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Vážení spoluobčané,
po třech měsících se Vám do rukou dostává další číslo našeho 

Zpravodaje. Věřím, že stejně jako všechna předchozí čísla i toto bude čti-
vé a obsahově pestré a zajímavé.

Po mírných zimách několika posledních let přišla letos zima po-
řádná, jakou si především ti starší určitě pamatují z minulosti. Vysoká 
sněhová pokrývka, zamrzlé rybníky a zasněžená krajina mnohým z nás 
umožnily do sytosti se věnovat zimním sportům nebo „jen“ procházkám 
v zimní krajině, která má svoje neopakovatelné kouzlo. Mrazivé poča-
sí a spousty sněhu však také přinesly mnohé obtíže, například při údržbě 
komunikací a chodníků, zamrzání okapů, kupení vysokých vrstev sněhu 
na rovných střechách apod. Vzhledem k uvedenému se venkovní aktivi-
ty pracovníků městyse soustředily právě na odklízení sněhu, údržbu ko-
munikací a kontrolu sněhových převisů a rampouchů na střechách nad 
chodníky. Myslím, že se většinu komunikací podařilo udržet ve sjízdném 
a schůdném stavu, byť jsem si vědom toho, že vždy může někdo namít-
nout, že mělo být prohrnuto dříve, posypáno lépe nebo častěji apod. Spíše 
než vést polemiku na téma zimní údržba komunikací bych na tomto mís-
tě chtěl poděkovat všem těm z Vás, kteří jste i přes tzv.“chodníkovou no-
velu“ nečekali, až Vám obec uklidí chodník před Vaším domem, ale po-

mohli jste s úklidem tak, jak jste byli zvyklí v letech minulých.
Vedle již popsaných prací souvisejících se zimní údržbou zbyl 

tentokrát čas pouze na pokračování čištění areálu bývalého koupaliště. 
Prostor byl zbaven náletových dřevin a je postupně připravován na re-
konstrukci části areálu na rybník. Ta proběhne za předpokladu, že uspěje-
me se žádostí o dotaci na realizaci projektu.

Podrobné informace o stavu jednotlivých projektů byly uvedeny 
v minulém čísle Zpravodaje. Proto tentokrát jen stručná informace pouze 
k těm projektům, kde došlo ke změně či posunu:
Revitalizace koupaliště: podána žádost o dotaci, rozhodnutí lze očekávat 
v dubnu rozpočet: 2.503 tis. Kč, požadovaná dotace: 2.253 tis. Kč, tj. 90 %
Kanalizace: podána žádost o dotaci, rozhodnutí lze očekávat v květnu
 rozpočet: 67.692 tis. Kč, požadovaná dotace: 54.154 tis. Kč, tj. 80 %
Zateplení budov ZŠ a výměna oken: podána žádost o dotaci, rozhod-
nutí lze očekávat v květnu, rozpočet: 14.942 tis. Kč, požadovaná dotace: 
8.965 tis. Kč, tj. 60 %
Zateplení budovy MŠ a výměna oken: podána žádost o dotaci, roz-
hodnutí lze očekávat v květnu, rozpočet: 2.740 tis. Kč, požadovaná dota-
ce 1.780 tis. Kč, tj. 65 %
Naučná stezka a 3 dřevěné lávky: podána žádost o dotaci, rozhodnu-
tí lze očekávat v dubnu, rozpočet: 11.852 tis. Kč, požadovaná dotace: 
10.714 tis. Kč, tj. 90 %

Foto: Antonín Špaček
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Důvody a priority projektu „Naučná stezka a dřevěné lávky“ 
byly vysvětleny v minulém Zpravodaji. Jeho naléhavost se velmi zvýši-
la nyní, kdy se přiblížila šance na zahájení stavby kanalizace. Především 
proto, že v prostoru mezi Nedvědicí a Pernštejnem bude kanalizace s pří-
položí vodovodu vedena silnicí a po dobu stavby nebude tento úsek prů-
jezdný pro motorová vozidla. Rovněž chodci a cyklisté budou mít prů-
chod či průjezd tímto úsekem značně omezený. Pokud by se stavba dvou 
dřevěných lávek a chodníku v tomto úseku stihla do zahájení stavby ka-
nalizace, měli bychom zajištěný průchod mezi Nedvědicí a Pernštejnem 
a taktéž průjezd pro cyklisty, kočárky, kárky apod.

Vlastní realizaci některého z popsaných projektů lze očekávat 
nejdříve na podzim (v případě poskytnutí dotace), neboť po obdržení roz-
hodnutí o poskytnutí dotace musí nejdříve dojít k podpisu smlouvy a ná-
sledně dle podmínek stanovených smlouvou musí proběhnout výběrové 
řízení na dodavatele. Popsané kroky jsou pak záležitostí několika měsíců. 

Závěrem tohoto příspěvku Vám všem přeji nejen brzký příchod 
jara, teplého a slunečného počasí, ale společně si také přejme, aby ales-
poň některá z uvedených žádostí o dotace byla úspěšná.

Ing. Pavel Vejrosta

V období od uzávěrky minulého čísla Zpravodaje se Rada městy-
se Nedvědice (RMN) sešla 5 x (č. 106 - 110) a mimo jiné jednala o ná-
sledujících záležitostech:
- vzala na vědomí informaci starosty o dalším postupu po rezignaci p. La-

dislava Sudy na funkci radního i zastupitele
- schválila prominutí promlčených poplatků „za popelnice“
- schválila jmenování komise pro výběr zhotovitele na rekonstrukci so-

kolovny - II. etapa
- schválila vzdání se práva vymáhání a prominutí nedobytných pohle-

dávek
- vzala na vědomí zprávu o provedené kontrole účetnictví za rok 2008 

v ZŠ a MŠ Nedvědice, okres Brno-venkov, příspěvkové organizaci
- schválila dodatek ke smlouvě s TS Bystřice č. 21/2005 o cenách za svoz 

a likvidaci odpadů na rok 2010
- neschválila žádost projektanta o navýšení ceny za projektovou doku-

mentaci na přestavbu obchodního domu na byty
- vzala na vědomí informaci starosty o připravované přestavbě železnič-

ního přejezdu v Klečanech. Akce je společností SŽDC připravována 
k realizaci na rok 2011

- schválila likvidaci nalezených a v zákonné lhůtě nevyzvednutých před-
mětů

- schválila podání žádosti o dotaci na SPP 2010 z rozpočtu JMK
- projednala s ředitelem ZŠ a MŠ Nedvědice závěry z inspekční zprávy 

z inspekce provedené Českou školní inspekcí v listopadu 2009
- schválila žádost HC Nedvědice o prominutí poplatku za pronájem so-

kolovny pro konání taneční zábavy dne 26. 12. 2009 za podmínek ob-
vyklých

- vzala na vědomí informaci výběrové komise o výsledku výběrového ří-
zení na zhotovitele rekonstrukce sokolovny - II. etapa

- vzala na vědomí informaci starosty o propadu příjmů za rok 2009 v po-
rovnání s rokem 2008

- rozhodla o obsazení obsluhy parkoviště na hradě Pernštejně
- schválila žádosti o prominutí poplatků „za popelnice“ u osob, které do-

ložily, že dlouhodobě pobývají v zahraničí nebo ve výkonu trestu
- projednala podstatné části povodňového plánu v souvislosti s očekáva-

ným táním sněhu (rada městyse = povodňová komise)
Ing. Pavel Vejrosta

Od uzávěrky minulého čísla Zpravodaje se uskutečnilo jedno 
jednání Zastupitelstva městyse Nedvědice (ZMN) a to dne 7. 12. 2009
ZMN č. 17 dne 7. 12. 2009:
- schválilo zprávu z Rady od posledního Zastupitelstva
- schválilo ceník městyse Nedvědice platný od 1. 1. 2010
- schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009, kterou se mění a dopl-

ňuje vyhláška č. 3/2003 o místních poplatcích
- schválilo rozpočet ZŠ a MŠ Nedvědice na rok 2010
- schválilo rozpočtový výhled městyse Nedvědice na roky 2011 - 2013
- schválilo dotační program městyse Nedvědice - dodatek č. 1
- schválilo rozpočet městyse Nedvědice na rok 2010 jako schodkový
- schválilo v rámci rozpočtu na rok 2010 dary, dotace a příspěvky práv-

nickým a fyzickým osobám
- schválilo ukládání volných finančních prostředků na termínované vkla-

dy a spořící účty
- schválilo prodej části pozemku p. č. 585/1 v k. ú. Nedvědice o výměře 

cca 260 m² Ing. A. Špačkovi ml. Cena byla stanovena na 200,- Kč/m² 
za tu část pozemku, která je zahradou a 50,- Kč/m² z části, která je při-
lehlou mezí. Přesná výměra prodávaného pozemku bude dána geome-
trickým plánem. Náklady na vypracování geometrického plánu, vypra-
cování kupní smlouvy a vklad do KN hradí kupující.

- schválilo prodej části pozemku p. č. 29/19 v k. ú. Nedvědice o výměře 
cca 30 m² sl. E. Štarhové na stavbu garáže za cenu 200,- Kč/m². Přesná 
výměra bude dána geometrickým plánem. Náklady na vypracování ge-
ometrického plánu, kupní smlouvy a vklad do KN hradí kupující.

- schválilo rozpočtová opatření č. 9/2009, 10/2009, 11/2009 a 12/2009
- schválilo podání žádosti o dotaci na projekt kanalizace - lokality Krčín, 

K Pernštejnu, Pernštejn, K Černvíru, Vejpustek a Žlíbky a pověřilo sta-

rostu vypracováním žádosti a jednáním s příslušnými institucemi
- schválilo podání žádosti o dotaci na projekt revitalizace koupaliště 

v Nedvědici a pověřilo starostu zpracováním žádosti a jednáním s pří-
slušnými institucemi

- schválilo podání žádosti o dotaci na projekt „Po naučných stezkách na 
hrad Pernštejn“ a pověřilo starostu zpracováním žádosti a jednáními na 
příslušných institucích

- schválilo komunitní plán sociálních služeb správního obvodu Tišnov na 
období 2010 - 2012

- schválilo uzavření smlouvy o stavebním spoření s ČMSS s vkladem 4,5 
mil. Kč s cílovou částkou 10 mil. Kč

- schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kra-
je na výdaje spojené se zabezpečením akceschopnosti jednotky SDH 
Nedvědice na rok 2009

- schválilo vymazání neuhrazených promlčených pohledávek z podroz-
vahových účtů 

- schválilo obnovení hasičské zásahové jednotky JPOV v rámci SDH 
Pernštejn

- schválilo zřízení spořícího účtu v GE Money Bank, pobočka Bystřice n. 
P., s cílem zajistit vyšší úročení volných finančních prostředků

- vzalo na vědomí zprávu o plnění usnesení z minulých zastupitelstev
- vzalo na vědomí zprávy z výborů a komisí
- vzalo na vědomí informaci o provedeném výběrovém řízení na zhoto-

vitele rekonstrukce zásahového požárního vozidla Tatra 
- uložilo kontrolnímu výboru provést inventuru vybavení sokolovny 

k 31. 12. 2009
Ing. Pavel Vejrosta
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V loňském posledním, tedy prosincovém čísle našeho 
Zpravodaje, jsem se snažil vysvětlit podstatné okolnosti, spoje-
né s výběrem poplatku za komunální odpad. Následně se obje-
vilo několik dotazů, z nichž jeden, byť anonymní, zaslouží bliž-
ší vysvětlení. Dlouhodobě sice nereaguji na jakékoli anonymy, ale 
v tomto případě udělám výjimku. Jednak kvůli slušné formulaci 
a jednak kvůli vlastnímu obsahu. O co se jedná? Pisatel podepsa-
ný jako občané Nedvědice se dotazuje, proč má radnice dvojí metr 
na svoje občany v tom smyslu, že některým odpouští poplatky „za 
popelnice“ a jiným nikoli. Vysvětlení je jednoduché. Poplatek „za 
popelnice“ je vlastně obecní daní a pro její výběr není rozhodující, 
zda občan službu využívá či nikoli. Pro povinnost zaplatit je roz-
hodující místo trvalého pobytu a u chatařů vlastnictví rekreačního 
objektu na katastru obce. Zákon ve výjimečných případech dává 
obcím možnost tento poplatek promíjet za podmínky, že si obec 
formuluje tyto výjimky vlastním předpisem. V našem případě se 
promíjení poplatku za popelnice řídí místní obecně závaznou vy-
hláškou č. 3/2003 o místních poplatcích ve znění pozdějších změn 
a doplňků, která dává městysi možnost na základě písemné žádos-

ti prominout poplatek těm žadatelům, kteří splní některou z násle-
dujících podmínek:
a) žadatel celoročně – dlouhodobě pobývá v zahraničí, nepřetržitě 
nejméně 12 měsíců a toto doloží písemným potvrzením
b) žadatelé dlouhodobě pobývající v domovech důchodců, ústa-
vech sociální péče a jiných zařízeních a toto doloží písemným po-
tvrzením

Ročně je na základě uvedených skutečností vyhověno žá-
dostem o prominutí poplatku „za popelnice“ v průměru v pěti pří-
padech. Žádným jiným žádostem nikdy v minulosti ani v součas-
né době vyhověno nebylo. A to i přesto, že především ze strany 
mnohých chatařů je na radnici vyvíjen často nevybíravý tlak na 
prominutí poplatku. 

Věřím, že toto vysvětlení je dostačující a že případnému 
podezření na rozdílný postup ve věci vymáhání poplatků tím bylo 
zamezeno. Jen nevím, proč ta anonymita. Pokud byl dotaz myš-
len tak upřímně, jak byl formulován, jistě bylo možné vysvětlit 
vše osobně.

Ing. Pavel Vejrosta

Ve dnech 14. - 17. 1. 2010 proběhl v Brně 19. mezinárodní 
veletrh turistických možností v regionech – REGIONTOUR, kte-
rý představil turistickou nabídku všech krajů České republiky, tu-
zemských regionů, ale i měst a regionů z okolních zemí. Na br-
něnském výstavišti byl Regiontouru věnován největší pavilon P. 

Poprvé se zde pod záštitou Jihomoravského kraje prezen-
toval i náš Mikroregion Pernštejn. Velký zájem byl nejen o letáky 
„Vyšlápněte si k nám“ ve vícejazyčném vydání, ale i o nově vyda-
nou brožurku s nejzajímavějšími turistickými místy našeho mik-
roregionu. Úspěšnost naší prezentace dokazovali návštěvníci, kte-
ří od našeho stánku odcházeli spokojeni.

Následující týden byly turistické možnosti Mikroregionu 
Pernštejn prezentovány také na veletrhu cestovního ruchu Slova-
kiatour v Bratislavě - zde však bez naší osobní účasti.

Obě akce byly součástí projektu „Vyšlápněte si k nám“, fi-
nancovaného z prostředků ROP Jihovýchod, tedy z prostředků EU.

Petra Zbořilová, Lenka Blahová

 

 

Lenka Blahová na Regiontouru
Foto: Petra Zbořilová
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P o č á t k e m 
ledna 2010 opět 
v mnoha českých 
a moravských měs-
tech a vesnicích vy-
šli do ulic koledníci 
se zapečetěnými po-
kladničkami. Dob-
ročinná akce Tříkrá-
lová sbírka se v ce-
lostátním měřítku 
uskutečnila již pode-
sáté. Její výtěžek je 
tradičně určen pře-
devším na pomoc 
nemocným, handi-
capovaným, senio-
rům, matkám s dět-
mi v tísni a dalším 
jinak sociálně po-
třebným skupinám 

lidí a to zejména v regionech, kde se sbírka koná. Přibližně dese-
tina výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí. 

Letos tříkráloví koledníci vysbírali do celkem patnác-
ti a půl tisíce kolednických pokladniček částku 67 526 663 ko-
run. Letošní rok tak přinesl rekordní výsledek v dosavadní histo-
rii sbírky. 

Také v Nedvědici zazvonili ve dnech 9. a 10. ledna u dve-
ří našich domovů „tři králové“ a koledou požádali o příspěvek do 
sbírky. Koledníci vybrali celkem 16 452 Kč, které byly předá-
ny zástupci Oblastní charity Tišnov. Poděkování patří především 
všem štědrým občanům, kteří do sbírky přispěli, a tím pomohli 
potřebným, ale i vedoucím skupinek a hlavně děvčatům z pěvec-
kého sboru „Cvrčci“, která se s radostí ujala role „tří králů“. 

Také Oblastní Charita Tišnov za hladký průběh sbírky co 
nejsrdečněji děkuje. V letošním roce tak získala částku 999 063 
Kč. Zásluhou všech se letošní ročník stal neúspěšnějším do počtu 
koledujících skupinek i do množství vybraných financí. Více in-
formací o sbírce naleznete na webových stránkách charity www.
tisnov.caritas.cz, popř. www.trikralovasbirka.cz .

Tříkrálová koleda se tak po deseti letech stále hlouběji za-
pisuje do podvědomí lidí a otevírá jejich srdce i dobrou vůli při-
spět na pomoc potřebným, kteří jsou mnohdy odkázání právě na 
pomoc druhých. Věřím, že k nám začátkem příštího roku „tři krá-
lové“ zase přijdou.

Helena Ondrová, Zdena Kincová

Po předchozí úspěšné besedě, kterou vedl Ladislav Bartoš 
o Skandinávii, se Úřad městyse Nedvědice rozhodl pro další. V pá-
tek 22. ledna 2010 se v zasedací místnosti Úřadu městyse Nedvědi-
ce sešlo 65 lidí, a to nejen z Nedvědice. Ani mrazivé počasí je ne-
odradilo od návštěvy vyprávění, které vedl tentokrát Miloš Bělík. 
Panu Bělíkovi asistoval Petr Punčochář, který se staral o techniku.

Povídání začalo v 18 hodin a bylo doplněno videem, které 
nám umožnilo alespoň částečně cestovat s panem Bělíkem. Ocit-
li jsme se v Americe, zejména jsme pak prošli několika národní-
mi parky (NP) ve státech Arizona, Utah, Nevada a Kalifornie. Hned 
na úvod jsme zjistili, proč vedla zatím poslední cesta doubravnic-
kého turisty právě do Ameriky. Za vším stály levnější letenky. Ne-
být jich, pravděpodobně by se tento výlet vůbec nekonal. Rozhod-
nutí vycestovat tedy bylo poměrně spontánní a rozhodně ne dlouho 
dopředu plánované.

Spolu s partou přátel si v Americe ihned půjčili auto, kte-
ré jim dalo jistou svobodu. Rovněž si zakoupili permanentku, která 
umožňuje vstup do NP po celý rok. Kromě několika faktických úda-
jů o ceně (důležitou byla shledána informace, že pivo stojí 88 cen-

tů), o ubytování (které mimochodem nebylo zrovna luxusní – po-
chopila jsem, že kempy byly nadstandard) a možnostech míst k vi-
dění jsme byli seznámeni i s místními zvířaty.

Záběry věnované živočichům mě zaujaly snad ze všeho nej-
více, a možná právě proto jsem později zjistila, že jsem si poznači-
la několik pojmů - kojot, kondor, veverečka, tarantule, nosorožec, 
lvoun a méďa. Ne že bych úplně přesně věděla, v jaké situaci byla 
zvířata nafilmována a proč o nich Miloš Bělík mluvil, nicméně je 
mi jasné, že veverky mi přišly neuvěřitelně roztomilé a zřejmě ne-
jen mně, protože při některém ze záběrů na ně bylo slyšet nepatrné 
zašumění, které způsobili všichni zúčastnění. Proč jsem si napsala 
nosorožce, je mi také jasné. Na důkaz toho, že pan Bělík není zdat-
ným biologem, nám nabídl historku, v níž při pohledu na kozorožce 
prohlásil: „Hele, nosorožec!“

Můžete tedy jasně vidět, že nešlo o nudný popis cesty, kte-
rou Miloš Bělík absolvoval, ale o povídání velmi zajímavé a poučné 
v mnoha ohledech. Pevně věřím, že vzhledem ke spokojenosti ná-
vštěvníků se v blízké době bude konat podobná beseda.

Ivana Kincová

 
Diecézní charita Brno 

Oblastní charita Tišnov 
Ráboňova 116 
66601 Tišnov 

Vážená paní starostko, pane starosto, 
 

po skončení letošní jubilejní Tříkrálové sbírky bych Vám chtěla jménem 
Oblastní charity Tišnov co nejsrdečněji poděkovat za hladký průběh sbírky ve 
vaší obci. Poděkování patří Vám i Vašim spolupracovníkům, kteří se podíleli na 
zapečetění a rozpečetění pokladniček, dále pak pomocným asistentům, vedoucím 
skupinek koledníků, koledníkům samotným a všem štědrým občanům, kteří se do 
sbírky zapojují. 

 
Zásluhou vás všech se letošní ročník stal nejúspěšnějším do počtu 

koledujících skupinek i do množství vybraných financí. Tříkrálová koleda se tak po 
deseti letech stále hlouběji zapisuje do podvědomí lidí a otevírá jejich srdce i 
dobrou vůli přispět na pomoc potřebným, kteří jsou mnohdy odkázáni právě na 
pomoc druhých. Velmi si vážíme důvěry vložené v dobré jméno Charity Česká 
republika. 
 

Z letošních výtěžků máme všichni ohromnou radost a já pevně věřím, že 
potěší i Vaše spoluobčany. 
 

Ještě jednou jménem všech, pro které je sbírka určena, děkujeme za 
pomoc a podporu, kterou nám stále projevujete.  
 
Přeji Vám krásné dny a mnoho úspěchů v každém počínání. 
 
 

Ing. Marcela Dvořáková 
 

ředitelka Oblastní charity Tišnov 
Ráboňova 116, Tišnov 66601  

www.tisnov.caritas.cz 
tisnov@caritas.cz 

Foto: Zdena Kincová

Foto: Zdena Kincová 
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Jak zněla pozvánka na plakátech, které se objevily na veřej-
nosti počátkem prosince, měl se v nedvědickém kostele svaté Kun-
huty v neděli 13. prosince 2009 konat koncert. Premiérové vystou-
pení měl P.A.T.R.O.N. (Pěvecké Amatérské Těleso k Radosti Ob-
čanů Nedvědice). Vlastně už o týden dříve (4. prosince) byli zpě-
váci v předpremiéře s vystoupením na Mitrově v domově pro se-
niory. Tentokrát se celý soubor v plné síle a plné své kráse předve-
dl v Nedvědici. Nedělní předvánoční podvečer byl ideálním časem 
pro to, aby lidé z Nedvědice a okolí zaplnili kostel a prožívali spo-
lečně krásné chvíle. Písně převážně s vánoční tematikou zaujaly ne-
jen pěveckými výkony, ale i nápaditou choreografií a jednoduchý-
mi, a přitom působivými „kostýmy“. Šestnáct žen a šest mužů spo-
lečně se sbormistryní Mgr. Petrou Glosr Cvrkalovou překvapilo di-
váky vysokou úrovní vystoupení. Vánoční koledy, Gruberova Tichá 
noc, Vánoční noc Adama Václava Michny z Otradovic, Cum deco-
re Tielmana Susata vyslechly se zatajeným dechem odhadem dvě 
stovky diváků – posluchačů. Na koncertech se stává, že si spokoje-
né obecenstvo „vyžádá“ přídavek. Tak tomu bylo i tentokrát. 

Sbor založila Petra Glosr Cvrkalová počátkem roku 2009. 
Zrod skupiny nebyl vůbec jednoduchý. Přesvědčování potenciál-
ních pěvců podložené vůlí a ctižádostí paní sbormistryně mělo 
úspěch. Vznikl sbor, jehož členové právě při premiérovém vystou-
pení mohli uvěřit tomu, že jejich společné úsilí a vytrvalost přines-
ly úspěch.

Požádal jsem paní Petru Glosr Cvrkalovou o malý rozhovor. 
„Petro, byly to skutečně nádherné okamžiky. Mám na mysli kon-

cert, o kterém píšu tento článek. Jaké jsou Tvo-
je dojmy?“

„Jsem především moc ráda, že se vystou-
pení líbilo. Nacvičovali jsme poctivě, ale před 
obecenstvem je to vždycky jiné než na zkouš-
kách.“

„Každého musely zaujmout „kostýmy“, 
tedy vlastně jakési šály. Zaujaly hned, jak sou-
bor nastupoval. “

„Jedna věc je nápad, ten byl výsledkem 
diskusí v celém kolektivu. Druhá věc je vlastní 
výroba. Zde ráda uvádím, že šály ušila paní Lud-
mila Špačková, členka sboru.“

„Pomohl někdo sboru finančně? Ta vý-
bava musela něco stát, stejně jako třeba plakáty, 
které zvaly na vystoupení.“

„Máš pravdu. Někdo to zaplatit musel. 
Naším prvním sponzorem byl můj bratr Pavel 
Cvrkal.“

„Krásný, až dojemný byl závěr koncertu. 
Mám na mysli květinové dary a následný dvojí přídavek. Pochopil 
jsem, Petro, správně, že Ty jsi nečekala kytici od souboru a členové 
nečekali ty růže? Těmi jsi Ty děkovala zpěvákům?“

„Ano, Petře, bylo to skutečně překvapení všeobecné. Do-
dám ještě, že květiny dodala paní Jana Přidálková. Jak se mně svě-
řili někteří pánové – členové souboru, byla to první květina v živo-
tě, kterou od někoho dostali!“

„Závěrečné přídavky byly dva. Spokojené obecenstvo vás 
nechtělo jen tak pustit zpátky do sakristie. Muselo to být pro vás pří-
jemné, ale do budoucna i trochu zavazující, že?“

„S prvním přídavkem jsme tak trochu počítali. Nechtěli 
jsme mít koncert příliš dlouhý, protože v kostele není dobrá teplo-
ta ani pro účinkující, ani pro diváky. Ale jednu písničku navíc jsme 
připravenou měli. Tu druhou, tedy Tichou noc, jsem tiše věnova-
la své babičce Marii z Věchnova. Moc pro mě v životě znamená. 
Chtěla jsem toho říci více, ale slova už začínaly nahrazovat slzy …“

„Děkuji, Petro, za rozhovor, celému sboru děkuji za vystou-
pení.“

Přejme sboru, aby i další jeho vystoupení byla podobně zda-
řilá. Jsem přesvědčen o tom, že to, čeho jsme byli svědky 13. pro-
since 2009 po šestnácté hodině v nedvědickém kostele, byla sku-
tečná předvánoční B.O.M.B.A. (Bonbónek pro Občany, Mimořád-
ně Báječná Akce).

Petr Vejrosta

Foto: Antonín Špaček ml.

Sbormistryně Petra Glosr Cvrkalová
Foto: Josef Břenek

Foto: Antonín Špaček
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V mrazivém odpoledni 20. 12. 2009 se kostelem sv. Kun-
huty v Nedvědici linuly krásné melodie a ozývaly se dětské hla-
sy. Po dvou letech zde Nedvědický pěvecký sbor Petry Cvrkalo-
vé – CVRČCI opět uvedl zimní muzikál „Sněhulák hledá Sněhu-
lačku“ – příběh, jehož mottem je: „Mějte lásku v duších“.

Odehrává se v předvánočním čase, kdy byl kraj obdařen 
pokrývkou z bělostných vloček. Děti z jedné vesnice si postavily 
Sněhuláka zrovna ve stejné době, jako děti z vesnice sousední. Ty 
však nenašly žádný hrnec ani starý klobouk, proto přidělaly k hla-
vě dva culíky a vznikla Sněhulačka. Tichá noc stačila svým kouz-
lem oživit Sněhuláka i Sněhulačku. Vše bylo pro ně nové – pocit 
radosti, mrazu, ale i stesku. Na radu zvířátek se rozhodl Sněhulák 
vydat na cestu za Sněhulačkou dříve, než začne cítit pálivé paprs-
ky sluníčka. I Sněhulačka nelenila a vydala se hledat vysněného 
Sněhuláka. Ani jeden z nich nechtěl zůstat sám. Cesta jim trvala 

skutečně dlouho. Ve chvíli, kdy scházel už jen dotek, sluníčko na-
stoupilo svoji vládu a proměnilo náš ledový pár v jarní louži. Ply-
nuly dny, týdny i měsíce. Mezitím se děti z obou vesnic skamará-
dily a při první příležitosti, kdy opět začaly padat lehounké vloč-
ky sněhu, postavily vedle Sněhuláka i Sněhulačku, aby se už ni-
kdo z nich necítil sám.

Diváky, kteří opět zaplnili celý kostel, čekal nevšední kul-
turní zážitek. Při hudebním vystoupení mohli na chvíli vypadnout 
z předvánočního shonu, zapomenout na svoje starosti a třeba si 
i trochu připomenout pravou podstatu Vánoc. Po stránce umělec-
ké měli možnost srovnání s vystoupením před dvěma léty. Rozdíl-
né bylo především obsazení jednotlivých rolí. Za dva roky Cvrčci 
povyrostli, některé sboristky ze sboru odešly a jejich místa zaujaly 
další. Malinko se pozměnila i režie celého představení. 

Co se však nezměnilo, bylo nadšení účinkujících, se kte-
rým si svoje role opravdu užívali. Milá byla třeba i naprostá bez-
prostřednost těch nejmenších. Zkrátka, když se chce čurat, jde se 
čurat, představení nepředstavení. Všichni se však snažili předvést 
co nejlepší výkon. A to se také podařilo a Cvrčci byli odměněni 
zaslouženým potleskem.

Před časem byly obavy, že se sbor dostane do generačních 
problémů a nebude mít náhradu za odcházející členky. Ukazuje se 
však, že sbormistryně Petra Glosr Cvrkalová má vynikající čich 
na pěvecké talenty. Dokáže je vyhledávat napříč generacemi a jak 
v Cvrčcích, tak v dospěláckém „Patronu“, který v nedvědickém 
kostele vystupoval o týden dřív, je secvičit a motivovat k vynika-
jícím výkonům. A za to jí i všem účinkujícím patří náš dík!

Antonín Špaček

V pátek 11. prosince 2009 se večer v zasedací síni Úřadu 
městyse uskutečnila beseda na téma „Současné české vězeňství“. 
Besedu vedl PhDr. Václav Mitáš, Th.D. - člověk, který se v dané 
problematice orientuje velmi dobře, jelikož v oblasti práva a vě-
zeňství působí již poměrně dlouho. Václav Mitáš je bývalým tis-
kovým mluvčím Vězeňské služby ČR a šéfem skupiny pro výkon 
dlouhodobých a doživotních trestů.

Na první pohled se mohlo zdát, že se bude jednat o téma 
nezajímavé, ale opak se stal pravdou. Na úvod několika poslu-
chačům pustil pan Mitáš záznam z divadelního zpracování Mary-
ši a následovalo detailní rozebrání problematiky týkající se vraždy 
Vávry. Dozvěděli jsme se o možných trestech, o vazbě a podmín-
kách pro uvalení vazby. Poměrně velkou pozornost upřel pan Mi-
táš na věznice, zvláště pro vězně odsouzené na doživotí.

Vzhledem k tomu, že byl prostor i pro dotazy, došlo k po-
měrně živé diskuzi na téma trestu smrti. Zřejmě by nemělo vý-
znam shrnovat argumenty pro a proti, ale obě strany jich měly po-
měrně dost a celá beseda se tím stala ihned ještě zajímavější. Zá-
věr si každý udělal sám pro sebe.

Díky fotografiím, které jsme měli možnost vidět, přišla 
většina lidí i o zaběhlou představu, že vězni si žijí velmi pohodl-
ně. Alespoň ne ti doživotně odsouzení. 

Ačkoliv nepřišlo mnoho lidí, ti, co zde byli, se o věc zají-
mali a svými dotazy udělali besedu ještě zajímavější. Václav Mi-
táš dokázal zaujmout nejen fakty a fotografiemi, ale především 
svým přístupem a důvěrou sdělit své osobní zkušenosti a vlast-
ní názory.

Ivana Kincová

Foto: Antonín Špaček

Foto: Antonín Špaček

Foto: Antonín Špaček
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Letošního roku se Sbor dobrovolných 
hasičů Nedvědice dočkal velké opravy – repase 
zásahového vozidla Tatra. Finanční prostředky 
na opravu byly získány z Jihomoravského kra-
je ve výši 1 milion korun s tím, že zbývající 
částku na opravu uhradí městys Nedvědice. Ve 
výběrovém řízení uspěla firma KOMET Peč-
ky, která nabídla přijatelnou cenu, a reference 
o kvalitě jejích prací byly velmi dobré. Organi-
začně zajišťoval celou opravu jednatel hasičů 
Petr Vejrosta mladší s vedením sboru.

Požární vozidlo bylo odvezeno do Pe-
ček 4. ledna 2010 a hned poté navrhli členo-
vé sboru radě městyse provést opravy podla-
hy a stěn v garáži hasičské zbrojnice. K tomu-
to návrhu přistoupili z důvodu, že zásahové vo-
zidlo Tatra zabírá polovinu garáže a musí být 
stále akceschopné, tedy v temperované garáži 
a připojené na rozvod tlakového vzduchu a do-
bíjení akumulátorových baterií. 

Radě městyse hasiči navrhli, že veškeré 
bourání podlahy a následně opravy stěn prove-
dou členové sboru bez nároku na odměnu. Zadá-
ny budou jen odborné práce a uhrazen bude ma-
teriál potřebný k opravám. Rada plně podpořila 
návrh sboru a hned v lednu byly bourací práce 
zahájeny. Odborné práce - položení horní vrst-
vy podlahy - provedla firma FLOORMAT z Jil-
moví a nátěry stěn Martin Šikula z Nedvědice. 

V pátek 26. února 2010 byly práce 
skončeny. Jedná se o největší opravu gará-
že hasičských vozidel od postavení hasičky 
v roce 1960. Rozhodující měrou se na staveb-
ních pracích podíleli: Miroslav Havránek, An-
tonín Ondráček, Leoš Ondráček, Dušan On-
dráček, Ivan Mitáš, František Holešovský, Petr 
Konečný, Antonín Štarha a Martin Kytner. 

Všem, kteří se na opravě ve svém vol-
ném čase podíleli, patří poděkování.

Jiří Šmíd 

Již po čtvrté v řadě se 21. února 2010 konal ojedinělý kar-
neval na ledě. Za vydařeného počasí bruslilo na ledové ploše na 
60 převážně dětských kostýmů. Připravené hry a úkoly, které mu-
sely děti zvládnout, doplnilo krátké představení jednotlivých ma-
sek a jejich následná promenáda. Z důvodu nečekané komplika-
ce s neúčastí brněnského moderátora se nedvědické matky a tety, 
které tuto akci připravily, ujaly nejen technického zázemí, ale 
i mluveného slova. Do průběhu karnevalu se mohli zapojit i divá-
ci, a to hlasováním pro nejkrásnější masku tohoto odpoledne. Cel-
kem bylo uděleno 15 cen, ale žádný karnevalový kostým neod-
cházel s prázdnou. Díky sponzorům HC Nedvědice, panu Ing. Pe-
tru Vrbkovi a pořadatelům paním Navrátilové, Přidálkové, Glosr 
Cvrkalové, Dvořáčkové, slečnám Daďové a Štarhové a panu Cvr-
kalovi ml. mohly nejen místní děti zažít maškarní karneval tro-
chu jinak.

Petra Glosr Cvrkalová

Foto: Antonín Štarha

Foto: Petr Konečný

Foto: Pavel Bracek
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O jedné z nejpůvabnějších vyhlídek na hrad Pernštejn už 
bylo leccos napsáno. Má svoji historii, která je nepochybně starší 
než altán. Pamatuji si, že jsem jako dítě s rodiči chodíval na téměř 
pravidelné nedělní procházky a vyhlídka Maria Laube byla jed-
ním z krásných cílů procházek. Až jsem vodíval svoje děti a děti, 
které navštěvovaly vycházky v rámci turistického oddílu, také 
jsme čas od času na tuto vyhlídku na Pernštejn zavítali. Altán na 
vyhlídce ovšem chátral, vyhlídka sice zůstala, ale její přitažlivost 
už nebyla taková, jako byla dřív. 

Zájem o Maria Laube se citelně zvýšil po roce 2000. Proč? 
Lesy České republiky jsou státním podnikem, který mimo jiné fi-
nancuje, případně přímo zajišťuje opravy či budování odpočíva-
del i altánků, a tak i tato vyhlídka se díky LČR dočkala altánu no-
vého. Za čas mě napadlo, že by na tomto místě mohl být sešit, 
do něhož by návštěvníci psali své dojmy, zkušenosti, pozdravy. 
V březnu 2002 jsem sešit na stolek v altánu položil. Netrvalo dlou-
ho a v sešitu byly první zápisy. Po dvou měsících jich bylo až ne-
čekaně dost. Ale v srpnu se sešit ztratil. To bylo pro mě hodně bo-
lestivé. Přesto jsem brzy přinesl sešit nový. Ten už zůstal a zůstala 
i většina dalších. Tolik pozitivních zpráviček, tolik vzkazů kama-
rádům, nebo úplně neznámým lidem bylo v sešitech. Objevova-
la se také citlivá vyjádření prožitků z tohoto místa, zážitky z cest, 
postřehy z přírody.

Sepsal jsem, co jsem o vyhlídce a altánu věděl, co se mi 
podařilo postupně zjistit. Nebylo toho mnoho, ale přece něco. 
Lidé se mohli dočíst, že podle dostupných informací nechal posta-
vit na tomto místě původní altán Vladimír hrabě Mitrovský (1864 
– 1930) a pojmenoval jej po své druhé manželce. Psala se celým 
jménem Maria Pia hraběnka Baworowská z Baworowa (1869 – 
1930), kterou si pan hrabě vzal v roce 1895. První opravu altá-
nu provedl mistr tesařský Josef Míček ze Smrčku někdy začátkem 
30. let 20. století. Josef Míček se narodil v roce 1912 ve Smrčku.

Lidé na vyhlídku chodili, psali i kreslili do sešitu. O čis-
totu v altánu i okolí se dělilo několik členů nedvědického odbo-
ru KČT a manželé Oldřich a Marie Štarhovi a nepochybuji o tom, 
že pomáhali i další, o kterých nevíme. Marek Klusák z Víru zří-
dil pro vyhlídku elektronické stránky, což byl další příjemný krok. 
Pohoda, radost.

Ale ouha. V létě 2007 se sešit ztratil vícekrát. Někdo už si 

„vychutnával“ skutečnost, že ničí radost a pohodu 
mnoha návštěvníků vyhlídky. Další sešity už jsem 
na stoleček nenosil. Kladl jsem si celou řadu otá-
zek. I na tak půvabné místo chodí lidé, kteří záměr-
ně škodí, kterým dělá radost ublížit, kteří nemají cit 
a smysl pro krásno, pro dobro? Je obrana proti ztrá-
tě sešitů? Je vůbec obrana proti lidskému zlu? Na 
takové otázky nejsou příznivé odpovědi. A přece 
jsem se po čase mohl opět zaradovat, a to hned ví-
cekrát. Rád se se čtenáři Nedvědického zpravoda-
je podělím o důvody, proč jsem se radoval. V roce 
2009 se na vyhlídce sešit opět objevil. Tedy nový 
sešit. Daly ho sem děti ze Smrčku. Domluvily se 
s dospělými a vyhlídce daly nový život. Netrvalo 
dlouho a dva mladí členové nedvědického odboru 
KČT Radka a Lukáš přinesli další nový sešit. Ten 
na zimu (2009-2010) schoval pan Oldřich Štarha, 
ale aby to bylo ještě zajímavější, o vánočních svát-
cích 2009 se na Maria Laube objevil další čistý se-
šit! A nejen sešit, ale i vánoční stromeček, který vy-
hlídkový altán ozdobil. Nevím, kdo je ten neznámý 
hodný člověk, který sešit a stromeček přinesl, asi 

bylo jeho jméno napsáno na obalu, ale nápis nevydržel. Podstatné 
ale je, že vyhlídka žije! Dokladem jsou nejen tyto sešity. Letošní 
leden nabídl nebývalou sněhovou pokrývku. Až jsem se divil, jak 
pěkně vyšlapaná pěšina vedla k vyhlídce. Vždyť všude bylo tolik 
hlubokého sněhu! Co lidí si našlo cestu na Maria Laube i v tako-
vé zimě. Od roku 2009 je orientace o něco snazší, neboť značka-
ři Klubu českých turistů přeložili žlutou značku tak, aby zavedla 
turisty na vyhlídku.

Ještě jednu „maličkost“ chci uvést. Zahrával jsem si s ná-
zvem tohoto místa. Vím, že mnohým se toto vůbec nezamlouvalo. 
Historicky je oprávněné pojmenování Maria Laube. Mám v sobě 
(možná zbytečnou) snahu, aby se, pokud je to jen trochu možné, 
užívala česká pojmenování. Vůbec nejsem příznivcem nadměrné-
ho užívání cizích slov. Dnes se snažím užívat název Mariino lou-
bí (Maria Laube). Tedy čtyři slova a dvě závorky. Jméno Mařen-
čino loubí, které jsem jeden čas velmi propagoval, se nejenže neu-
jalo, ale uznal jsem, že nebylo správné. Zůstalo však v elektronic-
ké adrese vyhlídky. Máte-li chuť, najděte si na adrese www.mar-
encino-loubi.wz.cz nebo také prostřednictvím www.nedvedice.cz/
sport/turistika . Tak někdy na shledanou na vyhlídce!

Petr Vejrosta

Foto: Petr Vejrosta

Foto: Petr Vejrosta
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Jednou z nejkrásnějších prosincových akcí naší školy byla 
4. 12. 2009 vzácná návštěva. Přišli se na nás podívat Mikuláš, an-
dělé a dost šerední čerti. Společně navštívili děti ve všech třídách 
na 1. stupni, ve školní družině, ale také v mateřské škole. Sice se 
proslýchalo, že návštěva snad pochází z 5. a 9. třídy, ale přesto 
naši nejmenší slibovali a slibovali. A jestli bude pravda všechno, 
co jim děti naslibovaly, tak budeme mít po celý rok o ty nejhod-
nější děti postaráno. Naši hosté se byli podívat i do tříd na 2. stup-
ni, ale na žáky těchto tříd je i peklo krátké ...

K povedeným akcím patřila i beseda pro 6. a 9. třídu 
o Špicberkách. Poslední den před vánočními prázdninami k nám 
zavítal cestovatel pan Mgr. Pavel Macků, aby dětem vyprávěl 
o svých zážitcích ze své cesty po této zemi. Aby si děti dokázaly 
udělat lepší představu o životě na Špicberkách, doplnil své vypra-
vování spoustou obrázků.

Na naší škole proběhla celá řada nejrůznějších soutěží 
a olympiád, několik žáků uspělo i v okresních kolech. Informace 
o výsledcích těchto soutěží lze najít na webových stránkách školy.

28. leden 2010 byl pro všechny žáky výjimečný tím, že 
si domů odnášeli vysvědčení, kterým byla odměněna jejich prá-
ce a chování v 1. pololetí. Tento den byl zároveň zvláštní pro 
všechny předškoláky. Přišli totiž předvést, jak jsou připraveni pro 
vstup do školy. K zápisu přišlo celkem 28 dětí, zapsáno bylo 27, 
z toho15 chlapců a 12 dívek. Z Nedvědice přišlo 14 dětí, z Čern-
víra 5, ze Sejřku také 5, po 1 z Věžné, Horního Čepí a z Babic 

u Rosic. Věřme, že jim nadšení vydrží i nadále a 1. září s úsmě-
vem nastoupí do 1. třídy. 

29. ledna zorganizovala paní učitelka Jelínková pro žáky 
2. stupně zájezd na divadelní představení do Městského divadla 
v Brně. 36 žáků zhlédlo zdařilou komedii Charleyova teta v podá-
ní vynikajících herců.

Vhodné sněhové podmínky vedly vedení školy k vyhláše-
ní sportovního dne na pátek 5. února. Tento den prožili žáci ve 
víru zimních radovánek. Vybírali si z bruslení, bobování, sáňko-
vání a lyžování na kovářovské sjezdovce. Komu nabídka sportů 
nevyhovovala, vydal se na pěší vycházku po okolí. Společně s vy-
učujícími prožily děti příjemný den na čerstvém vzduchu. 

Na pátek 19. února připravili žáci 9. ročníku pro děti z ma-
teřské školy a z 1. - 3. ročníku maškarní karneval. Deváťáci si dali 
na přípravě programu opravdu záležet. Naši nejmenší tak moh-
li prožít veselé dopoledne plné soutěží a her. Sešlo se zde velké 
množství rozmanitých masek, které si děti spolu s maminkami 
zhotovily. A deváťáci? Ti si zkusili, jak nelehká je práce s dětmi 
a uznali, že to učitelé nemají vůbec jednoduché. 

To bylo jen několik akcí naší školy v uplynulém čase. I do 
dalšího období máme mnoho plánů: účast na akci Celé Česko čte 
dětem, projektový den Zdraví, školní akademii, nejrůznější kul-
turní akce, soutěže, exkurze a besedy. Řada těchto akcí by se neo-
bešla bez pomoci rodičů a dalších přátel školy, kterým touto ces-
tou vedení školy děkuje za spolupráci.

Jana Tomanová

Foto: Petr Vejrosta

Foto: Božena Sedlářová
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Ve školním roce 2009/2010 máme v MŠ Nedvědice zapsá-
no 50 dětí ve věku od 3 do 6 let. Přejeme si, aby naše MŠ byla mís-
tem, kam děti chodí rády a naučí se mnoho nového. Aby se dětem 
u nás líbilo, organizujeme pro ně různé akce - divadla, besídky, 
exkurze, karneval, soutěže, pálení ohně aj.

V měsíci záři předškoláci začali navštěvovat kurz plavá-
ní v plaveckém bazénu ve Žďáře nad Sázavou. Absolvovali 8 lek-
cí. Koncem měsíce se uskutečnilo „vítání podzimu“ na školní za-
hradě. Děti plnily různé úkoly - poznávaly ovoce a zeleninu podle 
vzhledu, chuti, hmatu. Překonávaly překážky, vyskakovaly na za-
věšené ovoce, soutěžily ve sběru brambor atd. Za své snažení byly 
děti odměněny. Druhý den paní učitelky zapálily oheň a opekly 
dětem párky a upekly brambory.

V říjnu do MŠ přijelo loutkové divadlo. Herci zahráli po-
hádku „Honza a drak“. Pohádku s námi sledovaly i děti z 1. třídy 
ZŠ. Na oplátku jsme byli pozváni do ZŠ na pohádku „Paleček“.

V měsíci listopadu navštívila naši MŠ čertice Trucajda, 
která byla z pohádky „Jak čertice Trucajda trucovala“. Podívaly 
se na ni s námi opět děti z 1. třídy ZŠ.

Začátkem prosince zavítal do MŠ Mikuláš. Přišel s andě-
lem a mnoha čertíky. Děti mu předvedly to, co se naučily - básnič-
ky, písničky. Mikuláš děti obdaroval balíčky a také se s nimi vy-
fotografoval.

Uspěchaný předvánoční čas jsme si jedno prosincové od-
poledne zpestřili tvořením z těsta společně s rodiči. Ze slaného 
těsta maminky a tatínci s dětmi tvořili svícínky, věnečky, pletýn-
ky, vánočky a ozdoby. Výrobky byly moc hezké a všem se poved-
ly. Myslím si, že i rodičům se čas společně strávený s dětmi líbil.

Vánoční přípravy neminuly ani děti v MŠ. Zdobily stro-
meček, zpívaly koledy, dělaly cukroví, vyráběly ozdoby a čeka-
ly na Ježíška. Ten přinesl dětem plno dárků, z kterých měly vel-
kou radost.

V měsíci lednu k nám opět zavítalo loutkové divadlo s po-
hádkami „Budka v poli, Budulínek, Máša a medvěd“. Na tyto po-
hádky se k nám přijely podívat děti z MŠ Doubravník.

Leden je měsíc plný ledu a sněhu. Sníh pokryl i Nedvědici, 
a tak jsme mohli vyrazit na kopec. Děti si přinesly boby a společ-
ně se svými učitelkami šly bobovat.

Únor je období masopustu a karnevalů. Na jeden tako-
vý karneval nás pozvali žáci ze ZŠ. Děti se moc těšily, maminky 
ochotně přichystaly masky, nic tedy nebránilo v uskutečnění za-
jímavé akce. Dopoledne plné soutěží a zábavy se nám moc líbilo.

V druhé polovině školního roku nás čeká ještě plno akcí - 
návštěva solné jeskyně,divadlo, pohádka v planetáriu v Brně, ve-
likonoční tvoření z keramiky s rodiči, návštěva v 1. třídě ZŠ, vy-
cházka s plněním úkolů -“Cesta do neznáma“, pálení čarodějnic, 
besídka ke Dni matek, Den dětí, návštěva hradu Pernštejna, výlet 
do ZOO, rozloučení s předškoláky na úřadu městyse, rozloučení 
s předškoláky na terase školy – soutěže s odměnami.

V tomto školním roce mohou předškolní děti v naší MŠ 1x 
za 14 dnů navštěvovat s rodiči kroužek keramiky a 1x týdně krou-
žek angličtiny.

Doufáme, že se akce pořádané MŠ dětem i rodičům líbí. 
Odměnou jsou pro nás rozzářené oči dětí nadšených z hezkých 
zážitků.

Alena Slámová, vedoucí učitelka MŠ

Letošní sezona na hradě Pernštejně začne klasicky prvním 
dubnovým víkendem, který bude vzhledem k velikonočním svát-
kům rozšířený na tři dny. Již tradiční „Velikonoce na Pernštejně“ 
s prodejem a výstavkou velikonočního „zboží“, nyní v prostorách 
sýpky, tak zahájí návštěvní sezonu 2010. 

Prostory sýpky pak od června do září budou nabízet ná-
vštěvníkům hradu výstavu „Kryštof Pavel z Liechtensteinu-Cas-

telcorna a jeho doba“. Výstava nepřinese jen informace o prvním 
majiteli pernštejnského panství z tohoto rodu a moravském zem-
ském hejtmanovi, ale i o historii, životě a kultuře na Moravě v ob-
dobí třicetileté války. Na výstavě se formou zápůjček různého mo-
biliáře podílí mnoho kulturních institucí a je pořádána pod zášti-
tou hejtmana Jihomoravského kraje.

Eva Škrabalová

Lednové bobování
Foto: Alena Slámová

Únorový karneval
Foto: Alena Slámová

Mikulášská nadílka
Foto: Alena Slámová
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Dnešní článek o studánkách v Nedvě-
dici a na Pernštejně je věnován studánce, která 
sice není tak známá a navštěvovaná jako Císař-
ská nebo Korejtko, patří však ke koloritu míst-
ní části Pernštejn. Najdeme ji pod železničním 
náspem na pravém břehu Nedvědičky u cesty 
na hranici soukromé parcely č. 46/1 a vodoteče 
p. č. 268/2 v katastrálním území Pernštejn. Stu-
dánka je veřejně přístupná od silnice do Věžné 
po lávce přes Nedvědičku a dále po úzké cestě 
vedoucí po pravém břehu Nedvědičky směrem 
k železničnímu podjezdu.

Vedle cesty byla postavena kamenná zíd-
ka ve tvaru niky o výšce 90 cm a šířce 70 cm. 
Plastové koleno přivádí vodu z jímacího prosto-
ru za zídkou, který je zakryt dřevěným víkem. 
Odtok je veden mezi kameny přes cestičku do 
Nedvědičky.

Historie studánky sahá zřejmě do obdo-
bí, kdy byla na říčce Nedvědičce zřízena panská 
koupelka, dodnes evidovaná na katastrální mapě 
přímo ve vodoteči vedle bývalé kovárny. Výtok 
vody byl v minulosti jistě upravován. V součas-
nosti se o studánku stará pan Milan Gloser. Voda 
je využívána především chataři v sousedství.

Studánka byla naposledy opravena 
v roce 2002. Kontrolní vzorky na kvalitu vody 
nejsou odebírány.

Jiří Šmíd

Kachna divoká (Anas platyrhynchos) se na zimu shlukuje 
do hejn, čítajících i několik desítek kusů. Ptáci obsazují nezamrz-
lé vodní plochy, nejinak je tomu i na naší Svratce. Přečkat tuhou 
zimu je (nejen pro ně) závislé hlavně na dostatku potravy. Mysliv-
ci proto zakládají na březích řeky krmelce, kde kachny pravidelně 

přikrmují. S blížícím se předjařím a tokem (dobou rozmnožová-
ní) jsou ptáci již ve svatebním šatě, kačeři i kačeny mají výrazné 
charakteristické zbarvení. Kachna divoká začíná hnízdit záhy, již 
v březnu, a proto je lidově nazývána též „březňačkou“. Hnízdo ze 
suchých trav je situované skrytě poblíž vody, modrozelených vají-

ček je zpravidla 7 až 11.
Káčata jsou hned po vylíhnu-

tí aktivní a následují vodící kachnu po 
vodě. Ztráty během hnízdění jsou způ-
sobeny predátory buď hned na vejcích 
v hnízdě, později jsou káčata ohrožena 
hlavně během nocování na břehu. 

Někdy si kachna divoká založí 
hnízdo na frekventovaném místě, např. 
vedle cesty na břehu rybníka na návsi. 
Při jeho nálezu není vhodné se k hnízdu 
přibližovat a současně bychom se měli 
snažit, aby se k hnízdům nedostala jiná 
zvířata, např. psi.

Pěkné snímky kachen, které le-
tos v zimě pořídila MUDr. Bohumíra 
Hrabálková, můžeme najít na interneto-
vých stránkách www.aramira.rajce.net/
kachny_na_Svratce.

Pavel Blahák

Kachny na Svratce
Foto: Bohumíra Hrabálková

Foto: Antonín Špaček

Foto: Antonín Špaček
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Odpovídá pražský světící biskup Mons. Václav Malý 

• Kdy se slaví Velikonoce? Slyšela jsem, že jsou pokaždé jin-
dy. Je to pravda? 
Datum Velikonoc se řídí datem prvního jarního úplňku. Neděle 
Hodu Božího velikonočního je vždy po prvním jarním úplňku. 
Datum kolísá od 22. 3. do 25. 4.

• Nějak se s kamarádkami nemůžeme dopočítat čtyřiceti post-
ních dnů. Kdy končí postní doba a začínají Velikonoce? 
Velikonoce začínají večerní bohoslužbou na Zelený čtvrtek. 
Postní doba začíná na Popeleční středu a 40 dní se počítá od Po-
peleční středy do Bílé soboty bez započtení postních nedělí.

• Proč je státní svátek zrovna v pondělí, když Poslední večeře 
byla ve čtvrtek a ukřižování Páně v pátek? 
V některých zemích je po celé Velikonoce volno pro všechny. 
Záleží na jednotlivé zemi. Za doby komunismu byla snaha vy-
mazat duchovní obsah Velikonoc z mysli lidí. A tyto dny se při-
rozeně vůbec nepřipomínaly. Zůstalo jenom velikonoční pondě-
lí, i když tento den není duchovně tak významný.

• Křesťanské Velikonoce se mi jeví jako dost kruté svátky. Vá-
noce jsou víc idylické, i když rodit v chlévě asi taky nebyla 
idyla. Proč jsou Velikonoce významnější? 
Velikonoce jsou připomínkou a slavením Ježíšovy smrti na kří-
ži a jeho vzkříšení. Připomínají význam oběti života ve prospěch 
druhých a zároveň, že smrt není konečným slovem lidského ko-
nání, ale že ve smrti máme naději přejít do nového života, který 
nám otevřel právě Ježíš z Nazareta. Proto jsou Velikonoce nej-
významnějším křesťanským svátkem. Značí zrození nového ži-
vota, který otevírá nové možnosti už během našeho pozemské-
ho putování.

• Zajímalo by mě, proč musel být Kristus zabit. Má to nějaký 
význam? To mu nemohl Bůh pomoci? 
Ježíš naplnil předpovědi Starého zákona, kde je řečeno, že věrný 
Boží služebník položí život za mnohé. Ježíšova smrt je důsled-
kem a vyvrcholením jeho celoživotního postoje naprosté ode-
vzdanosti a věrnosti, Božího příklonu vůči lidem. Přijal bezmoc 
kříže, aby se jasně projevilo jeho naprosté vydání se Boží moci, 
která se zjevně ukázala v Ježíšově vzkříšení.

• Jak to, že Bůh obětoval svého jednorozeného syna? Lidské 
oběti přece jednou provždy zakázal - viz. Abraham a Izák. 
Ježíš dobrovolně přijal potupnou smrt jako znamení, že pro sebe 
nic nežádá. Proto vyjadřování, že Bůh obětoval svého Syna ne 
zcela vystihuje tajemství Ježíšova jednání. 

• Proč se jí špenát na Zelený čtvrtek? A proč je ten čtvrtek 
vlastně zelený?
Jíst špenát na Zelený čtvrtek je lidovým zvykem, který s duchov-
ním obsahem Velikonoc vůbec nesouvisí. Název Zelený čtvrtek 
vznikl přesmyčkou původního německého názvu Greindonners-
tag (lkavý čtvrtek) na Gründonnerstag (Zelený čtvrtek). 

z internetové diskuze v roce 2004 vybral Antonín Špaček

I v letošním roce procestují oblíbení vírští ochotníci v jar-
ních měsících okolní obce s divadelním představením. Tentokrát 
se jedná o hru „Valčík tučňáků“ od Patricka Haudecoeura. Je to 
bláznivá komedie, v níž je na prvním místě zábava. Svět komedie 
je zaplněn svéráznými postavičkami, z nichž naprosto výjimečnou 
komediální postavou je Moriniho dcera Annabella, která je handi-
capována zážitkem z dětství – není schopna normálně komuniko-
vat – vydává jen skrumáže zvuků, jimž rozumí pouze věrný ma-
jordomus Kajetán. 

Premiéra tohoto představení se uskuteční ve Víru 12. břez-
na 2010. Městys Nedvědice pozval vírské ochotníky, aby se zastavili 
i u nás. V místní sokolovně se představení uskuteční v pátek 16. dub-
na 2010 v 18 hodin. Na všechny diváky i herce se moc těšíme. 

Osoby a obsazení: 
Morini Bohuslav Matuška
Clarissa MUDr. Andrea Stalmachová
Annabella Radka Skoumalová, Marie Čermáková
Hrabě Jean-Patrick de Lagardiere Stanislav Čermák
Florin Moselle Hajcman (Roman Jelínek)
Gusse Aleš Čermák
Lorella Oxana Bílková, Marie Viktorinová ml.
Kajetán Jiří Čermák
Paul a Paulette Jiří Zbytovský, Eliška Sýsová
Josefína Josef Ondra

Zdena Kincová

Velikonoční pohlednice z r. 1938
Archiv Jany Hriadelové
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Ten, kdo se v sobotu 20. února 2010 vypravil do Městského 
divadla Brno na zájezd pořádaný městysem Nedvědice, rozhodně ne-
litoval. Zhlédl zde totiž nejhranější dílo francouzského dramatika Ge-
orgese Feydeaua Brouk v hlavě. 

V této pozoruhodné inscenaci je s vtipem a šarmem roze-
hrán jednoduchý příběh o údajné nevěře v hotelu U Galantní kočič-
ky. Chtě nebo nechtě jsou do něj postupně vtahovány všechny po-
stavy hry.

Touha prověřit si partnerskou věrnost. Zdálo by se to málo 
jako zápletka na bezmála tříhodinové představení. Ovšem to, co se 
z toho ,,vyklube“, je až neuvěřitelné. 

Žádný z hrdinů příběhu netuší, že jeden z nich má dvojníka. 
Ti dva o sobě samozřejmě navzájem nevědí. Vzniká tak prostor pro 
velice vtipné, někdy až kuriózní záměny. Komický účinek zde má 
i člověk trpící vadou řeči. Nemůže vyslovovat souhlásky a komuni-
kace s ním působí všem okolo potíže.

A herecké výkony? Úžasné a strhující. Na všech hercích bylo 
vidět, že je hraní baví a že se opravdu doslova vyřádili. My jsme měli 
možnost vidět v hlavní dvojroli Petra Štěpána, jeho manželku hrála 
Jana Musilová. Nepřehlédnutelný byl rovněž výkon Igora Ondříčka 
právě v roli človíčka trpícího vadou řeči. Ovšem ani ostatní nezůsta-
li nijak zastíněni výkony svých kolegů. Viděli jsme Zdenu Herforto-
vou, Ladislava Koláře, Erika Parduse, Máriu Lalkovou, Josefa Jurás-
ka, Zdeňka Junáka, Evu Gorčicovou a Karla Mišurce.

Myslím, že všichni byli z představení nadšení. Soudím tak 
z toho, že jsem po skončení představení zaslechla, jak se hned v šat-
ně citovaly některé ,,hlášky“.

Další zájezd na divadelní představení je naplánován na měsíc 
květen letošního roku - viz str. 15.

Kristýna Čermáková

Na jaře 1974 pořádal Odbor turistiky TJ Spartak Nedvě-
dice první ročník turistického pochodu pro veřejnost Nedvědická 
padesátka. Na jaro 2010 připravuje Odbor Klubu českých turis-
tů Nedvědice třicátý sedmý ročník pochodu Za krásami okolí Ne-
dvědice. Jiné názvy, ale přesto vlastně stejná organizace a stejný 
pochod. Vývoj názvů skutečně není nic až tak neobvyklého. Za ta 
téměř čtyři desetiletí si pochod získal mnoho příznivců a lze před-
pokládat, že i letošní pochod bude dobrou příležitostí pro setkání 
lidí, kteří mají rádi výlety do přírody, příležitostí pro setkání ro-
din, známých, přátel. Účastníci už si zvykli, že podrobnosti o po-
chodu hledají na www.nedvedice.cz. Na tyto elektronické stránky 
odkazuji i čtenáře Nedvědického zpravodaje a těším se na setkání 
s vámi na startu (i v cíli) pochodu.

Petr Vejrosta

Internetové stránky MD Brno
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Zima skončila, dočkali jsme se prvních jarních rostlinek a na-
litých pupenců. Ta letošní zima nás obdařila nebývalým množstvím 
sněhu a poměrně dlouho trvajícími mrazy, takže mnoho ptáčků, kteří 
u nás statečně zůstávají přes celou zimu, strádalo nedostatkem potra-
vy, a byli jistě vděčni za každé krmítko se slunečnicovými semínky, 
mákem nebo oříšky či za zavěšenou lojovou kouli. Odměnou za to, 
že jim pomáháme, je nádherná podívaná, kterou nám přinášejí. Jed-
nou svorně zobou semínka, jindy se hašteří nebo jen tak posedávají či 
schouleni v krmítku pospávají.

A druhů je u nás opravdu hodně. Letos to byly nejméně čtyři 
druhy sýkor: koňadra, modřinka, babka, parukářka. Dále to byl steh-
lík obecný, zvonek zelený, pěnkava obecná, pěnkava jikavec, čer-
venka obecná, hýl obecný, dlask tlustozobý, čížek lesní, brhlík les-
ní, strakapoud velký, drozd kvíčala a v neposlední řadě kos černý. 
A na jiných krmítkách byli jistě i další. Dík všem lidem, kteří pomá-
hají a kterým záleží na tom, aby příroda kolem nás byla stále krásná. 
Zájemci o fotografie ze zimy 2009 - 2010 mohou navštívit interneto-
vé stránky www.aramira.rajce.net/Ptaci_C.

Bohumíra Hrabálková

1350 Nejstarší zpráva o vsi Nedwiedicz
1500 Městečko osvobozeno od povinnosti šenkovat panské víno
1520 Postaven první kostel
1720 Zbořen první kostel a zahájena stavba kostela nového
1780 Zrušen hřbitov u kostela 
1780 Dětem v Nedvědici nařízena povinná školní docházka
1850 První volby obecního zastupitelstva
1920 Velká stávka v textilní továrně Otto Kuhna
1930 Zahájena výroba mramorové drti v obecním lomu ve Žlebě
1950 Založen UP závod – výroba nábytku, pozdější SPORT
1960 Vytvořen okres Žďár nad Sázavou a do něj začleněna i Ned- 

vědice
1960 Sloučen MNV Pernštejn s MNV Nedvědice, tím zanikla 

obec Pernštejn
1970 U sokolovny postaveny zděné kabiny pro hokejisty
1980 Dokončena přestavba jeslí na závodní mateřskou školu MEZ
1990 Proběhly demokratické volby
1990 Zahájila výrobu firma FOTEX
1990 Otevřen hotel Happy – Atelier, dnešní penzion Barborka
2000 Oslavy 650. výročí první zmínky o Nedvědici - založena 

tradice Slavností Pernštejnského panství
2000 Postaven hudební pavilon u rybníka

Jiří Šmíd

V podzimních měsících plánuje městys Nedvědice uspo-
řádat výstavu ručních prací všeho druhu. Víme, že v Nedvědici 
máme hodně občanů, kteří se věnují výrobě nejrůznějších umělec-
kých předmětů. S mnohými jsme se už na výstavách setkali, ale 
určitě je zde šikovných lidí mnohem více. Prosíme zájemce, kteří 
mají zájem o účast na výstavě, aby se přihlásili u pracovnic úřadu 
městyse. Uvítáme každý příspěvek.

Zdena Kincová

 

Konečná tabulka po základní části okresního přeboru mužů

1. Náměšť n. Osl. 16 14 1 1 123 : 42 29
2. Vev. Bítýška 16 12 1 3 91 : 46 25
3. Mostiště 16 10 0 6 84 : 71 20
4. V. Meziříčí B 16 7 2 7 91 : 61 16
5. Řečice 16 7 0 9 90 : 113 14
6. Velká Bíteš B 16 6 1 9 80 : 93 13
7. Křižanov 16 5 2 9 69 : 97 12
8. Nedvědice B 16 4 1 11 47 : 108 9
9. Šerkovice 16 2 2 12 56 : 100 6

 Libor Held

Foto: Bohumíra Hrabálková  Foto: Bohumíra Hrabálková  
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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 (20%).

Další zájezd do Městského divadla Brno se uskuteční v ne-
děli 23. května 2010 v 18 hodin na operetu Mam´zelle Nitouche.

Vstupenky je možné objednávat na Úřadu městyse Nedvě-
dice u p. Zdeny Kincové – tel.: 566 566 132.

Martina Čermáková

Pro všechny příznivce ledního hokeje se na zimním stadi-
onu v Nedvědici 29. prosince 2009 uskutečnilo „hokejové utká-
ní roku“. Místní tým „starých pánů“ (pod profesionálním názvem 
Old Boys) vyzval na souboj brněnské sportovní legendy. 

Tato hokejová utkání mají svoji tradici, přičemž první zá-
pas se odehrál už v roce 2006. Hráče neodradila ani počasím vy-

nucená přestávka v loňském roce a letos se do boje pustili již po-
třetí. 

Nedvědický tým složený převážně z místních občanů, kte-
ří se pyšně titulují „staří páni“, se schází pravidelně každé neděl-
ní dopoledne. Jejich neutuchající láska ke sportu je obdivuhodná 
už při pomyšlení, že již 9 týmových hráčů se může pochlubit vě-

kem nad 50 let. Přesto oplývají vy-
datnou fyzickou kondicí, jakou by 
jim mohl nejeden mladší konkurent 
závidět.

Brněnský tým se skládal 
převážně z bývalých profesionál-
ních hráčů hokejového klubu Ko-
meta a fotbalového družstva Zbro-
jovka. K nim se odvážně připojili 
i reprezentant ČR v cyklistice Pavel 
Padrnos, televizní komentátor Ond-
řej Tomek a zpěvák Moravěnky Jiří 
Helán. 

To, že má lední hokej dlou-
holetou tradici a v Nedvědici také 
spoustu fanoušků, se projevilo na 
početné návštěvnosti diváků, kte-
rých se dostavilo přes úctyhodných 
350. Právě díky jejich hojné účasti 
se zápas nakonec odehrál standard-
ně, a to na tři třetiny z původně plá-
novaných dvou dvacetiminutových 
bloků a samostatných nájezdů. Za-
hajovacího buly se zhostil basket-
balista Jiří ”Ada” Pospíšil. Zpočát-
ku byl znát respekt na straně domá-
cích vůči profesionálním protihrá-
čům, ten se však s přibývajícími 
minutami na ledu vytrácel a nahra-
zovalo jej odhodlání bojovat o ví-
tězství. 

I přes veškerou snahu míst-
ních však nakonec zvítězili hosté 
4:2. Odveta se odehrála v Brně dne 
2. 1. 2010 a potvrdila sílu brněn-
ských hráčů s výsledkem 7:6 v je-
jich prospěch. 

Už nyní se můžeme těšit na 
pokračování tradice v roce 2010, 
kdy jsou hráči opět připraveni na 
zimním stadionu v Nedvědici změ-
řit svoje síly. 

Jana Kukačková

Brněnské legendy (hosté) - Foto: Oldřich Kukačka ml.
Horní řada zleva: Jiří „Áda“ Pospíšil, Jan Klimeš, Zdeněk Balabán, Vlastimil Odehnal, Pavel Padrnos, Karel 
Jarůšek, František Šebela, Jiří Vítek, Zdeněk Šotlík, Jan Kopenec
Spodní řada zleva: Vladimír Burian, Zdeněk Kašpar, Jiří Helán, Míra Beránek, Zdeněk Moučka, Pavel Kobylka

Old Boys (domácí) - Foto: Oldřich Kukačka ml.
Horní řada zleva: Miroslav Jakubec, Miloš Musil, René Prokeš, Jiří Mareš, Stanislav Pokorný, Kamil Tužin-
ský, Miloslav Císař
Spodní řada zleva: Zdeněk Doubek, Petr Leide, Petr Pokorný, Libor Doubek, Oldřich Kukačka, Oldřich Rőssler
Brankáři: Milan Horký, Libor Dinga
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15. kolo neděle 28.3. 10:30 Okříšky - Nedvědice
16. kolo sobota 3.4. 15:30 Nedvědice - Dolní Rožínka
17. kolo sobota 10.4. 12:30 Moravské Bud. - Nedvědice
18. kolo sobota 17.4. 16:00 Nedvědice - Hrotovice
19. kolo neděle 25.4. 16:00 Jaroměřice n. Rok. - Nedvědice
20. kolo sobota 1.5. 16:30 Nedvědice - Nová Ves
21. kolo neděle 9.5. 14:00 Telč - Nedvědice 
22. kolo sobota 15.5. 16:30 Nedvědice - Budišov
23. kolo sobota 22.5. 10:30 Bystřice n. P. - Nedvědice
24. kolo sobota 29.5. 16:30 Nedvědice - Přibyslavice 
25. kolo neděle 6.6. 14:00 Nové Syrovice - Nedvědice
26. kolo sobota 13.6. 16:30 Jemnicko - Nedvědice
14. kolo sobota 19.6. 16:30 Nedvědice - Svratka

8. kolo neděle 4.4. st.9:00 ml.10:45 V. Bíteš - Nedvědice 
13. kolo sobota 10.4. st.9:00 ml.11:00 Nedvědice - Stařeč 
14. kolo sobota 17.4. st.12:00 ml.14:00 Radostín - Nedvědice 
15. kolo sobota 24.4. st.9:00 ml.10:45 Nedvědice - Náměšť 
16. kolo sobota 1.5. st.9:00 ml.10:45 FŠ Třebíč - Nedvědice 
18. kolo středa 5.5. st.16:00 ml.17:30 Nedvědice - V. Bíteš
17. kolo neděle 9.5. ml.9:30 st.11:00 Jemnicko - Nedvědice

9. kolo neděle 25. 4. 10:00 Nedvědice - V. Meziříčí B
10. kolo neděle 2. 5. 10:00 Bory - Nedvědice
11. kolo neděle 9. 5. 10:00 Nedvědice - Radostín
12. kolo neděle 16. 5. 10:00 Křižanov - Nedvědice
13. kolo neděle 23. 5. 9:00 Dolní Rožínka - Nedvědice 
14. kolo neděle 30. 5. 10:00 Nedvědice - Velká Bíteš
 8. kolo neděle 6. 6. 9:00 Křoví - Nedvědice 

15. kolo neděle 28.3. 15:00 Nedvědice - Ujčov
16. kolo sobota 3.4. 15:30 Svratka - Nedvědice
17. kolo neděle 11.4. 15:30 Nedvědice - Osová Bítýška
18. kolo neděle 18.4. 16:00 Bory - Nedvědice
19. kolo neděle 25.4. 16:00 Jimramov - Nedvědice
20. kolo neděle 2.5. 16:30 Nedvědice - Vír
21. kolo neděle 9.5. 16:30 Nedvědice - Radešínská Svratka
22. kolo neděle 16.5. 16:30 Nedvědice - Žďár B
23. kolo neděle 23.5. 16:30 Velká Bíteš B - Nedvědice
24. kolo neděle 30.5. 16:30 Nedvědice - Bobrová
25. kolo neděle 6.6. 16:30 Radostín - Nedvědice
26. kolo neděle 13.6. 16:30 Nedvědice - Bystřice B
14. kolo sobota 19.6. 16:30 Rovečné - Nedvědice

Okresní přebor mužů Krajská soutěž dorostu

Krajská soutěž žáků Okresní přebor přípravka, sk. B

následujících šest víkendů bude hrána tzv. nadstavbová část, jména sou-
peřů a termíny utkání budou známy až po skončení základní části
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Žáci SK Pernštejn na hřišti ve Víru – červenec 2009 - Foto: Radek Nedoma
Horní řada zleva: Vojtěch Štefka, Tomáš Hanák, Michael Válka, Jan Ludwig, Michal Jedlička, Michal Vejpustek, David Pacek a David Bracek 
Dolní řada zleva: Miroslav Vojta, Ondřej Müller, Vojtěch Kroupa, Martin Dvořáček, Josef Vrbka, Dominik Nedoma, Martin Masař a Matěj Mareš 
Brankář: Tomáš Beran 


