
1

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 4 ROČNÍK 6 PROSINEC 2012

Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou letošní čtvrté číslo našeho Zpra-

vodaje a to je mimo jiné znamení toho, že rok 2012 se rychle při-
blížil ke svému závěru. Myslím, že pro Nedvědici byl nejen z po-
hledu obecních záležitostí rokem úspěšným a že se opět mnohé 
podařilo.

Komentář k událostem posledních tří měsíců, tedy období 
od uzávěrky minulého čísla, začínám na Heršince. Zde i na pod-
zim pokračovaly práce na odstraňování následků červencové větr-
né smršti. Těžba kalamitního dřeva byla v listopadu dokončena – 
celkem bylo zničeno nebo poškozeno 3,85 ha lesa. Bylo vytěženo 
asi 1.600 m³ dřeva, což odpovídá tříleté těžbě v obecních lesích. 
Následuje postupné pálení větví a příprava terénu na jarní výsad-
bu. Zahájeny byly také práce na postupném zprůchodnění spodní 
cesty pro pěší ze Žlíbků okolo studánky Slovanka na Kasán. Opra-
vit se již podařilo poškozenou lávku přes Svratku, z cesty byla od-
straněna většina vyvrácených kořenů. Práce na uvolňování pěšiny 
budou pokračovat přes zimu a v jarních měsících se pokusíme do 
prostoru za řekou dostat nějaký lehký zemní stroj, který by doká-

zal pěšinu v celé délce srovnat. V jarních měsících bude rovněž 
opraven asfaltový povrch na cestě v zadní části Žlíbků, kde jednak 
nebyly dokončeny opravy po kanalizaci a jednak došlo k dalšímu 
poškození vozovky přibližováním vytěženého dřeva na skládku.

Z tzv. velkých projektů jen krátký komentář ke kanalizaci 
v tom smyslu, že projekt až na administrativní část projektu byl 
zcela ukončen. Dílo v hodnotě 80 mil. Kč bylo v listopadu předá-
no do hospodaření SVK Žďársko, který bude prostřednictvím Vo-
dárenské akciové společnosti Žďár novou kanalizaci provozovat. 
Občané, kteří mají vyřízeny potřebné doklady, se tak mohou prů-
běžně napojovat. Za zmínku určitě stojí skutečnost, že bezproblé-
movému odkanalizování převážné části Nedvědice přispívá také 
letos provedená rekonstrukce – modernizace čistírny odpadních 
vod. Její čistící kapacita se po dokončení rekonstrukce zvýšila na 
více než dvojnásobek původní kapacity. Městys se na rekonstrukci 
podílel ze svého rozpočtu částkou 742 tis. Kč. S kanalizací souvisí 
rovněž potěšující informace o tom, že subdodavatelská společnost 
AQUASYS přislíbila na jaře provést celkovou opravu místních 
komunikací – tzv. panelovky a horní ulice za MŠ.

Stavební činnost v obci byla ukončena v polovině listopa-
du konečnou úpravou prostoru u autobusové čekárny na Pernštej-
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ně, drobnou opravou chodníku při silnici k nádraží, dokončením 
kanalizační odbočky v prostoru u stromu republiky, vybudování 
kanalizační přípojky ke zdravotnímu středisku a vodovodní pří-
pojky na zimní stadion. Následovaly běžné úklidové práce v celé 
obci, od poloviny listopadu také za pomoci dvou pracovnic, které 
byly získány z evidence úřadu práce na dobu pěti měsíců a jejichž 
mzda je hrazena z dotačních prostředků MPSV ČR.

Kromě prací zřejmých a viditelných průběžně probíhá také 
příprava několika projektů směřujících nejprve k podání žádostí 
o dotace a následně k realizaci v příštích letech. Ve fázi vyřizo-
vání územního rozhodnutí a současně přípravy žádosti o dotaci je 
projekt nového parkoviště pro návštěvníky hradu Pernštejn. O vy-
dání územního rozhodnutí jsme požádali také na projekt nového 
chodníku Černvír – Nedvědice, který připravujeme jako 
projekt Mikroregionu Pernštejn. Intenzivní práce probí-
hají i na projektu celkové rekonstrukce veřejného osvět-
lení v celé Nedvědici a na Pernštejně. Z iniciativy občanů 
Smrčku pak v měsíci září opět zahájila činnost pracovní 
skupina naučných stezek. Jejím cílem je připravit a ná-
sledně realizovat rozšíření tras naučných stezek o asi 
čtyřkilometrový úsek ze zadního Pernštejna přes Smr-
ček a Vrbovou do Žlebu k mramorovému lomu. Pracov-
ní skupina je současně nápomocna aktivitě obce Věžná, 
která připravuje prodloužení naučné stezky z Pernštejna 
do Věžné.

Značné úsilí a mnoho času jsme věnovali rovněž 
přípravě rozpočtu městyse na rok 2013. Chtěl bych podě-
kovat všem, kteří se na jeho tvorbě podíleli, za rozumný 
přístup, který při tvorbě rozpočtu zvolili. Především pro-
to, že většinově respektovali skutečnost, že nás od ledna 
čeká zahájení splácení úvěru, který byl čerpán na dofi-

nancování stavby kanalizace. Také však proto, že žijeme ve velmi 
nejisté době a jen velmi těžko lze odhadovat, s jakými příjmy může 
náš obecní rozpočet počítat. Přes výše uvedené se, myslím, poda-
řilo připravit rozpočet maximálně úsporný, ale také rozpočet, který 
alespoň v minimálním rozsahu pokrývá všechny základní potře-
by obce. Tato skutečnost je bezpochyby o to cennější, že jsme při 
tvorbě a bilancování rozpočtu do jeho vyrovnané podoby nemu-

seli sáhnout ke zvýšení daně z nemovitosti, poplatku 
za popelnice či jiných poplatků. A o tom, že nezvyšo-
vání místních daní a poplatků v souvislosti s tvorbou 
rozpočtu na r. 2013 vůbec není samozřejmostí, svědčí 
příklady desítek českých měst a obcí, kde k těmto kro-
kům přistoupili.

Závěrem bych rád již tradičně poděkoval všem 
těm z Vás, kteří jste se v uplynulém období podíleli 
na uspořádání řady výstav, akcí pro děti, přednášek, 
besed a dalších akcí pro veřejnost. Poděkování dopl-
ňuji rovněž tradičním apelem na Vás, kteří máte chuť 
a potřebu něco pro ostatní organizovat a připravovat. 
Vydržte! Vězte, že všechny akce mají svoje příznivce 
a zájemce, kteří je ocení. Jen vy se to většinou nedo-
zvíte, protože v dnešní době není zvykem příliš děko-
vat ani chválit. A ti spokojení jsou téměř vždy tou tzv. 
mlčící většinou. Naopak je zvykem spíše kritizovat. 
A pokud se k Vám nějaké kritické ohlasy dostanou, 
nenechte se jimi otrávit, a pokud je kritika slušná, je 
třeba umět ji přijmout.

Vážení spoluobčané v Nedvědici a na Pernštej-
ně, vážení návštěvníci a hosté. S blížícím se koncem 

roku 2012 bych Vám všem rád poděkoval za přízeň a podporu, 
kterou jste povětšinou v průběhu roku projevovali vedení městyse 
a jeho aktivitám. Přeji Vám příjemné a pohodové prožití vánoč-
ních svátků, veselého Silvestra a v novém roce mnoho osobních 
i pracovních úspěchů a především pevné zdraví.

Ing. Pavel Vejrosta

V období od uzávěrky minulého čísla Zpravodaje se Rada 
městyse Nedvědice (RMN) sešla 9 x (č. 41 - 49) a mimo jiné 
jednala o následujících záležitostech:
 - schválila nákup 228 ks sedaček do sokolovny
 - schválila rozpočtové opatření č. 12/2012
 - schválila pronájem sokolovny MO ČZS na uspořádání vánoční-

ho jarmarku ve dnech 16. - 18. 11. 2012 za podmínek obvyklých
 - schválila pronájem části pozemku p. č. 963/2 v k. ú. Nedvědice 

o výměře 46 m² paní M. Pařilové od 11. 9. do 31. 12. 2012 za 
podmínek dle platného ceníku

 - schválila pronájem sálu sokolovny ČASPV Nedvědice na cvi-
čení žen v období 1. 10. 2012 - 29. 4. 2013 vždy pondělí a čtvr-

Čistička prošla rekonstrukcí
Foto: Antonín Špaček

Úpravy u zastávky na Pernštejně
Foto: Antonín Špaček
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Od uzávěrky minulého čísla Zpravodaje se uskutečnilo jedno jed-
nání Zastupitelstva městyse (ZMN).
ZMN č. 9 dne 12. 11. 2012:
 - schválilo rozpočtová opatření č. 12, 13 a 14/2012
 - schválilo navýšení neinvestičního příspěvku na odpisy ZŠ a MŠ 

Nedvědice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
 - schválilo finanční příspěvek HC Nedvědice ve výši 40 tis. Kč 

z rozpočtu roku 2012
 - schválilo začlenění městyse Nedvědice do územní působnosti 

MAS Zubří země, o.p.s., IČ: 27686809 a souhlasilo s přípravou 

ISÚ 2014-2020 (integrované strategie území) na svých katas-
trálních územích (Nedvědice a Pernštejn)

 - vzalo na vědomí zprávu o hospodaření DSO Tišnovsko za rok 2011
 - vzalo na vědomí návrh rozpočtu DSO Tišnovsko na rok 2012
 - vzalo na vědomí závěrečný účet SVK Žďársko za rok 2011
 - vzalo na vědomí návrh rozpočtu SVK Žďársko na rok 2012
 - vzalo na vědomí závěrečný účet Mikroregionu Pernštejn za rok 2011
 - vzalo na vědomí návrh rozpočtu Mikroregionu Pernštejn na rok 

2012
Ing. Pavel Vejrosta

tek 19:00 – 20:00 hod. za podmínek dle platného ceníku
 - schválila uveřejnění záměru na pronájem obchodního domu
 - schválila pronájem sokolovny agentuře K+P na uspořádání jed-

né taneční zábavy za podmínek dle ceníku
 - schválila pronájem sálu sokolovny paní R. Čechové, Drásov na 

cvičení Zumba od 25. 9. 2012 každé úterý od 19:00 do 20:00 
hod. za podmínek dle ceníku

 - schválila darovací smlouvu s obcí Černvír na finanční dar ve 
výši 92 tis. Kč jako podíl obce Černvír na celkových nákladech 
na rekonstrukci ČOV Nedvědice

 - schválila prominutí nájmu z prostor zubní ordinace v Nedvědici 
paní MUDr. Jarochové po dobu jednoho roku od zahájení praxe 
zubní lékařky

 - opakovaně projednávala žádost HC Nedvědice o dodatečnou do-
taci z rozpočtu roku 2012 na provoz zimního stadionu a rozhodla 
doporučit ZMN uvolnit finanční dar maximálně ve výši 40 tis. Kč

 - schválila pronájem jeviště sokolovny oddílu stolního tenisu SK 
Pernštejn Nedvědice v období 1. 10. 2012 - 31. 3. 2013 za pod-
mínek dle ceníku

 - schválila uveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 963/2 
v k. ú. Nedvědice o výměře 170 m²

 - schválila navýšení dotace na úhradu víceprací na projektu „No-
vostavba kanalizace Nedvědice“. Současně schválila uzavření 
dodatku ke smlouvě s VHS plus Veselí n. M. o provedení prací 
a posunu termínu ukončení akce do 31. 3. 2013

 - schválila zřízení věcného břemene strpění kanalizační přípojky 
k BD č. p. 289 v Nedvědici na pozemcích p. č. 29/21 a 29/24 
v k. ú. Nedvědice ve prospěch vlastníků BD č. p. 289. Věcné 
břemeno se zřizuje bezúplatně, náklady na vypracování geome-
trického plánu, smlouvy o zřízení věcného břemene a vklad do 
KN hradí vlastníci BD č. p. 289

 - vzala na vědomí závěry z kontroly HZS Jihomoravského kraje 
ze dne 26. 9. 2012

 - opakovaně projednávala stav příprav projektů:
 - chodník Černvír - Nedvědice
 - parkoviště pro návštěvníky hradu Pernštejn
 - rekonstrukce veřejného osvětlení

 - opakovaně projednávala nabídky firem na dodávku zemního 
plynu a rozhodla o změně dodavatele z RWE na E.ON s tím, že 
bude podepsána smlouva do 31. 12. 2015 a do této doby bude 
garantována jednotková cena za dodaný plyn. Tato je nižší o cca 
30 % oproti nabídce RWE

 - schválila darovací smlouvu se společností E.ON – finanční dar 
ve výši 20 tis. Kč na vypracování energetického auditu veřejné-
ho osvětlení

 - schválila smlouvu s SVK Žďársko o vložení majetku – vodo-
vodního řadu v lokalitě K Pernštejnu – do hospodaření SVK 
Žďársko

 - opakovaně se věnovala přípravě rozpočtu městyse na rok 2013

 - schválila novou smlouvu o pronájmu prostor bývalé lékárny ve 
zdravotním středisku v Nedvědici paní P. Ševčíkové, Vír 288 – 
Studio COOL. Smlouva se uzavírá s platností od 1. 11. 2012 na 
dobu neurčitou

 - schválila poskytnutí mimořádného členského příspěvku DSO 
Tišnovsko ve výši 10.041,- Kč

 - schválila pronájem zasedací místnosti radnice sl. M. Řádkové 
ve dnech 30. 11. - 2. 12. 2012 na uspořádání vánoční výstavy za 
podmínek dle ceníku

 - schválila pronájem zasedací místnosti radnice paní J. Přidálko-
vé ve dnech 17. - 25. 11. 2012 na uspořádání prodejní vánoční 
výstavy za podmínek dle ceníku

 - schválila doplnění ceníku městyse Nedvědice
 - schválila plán inventur za rok 2012 a jmenovala inventarizační 

komisi
 - schválila rozpočtové opatření č. 13/2012
 - schválila vnitroorganizační směrnici ZŠ a MŠ Nedvědice „Od-

pisový plán“
 - v návaznosti na projednávání rozpočtu na r. 2013 rozhodla 

o přípravě k přechodu ZŠ a MŠ Nedvědice do režimu plátce 
DPH v nejbližším možném termínu

 - schválila pronájem sokolovny HC Nedvědice 7. 12. 2012 na 
uspořádání taneční zábavy

 - projednala a vzala na vědomí výroční zprávu ZŠ a MŠ Nedvě-
dice za šk. rok 2011-2012

 - projednala konečnou verzi návrhu rozpočtu ZŠ a MŠ Nedvědice 
na rok 2013 a doporučila ZMN rozpočet schválit

 - projednala konečnou verzi návrhu rozpočtu MN na rok 2013 
a doporučila ZMN rozpočet schválit

 - schválila pronájem zimního stadionu HC Nedvědice od 13. 12. 
2012

 - rozdělení výnosů z výherních hracích přístrojů a loterií za rok 
2012

 - schválila prominutí poplatku za pronájem sokolovny MO ČZS 
– vánoční jarmark

 - schválila vnitroorganizační (dále VO) směrnici, kterou se stano-
vují pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

 - schválila VO směrnici Organizační řád
 - schválila VO směrnici Pracovní řád
 - schválila VO směrnici O účetnictví
 - schválila VO směrnici O evidenci majetku
 - schválila VO směrnici O inventarizaci
 - schválila přílohu VO směrnice Odpisový plán – Přehled pláno-

vaných účetních odpisů
 - schválila rozpočtové opatření č. 15/2012
 - schválila likvidaci nalezených a v zákonné lhůtě nevyzvednu-

tých předmětů

Ing. Pavel Vejrosta
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S příchodem nového roku nás čeká mimo jiné období, kdy 
by měl každý z nás zaplatit poplatky za služby, které pro nás za-
bezpečuje obec, kde jsme přihlášeni k trvalému pobytu. K těmto 
poplatkům mimo jiné patří i tzv. poplatek za popelnice, jež jsou 
povinny uhradit všechny osoby bez rozdílu věku, které mají trvalý 
pobyt v Nedvědici. Poplatek se bude vybírat tak jako každý rok 
přibližně od poloviny ledna 2013 a spolu s ostatními platbami jsou 
občané povinni vše uhradit do konce března 2013. Po tomto datu 
jsou obce v případě neuhrazení oprávněny dlužné poplatky navý-
šit až na trojnásobek dlužné částky a po dalším neúspěšném vymá-
hání jsou předávány právníkům. Apeluji tedy na všechny občany, 
chataře a majitele nemovitostí, uhraďte svoje poplatky včas, ať se 
všichni vyhneme vzájemně nepříjemným situacím.

K poplatku za popelnice ještě následující komentář. Je sku-
tečností, že v Nedvědici poslední zvyšování tohoto poplatku pro-
běhlo v r. 2007, kdy byla jeho výše upravena ze 420,- Kč na součas-
ných 450,- Kč. Je také skutečností, že mnohé obce a města využily 
nové právní úpravy zákona o odpadech od 1. 1. 2013 a navyšují 
poplatek za popelnice nad hranici dosud maximálních 500,- Kč. 
Mnohde je toto navýšení i řádově o několik set korun, někde se 
s cenou dokonce přiblížili nové maximální částce, která je 1.000,- 
Kč. V Nedvědici touto cestou jít nechceme. Musíme si ale všichni 
uvědomit, že výši poplatku stanovuje každý rok zastupitelstvo obce 
podle skutečných nákladů, které nás sběr, svoz a likvidace odpadů 
stojí. Jinými slovy, kolik nás v jednom roce stojí provoz systému na-
kládání s odpady, tolik musíme následující rok zajistit příjmů, aby-
chom nemuseli systém dotovat příjmy z jiných činností. Rozumnou 
výši poplatku za popelnice a především jeho nezvyšování můžeme 
ovlivnit všichni. Především tím, že se zaměříme na třídění všeho, co 
třídit lze. Vytříděný odpad totiž neskončí ve spalovně, kde platíme 
990,- Kč za každou tunu, ale skončí na třídící lince a svozové fir-
mě zaplatíme pouze za dopravu a manipulaci s ním. Je tedy velmi 
důležité, abychom třídění odpadu věnovali maximální možnou po-
zornost, abychom nedávali do popelnic plasty, abychom třídili sklo 
na bílé a barevné, abychom do odpadu nedávali papír, elektroodpad 
a od jara do podzimu bioodpad. Všechen vytříděný odpad se ve svo-
zové firmě eviduje a v pravidelných čtvrtletních hlášeních se vyka-
zuje specializovaným společnostem, které s ním obchodují. A prá-
vě z obchodování s vytříděným odpadem pochází finanční částky, 
které tyto specializované společnosti podle množství vykázaného 
vytříděného odpadu a podle dalších kritérií vrací do obecních roz-

počtů. V Nedvědici se především díky tzv. bonusům za třídění daří 
držet poplatek za popelnice na stále stejné úrovni, obdržené bonusy 
přispívají rovněž k pokrytí části nákladů na sběr a svoz bioodpadu.

V kontextu výše uvedeného tedy opět po čase apeluji velmi 
důrazně na Vás všechny. Třiďme vše, co třídit lze, buďme ve třídě-
ní důslední a tlačme na ty naše spoluobčany, kteří nepovažují tří-
dění za potřebné. Pokud máte pocit, že v tom množství odpadu se 
„nějaká igelitka“ ztratí, pak vězte, že v konečných součtech je vše 
velmi dobře vidět a je zřejmé, že bychom v Nedvědici mohli vy-
třídit minimálně dvojnásobné množství odpadu. To by přineslo do 
obecního rozpočtu další bonusy v řádech desítek tisíc korun, a to 
by následně umožnilo například zvýšit počet kontejnerů na bio-
odpad, aniž bychom museli v rozpočtu hledat nějaké další zdroje.

Jen pro zajímavost uvádím níže přehled množství netřídě-
ného odpadu, který se sveze z popelnic a kontejnerů a končí ve 
spalovně za podmínek výše uvedených. Z uvedeného přehledu 
mimo jiné vyplývá, že zavedení sběru a svozu bioodpadu ve druhé 
polovině roku 2011 se nijak neprojevilo na poklesu množství ne-
tříděného komunálního odpadu, jak jsme předpokládali. Na druhé 
straně je pozitivní, že v Nedvědici a jejím okolí výrazně klesl po-
čet černých skládek biologického odpadu, jako jsou tráva, seno, 
listí, větve, jablka, brambory apod.

A ještě jedna poznámka k problematice odpadů. Všímejme 
si všichni toho, co se děje okolo nás. Nebuďme neteční a nevšíma-
ví a nebojme se ozvat. Nešvarů a nepravostí by se dalo jmenovat 
bezpočet, tentokrát se chci zmínit o následujícím. Z vlastní zku-
šenosti vím, že jsou v okolních obcích chataři a chalupáři, kteří 
průjezd Nedvědicí využívají k „odložení“ svých odpadů. Stejně se 
chovají i někteří obyvatelé okolních obcí, kteří při cestě za náku-
py či službami do Nedvědice s sebou berou rovněž svoje odpad-
ky a plní jimi odpadkové koše, kontejnery umístěné u chatových 
osad, anebo v horším případě je jen tak odhodí na místě, kde je ni-
kdo nevidí. Tak jako pan V. ze Štěpánova v měsíci září, který měl 
ale stejně jako někteří další smůlu, že byl viděn. To jsou ti lidé, 
kteří nám prodražují systém nakládání s odpady a hyzdí prostředí 
v Nedvědici a jejím okolí. A přitom klidně využívají služeb, které 
jim v Nedvědici nabízíme.

Ing. Pavel Vejrosta

POPLATEk ZA POPELNICE A OSTATNÍ POPLATkY

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ke 31.10.
netříděný odpad v tunách 289,06 313,53 333,75 295,29 327,47 254,86

Pohozené pneu – Pernštejn
Foto: Pavel Vejrosta

Skládka odpadků ve Žlíbkách
Foto: Pavel Vejrosta
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Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pernštejn (dále 
MRP) má za sebou již 5 let existence a je nesporné, že se proká-
zala jeho potřebnost jak pro region, tak pro Nedvědici samotnou. 
Prvotním důvodem založení MRP byl rozvoj a podpora cestov-
ního ruchu na Nedvědicku. Myslím, že tento cíl se průběžně daří 
naplňovat. Důkazem toho je nejen dobře fungující informační 
centrum (dále TIC), ale také několik členskými obcemi společně 
realizovaných projektů, pravidelná každoroční prezentace MRP 
na veletrhu cestovního ruchu Regiontour a některé další aktivity. 
Druhým vítaným efektem činnosti MRP je pravidelné scházení se 
představitelů členských obcí, ať už na úrovni správního výboru 
nebo valné hromady, kde probíhá výměna zkušeností s řešením 
problémů jednotlivých obcí. Často dojde k dohodě o společném 
postupu a tento je poté z TIC koordinován. Jako příklad lze uvést 
společný postup Nedvědice a Doubravníka při výběru svozové 
firmy na odpady v r. 2010, společný postup všech členských obcí 
při výběru dodavatele elektřiny v r. 2011, společný postup většiny 
členských obcí při řešení problému s vyžínáním krajnic místních 
komunikací, projektem MRP je rovněž připravovaná stavba chod-
níku z Černvíru do Nedvědice. Nejnověji pět členských obcí ko-
ordinuje společný postup při hledání řešení dalšího provozování 
kabelových televizí.

Mimo jiné i uvedené aktivity přispěly k zájmu dvou okol-
ních obcí o vstup do MRP. S platností od 1. 7. 2012 byla mezi 
členy přijata obec Býšovec s místní částí Smrček a poslední val-
ná hromada dne 3. 12. 2012 přijala s platností od 1. 1. 2013 do 

svých řad i obec Pernštejnské Jestřabí, čímž se počet členských 
obcí zvýšil na 10.

Členskými obcemi jsou tedy v současné době:
 - obec Býšovec s místní částí Smrček
 - obec Černvír
 - městys Doubravník s místními částmi Křížovice a Prudká
 - obec Drahonín
 - městys Nedvědice s místní částí Pernštejn
 - obec Olší s místními částmi Klokočí, Rakové a Litava
 - obec Pernštejnské Jestřabí s místními částmi Maňová, Jilmoví 

a Husle
 - obec Sejřek s místní částí Bor
 - obec Skorotice s místní částí Chlébské
 - obec Ujčov a místními částmi Kovářová, Lískovec, Dolní 

a Horní Čepí

Celkem je v členských obcích hlášeno k trvalému poby-
tu 3.853 obyvatel a z pohledu vzájemné komunikace a případné 
koordinace některých společných kroků, projektů apod. se mik-
roregion s počtem členských obcí okolo 10 jeví jako optimální. 
Do roku 2013 přejme Mikroregionu, jeho členským obcím i všem 
jejich občanům mnoho společných aktivit, ať se představitelům 
členských obcí daří i nadále hledat společná témata a především 
ať se jim daří nacházet řešení společných problémů.

Ing. Pavel Vejrosta

MAS (Místní Akční Skupiny) jsou volná sdružení, jejichž 
členy se podle určitých pravidel mohou stát právnické i fyzické 
osoby jakéhokoli typu. Tedy obce, sdružení obcí, podnikatelské 
subjekty, neziskové organizace, živnostníci, občané atp. Mikrore-
gion Pernštejn a také jeho 6 členských obcí (Nedvědice, Černvír, 
Sejřek, Býšovec, Ujčov a Skorotice) jsou členy MAS Zubří země, 
která má sídlo v Bystřici n. P. MAS Zubří země zahrnuje území 71 
obcí ve správním obvodu Nové Město n. M. (vyjma obce Křižán-
ky), správním obvodu Bystřice n. P. (všechny obce) a dále území 
obcí Černvír a Nedvědice, které nepatří do správního obvodu Bys-
třice n. P. MASky jsou subjekty, jejichž prostřednictvím by měl 
do zájmového území v novém plánovacím (a dotačním) období 
2014 - 2020 přitékat značný objem finančních prostředků – dotací. 
Aby se tak mohlo stát, je mimo jiné třeba, aby každá MAS měla 
zpracovanou tzv. Integrovanou strategii rozvoje území (ISRÚ).

Vypracování ISRÚ bude probíhat v několika krocích:
 - sběr projektových záměrů
 - příprava analytické části strategického dokumentu - popis a vy-

mezení území
 - schůzky pracovních skupin, vyhodnocení dotazníků a definová-

ní tzv. SWOT analýzy
 - příprava strategické části strategického dokumentu - definování 

priorit a zájmů území
 - komunitní projednávání strategie s veřejností

První setkání pracovní skupiny k tvorbě ISRÚ proběhlo 
6. 12. 2012. Aktuální informace o aktivitách MAS budou průběž-
ně zveřejňovány na www.zubrizeme.cz.

kdo ISRÚ připravuje?
Strategii bude připravovat kancelář MAS Zubří země ve 

spolupráci s MAS Moravskobudějovicko s využitím externího 
poradenství Centra regionálního rozvoje venkova. Aby byl výsle-
dek co nejkvalitnější, vzniká nyní pracovní skupina složená z lidí 
z regionu, kteří mají chuť a potřebné znalosti pro spolutvorbu stra-
tegie.

kdy má být ISRÚ hotová?
Práce na přípravě strategie začaly ve druhé polovině října. 

Začátkem roku 2013 bude hotová první část, popisující současné 
potřeby regionu. Od února 2013 pak budeme formulovat cíle stra-
tegie a rozvojová opatření, jaká chceme v regionu v následujících 
letech realizovat. Celá strategie bude hotová do poloviny června 
2013.

Jak jinak se také mohu zapojit do tvorby ISRÚ?
Pro novou strategii je velmi důležité znát potřeby území. 

Proto Vás prosíme o vyplnění dotazníku či tabulky projektové-
ho záměru, které jsou umístěny na www.zubrizeme.cz. Dotazníky 
jsou anonymní a nebudou žádným jiným způsobem využívány.

Na níže uvedených kontaktech lze získat další informace 
k tvorbě ISRÚ i obecně k činnosti MAS Zubří země.

Těšíme se na spolupráci při tvorbě ISRÚ!

kontakt:
e-mail: zubri.zeme@centrum.cz
telefon: 731 575 342

Ing. Jarmila Zemanová - ředitelka MAS Zubří země, o.p.s.

MIkROREgION PERNšTEJN PřIJAL NOVé ČLENY

MAS ZUbřÍ ZEMĚ, O.P.S.
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Předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na 
základě podrobné analýzy nějších vlivů a provozních nákladů 
zpracovaných VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOS-
TÍ, a. s., divizí Žďár nad Sázavou, schválilo cenu vody pro vodné 
a stočné na rok 2013 s účinností od 1. 1. 2013.

Nárůst ceny ovlivňují zejména následující faktory:
1. Přepokládaný legislativně stanovený nárůst daně z přidané hod-

noty (DPH) na 15 % pro rok 2013 oproti roku 2012, kdy DPH 
činila 14 %.

2. Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko jako příjemce dotací z Ev-
ropské unie má uzavřené smlouvy o poskytnutí dotací, jejichž 
nedílnou součástí je závazek dodržení podmínek tzv. finančního 
modelu, který predikuje vývoj ceny pro vodné a stočné a vývoj 
nájemného na základě nutných finančních potřeb pro zajištění 
obnovy majetku vodovodů a kanalizací. Cena pro vodné a stoč-
né na rok 2013 respektuje podmínky určené pro příjem dotací 
z EU a zajišťuje tak možnost využít této podpory ve prospěch 
rekonstrukcí a novostaveb vodovodů a kanalizací jako je např. 
rekonstrukce úpravny vody Mostiště jako jednoho z hlavních 
zdrojů pitné vody pro region Žďársko.

3. I v roce 2012 stejně jak v předchozím roce 2011 došlo k útlu-
mu výroby a strukturálním změnám výrobních a zemědělských 
firem, které vedly ke snížení odběru pitné vody o více než 100 
tis. m³.

4. Nárůst ceny surové vody na 6,16 Kč/m³.
5. Nárůst ceny energií zvláště z pohledu poplatků za obnovitelné 

zdroje elektrické energie.

Struktura skladby ceny vodného a stočného:
Vlivem zvyšování sazby DPH a poplatku za odběr surové 

vody trvale roste podíl odvodů státu, který v současné době dosa-
huje v ceně placené odběratelem více jak 27 % z ceny vodného 
a stočného. Jenom nárůst této položky znamená nárůst ceny vod-
ného a stočného od roku 2005 téměř 12,- Kč.

Další položkou je nájemné, které v sobě zahrnuje náklady 
na rekonstrukce a obnovu majetku vodovodů a kanalizací. Podíl 

nájemného dosahuje téměř 25 % z ceny.
Zbývajícím podílem ve výši 48 % jsou náklady na provoz 

a údržbu vodovodů a kanalizací infrastruktury (chemikálie, mate-
riál, energie, opravy apod.), náklady provozovatele (osobní nákla-
dy, odpisy a opravy majetku) a minimální ziskové marže.

Žďár nad Sázavou 30. 11. 2012
Ing. Karel Fuchs, ředitel divize

V sobotu 20. 10. 2012 se zasedací místnost místní radnice 
proměnila v parkoviště dětských kočárků. Ve dvou řadách jich zde 
stálo zaparkovaných celkem šest. Sedmý neprojel dveřmi. Kočá-
rek pro dvojčátka má na různých místech omezení a ne všude se 
dostane, takže tentokrát musel zůstat na chodbě. Pokud někoho 
napadne, že zde probíhala nějaká burza dětských potřeb, tak se 
plete.

V doprovodu dalších rodinných příslušníků přišli tatínko-
vé a maminky s nejmladšími obyvateli Nedvědice. S miminkem 
v náruči se přesunuli do obřadní síně, kde probíhalo slavnostní 
vítání občánků. Scénář byl stejný jako v předešlých letech. Děv-
čata z Nedvědického pěveckého sboru Petry Cvrkalové – Cvrčci 
se postarala o kulturní program. Potom pan starosta přivítal do řad 
nových občanů Nedvědice tyto děti: Annu Nikodemovou, Pavla 
Cvrkala, Elišku Cvrkalovou, Matyáše Sedláka, Kryštofa Knesla, 
Kateřinu Zemanovou, Barbaru Skybíkovou a Adama Ševčíka. 
Všechny děti si na chvilku vyzkoušely obecní kolíbku a rodiče 
si odnesli malou pozornost na památku. Památkou na tento den 
zůstanou i podpisy rodičů v pamětní knize.

Ještě jednou přejeme rodičům hodně radosti a spokojenosti 
s jejich děťátkem a těšíme se na příští setkání.

Zdena Kincová

VýRAZNé ZDRAžENÍ VODNéhO A STOČNéhO

VÍTÁNÍ ObČÁNků

Vodné Stočné Celkem

Cena s DPH 2013 49,00 Kč/m³ 35,40 Kč/m³ 84,40 Kč/m³

Cena bez 
DPH 2013 42,61 Kč/m³ 30,78 Kč/m³ 73,39 Kč/m³

Cena s DPH 2012 45,00 Kč/m³ 32,70 Kč/m³ 77,70 Kč/m³

Cena bez 
DPH 2012 39,47 Kč/m³ 28,68 Kč/m³ 68,15 Kč/m³

Absolutní nárůst 
ceny s DPH 4,00 Kč/m³ 2,70 Kč/m³ 6,70 Kč/m³

Absolutní nárůst 
ceny bez DPH 3,14 Kč/m³ 2,10 Kč/m³ 5,24 Kč/m³

Foto: Lenka Blahová
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Poslední šlechtický rod na hradě Pernštejně: hrabata 
Mittrowští z Mitrovic a Nemyšle. Tak se jmenovala poutavá his-
torická beseda, která v pátek 9. listopadu 2012 přilákala v podve-
černích hodinách do prostor školní jídelny několik desítek poslu-
chačů převážně z řad Nedvědických.

Devadesátiminutový informačně nabitý výklad Dr. Jiřího 
Šmída, který Kristýna Čermáková doplnila o předčítání vzpomí-
nek pamětníků na hraběcí rodinu, se věnoval hlavně životním osu-
dům Mittrowských. Zaměřil se přitom nejen na počátky tohoto 
rodu, které sahají až do jižních Čech, ale i na jeho nejvýznamnější 

představitele – tedy na Wladimira I., Wladimira II. a Wladimira 
III. Mittrowské. Jiří Šmíd se ovšem neopomněl zmínit ani o život-
ních osudech posledních členů rodu Mittrowských.

Tento zajímavý a poutavý výklad, během kterého se po-
sluchači dozvěděli spoustu nových, hodnotných informací, navíc 
doprovázelo také promítání historických fotografií a dokumentů, 
souvisejících právě s hrabaty Mittrowskými. O této významné ro-
dině si tak mohli posluchači udělat ucelený obrázek.

Alena Klimková

V páteční podvečer 23. listopadu 2012 se v jídelně základ-
ní školy sešli přátelé turistiky, aby zjistili, kde se nachází Konec 
světa, a dozvěděli se o knize, která nás právě až na Konec světa 
přivádí.

Na tuto besedu přijal pozvání Petr Vejrosta, který už jed-
nou o svých cestovatelských zážitcích před „Nedvědičáky“ mlu-
vil. Právě on je autorem knihy Z Nedvědice také na Konec světa. 
Cesty, které jsou v této knize popisovány, všechny pěšky absolvo-
val a udělal o nich zápisy, které mohou posloužit i jako inspirace 
pro někoho dalšího.

Petr Vejrosta nás seznámil 
s tím, jak vůbec vznikl nápad vydat 
knihu obsahující jeho putování. Čas-
to se mu prý stávalo, že si známí půj-
čovali deníky, které si na každé cestě 
vede. Přivedlo ho to až k myšlence, 
že jeho cestovatelské zážitky by 
mohly zajímat více lidí, a své deníky 
tak převedl až do knižní podoby. Jeli-
kož nemá fotografie ze všech výprav, 
požádal o pomoc Kristýnu Hriade-
lovou, která mu vyšla vstříc a celou 
knihu ilustrovala.

Rozhodně nebyl prostor se-
známit nás během hodiny s obsa-
hem celé knihy a všemi výpravami. 
Tou vybranou se stal výšlap na Říp. 
Petr nám však nesdělil pouze, že pro-
šel body A, B, C, které od sebe byly 
vzdáleny x, y, z kilometrů. Na zákla-
dě fotografií, nám ukázal, že se při 

svých cestách snaží všímat si okolí, a to nejen přírody, ale i lidí, 
které cestou potká. I když jich není mnoho, občas se stane, že 
narazí na někoho, s kým se rád dá do řeči. Během několika dní na 
cestách mu i příroda ukáže mnoho svých tváří a je skvělé, že je 
člověk dokáže vnímat.

Beseda pojednávala hlavně o cestě na Říp, ale v knize na-
jdete zápisky z různých cest, například do Staré Turé, na Praděd, 
na Králický Sněžník anebo třeba na zmíněný Konec světa.

Ivana Kincová

bESEDA PřIbLÍžILA žIVOTNÍ OSUDY RODINY MITTROwSkýCh

Z NEDVĚDICE TAké NA kONEC SVĚTA

Petr Vejrosta

Z Nedvědice 
také na Konec světa

Osychám.
Procházím českou krajinou.
Je trochu zvlněná zde kolem Labe.
Prahu nevidím. 
Ale jsou tam
Olšanské hřbitovy.
Jana Wericha a Jiřího Voskovce
doprovází Jaroslav Ježek.
Tmavomodrý svět.
Nedaleko jsou Kralupy,
Seifertovy verše vždycky pohladí.
Slunko už svítí naplno,
září na cesty, stromy i chalupy,
mou duši určitě dobře naladí.
Osychám.
K Mělníku a dále
k Řípu mířím.
Už suchý jsem,
nikoli však Jiří.

P
E

T
R

  V
E

JR
O

S
TA

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
Z

  N
E

D
V
Ě

D
IC

E 
 T

A
K

É 
 N

A
  K

O
N

E
C

  S
V
Ě

TA

Kristýna Čermáková a Jiří Šmíd
Foto: Antonín Špaček 

Foto: Antonín Špaček

Obálka knihy Petra Vejrosty   
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Na počátku dvacátého 
století prodělalo městečko 
Nedvědice nebývalý rozvoj. 
Ve srovnání s okolními měs-
tečky, jako byl Doubravník 
nebo Štěpánov, ale i s měs-
ty Tišnovem a Bystřicí se 
za tři desetiletí zvětšil počet 
obyvatel Nedvědice praktic-
ky několikanásobně. Počet 
domů v roce 1899 byl 95, 
v roce 1935 již rovných 220. 
Příčinou tohoto rozvoje byla 
především výstavba moderní 
textilní továrny Otto Kuhna. 
Slova doubravnického kro-
nikáře Leopolda Mazáče jsou 
asi nejvýstižnější: „Když se 
Otto Kuhn v roce 1900 do-
hodl s nedvědickou radnicí 
o výstavbě textilní továrny 
na místě starého Svobodova 
mlýna, byl tím postaven za-
čátek rozkvětu Nedvědice. 
Založením továrny začal příliv obyvatelstva. Pan továrník začal 
stavět dělnické domky, při dostatečném počtu dětí byla v roce 
1912 zřízena měšťanská škola. Při pozdější parcelaci dvora v Kle-
čanech byl dostatek stavebních míst, nastal stavební ruch, oby-
vatel dále přibývalo. Doubravník, který byl původně určen jako 
ekonomické a správní centrum celého panství pernštejnského, se 
dostal na vedlejší kolej a ve vzrůstu za Nedvědicí zaostával.“

Druhým impulzem tehdejšího rozvoje Nedvědice byla 
stavba železniční trati z Tišnova do Německého (dnes Havlíčko-
va) Brodu v letech 1903 - 1905. Nedvědice měla již v projektu 
největší nádraží mezi Tišnovem a Bystřicí. Navíc zde figurovala 
varianta postavení železnice z Nedvědice do Jimramova a Poličky 
podél řeky Svratky, čímž by se Nedvědice stala železniční křižo-
vatkou. Současně by byl vyřešen vážný dopravní problém, kterým 
bylo zásobování a následně expedice výrobků Železáren hraběte 
Mittrowského ve Štěpánově. K tomu přistupoval i požadavek pře-
pravy grafitu z Tuhových dolů A. Weypustka ve Velkém Tresném 
u Rovečného.

Třetím impulzem byl rozvoj kamenické výroby, především 
těžba a zpracování v té době 
velmi populárního mramoru 
jak stavebního, tak dekorativní-
ho a uměleckého. Rozvíjela se 
těžba v několika lomech a bylo 
potřeba najednou větší počty 
kameníků i pomocných pracov-
níků. Železnice umožnila po 
dokončení zpracování přepravu 
i velkých opracovaných i suro-
vých mramorových bloků nejen 
do Brna, ale i do Vídně, Prahy 
a řady dalších míst.

Mnohým starousedlí-
kům zvyklým na klid a staré 
pořádky se rozvoj příliš nelíbil. 
Starostou městečka Nedvědice 

byl v letech 1900 - 1918 Jan Míček. Byl bezesporu mimořádnou 
osobností, která se dokázala dobře orientovat ve složitých pod-
mínkách pomalu, ale jistě končící Rakousko-Uherské monarchie. 
Jan Míček se navíc dokázal obklopit schopnými a podnikavými 
lidmi. Již v roce jeho nástupu do funkce starosty začíná spolu-
práce se stavitelem a architektem Jaroslavem Hutařem z Bystřice. 
Když stavitel Jaroslav Hutař přichází do Nedvědice, je mu teprve 
třiadvacet roků. Přesto dostává první náročnou zakázku, kterou 
je přestavba malého domu č. p. 30 na městečku na dvoupatrový 
hotel, restauraci a řeznictví právě pro starostu Jana Míčka. Postup-
ně si buduje Jaroslav Hutař v Nedvědici velkou stavební firmu. 
Zakázky přicházejí jedna za druhou. Podle projektu Ing. Vladimí-
ra Fischera staví v letech 1905 - 1907 pro majitele textilky Otto 
Kuhna dělnickou kolonii pětadvaceti obytných domků známých 
jako „Domky“. Současně v roce 1906 staví vilu pro bratry Ven-
dolské při silnici k Pernštejnu. V témže roce staví vilu „Vatra“ č. 
p. 133 nad železničním přejezdem směrem na Tišnov. V následu-
jícím roce dokončuje vlastní vilu č. p. 136 nad nádražím, která je 
první stavbou budoucí Nové čtvrti. Následuje dům pro pernštejn-

ského hostinského Jana Čermá-
ka č. p. 139, postavený v roce 
1911 podle Hutařova projektu. 
Velkou zakázkou je přístavba 
školy uskutečněná v letech 1912 
- 1913 podle projektu Ing. Vla-
dimíra Fischera.

Po ukončení První svě-
tové války a následujících eko-
nomicky složitých let po vzniku 
republiky začíná se stavbami 
domů na Nové čtvrti. Jako prv-
ní je dokončen v letech 1921 – 
1922 dům pana Jízdného č. p. 
161. Velmi zajímavou stavbou je 
hrádek na skále u Doubravníka, 
který nechal v roce 1922 posta-

MUž, kTERý ZMĚNIL TVÁř NEDVĚDICE

Dům stavitele J. Hutaře
Archiv Jiřího Šmída

Tabule z domu J. Hutaře
Archiv Jiřího Šmída



9

vit MUDr. Karel Zitko, spisovatel, státní ředitel a lékař z Prahy. 
Na pravém pilíři vstupní brány je dosud uvedeno: „Vystavěl L. P. 
1922 Jaroslav Hutař, architekt a stavitel z Nedvědic“. Škoda, že 
dřevěný romantický objekt 20. července 1957 vyhořel.

Farní kostel sv. Petra a Pavla ve Štěpánově přestavovala 
firma Jaroslava Hutaře po ničivém požáru z roku 1917. Přestavba 
dle projektu Ing. arch. Miloslava Kopřivy, uskutečněná v letech 
1923 – 1924, má některé charakteristické kubistické prvky. Kostel 
je některými odborníky považován za jedinou kubistickou stavbu 
na Bystřicku.

Pro ředitele školy a starostu městečka Nedvědice Ladislava 
Veselského postavil v roce 1926 na Nové čtvrti dům č. 162, poté 
následovaly další domy a vily v této moderně uspořádané čtvrti. 
Většinu domů také Jaroslav Hutař projektoval. Podle projektu Ing. 
arch. Miloslava Kopřivy postavil v letech 1926 – 1928 sokolovnu 
v Nedvědici, na svoji dobu velmi dobře řešenou stavbu. O kvalitě 
stavebních prací vypovídají desítky let, kdy byla stavba využívána 
bez potřeby oprav většího rozsahu. Pro přítele Hotárka postavil 
v letech 1932 – 1933 hotel Hotárek, dnes restaurace Pod Pernštej-
nem, který byl od roku 1952 do roku 1990 zdravotním střediskem. 
Pro Aloise Zámečníka, majitele hotelu U Nádraží, postavil v roce 
1932 vilu Anička, č. p. 203. Vila byla stavěna jako poštovní úřad 
a jméno je podle poštmistrové - paní Anny Zámečníkové.

Pro katolický spolek vedený d. p. katechetou Jaroslavem 
Moravcem postavil v Nedvědici společenský dům „Orlovnu“ do-
končenou v roce 1933. Později zde byla turistická ubytovna a ná-
sledně rekreační středisko n. p. MEZ Brno. V roce 1939 objednává 
u firmy Jaroslava Hutaře majitel textilní továrny v Nedvědici Mo-
ritz Hansel velkou opravu a modernizaci splavu na řece Svratce.

Jistě bylo touto firmou postaveno domů více, stejně jako 
průmyslových objektů. Patří k nim i stavba a přístavba továrny 
„Radiomotor“ Grünwald, Kutta, Opatřil a spol. - dnešní MEZ, a.s., 
stavěná v několika etapách. K jeho stavbám patří i přestavba domu 
starosty Jana Míčka z bývalé pošty na městečku č. p. 43, stejně jako 
velmi zdařilá přestavba Obecní záložny, dříve spořitelny č. p. 49.

Na schůzi Místního národního výboru Nedvědice bylo 
27. 8. 1947 odhlasováno, aby stavba čtyř bytových jednotek 
u radnice byla zadána sdruženým firmám stavitel Jaroslav Hutař 
v Nedvědici a Jaroslav Ryzí, zednický mistr v Nedvědici za obnos 
1.551.025,90 Kč. To je poslední nalezený doklad o činnosti stavi-
tele Jaroslava Hutaře a jeho firmy v Nedvědici.

Podíváme-li se na tento jistě neúplný seznam staveb a pře-

staveb firmy Jaroslava Hutaře, kde v mnoha přípa-
dech je současně architektem, uvědomíme si, že jeho 
dílo dalo celému městečku novou tvář. Mnohé dříve 
přízemní domky tísnící se podle prašných cest měs-
tečka jsou v průběhu krátké doby rozvoje Nedvědice 
nahrazovány na svoji dobu moderními objekty. Vět-
šina z nich si zachovala svoji podobu až do dnešních 
dnů. To dokazuje nadčasovost, se kterou Jaroslav 
Hutař projektoval a realizoval své stavby.

Kdo vlastně byl tento dnes trochu zapome-
nutý stavitel? Jaroslav Hutař se narodil 12. července 
1877 v Bystřici nad Pernštejnem, tedy před 135 lety. 
Jeho otcem byl Josef Hutař, matkou Marie Hutařová, 
rozená Doležalová. Manželkou byla Marie Hutařo-
vá, rozená Vašíčková z Rodkova.

Jak již bylo zmíněno, jeho práce pro staros-
tu Jana Míčka začínají již v roce 1900. To však do 
Nedvědice dojíždí z Bystřice. Manželku si přivádí 
do Nedvědice a stávají se jejími občany až 1. května 
1908, kdy byli zapsáni na č. p. 136. Tehdy byla zřej-

mě kolaudována jejich vila nad nádražím.
Jaroslav Hutař se hned po příchodu do Nedvědice zapojil 

do veřejného dění, a to nejen jako podnikatel. Již v říjnu 1909 
se stává spoluzakládajícím členem TJ SOKOL Nedvědice. Jeho 
jméno figuruje v mnoha obecních spisech v souvislosti s koncepcí 
výstavby městečka a po skončení I. světové války je zvolen ná-
městkem starosty městečka Nedvědice.

Stavitel a architekt Jaroslav Hutař byl osobností, jakých 
bylo v Nedvědici jen velmi málo. Jeho obětavá práce na stavbách 
i ve veřejném životě ale zůstala zachována. Mějme k jeho přínosu 
Nedvědici úctu a važme si jej. Většina městeček i měst nemělo 
to štěstí, aby v pravou chvíli přišla a pro veřejné blaho pracovala 
taková osobnost.

Jiří Šmíd

Hotel U Vápeníků
Archiv Antonína Špačka

Kostel ve Štěpánově krátce po vysvěcení 
16. 11. 1924 – chybí věžní hodiny a sousoší 
sv. Petra a Pavla, které byly instalovány později
Archiv Antonína Špačka  
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A rozhodně ne ledajaká! Vypravil se na ni z Nedvědice celý 
autobus. Ptáte se kam? Do hlediště Městského divadla Brno.

V pátek 28. září 2012 se totiž uskutečnil další z řady zájez-
dů za kulturou. Tentokrát byla vybrána komedie britského autora 

Robina Hawdona Dokonalá svatba. Více jak dvouhodinová smršť 
vtipů, kdy jeden střídá druhý a divák se nestačí ani nadechovat.

Svatba má být jedinečným dnem zejména pro snoubence. 
Někdy se však i precizně naplánovaná veselka může zvrtnout. Do 
jisté míry může poklidný průběh svatby zkomplikovat ženichovo 
loučení se svobodou. Ráno se totiž probudí vedle úplně cizí ženy 
a vůbec si nepamatuje, co se dělo. A to se někdy opravdu špatně 
vysvětluje! Navíc se v průběhu děje dozvídáme spolu s překvape-
ným ženichem, že ona slečna je novou přítelkyní jeho nejlepšího 
kamaráda – svědka…

Ti, co na svatbu vyrazili, mi jistě dají za pravdu, že přijet na 
ni bez kapesníku byla chyba (a nebyly to slzy dojetí). Snad každý 
měl možnost zažít, jaké to je, když břicho bolí od smíchu.

V hlavních rolích jsme měli možnost vidět Milana Němce, 
Petra Štěpána, Hanu Holišovou, Lenku Janíkovou a Lucii Zed-
níčkovou.

Další zájezd na divadelní představení je plánován na měsíc 
únor příštího roku.

Kristýna Čermáková

Už potřetí se v polovině listopadu změnila nedvědická so-
kolovna v tržiště.

Mezi více jak dvaceti stánky procházeli, okukovali, na-
kupovali nebo jen tak nasávali předvánoční atmosféru spokojení 
návštěvníci. Bylo jich za dva dny téměř 1500… Letos je na před-
vánoční jarmark vedle plakátů, místního teletextu, rozhlasu a in-
ternetových stránek pozvalo také vysílání některých brněnských 
rozhlasových stanic.

Kdo přišel v sobotu 17. listopadu 2012 po obědě, poslechl 
si navíc písně v podání pěveckého sboru Labyrint při ZŠ Štěpá-
nov nad Svratkou.

Co všechno nabízely jednotlivé obchůdky? Sladké cukroví 
(včetně voňavých perníčků u vstupu, které tu byly jen tak, na při-
vítanou), chutné uzeniny, zdravé včelí produkty a především řadu 
těch opravdových dárečků, které potěší…

„Jsme tu podruhé a doufáme, že ne naposledy“, říká jeden 
z řady zápisů v pamětní knize. Jarmark se konal už potřetí (vážený 
návštěvník jednou chyběl!) a také doufám, že budou následovat další.

Poděkování za dva pěkné dny patří Místní organizaci Čes-

kého svazu zahrádkářů v Nedvědici, které se daří i v dnešní době 
udržovat tradici spolkové činnosti.

Petr Čermák

Ochotnická představení navštěvuji velmi ráda, a to nejen 
proto, že mnohdy nemusím ani opustit Nedvědici, a přesto se mi 
nabízí možnost zpestřit si den, ale především proto, že se mi snad 
ještě nestalo, aby z ochotnického divadla nešlo nadšení a dobrá 
nálada až mezi diváky. Nejinak tomu bylo také v případě ochot-
nického spolku ze Štěpánova nad Svratkou, který do Nedvědice 
zavítal v neděli 21. října 2012 a v podvečer nás svým příběhem 
Štěpánovské strašidelné putování aneb strašidla z Cumberku při-
vedl do pohádkové říše.

Všichni návštěvníci místní sokolovny byli svědky výpravy 
Vodnice, Ohnice, Hejkalky a Větrnice. Ty na své cestě za dobro-
družstvím navštívily Ohňovou zemi, Vodní království a také Vě-
trnou říši. Všude měly možnost seznámit se s obyvateli a ještě se 
jim podařilo být pro bytosti, které potkaly, užitečné. Stále jim však 
chybělo to pravé dobrodružství, proto jejich kroky směřovaly až 
do Světa lidí. Obávala jsem se, že zde narazí na zlé lidi a nebu-

dou se stačit divit. Hlavní hrdinky však narazily jen na nerudného 
dědka, který je skutečně natolik odradil, že hned druhý den měly 
v plánu Svět lidí opustit. Shodou náhod však cestovatelky zjistily, 
že za vším stojí tři Poletuchy a podařilo se jim zbavit je jejich 
kouzel. Z protivného dědka se rázem stal milý dědeček, u kterého 
našly všechny čtyři útočiště.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o pohádku, bylo osazen-
stvo sokolovny tvořeno zejména dětmi a jejich rodiči. Přesto si ne-
myslím, že nikdo jiný toto představení nemohl ocenit. Osobně mě 
překvapilo, že návštěvníků bylo spíše málo. Obvykle musíme za 
divadelním představením někam cestovat, a vím, že místní jezdí. 
Proto mě překvapilo, že když divadelníci přijeli za námi, málokdo 
si na ně udělal čas. Naštěstí naše návštěvnost štěpánovské ochot-
níky neodradila, neboť hráli jako pro plný sál, a pokud si připraví 
příští rok další představení, opět nás s ním navštíví.

Ivana Kincová

SVATbA TO bYLA DOkONALÁ

kRÁSNÁ VýSTAVA PLNÁ VůNĚ

VYSTOUPENÍ OChOTNÍků V NEDVĚDICI

Foto: internetové stránky MD Brno

Foto: Ivona Doubková



11

Vážení přátelé!
Mnozí z nás denně chodí kolem historického objektu městy-

se Nedvědice - kostela sv. Kunhuty. Zdá se nám, že po stránce sta-
vební vypadá kostel dobře, že je velmi zachovalý. Avšak zdání často 
klame. Právě ta místa, kam mnozí z nás nepřijdou, nás přesvědčují 
o tom, že ne všechno, co z venku vypadá dobře, je uvnitř v pořádku.

Jedná se o zakončení věže - báně, která je v havarijním sta-
vu. Nejvíce poškozené jsou zvláště dřevěné prvky báně - krovy 
a bednění a také plechový plášť, který není schopen udržet velmi 
narušenou dřevěnou výplň.

Již při natírání báně věže v roce 1999 bylo konstatová-
no, že dřevěná hmota báně je z velké části napadena červotočem 
a také oplechování je značně poškozeno.

V roce 2011 po poradě se zástupci farnosti bylo rozhodnu-
to co nejdříve začít s rekonstrukcí věže. Byli pozváni odborníci, 
kteří se zabývají rekonstrukcí střech a věží památkových objektů, 
odborníci z památkového ústavu a dalších státních institucí, kteří 
konstatovali, že je nutné učinit výměnu krovů, bednění a oplecho-
vání báně v co nejkratší době. Také byla stanovena přibližná cena 
oprav - cca 1,5 mil. Kč. Jde o velký finanční obnos, který není 
farnost sama schopna zajistit.

Na počátku roku 2012 se uskutečnilo výběrové řízení, kte-
rého se zúčastnilo několik firem. Výběrová komise vybrala pro 
realizaci rekonstrukce 1. slezskou z Brna, která nabídla nejpřija-
telnější cenu opravy 1,4 mil. Kč. Zároveň byly podány žádosti na 
různé instituce o finanční příspěvek na uvedenou opravu.

Ministerstvo kultury nám poskytlo dotaci na opravu 
150.000,- Kč. Jihomoravský kraj přislíbil dotaci 200.000,- Kč. 
Městys Nedvědice poskytl dotaci 50.000,- Kč. Farnost Nedvědice 
poskytla hotovost ve výši 200.000,- Kč. Celkem bylo možno pou-
žít na opravu finanční prostředky cca 600.000,- Kč.

To byl dobrý počin pro zahájení rekonstrukce věže kostela. 
Oprava je zatím rozdělena na dvě etapy. První etapa začala letos 
na konci října. Druhá etapa bude pokračovat v příštím roce 2013 
podle dostupnosti finančních prostředků. Protože farnost sama ne-
bude schopna dokončit opravu z vlastních prostředků, bude nutné 
opět požádat o příspěvek k dokončení oprav.

V této souvislosti mi dovolte obrátit se s prosbou o příspě-
vek na Vás na všechny, kterým není lhostejné, jak bude vypadat 
významná církevní památka do budoucna. Vždyť nejde jen o sa-
krální stavbu a prostor pro konání bohoslužeb, kde se pravidelně 
scházejí věřící, ale jde o prostor, ve kterém se konají také společen-
ské akce - koncerty, přístupný pro všechny lidi - místní i z okolí.

Nejen pravidelné sbírky v kostele jistě značnou měrou při-

spějí k pokračování a k zdárnému dokončení díla, ale také jistě 
velmi pomůže i příspěvek každého jednotlivého dárce, institucí 
i firem dle vlastního uvážení.

Pokud by chtěl někdo poslat finanční dar na opravu věže - báně 
kostela, uvádím číslo účtu farnosti 1623618389/0800. Lze si také po-
žádat o potvrzení na poskytnutí finančního daru, ať již jako jednotli-
vec či firma, a tento dar je možné započítat do odpočtu základu daně.

Chci tímto poděkovat vedení městyse Nedvědice za mož-
nost vyjádření se k záměru rekonstrukce věže kostela v místním 
Zpravodaji. Předem děkuji za každý finanční příspěvek a pevně 
doufám, že společným úsilím nás všech a všech lidí dobré vůle 
se nám všem podaří dokončit tuto náročnou opravu věže kostela.

P. Zdeněk Chylík, farář v Nedvědici

OPRAVA VĚžE kOSTELA

Foto: Antonín Špaček

Foto: Antonín ŠpačekFoto: Antonín Špaček
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Pro hrad Pernštejn začal Pernštejnský rok slavnostní sal-
vou z děl, která otevřela novou návštěvnickou sezónu 31. března 
2012, jak o tom informovalo i živé vysílání Českého rozhlasu Vý-
lety s Dvojkou. Většina víkendů byla zaplněna drobnými akcemi, 
jejichž cílem bylo zaujmout především malé návštěvníky i jejich 
rodiče formou aktivní účasti a zajímavého zážitku. Velikonoční 
tématiku vystřídal interaktivní program „Jak se žilo za Pernštej-
nů aneb Jak se vařilo a jedlo“, který začínal vykřesáním jiskry 
pomocí křesadla a končil vlastnoruční výrobou chlebové placky 
a jejím upečením v černé kuchyni. Program se dočkal několika 
repríz v dalších měsících.

V průběhu měsíce května odhalila svá tajemství hradní 
kaple Obrácení sv. Pavla s freskovou výmalbou F. I. Ecksteina 
a představila poprvé veřejnosti ucelený soubor všech dochova-
ných liturgických předmětů a textilií z 18. a 19. století. Zvláštní 
pozornost byla věnována Polyxeně z Pernštejna a historii Pražské-
ho Jezulátka, jehož terakotová kopie je součástí vybavení kaple.

O víkendu 26. – 27. května jsme si připomenuli 415. vý-
ročí použití důmyslného pyrotechnického zařízení zvaného pern-
štejnská petarda a rovněž osobnost Jana III. z Pernštejna, jemuž 
se přičítá účinné užívání petard při dobývání měst a pevností. Na 
Pernštejně proběhla volná rekonstrukce dobytí Turky obsazeného 
uherského města Tata, diváci si mohli prohlédnout palné zbraně 
i nákresy petardy a dozvědět se množství doplňujících informací.

„Jak se žilo za Pernštejnů aneb Kdo si hraje, nezlobí“ 
byl interaktivní program pro děti v prvním červnovém víkendu. 
Střelbu z luku nebo souboj s kvintánou si mohly děti vyzkoušet 
i o prázdninách. Pro rezervované školní výlety byl připraven šes-
tihodinový interaktivní program „Jak se žilo za Pernštejnů aneb 
Jeden den ve středověku“, vhodný pro žáky 6. a 7. tříd. Víkend 
pod názvem Květiny všední i slavnostní nabídl přednášky floristy 
Slávka Rabušice s ukázkami tvorby květinových aranžmá v minu-
losti, zakončené ochutnávkou květinových delikates.

Do projektu Pernštejnský rok se zapojil i mezinárodní 
hudební festival Concentus Moraviae vystoupením pražského 
barokního orchestru Collegium 1704, které se konalo 25. červ-
na v Rytířském sále. Při tomto koncertu bylo poprvé využito 200 
židlí, zakoupených z výtěžku akce Židle pro Pernštejn. Jednalo se 
o dobrovolný příspěvek v rámci vstupného na koncerty festivalu, 
tedy dražší vstupenku, za který se měly nakoupit židle, umožňu-
jící bezproblémové pořádání koncertů i jiných kulturních akcí na 
hradě Pernštejně.

Nejnavštěvovanější atrakcí roku byly již tradičně Slavnosti 
Pernštejnského panství, historické slavnosti regionálního význa-
mu, kterých se kromě obce Nedvědice a hradu Pernštejna s nabíd-
kou bohatého programu účastní okolní obce obou zde sousedících 
krajů zpřístupněním kostelů, výstavami apod. Na Pernštejně ožila 
hradní nádvoří šermíři, řemeslníky, kupci, kejklíři, tanečnicemi, 
sokolníky, střelbou i dobovou hudbou. Největší pozornost diváků 
vždy přitáhl jezdecký turnaj k poctě Viléma II. z Pernštejna, vel-
kolepá přehlídka mužů v brnění na koních s čabrakami, kteří na 
žlutém písku kolbiště s erby a vlajkami lámou dřevce v nelítost-
ných soubojích o přízeň krásných paní a potlesk publika. Letošní 
11. ročník Slavností proběhl ve dnech 5. – 8. července, v době 
největších veder a následné podvečerní ničivé bouře, ale přesto 
byl účastníky i médii vysoce hodnocen a stal se důstojnou součástí 
Pernštejnského roku. Slavnosti navštívilo přes 7 tisíc diváků.

V průběhu prázdnin si mohli návštěvníci ve velkém sále 
sýpky prohlédnout výstavu s názvem Pernštejn – král krajiny hra-
dů. Mottem výstavy byla slova Jana z Pernštejna, zvaného Boha-
tý: „… Pernštejna nikdy, aby prodán byl, nedopúštějte, nýbrž ať 

PERNšTEJNSký ROk NA hRADĚ PERNšTEJNĚ

Slavnosti Pernštejnského panství 2012
Foto: Antonín Špaček

Pernštejn - král krajiny hradů
Foto: Antonín Špaček

Podzim na Pernštejně 2012
Foto: Antonín Špaček
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se na Pernštejně vždy staví. Nebude-li se jmíti co na něm stavěti, 
nechť se něco boří a zase staví.“ Právě zachycení proměn hradu 
v průběhu času, ale zároveň zasazení jeho vývoje stavebního i his-
torického do souvislosti s ostatními objekty, které Pernštejnové 
budovali, upravovali nebo na kterých prostě jen zanechali svou 
stopu, bylo cílem této výstavy, která místo strohých architekto-
nických rozborů nabídla neškoleným návštěvníkům srozumitelné 
trojrozměrné modely hradu v klíčových údobích jeho rozvoje, 

nebo ideální kresebné rekonstrukce hradu jak z ptačí, tak „žabí“ 
perspektivy. Poslední zmíněné bylo možné zároveň konfrontovat 
s fotografiemi současného stavu.

Modely jsou dílem Zdeňka Brachtla, kresebné rekonstruk-
ce hradů a mapy vytvořil Ing. arch. Pavel Šimeček, a tak mohli 
návštěvníci porovnat i odchylky v názorech obou autorů a účast-
nit se tak v malém poutavé diskuze o vývoji a podobách hradu. 
V trojrozměrné podobě si mohli návštěvníci prohlédnout hrady 
Zubštejn, Veveří, Helfštejn, Kunětickou horu a Potštejn. Další 
významné pernštejnské stavby či sídla byly představeny formou 
kresebných rekonstrukcí. Výstavu doplnily mramorové a pískov-
cové architektonické články, část renesančního malovaného dře-
věného záklopového stropu, okované pernštejnské dveře, na hradě 
nalezené kachle, dřevěné rameno stavebního jeřábu a kamenické 
nástroje používané při opracovávání mramoru. Dlužno říci, že se 
výstava, buď celá, nebo v mírně redukované podobě, stane stálou 
součástí prohlídky hradu a bude dle možností či invence doplňo-
vána.

Na začátku září netradičně připomenula Pernštejny i Česká 
televize kulinářskou výpravou na hrad Pernštejn v pořadu Kluci 
v akci, kde zazněla i pozvánka na Podzim na Pernštejně. V druhé 

polovině září v rámci Podzimu na Pernštejně každoročně ožívají 
strohé interiéry hradu unikátními vazbami z květů a plodů podzi-
mu. Tak pomíjivé kouzlo křehké krásy květin na chvíli pomůže 
vrátit čas a vdechne život mezi studené zdi nedobytného hradu. 
Letošní 13. ročník měl podtitul Pocta Pernštejnům a jedinečnost 
instalace byla podtržena některými exponáty z pražské výstavy 
Pernštejnové a jejich doba (restaurovaný obraz Eusebie Frebonie, 
kopie šatů Polyxeny z Pernštejna, ubrusu a stolního nádobí ze 
skla i majoliky a další). Výzdoba k poctě stavitelům hradu byla 
dílem šikovných rukou a skvělých nápadů odborníků v oboru his-
torických květinových aranžmá, zejména kolegů z moravských 
i českých zámků a odborných pracovníků NPÚ. O víkendech si 
návštěvníci mohli prohlídku vyzdobených interiérů zpestřit do-
provodným programem (komentované prohlídky, přednášky, 
výstava fotografií, historické tance) a v černé kuchyni ochutnat 
svítek s mandlemi, hovězí po Uhersku či některý z dalších pokrmů 
připravených podle receptů z 15. a 16. století.

Mimořádnou událostí bylo uvedení fragmentu opery Die 
Burgfrau - Bílá paní Pernštejnská v neděli 23. září 2012 ve vel-
kém sále hradní sýpky. Zpěvohru na motivy pernštejnské pověsti 
zkomponoval v roce 1827 Antonín Emil Titl, pernštejnský rodák, 
skladatel, kapelník a pozdější dirigent vídeňského Dvorního di-
vadla, autorem libreta byl jeho přítel Antonín Boček, pozdější 
moravský zemský archivář. Kostýmovanou reprízu po 180 letech 
si nadšení diváci užili v provedení Orchestru N. Kyjovského, ko-
morního sboru Alter Ego a hostů.

V letošním roce byl Pernštejn mimořádně vyhledáván 
filmaři. Natáčela se zde norská pohádka Vánoční hvězda, česká 
pohádka Šťastný smolař, seriál Borgiové, ruské zpracování Tří 
mušketýrů a francouzský remake legendární série Angelika. Na-
táčení mnohdy znamenalo uzavření hradu pro veřejnost, přesto jej 
navštívilo více než 73 tisíc návštěvníků.

Pernštejnský rok byl zahájen výstřely z děl a stejně tak byl 
i ukončen na konci víkendu 8. – 9. prosince, kdy se s návštěvníky 
rozloučil akcí Vánoce na sýpce.

Eva Škrabalová

Účinkující z opery Bílá paní Pernštejnská
Foto: Karel Skalník

Slavnosti Pernštejnského panství 2012
Foto: Antonín Špaček ml.

Plakát k prvnímu uvedení Bílé paní Pernštejnské 28. 5. 1832
Archiv Jana Pulkrábka



14

Metoda kineziotapingu (kineziologického tejpování) byla 
vyvinuta v 70. letech 20. století chiropraktikem a kineziologem 
Kenzo Kasem. Po několikaletém studiu v USA si otevřel chiro-
praktickou kliniku v Tokiu. Ve své praxi experimentoval s nejrůz-
nějšími typy tapingu a druhy tejpovacích pásek. Výsledkem jeho 
práce jsou dnešní elastické tejpovací pásky. Během následujících 
let se kineziotaping rozšířil do celého světa.

Dnes se kineziotaping používá jako svalová technika. Sva-
lová technika je nalepování elastických pásek s pružností odpoví-
dající lidské kůži, kdy páska zvlní pokožku a tím umožní zvýšený 
trvalý průtok krve i lymfy. Prodlužuje se tak uvolnění svalů, úči-
nek lymfodrenáží i masáží. Je to technika na stabilizaci jednotli-
vých vazů, přechodových částí páteře. Tato technika normalizuje 
svalové napětí. Lymfatická technika zamezuje opakované tvorbě 
lymfedémů (otoků). Zvýšením průtoku lymfy odvádí toxiny z po-
vrchových tkání. Technika mechanické korekce je, že odlehčením 
zlepšujeme postavení svalů, kloubů a kostí po úraze nebo při spor-
tovním výkonu. Například při tenisu se tejpováním ramenního 
kloubu dosahuje nebývalé funkčnosti, pohyblivosti a odstranění 
akutních i chronických bolestí.
Uplatnění kineziotapingu je:
 - při bolestech páteře, kloubů, svalů a šlach
 - při sportu
 - prodlužuje účinek masáží
 - vyrovnává nesprávné držení těla
 - zlepšuje průtok krve a lymfy
 - stabilizuje uvolněné blokády
 - po úrazech, rekonvalescenci a rehabilitaci

Tejpování při poúrazových nebo pooperačních stavech 
pohybového aparátu umožňuje rychlejší návrat k co nejplnější 
pohybové aktivitě, ale stupeň možného nebo postupného zatížení 
rehabilitované tělesné partie by měl určit lékař či fyzioterapeut-
-specialista. V zásadě je vhodné použít tejpování vždy tam, kde se 
dříve používalo elastické bandážování.

Na rozdíl od klasických tejpů, které slouží k omezení či úpl-
né nehybnosti pohybu, jsou tyto pružné tejpy z hlediska zdravotní-
ho mnohem lepší a účinnější. Tejpy jsou na bavlněné bázi a lepidlo 
používané při výrobě je naprosto antialergenní. Vydrží několik dní.

Na závěr lze říci že kineziotaping zmírňuje bolesti, podpo-
ruje svaly v pohybu, uvolňuje nahromaděnou lymfatickou teku-
tinu, koriguje osovost kloubů, napomáhá při uvádění svalu nebo 
kloubu do správné polohy pro rehabilitaci, pomáhá slabým sva-
lům tím, že je uvádí do normální polohy, zlepšuje kinestetické(po-
hybové) povědomí postoje a osovosti.

Tato metoda velmi dobře doplňuje ostatní léčebné reha-
bilitační procedury při léčbě chorob pohybového aparátu, a pro-
to i naše zdravotnické zařízení, LÉČEBNÁ REHABILITACE 
V NEDVĚDICI, tuto metodu nabízí.

Radek Nedoma

15. září v 23:51 h k požáru rodinného domu v Drahoníně. Použita 
TATRA a AVIA, zasahovalo 8 členů.

18. září ve 3 h k požáru přístřešku u rodinného domu ve Štěpáno-
vě. Použita TATRA a AVIA, zasahovalo 7 členů

23. září ve 14:45 h k požáru osobního auta mezi Skoroticemi 
a Křížovicemi, použita TATRA a AVIA, zasahovalo 7 členů

10. října ve 20 h k požáru v objektu bývalé firmy FOTEX. Použita 
TATRA, zasahovalo 8 členů. Požár byl ohlášen pozorným ned-
vědickým občanem naštěstí ve svém počátku. Následky požáru 
mohly být při pozdějším ohlášení velké.

30. - 31. října zajišťoval Sbor dobrovolných hasičů filmování na 
hradě Pernštejně. Použita TATRA, nasazeni 3 členové.

28. listopadu v 15:54 h výjezd na aplikační cvičení organizované 
Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje v Borači. 
Použita TATRA, zasahovali 4 členové.

30. listopadu v 18 h výjezd k začínajícímu lesnímu požáru na Her-
šince. Použita TATRA, zasahovalo 7 členů. Do prostoru, kde se 
pálí dřevní odpad po odstraňování následků lesní kalamity, vyjeli 
hasiči několikrát.

Jiří Šmíd

CO JE kINESIO-TAPINg? VýJEZDY NEDVĚDICkýCh hASIČů 
V ObDObÍ ZÁřÍ - LISTOPAD 2012

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 %).

Děkujeme všech našim čtenářům za přízeň, kterou nám 
v roce 2012 věnovali. Zároveň děkujeme i všem našim dopisova-
telům a spolupracovníkům, bez nichž by nebylo možné Zpravo-
daj vytvářet.

Přejeme Vám klidné a pohodové prožití vánočních svátků 
v kruhu svých nejbližších a do nového roku hodně zdraví, štěstí 
a spokojenosti.

A nezapomeňte – na konci března 2013 vychází nové 
číslo našeho Zpravodaje.

Za redakci – Jiří Šmíd a Antonín Špaček

PODĚkOVÁNÍ

Pohlednice z 20. let 20. stol.          
Archiv Jany Hriadelové
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Sk PERNšTEJN NEDVĚDICE - kOPANÁ

Konečné tabulky jednotlivých družstev po skončení podzimní části soutěžního ročníku 2012 - 2013:
zpracoval: Jiří Mitáš

Muži A - okresní přebor
družstvo vedl a trénoval: Pavel Vejrosta

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Hamry 13 10 1 2 47 : 22 31 (+ 13)
2. Radostín 13 9 2 2 44 : 18 29 (+ 11)
3. Nová Ves B 13 9 0 4 46 : 30 27 (+ 6)
4. Moravec 13 8 2 3 36 : 25 26 (+ 8)
5. Rozsochy 13 7 3 3 25 : 16 24 (+ 3)
6. Rad. Svratka 13 7 1 5 31 : 25 22 (+ 1)
7. Nedvědice 13 6 3 4 25 : 28 21 ( 0)
8. Svratka 13 5 2 6 31 : 32 17 (- 4)
9. O. Bítýška 13 4 4 5 23 : 31 16 (- 5)

10. Bory 13 3 5 5 32 : 32 14 (- 4)
11. Rožná 13 3 1 9 26 : 41 10 (- 5)
12. Ujčov 13 3 4 9 30 : 47 10 (- 8)
13. Bobrová 13 2 2 9 20 : 38 8 (- 13)
14. Rovečné 13 1 1 11 15 : 46 4 (- 21)

Muži b - IV. třída (mužstvo hrálo svá utkání na domácím hřišti v Doubravníku) 
družstvo vedli a trénovali: Antonín Zadražil a Michal havlíček

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. D. Heřmanice 9 9 0 0 30 : 4 27 (+ 12)
2. Strážek 9 5 1 3 41 : 21 16 (+ 4)
3. Měřín C 9 5 0 4 19 : 16 15 (+ 3)
4. Bory B 9 5 0 4 25 : 31 15 ( 0 )
5. Nedvědice B 9 4 2 3 19 : 15 14 (+ 2)
6. Křoví B 9 4 1 4 26 : 33 13 (- 2)
7. Tasov 9 3 1 5 23 : 27 10 (- 2)
8. Březí - Březské 9 3 1 5 15 : 22 10 (- 5)
9. O. Bítýška B 9 2 1 6 21 : 30 7 (- 5)

10. Olší 9 0 3 6 8 : 28 3 (+12)

Dorost - krajská soutěž (ročníky narození 1994 - 1997)
družstvo vedli a trénovali: Pavel Procházka, Martin šikula a Petr Pokorný st.

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Jaroměřice n. R. 13 12 0 1 54 : 14 36 (+ 15)
2. Bystřice n. P. 13 10 0 3 62 : 27 30 (+ 12)
3. Náměšť - Vícenice 13 8 2 3 35 :16 26 (+ 8)
4. Čáslavice - Sádek 13 8 2 3 35 : 20 26 (+ 8)
5. Okříšky 13 7 2 4 43 : 25 23 (+ 2)
6. Mor. Budějovice 13 7 2 4 28 : 27 23 (+ 5)
7. Nedvědice 13 7 2 4 28 : 30 23 (+ 2)
8. Třebelovice 13 4 5 4 37 : 30 17 (- 1)
9. Velká Bíteš 13 4 1 8 25 : 39 13 (- 8)

10. Křížanov 13 4 1 8 18 : 50 13 (- 5)
11. Nová Ves 13 3 1 9 29 : 43 10 (- 11)
12. Šebkovice 13 3 1 9 13 : 35 10 (- 11)
13. Želetava 13 2 2 9 14 : 39 8 (- 10)
14. Hrotovice 13 1 1 11 19 : 45 4 (- 17)
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žáci mladší - krajská soutěž (ročníky narození 2000 a 2001)
družstvo vedli a trénovali: Pavel Juračka a Pavel Vejrosta

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Okříšky 7 6 0 1 42 : 7 18 ( + 6)
2. Přibyslav 7 6 0 1 43 : 9 18 (+ 12)
3. Bystřice n. P. 7 5 1 1 41 : 4 16 (+ 4)
4. Nedvědice 7 4 1 2 25 : 10 13 ( + 1)
5. Budišov - Nárameč 7 2 0 5 16 : 28 6 ( - 6)
6. Radostín 7 2 0 5 13 : 41 6 ( 0 )
7. Náměšť - Vícenice 7 2 0 5 11 : 53 6 ( - 6)
8. Jemnicko 7 0 0 7 7 : 46 0 ( -12)

žáci starší - krajská soutěž (ročníky narození 1998 a 1999)
družstvo vedli a trénovali: Milan Neugebauer a Jaroslav houdek

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Přibyslav 7 7 0 0 48 : 6 21 ( + 15)
2. Budišov - Nárameč 7 6 0 1 41 : 10 18 ( + 6)
3. Náměšť - Vícenice 7 4 0 3 37 : 18 12 ( 0 )
4. Nedvědice 7 4 0 3 26 : 16 12 ( 0 )
5. Bystřice n. P. 7 3 1 3 24 : 30 10 ( - 2 )
6. Jemnicko 7 1 0 6 16 : 53 3 ( - 9 )
7. Radostín 7 0 0 7 5 : 58 0 ( - 6 )

Přípravka starší - okresní přebor, skupina b (ročníky narození 2002 a 2003)
družstvo vedli a trénovali: Jiří Fligl a Antonín Pivovarčík

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Velká Bíteš 8 7 0 1 52 : 12 21 (+ 9)
2. Bory 8 7 0 1 49 : 9 21 (+ 9)
3. Dol. Heřmanice 8 5 0 3 52 : 18 15 ( 0 )
4. Měřín 8 5 0 3 41 : 17 15 (+ 6)
5. Křižanov 8 4 0 4 37 : 15 12 ( 0 )
6. Dolní Rožínka 8 4 0 4 26 : 25 12 ( 0 )
7. Nedvědice 8 3 0 5 32 : 32 9 (- 3)
8. Křoví 8 1 0 7 6 : 52 3 (-12)
9. Ujčov 8 0 0 8 0 :115 0 (- 9)

Přípravka mladší - okresní přebor (ročníky narození 2004, 2005 a 2006)
družstvo vedli a trénovali: Libor Jaroš a Miroslav Jedlička

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Velká Bíteš 7 7 0 0 53 : 10 21 (+ 9)
2. Rožná 7 6 0 1 46 : 16 18 (+ 9)
3. Měřín 7 5 0 2 14 : 12 15 (+ 3)
4. Nedvědice 7 3 0 4 26 : 16 9 (- 3)
5. Osová Bítýška 7 3 0 4 40 : 36 9 ( 0 )
6. Rozsochy 7 2 1 4 24 : 36 7 (- 2)
7. Herálec 7 1 0 6 19 : 61 3 (- 9)
8. Hamry 7 0 1 6 16 : 51 1 (- 8)

Minipřípravka – sehrála několik přátelských utkání (ročníky narození 2007 a mladší)
děti vedli a trénovali: Jiří Litoborský a Radomír hájek


