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Vážení spoluobčané,

relativně příznivé počasí v měsících září, říjnu a v první 
polovině listopadu nám umožnilo intenzivně pokračovat nejen 
v realizaci našich velkých projektů, ale také se podařilo udělat 
spoustu práce při údržbě obecního majetku a péči o náš společný 
životní prostor. Již tradičně bych rád okomentoval průběh velkých 
projektů, jejichž realizace ovlivňuje náš každodenní život nejvíce.

Projekt kanalizace se pomalu chýlí ke svému závěru, pře-
devším pokud jde o výkopové práce a pokládání potrubí, tedy prá-
ce, které nejvíce devastují náš životní prostor a omezují nás při 
každodenním pohybu po obci. V době uzávěrky tohoto čísla Zpra-
vodaje je dokončeno pokládání potrubí hlavního řadu na Krčíně 
včetně odboček k rodinným domům. Zde na levém břehu se práce 
velmi vlekly hlavně proto, že zde docházelo k souběhu mnoha sítí 
(telekomunikační kabely, vodovod, plynovod a především zemní 
kabely vysokého napětí – VN). Navíc v souběhu s kabely VN ne-
bylo možné pracovat jinak než při přerušené dodávce elektrické 
energie. Proto bylo v měsících září a říjnu tolik celodenních vypí-
nání elektřiny. Do poloviny listopadu se podařilo zapravit hlavní 
silnici v celém úseku od křižovatky pod železničním přejezdem 

až na Pernštejn. Kvůli vnitřním pravidlům SÚS JMK se bohužel 
nepodařilo položit kanalizační a vodovodní řad v celé délce až po 
koncové body na Pernštejně před vilou Mittrowských. Výkopové 
práce, a tedy i dopravní omezení, se zde bohužel budou opakovat 
ještě po dobu až dvou měsíců na jaře příštího roku. Mimo tento 
úsek na Pernštejně z celé kanalizace nyní, v době uzávěrky tohoto 
čísla, zbývá dokončit ještě asi 50 metrů hlavního řadu v uličce mezi 
rodinnými domky rodin Rossi a Macků. Na první pololetí příštího 
roku budou zbývat práce na úpravě povrchů, uvádění místních ko-
munikací do původního stavu, dokončení již zmíněného úseku na 
Pernštejně a dokončení administrativních činností vedoucích ke 
kolaudaci stavby a jejímu následnému předání budoucímu provo-
zovateli. V souvislosti s kanalizací jistě stojí za zmínku i dokon-
čený nový chodník na pravé straně Krčína až k č. p. 2, opravený 
úsek chodníku před a za odbočkou z místní komunikace do Dom-
ků a také oprava chodníku na rohu u penzionu Barborka. Všechny 
tyto práce provedla firma VHS plus Veselí nad Moravou, hlavní 
zhotovitel kanalizace v rámci stavby kanalizace s přispěním do-
tace, získané z rozpočtu Jihomoravského kraje. Především úprava 
chodníku okolo Barborky vzešla mimo jiné z četných stížností 
mnohých spoluobčanů na skutečnost, že chodník slouží jako par-
koviště a chodci včetně dětí musí svoji cestu do mateřské školky 
či jinam absolvovat po místní komunikaci. Tedy stav zcela opač-
ný normálu, a to v místě, kde se ve vzdálenosti pár desítek metrů 
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nachází nové parkoviště s dostatečnou kapacitou. Věřím, že nová 
úprava chodníku v tomto prostoru povede k nápravě. 

Zdárně pokračuje také projekt výměny oken a zateplení 
budov základní školy. V době uzávěrky tohoto čísla finišují práce 
na vnějším plášti budovy a v krátké době budou hotové i práce 
uvnitř budovy C. Vše bude ukončeno položením vodorovné izola-
ce na půdách všech tří budov. Přes drobné nedostatky, se kterými 
se na stavbě průběžně potýkáme, převažuje celkově dobrý dojem 
z celé akce a myslím, že se shodneme na tom, že kromě budoucí 
výrazné úspory na vytápění škola velmi prokoukla a zkrásněla. 

Projekt naučných stezek se za uplynulé tři měsíce také 
velmi posunul. Do konce roku bychom rádi realizovali veškeré 
venkovní stavební práce, tedy dokončení nájezdů na zadní lávku 
na Pernštejně a její propojení s předním nástupem do lesoparku, 
dokončení suchých opěrných zídek v lesoparku a úpravu prostoru 
u studánky Korejtko na zadním Pernštejně. Přes zimu budou vy-
dány brožurky, vyroben veškerý mobiliář a infotabule tak, aby vše 
mohlo být umístěno do krajiny brzy na jaře příštího roku. 

Velká pozornost byla v uplynulém období věnována pří-
pravě rozpočtu městyse na rok 2012. Mimo jakékoli pochybnosti 
je zřejmé, že v současné době prožíváme v Nedvědici velmi hek-
tické období. Nejen díky značnému stavebnímu ruchu, ale také 
z pohledu obecních financí. Je rovněž skutečností, že také rok 
2012 bude pro Nedvědici náročný, a to i z důvodu nepříznivého 
vývoje národní a světové ekonomiky. Právě proto se s velkou peč-
livostí zabýval přípravou rozpočtu na rok 2012 nejdříve finanční 
výbor, následně rada a zastupitelé. Sestavení vyrovnaného roz-
počtu bylo komplikované a při nutnosti dokončit v příštím roce 
všechny tři velké projekty bylo nutné přistoupit k dramatickému 
omezení výdajů. Přes všechny složitosti se, myslím, podařilo na-
konec připravit rozpočet přijatelný, reálný a především zaručující 

jak zvládnutí dofinancování velkých projektů, tak zajištění běž-
ných potřeb městyse v nejnutnějším rozsahu. Rozpočet zahrnu-
je mimo jiné také výdaje směřující k dalšímu rozvoji městyse. 
Byly v něm vyčleněny prostředky na zahájení projektových prací 
na stavbu chodníku z Černvíru do Nedvědice, dále na projekto-
vé práce opatření, která zvýší bezpečnost pohybu chodců podél 
hlavní silnice v úseku od křižovatky pod železničním přejezdem 
po koncovou ceduli Nedvědice za fotbalovým hřištěm. Vedle 
těchto dvou projektů se podařilo do rozpočtu Svazu vodovodů 
a kanalizací Žďársko prosadit také zahájení projektových prací 
na rozšíření kanalizačního řadu na čtyřech místech v Nedvědici. 
Jejich realizace by v případě bezproblémových jednání s vlastní-
ky soukromých pozemků a včasného získání stavebních povolení 
mohla proběhnout v letech 2012 - 2014. Ve spolupráci se zástupci 
římskokatolické farnosti se snažíme zajistit finanční prostředky 
na dlouho odkládanou a velmi potřebnou celkovou opravu krovů 
a krytiny na věži kostela. 

Stejně jako v předminulém čísle Zpravodaje se rovněž ne-
mohu nezmínit o jevech, které mě osobně, a věřím, že i většinu 
slušných a pořádných lidí v Nedvědici, štvou. Mám na mysli ne-
jen pokračující, ale bohužel také narůstající četnost drobné i větší 
hospodářské kriminality. Jejími původci jsou bezpochyby v dr-
tivé většině místní nedvědičtí bezdomovci a na ně se nabalující 
mimonedvědičtí jedinci s podobným vztahem k práci, k majetku 
druhých a řádnému způsobu života. Bohužel dosažení nápravy je 
v převážné většině zjištěných případů velmi složité. Komplikuje 
ji jednak naprosto bezzubá legislativa dnešní doby a také nevší-
mavost většiny obyvatel Nedvědice, na což uvedená individua 
dlouhodobě hřeší. Apeluji tedy znovu na Vás všechny. Dívejme se 
okolo sebe a pokusme se společně snížit četnost činů, jejichž dů-
sledky by např. u krádeží kabelů pod napětím, krádeží kovových 
krytů na sloupech veřejného osvětlení apod. mohly být tragické.

Vážení spoluobčané, závěr roku 2011 se rychle přiblížil. 
Z pohledu našich obecních záležitostí byl rokem náročným, hek-
tickým a snad také úspěšným. Chtěl bych Vám všem poděkovat za 
porozumění, přízeň a podporu, kterou jste vedení městyse a jeho 
aktivitám po celý rok projevovali. Chtěl bych rovněž poděkovat 
všem těm z Vás, kteří jste po celý rok přicházeli s nápady, náměty 
či informacemi o tom, co se kde děje či co by se mohlo změnit nebo 
udělat. Všech těchto podnětů si velmi vážím a vždy se snažím je 
zahrnout do každodenní práce či dlouhodobých plánů. Úplným zá-
věrem bych rád popřál všem spoluobčanům v Nedvědici a na Pern-
štejně klidný a pohodový závěr letošního roku, příjemné prožití vá-
nočních svátků a veselého Silvestra. V příštím roce pak všem přeji 
především pevné zdraví a mnoho osobního i pracovního štěstí.

Ing. Pavel Vejrosta

V období od uzávěrky minulého čísla Zpravodaje se Rada 
městyse Nedvědice (RMN) sešla 6x (č. 20 - 25) a mimo jiné jed-
nala o následujících záležitostech:
 - průběžně projednávala některé detaily projektu stavby nového 
silničního mostu v Bořinově, mostku u koupaliště a rekonstruk-
ce silnice mezi nimi

 - schválila smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK z dotačního 
programu „Podpora prorodinné politiky na úrovni obcí“ pro rok 2011
 - průběžně sledovala a projednávala stav prací na realizaci tzv. 
velkých projektů
 - schválila jmenování oprávněné osoby pro akci „Novostavba 
kanalizace Nedvědice - lokalita K Černvíru, Krčín, Vejpustek, 
Žlíbky, K Pernštejnu - objekt F.1100 Vodovodní řad“ - komise 

ve složení starosta, 1. a 2. místostarosta
 - schválila uzavření mandátní smlouvy s Ing. Veselou na zajištění 
VŘ pro výběr zhotovitele pro akci „Novostavba kanalizace Ned-
vědice - lokalita K Černvíru, Krčín, Vejpustek, Žlíbky, K Pern-
štejnu - objekt F.1100 Vodovodní řad“ za cenu 5 tis. Kč
 - vzala na vědomí sdělení Lesů ČR o připravovaných protieroz-
ních opatřeních na březích Kovářovského potoka u hotelu Mys-
livna
 - schválila přepis nájemní smlouvy na byt č. 3 v obchodním domě 
na paní Irenu Musilovou
 - schválila zřízení jednoho stálého placeného parkovacího místa 
na pozemku p. č. 756/3 v k. ú. Nedvědice před chatou č. e. 92 
pro manžele Mannovy

Škola po zateplení fasády
Foto: Antonín Špaček
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 - schválila přijetí dotace z rozpočtu JMK na projekt „Novostavba 
kanalizace Nedvědice - lokalita K Černvíru, Krčín, Vejpustek, 
Žlíbky, K Pernštejnu - objekt F.1100 Vodovodní řad“ a současně 
schválila smlouvu o poskytnutí této dotace
 - schválila rozpočtová opatření č. 12/2011 a 13/2011
 - schválila poskytnutí finančního daru SDH Nedvědice ve výši 
5 tis. Kč jako odměnu za úklid a hlídání areálu u rybníka po 
dobu konání Slavností Pernštejnského panství
 - schválila postupný přechod mobilních telefonů ke společnosti 
Vodafone z důvodu finanční úspory
 - při jednání rozšířeném o členy zastupitelstva schválila odkoupe-
ní pozemků p. č. 52/2, 52/88 a 952/5 v k. ú. Nedvědice od Lesů 
ČR za cenu 80.900,- Kč
 - při jednání rozšířeném o členy zastupitelstva schválila závěr 
hodnoticí komise a vyhlásila vítězem VŘ na akci „Novostavba 
kanalizace Nedvědice - lokalita K Černvíru, Krčín, Vejpustek, 
Žlíbky, K Pernštejnu - objekt F.1100 Vodovodní řad“ společnost 
VHS plus, Vodohospodářské stavby s. r. o., Masarykova 1197, 
698 14 Veselí nad Moravou, IČ: 46976469
 - schválila text smlouvy se společností VHS plus, Vodohospodář-
ské stavby Veselí nad Moravou na zhotovení stavby „Novostav-
ba kanalizace Nedvědice - lokalita K Černvíru, Krčín, Vejpustek, 
Žlíbky, K Pernštejnu - objekt F.1100 Vodovodní řad“
 - schválila pronájem zasedací místnosti radnice paní Janě Hriade-
lové ve dnech 25. - 27. 11. 2011 pro uspořádání vánoční výstavy
 - schválila pronájem jeviště sokolovny SK Pernštejn Nedvědice 
oddílu stolního tenisu dle přiloženého rozpisu za jednorázové 
nájemné 1.200,- Kč
 - schválila pronájem sokolovny HC Nedvědice dne 9. 12. 2011 
pro pořádání taneční zábavy za podmínek obvyklých
 - schválila změnu rozpočtu ZŠ a MŠ Nedvědice - přesun mezi po-
ložkami s nulovým dopadem na celkovou výši rozpočtu
 - schválila pronájem zasedací místnosti radnice paní Janě Přidál-
kové ve dnech 18. - 20. 11. 2011 pro uspořádání vánoční výstavy
 - schválila uzavření smlouvy se společností E.ON Distribuce 
o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu ve prospěch 
E.ON Distribuce na pozemku p. č. 29/21 (PK 29/10), 29/21 (PK 
29/13) a 29/21 (PK 29/15) vše v k. ú. Nedvědice - přípojka níz-

kého napětí na pozemek p. č. 29/42 v k. ú. Nedvědice. Věcné 
břemeno se zřídí za cenu 10 tis. Kč + DPH
 - schválila text dopisu - stanoviska městyse Nedvědice k záměru 
„Bioplynová stanice Ujčov“. Dopis byl odeslán odboru životní-
ho prostředí krajského úřadu Kraje Vysočina
 - vzala na vědomí zahájení projekčních prací na nový chodník 
z Černvíru do Nedvědice
 - schválila přechod stávajících pevných telefonních linek z důvo-
du úspory od stávajícího operátora a zajištění spojení přes inter-
net se zachováním současných telefonních čísel
 - vzala na vědomí informaci 1. místostarostky o stavu vymáhání 
dlužného nájemného za byt v obchodním domě
 - schválila zadání projekčních prací na investiční opatření ke zvý-
šení bezpečnosti na hlavním silničním průtahu Nedvědicí
 - schválila záměr pronájmu prostor bývalé lékárny v budově zdra-
votního střediska
 - odsouhlasila nová znění nájemních smluv k bytům ve vlastnictví 
městyse
 - opakovaně projednávala přípravu rozpočtu městyse na rok 2012
 - schválila zveřejnění záměru prodeje pozemku KN - 363 v k. ú. 
Nedvědice
 - schválila změnu ceníku městyse

Ing. Pavel Vejrosta

Od uzávěrky minulého čísla Zpravodaje se uskutečnilo 
jedno jednání Zastupitelstva městyse (ZMN), a to dne 6. 12. 2011:

ZMN č. 5 dne 6. 12. 2011:
 - vzalo na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení z minulých 
jednání ZMN
 - vzalo na vědomí zprávu z rady od posledního zastupitelstva
 - schválilo rozpočet ZŠ a MŠ Nedvědice na rok 2012
 - schválilo změnu zřizovací listiny ZŠ a MŠ Nedvědice, příspěv-
kové organizace - předání 
 - technického zhodnocení budovy mateřské školy k hospodaření
 - schválilo dotační program městyse Nedvědice (MN) na rok 2012
 - schválilo dotace a příspěvky právnickým a fyzickým osobám
 - schválilo rozpočet MN na rok 2012 jako schodkový
 - schválilo rozpočtová opatření č. 12, 13, 14 a 15/2011
 -  schválilo prodej pozemku p. č. st. 363 v k. ú. Nedvědice o vý-
měře 18 m² paní D. Prudké za cenu 50,- Kč/m², náklady na vy-
pracování kupní smlouvy a vklad do katastru nemovitostí (KN) 
hradí kupující
 -  schválilo prodej části pozemku p. č. 29/21 (PK 29/1) v k. ú. 
Nedvědice o výměře do 30 m² paní R. Brackové za cenu 50,- 

Kč/m², náklady na vypracování kupní smlouvy, geometrického 
plánu a vklad do KN hradí kupující
 - schválilo odkoupení pozemků p. č. 52/88, 52/2 a 952/2 v k. ú. 
Nedvědice od Lesů ČR za cenu 80.900,- Kč + poplatky 9.900,- 
Kč
 - schválilo uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věc-
nému břemeni uložení a provozování přípojky nízkého napětí 
(NN) na pozemcích p. č. 583/9 a 962/1 v k. ú. Nedvědice ve pro-
spěch společnosti E.ON Distribuce a. s., IČ:28085400. Věcné 
břemeno se zřizuje za jednorázovou úplatu 10.000,- Kč + DPH
 - schválilo uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věc-
nému břemeni uložení a provozování přípojky NN na pozem-
cích p. č. 639/1, 639/10, 639/11, 252, 1165, 994/7 a 994/8 vše 
v k. ú. Nedvědice ve prospěch společnosti E.ON Distribuce a. s., 
IČ:28085400. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou úplatu 
10.000,- Kč + DPH 
 - vzalo na vědomí zprávy z výborů a komisí
 - schválilo obecně závaznou vyhlášku (OZV) č. 2/2011, kterou se 
mění OZV č. 1/2011 o místních poplatcích
 - schválilo vnitroorganizační směrnici MN k provádění rozpočto-
vých opatření

Opravený chodník na křižovatce k Domkům
Foto: Jiří Šmíd 
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NOVé „ELEkTRONICké“ ObčANSké PRůkAZY

NÁVšTĚVA FIRMY VAN GANSEwINkEL

DOLOMITY

Jistě téměř každý zaslechl informaci, že se budou od 1. 1. 
2012 vydávat nové typy občanských průkazů – tzv. „elektronic-
ké“. Pro občany to bude mít praktický dopad hlavně v tom, že ne-
budou moci požádat o vydání občanského průkazu na matričních 
úřadech. S ohledem na nutnost vybavení míst technikou a přísluš-
nou aplikací bude možné podat žádost pouze na obecních úřadech 
obcí s rozšířenou působností, což je v našem případě v Tišnově. 
Z pohledu občana se redukuje počet míst, kde bude možné OP 
vyřídit, ze současných asi 1250 obcí s matričním úřadem na 205 

obcí s rozšířenou působností. Pozitivní je alespoň skutečnost, že 
vyplnění žádosti i vyfotografování občana zajistí úředník pomocí 
speciální aplikace a technického vybavení. Podstatné také je, že 
výměna stávajících občanských průkazů NEBUDE povinná. To 
znamená, že pokud někdo má platný občanský průkaz, nebude jej 
muset prozatím měnit. Podle informace Ministerstva vnitra do-
savadní občanské průkazy zůstávají v platnosti po dobu v nich 
uvedenou. 

Zdena Kincová

Ve čtvrtek 8. 9. 2011 pořádala odpadová firma 
van Gansewinkel, a. s. akci BIO-STAROSTA 2011. 
Tato akce se uskutečnila v době, kdy jsme ještě ne-
používali kontejnery na bioodpad, a tak jsme byli 
docela zvědaví, jak tyto kontejnery budou vypadat 
a jakým způsobem se budou svážet. Měli jsme mož-
nost mluvit se starosty obcí, kteří již měli se svozem 
bioodpadu pozitivní zkušenosti. A zdá se, že i u nás 
se tyto kontejnery osvědčily. 

Kromě aut a kontejnerů na bioodpad jsme 
také viděli linku na zpracování papíru a plastů. Právě 
u plastů bych se ráda pozastavila. Odpad ze žlutých 
pytlů je vysypán na pásový dopravník, u kterého stojí 
asi deset pracovníků. Každý z nich z tohoto dopravní-
ku vybírá určitý druh plastů. Ty se později používají 
k dalšímu zpracování, kde ještě dochází k ručnímu do-
třiďování. Když jsem viděla, jak se v té hromadě od-
padků musí celý den skupina zaměstnanců „přehrabo-
vat“, chtěla bych apelovat na všechny, kteří třídí, aby 
do žlutých pytlů dávali plasty pouze čisté. Pokud se tam nacházejí 
zbytky svačin a další věci, tak ta práce není moc příjemná. Občany, 
kteří stále ještě netřídí, bych o to chtěla požádat, neboť při třídění je 
možné odpad využít k dalšímu zpracování. Pokud netřídíme, končí 
ve spalovně, a tím se dostávají škodliviny do ovzduší. Jestliže však 
skončí plastová láhev pohozená někde v přírodě, tak ji tam s velkou 
pravděpodobností najde ještě několik následujících generací. 

Chtěla bych se též zmínit o svozu skla. Možná už jste byli 
svědky vysypávání kontejnerů na sklo. Někdy se stane, že přijede 

auto, vezme kontejner s bílým sklem, vysype ho na auto a vzápětí 
vezme kontejner s barevným sklem a vysype ho do stejného vozu. 
Pak si říkáte, k čemu je třídění skla na bílé a barevné. Ve firmě nás 
však ujistili, že korba těchto aut je rozdělena přepážkou a opravdu 
se každý druh skla ukládá odděleně. 

Pokud by byl zájem ze strany občanů dozvědět se více 
o procesu třídění a zpracování odpadů, bylo by možné do firmy 
van Gansewinkel uspořádat exkurzi.

Zdena Kincová

Petra Vejrostu z Nedvědice není určitě třeba nikomu příliš 
představovat. Většina z nás ho zná jako učitele místní základní 
školy a mnozí si ho jistě spojují s organizací každoročních po-
chodů Za krásami okolí Nedvědice. Petr je totiž ve svém volném 
čase hlavně turista. A právě o tom se všichni, kteří se ve večerních 
hodinách v pátek 25. listopadu 2011 vypravili do jídelny Základní 
školy v Nedvědici, měli možnost dozvědět více. Konala se zde 
další cestovatelská beseda pořádaná městysem Nedvědice.

Petr Vejrosta se rozhodl sdělit nám svoje zážitky z turistic-
kého zájezdu do Dolomitů. Na besedě nebyl jeho jediným účast-
níkem, proto ho občas doplnili další, kteří tuto cestu rovněž absol-
vovali. Besedu Petr založil na promítání fotografií, které doplnil 

souvislým vyprávěním. Ani zdaleka se nejednalo o dobrodružnou 
výpravu, s jakými jsme se seznamovali na některých předchozích 
besedách. Petr zdůrazňuje, že před horami je třeba mít respekt, 
a toho se také drží. I s respektem se však můžete dostat do míst, 
která téměř berou dech, což bylo patrné i z promítaných fotografií. 

Díky otázkám posluchačů došla řeč i na další Petrovy tu-
ristické plány. Po besedě měli zájemci také možnost vyzkoušet si 
horolezecké úvazky, které byly nezbytnou součástí výbavy účast-
níků výpravy.

Městys Nedvědice plánuje další besedu na 27. ledna 2012. 
Ta nás tentokrát zavede do rumunského Banátu.

Ivana Kincová

 - schválilo upřesnění formulací týkajících se výší odměn neuvol-
něným členům ZMN, odměn členů výborů a komisí - nečlenů 
ZMN a nesčítaní odměn za výkon jednotlivých funkcí
 - schválilo vrácení nevyčerpané provozní dotace MŠ a nevyčerpa-

né dotace na energie ZŠ a MŠ zpět do rozpočtu MN 
 - zvolilo za člena rady školy, zastupujícího zřizovatele, Mgr. Petru 
Glosr Cvrkalovou

Ing. Pavel Vejrosta

Dotřiďování PET lahví
Foto: Petra Zbořilová
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V pátek 14. října 2011 se nedvědičtí příznivci kultury vy-
pravili již podesáté do Městského divadla Brno. Tentokrát na mu-
zikál Les Miserables neboli Bídníci.

Tento muzikál se řadí mezi nejhranější a nejúspěšnější 
představení v posledních několika desetiletích. Uveden byl již ve 
více než padesáti světových metropolích. 

Nynější nastudování Městského divadla Brno se dá jen stě-
ží popsat slovy. Myslím, že to nebude jen můj názor, ale toto před-
stavení se prostě musí vidět a tak trochu i prožít na vlastní kůži.

Příběh Victora Huga je všem dobře známý, proto je kaž-
dý, kdo tuto inscenaci zhlédne, ušetřen případného tápání v ději 

a může si v klidu a naplno vychutnat představení z celkového 
pohledu. Scéna, kostýmy, tanec, hudba, zpěv a v neposlední řadě 
i herecké výkony jsou naprosto excelentní.

My jsme měli možnost vidět v hlavní roli Jeana Valjeana 
Petra Gazdíka, který obdržel za mistrovské provedení této role 
cenu Thálie. Dále vystoupili Dušan Vitázek, Radka Coufalová, 
Hana Holišová, Robert Jícha, Tomáš Sagher, Zuzana Mauery 
a další.

Věřím, že tradice návštěvy divadla přetrvá a stále bude 
hodně těch, kteří se rádi zúčastní dalších zájezdů za kulturou. Je-
den z nich je naplánován již na únor příštího roku. 

Kristýna Čermáková

Jelikož od posledního vítání nových občánků uběhlo již půl 
roku a mezitím přibyli další malí občánkové, 15. 10. 2011 v dopo-
ledních hodinách se zasedací místnost naší radnice opět zaplnila 

kočárky a dětskými sedačkami. 
V prvním patře se scházeli rodiče 
s nejmladšími občánky Nedvě-
dice a s nimi přicházeli i další 
rodinní příslušníci. Obřadní síň 
byla během chvilky zcela zapl-
něná a slavnostní program mohl 
začít. Stejně jako v minulých 
letech nejdříve zazpívala děvča-
ta z Nedvědického pěveckého 
sboru Petry Cvrkalové – Cvrčci 
a potom mohl pan místostaros-
ta přivítat všech devět miminek. 
Jsou to děti narozené od března 
do konce srpna: Daniel Doležal, 
Simona Kovářová, Martin Ve-
selý, Magdalena Ema Glosrová, 
Jolana Zemanová, Eliška Klusá-
ková, Adriana Víchová, Kryštof 
Nečesánek a nejmladší Jolana 
Grošková. Po skončení programu 

odcházeli spokojení rodiče s drobným dárkem a jistě i s hezkou 
vzpomínkou na tento den. 

Zdena Kincová

Na 17. listopad připadají dvě historické události. Většina 
z nás si je připomene v klidu u televize a těší se z volného dne. 

Paní Jana Přidálková přišla s nápadem, jak mnohé z nás vy-
táhnout ze zajetých kolejí. Svátek světel. U rybníka se sešli dospě-

lí s dětmi a průvod, kde zářily lampiony i jiná světýlka, se vydal 
na pochod k čističce. Tam se vypustily zakoupené lampiony štěstí. 
Účast byla víc než hojná a rozzářené dětské oči mluvily za vše. 

Jana Sísová

bÍDNÍCI

VÍTÁNÍ ObčÁNků

SVÁTEk SVĚTEL

Foto: internetové stránky MD Brno

Foto: Petr Sedlář

Foto: internetové stránky MD Brno
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Stává se příjemným pravidlem, že místní 
sokolovna je každoročně místem konání hned 
několika kulturních akcí. Ráda bych vzpomenu-
la na sobotu 12. listopadu, kdy se v podvečer 
sešlo bezmála 150 lidí, z nichž velkou část tvo-
řily děti, aby zhlédli pohádku Černobílé štěstí. 

Představení nazkoušel v poměrně krát-
kém čase ochotnický spolek ze Štěpánova nad 
Svratkou. Autory pohádky jsou Šárka Horáčko-
vá a Lenka Cacková, která ji zároveň režírova-
la. Celý příběh byl dokreslován hudbou slože-
nou Jaroslavem Němečkem. 

A o čem vlastně pohádkový příběh byl? 

Ani světu nadpřirozených bytostí se nevyhýbá láska. Ta spojila 
lesní vílu Justýnu a mladičkého čerta Bonifáce. Museli překonat 
několik nástrah, jako třeba zlou bábu Uršulu nebo závistivou vílu 
Agátu. Nebyla by to však správná pohádka, kdyby dobro nezvítě-
zilo nad zlem.

Začínající ochotníci předvedli vynikající výkony. Odmě-
nou jim bylo spokojené publikum, které jim snad dodalo dost elá-
nu, aby si připravili další představení a opět nás přijeli pobavit.

Ivana Kincová

Velmi příznivý ohlas na loňský předvánoční jarmark přive-
dl MO ČSZ k myšlence zopakovat tuto akci i letos.

Nedvědickou sokolovnu ve dnech 26. a 27. listopadu 2011 
naplnila vánoční atmosféra prolnutá vůní ovoce, perníků a koře-
ní. Devatenáct prodejců nabídlo zájemcům nejrůznější vánoční 
zboží, děti zase určitě oslovila Ježíškova dílna na jevišti, kterému 
vévodil nádherný vánoční strom. Ozdoby – spolu s dalšími deko-
racemi – byly dílem dětí ze školní družiny. 

Milým a příjemným zpestřením víkendového trhu byla od-
polední vystoupení uměleckých souborů z Lomnice a Štěpánova.

„Peklo“ pod jevištěm nabídlo občerstvení všem, kteří již 
nakoupili nebo se jen tak podívali a ještě se jim nechtělo domů.

Za oba dny prošlo II. předvánočním jarmarkem přes tisíc 
spokojených návštěvníků.

Tak zase za rok – těšíme se na shledanou.
Petr Čermák

čERNObÍLé šTĚSTÍ V NEDVĚDICI

II. PřEDVÁNOčNÍ JARMARk

Foto: Zdena Kincová

Foto: Antonín Špaček

Foto: Zdena Kincová
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Tak jsme se konečně dočkali. Po mnoho 
let patřil k velmi nebezpečným místům pro pěší 
návštěvníky hradu Pernštejna i pro místní obyva-
tele úsek silnice mezi bývalou vilou Vendolského 
a vilou Frankovou. Silnice se zužovala, chodník 
chyběl, na jedné straně skála, na druhé svodidla, 
k tomu v létě ještě na břehu Nedvědičky křovina-
tý porost znemožňující rozhled. Z mnoha stran se 
ozývalo volání po vybudování chodníku, který by 
zvýšil bezpečnost chodců v tomto nebezpečném 
úseku.

Na podzim letošního roku konečně došlo 
k realizaci tohoto opatření. V rámci projektu „Na-
učných stezek na hrad Pernštejn“ byl vybudován 
po Kovářově louce zbrusu nový chodník. Pro-
jektant navrhl na pohled velmi pěknou variantu. 
Byly vybudovány dva krásné dřevěné mosty přes 
Nedvědičku, chodník má obloučky, zatáčky, paho-
rek i odpočívadlo pro umístění lavičky. Tím však 
výčet kladů končí a přichází ono „ale“ v nadpisu. Chodník je sice 
architektonicky pěkný, projektant však opomenul jednu lidskou 
vlastnost. Většina lidí totiž nechce zbytečně udělat pár kroků na-
víc, a ještě k tomu do kopce, proto volí cestu „nejmenšího odporu“.

Chodník jsem na vlastní kůži vyzkoušel. Prohlédl a vyfo-
til jsem si jeho nejzajímavější prvky, postál jsem na odpočívadle 
a pokochal se pohledem na obě výše uvedené vily, celý chodník 
jsem si prošel. Byl jsem však jediný. Za celou dobu, kterou jsem 

zde strávil, prošlo kolem několik lidí, bohužel 
všichni po silnici. A to byl krásný slunečný lis-
topadový den. Co potom v zimě, kdy chodník 
vedoucí do kopce bude klouzat?

V této souvislosti těžko obstojí argu-
ment, že se chodník musel vybudovat mimo 
oblast rozlití Nedvědičky při případných zá-
plavách. Určitě by šel navrhnout tak, aby šel 
mimo záplavové území, ale byl přímější, kratší 
a nevedl do kopce. Někdy je zkrátka lepší mís-
to krásných představ použít obyčejný selský 
rozum.

Nezbývá než doufat, že lidé budou na 
rozdíl od projektanta moudřejší a chodník zač-
nou i na úkor svého pohodlí alespoň v rámci 
vlastní bezpečnosti skutečně využívat. Zdraví 
za to opravdu stojí.

Antonín Špaček

Galeristka, paní Stanislava Macháčková, uzamkla svoji 
Galerii z ruky letos v září již podvacáté. Pamětníci si možná vyba-
ví překvapení, ovšem z rodu těch příjemných, když se v roce 1991 
otevírala „kdesi vysoko v kopcích nad řekou Svratkou“ soukromá 
výstavní síň. Galerie? A tady? Ano, trošku z ruky, viďte?

Už po několika málo letech bylo zřejmé, že se zrodila vý-
jimečná tradice, včetně místa, z něhož dýchá genius loci. Není 
jednoduché sestavit a zajistit program na výstavní sezónu tak, aby 
oslovil všechny návštěvníky. A oni se tvrdošíjně vracejí, možná ve 
větším počtu…především díky osobnosti galeristky, jejího manže-
la – sochaře, Mistra Zdeňka Macháčka, díky osloveným umělcům 
i díky přátelům. 

Kde hledat prameny neopakovatelnosti Galerie z ruky? 
V hlubokém vztahu k umění, odborných znalostech a přehledu, 
též v lidské vlídnosti paní Stanislavy Macháčkové.

Galerie nás nikdy nezklamala. Nápadité, originální ver-
nisáže proložené ukázkami z klasiků české i světové literatury, 
koncerty či literární a taneční podvečery v amfiteátru, pohádky 
a hračky pro děti…

Hledáte-li originální či umělecky hodnotný dárek pro své 
blízké, popřípadě milou drobnost pro sebe, vězte, že v Galerii 
z ruky budete mít z čeho vybírat.

Po celých dvacet let se na Křížovicích podařilo udržet vy-
sokou úroveň. Letošní sezónu paní Macháčková vyšperkovala 
výběrem z tvorby Tomáše a Karla Rossí. Nabídla příležitost osmi 
mladým výtvarníkům z bystřického regionu. I tím je činnost její 
galerie velmi cenná. Závěr letošního mimořádného ročníku patřil 
kolekci obrazů Bohumíra Matala.

Těšíte se na příští sezónu? Já velmi ...
Libuše Císařová 

DObRÁ MYšLENkA, ALE ...

DVACET LET GALERIE Z RUkY

Foto: Antonín Špaček

Foto: Antonín Špaček
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PITNý REžIM

FOTkA hASIčů

Správný pitný režim by měl být součástí našeho zdravého 
životního stylu. Lidský organismus je velmi citlivý na ztrátu vody. 
Snižuje se celkový tělesný výkon, mentální funkce, nedostatečný pit-
ný režim způsobuje vyšší únavnost, bolesti hlavy, kloubů, poruchy 
ledvin a může dojít až ke kolapsu krevního oběhu. Dlouhodobý ne-
dostatek tekutin může souviset i se vznikem řady běžných i vážněj-
ších chorob, například oběhových, žaludečních a střevních poruch. 

Základem pitného režimu je čistá voda, ideálně pramenitá 
nebo přírodní minerální. Jedná se o nejcennější kapalinu. Jelikož 
lidský organismus ze dvou třetin tvoří voda, tak se nejlépe a nejpři-
rozeněji vstřebá do organismu. Tělu tak zajistí základní živiny nutné 
k fungování. Voda se dá dobře získat i z ovoce, zeleniny a polévek 
(vývarů a bujónů). Vodu můžeme prostřídat bylinnými a ovocnými 
čaji, slabým černým a zeleným čajem, který by měl mít pokojo-
vou teplotu. Nezapomínejte, že černá káva a silný černý čaj nejsou 
vhodným nápojem, neboť spíše organismus odvodňují. Na každou 
kávu a černý čaj proto vypijte stejný objem pramenité vody, abyste 
doplnili tekutiny. Sladké limonády či minerálky mají vysoký obsah 
cukrů, tím způsobují větší žízeň a chuť na sladké. Minerálky nesmí 
tvořit hlavní část pitného režimu. Nadměrné pití minerálek totiž způ-
sobuje zadržování vody v těle a oxid uhličitý, který obsahují, může 
nepříznivě ovlivňovat funkci vnitřních orgánů a dráždit centrální 
nervovou soustavu. Opatrně bychom měli přistupovat ke konzumaci 
džusu. Vhodné jsou pouze stoprocentní džusy, ostatní výrobky spa-
dají spíš do kategorie limonád. Kombinace džusů je vhodná ráno pro 
dodání živin, množství by nemělo přesáhnout půl litru denně.

Alkohol do pitného režimu nepatří. Dehydratuje organismus 
a přetěžuje játra a ledviny. Alkoholické i nealkoholické pivo v pit-
ném režimu neznamená pohromu. Pokud je organismus správně za-
vodněný, není pivo přítěží. Má totiž vysoký obsah vody (průměrně 
92 %), iontovou vyváženost a v klasickém ležáku je obsah alkoholu 
nízký. Tělo v něm přijímá nejen vodu, ale i nutné minerální látky, 
vitaminy a aminokyseliny. Pivo by se nemělo pít alespoň hodinu po 
sportovním výkonu, neboť odvodňuje, a tím zpomaluje regeneraci.

DESATERO SPRÁVNéhO PITNéhO REžIMU

1. Základem pitného režimu je pramenitá voda a nízce a středně 
mineralizované minerální vody!
2. Začínejte den sklenkou pramenité vody (cca 0,3 l).
3. Pijte průběžně v rámci celého dne, nečekejte na pocit žízně, 
který je počátečním znakem dehydratace.
4. Signálem, že máme nedostatek vody, je např. sucho v ústech, 
tmavá moč, ale i pocit neklidu, zhoršené soustředění a nervozita.
5. Vypijte dostatečné množství tekutin - minimálně 2-3 l denně.
6. Zvyšujte spotřebu vhodných tekutin v období zvýšených náro-
ků vyvíjených na organismus při vyšších teplotách, v extrémních 
pracovních či klimatických podmínkách, při zvýšené fyzické 
i psychické zátěži.
7. V teplém počasí by nápoj měl mít teplotu v rozmezí 10–12 °C, 
v chladnějším období by pak teplota nápoje k běžnému pití měla 
mít pokojovou teplotu, tedy kolem 20 °C.
8. U dětského organismu se denně vymění až 15 % tělesné vody. 
Je důležité dětem umožňovat pít tolik, kolik vyžadují, a vybírat 
pro ně vhodné nápoje.
9. Množství vypitých tekutin byste měli zvýšit i v případě, že 
v jídle konzumujete hodně soli.
10. Nezapomínejte na pitný režim za volantem a zejména v za-
městnání a v místech s klimatizací. Optimální je mít vždy po 
ruce lahev s vodou, abychom mohli tekutiny průběžně doplňovat.

Závěrem je nutné znovu připomenout, že dostatečné množ-
ství tekutin zajišťuje správnou látkovou výměnu, dobrou funkci 
ledvin, odstraňování odpadních látek, tělesnou a duševní svěžest. 
Lidská pokožka bývá spolehlivým indikátorem toho, jak je pitný 
režim dodržován. Pokud je přísun tekutin stabilně nízký, tvoří se 
rychleji vrásky, kůže je již na pohled suchá a šedivá. Po přečtení 
tohoto článku si položte otázku:
 „ kolik jsem dnes vypil/a pramenité vody?“

Radek Nedoma

Není už příliš pa-
mětníků, kteří by mohli 
spojit své myšlenky s ro-
kem 1932. A poznat lidi 
na fotce? To už je velmi 
obtížné. Místním hasi-
čům se dostal do rukou 
Památník první hasičské 
župy tišnovské – Ohar-
kovy (1882 – 1932). Je 
to publikace, která obsa-
huje mimo jiné fotografii 
nedvědických hasičů z té 
doby. Tatínek (Robert 
Vejrosta nar. 1924) po-
znal většinu z nich. Přes-
to několik z nich zůstalo 
nepoznáno. Kdyby se po-
dařilo někomu třeba srov-
náváním s jinou fotografií 
poznat některou z postav, 
kontaktujte mě, prosím.

Petr Vejrosta

Foto: Památník první hasičské župy tišnovské – Oharkovy (1882 – 1932)
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Osobností,
která se významným 
způsobem zapsala do 
dějin těžby mramorů 
v Nedvědici, je Fran-
tišek Uhlíř, místně 
nazývaný „Pantáta“. 
Narodil se v Nedvě-
dici před 160 lety 10. 
října 1851 v domě 
číslo 29, který je 
znám jako dům pana 
regenta. Patřil totiž 
Mikuláši Fleischin-
gerovi z Auersbachu, 
slavnému veliteli 
obránců hradu Pern-
štejna při obléhání 
hradu švédským voj-
skem v roce 1645. 
Toto stavení na ná-
městí proti panské-

mu domu s kupeckým krámem a koželužskou dílnou, založenou 
Josefem Uhlířem (1819 – 1905), který jako koželuh procestoval 
celou Evropu, vlastnili rodiče Františka Uhlíře. Po matčině smr-
ti ruší František koželužskou dílnu, věnuje se obchodu a hledá 
v Nedvědici vhodné místo pro těžbu mramoru. Obchod později 
předává svému zeťovi Josefu Vrtěnovi a pouští se do těžby a zpra-
cování mramoru. Roku 1878 zakládá kamenickou firmu pod ná-
zvem František Uhlíř Nedvědice. Pouští se do konkurence s dobře 
zavedenou a prosperující brněnskou firmou Adolfa Loose, která 
provozuje v Nedvědici bývalý obecní lom ve Žlebě. 

Postupně buduje František Uhlíř velký lom nad Nedvědicí 
směrem k obci Kovářová, nazývaný dodnes „Uhlířova skála“. Mo-
derní dílny vybavené stroji k řezání a leštění mramoru staví v Ne-

dvědici za svým domem. Velký sklad mramorových bloků, kame-
nická pila a dílny stály i na dvoře sousedního domu č. 30 na pravém 
břehu řeky Svratky. Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem 
vlastní nabídkový katalog křížů této firmy. František Uhlíř měl 
sklad pomníků i v Brně, posléze jej předává svému dalšímu synov-
ci Karlu Rackovi, vystudovanému v oboru kamenosochařství. Fir-
ma Františka Uhlíře zpracovávala všechny dostupné horniny, které 
bylo možno v té době na trhu získat a také přepravit. Vyrábí proto 
nejen z bílého nedvědického mramoru, ale i z modrého mramoru, 
který těží pod svým lomem naproti nedvědickému hřbitovu. Hodně 
pracuje i se švédskou žulou, z níž vytváří velice honosné hřbitovní 
pomníky. Jsou to pomníky i na hřbitově v Nedvědici č. 210 (rodi-
na Vrtěnova) a č. 211 (rodina Uhlířova). Výrobky firmy František 
Uhlíř Nedvědice mají 
vysokou kamenickou 
úroveň. Traduje se, že 
firma dodala kamenné 
desky pro památník 
bitvy u Slavkova.

Pantáta Uh-
líř zemřel 7. října 
1930 jako význam-
ný muž, dlouholetý 
radní městečka Ne-
dvědice a osobnost 
s trvalými zásluhami 
o rozvoj své rodné 
obce. S označením 
firmy, tedy signaturou 
pomníků “Fr. Uhlíř 
Nedvědice”, se setká-
váme zvláště u tzv. 
polních křížů v širo-
kém okolí dosud. 

Jiří Šmíd

Chodíte často po silnici? Tedy po krajnici, v obci spíše po 
chodnících. Já ano a řekl bych, že až příliš často. A denně se stává, 
že nezdravím. Nebo zdravím, aniž bych věděl, koho zdravím. Proč 
tomu tak je? Kdo ještě nezná odpověď, čtěte pozorně, prosím.

Pamatuji doby, kdy aut jezdila desetina počtu, který je na 
silnicích nyní. Nebo ještě méně. Dodnes mám v paměti mnohé 
SPZ z šedesátých let. Jezdily čtyři pět typů aut, sem tam motorka. 
Přes sklo nebylo vidět podobně jako dnes, ale SPZ prozrazovala 
majitele. Jelo PA-60-20 a bylo jasné, kdo jede. Později ZR-02-49, 
ZR-41-32 či ZR-61-29. A takových bylo, co jsem si pamatoval … 
Teď je tomu úplně jinak. Někteří majitelé mění auta div, že ne po 
roce, a když nemění auto, změní aspoň poznávací značku. Až na 
výjimky tedy podle auta nepoznám nikoho. A přes sklo? Je sko-
ro vyloučeno lidi uvnitř vidět, nebo dokonce poznat. A tak často 
odpovídám někomu, kdo mává, někomu, kdo má ruku na skle, 
zdravím jistě i někoho, kdo zrovna zdraví úplně někoho jiného 
nebo si jen otírá čelo.

„Potkali jsme tě minulou neděli u Věžné, viděl´s nás?“
„My jsme ti mávali nedávno za Doubravníkem a tys nemával.“
„Šel jsi u hradu v sobotu ráno. Mávali jsme ti.“
Mávejme na sebe, usmívejme se, i když nepoznáni budeme 

občas trochu nejistí.

„Ty oči přece znám, kdo to byl?“ budu se občas i nadále 
ptát sám sebe, když tak na dva metry zahlédnu známé oči v jedou-
cím vozidle.

Přece jen. Není to tak dávno, co jsem šel z Bystřice domů 
pěšky. Stejně bych čekal skoro dvě hodiny na vlak, tak co. Potkal 
jsem určitě víc než dvacet aut. Za Věchnovem jsem zpozorněl. 
Ano, stříbrná metalíza a hlavně poslední čtyřčíslí dělitelné třemi. 
Úsměv a zdravím svého kamaráda M. Konečně někdo, koho po-
znám s jistotou. Ne, neviděl jsem ho, fyzik by měl z předního skla 
jeho auta radost. V které třídě jsme se učili o zrcadlech? Úhel do-
padu rovná se úhlu odrazu.

Od Kovářové jsem přicházel k Nedvědici … to přece není 
možné!? Kamarád M. jde proti mně. Kouká se na mě nějak divně, 
opět funguje (tentokrát psychologické) zrcadlo. Asi se mu nezdá 
můj nezvyklý pohled, čte v mých očích, že jsem velmi překvapen 
a on mimoděk reaguje – vzájemně se divíme, proč jsme tak jiní 
než jindy.

„Stalo se něco?“ povídá M. místo pozdravu.
„Před půl hodinou jsem tě přece potkal u Věchnova,“ poví-

dám a M. se na mě zadíval ještě podivněji.
„Aha,“ rozesmál se. „Půjčil jsem totiž svoje auto Jardovi!“

Petr Vejrosta

kAMENÍk FRANTIšEk UhLÍř

ESPéZETkA

Hrob rodiny Uhlířovy – č. 211
Foto: Antonín Špaček

Detail desky F. Uhlíře
Foto: Antonín Špaček
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Cestující jedoucí vlakem od Brna, ale i místní obyvatelé 
jistě zpozorovali, že se příjezd na nádraží v Nedvědici prosvětlil. 
Nedávno totiž odtud po létech zmizela ocelová dominanta nádraží 
– mostový jeřáb Železáren Štěpánov.

Dřívější MEZ Štěpánov v minulosti zajišťoval téměř veš-
kerou dopravu materiálu pro slévárnu prostřednictvím železnice. 

Dopravovalo se tak surové železo, slévárenské písky, koks i uhlí. 
Na nádraží v Nedvědici se pro MEZ uskutečňovala vykládka 
několika tisíců tun materiálu ročně. Vykládka byla přitom velmi 
pracná a náročná. Probíhala převážně ručně, a to v jakékoliv roč-
ní době a za jakéhokoliv počasí. Prováděla se nejen ve dne, ale 
k nelibosti okolních nedvědických obyvatel i v noci. Vždyť teprve 

v roce 1990 byla noční vykládka 
zakázána.

Postupně se hledaly způ-
soby, jak vykládku alespoň trochu 
mechanizovat. Začal se proto po-
užívat pásový dopravník, šnekový 
dopravník k vyhrnování sypkých 
materiálů z vagónů, autojeřáb 
postupně přebudovaný na pohon 
elektrickou energií pro možnost 
použití elektromagnetu. Občas 
přitom docházelo i k úrazům, 
někdy i k dramatickým situacím. 
Například na sklonku 80. let došlo 
při vykládce ocelové palety se su-
rovým železem k přetížení auto-
jeřábu a autojeřáb se „postavil na 
zadní“. Naštěstí se nikomu nic ne-
stalo, pomocí druhého autojeřábu 
byl vzpínající se jeřáb postaven na 
kola, takže ani materiální škoda 
nebyla žádná.

Na konci 80. let 20. stol. se 

ZMIZELA OCELOVÁ DOMINANTA NÁDRAžÍ

Jeřáb v roce 2007
Foto: Antonín Špaček

„Vzpínající se“ autojeřáb
Foto: Antonín Špaček
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PERNšTEJNSký ROk
Národní památkový ústav společně s Ministerstvem kul-

tury ČR připravuje dlouhodobý výstavní a vzdělávací projekt 
s názvem „Svět české šlechty“ a jeho první část nazvanou „Pern-
štejnové“. Projekt naváže na „Rožmberský rok 2011“, který byl 
prezentován pražskou výstavou „Rožmberkové, rod českých 
velmožů a jeho cesta dějinami“ a celou řadou dalších kulturních 
a společenských akcí především v jižních Čechách.

Projekt „Pernštejnský rok 2012“ je zaměřen jak na odbor-
níky, tak hlavně na širokou veřejnost. Měl by představit tento vý-
znamný šlechtický rod a ukázat významné výsledky jeho působe-
ní na všestranný rozvoj území, které vlastnil a spravoval. Dějiny 
tohoto rodu můžeme sledovat od konce 12. století do roku 1631, 
kdy Pernštejnové vymírají po meči. Pernštejnové více jako čtyři 
století ovlivňovali dějiny Moravy i Čech. Dodnes po nich zůstala 
panská sídla a množství hodnotných uměleckých děl.

11. ledna 2012 uplyne 425 let od svatby Polyxeny z Pern-
štejna a Viléma z Rožmberka. Pernštejnský rok tak plynule na-
váže na předchozí Rožmberský. A právě toto datum by mělo být 
dnem slavnostního zahájení „Pernštejnského roku 2012“. 

Velké výstavy budou v Praze a v Brně. Chystají se měs-
ta jako Pardubice, Prostějov, Lipník a mnohá další. Připravují se 
také společně akce v rámci Mikroregionu Pernštejn, a to přede-
vším na hradě Pernštejně, v Nedvědici a v Doubravníku. Zvláštní 
zaměření budou jistě mít i Slavnosti Pernštejnského panství 2012.

 První informativní schůzka starostů měst a obcí s hlavní-
mi organizátory se uskutečnila 2. prosince 2012 na zámku v Lito-
myšli. S podrobným programem, který se postupně zpracovává, 
budete průběžně seznamováni.

Jiří Šmíd

konečně situace ve vykládce zlepšila. V prostoru 
za hokejovým stadionem na nákladní rampě byl 
postaven elektrický mostový jeřáb. Autorem pro-
jektu byl Ing. Hynek Jurman. Vlastní jeřáb vyrobi-
la slovenská firma VIHORLAT Snina, montáž pro-
váděl ZRUP Příbram. Jeřáb byl uveden do provozu 
v roce 1989. Z technických parametrů je možné 
uvést: nosnost 8000 kg, rozpětí 16,5 m, výška 9 
m, délka jeřábové dráhy 24 m, ovládání z kabiny. 
Kromě závěsného háku byl vybaven i drapákem 
k vykládce sypkých materiálů a elektromagnetem 
na surové železo. Na více než dvacet let se tak stal 
novou dominantou nádraží, takovou nedvědickou 
„Eiffelovkou“.

V posledních letech však došlo k utlumová-
ní jeho činnosti. Železárny Štěpánov jako nástup-
nická firma MEZu začaly navážet materiály čím 
dál více prostřednictvím kamionů. Jeřáb, i když 
byl pronajatý i jiným firmám, byl postupně méně 

a méně využívaný. Přitom bylo nutné provádět 
prohlídky a revize a jeřáb udržovat v provozu-
schopném stavu. V této době k jeho kurióznímu 
využití patřilo doplňování uhlí do zásobníku pali-
va parních lokomotiv (lidově zvanému uhlák) při 
Slavnostech Pernštejnského panství.

Hřebíčkem do rakve jeřábu byl neznámý 
lapka, který jeřáb „očesal“ o elektrické kabely. 
Vzhledem k využití už oprava nebyla rentabilní. 
V listopadu 2011 proto nastoupili pracovníci s au-
togenem a „rozbrušovačkami“ a jeřáb po částech 
skončil ve sběrných surovinách.

Zmizela tak zajímavá dominanta nedvědic-
kého nádraží, a tím i celé Nedvědice. Zůstalo po ní 
pouze několik fotografií, dokazujících, že naše ná-
draží bylo ještě v nedávné minulosti významným 
místním překladištěm.

Antonín Špaček

Demolice jeřábu 4. 11. 2011
Foto: Jiří Šmíd

Slavnosti Pernštejnského panství 2009
Foto: Antonín Špaček

Foto: Antonín Špaček
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V říjnu letošního roku jsme zahájili činnost jezdeckého 
a chovatelského kroužku v rámci našeho Jezdeckého klubu far-
my Mansberk o. s. pro zájemce z řad dětí od 8 let. Jízda na koni 
je dětem prospěšná z mnoha důvodů. Nejde pouze o zlepšování 
jejich fyzické kondice a získávání schopnosti ovládat koně, ale 
správně vedený jezdecký výcvik napomáhá dětem dosáhnout při-
rozené sebekázně a sebeovládání, uvědomění si sama sebe a své-
ho těla a posiluje schopnost soustředění a uvolnění. Jízda na koni 
přispívá fyzické a psychické rovnováze. Může dokonce zmírnit 
výukové potíže a zvýšit učební schopnosti. Kromě základního jez-
deckého výcviku, který je veden individuálním způsobem, se děti 
u nás seznamují s teorií jezdeckých aktivit a základy chovu koní. 
V teoretických hodinách nabudou vědomosti z oblasti historie cho-
vu koní, rozvoje různých jezdeckých disciplin, zásad bezpečnosti 
práce s koňmi a pohybu v jezdeckých areálech a jiné. Chtěli by-
chom tímto poděkovat ZŠ Nedvědice, kde nám umožnili konání 
teoretické výuky.

V praktických hodinách se děti učí pod kvalifikovaným 
dohledem pečovat o koně a údržbu stájí a probíhá jezdecký vý-
cvik na koních cvičených k tomuto účelu. Náš jezdecký klub také 
zajišťuje dopravu dětí na farmu Mansberk, kde výcvik probíhá.

Ve čtvrtek 17. listopadu 2011 uspořádal náš klub společné 
praktické soustředění pro děti z kroužku a ostatní děti, které k nám 
docházejí na výcvikové hodiny. Přes mrazivé počasí, které ten den 
udeřilo, panovala veselá nálada a chuť k práci, která nás zahřála. 
V teple sedlovny se děti zapojily do činností praktické údržby jez-
decké výstroje, kvalitními přírodními prostředky čistily rozložené 
části uzdeček a sedla. Při práci se mohly občerstvit a pro všechny 
byl připraven oběd. Po obědě děti předaly svá připravená přáníč-
ka a pamlsky oblíbené kobylce Adrianě, která právě v tento den 
měla narozeniny, a vydaly se zdolat vědomostní parkur, který byl 
pro ně připraven v prostoru jízdárny. U každé z devíti překážek 
na ně čekaly otázky, které ověřily, co se v teoretických hodinách 
naučily. Také se dověděly nové poznatky o terénních a parkuro-
vých překážkách, se kterými je seznámil pan René Prokeš, vedou-
cí JK a jezdecké školy, který je i autorem většiny pevných terén-

ních překážek. Na konci soustředění byly dětem uděleny diplomy 
a malé pozornosti. Byli jsme potěšeni upřímným zájmem všech 
zúčastněných dětí. Věříme, že se opět přiučily novému a užitečné-
mu, a prožily tak příjemný sváteční den.

Iniciativa založení kroužku pro děti vznikla v našem klu-
bu na základě naší vůle podpořit vzdělávání v oblasti jezdeckého 
sportu v ČR, jehož úroveň je více než nedostatečná. A to na všech 
úrovních. Tento nedostatek, který se u nás prolíná prakticky vše-
mi oblastmi tohoto sportu a také bohužel i jezdeckou federací, má 
za následek nejen nižší úroveň našeho vrcholového jezdeckého 
sportu ve srovnání s jezdecky vyspělými zeměmi (až na výjimky 
z oblasti dostihového sportu), ale také především sníženou bezpeč-
nost v oblasti amatérského jezdeckého sportu a jezdecké turistiky. 
Právě tento problém se dotýká širší veřejnosti. Slýcháme až příliš 
mnoho negativních jezdeckých zážitků z vyjížděk, známe příliš 
mnoho pádů jezdců, příliš mnoho vylekaných, plašících se koní 
pod sedly nepoučených, nezkušených jezdců v různých jezdec-

kých střediscích vedených často nad-
šenými „dobrodruhy“ bez jakéhokoliv 
jezdeckého vzdělání, kteří jsou velmi 
často také pod tlakem finanční nároč-
nosti tohoto druhu podnikání.

Kde jinde by se tedy mělo začít 
s jezdeckým vzděláváním, než u dětí, 
které tento sport zajímá. Současným 
problémem však zůstává přehlcení 
už relativně malých dětí různými mi-
moškolními aktivitami, takže mnohé 
z nich, které by rády kroužek navště-
vovaly, už nenajdou prostor. Navíc jez-
dectví je zájem, který nelze vykonávat 
pouze jako jeden v řadě 45 minut týdně 
„ mezi keramikou a flétnou“ (uvedeno 
pouze jako příklad). Myslet by na to 
měli i rodiče dětí, pro které chystáme 
další běh kroužku na jaře příštího roku, 
viz. www.mansberk.com. 

Naše jezdecká škola dále na-
bízí mladým lidem, kteří se rozhodli 
zájmově či profesně spojit svůj život 
s jezdectvím či chovem koní, možnost 

vzdělávání formou odborných praxí, sportovních individuálních 
soustředění, popř. stáží v zahraničí včetně jazykové přípravy. Vě-
nujeme se však také zájemcům o amatérské, turistické ježdění, 
dospělým a také již „dlouho dospělým“, kteří třeba až po pade-
sátce našli čas a odhodlání usednout do sedla. Nikdy není pozdě 
udělat něco pro své zdraví a obohatit svůj život. S jízdou na koni 
lze začít i v tomto věku. Je také jednou z vhodných společných 
rodinných aktivit.

Všem našim příznivcům a klientům JK MANSBERK by-
chom chtěli poděkovat za přízeň, kterou nám v letošním roce za-
chovali, stejně tak jako návštěvníkům letošních jezdeckých závodů 
na farmě Mansberk. Za podporu děkujeme obzvláště obci Sejřek, 
SDH Sejřek, mikroregionu Pernštejn, zahradnictví paní Bučkové 
v Litavě a obchodu Gotika paní Hriadelové. Také v příštím roce 
chystáme další ročník Pernštejnského jezdeckého poháru, který 
bude zařazen jako jeden ze závodů Skokového poháru Vysočiny.

Pohodové Vánoce a hodně štěstí v roce 2012 přeje všem 
kolektiv JK farmy MANSBERK.

Sylvie Prokešová

SOUSTřEDĚNÍ DĚTÍ Z JEZDECkéhO A ChOVATELSkéhO kROUžkU

Foto: Sylvie Prokešová
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Setkání hasičů
Ve dnech 26. až 28. srpna 2011 se zástupci 

Sboru dobrovolných hasičů Nedvědice zůčastni-
li III. setkání požárních automobilů, jejich řidičů, 
strojníků a osádek „Pyrocar 2011“ na letišti v Při-
byslavi. Na setkání obdrželi na památku účastnický 
list podepsaný Ing. Karlem Richterem, starostou 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. 

Okrskové aplikační cvičení
Cvičení bylo svoláno výborem hasičského 

okrsku Nedvědice ke Kasanskému rybníku odpo-
ledne 23. září 2011. Bylo provedeno praktické vy-
zkoušení dopravy vody pomocí hasičské stříkačky 
a dopravního vedení hadicemi. Členové nedvědické 
zásahové jednotky splnili uložené úkoly bez závad 
a technických problémů. Dosažený čas dopravy od 
stříkačky k cíli byl velice dobrý.

bourání nefunkčních komínů
V sobotu 12. listopadu 2011 se uskutečnila dlo-

hodobě připravovaná brigáda na odstranění nefunkčních 
nadstřešních částí komínů na budově požární zbrojnice 
v Nedvědici. Jednalo se o práci nebezpečnou, ale nutnou 
pro odstranění závad na budově v majetku městyse Ned-
vědice. Hrozilo nebezpečí pádu části komínů na frekven-
tovanou cestu u hasičky.

Práce probíhaly pod vedením velitele zásahové 
jednotky Leoše Ondráčka a do bouracích a dopravních 
činností bylo zapojeno 10 členů zásahové jednotky. Byl 
využit traktor i zapůjčený lutnový skluz na odpad. Práce 
byly ukončeny bez závad a celý veřejný prostor byl vy-
čištěn. Při výroční valné hromadě mohou členové zása-
hové jednotky hrdě ohlásit splnění úkolu.

Zásahy jednotky
15. 11. 2011 ve 13 hodin jednotka s technikou za-

sahovala při cvičné jízdě – dohašovala pálené listí
30. 11. 2011 v 17 hodin vyjížděla jednotka k neo-

hlášenému pálení mezi Doubravníkem a Boračí. Na mís-
tě ještě zasahovaly jednotky z Tišnova a Doubravníku. 

Jiří Šmíd

Pátek 11. 11. 2011 byl pro mnohé lidi magickým 
dnem. Pro přátele dechovky z Bystřicka však byla zážit-
kem návštěva slavnostního koncertu „Bystřické kapely“ 
konaného večer v kulturním domě v Bystřici nad Pern-
štejnem. Kapelu v roce 2007 založil a stal se kapelníkem 
nedvědický rodák Václav Ondra a dosáhl s ní výborných 
výsledků. A právě v tento magický den pokřtila kapela při 
koncertu první CD (kompaktní disk) se záznamem 14 skla-
deb.

Večer ve velkém sále kulturního domu se vydařil. 
Poděkování patří především kapelníkovi a výborným mu-
zikantům. Dechových hudeb velmi rychle ubývá a je jistě 
záslužným činem, že se městečko Nedvědice snaží pomo-
ci kapele, která také pravidelně vystupuje na Slavnostech 
Pernštejnského panství.

Jiří Šmíd

hASIčI INFORMUJÍ

bYSTřICkÁ kAPELA

Bourání komínů na hasičce
Foto: Petr Vejrosta ml. 

Aplikační cvičení Ujčov
Foto: Petr Vejrosta ml.

Bystřická kapela
Foto: Petr Sedlář
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Kudy já šel
Koho potkal
V horách či v rovinách
Na vrcholcích skal
Řekl jsem bez obav
Vidím a poznávám
Nádherný svět

Kolik už let
Poznávám Zemi
Potkávám lidi
Dost pěkného vidím
Zkrátka
Vidím náš
Nádherný svět

Když bylo mně pět
Domov mně stačil
Nebylo
Proč bych se mračil
Uměl jsem sotva pár vět
Kolem mě všude byl
Nádherný svět

Když bylo mně víc
Znal už jsem slova
Hledal jsem znova
Co znamená fór
A pak jsem se ptal
Kdo jsou

Voskovec
Werich
Šlitr a Suchý
Horníček
A daleko v Praze
Semafor

Na barevný provázek
Další z otázek
Přivázal čas
Co v dětství uvidíš
Prožiješ
Uslyšíš
Zůstane v tobě
Zůstane v nás
Uslyšíš znova
Kouzelná slova
Pár dojemných vět
Mysli a dívej se
Kolem nás dýchá náš
Nádherný svět
 

Rozum jsem bral
Já šel světem dál
V knihách obracel listy
Hltal jsem znova
Známá i neznámá slova
Najednou nic nebylo jistý
Četl jsem dost moudrých vět

A hledal svůj
Nádherný svět

Se mnou tu byli
Oba Čapkovi bratři
Masaryk k Čapkům patří
Wolkerovy pohádky mně nedaly spát
Seifert se svými básněmi
O tuláku s buřinkou mohlo se mi zdát
S Chaplinem bylo krásně
I v němém filmu tolik moudrých myšlenek
A vět
Kolem mě všude byl nádherný svět

Na barevný provázek
Další z otázek
Přivázal čas
Co v dětství uvidíš
Prožiješ
Uslyšíš
Zůstane v tobě
Zůstane v nás
Uslyšíš znova
Kouzelná slova
Pár dojemných vět
Mysli a dívej se
Kolem nás dýchá náš
Nádherný svět

Petr Vejrosta

NÁDhERNý SVĚT

DOUBRAVNÍK 

Prodej pozemku pro rekreaci s 
"chatou" a lesem, 4613m²,       
Doubravník 
Cena: 350 000 Kč (za nemovitost)

Číslo zakázky: 2661
Základní popis:
Nabízíme k prodeji pozemek se starou základovou deskou na 
stavbu chaty. 
Popis:
Pozemek je určen k rekreaci a náleží k němu pozemek 3943m² 
vedený jako les a částečně jako zahrada. V dolní části velká 
rovina navazuje na svah lesa a na horní části pozemku druhá 
rovina. Krásná příroda, dostupnost pro různé možnosti využití. 
Na pozemku je kolek pro studnu se silným proudem. Možnost 
připojení elektřiny. Na pozemku studánka.  

KONTAKT: 774 415 441

VITOM reality v.o.s.

DOUBRAVNÍK 

Suscipit, vicis praesent erat 

feugait epulae, validus indole 

duis enim valaconsequat 

genitus at. Sed, plago  

conventio, aliquip ulum  

accumsan adipiscing augue 

blandit minim abbas oppeto 

commoveo vereor. 

PRODEJ

DOMY 
RODINNÉ

POZEMKY

BYTY

PROJEKTY

WWW
. 
V 
I 
T 
O 
M 
. 

CZ 

PRO NAšE kLEINTY hLEDÁME

- VĚTŠÍ RD SE ZAHRADOU 

- POZEMEK PRO VÝSTAVBU RD CCA  
  500 M²

- POZEMEK PRO VÝSTAVBU NĚKOLIKA  
   RD (CENA DOHODOU) 

- MALÝ RD DO 2 MIL. 

- CHATA DO 500.000,- 

PRODÁVÁME

NEMOVITOSTI 

774 415 441 

VITOM reality a finance v.o.s., Příkop 4, Brno, 602 00   a   Dolní Lhota 52, Blansko, 678 01, TEL: 774 415 441

proprius. In consequat os quae nulla magna. Delenit e 

quia, te huic. Ratis neque ymo, venio illum 

 pala damnum. Aptent nulla aliquip camur ut  

  consequat aptent. Adipiscing magna jumentum 

   velit iriure obruo vel.Volutpat mos at neque nulla 

  lobortis dignissim conventio, torqueo, acsi roto 

  modo. Feugait in obruo quae ingenium tristique 

  elit vel natu meus. Molior torqueo capio velit loquor 

 aptent ut erat feugiat pneum commodo vel obruo 

mara duis enim consequat genitus. Enim neo velit 

adsum odio, multo lorem ipso mata irlosa. 

!!! NABÍZÍME AKTUÁLNĚ !!!. 

Prodej STP, 2896m², Nedvědice 
pod Pernštejnem, pro bydlení 

Cena: 500 000 Kč (za nemovitost)

Číslo zakázky: 2662
Základní popis:
Nabízíme k prodeji STAVEBNÍ pozemek v obci Nedvědice pod 
Pernštejnem. 
Popis:
Pozemek má rozlohu 2896. Veškeré inženýrské sítě možno 
napojit. Sítě jsou na hranici pozemku. Elektřina, voda, plyn, 
obecní kanalizace. Pozemek se nachází v klidné lokalitě, blízko 
řeky a lesa ve vilové zástavbě. Nádherný výhled do lesů.  

KONTAKT: 774 415 441 

NEDVĚDICE 
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Sk PERNšTEJN NEDVĚDICE - kOPANÁ

V současném soutěžním ročníku 2011 - 2012 působí v pra-
videlných soutěžích okresu či kraje 7 družstev, což je rekordní 
počet v historii nedvědické kopané. Oproti minulému soutěžní-
mu ročníku přibylo B-družstvo mužů, jehož základ tvoří hráči 
z Nedvědice a Doubravníka. Jeho domácím prostředím je hřiště 
v Doubravníku.

V pěti mládežnic-
kých družstvech se fotba-
listé starají o přibližně 80 
dětí ve věku od 3 do 18 
let, v obou družstvech do-
spělých pak vyvíjí činnost 
asi 40 fotbalistů. Není jis-
tě bez zajímavosti, že ne 
všichni jsou místní. Fot-
balisté k nám dojíždějí 
z Černvíru, Doubravníka, 
Borače, Lomnice, Str-
hařů, Rašova, Synalova, 
Bělče, Ochoze u Tišnova, 
Křeptova, Olší, Pernštej-
na, Věchnova, Věžné, 
Rožné, Kovářové a Ujčo-
va. Z níže uvedených 
tabulek po skončení pod-
zimní poloviny soutěží je 
zřejmé, jak se jednotli-
vým družstvům dařilo. 
Myslím, že na tomto mís-
tě je třeba velmi poděko-
vat všem, kteří se o chod 
klubu i jednotlivých druž-
stev starají. Poděkování 
jistě patří sportovcům za 
jejich aktivitu a snahu, 
rodičům dětí za podporu, 

trenérům a ostatním činovníkům za obětavost a v neposlední řadě 
také sponzorům a všem ostatním, kteří v dnešní nelehké a dobro-
volné činnosti nepřející době pomáhají s výchovou mládeže, s vy-
tvářením vhodných podmínek a zabezpečováním činnosti klubu. 
Poděkování samozřejmě patří i všem příznivcům a fanouškům. 

Jiří Mitáš

střelci branek: 9 - Prudký Zdeněk, 7 - Havlíček Michal, 6 - Havíř 
Petr, 4 - Doušek Jakub, 3 - Darkwah Michael, Pospíšil Jan, Vojta 
Karel, 2 - Jirásek Lukáš, Jaroš Libor, Šikula Roman, 1 - Hovorka 
Tomáš, Krejčí Radek 
trenéři: Pavel Vejrosta, Pavel Juračka
vedoucí mužstva: Antonín Vojta

muži A - okresní přebor
1. V. Bíteš B 13 9 2 2 34: 6 29 (11)
2. Rad. Svratka 13 8 1 4 29: 21 25 (4)
3. Nedvědice 13 8 0 5 43: 29 24 (3)
4. Bory 13 7 3 3 36: 27 24 (3)
5. Hamry 13 7 2 4 26: 20 23 (2)
6. Rovečné 13 7 1 5 18: 16 22 (4)
7. Nová Ves B 13 6 1 6 34: 33 19 (-2)
8. D. Rožínka 13 5 3 5 18: 35 18 (-3)
9. Ujčov 13 5 2 6 21: 27 17 (-1)

10. Bobrová 13 4 3 6 19: 25 15 (-6)
11. O. Bítýška 13 5 0 8 20: 31 15 (0)
12. Radostín 13 4 0 9 26: 34 12 (-6)
13. Počítky 13 3 1 9 19: 28 10 (-8)
14. Svratka 13 3 1 9 17: 28 10 (-11)Ve Zpravodaji je možné inzerovat za následujících podmínek:

Plošná inzerce, formát: 
A4 3.200,- Kč 1/2 A4 1.600,- Kč
1/4 A4 800,- Kč 1/8 A4 400,- Kč
1/16 A4 200,- Kč
řádková inzerce: 
1. řádek (50 znaků) 60,- Kč, další řádky 1,- Kč/1 znak 
Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH (20 %).

Družstvo přípravky starší 25. 9. 2011 na hřišti v Nedvědici. Stojící zleva: Haviger Vojtěch, Pokor-
ný Pavel, Ťápal Filip, Priesnitz Filip, vzadu Fligl Jiří starší, Flesar Radek a Vejrosta Pavel ml., klečící 
zleva: Ťápal Jakub, Ostrá Kristýna a Fligl Jiří ml., vpředu ležící: Dvořáček Lukáš
Foto: Pavel Vejrosta st.
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řÁDkOVÁ INZERCE
Sběratel koupí obrazy od p. Blažíčka, Jambora, Laciny i ji-

ných význačných + zlaté mince + zbraně 2. svět. válka.
Tel: 777 757 500

střelci: 3 - Vojta Miroslav, 2 - Škutchan Filip, 1 - Kincl Martin, 
Švestka Jaromír, Müller Ondřej 
trenér: Havíř Petr
vedoucí družstva: Mitáš Jiří

střelci: 8 - Houdek David, 7 - Sytař Petr, 3 - Kolbábek Dalibor, Ju-
račka David, 2 - Zloch Tomáš, 1 - Prudká Kamila, Trdý Ladislav
trenéři: Neugebauer Milan, Juračka Pavel
vedoucí družstva: Houdek Jaroslav

střelci: 22 - Pokorný Pavel, 4 - Vejrosta Pavel, 3 - Ostrá Kristýna, 
Haviger Vojtěch, Fligl Jiří, 1 - Pivovarčík Marek
trenér: Fligl Jiří 
vedoucí družstva: Vejrosta Pavel

střelci: 10 - Pivovarčík Marek, 2 - Jedlička Vojtěch, Vejrosta Petr, 
1 - Pivovarčík Matyáš, Šikula Radim, Humpola Pavel
trenéři: Jaroš Libor, Pivovarčík Antonín, Litoborský Jiří (minipří-
pravka - děti 3-5 roků)
vedoucí družstva: Jedlička Miroslav

střelci branek: 5 - Čermák Jakub, 4 - Richter Tomáš, 3 - Zadražil 
Antonín, 2 - Madron Tomáš, Havlíček Michal, Čepička Vladimír, 
1 - Vojta Karel 
trenéři: Havlíček Michal, Zadražil Antonín
vedoucí mužstva: Prudký Jiří 

střelci: 3 - Pacek David, Škvařil Michael, 2 - Hanák Tomáš, 1 - Ma-
reš David, Šikula Vít, Štefka Vojtěch, Kroupa Vojtěch, Večeřa Jakub
trenéři: Procházka Pavel, Šikula Martin
vedoucí družstva: Pokorný Petr

muži b - IV. třída, sk. b
1. Jívoví 9 7 2 0 25: 7 23 (11)
2. Křoví B 9 6 3 0 30: 16 21 (6)
3. Nedvědice B 9 5 1 3 19: 16 16 (4)
4. D. Heřmanice 9 5 1 3 18: 17 16 (-2)
5. Měřín C 9 4 2 3 27: 22 14 (2)
6. Tasov 9 3 2 4 17: 22 11 (2)
7. Bory B 9 2 2 5 13: 22 8 (-7)
8. Strážek B 9 2 1 6 14: 24 7 (-8)
9. Březí - Březské 9 2 0 7 20: 27 6 (-6)

10. Olší 9 2 0 7 13: 23 6 (-9)

žáci starší - krajská soutěž, sk. A
1. Velká Bíteš 6 6 0 0 21: 3 18 (9)
2. Jemnicko 6 4 1 1 15: 5 13 (4)
3. Nedvědice 6 3 2 1 9: 4 11 (2)
4. Nám. n. O. - Vícenice 6 3 1 2 20: 7 10 (-2)
5. Radostín nad O. 6 2 0 4 7: 19 6 (-3)
6. Okříšky 6 1 0 5 8: 23 3 (-3)
7. Stařeč 6 0 0 6 2: 21 0 (-9)

žáci mladší - krajská soutěž, sk. A
1. Radostín nad O. 6 5 1 0 21: 9 16 (7)
2. Nám. n. O. - Vícenice 6 5 0 1 42: 13 15 (3)
3. Velká Bíteš 6 4 0 2 18: 11 12 (3)
4. Nedvědice 6 3 1 2 25: 11 10 (1)
5. Jemnicko 6 2 0 4 21: 36 6 (-3)
6. Okříšky 6 1 0 5 11: 29 3 (-3)
7. Stařeč 6 0 0 6 4: 33 0 (-9)

přípravka starší - okresní přebor, sk. b
1. Křižanov 8 8 0 0 47: 6 24 (15)
2. V. Bíteš 8 6 1 1 52: 7 19 (4)
3. V. Meziříčí 8 5 1 2 36: 21 16 (7)
4. Radostín 8 5 0 3 26: 20 15 (0)
5. Nedvědice 8 4 1 3 36: 21 13 (-2)
6. Bory 8 2 1 5 7: 27 7 (-8)
7. Měřín 8 2 1 5 12: 45 7 (-8)
8. Křoví 8 1 1 6 15: 44 4 (-5)
9. O. Bítýška 8 0 0 8 2: 42 0 (-6)

přípravka mladší - okresní přebor
1. Rožná 7 6 0 1 38 : 11 18
2. Svratka 7 5 1 1 33 : 15 16
3. Měřín 7 5 0 2 26 : 16 15
4. Dolní Heřmanice 7 4 2 1 34 : 18 14
5. Nedvědice 7 3 0 4 17 : 25 9
6. Polná 7 2 1 4 21 : 29 7
7. Polnička 7 1 0 6 18 : 33 3
8. V. Bíteš 7 0 0 7 8 : 50 0

dorost - krajská soutěž, sk. b
1. Čáslavice - Sádek 13 10 2 1 48: 19 32 (14)
2. Želetava 13 10 0 3 58: 18 30 (12)
3. Okříšky 13 8 2 3 44: 19 26 (5)
4. Moravec 13 7 2 4 42: 38 23 (2)
5. Třebelovice 13 7 0 6 47: 45 21 (0)
6. Jaroměřice n. R. 13 6 1 6 36: 34 19 (-2)
7. Nová Ves 13 5 2 6 25: 24 17 (-4)
8. Velká Bíteš 13 4 3 6 25: 30 15 (-6)
9. M. Budějovice 13 5 0 8 27: 41 15 (-3)

10. Hrotovice 13 5 0 8 30: 53 15 (-6)
11. Luka nad J. 13 4 1 8 33: 42 13 (-8)
12. Stařeč 13 4 1 8 30: 42 13 (-5)
13. Nedvědice 13 3 4 6 13: 30 13 (-2)
14. N. Syrovice 13 3 2 8 30: 53 11 (-7)


