
1

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 4 ROČNÍK 3 PROSINEC 2009

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
 závěr roku je obdobím, kdy se většina z nás ohlédne za končí-
cím rokem a zhodnotí vše, co se událo, co se nám podařilo, ale také co se 
nepodařilo. Zároveň se v tomto období zamýšlíme nad tím, co nás čeká, 
a plánujeme si, co vykonáme v roce příštím. Nejinak je tomu v životě 
obce. 
 Jak vyplývá z popisu na jiném místě Zpravodaje, probíhal rok 
2009 mimo jiné ve znamení usilovné práce na administrativní přípravě 
jednotlivých projektů tak, abychom byli co nejdříve a co nejlépe připra-
veni a mohli se ucházet o dotační prostředky a následně mohli projekty 
realizovat. Myslím, že v tuto chvíli mohu s klidným svědomím říci, že 
jsme opravdu připraveni a záleží jen na tom, kdy a jaké dotační tituly bu-
dou v příštím roce vyhlášeny.
 V průběhu posledního čtvrtletí letošního roku zhotovitelská fir-
ma dokončila opravu koryta Nedvědičky. Součástí této stavby bylo i po-
ložení kanalizačního potrubí do dna toku a stavba šachet na obou stra-
nách koryta pod prostředním mostem asi uprostřed Krčína. Jedná se 
o součást budoucího kanalizačního řadu, který tudy povede. Celá oprava 
koryta se, myslím, vcelku povedla, zbývá dokončit pouze drobné nedo-
dělky (konečná úprava břehové hrany a její osetí trávou, odvoz zbývají-

cího přebytečného materiálu a úprava levobřežní komunikace). Ty se fir-
ma zavázala provést nejpozději do konce dubna příštího roku. Chtěl bych 
na tomto místě poděkovat všem obyvatelům Krčína, ale i všem ostatním 
občanům za trpělivost po dobu provádění stavebních prací.
 Z dalších prací jistě stojí za připomenutí dokončená oprava 
křížků a především božích muk u zdravotního střediska a u hřbitova. 
Díky dotaci ministerstva pro místní rozvoj se podařilo opět o něco zkráš-
lit naše životní prostředí, i když boží muka u zdravotního střediska bude 
v příštím roce ještě nutno zbavit nedůstojných jevů v jejich nejbližším okolí. 
 Na tomto místě je také třeba uvést, že z důvodu poměrně znač-
ného propadu daňových příjmů do rozpočtu městyse byly definitivně od-
loženy některé akce, s jejichž realizací se původně počítalo. Rada pro-
jednávala zhoršující se ekonomickou situaci průběžně na svých jedná-
ních a kromě nerealizování některých naplánovaných akcí zohlednila 
stále se snižující objem daňových příjmů při přípravě rozpočtu městy-
se na rok 2010. Tento byl nakonec za cenu značných omezení ve výdajo-
vé části (omezení investic, nezahajování nových projektů, odložení růz-
ných nákupů – inventář, pozemky, odpadkové koše, nářadí apod.) schvá-
len jako ztrátový částkou 4,3 mil. Kč s tím, že 3 mil. Kč rozhodlo zastu-
pitelstvo vyčlenit z našetřených rezerv na pokračování rekonstrukce so-
kolovny a 1 mil. Kč byl získán v roce 2009 jako dotace na opravu zása-
hového požárního vozidla Tatra. Faktický schodek běžného hospodaření 
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je tedy naplánován pouze asi 300 tis. Kč. Tento schodek bude pokryt vý-
nosem hospodářské činnosti, jejíž hlavní součástí je provoz parkoviště na 
hradě Pernštejně.
 Jako poslední jsem si ve výčtu akcí a činností ponechal oblast 
kultury. Bezpochyby za velmi zdařilý lze považovat vzpomínkový kon-
cert ke 200. výročí narození hudebního skladatele A. E. Titla. Trochu mr-
zela poněkud slabší účast pozvaných hostů, přesto však dvě hodiny strá-
vené v nádherných prostorách nově zrekonstruované sýpky na Pernštej-
ně byly nevšedním kulturním zážitkem. Ten umocnila i skutečnost, že 
některé skladby byly hrány poprvé po více než 150 letech. Celou vzpo-
mínkovou akci završil o týden později rovněž vydařený koncert v doub-

ravnickém kostele. S výše uve-
denými řádky úzce souvisí 
i způsob pořádání a organiza-
ce kulturních akcí. Po rozpuš-
tění kulturní komise rady v zá-
věru 1. pololetí se pořádání kul-
turních akcí stalo věcí zájmu, 
obětavosti a chuti jednotlivců. 
Radě se bohužel zatím nepo-
dařilo najít člověka, jenž by do-
kázal činnost komise zorgani-
zovat a to i přesto, že lidé, kte-
ří mají chuť pracovat, se nám 
hlásí. Nikdo si však nechce 
vzít činnost komise na starost. 
K tomuto tématu snad ještě po-
známka v tom smyslu, že or-
ganizace jakýchkoli dobrovol-
ných aktivit a akcí je vždy věcí 
k tomu ustavených komisí, po-
kud se najdou zájemci o práci, 
anebo věcí zájmu jednotlivců, 
jako je tomu v současné době. V žádném případě nelze očekávat ani po-
žadovat tyto práce od zaměstnanců městyse. Role městyse je vždy tako-
vá, že v rámci možností podpoří zájem a aktivitu, vytvoří podmínky pro 
uspořádání akce či dlouhodobou činnost, ale vlastní realizace je na výše 
uvedených skupinách či jednotlivcích.
 Závěrem Vám všem přeji klidné a příjemné prožití vánočních 
svátků, veselého Silvestra a v novém roce pak mnoho osobních a pra-
covních úspěchů a především pevné zdraví.

Ing. Pavel Vejrosta

V období od uzávěrky minulého čísla Zpravodaje se Rada městyse 
Nedvědice (RMN) sešla osmkrát (č. 97 - 105) a mimo jiné jednala 
o následujících záležitostech:
- schválila pronájem sokolovny pro ČASPV - cvičení žen na cvičební 
sezonu 2009 - 2010 za jednorázový poplatek 1.200,- Kč

- schválila žádost společnosti ZDAR o udělení licence na provozo-
vání autobusové linky Žďár n. S. - N. Město n. M. – Bystřice n. 
P. - Nedvědice

- za přítomnosti zástupců HC Nedvědice projednávala záležitosti 
spojené s provozem zimního stadionu

- schválila pronájem sokolovny pro SK Pernštejn, oddíl stolního teni-
su, na soutěžní sezonu 2009-2010 za jednorázový poplatek 1.200,- Kč

- na pravidelné schůzce s ředitelem ZŠ projednávala plnění rozpočtu 
r. 2009 a provozní záležitosti

- za přítomnosti projektanta opakovaně projednávala varianty projek-
tu přestavba 2. patra obchodního domu na byty

- vzala na vědomí informaci o založení MO ČSSD a pozvala zástup-
ce k jednání do RMN

- schválila pronájem sokolovny Ing. Hajnovi na pořádání zábavy dne 
17. 10. 2009 za podmínek dle ceníku

- opakovaně projednávala neochotu majitelů pozemků naproti kou-
pališti pronajmout či prodat část jejich pozemků městysi Nedvě-
dice. Pozemky byly třeba k zahájení prací na projektu revitalizace 
koupaliště. Následně po jednání s AOPK rozhodla o změně projek-
tu tak, aby předmětné pozemky nebyly součástí projektu

- schválila rozpočtové opatření č. 9/2009
- schválila dohodu o spolupráci při zabezpečování místních záleži-
tostí veřejného pořádku s Policií ČR

- povolila výjimku z počtu dětí v jedné třídě MŠ na 25 dětí pro škol-
ní rok 2009 - 2010

- zamítla žádost Ing. Hejčíka o změnu územního plánu
- bez závěru projednávala nabídku MÚ Tišnov na obnovení činnosti 
stavebního úřadu v Nedvědici

- schválila smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského 
kraje na vzpomínkový koncert ke 200. výročí narození A. E. Titla 
ve výši 50 tis. Kč

- schválila smlouvu o poskytnutí práva užívat licenci systému GINIS 
SSL s městem Tišnov v souvislosti se zřizováním datových schránek

- schválila pronájem zasedací místnosti na radnici Českobratrské 
církvi evangelické 1x za 14 dní za podmínek dle ceníku

- schválila přijetí finančního daru pro ZŠ a MŠ Nedvědice ve výši 50 
tis. Kč na nákup počítačů

- schválila vypracování projektu „Po naučných stezkách na hrad 
Pernštejn“ a podání žádosti o dotaci do ROP JV

- vzala na vědomí výroční zprávu ZŠ a MŠ Nedvědice za školní rok 
2008 - 2009

- schválila rozpočtové opatření č. 10/2009
- vzala na vědomí informaci o změnách ve vedení MO ČSTP
- rozhodla o zakoupení osobního automobilu jako náhrady za auto 
dosud využívané pečovatelskou službou z důvodu končící „technic-
ké“ a velmi špatného technického stavu

- prověřovala náležitosti pojistné smlouvy v souvislosti se změnou 
legislativy při údržbě chodníků

- zamítla žádost p. Řičánka o odkoupení části pozemku
- schválila smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na rekon-
strukci požárního vozidla Tatra ve výši 1 mil. Kč

Boží muka u hřbitova
Foto: Antonín Špaček

Boží muka u lékárny
Foto: Antonín Špaček 
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Od uzávěrky minulého čísla Zpravodaje se uskutečnilo jedno jed-
nání Zastupitelstva městyse Nedvědice (ZMN) a to dne 7. 9. 2009

ZMN č. 16 dne 7. 9. 2009:
- schválilo zprávu z Rady od posledního Zastupitelstva
- schválilo koupi pozemků p. č. 52/2 o výměře 734 m², p. č. 52/88 
o výměře 64 m², p. č. 52/109 o výměře 78 m² a p. č. 952/5 o vý-
měře 189 m², vše v k. ú. Nedvědice s tím, že dalo starostovi 
mandát jednat o ceně do 60,- Kč/m²

- schválilo zřizovací listinu příspěvkové organizace městyse Ned-
vědice - Základní škola a Mateřská škola Nedvědice, okres Br-
no-venkov, příspěvková organizace

- schválilo rozpočtová opatření č. 6/2009, 7/2009 a 8/2009
- schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcné-
ho břemene zřízení, provozu, oprav a údržby podzemního komu-
nikačního kabelu s firmou O2 Telefonica. Věcné břemeno se zři-
zuje na pozemcích p. č. 974, 669/2 a 894, vše v k. ú. Nedvědice 
a za jednorázovou úplatu 3.505,- Kč

- schválilo dodatek č. 2 k vnitroorganizační směrnici „Sociální 

fond městyse Nedvědice“
- schválilo doplněk ceníku městyse Nedvědice
- schválilo uvolnění částky 3 mil. Kč na pokračování rekonstruk-
ce sokolovny a uložilo starostovi vyhlásit výběrové řízení na do-
davatele prací

- schválilo nájemní smlouvu o pronájmu zimního stadionu od 
1. 10. 2009 do 30. 6. 2010 HC Nedvědice s. r. o.
- schválilo smlouvu o poskytnutí podpory z rozpočtu roku 2009 
HC Nedvědice ve výši 233.554,66 Kč. Částka se skládá z ne-
vyčerpané finanční podpory z prvního pololetí 2009 ve výši 
33.554,66 Kč a nově poskytnuté částky 200 tis. Kč.

- schválilo uvolnění částky 100 tis. Kč na opravy zimního stadio-
nu s tím, že předmět opravy bude dohodnut následovně a opravu 
bude třeba provést do 31. 12. 2009

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

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

- vzala na vědomí informaci starosty o kolaudaci garáže ve dvoře radnice
- doporučila ZMN prodat část pozemku p. č. 585/1 ve Žlíbkách 
- schválila vypracování studie zklidnění dopravy na hlavním průta-
hu Nedvědicí za cenu 25.000,-Kč + DPH. Studie objednána u Sil-
ničního projektu Brno

- schválila likvidaci nalezených předmětů, nevyzvednutých v zákon-
né lhůtě 6 měsíců

- schválila prominutí poplatku „za popelnice“ za rok 2005 - již promlčeno
- schválila pronájem zasedací místnosti radnice paní Přidálkové na 
dny 20. - 22. 11. 2009 pro uspořádání prodejní výstavy květin a va-
zeb za podmínek dle ceníku.

- opakovaně projednávala a hledala řešení vedoucí k úspoře nákladů 
na vytápění zdravotního střediska

- jmenovala výběrovou komisi pro výběr firmy, která provede rekon-
strukci zásahového požárního vozidla Tatra

 -doporučila ZMN stanovit cenu „za popelnice“ pro občany na rok 
2010 ve stejné výši jako dosud, tedy 450,-Kč na osobu a rok

- doporučila ZMN stanovit termín k uhrazení místních poplatků na 
31. 3. každého roku

- opakovaně se věnovala přípravě rozpočtu na rok 2010, projednala 
rozpočet ZŠ a MŠ Nedvědice a následně návrh rozpočtu městyse, 
připravené návrhy rozpočtu doporučila ZMN ke schválení

- opakovaně projednávala stav přípravy jednotlivých projektů - revi-
talizace koupaliště, naučné stezky, kanalizace, zateplení budov ZŠ 
a MŠ, rozšíření místní komunikace za MEZem, parkoviště u hřbito-
va, přestavba 2. patra obchodního domu na byty 

- schválila změnu rozpočtu MN na rok 2009 - navýšení o 23.014,- Kč 
v položce neinvestiční dotace základní školy

- schválila rozpočtové opatření č. 11/2009
Ing. Pavel Vejrosta

MíSTní pOpLATek zA kOMunáLní OdpAd nA ROk 2010

InFORMACe z Jednání zASTupITeLSTVA

 Jednou z položek, kterým byla při přípravě rozpočtu 
městyse na rok 2010 věnována značná pozornost, jsou náklady 
na provoz systému sběru, třídění, svozu a likvidace domovního 
odpadu. Pravidelní čtenáři Zpravodaje vědí, že ze strany radni-
ce je provozu a ekonomice tohoto systému věnována velká po-
zornost. Na Vás občany je průběžně apelováno, abyste se věno-
vali třídění odpadů z Vašich domácností. Domnívám se, že prá-
vě v tuto chvíli je ten správný okamžik k tomu, abych všem těm 
z Vás, kteří jste poctivě třídili svůj odpad nebo jste s tříděním po 
výzvách radnice alespoň začali, poděkoval. Toto poděkování má 
i konkrétní podobu v tom, že při již zmíněné přípravě rozpočtu na 
rok 2010 nám propočty ekonomiky systému nakládání s odpady 
ukázaly, že již druhý rok po sobě je bilance tohoto systému vy-
rovnaná. Tato skutečnost by nám umožňovala ponechat poplatek 
za „popelnice“ i pro rok 2010 v nezměněné výši. Protože však do 
uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje nebyly známy případné ceno-
vé nárůsty za služby poskytované svozovou firmou, nebylo mož-
no učinit konečné rozhodnutí o výši poplatku.
 V souvislosti s blížícím se příchodem nového roku, 
a tedy zahájením výběru poplatků na rok 2010, bych rád všechny 
naše občany seznámil s termínem a způsobem jejich úhrady, ale 

také s důsledky neplacení poplatků. 
 Poplatek „za popelnice“, ale i všechny ostatní poplatky 
budou splatné do 31. 3. 2010. Uhradit je lze hotově, poštovní po-
ukázkou nebo bankovním převodem. Podle zákona č. 565/1990 Sb. 
o místních poplatcích může obec poplatky nezaplacené v termínu 
zvýšit až na trojnásobek. Podstatnou je určitě i informace, že po-
platek „za popelnice“ má charakter místní daně, a tedy vůbec ne-
záleží na množství vyprodukovaného odpadu poplatníkem. Po-
kud občan dobrovolně a včas nesplní svoji poplatkovou povin-
nost, vyměří mu ji obec platebním výměrem s uplatněním sankč-
ního navýšení za opožděnou úhradu. Pokud ani poté občan dluž-
nou částku neuhradí, je vymáhání předáno k exekučnímu vy-
máhání, které vymáhanou částku navýší o několik tisíc korun. 
Městys Nedvědice vystavil v roce 2009 několik desítek plateb-
ních výměrů, několik jich již bylo předáno k exekučnímu vymá-
hání a v této praxi budeme pokračovat i nadále. Těm z Vás, pro 
které termín úhrady 31. 3. 2010 je nereálný, nabízím ve výjimeč-
ných případech možnost sepsání splátkového kalendáře. Závěrem 
bych rád vyjádřil přesvědčení, že neplatičů místních poplatků vý-
razně ubude.

Ing. Pavel Vejrosta
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Vážení spoluobčané, 
  na tomto místě bych Vám opět rád podal informace o sta-
vu projektů, na nichž usilovně pracuji a které se většinou složitě 
a velmi zdlouhavě, ale na druhé straně jistě daří posouvat ke ký-
ženému dílčímu cíli. Tím je u většiny z nich dokončení projek-
tové přípravy a získání pravomocného územního rozhodnutí či 
lépe stavebního povolení. Teprve s takto připravenými projekty se 
pak můžeme začít ucházet o dotace na jejich realizaci. Jak to tedy 
s jednotlivými projekty aktuálně vypadá?

Sokolovna – s projektem rekonstrukce sokolovny jsme byli již 
dvakrát neúspěšní v dotačním řízení. Protože jsme však pokaž-
dé skončili těsně pod čarou, dělící úspěšné a neúspěšné projekty, 
vyčkávali jsme, zda nebude v dohledné době vyhlášena ještě jed-
na výzva. V létě jsme se dozvěděli, že nejbližší výzva v prioritní 
ose 3.3. bude nejdříve v roce 2011. S ohledem na tuto skutečnost 
a v kontextu s rychle pokračujícím chátráním budovy především 
ze strany od zimního stadionu rozhodlo zastupitelstvo o uvolně-
ní 3 mil. Kč z prostředků městyse na provedení vnějších přísta-
veb, odvedení zemní vlhkosti a dokončení tepelné izolace na hlav-
ní budově. Tím by mělo dojít k zastavení chátrání budovy zvenčí. 
Přitom stále bude hledána možnost jak získat finanční prostředky 
na úplné dokončení rekonstrukce.

kanalizace – asi nejnáročnější ze všech našich projektů. Po zís-
kání územního rozhodnutí v závěru loňského roku průběžně po-
kračovaly práce na projektové dokumentaci pro stavební povo-
lení. Dokumentace byla dokončena a nám předána 18. 11. 2009. 
Následně bylo zažádáno o vydání stavebního povolení. Souběžně 
probíhaly práce na přípravě žádosti o dotaci na realizaci projektu. 
V době, kdy se Vám toto číslo Zpravodaje dostane do rukou, bude 
již žádost o dotaci podána a odhadem do poloviny března 2010 
budeme s napětím vyčkávat na výsledek dotačního řízení. 

Koupaliště – o neúspěšné snaze Rady najít investora se zajíma-
vým podnikatelským záměrem, jste již byli informováni. Rada 
pokračovala v hledání způsobu využití zdevastovaného areálu. 
S ohledem na nemožnost financovat realizaci jakéhokoli projektu 

z vlastních prostředků, snažila se s případným záměrem trefit do 
některého z dotačních titulů. Proto nakonec vznikl projekt rekon-
strukce části areálu na přírodní rybník, financovatelný z národních 
dotačních zdrojů. V tuto chvíli již máme k dispozici pravomocné 
územní rozhodnutí a připravujeme žádost o dotaci, která by moh-
la být podána v průběhu 1. čtvrtletí 2010. Souběžně probíhají prá-
ce na dokumentaci pro stavební povolení.

Zateplení budov základní a mateřské školy – u tohoto projek-
tu není třeba získat stavební povolení, přesto i zde byla nutná po-
měrně náročná projektová příprava. Projekt zahrnuje kompletní 
výměnu dřevěných, či dokonce kovových oken a dveří za plasto-
vá a zateplení vnějšího pláště budov. 
V průběhu roku byl aktualizován energetický audit, podmínkám 
výzvy uzpůsobena projektová dokumentace a nyní je připravo-
vána žádost o dotaci z operačního programu životního prostře-
dí. Otevření příslušné výzvy se očekává koncem 1. čtvrtletí roku 
2010. 

Rozšíření místní komunikace za MEZem – tento projekt nabral 
minimálně půlroční zpoždění ve chvíli, kdy po získání územní-
ho rozhodnutí jsme se snažili projekt doplnit o rozšíření chodní-
ku před domky č. p. 196 a 165 a jeho propojení s chodníkem před 
bytovkou č. p. 289. Jednání však nakonec nebyla úspěšná, proto 
projektová dokumentace pro stavební povolení byla zpracována 
v původním rozsahu a v současné době již bylo požádáno o vydá-
ní stavebního povolení.

Parkoviště pro návštěvníky hradu Pernštejn – ač to nikdo při 
rozběhu projektu nepředpokládal, ukázalo se především díky slo-
žitým terénním podmínkám, že jde o projekt velmi složitý. Pře-
devším projektantům tak dal hodně zabrat. Přesto již byla dokon-
čena dokumentace pro územní řízení a o jeho vydání již bylo po-
žádáno. Přes dvouleté ujišťování úředníků Regionální rady ROP 
Jihovýchod, že se jedná o dobrý a financovatelný projekt, bohu-
žel oproti původním předpokladům zatím není v dohledu přísluš-
ná dotační výzva. Proto na úkor tohoto projektu byly upřednostně-
ny práce na projektech, které jsou aktuálně financovatelné.

Parkoviště u hřbitova – asi roz-
sahem i náročností nejmenší 
a nejjednodušší projekt. O jeho 
potřebnosti asi není sporu, neboť 
nejenom v exponovaných sváteč-
ních obdobích vyřeší problémy 
s parkováním v nepřehledném 
úseku před hřbitovem. V měsíci 
listopadu byla dokončena projek-
tová dokumentace pro stavební 
povolení a bylo požádáno o jeho 
vydání.

Naučné stezky okolo hradu 
Pernštejn – projekt, který je tak 
trochu z nouze ctností. Prvotním 
impulsem k jeho vzniku byl zá-
měr vyřešit bezpečnost pohy-
bu chodců v úseku od zdravotní-
ho střediska směrem k Pernštej-
nu. V roce 2008 městys Nedvě-

SOKOlOVNA, KANAlIZACE, KOuPAlIšTĚ A DAlšÍ PROJEKTY

Koupaliště stále chátrá
Foto: Antonín Špaček
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dice vykoupil od soukromé osoby pozemky v zatáčce mezi Ned- 
vědicí a Pernštejnem mezi Nedvědičkou a železniční tratí. Cílem 
bylo vybudovat chodník při okraji silnice od zdravotního střediska 
a postavit dřevěné lávky pro pěší a cyklisty před a za zatáčkou. Ty 
by umožnily převést chodce z nebezpečného úseku silnice na dru-
hý břeh. Z důvodu měnících se podmínek v jednotlivých dotač-
ních výzvách byl tento úsek nějaký čas chodníkem, poté cyklos-
tezkou a v současné době je připravován jako součást naučných 
stezek okolo hradu Pernštejn. Projekt zahrnuje mimo uvedené 
také vyznačení asi 3,5 km cest pro pěší turisty s umístěním odpo-
čívadel, informačních tabulí apod. Součástí je také rekonstrukce 
asi 150 metrů povrchu místní komunikace tzv. Pivovarské cesty, 
tedy přístupové cesty na hrad ze zadního Pernštejna. V tuto chví-
li je požádáno o vydání stavebního povolení na ty části projektu, 
kde je to třeba, a je podána žádost o dotaci na realizaci. Výsledek 
bude znám přibližně v polovině března příštího roku.

Sportovní hala – složitý a finančně velmi náročný projekt. V po-
lovině roku bylo získáno pravomocné územní rozhodnutí. Vzhle-
dem k finanční náročnosti projektu a zatím nejasným možnostem 
financování jeho realizace, byly další projekční práce pozastave-
ny. Projekt však rozhodně nebyl odložen a o jeho dalším pokračo-
vání budeme rozhodovat až s ohledem na výsledky dotačních ří-
zení u podaných žádostí o dotace a také s ohledem na finanční si-

tuaci městyse v kontextu se stále trvající finanční krizí. 

Obchodní dům – přestavba 2. podlaží na byty – o spuštění to-
hoto projektu Rada rozhodla po přibližně roční diskusi. Důvodem 
byly velké nevyužité a obtížně využitelné prodejní prostory s vel-
kými provozními náklady na jejich provoz na straně jedné a velká 
poptávka po bydlení přímo v Nedvědici na straně druhé. V průbě-
hu října bylo vyjasněno definitivní zadání pro projektanta s tím, že 
projektová dokumentace pro stavební povolení bude hotova kon-
cem 1. čtvrtletí 2010. S ohledem na nejasné možnosti financování 
vlastní přestavby jde o projekt připravovaný k realizaci ve střed-
nědobém horizontu.

 Myslím, že z uvedeného výčtu projektů a stavu jejich 
přípravy na realizaci je patrné, že do projektové přípravy bylo 
v uplynulých dvou letech investováno značné množství finanč-
ních prostředků, času a energie. Výsledkem je naše velmi dobrá 
připravenost k čerpání finančních prostředků na realizaci někte-
rých z nich. S ohledem na počet rozpracovaných projektů se rada 
městyse dohodla, že zatím nebudou zahajovány žádné další pro-
jekty.

Ing. Pavel Vejrosta

 Tísňovou linku 155 lze volat z celé České republiky z ja-
kéhokoli telefonu připojeného do veřejné telefonní sítě kterého-
koliv operátora zdarma volbou 155 (vždy bez předvolby). Tele-
komunikační operátoři směřují pak Váš hovor na územně přísluš-
né operační středisko záchranné služby, které rozhodne o vyslání 
konkrétní posádky zdravotnické záchranné služby.
 Není-li z jakéhokoliv důvodu možno volat linku 155, 
nebo vyžaduje-li charakter zásahu součinnost ostatních složek 
integrovaného záchranného systému (jednotek policie nebo ha-
sičů) a v případech očekávané jazykové bariéry (ohrožení zdra-
ví či života cizinců), lze se dovolat pomoci na tísňové lince inte-
grovaného záchranného systému 112. Operační středisko IZS pře-
dá v takovém případě Vaši tísňovou výzvu všem potřebným slož-
kám, v případě ohrožení života či zdraví tedy operačnímu středis-
ku zdravotnické záchranné služby.
Kdy volat záchrannou službu?
 V případech bezprostředního ohrožení života či bezpro-
středně hrozící vážné újmy na zdraví vyžadující neprodlený zá-
sah lékaře nebo bezodkladný transport do zdravotnického zaříze-
ní. Posádky zdravotnické záchranné služby v žádném případě ne-
nahrazují lékařskou pohotovost, lékařskou stanici první pomoci 
ani dopravní zdravotní službu.
Jaké informace si připravit?
 Voláte-li pomoc sobě či osobě známé, nahlaste při volání 
tísňové linky vždy jméno, příjmení a věk postižené osoby, co nej-
přesněji adresu nebo místo, kde se postižený nalézá, základní úda-
je o jeho zdravotním stavu (zda dýchá, zda je při vědomí a reagu-
je na podněty, zda krvácí, jak k postižení došlo) a důležité je také 
telefonní číslo, ze kterého voláte. Při rozhovoru s dispečerem zá-
chranné služby se snažte jednat klidně a odpovídat úplně, správ-
nost a úplnost předaných informací často rozhoduje o úspěšnosti 
zásahu.
Jak postupovat dále?
 Vyčkejte na místě a až do příjezdu záchranné služby po-
skytujte postiženému pomoc podle svých možností. Není-li to ne-

zbytně nutné, netelefonujte znovu na tísňovou linku, ale umožně-
te naopak v případě potřeby dispečerovi záchranné služby spojit 
se znovu s Vámi. Podle svých možností se snažte umožnit příjezd 
vozidla záchranné služby k pacientovi a případný transport paci-
enta do vozidla a řiďte se na místě pokyny pracovníků všech slo-
žek IZS. Počítejte však s tím, že ve vozidle záchranné služby není 
možné přepravovat žádné další osoby ani příbuzné pacienta.

Kam na pohotovost? 
lékařská pohotovost
Je v nemocnici v Novém Městě na Moravě. Tato pohotovost je ne-
výjezdová.
Telefon: 566 615 444
Dospělí
pracovní dny: 17.00 – 22.00
víkendy a svátky: 9.00 – 22.00
Děti a dorost
pracovní dny: 17.00 – 22.00
víkendy a svátky: 8.00 – 21.00

Mimo uvedeno dobu jsou Vám k dispozici nemocniční ambulance 
chirurgická a ústavní pohotovostní služby (interní pavilon).

Stomatologická pohotovost 
Je v okrese Žďár nad Sázavou o sobotách a nedělích v době od 9 
do 12 hodin zajištěna dle rozpisu, informace na telefonu LSPP čís-
lo 566 615 444.
Zubní pohotovost v Brně poskytuje pracoviště K-11 na Karásko-
vě náměstí 11, Brno Židenice a to ve všední dny od 17 do 6 hodin 
následujícího dne, o sobotách a nedělích nepřetržitě, 
tel. 548 424 242.

Helena Ondrová

KDY A JAK VOlAT ZÁChRANNOu Službu?
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V NAšÍ šKOlE SE POřÁD NĚCO DĚJE ...

VÍTÁNÍ ObčÁNKů

 Velkou událostí je tradičně 1. září, kdy naši nejmenší při-
cházejí poprvé do školy, ti starší se vracejí z letních prázdnin. Prv-
ňáčci slavnostně zahájili svůj první školní den ve své třídě. Zde 
všechny přivítala paní učitelka Eva Chalupníková a paní zástup-
kyně Jana Tomanová. Žáci 2. - 9. ročníku se sešli v kreslírně, kde 
je v novém školním roce pozdravil pan ředitel Josef Špaček a pan 
starosta Pavel Vejrosta. Abychom prvňáčkům trochu ulehčili vy-
rovnávání se se svými povinnostmi, 17. září navštívili společně 
s dětmi z MŠ divadelní představení v Bystřici. Aby to čtvrťákům 
a páťákům nebylo líto, jeli se tento den vzdělávat do brněnského 
planetária.
 12. října začal pro žáky 3. a 4. ročníku plavecký výcvik. 
Tentokrát jezdí naši žáci společně s předškoláky z MŠ do Žďáru 
nad Sázavou, neboť v Kuřimi probíhá rekonstrukce bazénu. Zatím 
jsou všechny děti i učitelky s výukou spokojeny.
 13. října absolvovali žáci 4. ročníku pod vedením pana 
Pazdery z Autoškoly Navrátil z Brna dopravní akci zaměřenou na 
přípravu mladých cyklistů. Žáci splnili teoretickou část a na jaře 
absolvují jízdu zručnosti a dopravní test.
 Zdařilá kulturní akce se konala na naší škole 26. října. 
Z divadla v Hradci Králové k nám přijel pan Hrubec. Menší děti si 
získal pohádkou O Palečkovi, starší se seznámily s dílem Tristan 
a Izolda.
 A byl tu poslední den před podzimními prázdninami, na 
který se děti z 1. stupně těšily hlavně z důvodu konání mimořád-
ného projektového dne - Dušičkového. Venku bylo opravdu po-
šmourno jako o Dušičkách, děti si vyrobily a rozsvítily lampion-
ky. Během dopoledne si pod vedením učitelek vyráběly strašid-
láky z dýní a další podzimní dekorace. Kdo tento den zavítal na 
1. stupeň, nepotkal zde děti, ale roztomilá strašidýlka. Za to patří 
poděkování hlavně maminkám, které svým dětem připravily nád-
herné masky. S lampionky a ve strašidelných převlecích se děti 
také vypravily na procházku po Nedvědici, aby tak uspaly všech-
ny broučky.
 16. listopadu přišlo do naší školy 15 předškoláků se svý-
mi rodiči, aby se hravou formou seznámili se školním prostředím. 
Rodiče si tak mohli ověřit, zda je jejich dítě dost samostatné, zruč-
né a připravené k zápisu do 1. třídy.
 Také na 2. stupni děti nezahálely. 15. září se uskutečnila 

exkurze žáků 8. a 9. ročníku na Přibyslavsko. Hlavním cílem byla 
prohlídka expozice v Hasičském muzeu v Přibyslavi. Ale nejprve 
navštívili Havlíčkovu Borovou, místo, kde se v říjnu 1821 narodil 
Karel Havlíček Borovský. V rodném domku, kde je dnes knihov-
na a muzeum, žáci vyslechli poutavé vyprávění o životě a díle 
velkého spisovatele a prohlédli si vystavené exponáty. Muzeum 
má však ještě jednu zajímavou expozici. Je věnována památce let-
ců RAF, především místnímu občanu Josefu Stránskému, který 
jako letec 311. perutě RAF ve druhé světové válce padl.
 V říjnu se uskutečnila beseda s Ladislavem Bartošem, je-
jímž tématem byly jeho zážitky z cest po Skandinávii. Pro žáky 9. 
ročníku to byla velmi zajímavá akce.
 V kalendáři akcí naší školy se už pravidelně objevuje 
projekt „Noc ve škole“. Cílem tohoto projektu je stmelování žá-
kovských kolektivů a týmové zážitky. V pátek 23. října navečer 
se kluci a holky z 8. A sešli s panem učitelem Petrem Punčochá-
řem ve třídě. Večer začal nejrůznějšími hrami a aktivitami, při kte-
rých dětem pořádně vytrávilo. A tak následovala příprava večeře. 
Vlastnoručně vyrobené palačinky chutnaly opravdu skvěle. Po ve-
čeři si žáci uspořádali diskotéku. Unavení, ale spokojení zaléza-
li kolem půlnoci všichni do spacáků. Ráno po snídani následova-
ly ještě další aktivity a kolem poledne se děti velmi nerady louči-
ly. Plni zážitků a dojmů se všichni vraceli z kouzelné noci stráve-
né ve škole domů.
 10. listopad byl pro 42 žáků druhého stupně náročný 
den. Dopoledne vyučování a navečer odjížděli do Brna. Paní uči-
telka Gabriela Jelínková pro ně připravila zájezd do divadla. Zá-
jem dětí byl velký. Představení „Past na myši“ v Mahenově diva-
dle už žáci naší školy v minulosti navštívili, a tak se všichni moh-
li těšit, protože zprávy o provedení detektivního příběhu autorky 
Agathy Christie byly jen a jen dobré. I tentokrát byli všichni spo-
kojeni a můžeme se těšit, že se zase někdy do „velkého“ divadla 
vypravíme. 
 Toto jsou jen některé akce, které se během prvního čtvrt-
letí letošního školního roku v naší škole odehrály. Naši učitelé se 
jimi snaží dětem neustále zpestřovat školní výuku. Určitě bychom 
uvítali další nápady a zejména pomoc ze strany rodičů i dalších 
příznivců školy.

Jana Tomanová

 Kdo procházel v sobotu 14. 11. 2009 před desátou hodi-
nou dopolední kolem místní radnice, mohl si všimnout, že se v bu-
dově něco děje. Nejdříve se u vchodu sešla děvčata z Nedvědic-
kého pěveckého sboru Petry Cvrkalové – Cvrčci a potom začali 
přijíždět s nejmladšími občánky Nedvědice maminky a tatínkové 
v doprovodu dalších příbuzných. V obřadní síni už byla připrave-
na kolébka pro naše nejmenší a pamětní kniha. 
 Po zahajovací písničce pan starosta slavnostně přivítal do 
řad občanů městyse Nedvědice sedm dětí narozených v období od 
dubna do srpna letošního roku. A které děti to byly? Tomáš Lu-
kášek, Markéta Hájková, Matěj Válka, Natálie Havlíčková, Lu-
cie Řehůřková, Karolína Šauerová a Adam Ondráček. Po projevu 
pana starosty přednesla Kristýna Čermáková verše Františka Hru-
bína a potom byli rodiče postupně vyzváni, aby za doprovodu pís-
ní pěveckého sboru své děťátko položili do kolébky a podepsali 
se do pamětní knihy. Při této příležitosti převzali z rukou pana sta-
rosty a paní matrikářky drobné dárky, které jim budou připomínat 
tento slavnostní den.

  Ještě jednou všem přejeme hodně zdraví, pohody a rado-
sti a někdy na jaře příštího roku přivítáme do našich řad další děti. 

Zdena Kincová

Foto: Petr Sedlář
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 V neděli 4. října 2009 uspořádal městys Nedvědice pro 
své divadelní příznivce zájezd do Městského divadla Brno na 
představení Charleyova teta.
 Tato veselá konverzační komedie Brandona Thomase je 
již dlouhá léta zárukou dobrého humoru.
 Dva oxfordští studenti Charley a Jack chtějí pozvat dív-
ky svého srdce na schůzku. Jsou však velmi stydliví a navíc teh-
dejší mravy si k takové příležitosti žádají přítomnost starší dámy. 
Ten den má náhodou přijet na návštěvu bohatá Charleyova teta. 

Nápad je na světě, tetinka bude dělat společnost slečnám a páno-
vé mají po starostech. Ovšem teta nepřijede, ale dívky už jsou na 
cestě. Co teď? Naštěstí se po pokoji prochází přítel obou studentů 
Babberly v ženských šatech, ve kterých má večer vystoupit v di-
vadle. Samozřejmě, že je nenapadne nic lepšího, než že tetu bude 
dělat on. Rozjíždí se tím řada překvapivých situací. Ale co teprve, 
když se objeví pravá Charleyova teta?
 Celé představení by se bez nadsázky dalo nazvat herec-
kým koncertem Igora Ondříčka v roli studenta Babberlyho (tedy 
náhradní tety). Kdo inscenaci viděl, dá mi určitě za pravdu. To, 
s jakou samozřejmostí chodil po jevišti v dámských šatech a v bo-
tách s podpatky, bylo někdy sice trochu k pousmání, ale jinak byl 
jeho výkon naprosto senzační. Dalo by se to přiblížit asi takto: 
student Oxfordu se během chvilky musí proměnit v dámu se vším 
všudy.
 Ovšem ani ostatní herci nezůstali svými výkony poza-
du. Petr Štěpán a Alan Novotný jako studenti Charley a Jack sršeli 
vtipem od začátku představení a z jejich úst jsme slyšeli bezpočet 
úžasných hlášek (jako např.: „A z Oxfordu nás vylejou i po abso-
lutoriu!“). Role zpočátku nesmělých dívek hrály Pavla Vitázková 
a Markéta Sedláčková. Dále jsme viděli Jana Mazáka, Josefa Ju-
ráska, Irenu Konvalinovou, Lenku Janíkovou a Zdeňka Junáka.
 Na všech divácích bylo vidět, že se jim přestavení líbí 
a že jsou hereckými výkony nadšeni.
 Další zájezd na divadelní přestavení je naplánován na 
měsíc únor příštího roku.

Kristýna Čermáková

 Dvousté výročí narození Antonína Emila Titla bylo v le-
tošním roce nejvýznamnějším kulatým výročím rodáka z Ned-
vědice a Pernštejna. Historická komise Rady městyse Nedvědi-
ce dlouhodobě připravovala důstojný a hudebně kvalitní průběh 
vzpomínky. Ve spolupráci se státním hradem Pernštejnem, městy-
sem Doubravníkem a za podpory Jihomoravského kraje se usku-
tečnily dva koncerty. V pátek 25. září 2009 v sále sýpky na hradě 
Pernštejně, tedy v místě, kde se 2. 10. 1809 hudeb-
ní skladatel a dirigent narodil. Další pak v neděli 4. 
října 2009 v kostele Povýšení sv. Kříže v Doubrav-
níku na místě, kde byl pokřtěn na Antonína Fran-
tiška Serafínského. 
  Oba koncerty byly do detailu připrave-
ny Mgr. Jiřím Mottlem, uměleckým šéfem Brněn-
ského komorního orchestru. Skladby byly téměř 
všechny předneseny v premiéře po mnoha létech. 
Notové podklady byly přitom ve fragmentech nebo 
pouze pro jeden nástroj ve sbírkách Moravského 
zemského muzea Brno. Více jako půl roku zpra-
covával Mgr. Jiří Mottl se svými spolupracovní-
ky z Masarykovy univerzity tyto archiválie, aby je 
mohli současní muzikanti zahrát. Členové a sólis-
té Brněnského komorního orchestru podali výbor-
né výkony a pro většinu návštěvníků byla překva-
pením líbivá a melodická forma všech vybraných 
skladeb, které byly v polovině devatenáctého sto-
letí velmi oblíbené.
 Odborný výklad o životě a díle Antoní-
na Emila Titla výborně přednesl na obou koncer-

tech RNDr. Ivan Koláčný. Nad celými oslavami převzal záštitu 
hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Michal Hašek. Koncertů se 
zúčastnili zástupci měst a obcí, pozvání přijal i Ing. Stanislav Ju-
ránek, bez jehož pomoci, tehdy ještě ve funkci hejtmana, bychom 
před dvěma lety s přípravou tak organizačně náročné kulturní akce 
nemohli ani začít.

Jiří Šmíd 

ChARLeYOVA TeTA 

VýROčÍ RODÁKA Z PERNšTEJNA

Foto: internetové stránky MD 

Foto: Antonín Špaček 
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NEuVĚřITElNÁ DEVADESÁTKA

 V každém ročním období může náhodný chodec v blíz-
kém i vzdálenějším okolí Pernštejna spatřit na břehu řeky Svrat-
ky, na kopcích, na okrajích vesnic či uprostřed polí postavu muže 
s malířským stojanem, plátnem a štětcem, jak vytváří nádherné 
obrázky přírody kolem. Zřejmě nikdo by tomuto muži nehádal ne-
uvěřitelných devadesát let. A přece je tomu tak.
 Doubravnický malíř pan Stanislav Bělík se skutečně 29. 
října 2009 dožil tohoto významného životního jubilea. K tomu-
to výročí uspořádal společně s městysem Doubravníkem v pro-
storách staré doubravnické radnice výstavu obrazů. Na vernisáži, 
která se uskutečnila 28. října, zazněla z úst RNDr. Ivana Koláčné-
ho krásná slova, kterými přiblížil život pana Bělíka. Dovolujeme 
si je čtenářům až na drobné úpravy citovat v autentické podobě:
 „Mistr Stanislav Bělík se narodil 29. října roku 1919 
v Brně. A já mám takový pocit, že dnes, když vzpomínáme 91. vý-
ročí vzniku Československa a de facto i pokračovatele České re-
publiky, že tehdy asi v ten významný den si maminka pana Bělíka 
řekla: „Milé Československo, právě jsi vzniklo. Do roka a do dne 
ti dodám syna.“ A ono to vyšlo, do roka a do dne je tu syn. A tehdy 
pravděpodobně nevěděl nikdo, jak významnou osobnost maminka 
pana Bělíka porodila.
 Stanislav se odmalička snažil věnovat výtvarné činnos-
ti. Tatínek tehdy pracoval v papírně v Prudké a nosil domů spous-
tu kousků papíru, na kterých on si zkoušel první tahy. Za protek-
torátu, to už byl vyučený strojním zámečníkem, se snažil věnovat 
výtvarné výchově studiem na večerní škole uměleckých řemesel 
v Brně. Hned po válce se přihlásil na Akademii výtvarných umě-
ní, ale ono to bylo po té válce takové hektické a tehdy se přihlásila 
spousta lidí. Víme dobře, že i dnes se na tyto umělecké směry při-
jímají jednotlivci, nikoliv však desítky či stovky studentů. Tehdy 
tomu bylo podobně, a tak ačkoliv zkoušky úspěšně složil, ke stu-

diu nebyl přijat. Tak tedy pokračoval ve své práci a výtvarné umě-
ní se mu stalo koníčkem. Při Ústředním domě tvořivosti si dálko-
vě dostudovával ty údaje, ty potřebné informace, které mu chybě-
ly, aby měl ucelenější vzdělání v oblasti výtvarného umění. 
 Když jsem se ho ptal nedávno, jaká byla chronologie 
jeho tvorby, tak mi říkal: „Když jsem začínal, tak jsem se v prvé 
řadě věnoval figurální tvorbě.“ A když se podíváte ve vedlejší 
místnosti, tak tam právě ty počátky jeho tvorby vidíte. A myslím 
si, že ty jsou velice, velice zdařilé. Jsou realistické, jsou dynamic-
ké a vystihují to, co má figurální portrétní tvorba za cíl. To, že se 
později začal věnovat převážně krajinářství, má několik důvodů. 
Nejdůležitější je pravděpodobně ten, že většina lidí si raději pově-
sí doma na stěnu obrázek krajiny, která jim přirostla k srdci, a ni-
koliv obrázek neznámého anonymního člověka, pokud se zrovna 
nejedná o významnou osobnost. A málokdo se nechává sám por-
trétovat. Ono je to nesmírně složité pro toho „modela“ i toho au-
tora. A ta krajina vám neunikne, ta je před vámi jako krásný mo-
del, a tam můžete tvořit.
 Pokud projdete výstavou, uvidíte vývoj tvorby Stani-
slava Bělíka. První z obrazů, který tam je, je z roku 1947 a řekl 
bych, že z tohoto pohledu se styl tvorby mistra Bělíka příliš ne-
změnil. Je to realistická krajina, je to krajina, kterou lehce dotvá-
ří uměleckou zkratkou. Nicméně vždycky na každé z nich je vi-
dět kus poctivé práce, který je podložen znalostí techniky, znalos-
tí krajiny a v prvé řadě střídmostí a kultivovaností barevného pro-
jevu. Tento rys můžeme vysledovat až do dnešního dne. Byl jsem 
nesmírně překvapený, když jsem viděl, kolik obrazů nese dataci 
2008 a 2009. Až budete výstavou procházet, nedívejte se jenom 
na vlastní obrazy, prohlédněte si skutečně dobu, kdy byly stvoře-
ny. Bylo by škoda, aby člověk, který má takový elán, odložil ště-
tec a přestal dělat.
 Takže, mistře Bělíku, já Vám přeji za sebe a za všechny 
zde přítomné všechno nejlepší do dalších let a ať vám ještě dlouho 
vydrží to nadšení pro malbu. Dělejte nám všem dál a dál co nej-
větší radost. Gratuluji!“
 Pan Stanislav Bělík je sice mužem menší postavy, ale 

zato velký svým výtvarným uměním, ale také svou pílí, poctivos-
tí a především svým lidstvím. I my se připojujeme k přání dr. Ko-
láčného a přejeme panu Bělíkovi vše nejlepší, pevné zdraví a moc 
a moc elánu do další tvůrčí práce. A pro rok 2019 jej již dopředu 
prosíme, aby si v diáři rezervoval místo pro svoji výstavu k 100. 
výročí narození u nás v Nedvědici.

Antonín Špaček

Foto: Antonín Špaček 

St. Bělík: Doubravník 2005
Foto: Antonín Špaček
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VÁNOčNÍ VýSTAVA

 Činnost tohoto dobrovolného svazku obcí se v letošním 
roce velmi dobře rozběhla. Děje se tak jednak díky představitelům 
členských obcí, které na jeho činnosti mají zájem a mají z něj také 
užitek, ale především díky pracovnicím informačního centra, kte-
ré svou prací jdou často daleko za rámec svých pracovních povin-
ností a přinášejí do činnosti Mikroregionu mnoho zajímavých ná-
padů. Mám-li navázat na poslední text k tomuto tématu, uveřejně-
ný v letošním prvním čísle Zpravodaje, pak musím začít informa-
cemi o zatím největším projektu Mikroregionu, projektu „Vyšláp-
něte si k nám“, který je financován z prostředků EU. V měsíci srp-
nu byla ukončena jeho 2. etapa a věřím, že mnozí z Vás zaregistro-
vali a snad i ocenili dosavadní výstupy projektu. Především mám 
velkou radost z velmi dobře fungujícího infocentra v přízemí radni-
ce, které slouží nejen místním občanům, ale v průběhu letní turistic-
ké sezony jej navštívilo několik tisíc turistů s nejrůznějšími přáními 
a požadavky. Před radnicemi všech členských obcí byly umístěny 
informační kiosky, na zajímavých či frekventovaných místech úze-
mí Mikroregionu bylo zabudováno celkem 30 informačních tabulí 
a do oběhu bylo dáno několik druhů informačních materiálů a pro-
pagačních předmětů. V současné době probíhá závěrečná, tedy třetí 
etapa projektu, končící 31. 5. 2010. V jejím rámci se mimo jiné při-
pravujeme na prezentaci na veletrzích cestovního ruchu Regiontour 
v Brně a Slovakiatour v Bratislavě.
 Mikroregion byl také úspěšný s několika dalšími žádostmi 

o dotace. Především získal z rozpočtu Ministerstva pro místní roz-
voj 320 tis. Kč na opravy křížů, pomníků padlým a kaplí v Draho-
níně, Olší, Černvíru, na Kovářové a ve Skoroticích.
 V polovině roku bylo Mikroregionu schváleno 225 tis. 
Kč z dotačního programu Jihomoravského kraje. S využitím těch-
to prostředků a díky dofinancování potřebné sumy členskými obce-
mi mohl být zakoupen ramenový vyžínač, který umožní lepší vyu-
žití traktoru městyse Nedvědice, ale především umožní pravidelnou 
údržbu krajnic místních komunikací na území celého Mikroregio-
nu.
 S pomocí další dotace z rozpočtu Jihomoravského kra-
je, tentokrát 43 tis. Kč, byla vydána informační brožura pro turis-
ty a návštěvníky regionu, která vhodně doplňuje tiskoviny vydané 
v rámci projektu „Vyšlápněte si k nám“.
 Zatím poslední získaná dotace (80 tis. Kč z rozpočtu JMK) 
byla poskytnuta na přípravu dalších projektů, na níž v této době usi-
lovně pracujeme. Stejně usilovně chystáme i několik žádostí o do-
tace na rok 2010.
 Domnívám se, že výše uvedené aktivity jsou dokladem 
toho, že Mikroregion za krátkou dobu své existence prokázal svo-
ji životaschopnost a především opodstatněnost v tom, že sdružení 
obcí může pro region, a tedy i pro každou z členských obcí včetně 
Nedvědice přinést nezanedbatelné finanční prostředky. 

Pavel Vejrosta

 Ve dnech 20. – 22. 11. 2009 se uskutečnila v zaseda-
cí místnosti radnice vánoční výstava. Návštěvníci měli možnost 
zhlédnout i zakoupit si vánoční dekoraci i drobné dárky s vánoční 
tématikou. Své výrobky zde prezentovaly šikovné ženy z Nedvě-
dice. Obdivovat jsme mohli keramiku Martiny Hlouškové, háčko-
vání Jany Pospíšilové, perníky Vlaďky Švestkové či adventní de-
korace Cink Jany Přidálkové, která byla iniciátorkou i duší celé 
výstavy.

 Zájem o výstavu byl veliký, což kladlo na vystavující 
velké nároky, neboť mnohdy přes noc musely za pomoci celé ro-
diny vyrobit a doplnit během dne vyprodané exponáty. Věříme, že 
výstava udělala všem návštěvníkům radost, neboť již měsíc před 
Vánocemi si domů donesli část vánoční atmosféry a mnozí získa-
li i inspiraci pro vánoční výzdobu svých příbytků.

Antonín Špaček

Foto: Antonín Špaček Foto: Antonín Špaček
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STAVbY V NEDVĚDICI A PERNšTEJNĚ - ZASTÁVKA PERNšTýN
 Železniční trať Tiš-
nov – Žďár byla postavena 
v letech 1903 – 1905. Bere-
me ji jako samozřejmost, ale 
jsou zajímavosti z historie 
její přípravy a výstavby, kte-
ré jsou méně známé. Mezi ně 
patří snaha obce Pernštejn, do 
roku 1922 oficiálně nazývané 
Pernštýn, o zřízení železniční 
zastávky na zadním Pernštej-
ně. 
 Doklady o sna-
ze obce Pernštejn podporo-
vané velkostatkem hraběte 
Mittrowského a obcemi Bor 
a Sejřek nacházíme v proto-

kolu o pochůzce trati před schválením stavby v roce 1901. Zacho-
val se i původní projekt stavby, na němž je zastávka červenými ča-
rami vytýčena. 
 Pro zastávku bylo navrženo velmi příhodné místo za že-
lezničním přejezdem staré silnice do Věžné nedaleko studánky 
„Korejtko“. Trať je mimo opěrné zdi, v rovném úseku a s výhle-
dem na hrad Pernštejn. Stará silnice vedla brodem přes Nedvědič-
ku a nedaleko byl můstek pro pěší, který je dosud užíván. Najde-
me jej proti domu č. p. 24 v části Žleb.
 Dle protokolu o politické obchůzce místní dráhy z Tiš-
nova do Nového Města sepsaném c. k. moravským místodržitel-
stvím dne 25. září 1901 v městě Tišnově konalo se úřadní jedná-
ní dne 2. září 1901 v obecní kanceláři o stanicích Tišnov, Podolí 
- Borač, Nedvědice a zastávce Doubravník. V pondělí 9. září 1901 
se konalo úřední šetření od km 14,4 až km 16,2 (obec Nedvědi-
ce). V úterý dne 10. září 1901 v obecní kanceláři v Nedvědici jed-
nala komise ohledně stanice Rožná a Bystřice, pak od km 16,2 až 
km 19,1 (obec Pernštýn a Sejřek). O odbývání komise bylo vyro-
zuměno: c. k. ministerstvo války, c. k. ministerstvo železnic, mo-
ravský zemský výbor, c. k. horní hejtmanství ve Vídni, c. k. ředi-
telství státních drah v Praze a další. Řídícím komise byl Bedřich 
Remeš c. k. místodržitelský sekretář řídící komise. 
 Zřízení zastávky komise tehdy nedoporučila, ale ani zce-
la nezamítla. Přečtěme si protokol, který archivuje znalec histo-
rie této trati pan Martin Čech z Doubravníku a laskavě nám jej za-
půjčil. V protokolu komise o pochůzce trati, sepsaným v češtině 
a němčině, se uvádí požadavky akcionářů a obcí a k nim příslušné 
stanovisko komise (doslovný opis):

P. č. (položka číslo) 37:
 Zástupcové obce Pernštýn žádají, aby vzhledem ku vý-
znamu, jaký hrad Pernštýn pro turistiku má, v obci Pernštýn a sice 
při přejezdu v km 17,9 (dnes 71,136 – pozn. autora) osobní za-
stávka bez veškerých zvláštních budov s pouhým označením jmé-
na zastávky té „Pernštýn“ zařízena byla.
Podepsáni: Gürtler – starosta a Endlicher – radní

Stanovisko komise:
 Žádost zástupce obce Pernštýnské ohledně zřízení za-
stávky při km 17,9 nepovažujeme za nutnou, poněvadž jest jen asi 
2 km od stanice Nedvědické vzdálena, a vyžaduje zřízení jejího 
většího nákladu. Nejsme však proti tomu, aby v případě potřeby 
budoucně na útraty žadatelů zřízena byla.

 Podotýkáme ještě, že hrad Pernštýn nalézal by se asi 
uprostřed mezi žádanou zastávkou a projektovanou stanicí Ned-
vědice.

P. č. 38:
 Zástupce velkostatku hraběte Mittrowského na Pernštýn 
podává následující vyjádření:
Připojuji se k žádosti obce Pernštýn za zřízení osobní zastávky 
při km 17,9, jelikož hrad Pernštýn vzhledem k jeho památnosti 
a zvláštní stavbě bývá během roku od mnoha set a snad přes tisíc 
lidí navštěvován. 
 O celý rok přichází sem znalci nejen z naší užší vlasti, 
nýbrž z celého Rakouska i z ciziny. V nedělích a ve svátcích bývá 
zde vždy 30 – 50 osob a též ve všední dny, kdy hrad jest přístupen, 
bývá návštěva četná. Blíže km 17,9 vede pohodlná silnice na hrad 
a jest odtud hrad nejlépe přístupen. 
 Zřízením zastávky té bude vyhověno u veliké míře veřej-
nosti. Od zastávky té obnáší cesta pěšky do hradu asi 10 minut, 
kdežto ze stanice Nedvědice trvá cesta dosti obtížná nejméně ¾ 
hodiny.
Podepsáni: Josef Klečka, Weypustek, Dr. Josef Koudela

Stanovisko komise:
 Ohledně žádosti zástupců hraběte Mittrowského za zřízení 
zastávky Pernštýn, odkazujeme na naše vyjádření pod čís. ad. 37

P. č. 39:
 Zástupcové obcí Bor a Sejřek připojují se ku žádosti 
obce Pernštýn za zřízení zastávky na území obce té, kterážto jedi-
ně jejich zájmům odpovídá, jelikož nejblíže a nejvýhodněji pro ně 
položena jest.
 Do stanice Nedvědice není z obcí těch žádného vhodného 
spojení. Jiných zvláštních přání nemají.
Podepsáni: Za obec Bor: Josef Žíla – starosta, za obec Sejřek 
Ferd. Máčka – starosta, Fr. Šibor – radní

Stanovisko komise: 
 Poukazujeme na naše vyjádření pod čís. ad 37 a dodává-
me, že obce tyto pro podnik železniční bezvýznamné jsou.

 Snaha obcí i velkostatku byla na svoji dobu velmi mo-
derní. Ještě v tomto období se jinde setkáváme s odporem obča-
nů a statků k parní dráze, hlavně těch, po jejichž pozemcích byla 
trať vedena. Starosta obce Pernštejn, nadlesní Eduard Gürtler, pat-
řil k velmi progresivním starostům a pro rozvoj obce Pernštejn vy-
konal mnohé. 

Jiří Šmíd

Projekt stavby zastávky Pernštýn
Archiv Martina Čecha

Místo plánované zastávky za přejezdem směrem k Věžné   
Foto: Jiří Šmíd
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bESEDA O SKANDINÁVII

JDOu, JDOu ZAS K NÁM DNY ZÁZRAKů A PřÁNÍ ...

 V pátek 27. listopadu 2009 se uskutečnila beseda s panem 
Ladislavem Bartošem o jeho cestách do Skandinávie. L. Bartoš 
žije v Bystřici nad Pernštejnem, dětství prožil ovšem v Nedvědici. 
Svého času byl členem nedvědického odboru KČT (1988 – 1996) 
a cestování patří k jeho velkým zálibám. Výpravy do Norska, Švéd-
ska a Finska považuje za nejkrásnější.

 V zasedací místnosti nedvědické radnice se nás 
v páteční podvečer sešlo 44. Těšili jsme se na poví-
dání, na promítané fotografie. A rozhodně jsme byli 
spokojeni. Poutavé povídání nás přítomné přesvěd-
čilo o tom, že Láďa Bartoš Skandinávii dost dobře 
zná, má ji velmi rád, navíc je velmi zdatným turis-
tou a zkušeným horalem. Vždyť absolvovat tak ná-
ročné přechody a přejezdy pěšky či na lyžích s pěta- 
dvacetikilovým batohem, často navíc v podmín-
kách pro běžného člověka těžko pochopitelných, to 
už vyžaduje výbornou fyzickou i psychickou kon-
dici. Opakované přechody dravou řekou, jejíž voda 
má jen dva tři stupně, proměnlivé počasí, přeno-
cování ve stanu při teplotách i minus třicet stup-
ňů, řešení četných náročných situací – to rozhod-
ně není schopen kdokoliv. Setkání se soby, pižmo-
ni a losy zdálo se být při prohlížení diapozitivů ro-
mantické, avšak přímo v terénu to podle vyprávě-
ní cestovatele někdy tak příjemné a jednoduché ne-
bylo. Fotografie z cest měly nejen cenu dokumen-
tu, ale mnohé měly navíc nepochybně uměleckou 

hodnotu. Určitě si mnozí při pohledu na obrázky promítané na stě-
nu uvědomovali, co krásy lze vnímat při cestování, jak vnímavý 
a citlivý může být člověk s opravdovým vztahem k přírodě, k tu-
ristice a k horám.
 Co účastníky besedy zaujalo nejvíce? Fyzická nároč-
nost cest Ladislava Bartoše, morální hodnoty lidí, kteří v nároč-
ných podmínkách severu žijí (ve srovnání s morálkou mnoha lidí 
u nás vyzněl obsah některých informací jako pohádka), informace 
o množství nepříjemných komárů, příhoda se zdravotní komplikací 
kamaráda, když se cestovatelé nacházeli mimo civilizaci, také tře-
ba informace o tom, jaké potraviny pan Bartoš nesl, kolik jich měl, 
aby měl energii, ale aby nenesl zbytečnou zátěž. 
Závěrečný potlesk přítomných posluchačů a diváků byl dobrou teč-
kou, a také vyjádřením uznání Láďovi Bartošovi. Mám za to, že už 
teď se můžeme těšit na jeho příští vyprávění.
Cestování má pro člověka velký význam. Ti, kdo cestují, mají zpra-
vidla větší rozhled, umějí se domluvit, i když cizí jazyk třeba ne-
umějí úplně dobře. Bude určitě příjemné, když radnice opět po-
zve někoho, kdo ve svém volném čase přijde a podělí se o zážit-
ky z cest.

Petr Vejrosta

 Začíná advent a s ním příprava na blížící se čas Vánoc. 
Během tohoto období lidé hledají cestu k sobě navzájem. Po celé 
zemi jim jako jistota svítí vánoční stromy.
 I nedvědický vánoční strom se rozzářil v první adventní 
neděli. Jeho barevná světla rozsvítil zpěv dětí Nedvědického pě-
veckého sboru Petry Cvrkalové - Cvrčci. Děti s radostí a úsměvem 
zazpívaly několik písní a jejich melodie navodily atmosféru konce 
roku pro asi dvě stovky diváků.
 Je to dobře, lidé k sobě našli cestu.

Martina Čermáková

 Ladislav Bartoš
Foto: Petr Vejrosta

Foto: Antonín Špaček

„Cvrčci“ při vystoupení
Foto: Antonín Špaček
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 Končící rok 2009 je v historii Nedvědice spojen s jed-
nou zajímavou událostí. Touto událostí je nejstarší písemná zmín-
ka o jedné z částí městyse – někdejší vesnici Klečanech. Ta po-
chází z roku 1309, Klečany by tedy v letošním roce oslavily právě 
sedm století. Oslavám však brání jediný fakt, a tím je skutečnost, 
že tato ves již téměř čtyři století neexistuje. Jediným pozůstatkem 
na ni je areál stejnojmenného dvora, umístěný na jihovýchodním 
okraji Nedvědice.
 První písemná zmínka je zaznamenána na dosud do-
chované pergamenové listině, jejímž prostřednictvím je zajišťo-
ván majetek tišnovského kláštera. Transakci svědčili tři šlechti-
ci z okolí Nedvědice – Lovek z Klečan, Vítek z Černvíra a Jan 
ze Skorotic. Je tedy zřejmé nejen to, že na počátku 14. století ves 
Klečany již existovala, ale dokonce dokládá přítomnost zdejšího 
šlechtického sídla blíže neznámé podoby. 

 Před polovinou 14. století vystupuje v písem-
nostech Arkleb z Klečan, spojovaný s titulem „ry-
tíř“. Byl tedy společensky značně na výši a je prav-
děpodobné, že v Klečanech sídlil na lépe vybave-
ném sídle – tvrzi.
 Její pozůstatky se dochovaly v objektech dvo-
ra do dnešní doby. Uprostřed východního obytného 
křídla je umístěna obdélná věžovitá stavba, v příze-
mí zaklenutá renesanční klenbou, vymezená silněj-
šími zdmi a jako jediná z celého křídla podsklepená. 
Právě v této budově pravděpodobně žil zmíněný Ar-
kleb z Klečan a jeho potomci, kteří se v písemnos-
tech připomínají ještě v průběhu 15. století. To však 
již svůj rodový statek s tvrzí, dvorem a vsí nevlast-
nili. Již od husitských válek náležely Klečany rodu 
pánů z Pernštejna, kteří zdejší dvůr propůjčovali na 
určité období svým služebníkům a příznivcům z řad 
nižší šlechty. 
 Tak například roku 1437 vlastnil Klečany Ji-
řík Černý z Býšovce. V roce 1486 získal klečanský 
dvůr Jan Staníček výměnou za svůj dosavadní dvůr 
v Dolním Chlévském. Ves Klečany se již trvale jme-
nuje mezi vesnicemi pernštejnského panství, a to až 
do svého zániku na počátcích třicetileté války.
 Na dvoře s někdejší tvrzí zatím sídlili rodi-
ny bohatších svobodníků, zřejmě potomků někdej-
ší středověké zemanské šlechty. Tento stav trval až 

do sedmdesátých let 16. století, kdy dvůr kupuje Jan Doubravnic-
ký, pocházející z některé staré měšťanské rodiny z Doubravníka. 
Tento Jan působil již od počátku šedesátých let 16. století na postu 
úředníka pernštejnské vrchnostenské správy. Za své zásluhy, zřej-
mě díky přímluvě některého z Pernštejnů, je roku 1579 povýšen 
do stavu nižší šlechty a získává přídomek „z Klečan“ podle svého 
tehdejšího bydliště na dvoře v Klečanech, který kupuje roku 1571. 
Jeho nový společenský stav mu nedovoluje obývat starou středo-
věkou tvrz a tak si zdejší obydlí rozšiřuje za pomoci zkušených re-
nesančních stavitelů. Novou budovu, kterou je možno opět klasi-
fikovat jako tvrz, vyzdobil na fasádách renesančními ornamentál-
ními sgrafity, místy dosud patrnými, a v interiérech překlenul opět 
částečně dochovanými renesančními klenbami. Poté, co na počát-
ku osmdesátých let 16. století mizí z pramenů a z povědomí, zís-
kávají klečanský dvůr opět Pernštejnové a připojují jej ke svým 

ostatním hospodářským ob-
jektům, kam již náležel trva-
le. 
 Ovšem rozsah dvo-
ra, vyhovující ve středově-
ku drobnému venkovské-
mu šlechtici, případně v 16. 
století nově nobilitovanému 
vrchnostenskému úředníku, 
nedostačoval potřebám roz-
sáhlého panství pánů erbu 
zubří hlavy. Proto byl krát-
ce po připojení k Pernštej-
nu rozšířen o pozemky jed-
noho z gruntů ve vsi Kleča-
nech v rozsahu jednoho lánu 
a o dvoulánový dům v Ne-
dvědici. To však opět příliš 

700 lET KlEčAN

Klečany 2007
Foto: Antonín Špaček 

Foto: Antonín Špaček
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 Při dnešním putování po studánkách v Nedvědici a Pern-
štejně zavítáme k Habrovské studánce, která je na pravém břehu 
Žlebského potoka u cesty z Nedvědice Žlebem kolem mramoro-
vého lomu směrem k Nutriím a do Býšovce. Jde o klasickou lesní 
studánku. Ke skále na povrchu zvětralé je z kamenného zdiva při-
stavěn přístřešek s  plochým kamenem jako stříškou. Pramen sté-
ká po stěně skály a přepadá přes kamenný stupeň. Odvodnění je 
vedeno žlábkem do potoka.
 Je to velmi stará studánka, která dle pověsti zachránila 
Nedvědici před morem. Její vzdálenost od městečka však vylu-
čuje významné a pravidelné využívání pramene občany. Datum 
úpravy pramene na studánku nemáme doloženo. Stylově připomí-
ná studánku Slovanka i vzhledem k terénní dispozici. 
 Studánka byla vyčištěna žáky Základní školy v Nedvě-
dici v roce 1979. Pravidelně pak byla udržována v letech 1986 
– 1989 Svazem ochránců přírody Nedvědice, jmenovitě panem 
Adolfem Trčkou, který ke studánce pravidelně chodil a na vlastní 
náklady tam zavěšoval plechový hrnek k napití.
 Kontrolní odběry provedla obec Nedvědice v roce 1979 
a následně Svaz ochránců přírody Nedvědice v r. 1987. Vzorky 
vyhovovaly požadavkům na pitnou vodu. V současnosti není stu-
dánka pravidelně udržována.

Jiří Šmíd

dlouho nedostačovalo, a tak dochází na počátku dvacátých let 17. 
století k razantnějším zásahům. Nejprve jsou ke dvoru připojeny 
pozemky od Kovářova půllánu a větší část polností od domu Ba-
lášovského. V roce 1621 jsou od klečanských osadníků odkoupe-
ny veškeré pozemky, přiděleny ke dvoru a ves Klečany tím zcela 
zaniká. Její umístění dokládají nahodilé nálezy při terénních pra-
cích, které ji kladou do těsného sousedství dvora na vyvýšenou te-
rasu řeky Svratky. 
 V rozšířené podobě klečanský dvůr, roku 1627 doplně-
ný o nedalekou valchu, přetrvává až do počátku 19. století. No-
vým zemědělským přístupům a požadavkům však rozlohou do-
sud nevelký dvorec nevyhovoval, a proto dochází k jeho rozšíření 
o nové protáhlé křídlo stájí na jihu parcely. Také severně od dvo-
ra nově vzniká budova stodoly. Před polovinou 19. století je fasá-
da obytné budovy dvora upravena do dnešní podoby a přitom do-
chází k dílčím úpravám také v interiéru tohoto křídla. Tehdy také 
získává areál svůj dnešní vzhled, jen částečně pozměňovaný v mi-
nulém století. Zároveň také přichází klečanský dvůr o svoji izolaci 
od vlastní Nedvědice a výstavbou nových obytných budov se stá-
vá pevnou součástí zástavby obce.

 Historický význam dochovaných budov dvora, zejména 
zachování starších šlechtických sídel středověkého a renesanční-
ho charakteru včetně cenných architektonických prvků, si zaslu-
huje uchovat tento objekt i pro budoucí generace, a zařadit jej tedy 
mezi státem chráněné kulturní památky, aby jej nenásledoval osud 
někdejší stejnojmenné vesnice, od jejíž první písemné zmínky si 
letos připomínáme rovných sedm století. 

Jaroslav Sadílek

hAbROVSKÁ STuDÁNKA

Foto: Antonín Špaček

Foto: Antonín Špaček

Foto: Antonín Špaček
Posezení v blízkosti Habrovské studánky 

Foto: Antonín Špaček
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 Zdá se to neuvěřitelné, avšak je to tak. V rukou držíte 
poslední číslo již třetího ročníku Zpravodaje. Zda to byl ročník 
úspěšný či nikoliv, to necháme na posouzení Vás čtenářů. 
 My považujeme za úspěch, že Zpravodaj stále vychází, 
daří se nám držet rozsah 16 stran a stále máme o čem psát. A to je 
zásluhou především našich dopisovatelů a dalších spolupracovní-
ků, kteří nás vydatně zásobují příspěvky či jinak při tvorbě časo-
pisu pomáhají. Bez nich bychom nebyli schopni Zpravodaj tvořit. 
A za to jim patří obrovské poděkování.
 Další poděkování patří Vám čtenářům za to, že jste nám 
po celý rok věnovali svou přízeň. Děkujeme za Vaše pochvalné 
ohlasy, ale především za náměty a kritické připomínky, na jejichž 
základě se snažíme tvořit časopis, který by byl podle Vašich před-
stav.
 Blíží se Vánoce – svátky, které patří k nejhezčím v roce. 
Přejeme Vám všem jejich klidné a radostné prožití. Do nastupu-
jícího nového roku 2010 přejeme hodně pohody, zdraví, štěstí 
a úspěchů. A již teď se těšíme, že se s Vámi v posledním březno-
vém týdnu nad stránkami Zpravodaje opět setkáme.

Jiří Šmíd, Antonín Špaček

SLOVO nA kOneC ROku

PřIJMĚTE POZVÁNÍ NA KONCERT

VEřEJNÉ bRuSlENÍ

Ceník InzeRCe

 V úterý 22. 12. 2009 v 17 h se u obchodního domu v Ned- 
vědici uskuteční tradiční „Vánoční koncert“ Bystřické kapely. 
Všichni, kteří máte zájem o navození příjemné vánoční atmosfé-
ry, jste srdečně zváni. 

Zdena Kincová

 Přijměte naše pozvání na zimní stadion Nedvědice. Jako 
v každém roce vycházíme vstříc především školní mládeži a rodi-
čům s dětmi a nabízíme vám veřejné bruslení.
23. – 25. prosince 2009  od 14 do 16 hodin
27. prosince – 3. ledna 2010 od 14 do 16 hodin
 V sobotu 26. prosince 2009 se na zimním stadionu usku-
teční tradiční hokejový turnaj – Memoriál Miloše Čermáka. Začá-
tek turnaje je od 9 hodin, občerstvení zajištěno.

František Fligl 

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%).

Archiv Antonína Špačka
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SK PERNšTEJN NEDVĚDICE – KOPANÁ
hodnocení podzimní části soutěžního roční-
ku 2009 – 2010

 V soutěžním ročníku 2009/2010 má 
klub do pravidelných soutěží přihlášeno 5 
družstev, což je spolu se sezonou 2006/2007 
nejvíce v historii. Již nyní je však tento sou-
těžní ročník možno považovat za nejúspěšněj-
ší v historii klubu bez ohledu na sportovní vý-
sledky především proto, že tři z pěti družstev 
hrají krajské soutěže.

Přípravka jednotná (6 - 10 let) – chlapcům a také třem děvča-
tům se věnují Jirka Fligl, Jarda Houdek a Pavel Juračka. Družstvo 
se zpočátku sehrávalo a prohrálo několik utkání o gól. Ve druhé 
polovině podzimu se výkony výrazně zlepšily a dostavily se i vý-
sledky.

Rk. záp + 0 - Skóre body (prav)
1. D. Rožínka 7 7 0 0 32:4 21 ( 9)
2. V. Meziříčí B 7 6 0 1 37:10 18 ( 9)
3. Bory 7 4 1 2 23:9 13 ( 1)
4. V. Bíteš 7 2 2 3 23:14 8 ( -1)
5. Nedvědice 7 2 1 4 24:16 7 ( -5)
6. Radostín 7 2 1 4 16:19 7 ( -5)
7. Křižanov 7 1 2 4 13:20 5 ( -4)
8. Křoví 7 0 1 6 3:79 1 ( -8)

žáci mladší (10 - 12 let) – chlapcům se věnují Martin Šikula a Jan 
Bednář, kterého ve druhé polovině podzimu vystřídal Jirka Mitáš. 
Toto družstvo spolu se staršími žáky působí prvním rokem v kraj-
ské soutěži. Z výkonů družstva byly před začátkem soutěže urči-
té obavy. Chlapci se v prvních utkáních teprve učili hrát na vel-
kých hřištích proti kvalitním soupeřům. Stejně jako u přípravky se 
i tomuto družstvu povedla druhá polovina podzimu a s bodovými 
zisky přišel i posun v tabulce směrem nahoru.

Rk. záp + 0 - Skóre body (prav)
1. Třebíč SK FŠ 11 7 1 3 35:15 22 ( 7)
2. Velká Bíteš 9 7 1 1 21:5 22 ( 10)
3. Náměšť n. O.-Vícenice 11 5 2 4 38:22 17 ( -1)
4. Jemnicko 10 5 2 3 15:16 17 ( 2)
5. Hrotovice 10 4 3 3 16:14 15 ( 3)
6. Stařeč 10 3 2 5 17:25 11 ( -7)
7. Nedvědice 9 3 1 5 16:20 10 ( -5)
8. Radostín n. O. 11 2 2 7 14:33 8 ( -7)
9. Jaroměřice n. R. 11 2 2 7 16:38 8 (-10)

žáci starší (12 - 14 let) – chlapcům se věnuje Radek Nedoma. Vý-
kony tohoto družstva jsou pro všechny příznivce kopané v Ned- 
vědici velmi příjemným překvapením, když kluci od 1. kola svá 
utkání vcelku s přehledem vyhrávali a poprvé a zatím naposledy 
prohráli až v 8. kole s vedoucími Jaroměřicemi. Oběma žákov-
ským družstvům chybí nesehraná utkání ve Velké Bíteši, která bu-
dou dohrána až v neděli 5. dubna 2010.

Rk. záp + 0 - Skóre body (prav)
1. Jaroměřice n. R. 11 10 0 1 60:9 30 ( 12)
2. Nedvědice 9 8 0 1 31:4 24 ( 9)
3. Velká Bíteš 9 7 1 1 34:11 22 ( 10)
4. Hrotovice 10 6 0 4 30:16 18 ( 6)
5. Stařeč 10 4 0 6 24:26 12 ( -6)
6. Jemnicko 10 3 2 5 20:29 11 ( -4)
7. Náměšť n. O.-Vícenice 11 2 2 7 20:28 8 (-10)
8. Radostín n. O. 11 2 1 8 16:33 7 ( -8)
9. Třebíč SK FŠ 11 1 0 10 2:81 3 (-12)

Dorost (14 - 18 let) – dorostencům se věnují Petr Pokorný, Mi-
roslav Jedlička a Michal Havlíček. V minulém soutěžním ročníku 
bojovali dorostenci do posledního kola o udržení v krajské soutě-
ži. Letošní podzim se jim však výsledkově velmi povedl, v mno-
hých utkáních předvedli solidní hru a nasbírali spoustu bodů. Po-
těšitelná je jistě i skutečnost, že se dorostenci na hřišti v porovná-
ní s minulostí velmi ukáznili, což je jeden z důvodů zlepšených 
výkonů a výsledků.

Rk. záp + 0 - Skóre body (prav)
1. Bystřice n. P. 13 12 1 0 94: 18 37 ( 13)
2. Hrotovice 13 9 2 2 30: 18 29 ( 8)
3. Nedvědice 13 8 1 4 27: 19 25 ( 4)
4. Jaroměřice n.R. 13 7 2 4 36: 32 23 ( 2)
5. Přibyslavice 13 6 2 5 28: 39 20 ( -1)
6. Jemnicko 13 6 1 6 44: 25 19 ( -2)

Foto: Pavel Vejrosta

Přípravka v září 2009 na hřišti v Nedvědici
zleva stojí: Jiří Fligl st., Roman Maňas, David 

Houdek, Ladislav Trdý, Adam Dufek a  
 Jaroslav  Houdek

zleva v podřepu: Lukáš Dvořáček, Jan Nikodém, 
Pavel Vejrosta, Pavel Pokorný, Jiří Fligl ml. 

 a  David Juračka
zcela vpředu: Tomáš Zloch        
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MEMORIÁl JIřÍhO MIKulECKÉhO
 Před třemi lety zemřel Jirka Mikulecký, jeden ze spoluza-
kladatelů závodního basketbalu na Bystřicku. Ten se hrál nejdříve ve 
Štěpánově, pak v Nedvědici a dnes tradice pokračuje v Bystřici. Jir-
kovi kamarádi se už potřetí sešli na memoriálu svého spoluhráče i tre-
néra, tentokrát v sobotu 12. září 2009. Vzpomínali postupně na hřbi-
tově, v tělocvičně a v penzionu Barborka v Nedvědici.
 Jirka by měl ze svých svěřenců určitě stále radost, vždyť na 

jeho počest se pod koši utkali třeba trenér špičkových sportovců, pro-
fesor gymnázia, spisovatel, podnikatelé, lékárník, pojišťovací mak-
léř či starosta. Dresy se těmto hráčům za poslední léta trochu srazily, 
chuť do hry však zůstává. Vítězná čtveřice P. Punčochář, H. Jurman, 
B. Vítkovič a P. Čermák jen silou vůle porazila výborně střílející do-
mácí borce. Skóre 121:102 napovídá, že v ofenzívě problém nebyl, 
a snímek dokládá, že ukazatel skóre ani nestačil… Hynek Jurman

Dorost (14 - 18 let) – dorostencům se věnují Petr Pokorný, Mi-
roslav Jedlička a Michal Havlíček. V minulém soutěžním ročníku 
bojovali dorostenci do posledního kola o udržení v krajské soutě-
ži. Letošní podzim se jim však výsledkově velmi povedl, v mno-
hých utkáních předvedli solidní hru a nasbírali spoustu bodů. Po-
těšitelná je jistě i skutečnost, že se dorostenci na hřišti v porovná-
ní s minulostí velmi ukáznili, což je jeden z důvodů zlepšených 
výkonů a výsledků.

Rk. záp + 0 - Skóre body (prav)
1. Bystřice n. P. 13 12 1 0 94: 18 37 ( 13)
2. Hrotovice 13 9 2 2 30: 18 29 ( 8)
3. Nedvědice 13 8 1 4 27: 19 25 ( 4)
4. Jaroměřice n.R. 13 7 2 4 36: 32 23 ( 2)
5. Přibyslavice 13 6 2 5 28: 39 20 ( -1)
6. Jemnicko 13 6 1 6 44: 25 19 ( -2)
7. D. Rožínka 13 5 4 4 31: 34 19 ( -2)
8. Svratka 12 6 0 6 25: 34 18 ( 0)
9. Telč 13 3 7 3 29: 22 16 ( -5)

10. Okříšky 13 5 0 8 22: 37 15 ( -6)
11. Budišov - Nárameč 12 4 1 7 21: 41 13 ( -5)
12. M. Budějovice 13 3 1 9 17: 35 10 (-11)
13. Nová Ves 13 2 3 8 17: 38 9 (-12)
14. N. Syrovice 13 1 1 11 24: 53 4 ( 4)

Muži – družstvu se věnovali Antonín Vojta, Pavel Juračka a Pavel 
Vejrosta. V tomto družstvu se sešel asi nejkvalitnější kádr za po-
sledních 20 let. Drtivá většina hráčů jsou kluci z Nedvědice, nebo 
se silným vztahem k Nedvědici. Tento stav silně kontrastuje s fi-
lozofií mnoha klubů od okresní úrovně výše, které se příliš nezatě-
žují prací s mládeží a výchovou vlastních hráčů a hráče pro druž-
stvo dospělých získávají přetahováním z jiných klubů, Nedvědi-
ci nevyjímaje. Družstvo mělo vynikající první polovinu podzi-
mu, zdálo se, že je skutečně hodně kvalitní a může bojovat o prv-
ní místo v okresním přeboru. Druhou polovinu podzimu však hrá-
či doslova zpackali, a tak v konečném hodnocení podzimu nelze 
výkony mužů označit jinak než jako zklamání.

Rk. záp + 0 - Skóre body (prav)
1 Žďár B 13 12 1 0 49:8 37 + .16
2 Bobrová 13 9 1 3 30 :20 28  + 10
3 Radešínská Svratka 13 8 3 2 29 :19 27 + .3
4 Nedvědice 13 6 4 3 33:27 22 + .4
5 Radostín 13 7 1 5 33 :28 22 + .4
6 Bystřice B 13 6 2 5 36:30 20 + .2
7 Bory 13 5 3 5 25 :25 18 0
8 Osová Bítýška 13 5 1 7 26 :26 16 - .5
9 Velká Bíteš B 13 4 3 6 34 :36 15  - .3

10 Svratka 12 4 1 7 24 :27 13 - .5
11 Rovečné 12 3 4 5 17 :23 13 - .5
12 Vír 13 2 3 8 13 :36 9 - .12
13 Ujčov 13 2 2 9 25 :40 8 - .10
14 Jimramov 13 1 3 9 16 :45 6  - .15
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