
Vážení spoluobčané,

ve chvíli, kdy jsem začal připravovat svoje příspěvky do čtvrtého
čísla Zpravodaje, jsem si uvědomil, že se letošní rok blíží ke svému zá-
věru, a především to, že uběhl snad ještě rychlejším tempem než ten
loňský. I přesto, že závěr roku je vždy obdobím hodnocení a bilancování,
nebudu Vás v tomto předvánočním čase unavovat množstvím informací,
ale zmíním se pouze o několika projektech z mnoha, kterými se Rada za-
bývá.

Tak především jsme po dvouleté usilovné práci získali územní roz-
hodnutí na stavbu kanalizace (více na jiném místě Zpravodaje). Územní
rozhodnutí bylo vydáno rovněž na akci rozšíření místní komunikace za
odbočkou do Domků spojené se stavbou chodníku. V měsíci záři jsme
získali finanční dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na vypracování
projektové dokumentace na stavbu chodníku od zdravotního střediska
směrem k Pernštejnu včetně stavby dvou dřevěných lávek přes Nedvě-
dičku. Projekční práce již byly zahájeny. Po jejich dokončení v březnu
příštího roku a po získání stavebního povolení budeme hledat možnosti
získání financí na realizaci stavby. Pozornosti mé ani radních není lhos-

tejný také celkově neutěšený stav zimního stadionu. Rada se již před
více jak rokem shodla na tom, že před započetím jakýchkoli oprav je
třeba nejdříve opravit oplocení, aby se zamezilo nekontrolovanému po-
hybu osob v areálu. Proto zastupitelé při projednávání rozpočtu na rok
2008 pamatovali částkou 150.000,- Kč právě na opravu oplocení. K této
částce se podařilo získat ještě třicetitisícovou dotaci z krajského roz-
počtu. Podotýkám, že se jedná o první investici do zimního stadionu z
obecního rozpočtu po mnoha letech, což je jistě výrazem snahy vedení
radnice starat se o všechen obecní majetek, samozřejmě s ohledem na
naše finanční možnosti. Mementem pro všechny je areál bývalého kou-
paliště, který je příkladem toho, jak může dopadnout pěkný areál, když
se o něj nikdo nestará a neinvestuje se alespoň do nejnutnějších oprav.
Na tomto místě je vhodné Vás informovat o skutečnosti, že v měsíci čer-
venci byly definitivně učiněny kroky potřebné k získání koupaliště zpět
do majetku městyse. Následně Rada vyhlásila veřejnou výzvu k před-
kládání záměrů na využití areálu. Do uzávěrky doručili svoji nabídku
čtyři zájemci, s nimiž po prostudování nabídek proběhla osobní jednání.
Cílem je najít co nejrychleji nejlepší řešení na využití areálu, a zastavit
tak jeho další devastaci a nezákonné využívání k různým aktivitám.

Informace o dalších aktivitách ponechám v tomto předvánočním
čase stranou. Považuji však za zajímavé se ještě zmínit o dění v sou-
vislosti s ustavením historické komise Rady. Po schválení plánu práce
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této komise byla následně projednána a schválena smlouva na prove-
dení stavebně historického průzkumu nejstarší části Nedvědice. Ně-
kteří z Vás také zaznamenali návštěvu členů historické komise a
odborných badatelů s žádostí o umožnění vstupu do Vašich domů a je-
jich prohlídku. Všem, kteří jste tuto prohlídku umožnili velmi děkuji.
Věřím, že po nálezech v domku č. p. 35 také v dalších nedvědických do-
mech najdeme historicky zajímavé nálezy, které pomohou doplnit bílá
místa v historii Nedvědice a podpoří skutečnosti, o nichž se po nálezech
v č. p. 35 hovoří. 

V závěru roku bych chtěl na tomto místě poděkovat těm z Vás, kteří
jste se zapojili do činnosti pro naši Nedvědici a také náš Pernštejn. Dě-

kuji všem, kteří obci pomohli radou, finančním darem či jinak, děkuji za-
stupitelům, členům výborů a komisí, děkuji také škole a všem  spole-
čenským, kulturním, sportovním a zájmovým organizacím a
jednotlivcům, kteří reprezentovali Nedvědici ve sportovních kláních, na
kulturních nebo společenských akcích či jakkoli jinak. Všem Vám bez
rozdílu přeji příjemné a klidné prožití vánočních svátků, veselého sil-
vestra a v novém roce především pevné zdraví, hodně štěstí a mnoho
osobních a pracovních úspěchů.

Ing. Pavel Vejrosta

V období od uzávěrky posledního čísla Zpravodaje se Rada měs-
tyse Nedvědice (RMN) sešla 10 x (č. 66 - 75) a mimo jiné jednala 
o následujících záležitostech:

- schválila program každého jednání RMN
- doporučila ZMN schválit koupi pozemku p. č. 149/25 a 149/3 

v k. ú. Nedvědice za cenu 60,- Kč/m²

- doporučila ZMN zveřejnit záměr na prodej pozemku p. č. 675/1 
v k. ú. Nedvědice

- projednávala žádosti některých politických stran na umístění 
billboardů před krajskými volbami

- schválila žádosti ASPV a SK stolní tenis o pronájem sokolovny 
- schválila žádost KČT o souhlas s umístěním znaku městyse 

Nedvědice na propagačních materiálech klubu
- s ředitelem ZŠ a MŠ projednávala aktuální potřeby a přípravu

investičních akcí na rok 2009
- schválila smlouvu na vypracování stavebně historického prů-

zkumu Nedvědice
- vzala na vědomí zprávu starosty o účasti na prezentaci společ-

nosti Eko-kom, zabývající se tříděním odpadu
- vzala na vědomí rozhodnutí odboru školství Krajského úřadu 

o zápisu nejvyššího povoleného počtu dětí v Mateřské škole 
v Nedvědici do školského rejstříku

- schválila smlouvu s Jihomoravským krajem o výpůjčce movitého
majetku

- vzala na vědomí průběžnou informaci starosty o stavu projektu
„Chodník od kostela ke hřbitovu a parkoviště u hřbitova“

- projednala nabídku Lesů ČR na odkoupení pozemků (cest) 
v areálu nádraží ČD a na Nové Čtvrti

- za přítomnosti zpracovatelské firmy projednávala návrhy změn
územního plánu a doporučila ZMN schválit provedení změny č. 2
územního plánu

- rozhodla o protokolární likvidaci nalezených a nevyzvednutých
věcí

- schválila vnitřní směrnice pro školní jídelnu a hospodářskou čin-
nost školní jídelny

- schválila rozpočtové opatření č. 8/2008
- vzala na vědomí informace starosty o účasti na jednání předsed-

nictva Svazu vodovodů a kanalizací ve Žďáře ve věci kanalizace
v Nedvědici

- projednala žádost ČSBS na sdělení termínu kladení věnců k pom-
níku padlým při příležitosti 90. výročí vzniku Československé re-
publiky

- průběžně projednávala žádosti občanů o povolení kácení dřevin
rostoucích mimo les

- vzala na vědomí výpověď nájemní smlouvy MUDr. Pavelkové na
prostory zubní ordinace ve zdravotním středisku ke 31. 12. 2008

- průběžně projednávala situaci ohledně náhrady zubního lékaře
za MUDr. Pavelkovou

- vzala na vědomí vydání územního rozhodnutí na akci „Rozšíření
místní komunikace za odbočkou do Domků“ 

- projednávala žádosti Krajského úřadu o vydání souhlasného sta-
noviska s udělením licence na provozování autobusových linek 
z Bystřice n. P. do Brna

- projednávala stav a budoucnost kabelové televize v Nedvědici
- projednávala návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Nedvědice na rok 2009
- projednala studii stavby nové sportovní haly a vyslovila souhlas

s pokračováním projekčních prací
- rozhodla o zveřejnění výzvy pro předkládání záměrů na využití

areálu bývalého koupaliště v Nedvědici, následně projednala 
předložené záměry a jednala osobně se zájemci

- zrušila členství pí. Kincové v komisi životního prostředí ke dni
13. 10. 2008 z důvodu nepřípustnosti souběhu s pracovním po-
měrem u městyse Nedvědice

- schválila smlouvy na zpracování projektové dokumentace pro sta-
vební řízení na stavbu chodníku od zdravotního střediska k Pern-
štejnu vč. lávek přes Nedvědičku

- zamítla nabídku společnosti LARN Tišnov na zabezpečování slu-
žeb ostrahy

- projednala a doporučila ZMN ke schválení smlouvu o úvěru 
Mikroregionu Pernštejn za účelem předfinancování dotace 
poskytnuté Mikroregionu z ROP Jihovýchod 

- rozhodla o prodeji multikáry
- schválila rozpočtové opatření č. 9/2008
- projednávala neutěšenou dopravní situaci na hlavním průtahu

Nedvědicí a rozhodla vyvolat jednání s DI Policie ČR
- vzala na vědomí oznámení GŘ HZS ČR o nezařazení žádosti o fi-

nanční prostředky na celkovou repasi požárního vozidla Tatra do
rozpočtu na rok 2009. Současně rozhodla o novém podání žádosti
do rozpočtu na rok 2010

- projednala smlouvu se Svazem vodovodů a kanalizaci na úhradu
části nákladů na projektovou dokumentaci na kanalizaci ve výši
170.000,- Kč bez DPH a doporučila schválení smlouvy Zastupi-
telstvu

- schválila doplnění kulturní komise o Mgr. Petru Glosr Cvrkalo-
vou od 1. 1. 2009

- vzala na vědomí průběžnou informaci starosty o činnosti Mikro-
regionu Pernštejn 

- projednala rozpočet městyse Nedvědice na r. 2009
Ing. Pavel Vejrosta

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE NEDVĚDICE

Nové vánoční osvětlení městečka
Foto: Antonín Špaček 
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Od uzávěrky minulého čísla Zpravodaje se uskutečnila dvě jed-
nání Zastupitelstva městyse Nedvědice (ZMN) a to dne 15. 9.
2008 a 27. 10. 2008

ZMN č. 11 dne 15. 9. 2008:
- schválilo program jednání ZMN a ověřovatele zápisu
- schválilo zprávu z Rady městyse za uplynulé období
- schválilo odkoupení pozemku p. č. 149/25 a 149/3 v k. ú. Ned-

vědice za cenu 60,-Kč/m²
- schválilo odkoupení části pozemku p. č. 53/13 a 53/22 v k. ú.

Nedvědice po oddělení geometrickým plánem za cenu 315,-
Kč/m²

- schválilo odkoupení vlastnických podílů pozemku p. č. 53/27 a
53/7 v k. ú. Nedvědice za cenu 1,- Kč/m² 

- schválilo prodej části pozemku p. č. 29/19 a p. č. 30/5 v k. ú. 
Nedvědice o výměře asi 30 m² po oddělení geometrickým plá-
nem za cenu 200,- Kč/m²

- schválilo zveřejnění záměru na odprodej pozemku p. č. 675/1 
v k. ú. Nedvědice

- schválilo odkoupení pozemku p. č. 198/6 a části pozemku p. č.
198/2 v k. ú. Nedvědice po oddělení geometrickým plánem za
cenu 200,-Kč/m²

- schválilo rozpočtová opatření č. 6 a 7/2008
- schválilo vnitroorganizační směrnici „Dotační program“
- schválilo záměr předložit žádost o dotaci do ROP Jihovýchod

na projekt rekonstrukce sokolovny a zajistit vlastní zdroje na fi-
nanční spoluúčast

- zamítlo žádost manželů Jedličkových o změnu územního plánu
- vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulého ZMN
- vzalo na vědomí zprávy z výborů a komisí
- diskutovalo otázky dalšího osudu areálu bývalého koupaliště a

možnost opětovného umístění laviček při cestě k ČOV

ZMN č. 12 dne 27. 10. 2008:
- schválilo program jednání ZMN a ověřovatele zápisu
- schválilo zprávu z Rady městyse za uplynulé období
- schválilo rozpočtová opatření č. 8 a 9/2008
- schválilo pořízení změny č. 2 územního plánu a za osobu odpo-

vědnou za provedení této změny schválilo starostu
- schválilo uzavření smlouvy o úvěru Mikroregionu Pernštejn za

účelem předfinancování projektu „Vyšlápněte si k nám“, na
který Mikroregion Pernštejn obdržel dotaci z ROP Jihovýchod.
Smlouva byla schválena s podmínkami.

- schválilo smlouvu o finanční dotaci z rozpočtu Jihomoravského
kraje ve výši 260.000,- Kč na projektovou dokumentaci cyklo-
stezky vč. lávek přes Nedvědičku od zdravotního střediska 
k Pernštejnu

- vzalo na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení z minulého
ZMN

- vzalo na vědomí zprávy z výborů a komisí

Ing. Pavel Vejrosta

INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Ptáte se, co mají tato dvě slova společného? Zdánlivě nic. V Ned-
vědici však mnoho, neboť se jedná o dvě velké stavby – dva velké
projekty, na jejichž realizaci usilovně pracuje vedení městyse od
svého příchodu na radnici před dvěma roky. I když pohledem

zvenčí se za dva roky nestalo téměř nic, podařilo se v admini-
strativním procesu územního, stavebního a dotačního řízení po-
sunout oba projekty velmi blízko realizaci. Přes průběžné
informace ve Zpravodajích, na veřejných zasedáních Zastupitel-
stva i jinde mně dovolte, abych Vás informoval o průběžném
stavu obou projektů, a zamezil tak některým dezinformacím,
které čas od času po Nedvědici kolují. 

Sokolovna – projekt dokončení rekonstrukce sokolovny je po
projekční stránce připraven a je vydáno platné stavební povo-
lení. Po neúspěšném výsledku naší žádosti o dotaci v 1. výzvě z
ROP Jihovýchod byla podána opakovaná a „vylepšená“ žádost
do 2. výzvy. Vzhledem k tomu, že byl navýšen alokovaný objem
finančních prostředků na dvojnásobek (asi 440 mil. Kč), je i šance
na úspěch naší žádosti vyšší. Výsledek by měl být znám přibližně
v polovině ledna, tak držme všichni palce. Vždyť v roce 100. vý-
ročí založení Sokola v Nedvědici by zásadní investice právě do
celkové rekonstrukce sokolovny měla nejen svoji symboliku, ale
Nedvědice by získala kulturní stánek na úrovni, jaký si jistě za-
slouží.

Kanalizace – u tohoto projektu je další postupnou informací, že
již bylo vydáno tzv. územní rozhodnutí. A to i přesto, že situaci
před jeho vydáním velmi zkomplikoval nový vlastník jednoho z
pozemků ve Žlíbkách tím, že odmítl dát souhlas se vstupem na
pozemek. Jiné řešení bohužel technicky nebylo možné, a tak vý-
sledkem nedohody s ním bylo jediné možné řešení – vyřazení
stoky A-G 2 z projektu a ukončení stoky A-G 1 již u rodinného
domku č. p. 323. Důsledkem tohoto opatření pak bude skuteč-
nost, že několik rodinných domků v zadní části Žlíbků nebude
možné k veřejné kanalizaci připojit. Nyní probíhají výběrová ří-
zení na zpracovatele žádosti o dotaci a zpracovatele projektové
dokumentace pro stavební řízení. V měsíci lednu bude podána
žádost o dotaci z operačního programu životního prostředí. V pří-
padě získání dotace a po absolvování všech předepsaných proce-
dur by v optimálním případě mohla být stavba zahájena ve 4.
čtvrtletí 2009.

Ing. Pavel Vejrosta

SOKOLOVNA A KANALIZACE

Sokolovna
Foto: Antonín Špaček 
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Několik dětí bývalých navíječek z nedvědického MEZu uspořádalo 
zajímavou akci. 12. 7. 2008 uskutečnilo v Černvíře setkání svých
matek s jejich bývalými kolegyněmi.

Prostory pro setkání poskytl pan Jiří Vojta, také bývalý zaměst-
nanec MEZu. Pozvané byly všechny spolupracovnice nad sedmdesát
let. Ze 17 oslovených se 4 spolupracovnice omluvily, 13 ostatních až na
místo dopravil pan Roman Kolbábek. 

Setkání proběhlo v příjemné atmosféře. Vzpomínalo se na léta 
strávená v pracovním kolektivu, na všechny společně prožité radosti 
i strasti, ukazovaly se staré fotografie. Všechny účastnice odcházely 
ze setkání spokojené a vyjadřovaly přesvědčení, že se příští rok ve stej-
ném složení opět sejdou a celou akci zopakují.

Jana Pospíšilová

SETKÁNÍ BÝVALÝCH „MEZAČEK“ Z NAVIJÁRNY

Kulturní komise Rady městyse Nedvědice uspořádala dne 
3. října 2008 zájezd na divadelní představení Sluha dvou pánů 
do Městského divadla Brno. Tato klasická komedie italského autora
Carla Goldoniho patří ke klenotům světového repertoáru. Veselý
příběh s milostnou zápletkou sršel vtipem od prvního vyřknutého
slova až po závěrečné  spadnutí opony. Ironicky vyvracel rčení, že
“nelze sloužit dvěma pánům najednou.“

Celé představení bylo především hereckým koncertem Martina
Havelky v roli sluhy Truffaldina. Na scéně rozpoutal nejen uragán
svého umění hereckého, ale ukázal i své umění žonglérské a cirku-
sácké. Dokázal na hůlce roztočit talíře a vysoko nad hlavou na jed-
nom prstu pak i kufr. Však byl také za svůj precizní výkon
nominován na prestižní cenu Thálie v oblasti činohry.

V dalších rolích jsme viděli Ladislava Koláře, Pavlu Vitázkovou,
Zdeňka Junáka, Michala Nevěčného, Evelínu Kachlířovou, Patrika
Bořeckého, Zdenu Herfortovou nebo Irenu Konvalinovou.

Všichni, kteří se zúčastnili, odcházeli z divadla s úsměvem na
tváři a příjemně naladěni. Myslím, že jinak se ani z Městského di-
vadla Brno odcházet nedá. Divadlo disponuje výjimečným hereckým
souborem, který v činoherní i muzikálové produkci jen těžko nachází
srovnatelnou konkurenci.

Další zájezd na divadelní představení chystá kulturní komise na
únor příštího roku. O jakou inscenaci se bude jednat, se zájemci včas
dozvědí z webových stránek městyse nebo z teletextu.

Kristýna Čermáková

Ordinace zubní lékařky na zdravotním středisku v Nedvědici ukončí svou
činnost k 31. 12. 2008 z důvodu odchodu do starobního důchodu. 

Pro nedostatek zubních lékařů se prozatím nepodařilo získat náhradu.
Ošetření bolestivých a nutných případů zajistí MUDr. Kozák a MUDr. Kozá-
ková v soukromé ordinaci v Bystřici n. P., MUDr. Stalmachová ve Víru, MUDr.
Prášková ve zdravotním středisku v Dolní Rožínce a MUDr. Kulková s dcerou
ve Strážku. Tito lékaři garantují i dokončení rozdělané práce.

Registraci nových pacientů provádí MUDr. Čumplová na poliklinice 
v Bystřici n. P. MUDr. Stalmachová, MUDr. Prášková a MUDr. Kulková při-
jmou po dohodě omezené množství pacientů jako náhradu po pacientech odeš-
lých.

Další možnost registrace je v Brně ve Stomatologickém centru K 11, tel.:
548 424 258, Brno – Židenice, Karáskovo nám. 11 (přibližně 10 minut chůze od
nádraží Brno Židenice) – výhodné především pro dojíždějící do zaměstnání v
Brně.

Pokud si pacienti zajistí konkrétního ošetřujícího lékaře, je možné si vy-
zvednout kartu proti podpisu v zubní ordinaci v Nedvědici do 20. 12. 2008.

Rada městyse Nedvědice nepovažuje toto řešení za konečné a hledá způsob,
jak činnost zubní ordinace v Nedvědici znovu obnovit.

MUDr. Božena Pavelková

ZUBNÍ ORDINACE KONČÍ

SLUHA DVOU PÁNŮ

Prosím čtenáře Nedvědického zpravodaje, aby přijali omluvu za
chybu, které jsme se dopustili v minulém čísle (3/2008) v článku o JUDr.
Karlu Hutařovi. Uvedli jsme, že požár domku byl v roce 1973. Pravda je,
že u Hutařů hořelo 10. ledna 1974 ráno. Zanedlouho tomu bude už 35
roků.

Petr Vejrosta

OPRAVA

Setkání „MEZaček“: Nahoře zleva: Růžena Burýšková,Vlasta Nahodilová, Dana
Peringerová, Marta Dvořáková, Gita Čermáková, Božena Opatřilová 
Dole zleva: Ludmila Humpolíková, Milena Kolbábková, Alžběta Šikulová, Aloi-
sie Marešová, Ludmila Motejlová, Květa Havířová, Vlasta Růžičková

Foto: Jitka Cacková

Martin Havelka
Foto: internetové stránky MD Brno

Dům JUDr. Karla Hutaře před požárem
Archiv rodiny Hutařovy
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V měsíci září schválila Rada městyse Nedvědice koncepci zpracování
historie Nedvědice za pomoci odborníků v oblasti ochrany památek 
s využitím dostupných archivních dokumentů. Základem práce je stavebně
– historický průzkum vytypovaných starých domů v centru městyse 
a v obvodu bývalé tvrze Klečany.

Od října jsme uskutečnili návštěvy některých domů na náměstí a bý-
valého domu MUDr. Jelínka. Ve sklepech byla panem Jaroslavem Sadíl-
kem a Mgr. Ladislavem Pokorným pořízena fotodokumentace, která bude
vyhodnocena, v případě potřeby se přistoupí k zaměření stavebně zajíma-
vých domů. 

Jménem komise rady městyse, jež tuto koncepci připravuje, chceme
poděkovat za vstřícný přístup a ochotu všem vlastníkům, kteří návštěvu
domů umožnili. Průzkumné práce budou pokračovat do poloviny příštího
roku. Informace o postupu průzkumu a nalezených zajímavostech budou
zveřejňovány v dalších číslech Zpravodaje. Jiří Šmíd

STAVEBNĚ-HISTORICKÝ PRŮZKUM NEDVĚDICE

Roste kolem nás dost stromů? Umíme poznat jednotlivé druhy?
Lípu pozná, myslím, každý. Český národní strom patří už po mnoho
generací k životu v naší zemi. S lipami je spojeno mnoho příběhů,
mnoho krásných, ale i mnoho tragických událostí. Některé stromy
připomínají také významná data na-
šeho státu. Takové lípy máme i v Ned-
vědici a na Pernštejně. Však
nedvědickou Lípu svobody, která při-
pomíná vznik samostatné Českoslo-
venské republiky v roce 1918, známe,
myslím, všichni. Pernštejnská Lípa
svobody roste rovněž celých devět 
desetiletí. Od října 2008 roste vedle 
tohoto stromu maličká Lípa pernštejn-
ských hasičů.

Jak vznikl nápad zasadit další 
významný strom? Zrodil se v diskusi 
o stromech na zadním Pernštejně při
letošní březnové brigádě, kdy členové
komise životního prostředí a další 
občané, kterým záleží na čistotě v obci,
sbírali odpadky kolem Nedvědičky.
Tento strom vlastně nahradí pern-

štejnský Strom republiky (1968), který byl loni při kácení okolních
stromů nedopatřením vyvrácen a nebylo mu pomoci. Ve spojitosti 
s letošním devadesátým výročím vzniku Československé republiky
to byl nápad skutečně dobrý. A pak už stačilo jen málo – nápad 

realizovat.
Pernštejnští hasiči upravili

terén, rada městyse Nedvědice schvá-
lila peníze na zakoupení mladé lipky
a v předvečer státního svátku, tedy
27. října 2008, se na místě sešly dvě
desítky občanů, aby byli přítomni 
historickému okamžiku. Starosta
pernštejnských hasičů Jiří Ondráček 
i starosta našeho městyse Ing. Pavel
Vejrosta popřáli lípě mnoho roků ži-
vota. Hasiči, zastupitelé i další občané
si v těch chvílích mohli uvědomit, že 
i zdánlivé maličkosti, jako je třeba za-
sazení stromu, jsou důležité pro život
v obci a také, že spoluvytvářejí naše
životní prostředí.

Petr Vejrosta

LÍPA PERNŠTEJNSKÝCH HASIČŮ

V podvečer v sobotu  dne 18. října 2008 mohli přátelé divadelního
umění zhlédnout v místní sokolovně představení Patříš mi! aneb 
Fernando Krapp mi napsal dopis v nastudování Divadla bez střechy
Vyškov. Komorní inscenaci o osudu dívky - ženy, která se nachází ve
složité životní situaci – v  problematickém vztahu k milujícímu otci,
autoritativnímu, samolibému manželovi a poetickému snílkovi - mi-
lenci. Silný příběh složitého lidského osudu, který se dotýká nás všech,
úžasné herecké výkony a hlavně příjemný kulturní zážitek mohl pro-
žít každý, kdo přišel.

Jednu chybu však představení přece jenom mělo. V hledišti bylo
velice málo diváků. Nedvědičtí občané neměli o toto představení zájem.
Nelze si nevšimnout, že kulturní komise Rady městyse Nedvědice vy-
víjí bohatou činnost. Za dva roky svého působení uspořádala řadu akcí
– pro děti i pro širokou veřejnost. Přesto mnoho lidí říká, že se v Ned-
vědici nic neděje, že oni by se rádi zúčastnili, jen kdyby věděli, že se po-
jede do divadla, že bude výstava ….

Číst přece umíme všichni – plakáty informující o jednotlivých 
akcích jsou vždy téměř ,,na každém rohu“. Dalším zdrojem informací
je náš Zpravodaj, který je doručován do všech domácností. Televize je
také v každé rodině a na ní je jeden kanál vyhrazen teletextu, tytéž
informace lze nalézt i na webových stránkách www.nedvedice.cz. Zatím
nám – chválabohu – funguje také obecní rozhlas a i on o všech akcích
informuje, jen si otevřít okno a poslouchat!

Vraťme se zpátky k výše jmenovanému představení. O jednu 
divadelní hru nemusí mít lidé zájem, ale zdá se, že ten zájem chybí tak
nějak celkově.

Takže, milí Nedvědičáci, probuďte se! Nabídka tu je, sledujte, vy-
bírejte. Kulturní komisi Rady městyse Nedvědice to potěší a její čle-
nové budou rádi připravovat další akce.

Martina Čermáková

O KULTUŘE V NEDVĚDICI

Ve dnech 17. a 18. října 2008 jsme již podruhé měli možnost volit do za-
stupitelstva Jihomoravského kraje. Jaká byla účast voličů v Nedvědici
a komu dali hlas, ukazuje přehledná tabulka:
Počet osob zapsaných do seznamu voličů 1 064
Počet odevzdaných platných hlasů 508 47,74 %

Politická strana, hnutí a koalice Počet hlasů
Česká strana sociálně demokratická 206 41 %
KDU – Československá strana lidová 127 25 %
Komunistická strana Čech a Moravy 86 17 %
Občanská demokratická strana 72 14 %
NEZÁVISLÍ 5 1 %
Strana zelených 5 1 %
DOHODA PRO JIŽNÍ MORAVU 4 1 %
SNK Evropští demokraté 1
Strana zdravého rozumu   1
Sdružení pro republiku – Republikánská strana 1

Volební komise městyse Nedvědice 

KRAJSKÉ VOLBY 2008

Ing. Pavel Vejrosta a Jiří Ondráček
Foto: Pavel Štarha

Patříš mi! aneb Fernando Krapp
mi napsal dopis

Foto: Antonín Špaček
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Budova hradní sýpky vznikla přestavbou a sjednocením vícero star-
ších menších budov, přiložených k ohrazení, krátce po roce 1461.
Zdá se, že stimulem k přestavbě bylo poškození těchto objektů po
velkém požáru okolo roku 1460. Jako sýpka sloužila ve své větší
části až do šedesátých let minulého století. Pro skladování obilí bylo
vyhrazeno podkroví a první patro, přízemí sloužilo jiným hospo-
dářským činnostem. Na začátku 19. století byl kompletně vyměněn
krov a do budovy začaly být vestavovány byty pro úředníky a slu-
žebnictvo. 

V devadesátých letech minulého století začala být „sýpka“ vy-
užívána jako depozitář pro uložení mobiliáře nevyužitého v insta-
laci a byly zahájeny práce na nezbytných opravách krovů a dalších
konstrukcí. Dne 15. dubna roku 2005 došlo k požáru, který zničil
krov a podlahy 1. patra. Přízemí budovy nebylo požárem zasaženo
s výjimkou prostupu užitkového schodiště klenbou (ale ani zde se
požár v přízemí nerozšířil), protečení kleneb a zavlhnutí omítek ve
třech prostorách.

Velkou škodou bylo zničení více než 700 kusů kulturního mobi-
liáře. Velký žár v hlavní místnosti depozitáře nedal šanci na zá-
chranu zde uložených předmětů, z okrajových prostor, již
napadených plameny, se podařilo hasičům a pracovníkům správy
hradu vynosit všechny předměty bez poškození. Vzhledem k per-
fektní evidenci mohla správa hradu záhy specifikovat zničené před-
měty a jejich seznam s přesnými popisy předat pro kontrolu Policii
ČR. Bohužel nezodpovědný přístup některých médií a laciná 
senzacechtivost daly prostor spekulativním teoriím o krádežích a
záměrném žhářství, ačkoli vyšetřování záměrné zapálení vyloučilo. 

Po požáru byl objekt co nejdříve zabezpečen provizorní střechou,
střecha čtvrté brány byla první částí obnovenou do původní podoby,
a to se zachováním některých původních prvků konstrukce.

Vzhledem k tomu, že vláda ČR schválila mimořádný příspěvek
na obnovu ve výši 24 milionů Kč, Jihomoravský kraj poskytl vel-
korysý dar ve výši 6,6 milionů Kč a více než čestnou sumu poskytly
dary soukromých osob, ale i obcí a různých občanských organizací
a firem, začala obnova objektu již v roce 2006. Samotná obnova stře-
chy byla dokončena v roce 2007. Jelikož konstrukce byly dříve peč-
livě zaměřeny, byla střecha obnovena jako replika původního stavu.

Tím však rekonstrukce nebyla ukončena. Jejím výsledkem mělo
být i zlepšení jinak celkově původně (před požárem) nepříliš dob-
rého technického stavu budovy tak, aby mohla být i nově využívána

jak přímo správou hradu, tak zejména návštěvníky hradu.
V rámci rekonstrukce tedy byla provedena sanace statiky bu-

dovy, historických, zejména původních gotických omítek, byly opra-
veny či znovu vyrobeny stolařské prvky, nataženy inženýrské sítě,
byla přivedena voda, napojena kanalizace. Sýpka má moderní pro-
tipožární zařízení, požární hlásiče, hydranty apod. Součástí akce se
navíc stalo vybudování požárního suchovodu na 4. a 5. nádvoří, vy-
užívajícího obrovské zásoby vody ve středověké cisterně pod hrad-
ním palácem a umožňujícího rychlý hasební zásah zejména 

v bezprostředním okolí paláce, ale
i jinde na hradě.

Na návrh správy hradu bylo
rozhodnuto, že v prostorách sýpky
samotné (1. patro) vznikne víceú-
čelový sál s hygienickým zázemím
a přilehlým menším sálkem, v
další části sklad a depozitář, v pří-
zemí pak kanceláře a zejména pro-
dejní a expoziční prostory. Budova
tak bude na rozdíl od dřívějšího
stavu zhruba ze tří čtvrtin přís-
tupná veřejnosti.

Ukončení prací bylo napláno-
váno na konec roku 2008. Bohužel
v tomto roce došlo ke snížení výše
přidělovaných financí, nicméně po
dohodě s vedením NPÚ a zejména
díky ochotě dodavatele se podařilo
soustředit zbylé prostředky tak, že
byla dokončena a do užívání pře-
dána stěžejní část budovy - víceú-
čelový sál se zázemím. Tento byl
slavnostně otevřen hejtmanem Ji-
homoravského kraje Stanislavem
Juránkem 19. září 2008. Od té
doby se zde konaly již dvě ko-

merční akce a tradiční předvánoční trh na Pernštejně s doprovod-
ným programem.

Podobně bude sál využíván i nadále, tj. pro rozličné akce jako
výstavy, koncerty apod., ale i pro komerční pronájmy, včetně ob-
čanských sňatků ve spolupráci s obcí. Další části budovy, již výše
zmíněné, jsou v takovém stádiu rozpracovanosti, že by měly být do-
končeny v roce 2009. Správa hradu doufá, že se tak stane nejpozději
do Slavností pernštejnského panství.

Sýpka, která kdysi vznikla pravděpodobně jako důsledek po-
žáru, tak po jiném požáru povstala skutečně z popela a přidává
hradu Pernštejnu další dimenzi.

Zdeněk Jakub Škrabal, kastelán

HRADNÍ SÝPKA NA PERNŠTEJNĚ

Slavnostní otevření hradní sýpky
Foto:  Antonín Špaček

Víceúčelový sál v budově sýpky
Foto:  Antonín Špaček ml.
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V dnešní uspěchané době je kladen velký důraz na stmelování
žákovských kolektivů a týmové zážitky. Naše škola se rozhodla
připravit svým žákům na pátek 17. října projektový den „Napříč
školou“. Jeho cílem byla prevence šikany mezi žáky. 

Všechny děti z 1. – 9. ročníku se předem vylosovaly do sku-
pin. Tak se utvořily věkově i intelektově různorodé kolektivy.
Během pátečního dopoledne se děti ve skupinách vzájemně po-
znávaly, pomáhaly si a komunikovaly při plnění nejrůznějších
úkolů a při pestrých činnostech, které pro ně učitelé celý měsíc

dopředu vymýšleli a připravovali. Vždyť ono není zrovna jedno-
duché zaujmout dnešní děti od šesti do patnácti let. Témata v
jednotlivých skupinách byla opravdu pestrá: třídění odpadů, les
a jeho ochrana, výroba draka, hudba, literatura, angličtina, dě-
jiny středověku, výtvarné činnosti, přírodověda a další aktivity
a hry, při kterých museli žáci navzájem spolupracovat. V někte-
rých skupinách žáci spolupracovali dobře, někde to šlo hůře –
záleželo na složení skupiny, ale i na promyšlenosti práce učite-
lem a na zadání úkolů. Děti tak měly možnost prožít to, co se
učí, získaly mnoho informací nenásilnou formou a mohly využít
řady praktických dovedností.

Tento celoškolní projekt navázal na projektový den „Hudba“,
který u nás proběhl v loňském školním roce. Jelikož se i na pro-
jekt  Napříč školou sešly většinou kladné ohlasy, a to jak ze
strany žáků, tak i učitelů, budeme uvažovat o tom, že se podobné
akce natrvalo začlení do práce naší školy.

Na závěr jsem vybrala ještě pár ohlasů našich žáků:
„Všechno se nám líbilo.“ „ Byla to sranda.“ „Byla tady spousta
legrace.“ „Nejvíce se mi líbilo, že jsme mohli pracovat dohro-
mady.“ „Seznámili jsme se s dětmi, které jsme ještě neznali.“
,,Bylo to krátké.“ „Dobrý program.“ „ Vadil mně nedostatek sluš-
ného chování některých kamarádů.“ „ Líbilo se mi to, že znám
nové lidi a byla to docela sranda.“ „ Nejvíce mě bavilo to, že jsme
se alespoň trošku naučili pracovat s mrňatama.“

Jana Tomanová

NAPŘÍČ ŠKOLOU

Ve dnech 10. - 16. listopadu se v ne-
tradičních prostorách nedvědické
radnice konala výstava vánočních a
silvestrovských dekorací paní Cink
Jany Přidálkové. Přijít se inspirovat
a načerpat vánoční atmosféru ještě
před začátkem adventu mohl úplně
každý. Všichni, kdo zavítali na vý-
stavu, obdivovali nádherné květi-
nové vazby, adventní věnce a svícny.
Děti si mohly zatočit s krásně na-
zdobeným deštníkem nebo tančícím
stromem.

Na každém vystaveném kousku
bylo vidět, že byl tvořen s láskou a
obrovskou chutí. Perfektní byl
nápad s vyrobením perníkového stromu, přitom poděkování
patří všem, kteří perníčky upekli, nazdobili a přinesli. Strom je
umístěn až do konce roku 2008 v cukrárně Milena.

Díky Janě Přidálkové, která všechnu tu nádheru vytvořila,
mnozí také zjistili, jakou krásnou místnost s  křížovou klenbou
(doposud sloužící jako garáž) skrývá naše radnice. Výstava se 
setkala se vřelým ohlasem nejen u občanů Nedvědice, ale i u 
návštěvníků z širokého okolí. Janě Přidálkové patří velký obdiv
za krásné navození vánoční nálady a pohlazení na duši. 

Kristýna Čermáková

Ve dnech 10. až 16. 11. 2008 ve spolupráci s kulturní komisí měs-
tyse Nedvědice uspořádala moje maličkost Cink Jana Přidálková
"Vánoce s Cink". Byl to vlastně velmi troufalý pokus o vánoční
výstavu v bočních  prostorách nedvědické radnice, které dopo-
sud sloužily jako garáž. Místnost má překrásné stropní klenby a
díky svým výklenkům ve zdech je pro mne neodolatelnou. Znáte
to, když chcete mít něco naprosto dokonalé, tak to prostě nemůže
vyjít. A proto doufám, že přes moji neschopnost udělat výstavu
dokonalou se mi povedlo ukázat krásné prostory nedvědické rad-
nice alespoň důstojně. Všem, kteří byli nápomocni, všem, jež vy-
šetřili ze svého jistě nabitého programu trochu času a přišli,
zvláště pak dětem, jejichž úsměv a rozzářené oči mi byly tou nej-

větší odměnou, a v neposlední řadě všem, kteří se podíleli na vy-
pěstování perníkového stromu, Vám všem patří můj velký dík. 

Vaše Cink Jana Přidálková

VÁNOCE S CINK

Provozovatel kabelové televize v Nedvědici firma 3C spol. s r.o.
Brno poskytla stručné informace o stavu kabelových rozvodů a vysíla-
ného televizního signálu ve vazbě na digitalizaci televizního vysílání.
Informace hovoří o tom, že převod digitálního signálu na analogový se
děje na zařízení umístěném na budově radnice. Odtud již je po Nedvě-
dici šířen analogový signál, což pro účastníky kabelové televize zna-
mená, že si nemusejí pořizovat tzv. set top boxy a i po plné digitalizaci
televizního vysílání mohou přijímat signál tak jako dosud. 

Občané si mohou naladit na svých televizních přijímačích následu-
jící programy: ČT 1, ČT 2, Nova, Prima, ČT 4 sport, ČT 24, Markíza,
Spektrum, Noe, Eurosport, Óčko, Viva. V průběhu prosince bude trvale
instalován program STV 1 místo programu Viva. Případné požadavky
na příjem dalších programů je možné zajistit pouze za předpokladu zvý-
šení ročního poplatku za připojení KTV pro její účastníky.

za provozovatele KTV společnost 3C spol. s r.o. Augustin Ondra

KABELOVÁ TELEVIZE A DIGITALIZACE 

Foto: Antonín Špaček
Jana Přidálková

Foto: Antonín Špaček

Foto:  Eva Kubíková
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Rok 1972 byl pro zdejší
hokej kritický. Stále
rostl počet těch, kteří
chtěli ze soutěže od-
stoupit a prakticky ho-
kejovou tradici
ukončit. Nejaktivnější
členové výboru se ne-
chtěli s touto myšlen-
kou smířit a na všech
možných úrovních hle-
dali podporu pro posta-
vení umělé ledové
plochy.

V průběhu roku se
podařilo zajistit pro-
jektovou dokumentaci
a okresní národní
výbor po velkém vá-
hání vydal stavební po-
volení. Předsedou
oddílu ledního hokeje

je v té době Oldřich Štarha a pro postavení stadionu je jmeno-
vána komise ve složení: Ladislav Štěpánek, Stanislav Navrátil
st., Vladimír Dufek, František Svoboda a Jiří Pri-
essnitz. Patronaci převzal závod MEZ Nedvědice.

Do práce se zapojila téměř celá Nedvědice, pomoc
přišla i z okolních tělovýchovných jednot. Za osm
měsíců bylo odpracováno 18 000 brigádnických
hodin včetně dodávky chladících kompresorů z
ČKD Choceň. Stavba byla postavena formou akce
„Z“ (uhrazeny byly dodávky materiálu a odborné
práce) v hodnotě 1,5 milionu korun. Stadion byl
slavnostně otevřen 17. listopadu 1974 programem
krasobruslařského oddílu Stadionu Brno a přátel-
ským zápasem Spartaku Nedvědice a Rudé hvězdy
Znojmo. Nedvědice se při počtu 1 400 obyvatel stala
nejmenší obcí Československa s umělou ledovou
plochou.

Na umělém ledu se od počátku domácím hoke-
jistům dařilo. Do celomoravské hokejové divize byla
zařazena tato mužstva: Baník Ostrava, Nový Jičín,
Studénka, Valašské Meziříčí, Slávia Kroměříž, Dy-
namo Jihlava, Žďas Žďár nad Sázavou a Spartak
Nedvědice. Po dvou letech byla celomoravská divize
zrušena a vytvořen krajský přebor. V tomto přeboru
hrál Spartak Nedvědice mnoho roků se soupeři:
Spartak Třebíč, TJ Prostějov, Baník Hodonín, VTJ
Hodonín, Uherský Brod, Slávia Kroměříž, Spartak

Jihlava, Metra Blansko, TJ Vyškov, Jiskra Náměšť a TJ Plumlov.
Postavení Spartaku v závěrečné tabulce bylo vždy velmi dobré. 

Zimní stadion v Nedvědici se stal pro celé okolí od Tišnova až
k Novému Městu na Moravě místem setkávání hráčů všech vě-
kových kategorií, fanoušků a dětí při veřejném bruslení. Na ledě
se odehrávaly turnaje žáků, dorostenců i seniorů. Hostovala zde
ligová mužstva jako Kometa Brno, Dukla Jihlava a České Bu-
dějovice. Představily se i zahraniční hokejové celky z německého
Altenau, polské Lodže a švýcarské Ženevy. 

Pro srovnání je nutno uvést, že v letech výstavby zimního sta-
dionu (1973 - 1974) měla TJ Spartak 282 členů. Po roce 1989 se
začaly v nedvědickém Spartaku projevovat snahy oddílů o osa-
mostatnění. Postupně vystupují turisté, lyžaři, fotbalisté a zá-
kladní tělovýchova. Pod názvem Spartak tak reprezentuje
Nedvědici (a velmi dobře) jen oddíl ledního hokeje. Ale i zde byla
nutná transformace, a proto 5. listopadu 1997 vzniká HC 
Nedvědice, který úspěšně pokračuje v tradici. Nové ekonomické
podmínky si vyžádaly zcela jiný přístup k systému financování
ledního hokeje. Vedle příspěvku obce na elektrickou energii,
který byl zakotven v roce 1974 ve smlouvě při uvedení zimního
stadionu do provozu, se HC opírá o sponzorskou pomoc přede-
vším Železáren Štěpánov a MEZ Nedvědice. Sponzorskými dary
přispívají další firmy a jednotlivci.

V osmdesátých letech tvoří výbor oddílu ledního hokeje tito
obětaví pánové: předseda -  Zdeněk Máša, místopředseda – Fran-
tišek Flígl, tajemník - Karel Strážnický, hospodář – Miroslav
Smetana a členové Jaroslav Knoflíček, Miloš Neča a Oldřich
Štarha. Vedoucím I. mužstva je František Mareš, vedoucím do-
rostu Stanislav Pokorný a trenérem Miloš Čermák.  Právě Miloš
Čermák patří mezi legendy nedvědického hokeje. Svou obětavou
prací a výbornými organizačními schopnostmi dokázal posunout
úroveň nedvědického hokeje významným způsobem.

Za největší úspěchy možno považovat sezonu 1996 – 1997,
kdy se Nedvědice stala přeborníkem kraje a zvítězila v kvalifi-
kaci o II. ligu nad Kopřivnicí, a o rok později sezonu 1997 – 1998,
kdy se znovu stala přeborníkem kraje a vítězem kvalifikace o II.
ligu nad HC Prospekta Praha. Úspěšná byla sezona 2004 – 2005,
kdy se HC Nedvědice stala vítězem krajského přeboru jižní Mo-
ravy a Zlínska. Sestava vítězného družstva: Karel Tuháček,  Jan
Gajda, Daniel Stanček, David Gratz, Josef Dufek, Jiří Touš, Ja-
roslav Jurek, Radim Špondr, Michal Řehůřek, Jindřich Vacek,

70 LET LEDNÍHO HOKEJE V NEDVĚDICI (2. část)

Znak HC Nedvědice

Jeden z nejznámějších útoků šedesátých
let. Zleva Libor Held, Karel Strážnický a

Zdeněk Doubek
Archiv HC Nedvědice      

Spartak Nedvědice 1977-78        
Stojící zleva: Vladimír Jakeš, Josef Šimek, Antonín Čepička, Zdeněk Doubek, Miroslav
Hrdlička, Zdeněk Máša – předseda oddílu, Radek Mandelík, Jiří Mareš, Jiří Prudký, Mi-
roslav Faifer, Josef Dvořák – trenér
Sedící zleva: Karel Raab, Karel Němec, Petr Buchta, Emil Bednařík, Miloš Neča – ve-
doucí mužstva, Zdeněk Pirochta, Petr Pokorný

Archiv HC Nedvědice
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Vznik samostatného Československa v
kronice městečka Nedvědice

„Byl tenkrát také tak sychravý podzimní den, jak to obyčejně
bývá na konci října, jenže už pátý rok zuřila válka a na všechny
doléhala bída a trampoty čím dál tím strašlivější. Podvýživou
zmoření lidé táhli se jako stín a všichni zaujati jedinou myšlen-
kou, kdy už bude tomu vražednému šílení konec. Všeobecně se cí-
tilo, že se při tom stará říše habsburská zhroutí; něco pověděli
vojáci z fronty, něco se dovědělo ze zahraničních novin, které se
k nám všelijak pašovaly. Lidé ráno chodili na poštu, kdy už to
tady bude, že jsme svobodni a je konec všem trampotám. Tak to
bylo také 29. října 1918, když učitel František Vendolský stál
před poštou – pro nemoc dětí tenkrát neučili – a čekal, co bude
nového. Najednou vyběhl z kanceláře poštmistr Alois Pokorný,
tváře ruměné, na plné kolo rozesmátý a jeho rozzářené oči už to
povídaly, jakou zprávu v ruce nese. Byl to památný telegram,
který oznamoval naši svobodu!

TELEGRAM
Všem okresním výborům a obecním úřadům!
Z Prahy, přijat z Brna na lince 1462 dne 29. října 1918 o 10. ho-
dině dopoledne.

Zákon vydaný Národním výborem dne 28. října 1918
Samostatný stát Československý vstoupil v život! Aby zacho-

vána byla souvislost dosavadního právního řádu se stavem
novým, aby nenastaly zmatky a upraven byl nerušený přechod
k novému státnímu řádu, Národní výbor jménem Českosloven-
ského národa jako vykonavatel státní svrchovanosti nařizuje:

Článek I. Státní formu Československého státu určí Národní
shromáždění ve srozumění s Československou národní radou v
Paříži jako orgánové jednomyslné vůle národa. Než se tak stane,
vykonává státní svrchovanost Národní výbor.
Článek II. Veškeré dosavadní zemské a říšské zákony zůstávají
prozatím v platnosti.
Článek III. Všechny úřady státní, zemské, okresní a obecní jsou
podřízeny Národnímu výboru a prozatím úřadují a jednají dle
dosud platných zákonů a nařízení.
Článek IV. Zákon tento nabývá platnosti dnešním dnem.
Článek V. Předsednictvu Národního výboru se ukládá, aby tento
zákon provedlo.

Dáno v Praze dne 28. října 1918
Antonín Švehla v. r., Jiří Stříbrný v. r., Dr. Alois Rašín v. r.,

Dr. František Soukup v. r., Dr. Vavro Šrobár v. r.

Zpráva o telegramu Národního výboru rozlétla se jako blesk.
Jedni z prvních to věděli naproti poště v hostinci „U Valdhansů“.
Rodina Valdhansova byla vlastenecky vychovaná a paní byla
uvědomělou Češkou, ale více srdcem nežli slovy. Není divu, že ve
chvíli tak vzrušené ukazovala na poštu, kde vyvěšovali český
prapor, beze slova plakala a jen plakala. V prvním okamžiku do-
mácí nerozuměli, co je jí, že pláče a nemluví. To mluvilo jen srdce
a byly to slzy radosti nad velikým štěstím, kterého jsme se do-
čkali po tolika letech ponížení a poroby.

Telegram Národního výboru hned na poště rozmnožoval hek-
tograficky učitel František Vendolský a rozdávali jej na památku
přátelům a známým. Starosta Jan Míček poslal pro obecního
sluhu Antonína Fialu, aby rychle obešel obec a vyzval občanstvo
k vyvěšení českých praporů, že jsme svobodni.“

Podle Kroniky městečka Nedvědice díl I. připravil Jiří Šmíd

STALO SE PŘED 90 LETY

Jaroslav Dvořák, Jaroslav Zábojník, Vít Komínek - kapitán,
Martin Mihola, Roman Šebela, Josef Víšek, Rudolf Grepl, Petr
Šetek, Jiří Škoda, Martin Klepsa, Roman Smrček, Peter Makoš,
Leopold Kerbler a Martin Kerbler. Trenérem byl František Še-
bela, jeho asistentem Josef Dufek, vedoucím družstva Petr Havíř
a kustodem Rostislav Štětina.

Sezona 2007 -2008 přinesla přejmenování krajského přeboru
na Krajskou ligu mužů jižní Moravy a Zlína. Do jubilejní sezony
2008 - 2009 nastoupilo mužstvo se změněnou sestavou. Hlavním
trenérem je nadále František Šebela, jeho asistentem Ing. Josef
Dufek, vedoucím mužstva Petr Havíř a kustodem Rostislav Ště-
tina. Vedení HC Nedvědice tvoří: Petr Havíř, Ing. Josef Dufek a

Ing. Ilona Trčková, hlavním manažé-
rem je František Flígl. Současné pos-
tavení mužstva v soutěži uvádí
samostatný článek.

Nebylo možné v tomto krátkém
průřezu minulostí a současností led-
ního hokeje v Nedvědici vyjmenovat
všechny, kteří se na jeho úspěších po-
díleli. Neuvedli jsme vedení družstva
dorostenců, kteří pod taktovkou Li-
bora Helda ml. dosahovali význam-
ných úspěchů a založili tradici
hokejového turnaje – Memoriálu Mi-
loše Čermáka, neuvedli jsme jmeno-
vitě obětavé pracovníky ve strojovně,
řidiče rolby, obsluhu bufetu a další.
Jim všem bezesporu patří poděko-
vání. Zasloužili se o slávu nedvědic-
kého hokeje a propagaci městečka
Nedvědice.  Dosažené úspěchy ale za-
vazují a nutí přemýšlet nad budouc-
ností.

Jiří Šmíd s využitím
archivu HC Nedvědice

Hokejové družstvo HC Nedvědice – vítěz krajského přeboru mužů Zlínského a   Jihomoravského kraje
v sezóně 2004 – 2005:
Zadní řada zleva: Josef Dufek – asistent trenéra, Roman Šebela, Jiří Touš, Vít Komínek – kapitán, Da-
niel Stanček, Rudolf Grepl, Josef Víšek, Jiří Škoda, Rostislav Štětina – kustod, Petr Havíř – vedoucí
mužstva, Leopold Pech
Přední řada zleva: František Šebela – trenér, David Gratz, Martin Mihola, Jaroslav Jurek, Karel Tu-
háček, Michal Řehůřek, Petr Šetek, Jaroslav Zábojník

Foto: Pavel Štarha
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Křižovatka pod Pernštejnem
Před 50 roky – v roce 1958 – ožil přední Pernštejn nezvyk-

lým ruchem. Dopravní situace si totiž vyžádala nově vyřešit
křižovatku silnic do Rožné a Bystřice n. P. pod hradem Pern-
štejnem. 

Tato část obce dříve vypadala úplně jinak, než ji známe ze sou-
časnosti. Výřez mapy z roku 1826 nám ukazuje podobu před-
ního Pernštejna v minulosti. V této téměř nezměněné podobě
vydržel až do vzpomínaného roku 1958.
Komunikace vedla blíže k Mittrowského vile č. p. 1 – dnes dům
Šestákových. Mostek přes potok od Smrčku byl úzký s mohut-
ným kamenným zábradlím. Po straně mostku se tyčily maje-
státně dvě nádherné tzv. „Tereziánské“ lípy. Uprostřed mezi
nimi stála socha sv. Jana Nepomuckého.
Také stav domů byl trochu jiný. Jako poslední domek směrem
na Věžnou stávala Šurého panská kovárna – číslo popisné 2.
Mezi Mittrowského vilou č. p. 1 a č. p. 34 (dnes Prokůpkovi)
stával domek Krytinářových č. p. 33. Tento domek ve dvacá-
tých letech minulého století vyhořel, jeho majitel se přestěho-
val do Klečan a domek již neobnovil.

Cesta od křižovatky směrem na Věžnou vedla přes značné
stoupání. V době II. světové války bylo prokopáno několik de-
sítek metrů silnice, která tak byla o 3 - 4 metry snížena. 
Úprava křižovatky byla zahájena 24. 2. 1958 odstraněním
sochy sv. Jana Nepomuckého, která byla přemístěna k vy-
ústění dlážděné cesty od hradu – tzv. „Kamenice“. Současně

HISTORIE VE FOTOGRAFIÍCH

Přední Pernštejn – mapa stabilního katastru 1826

Detail pohlednice po r. 1905: Zleva: č. 2 – Šurého kovárna, č. 3, č. 1 –
Mittrowského vila, č. 33 - domek Krytinářových, část domku č. 34

Archiv Antonína Špačka

Tereziánské lípy - foto 1941
Archiv Miloše Neči

Křižovatka v zimě 1958
Archiv Evy Šestákové
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byly skáceny i dvě mohutné lípy rostoucí vedle sochy. Silnější
měla průměr 160 centimetrů. Jejich stáří při sčítání letokruhů
na řezu kmene bylo odhadnuto přibližně na 250 roků.
Při úpravě silnice zanikla i bývalá Šurého kovárna – č. p. 2.
Mittrowského vila č. p. 1 byla později rozdělena na dvě čísla
popisná, druhé polovině bylo přiděleno uvolněné č. p. 2. Silnice
od Nedvědice byla původně položená níže, před mostem se za-
čala zvedat prudčeji. Po úpravě křižovatky a vybudování no-
vého širokého mostu došlo k jejímu nasypání a vyrovnání. Tím

se domy po pravé straně směrem k Nedvědici (nejvíce č. p. 3),
které byly dříve nad silnicí, dostaly pod její úroveň.
Úpravou křižovatky byla uspokojivě vyřešena dopravní si-
tuace, došlo však k nenahraditelné ztrátě dvou staletých lip. S
nimi zmizela i část historie předního Pernštejna, a tím i celé
Nedvědice. Snažíme se ji proto alespoň přiblížit několika při-
pojenými fotografiemi.

Antonín Špaček

Stavební úpravy křižovatky – rok 1958
Archiv Evy Šestákové

Křižovatka v zimě 1958
Archiv Evy Šestákové

Kácení lip v únoru 1958
Archiv  Evy Šestákové

Kácení lip v únoru 1958
Archiv  Miloše Neči
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Jak již bylo avizováno v minulém čísle Zpravodaje, připravuje Mikro-
region svoji prezentaci. Jejím cílem je představit náš kraj široké turistické
veřejnosti před nadcházející turistickou sezónou a poskytnout turistům
všude jinde běžný servis formou funkčního infocentra, propagačních letáků,
značených vycházkových tras apod. Za tím účelem podal Mikroregion v
květnu žádost o dotaci z Regionálního operačního programu Jihovýchod. V
polovině září jsme se pak dověděli radostnou novinu, že žádost byla vy-
brána mezi úspěšné, a tak první evropské peníze přijdou i do Nedvědice.
Bezprostředně poté začaly práce na realizaci projektu, neboť pravidla čer-
pání tohoto typu dotací mají svůj přesný časový harmonogram. Některých
prací se ujal Správní výbor, což jsou starostové všech členských obcí, byla
ustavena tzv. pracovní skupina, složená z dobrovolných zástupců členských
obcí a vše metodicky řídí pracovník poradenské agentury.

Nejvíce viditelné jsou nyní pouze práce na opravě místnosti v přízemí
radnice, kde bude provozováno již zmíněné informační centrum pro turisty.

Ostatní práce probíhají zatím v terénu, na papíře a u počítačů a jejich vi-
ditelný výsledek se objeví až v průběhu příštího roku. Čerpání dotace je
totiž ve čtyřech etapách rozděleno až do května 2010. Podstatnou informací
o smyslu tohoto projektu je to, že celý projekt je financován z dotace a ni-
koli z rozpočtových či jiných prostředků městyse nebo jiné členské obce. Vý-
stupem projektu pak bude propagace našeho kraje, následně větší počet
turistů a s tím související vyšší tržby obchodníků a podnikatelů ve služ-
bách. Nezanedbatelným přínosem bude i zvýšení potenciálu vzniku nových
pracovních míst resp. podnikatelských příležitostí. Prvním konkrétním vý-
sledkem je vytvoření pracovního místa ve zmiňovaném infocentru, jehož
provoz včetně mzdových nákladů je opět plně hrazen z dotačních pro-
středků. 

Pavel Vejrosta

MIKROREGION PERNŠTEJN

V rámci 800. výročí od první pí-
semné zprávy o obci probíhaly v
Doubravníku po celý letošní rok různé
oslavy a akce.

V neděli 19. 10. 2008 se v doub-
ravnické sokolovně uskutečnil křest
dlouho očekávané publikace Doubrav-
ník v dějinách 1208 – 2008. Autory
knihy jsou Mojmír Hrádek, Jan La-
cina, Jaroslav Sadílek, Ivan Štarha a
Alena Vitáková, úvod ke knize napsal
Libor Ján. Kniha se zabývá podrob-
nou historií městyse od první zmínky
až do současnosti. Kromě toho přináší
i ucelený zeměpisný obraz a popis pří-
rodního rámce, v němž se Doubravník
nachází. Část díla je věnována i kláš-
teru sv. Kříže a především historic-
kému skvostu Doubravníka kostelu
Povýšení sv. Kříže. Kniha je doplněna

dobovými fotografiemi a bohatě ilustrována doubravnickým malířem Sta-
nislavem Bělíkem.

Slavnostního křtu se zúčastnili všichni, kteří se na vzniku knihy podí-
leli. Po slavnostním přivítání hostů starostou Doubravníka Zdeňkem Kun-

dratou seznámili návštěvníky s novou publikací přítomní autoři. Slavno-
stního křtu se ujal prof. Josef Válka.

Účastníci, kteří do posledního místa zaplnili sokolovnu, měli možnost
zakoupit tuto knihu přímo na místě a nechat si ji od jednotlivých autorů i
podepsat.

Pro ty, co se této slavnostní události nezúčastnili, připomínáme, že výše
uvedená publikace je stále v prodeji na úřadu městyse Doubravník za pro-
dejní cenu 350,- Kč.

Antonín Špaček 

DOUBRAVNÍK V DĚJINÁCH

V neděli 30. listopadu se sokolovna v Nedvědici čerty jen hemžila. Kul-
turní komise zde totiž opět pořádala mikulášskou nadílku. Z čertů šel na
první pohled strach. Rohy měli zahnuté, obličeje umouněné, brblali a ble-
kotali, řetězy rachotili. Ale nebyli to čerti zlí. 

Pod vedením Petry Glosr Cvrkalové společně s milými a hodnými an-
děly organizovali pro děti, jichž se v sokolovně sešlo téměř devadesát, různé
sportovní hry a soutěže. Kdo absolvoval celou překážkovou dráhu a doká-
zal zarecitovat básničku, dostal od laskavého Mikuláše sladkou odměnu.
Není se co divit, že se před ním tvořila dlouhá fronta sice trošku bojácných,
ale natěšených dětí.

Po skončení nadílky se účastníci seřadili za Mikuláše, čerty a anděly a
přemístili se k obchodnímu domu. Součástí prvního adventního odpoledne
se zde stalo slavnostní rozsvícení vánočního stromu za doprovodu tema-

ticky laděných písní v podání Nedvědického pěveckého sboru Petry Cvrka-
lové – Cvrčci. Jejich vystoupení ocenilo na dvě sta přítomných diváků za-
slouženým potleskem. Celou akci sponzorsky podpořily firmy Cukrárna
Milena, E.ON, GOTIKA Jany Hriadelové, NEDOS Nedvědice a WESTAR
Písečné.

Celkovou příjemnou atmosféru dokreslovalo i nové vánoční osvětlení
městečka, které nechala radnice nainstalovat na popud kulturní komise.
Především se tak ale stalo zásluhou její členky Jany Hriadelové, která celé
osvětlení obstarala a zajistila. Díky ní se nám blížící se Vánoce opět trochu
připomněly. Antonín Špaček

MIKULÁŠ NÁS OPĚT NAVŠTÍVIL

Foto: Antonín Špaček

Foto: Antonín Špaček

Foto: Antonín Špaček

Prof. Josef Válka křtí knihu o Doubravníku
Foto: Antonín Špaček
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Betlémy jsou součástí křesťanské vánoční tradice a přinášejí radost
dětem i dospělým. Méně známa je ale historie tradice betlémů. 

Ve 4. století po Kristu přinesl papež Liberius do Říma pět prkének z Kris-
tových jesliček a uložil je v chrámu, který podle nich dostal jméno Ad prae-
sepe (U jesliček) – dnes římská bazilika Santa Maria Maggiore. 

Roku 1223, po návratu z Betléma, připravil František z Assisi pro 
účastníky půlnoční mše v jeskyni u vsi Greccio jesle s živým oslem a volem, a
založil tak tradici stavění jesliček. 

Vůbec první doložený betlém v českých zemích byl v roce 1560 v jezuit-
ském kostele v Praze. Jezuitský řád se zasloužil o další šíření – ještě z 16. sto-
letí máme zprávy o betlémech v jiných českých městech. Betlémy měly své
místo v pastorační činnosti jezuitů jako emocionálně působivý prostředek. Je-
jich betlémy se proto přísně držely biblického příběhu.

V barokní době kostelní betlémy procházely velkým rozvojem. Tvořily je
figury v životní velikosti, ať už malované na dřevěných deskách anebo vyře-
závané ze dřeva. Císařovna Marie Terezie roku 1751 zakázala stavění 
betlémů a předvádění vánočních her v kostelech a císař Josef II. vydal tento
zákaz znovu, označil zvyk za dětinský a církve nedůstojný. Zákaz se týkal 
i soukromých domů. Tam se dal ale hůře kontrolovat, a tak se zvyk stavět
jesličky přenesl do domácností.

Lidové betlémářství se pak rozvíjelo v průběhu 19. století a svého vrcholu
dosáhlo počátkem 20. století. Dařilo se především v podhůří a tam, kde byla
soustředěna podomácká výroba. Figury se zmenšovaly a objevily se nové ma-
teriály pro jejich výrobu: papír, vosk, pálená hlína nebo těsto. Krajina mnohdy
byla inspirována okolím výrobce a figurky dostávaly podobu řemeslníků 
a vůbec české prvky. V kostelech se objevily betlémy s elektrickým pohonem
figurek a osvětlením. Mnoho betlémů má vysokou uměleckou hodnotu. 

Pro většinu z nás jsou symbolem Vánoc a vzpomínek na dětství.

Jiří Šmíd 

TRADICE BETLÉMŮ
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Jsme dceøinou spoleèností nìmecké skupiny Wera, která má již více než šedesátiletou tradici  a 
ve strojírenském oboru patøí ke svìtové špièce. V Èeské republice pùsobíme od roku 1995 a na 
rozloze cca. 10000 m2 se zabýváme výrobou vysoce kvalitního utahovacího náøadí pro 
profesionální použití (šroubováky, bity, speciální držáky). Jsme certifikováni dle norem øady ISO 
9000. V souèasné dobì zamìstnáváme témìø 500 pracovníkù. 

Pro posílení našeho týmu nyní hledáme zamìstnance na tyto pozice:

Pokud Vás naše nabídka oslovila, zašlete písemnou nabídku spolu s životopisem na adresu: 
Wera Werk s.r.o., Nádražní 1403, 593 01 Bystøice nad Pernštejnem, 
resp. e-mail: prace@werawerk.cz. Vaše dotazy zodpovíme na tel. 566590824, 566590820. 

Aktuální pracovní pozice najdete rovnìž na www.werawerk.cz

AKTUÁLNÍ NABÍDKA PRÁCEAKTUÁLNÍ NABÍDKA PRÁCE

SEØIZOVAÈ

OBRABÌÈ KOVÙ  
Požadujeme: 
- SŠ nebo SOU s technickým zamìøením, není však podmínkou
- praxe v oblasti zpracování plastù nebo práce na CNC strojích, 
  pøípadnì v oblasti soustružení vítána

Nabízíme:
- perspektivní zamìstnání
- zajímavou práci, možnost osobního rùstu
- benefity (dovolená navíc, penzijní/životní pojištìní, pøíplatky za smìnný provoz)
- zázemí mezinárodní spoleènosti
- dobré mzdové podmínky

Vánoční pohlednice z roku 1916
Archiv Jany Hriadelové
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Jedenáct roků uplynulo od prvních velkých povodní v České
republice. I dříve povodně bývaly, ale tak velký rozsah, velká plo-
cha zaplaveného území, dokonce několik obětí na lidských živo-
tech, veliké materiální škody, to bylo v roce 1997 skutečně něco
mimořádného. Zprvu zažívali lidé velký šok, následně se vše-
obecně hledaly cesty, jak zahladit stopy, pokud to bylo možné …
Netrvalo dlouho a Česká republika se dočkala dalších povodní a
zase a ještě. Jako kdyby nás měly postihovat téměř každým
rokem.

Proč jsem zvolil toto téma? Chci se spolu s čtenáři zamyslet
nad příčinami. Vím, že někdo se mnou souhlasit nebude. Ale
možná někoho, kdo se dosud o toto téma příliš nezajímal, při-
vedu k podobným závěrům. A budou tací, kteří mají jasno, nebo
dokonce vědí více a uvedou další příčiny.
Jsem přesvědčen o tom, že tak velký rozsah povodní, tak velké
škody by nebyly, kdyby se člověk choval k přírodě s citem. Cit k
přírodě měli lidé do té doby, dokud žili v přírodě. Dokud byli sžiti
s přírodou. Člověk byl součástí přírody. Bohužel, jakmile se roz-
šiřoval jiný způsob života (konzumní, materiální), začali mnozí
považovat přírodu za něco, co je vedle člověka, za něco, co může
člověk využívat, ale o co nemusí pečovat. „Příroda se s tím srovná
sama,“ říká se někdy. Ano, to je pravda: Příroda se se vším rovná
sama – to jsou pak (mimo jiné) ty velké povodně.
Jaké konkrétní chyby, jichž se člověk dopustil a dopouští, mám
na mysli? Rozorání luk. Přirozené nivy kolem potoků a řek měly
nezastupitelnou úlohu. Byly „houbou“, která při zvýšené hladině
vody (prakticky každé jaro při tání sněhu) mnoho vody zadržela.
Nemusíme chodit daleko: Starší lidé dobře pamatují a vzpomí-
nají na krásu luk mezi klečanským dvorem a železničním mos-
tem (dnes u ČOV). Louky kolem Svratky byly kolem celého jejího
toku. Kdyby zůstaly louky loukami, nemohlo by se stát, aby řeka
měla při zvýšené hladině nové (druhé) koryto mezi Štěpánovem
a Ujčovem, mezi Černvírem a Doubravníkem i jinde. Co zeminy
odnáší z těchto míst voda při (každé) zvýšené hladině!
Další katastrofou pro přírodu a její „vodní hospodářství“ byla 
likvidace mezí a remízků i některých cest mezi poli. Co orné
půdy meze, remízky a cesty zadržely, dokud byly! Co půdy velká
voda pravidelně odnáší, aby bahno postupně plnilo přehrady,
které tak nemohou plně sloužit jednomu z účelů, pro který byly
stavěny, neboť se zmenšuje jejich užitný objem.

Výrazným zásahem do přírody je rovněž napřimování vodních
toků. Přirozeně tekoucí potok nebo říčka s meandry a splávky
odvádí vodu výrazně pomaleji v porovnání s proudem vody, která
teče přímým korytem.
Nezanedbatelným jevem, který rovněž ovlivňuje kvalitu půdy, a
tedy následně má výrazný vliv na to, zda voda zůstává, nebo od-
téká, je používání těžkých mechanismů na loukách a polích.
Těžké stroje půdu udusají – utlačí a ta přestává být dostatečně
provzdušněna a voda odtéká pryč, nevsakuje se.
Takzvané spustky – to je další prvek, který chybí na cestách les-
ních i polních. Staří sedláci si moc dobře hlídali, aby spustky byly
funkční. Aby jednak odváděly z cest vodu do míst, kde se zdržela
a kde ji potřebovali (políčko, louka), a dále, aby uchránily cestu
od případné dravé vody. Dnes se často stává, že upravená cesta
je jen potenciálním korytem pro velkou vodu a při první větší
bouřce je cesta korytem skutečným. A výsledkem je poničená
cesta a další odplavená zemina.
Jistě si mnozí všímají i toho, že v korytech potoků (Žlebský potok,
Nedvědička – to abychom nechodili moc daleko) teče možná de-
setina vody, než před čtyřmi pěti desetiletími. I to je důsledek
špatného vztahu lidí k přírodě.
Nejen povodně jsou tedy důsledkem špatného přístupu člověka
k přírodě. Negativní zásahy byly prováděny převážně v padesá-
tých, šedesátých a sedmdesátých létech 20. století. Tedy v době
relativně nedávné. Byly provedeny v poměrně krátkém čase, bo-
hužel často nevratně. Bohužel se ale dějí i dnes. Méně, ale dějí.
Některé pozitivní úpravy by byly možné prakticky hned. Museli
by ale na místech, kde se o takových věcech rozhoduje, být lidé
citliví k přírodě. Museli by mít takzvaně selský rozum, tedy
rozum sedláka, který vždycky měl a má moc dobře vypozorováno,
co je pro přírodu a pro člověka dobré. Třeba zatravnění rozora-
ných luk kolem řek a potoků je možné prakticky okamžitě. Sklá-
dání kamenů, které se sbírají z polí, a vytváření nových remízků,
by rovněž bylo možné. Obnovení či vytvoření spustků na cestách
by rovněž šlo provést poměrně brzy. Samozřejmě, že některé
větší úpravy by stály větší prostředky. Ale chceme-li uchránit
přírodu a člověka od dalších velkých pohrom, nemáme asi jinou
možnost než tak učinit. A pozor! I ty velké peníze by byly menší
než hodnota následných škod, pokud se úpravy neprovedou.

Petr Vejrosta

NEJEN POVODNĚ

Pamětníci možná vzpomí-
nají, že malý potůček, který na
Pernštejně zprava přitéká do
Nedvědičky, těsně nad želez-
niční tratí přecházeli po dřevě-
ném mostku. Most sešel věkem,
už asi čtyři desetiletí není.
Není? Ano, ten původní sku-
tečně není. Z iniciativy radnice
se letos v létě podařilo na stej-
ném místě postavit mostek
nový. Najdete-li si na elektro-
nických stránkách Nedvědice v
sekci KČT vycházkové trasy a
vydáte-li se po trase č. 2, půj-
dete právě po nové dřevěné
lávce. Zbývá dodat, že stavbu
lávky uhradily Lesy České re-
publiky.

Petr Vejrosta

LÁVKA

Foto: Antonín Špaček 
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Již podruhé se sešli kamarádi Jirky Mikuleckého, jednoho ze
zakladatelů organizované košíkové ve Štěpánově, Bystřici a Ned-
vědici, aby si připomněli jeho památku. Stalo se tak v sobotu 
13. září 2008. Setkání začalo tichou vzpomínkou a položením

květin na hráčův hrob na nedvědickém hřbitově, pokračovalo 
v místní školní tělocvičně a vyvrcholilo posezením v penzionu
Barborka. 

Dobrou sportovní úroveň měl basketbalový turnaj, k němuž
se dostavilo 16 Jirkových spoluhráčů. Rozděleni do 4 družstev se
utkali „každý s každým“. Díky chytré taktice nenašla přemoži-
tele čtveřice Hájek, Jurman, Čermák a Vejrosta, což však vůbec
nebylo důležité. Z mnoha vtipných glos a poznámek citujme
třeba tu na objemnějšího protihráče: „Tonda už se nevejde na
hřiště, pořád přešlapuje lajny a koše dává z kreslírny!“.

V penzionu se pak vzpomínalo na hráče, trenéra, rozhodčího
a především dobrého kamaráda Jirku Mikuleckého i na různé
příhody pod koši a kolem nich. Na konci vydařené akce se již plá-
novalo příští setkání a shodou okolností se v penzionu objevil do-
konce i populární tanečník Vlastimil Harapes.

Hynek Jurman

VZPOMÍNKA NA JIRKU MIKULECKÉHO

Ve dnech 28. – 30.
11. 2008 se v zasedací
místnosti nedvědické
radnice uskutečnila
vánoční výstava Mi-
chaely Řádkové. Ke
zhlédnutí i k prodeji
zde byly šperky z bi-
žuterie, mikulášské
kytice a aranžmá, ad-
ventní věnce, věnce
na dveře, vánoční a
adventní svícny a vá-
noční dekorace.
Krásnou výstavou
přibližujeme fotogra-
fií autorky uprostřed
vystavených expo-
nátů.

Antonín Špaček

VÝSTAVA MICHAELY ŘÁDKOVÉ

Po roce máme opět na dosah ono zvláštní a krásné období,
kdy po hektických přípravách a předvánočním shonu nastává 
období klidu a pohody. Vzduch je prosycen vůní jehličí, lidé mají
navzájem k sobě blíž, jsou laskaví a milí. Najednou máme na
sebe čas, cítíme hřejivé sálání rodinného krbu. 

S blížícím se koncem roku přichází i doba bilancování. Sto-
jíme na konci druhého a na prahu třetího ročníku našeho Zpra-
vodaje. Hodnocení jeho čtyř letošních čísel necháváme na Vás
čtenářích. Z našeho pohledu je důležitá jedna věc. Když jsme se
připravovali na jeho vydávání, dali jsme si za cíl přichystat jed-
nou za čtvrt roku osmistránkové číslo. Přitom jsme byli varováni,
že těch osm stran je dost. Zpočátku totiž bývá veliké nadšení,
později však nastává vystřízlivění, neboť se „vystřílí prach“ a
není o čem psát. Nás těší, že jsme se v průběhu roku dostali na
téměř pravidelných šestnáct stran. A stále máme o čem psát.
Hlavní zásluhu na tom mají především naši spolupracovníci –
dopisovatelé, kteří přinášejí zajímavé články o tom, co se v Ned-
vědici událo, děje se a dít se bude. A za to jim patří naše poděko-
vání.

Stejné poděkování však náleží i Vám – našim čtenářům. Dě-
kujeme Vám za Vaši přízeň, děkujeme za Vaše pochvalné ohlasy.
Stejně tak děkujeme i za kritické připomínky a podnětné návrhy.
Z nich je totiž zřejmé, že Vám na Zpravodaji záleží, že máte
zájem, aby byl co nejlepší. A to je pro nás velká výzva, abychom
i ten nadcházející ročník udělali co nejzajímavější, co nejčtivější,
aby se Vám stal opravdovým přítelem a společníkem, aby byl ten
Zpravodaj opravdu „náš“.

Přejeme Vám krásné a ničím nerušené sváteční chvíle, plné
pohody, štěstí a radosti a do nadcházejícího roku 2009 hodně
zdraví, úspěchů a spokojenosti.

Za redakci Jiří Šmíd a Antonín Špaček

STARÝ ROK SE S NÁMI LOUČÍ

Potěšil nás následující dopis, který jsme dostali z Napajedel: 

Úspěchy HC Nedvědice inspirovaly nedvědické rodáky Ing.
Františka Tomka s manželkou Martou rozenou Hotárkovou k
tomu, že ze svých 2 synů ve Zlíně vychovali hokejisty. Starší
Radim při vysokoškolském studiu dosáhl sice jen II. ligy a v bar-
vách hokejistů Kroměříže hrál i na nedvědickém stadionu, ale
mladší Michal (dnes 43letý) se v osmnácti letech stal na téměř 20
let hokejovým profesionálem a párkrát se tehdy objevil i v re-
prezentaci Československa (vicemistr světa juniorů 1985).
Kromě svých nesčetných mistrovských utkání v I. lize (Dukla B,
Hodonín a Olomouc), sehrál celkem 502 mistrovských utkání v
extralize (Zlín, Vsetín, Opava a opět Zlín), 4 sezony po boku Rosti
Vlacha v prvním útoku Vsetína, kde získal 3 mistrovské tituly
ČR. Založil tak rodovou sbírku medailí, kde se blyští zejména
světová stříbrná, 3 zlaté i se zlatými prsteny nejvyšší soutěže ČR
a řada dalších z nižších soutěží.

Na otištění Vašeho pokračování článku k 70. výročí nedvě-
dického hokeje se těší         

Ing. František Tomek  

Přiložena byla i kopie re-
klamní kartičky agentury
APS z poloviny jeho profe-
sionální hokejové kariéry.

ODEZVA NA ČLÁNEK K 70. VÝROČÍ
HOKEJE V NEDVĚDICI

Foto: Antonín Špaček Michal Tomek 
Archiv Františka Tomka

Foto: Hynek Jurman
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Fotbalisté mají za sebou polovinu soutěžního ročníku 2008 –
2009, a tak je jistě na místě přinést stručné zhodnocení podzimu
2008. Jako vždy je vstup do soutěží netrpělivě očekávaným okam-
žikem a všichni hráči i činovníci chtějí dosáhnout co nejlepších vý-
sledků. V soutěžním ročníku 2008-2009 jsme přihlásili do
pravidelných soutěží opět  čtyři družstva, všechna do okresního
přeboru s výjimkou dorostu, který působí v krajské soutěži.
Přípravka (6 - 10 let):
U tohoto družstva došlo v průběhu letní přestávky k výměně ve-
dení. Chlapců a děvčat se ujali J. Houdek, J. Pokorný a M. Po-
korný. Těm ještě pomáhal P. Juračka. Družstvo se potýkalo s
malým počtem hráčů, přesto však bilance tří výher a tří remíz ze
šesti utkání, vysoce aktivní skóre a třetí místo v tabulce jsou mírně
nad očekáváním.

Žáci (10 - 14 let):
Vedení tohoto družstva se ujali R. Nedoma s M. Jedličkou. Žáci
podávali po celý podzim velmi dobré výkony a konečné 1. místo po
polovině soutěže s bilancí 10 výher a 1 porážka jsou pro všechny
velmi příjemným překvapením.
Dorost (14 - 18 let):
Dorostenci jako jediné naše družstvo působí v krajské soutěži, kde
po loňském vynikajícím 5. místě na podzim zaostali hluboko za
svými možnostmi. Pod vedením M. Neugebauera, L. Hutaře a L.
Večeři přezimuje dorost na 12. místě se ziskem 12 bodů a nelze než
věřit, že se na jaře posune v tabulce alespoň o pár příček výše.
Muži:
Toto družstvo vstupovalo do soutěže snad s největším očekáváním.
Velmi kvalitní kádr hráčů také v první polovině podzimní části su-

verénně vyhrával svá utkání a zdálo se, že bude atakovat přední
příčky tabulky. Podcenění soupeře v utkání 8. kola, vážná zranění
dvou hráčů základní sestavy a v neposlední řadě také nebývalá ne-
přízeň rozhodčích způsobily ztrátu herní pohody. Z posledních 7
utkání tak muži získali pouze 4 body a v tabulce se z druhého
místa propadli až na místo šesté se ziskem pouhých 19 bodů. I přes

solidní výkony ve většině utkání je třeba stejně jako u dorostu říci,
že umístění mužů je asi největším zklamáním podzimu.

Funkcionáři a všichni hráči na tomto místě děkují všem svým
fanouškům za jejich přízeň, sponzorům za štědrou podporu a spo-
lečně věří, že na jaře dosáhnou lepších výsledků, než tomu bylo na
podzim.  

Pavel Vejrosta

KOPANÁ

První mistrovský zápas Krajské ligy mužů jižní Moravy a Zlína byl na domácím ledě sehrán 23. 11. 2008 s SK Minervou Boskovice.
Domácí zaslouženě zvítězili 6 : 4 po třetinách 1:1, 3:1, 2:2. Branky za domácí: Schrámek 2x, Apostolidis 2x, Němec, Šebela.
Tabulka po 9. kole:

Tým PZ V R P VG:OG PB
1. HC Moravské Budějovice 2005 8 7 1 0 43:12 15
2. HC Spartak Velká Bíteš 9 5 1 3 44:34 11
3. HC Uherský Brod 8 5 0 3 38:28 10
4. HC Blansko 8 4 2 2 26:24 10
5. HC Uherské Hradiště 8 4 1 3 29:20 9
6. HCM Slovan Rosice 9 3 2 4 32:41 8
7. HC Nedvědice 8 3 1 4 27:33 7
8. HOKEJ Uherský Ostroh 8 3 1 4 27:39 7
9. HK Kroměříž 8 2 1 5 24:42 5
10. SK Minerva Boskovice 8 2 0 6 30:38 4
11. HC Grewis Plumlov 8 2 0 6 24:33 4

HC NEDVĚDICE ZAHÁJIL SEDMDESÁTOU SEZÓNU

Upřesněný program zbývajících kol:  
21. 12. 2008 - Nedvědice – Rosice

4.  1. 2009 - Nedvědice – Uherský Brod
8.  1. 2009 - Nedvědice – Kroměříž

11.  1. 2009 - Nedvědice – Blansko
18.  1. 2009 - Nedvědice – Plumlov
22.  1. 2009 - Boskovice – Nedvědice
25.  1. 2009 - Nedvědice – Mor. Budějovice
1.  2. 2009 - Uherské Hradiště – Nedvědice

Petr Havíř

Ve Zpravodaji je možné inzerovat za následujících podmínek:
Plošná inzerce:
Formát:
A4         4.000,- Kč
1/2 A4   2.000,- Kč
1/4 A4   1.000,- Kč
1/8 A4      500,- Kč
1/16 A4    250,- Kč

Řádková inzerce:
1. řádek (50 znaků) 60,- Kč, další řádky 1,- Kč/1 znak
Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH (19%).

CENÍK INZERCE
Družstvo žáků Foto: Jiří Mráz

Družstvo mužů Foto a fotomontáž: Pavel Štarha
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