fotografie a podobně. Přes
všechny snahy ale výroba u jednotlivých
firem postupně končila.

Pro přehlednost uvádím několik
hlavních typů nedvědického mramoru, jak
je zpracovali Dr. Stanislav Houzar
a Dr. Anna Pfeiferová z Moravského muzea
v Brně v článku Nedvědický mramor – výz-
namný dekorační kámen v historii Moravy
(vlastivědný sborník Západní Morava roč.
IX, 2005), ze kterého jsem také při zpraco-
vání tohoto článku o historii těžby a zpra-
cování mramorů vycházel:

• Bílé, vzácněji i slabě
nažloutlé, středně zrnité
mramory jsou nejkvalitnější
– těžené zejména  v lomu
„Ve Žlebě“.
• Bílé až našedlé středně zr-
nité mramory s tmavšími
šmouhami - jde o poměrně
kvalitní a nejhojněji využí-
vaný typ nedvědického
mramoru, např. z „Uhlířovy
skály“. 
• Bílé hrubozrné až středně
zrnité mramory místy se
šedými proužky a zelenými
částicemi, těžitelné ve
velkých blocích. To je typic-
ký mramor z „Hradního
lomu“ u Smrčku.
• Namodralé až zřetelně modré středně zrnité mramory, jež
nelze vylomit ve větších blocích. Tato geologicky mimořádně
cenná lokalita v sousedství bývalého „Liškova včelína“
za domy nad nedvědickým hřbitovem, kterou navštěvovaly
celé generace geologů, byla bezohledně poškozena pracov-
níky Geologického průzkumu Brno.

V šedesátých letech minulého století skončila
mramorová historie Nedvědice úplně. Geologicky ověřené
zásoby na Nedvědicku jsou a kdo ví, zda se jednou k těžbě
naši potomci nevrátí.

Jiří Šmíd

22. - 30. 9. 2007 9 – 16 h Podzim na Pernštejně – výstava
aranžmá z květů a plodů 
podzimu v interiérech hradu

27. - 30. 9. 2007 Výstava obrázků různých
technik Oldřišky Matouškové
a keramiky Martiny Hlouškové
v zasedací síni nedvěd. radnice

13. 10. 2007 17 h Beseda s Michalem Dlouhým –
scénáristou televizního seriálu
„Četnické humoresky“ 
v zasedací síni nedvěd. radnice

21. 10. 2007 16 h Koncert Pěveckého sboru
Masarykovy univerzity Brno
v nedvědickém farním kostele
sv. Kunhuty

Bude upřesněno! Vzpomínkový večer k nedožitým
sedmdesátinám nedvědického 
rodáka, koncertního mistra
Zdeňka Nečesánka

2. 12. 2007 16 h Mikulášské odpoledne
s dětskými hrami v sokolovně,
po němž bude večer slavnostně
rozsvícen vánoční strom
u obchodního domu

15. – 16. 12. 2007 11 – 17 h Vánoce na Pernštejně – pestrý
program  s vánoční tematikou
v obřadní síni, kapli,  exteriérech
a budovách kolem paláce

22. 12. 2007 16 h Dětský muzikál „Sněhulák hledá
Sněhulačku“ v provedení
Nedvědického pěveckého sboru
Petry Cvrkalové – Cvrčci.
Vánoční koncert
Bystřické kapely 

Změna programu vyhrazena
Kulturní komise

PŘIJMĚTE POZVÁNÍ VE IV. ČTVRTLETÍ

Mramorový lom ve Žlebě – asi r. 1935Mramorový lom ve Žlebě – asi r. 1935
Z archívu Jiřího ŠmídaZ archívu Jiřího Šmída

Inzerát z r. 1908
Z archívu Antonína Špačka
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Ne každý dům se může pochlubit, že se v jeho zdech na-
rodil významný člověk. A je jistě důvodem k obdivu, že máme
v Nedvědici dům, ze kterého pochází hned dvě osobnosti,
kterými se může Nedvědice právem pochlubit. Přitom obě
rodiny v tomto domku byly v pronájmu a neměly žádný
příbuzenský vztah. Jak již bylo uvedeno při vzpomínce sto-
letého výročí tovární čtvrti „Domky“, jedná se o dům číslo
popisné 131. Před 85 lety – 18. 10. 1922 se v něm narodil
Oldřich Vašica, významný akademický malíř a grafik.

Před sedmdesáti lety - 1. srpna
1937 se v tomtéž domě narodil
manželům Vlastě a Josefu
Nečesánkovým syn Zdeněk.
Rodiče se přestěhovali do
chudého obecního bytu na
„Staré škole“, která stávala v
sousedství nynějšího penzionu
„Barborka“ a počátkem osm-
desátých let minulého století
musela ustoupit výstavbě sil-
nice k novému mostu přes řeku
Svratku směrem na Štěpánov.
Jeho dětství nebylo jednoduché
a z nevlídného prostředí „Staré
školy“ často utíkal za kamarády
do „Domků“, se kterými proží-
val to pravé klukovské dětství
uřeky Svratky, u sokolovny i v Hoře.

Tím, kdo zřejmě nejvíc
ovlivnil hudebně nadaného
chlapce, byl jeho dědeček
Josef Loukota, který vedl
v městečku vlastní, téměř
rodinnou kapelu. Hrávala v ní
Zdeňkova matka, teta i babička.
Josef Loukota vyučoval ned-
vědickou mládež hru na housle
a pod jeho vedením zvládlo
základy houslových škol
Maláta a Ševčíka mnoho zdej-
ších chlapců a děvčat. Jeho
nejnadanějším žákem však bezesporu byl vlastní vnuk Zdeněk
Nečesánek. Na dědečkovo doporučení byl přijat na soukromé
hodiny u významného brněnského učitele hudby, houslisty
Václava Tvrdoně. Zde také asi byla odstartována příprava na
Zdeňkovu profesionální dráhu houslisty a začaly kroky k jeho
hudební slávě.  Po ukončení nedvědické základní školy je při-
jat na Státní hudební konzervatoř v Brně.

První zmínka o něm v Kronice obce Nedvědice pochází
z roku 1952: „3. května měl v sokolovně patnáctiletý Zdeněk
Nečesánek, žák brněnské státní konzervatoře, houslový kon-
cert. Svou hrou ukázal skvělé nadání. Jeho výkon odměňo-
valo četné obecenstvo hlučným potleskem.“

Jako výborný a uznávaný mladý houslista a violista měl
ale i sklon k určitému furiantství i bohémskému volno-
myšlenkářství. Menší problémy měl již v nedvědické škole,
větší na konzervatoři. Již tím, že při studiích hrával v brněn-

ských kavárnách a vinárnách, což bylo studentům zakázáno,
neměl mezi profesory jen samé přímluvce. Proto studium
konzervatoře musel přerušit a ukončil jej až v roce 1960.
V tomtéž roce je přijat na Janáčkovu akademii muzických
umění v Brně, kterou již bez přerušení dokončil v roce 1965. 

Hrál v mnoha brněnských orchestrech a hudebních
skupinách. Snad nejznámější je ale jeho působení v Brněn-
ském rozhlasovém orchestru lidových nástrojů, v němž byl
primášem. V roce 1997 vydal Český rozhlas Brno DVD pod

názvem „Primáši BROLN
a jejich hity“. V doprovodném
textu píše o něm Jaromír
Nečas: „Zdeněk Nečesánek –
l´enfant terrible s bravurou
střihne populárního Skřivánka
s noblesou Bélu Bartóka.
Rád takto hrával i ve vinárně
U Elišky“. 

Za své interpretační
umění především vážné
hudby, uzavírá Zdeněk dlou-
hodobou oficiální smlouvu
jako koncertní mistr v rakou-
ském Linci. Obdivuhodné
a současně dokladem jeho
nadání je, že získává smlou-
vu ještě ani ne třicetiletý,
a ještě do tehdy ostře sle-
dované západní Evropy.
Legální dlouhodobá smlouva
vypršela a on se nějak za-
pomněl vrátit. 

Další Zdeňkovy osudy
můžeme sledovat jen z kore-
spondence s jeho spolužáky,
kamarády a učiteli. Byli to
především Zdeněk Doubek,
Vilém Bednář, Josef Peterka,
Vladimír Placek a  Leopold
Mazáč. 

V sedmdesátých letech
minulého století odešel

Zdeněk Nečesánek z Lince do Jihoafrické republiky, kde pů-
sobil jako koncertní mistr. Po krátkém pobytu v Německé
spolkové republice se vrátil zpět do Jihoafrické republiky.

Ve své korespondenci na Nedvědici často vzpomíná.
Slibuje, že se mezi spolužáky a přátele přijede podívat.
Zřejmě ale z nějakých důvodů ve skutečnosti nechtěl…

Umírá v jihoafrickém Durbanu 11. 3. 2002.

Podrobný životopis Zdeňka Nečesánka zpracovala
učitelka zdejší pobočky ZUŠ Tišnov Bohuslava Nedomová.

Jiří Šmíd

NEDVĚDICKÉ OSOBNOSTI

Zdeněk Nečesánek, houslový virtuos

Zdeněk Nečesánek – červen 1957Zdeněk Nečesánek – červen 1957
Z archívu rodiny DoubkovýchZ archívu rodiny Doubkových
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Nedávno skončený soutěžní
ročník 2006-2007 lze bezesporu oz-
načit za jeden z nejúspěšnějších
v historii kopané v Nedvědici. Jed-
nak tím, že do pravidelných
soutěží bylo přihlášeno rekord-
ních 5 družstev a také tím, jakých
výsledků ve svých soutěžních
kategoriích dosáhla. Na níže uve-
dených výsledcích měli zásluhu
nejen hráči a trenéři, ale přede-
vším u mládežnických družstev
i většina rodičů, kteří pomáhali
s dopravou k utkáním a u přespol-
ních i na tréninky. Celkově pak
tento soutěžní ročník potvrdil
správnost snahy o práci s vlastní
mládeží.

Přípravka mladší
Toto družstvo měl trenérsky i or-
ganizačně na starosti Jiří Mráz,
kterému především při vedení
tréninků pomáhali někteří
z rodičů. 
Zajímavostí bylo, že členkou tohoto kolektivu byla i jedna dívka.
Konečná tabulka okresního přeboru mladších přípravek:
1. SK Pernštejn Nedvědice 12 10 1 1 62:11 31 (+ 13)
2. SK Bystřice n. P. 12 9 0 3 55:18 27 ( +  9)
3. Sokol Jimramov 12 3 1 8 14:35 10 ( -   8)
4. Žďas Žďár „B“ 12 1 0 11 7:74 3 ( - 15)

Žáci mladší
Vedení družstva se ujali Radek Nedoma a Martin Šikula. O kvalitě
tohoto kolektivu svědčí skutečnost, že pět kluků bylo pravidelně
zváno k utkáním okresního výběru okresu Žďár n. S. Rovněž
za toto družstvo pravidelně nastupovala jedna dívka.
Konečná tabulka okresního přeboru mladších žáků: 
1. SK Pernštejn Nedvědice 10 7 2 1 51:  5 23 (+ 8)
2. Sokol Bobrová 10 5 4 1 32:10 19 (+ 4)
3. Sokol Herálec 10 5 2 3 29:32 17 (+ 2)
4. Sokol Jimramov 10 4 3 3 34:36 15 ( 0 )
5. TJ Bohdalov 10 1 2 7 17:43 5 (-10)
6. SK Ujčov 10 1 1 8 13:50 4 (-11)

Žáci starší
Družstvo starších žáků prošlo celou soutěží velmi suverénně.
Kromě hráčů na tom měli velkou zásluhu trenéři Milan
Neugebauer a František Šibor.
Konečná tabulka okresního přeboru starších žáků:
1. SK Pernštejn Nedvědice 18 14 3 1 49:  7 45 (+ 18)
2. TJ Rozsochy 18 11 1 6 39:28 34 (+   7)
3. Družstevník Bory 18 9 3 6 50:34 30 (+  3)
4. TJ Bohdalov 18 9 1 8 30:26 28 (+  1)
5. Baník Dolní Rožínka 18 9 1 8 39:28 28 (+  1)
6. TJ Nová Ves 18 7 3 8 34:41 24 (-   3)
7. TJ Moravec 18 7 2 9 29:36 23 (-   4)
8. Žďas Žďár B 18 7 1 10 35:49 22 (-  5)
9. MARS Svratka 18 5 3 10 32:43 18 (-   9)
10. TJ Pohledec 18 2 2 14 17:62 8 (-19)

Dorost
Dorostenci bojovali o první místo do posledního kola
a vítězství v okresním přeboru bylo odměnou nejen pro hráče
samotné, ale také pro Milana Neugebauera a Františka
Šibora, kteří chod družstva celou sezónu zajišťovali.

Konečná tabulka okresního přeboru dorostu:
1. SK Pernštejn Nedvědice 22 16 3 3122:  28 51 (+ 18)
2. TJ Pohledec 22 16 3 3 97:  23 51 (+ 18)
3. Jiskra Vír 22 15 1 6 85:  42 46 (+ 13)
4. TJ Jívoví 22 143     5    79:  42   45 (+ 12)
5. Baník Dolní Rožínka 22 12 4 6 64:  39 40 (+   7)
6. TJ Strážek 22 9 5 857:  49   32 (-   1)
7. Družstevník Bory 22 8 3 11 58:  61 27 (-   6)
8. MARS Svratka 22 7 3 12 58:  78 24 (-   9)
9. TJ Březí-Březské 22 5 7 10 41:  47 22 (-  11)
10. TJ Křižanov 22 7 1 13 37:  71 22 (-  11)
11. TJ Věchnov 22 6 1 15 51:116 19 (- 14)
12. Sokol Křoví 22 0 0 22 16:169 0 (- 33)

Muži
Muži i přes několik zaváhání absolvovali velmi dobrou sezónu
a konečné třetí místo bylo odměnou pro všechny hráče
i činovníky. Chod mužstva zajišťovali Antonín Vojta, Pavel
Vejrosta a na podzim i Vratislav Kostelan.
Konečná tabulka okresního přeboru mužů:  
1. Jiskra Měřín 26 22 3 1 98:32 69 (+30)
2. SK Štěpánov 26 17 2 7 94:42 53 (+14)
3. SK Pernštejn Nedvědice 26 15 7 4 59:29 52 (+13)
4. Sokol Rovečné 26 14 4 8 61:39 46 (+  7)
5. Sokol Osová Bítýška 26 13 6 7 48:39 45 (+  6)
6. Družstevník Bory 26 11 3 12 51:44 36 (-   3)
7. Sokol Bobrová 26 10 4 12 57:60 34 (-   5)
8. MARS Svratka 26 9 5 12 51:69 32 (-   7)
9. TJ Jívoví 26 7 9 10 43:56 30 (-   9)
10. Baník Dolní Rožínka 26 8 4 14 45:65 28 (- 11)
11. SK Ujčov 26 7 5 14 46:77 26 (- 13)
12. Sokol Jimramov 26 8 1 17 40:75 25 (- 14)
13. SK Dolní Heřmanice 26 6 3 17 39:71 21 (- 18)
14. TJ Strážek 26 6 2 18 41:75 20 (- 19)

Výbor SK Pernštejn Nedvědice, hráči a činovníci děkují
všem fanouškům za přízeň, kterou nedvědické kopané proje-
vují, a sponzorům za finanční i materiální podporu, bez níž
by sport na naší úrovni nebylo možné provozovat.

Pavel Vejrosta

SK PERNŠTEJN:  SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2006 – 2007

Starší žáci – podzim 2006Starší žáci – podzim 2006
Foto: Stanislav KrejčíFoto: Stanislav Krejčí
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Asociace sport pro všechny (ASPV)
pracuje v Nedvědici od poloviny de-
vadesátých let. Nabízí možnost pravidel-
ného cvičení a využívá prostory školní
tělocvičny i místní sokolovny.
Poděkování patří nejen současným
cvičitelům, ale i těm, kteří věnovali část
svých sil a dovedností zejména dětem,
které cvičební hodiny navštěvovaly.
Pokud máte chuť a zájem, můžete
rozšířit řady cvičících i vy.
Rozvrh cvičení
pro období září 2007  -  duben 2008:
rodiče s dětmi
úterý -  tělocvična ZŠ                 1630 -1730

od 25. září 2007  cvičitelka K. Vejrostová     
žákyně
pátek - tělocvična  ZŠ                 1700 -1900

od  5. října 2007      cvičitelka  P. Čechová
ženy - aerobik
pondělí, čtvrtek -  sokolovna  1900 -2000

od 24. září 2007      cvičitelka L. Císařová

Těšíme se společně na cvičební sezónu!
Libuše Císařová

PRAVIDELNÉ CVIČENÍ
OPĚT ZAČÍNÁ

Rozlosování sezóny 2007-8 krajské ligy mužů
v ledním hokeji

1. kolo, neděle 30. září 2007
Mor. Bud. - Nedvědice - bude odloženo

2. kolo, neděle 7. října 2007
Čechočovice -  Nedvědice 

3. kolo, neděle 14. října 2007
Nedvědice -  Uherský Brod

4. kolo, neděle 21. října 2007
Uherský Ostroh - Nedvědice

5. kolo, neděle 28. října 2007
Nedvědice - Boskovice 

6. kolo, neděle 4. listopadu 2007
Uherské Hradiště - Nedvědice

7. kolo, neděle 11. listopadu 2007
Nedvědice - Bulldogs Brno

8. kolo, neděle 18. listopadu 2007
Vyškov - Nedvědice

9. kolo, čtvrtek 22. listopadu 2007
Nedvědice - Břeclav

10. kolo, neděle 25. listopadu 2007
Blansko “B“ - Nedvědice 

11. kolo, neděle 2. prosince 2007
Nedvědice – Plumlov

12. kolo, čtvrtek 6. prosince 2007
Nedvědice - Mor. Budějovice 

13. kolo, neděle 9. prosince 2007
Nedvědice - Čechočovice

14. kolo, neděle 16. prosince 2007
Uherský Brod - Nedvědice

15. kolo, čtvrtek 20. prosince 2007
Nedvědice – Uherský Ostroh

16. kolo, čtvrtek 3. ledna 2008
Boskovice - Nedvědice 

17. kolo, neděle 6. ledna 2008
Nedvědice - Uherské Hradiště

18. kolo, neděle 13. ledna 2008
Bulldogs Brno - Nedvědice 

19. kolo, neděle 20. ledna 2008
Nedvědice - Vyškov

20. kolo, neděle 27. ledna 2008
Břeclav - Nedvědice

21. kolo, neděle 3. února 2008
Nedvědice - Blansko “B“

22. kolo, neděle 10. února 2008
Plumlov - Nedvědice

Jako 13. soupeř je dodatečně zařazena
Velká Bíteš, o jejím nalosování bude
rozhodnuto později.                     Petr Havíř

HC NEDVĚDICE


