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VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 4 ROČNÍK 7 PROSINEC 2013

Vážení spoluobčané,
rok 2013 se přiblížil ke svému konci a stejně jako v letech 

minulých se Vám i letos do domácností krátce před vánočními 
svátky dostává čtvrté číslo našeho Zpravodaje. Závěr každého 
roku je vždy možností pro zhodnocení uplynulého období. Mys-
lím, že mohu s klidným svědomím říci, že rok 2013 byl z pohledu 
obecních záležitostí opět rokem úspěšným. S výjimkou opravy 
místní komunikace za mateřskou školou se sice v obci neodehrá-
valy žádné velké stavební akce, o to usilovnější byla projektová 
příprava několika projektů. Za úspěšný považuji právě končící rok 
2013 i přesto, že se nám nepodařilo uskutečnit některé naplánova-
né práce a záměry a některé se nám nedaří uskutečnit dlouhodobě.

V minulém čísle Zpravodaje jsem Vás informoval o osu-
du našich žádostí o „velké evropské“ dotace. Dva tehdy zmíněné 
projekty již běží svým životem. Projekt nového parkoviště pod 
hradem Pernštejnem je v době uzávěrky tohoto čísla ve stavu ko-
nečného dolaďování zadávací dokumentace jednotlivých výběro-
vých řízení a tedy těsně před jejich vyhlášením. Projekt pořízení 

zametacího stroje je podstatně dál. Proběhlo výběrové řízení, dne 
30. 10. 2013 jsme převzali nový vůz a následně byla podána žá-
dost o proplacení 90 % ceny a doprovodných výdajů.

Tyto informace mohu nyní doplnit o další radostnou zprá-
vu. Také naše třetí „velká“ žádost se v procesu hodnocení dostala 
mezi úspěšné. Jedná se o projekt s názvem Dětské hřiště, víceúče-
lové hřiště a sociální zázemí ZŠ v Nedvědici. Jeho obsahem je vy-
budování moderních šaten vč. umýváren se sprchami a toaletami 
v jedné nevyužívané třídě ZŠ, která se nachází nejblíže tělocvič-
ny a současně je velmi blízko venkovnímu hřišti. Vybudováním 
tohoto sociálního zázemí obou sportovišť konečně odstraníme 
stav, kdy ve 21. století nemají cvičenci možnost se řádně umýt 
a osprchovat a nemají k dispozici patřičně vybavené a dostatečně 
prostorné, oddělené dívčí a chlapecké šatny. Další součástí pro-
jektu je vybudování venkovního hřiště s umělým víceúčelovým 
povrchem v místě předního pískového hřiště mezi základní a ma-
teřskou školou. Poslední součástí je pak kompletní nové hřiště 
v areálu mateřské školy. Vzhledem ke končícímu dotačnímu ob-
dobí 2007 - 2013 poběží projekt na rozdíl od všech předchozích ve 
zvláštním režimu s tím, že smlouva o poskytnutí dotace by měla 
být podepsána nejpozději v březnu příštího roku.

SLOVO STAROSTY
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Stejně jako v minulých letech i letos jsme několik týdnů vě-
novali velké úsilí přípravě rozpočtu městyse na následující rok. V si-
tuaci, kdy splácíme úvěr, který nám umožnil dofinancovat tzv. vel-
kou kanalizaci a čeká nás předfinancování a spolufinancování dvou 
velkých projektů, nebylo sestavení vyrovnaného rozpočtu vůbec 
jednoduchou záležitostí. Více než v minulosti jsme tentokrát museli 
škrtat ze seznamu – návrhů různých drobných opatření, stavebních 
úprav, oprav, nákupů apod. Přesto se opět podařilo rozpočet sesta-
vit vyváženě, pamatovali jsme přiměřeně na pokrytí všech běžných 
potřeb, a co je důležité, podařilo se mimo jiné do rozpočtu zařadit 
investice, které budou prakticky okamžitě generovat úsporu energií. 
Jde jednak o postupnou náhradu stávajících těles veřejného osvětlení 
světly typu LED a také o postupnou rekonstrukci topného systému 
v základní škole. Ke spotřebě plynu a vytápění obecně si dovolím 
jednu poznámku, která, myslím, dobře dokumentuje naši dlouhodo-
bou snahu o realizaci investic a opatření s cílem dosáhnout úsporu 
ve spotřebách energií. Když jsem v závěru roku 2006 nastoupil do 
úřadu a připravovali jsme rozpočet na rok 2007, pohybovala se roční 
spotřeba plynu na topení v základní a mateřské škole okolo jedno-
ho milionu korun. Realizací projektů zateplení budov školy i školky 
a následně změnou dodavatele plynu jsme i přes jeho stále rostoucí 
ceny dosáhli úspory více než 40 % z výše uvedeného čísla a v návr-
hu rozpočtu na rok 2014 je zařazena částka „pouhých“ 565 tis. Kč.

Součástí rozpočtu je spousta kapitol a jednotlivých polo-
žek. Jednou z nich je kapitola „Komunální odpad“. Jak všichni 
již víte nebo se brzy dozvíte, ani pro rok 2014 jsme nemuseli 
občanům s trvalým pobytem v Nedvědici a na Pernštejně nijak 
upravovat výši poplatku za popelnice. Je to díky všem těm z Vás, 
kteří poctivě třídíte všechny druhy odpadů a neplníte svoje popel-
nice tříditelnými odpady. Obsah popelnic a kontejnerů je totiž pro 
nás tím nejdražším odpadem. Po roce tedy na tomto místě znovu 
apeluji na Vás všechny. Třiďte všechny druhy odpadů – tedy sklo 
barevné i bílé (zelené a bíle kontejnery), plasty (do pytlů) a také 
papír (garáže ve dvoře ZŠ). Vězte, že dle množství vytříděného 
odpadu jsou obcím zpětně vypláceny nemalé finanční bonusy a že 

odevzdaný a následně prodaný starý papír umožňuje naší základní 
škole financovat některé školní aktivity. Obojí pak zjednodušeně 
řečeno slouží pro výpočet výše poplatku za popelnice v následu-
jícím roce. Výpočet pro rok 2014 byl již hodně hraniční, a bude-
-li se i nadále stejným tempem zvyšovat množství nevytříděného 
odpadu, tak již za rok bychom pravděpodobně museli poplatek 
za popelnice zvyšovat. Ještě jednou tedy na Vás všechny apeluji 
– nedávejte do popelnic nic, co tam nepatří a hlavně co je těžké. 
Tedy především sklo, bioodpad, odpady ze stavební činnosti, ale 
ani starý papír a plasty. Věřte, že třídit odpady se vyplatí, a co je 
podstatné, vyplatí se nám všem.

Z prací, které se podařilo provést během podzimních mě-
síců, bych zmínil opravu přívodního potrubí do Císařské studán-
ky, opravu střechy na přístavku u mateřské školy, nečekaně slo-
žité bylo v polovině listopadu čištění potrubí přivádějícího vodu 
z Nedvědičky do rybníka. Dodavatelsky byl vyměněn kotel urče-
ný k vytápění bytů na obchodním domě, a rovněž dodavatelsky 
byly ve zdravotním středisku namontovány měřiče spotřeby tepla 
v jednotlivých místnostech. Na běžnou údržbu a úklidové práce 
v obci do konce roku mimo jiné naváže, po nabytí právní moci 
příslušných povolení, pokácení dvou borovic v parku u prodejny 
potravin paní Palečkové a nejméně dvou pahýlů olší u rybníka.

Závěr roku a první týdny roku nového bývají tradičně ob-
dobím, kdy se u nás pořádá řada výstav, kulturních vystoupení, 
přednášek a besed. Všem obětavým organizátorům těchto akcí pa-
tří naše poděkování a jistě nejenom já si přeji, aby ve své aktivitě 
vytrvali. Městys se i nadále bude snažit tyto akce podporovat.

Vážení spoluobčané v Nedvědici a na Pernštejně, vážení 
návštěvníci a hosté, s blížícím se koncem roku 2013 bych Vám 
všem rád poděkoval za přízeň a podporu, kterou jste povětšinou 
v průběhu roku projevovali vedení městyse a jeho aktivitám. Pře-
ji Vám příjemné a pohodové prožití vánočních svátků, radostný 
příchod nového roku a v roce 2014 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 8 x (č. 63 - 70) a mimo jiné jednala o ná-
sledujících záležitostech:
 - na doporučení hodnotící komise schválila výsledek výběrového řízení 

projektu „Pořízení techniky ke snížení prašnosti v městysi Nedvědice“
 - schválila výměnu kotle v obchodním domě dle nabídky p. Čupra ze 

dne 10. 9. 2013 za 105.000,- Kč
 - projednala a vzala na vědomí zprávu o výsledku kontroly v ZŠ a MŠ 

Nedvědice za 1. pololetí 2013
 - zamítla poskytnutí mimořádného finančního příspěvku ZpěvAhra o.s.
 - schválila pronájem sálu sokolovny ČSZ MO Nedvědice na uspořá-

dání vánočního jarmarku ve dnech 22. 11. – 24. 11. 2013 za podmí-
nek dle ceníku městyse Nedvědice

 - schválila pronájem sálu sokolovny ČASPV Nedvědice na pravidel-
né cvičení žen v období 30. 9. 2013 – 28. 4. 2014 za podmínek dle 
ceníku městyse Nedvědice

 - schválila uveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 29/12 
v k. ú. Nedvědice o výměře do 26 m² v místě dle doloženého geome-
trického plánku na stavbu garáže

 - schválila pronájem sokolovny SK Pernštejn Nedvědice, stolní tenis 
za podmínek dle ceníku městyse Nedvědice

 - schválila uzavření smlouvy na dodávku zametacího stroje s vítězem 
výběrového řízení po předložení dokladů k prokázání kvalifikace

 - průběžně projednávala stav tzv. velkých projektů, t. j. „Parkoviště 
pro návštěvníky hradu Pernštejna“, „Opatření ke snížení prašnosti 
v Nedvědici“ a „Dětské hřiště, víceúčelové hřiště a sociální zázemí 
v ZŠ Nedvědice“

 - schválila vnitroorganizační směrnici „Poskytování osobních ochran-
ných pomůcek“

 - schválila likvidaci nalezeného a v zákonné lhůtě nevyzvednutého klíče
 - vzala na vědomí informaci o opravě Císařské studánky
 - schválila zařazení programu D/Art do programové sestavy na KTV 

místo stanice Eurosport na zkoušku do konce roku 2013
 - schválila smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na SPP 2013
 - schválila pořízení pasportu místních komunikací dle nabídky spo-

lečnosti Urbania za 24.762,- Kč
 - schválila montáž měřičů spotřeby tepla na všechny radiátory ve 

zdravotním středisku dle nabídky p. Čupra za 41.140,- Kč
 - zamítla podpis smlouvy o zřízení věcného břemene s JMP Net
 - schválila uveřejnění záměru na prodej částí pozemků p. č. 29/12 

a 29/1 v k. ú. Nedvědice
 - schválila rozpočtová opatření č. 12 a 13/2013
 - rozhodla o skácení nejméně dvou olší u rybníka a dvou borovic čer-

ných v parku před obchodem potravin paní Palečkové
 - schválila smlouvu s RTS Brno na realizaci výběrového řízení na do-

davatele stavby „Parkoviště pro návštěvníky hradu Pernštejna“

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE NEDVĚDICE
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Od uzávěrky minulého čísla Zpravodaje se uskutečnila dvě jednání 
Zastupitelstva městyse (ZMN), a to ve dnech 4. 11. 2013 a 2. 12. 2013.
ZMN č. 14 dne 4. 11. 2013:
 - vzalo na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení z minulých ZMN
 - vzalo na vědomí zprávu z RMN od posledního jednání ZMN
 - schválilo rozpočtová opatření č. 12, 13 a 14/2013
 - schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operač-

ního programu NUTS 2 Jihovýchod na realizaci projektu číslo 
CZ.1.11/2.1.00/28.01403 s názvem „Parkoviště pro návštěvní-
ky hradu Pernštejna“

 - schválilo vnitroorganizační směrnici „Sociální fond“
 - schválilo mezitímní účetní závěrku městyse Nedvědice sestave-

nou ke 30. 9. 2013
 - schválilo vnitroorganizační směrnici „O schvalování účetní závěrky“
 - schválilo zrušení usnesení č. 6 z jednání ZMN č.13 dne 9. 9. 2013
 - schválilo používání znaku městyse Nedvědice na internetové 

stránce občanského sdružení ZpěvAhra.
ZMN č. 15 dne 2. 12. 2013:
 - vzalo na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení z minulých ZMN
 - vzalo na vědomí zprávu z RMN od posledního jednání ZMN
 - schválilo rozpočtové opatření č. 15/2013
 - schválilo rozpočtový výhled MN na roky 2015 - 2017
 - schválilo rozpočet ZŠ a MŠ Nedvědice na rok 2014
 - schválilo rozpočet MN na rok 2014
 - schválilo v rámci rozpočtu na r. 2014 dotace a příspěvky práv-

nickým a fyzickým osobám
 - schválilo obecně závaznou vyhlášku MN č. 2/2013 „O místních 

poplatcích“
 - schválilo prodej částí pozemků p. č. 29/12 a 29/1 v k. ú. Ned-

vědice o výměře 26 m² paní Haně Štětinové na stavbu garáže 
za cenu 50,- Kč/m². Náklady na vypracování kupní smlouvy, 
geometrického plánu a vklad do KN hradí kupující

 - schválilo prodej části pozemku p. č. 29/12 v k. ú. Nedvědice 
o výměře 26 m² Ing. Barboře Kostkové na stavbu garáže za cenu 
50,- Kč/m². Náklady na vypracování geometrického plánu, kup-
ní smlouvy a vklad do KN uhradí kupující.

 - schválilo kupní smlouvu s paní Evou Štarhovou na prodej částí po-
zemků p. č. 29/19 o výměře 22 m² a 30/5 (PK 29/12) o výměře 5 m²

 - schválilo rozdělení výnosů z loterií a sázkových her, určených na fi-
nancování sportu a tělovýchovy mládeže, formou darovacích smluv

 - schválilo investici „Rekonstrukce kanalizace Nová čtvrť“
 - schválilo investici „Kanalizace u rybníka“
 - schválilo investici „Vodovod Pernštejn“
 - schválilo investici „Rekonstrukce veřejného rozhlasu“
 - schválilo investici „Obchodní dům – investice z nájemného“
 - schválilo investici „Požární ochrana – automobil“
 - chválilo uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 013961/12/

OUPSŘ o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK 013961/12/
OUPSŘ na zpracování územního plánu Nedvědice

Ing. Pavel Vejrosta

 - schválila smlouvu s p. Kalinou, Žďár n. S. na zpracování technické 
mapy podzemních sítí

 - vzala na vědomí výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Nedvědice za 
školní rok 2012/2013

 - vzala na vědomí informaci o stavu projednávání nového územního 
plánu Nedvědice 

 - průběžně se věnovala přípravě rozpočtu na rok 2014
 - schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene ve prospěch společnosti Telefónica ČR v souvislosti s při-
pravovanou stavbou parkoviště pro návštěvníky hradu Pernštejna

 - schválila prodej osobního auta Škoda Felicia combi (pečovatelská 
služba) za 1.000,- Kč + DPH

 - schválila pronájem zasedací místnosti radnice paní Přidálkové na 
uspořádání Vánoční výstavy ve dnech 16. - 24. 11. 2013 za podmí-
nek dle ceníku

 - schválila pronájem zasedací místnosti radnice sl. Řádkové na uspo-
řádání Vánoční výstavy ve dnech 28. 11. - 1. 12. 2013 za podmínek 
dle ceníku

 - vzala na vědomí informace z jednání pléna MAS Zubří země 
v Bystřici n. P. dne 31. 10. 2013

 - schválila mezitímní účetní závěrku ZŠ a MŠ Nedvědice ke 30. 9. 2013
 - schválila čerpání investičního fondu ZŠ a MŠ Nedvědice ve výši 

38.179,- Kč na opravy, provedené v průběhu roku 2013
 - schválila zřízení věcného břemene strpění přípojky NN na po-

zemku p. č. 639/1 v k. ú. Nedvědice a vstupu na tento poze-
mek za účelem údržby a oprav uvedené přípojky. Věcné bře-
meno se zřizuje bezúplatně ve prospěch vlastníků nemovitostí 
p. č. st. 625 a 446 v k. ú. Nedvědice

 - v rámci jednání č. 68 přijala dar – repliku historické pečeti městyse 
Nedvědice

 - vzala na vědomí sdělení JMK, odbor dopravy o nevyhovění žádosti 
MN o posun odjezdu poledního autobusu z Nedvědice do Víru z dů-
vodu návaznosti dalších spojů

 - vzala na vědomí sdělení HZS JMK o poskytnutí mimořádné dotace 
pro JSDH na dovybavení jednotky provozními prostředky

 - schválila pronájem sokolovny sl. M. Řádkové na den 25. 1. 2014 na 
uspořádání plesu za podmínek dle ceníku

 - schválila vyřazení opotřebeného/nefunkčního majetku dle přilože-
ného soupisu

 - vzala na vědomí informaci o provedeném čištění zaneseného příto-
ku do rybníka

 - schválila finanční spoluúčast ve výši 5.000,- Kč pro NPÚ Kroměříž 
na vydání knihy Krajinou hradů

 - doporučila zastupitelstvu rozdělení výnosů ze sázkových her a lote-
rií dle přiloženého seznamu

 - schválila odpisy hmotného investičního majetku ZŠ a MŠ Nedvě-
dice za rok 2013

 - schválila uveřejnění záměru na prodej částí pozemků p. č. 30/5 (PK 
30/5), 30/5 (PK 29/13) a 29/26 vše v k. ú. Nedvědice

 - schválila potvrzení o přijetí dotace ze SFŽP (OPŽP) na projekt 
„Opatření ke snížení prašnosti v městysi Nedvědice“. Rada součas-
ně schválila proplacení faktury za dodávku stroje

 - schválila za členy komise pro otevírání obálek v rámci výběrového 
řízení na dodavatele stavebních prací projektu „Parkoviště pro ná-
vštěvníky hradu Pernštejna“ starostu a 1. místostarostku

 - schválila za členy komise pro posuzování – hodnocení nabídek 
v rámci výběrového řízení na dodavatele stavebních prací projektu 
„Parkoviště pro návštěvníky hradu Pernštejna“ starostu, oba mís-
tostarosty a paní Čepičkovou

 - v rámci jednání č. 69 převzala zimní stadion a přijala opatření k za-
bezpečení celého areálu

 - schválila vnitroorganizační směrnice městyse Nedvědice „O účet-
nictví“ a „O evidenci majetku“

 - schválila převod 20 tis. Kč z rezervního do investičního fondu ZŠ a MŠ 
Nedvědice za účelem zakoupení nového elektrického varného kotle

Ing. Pavel Vejrosta

INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
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Dne 28. 9. 2013 se u nedvědického rybníka uskutečnil již 
sedmý ročník rybářských závodů, kde hlavní roli hrály ženy a dív-
ky z Nedvědice a okolí. Ani poměrně chladné sobotní ráno je neod-
radilo od účasti a všech 45 závodnic se dostavilo i se svými pomoc-
níky k rybníku. Každá si vylosovala svá startovní místa, na kterých 
ve dvou kolech bojovaly o nejvíce ulovených rybích centimetrů.

V 10 hodin bylo odstartováno, splávky proletěly vzduchem 
a nastalo čekání na první rybku. Počasí bylo nádherné, doprovod-
ná hudba příjemná, udírna voněla, pivo teklo proudem, ale aktivita 
ryb (pstruhů duhových) nebyla příliš vysoká. Že by důvodem byl 
státní svátek, který připadl právě na tento den, a i ryby odpočíva-
ly? Několik se ale nechalo zlákat na dobroty připravené na háč-
cích závodnic a vykouzlilo úsměvy na jejich tvářích. Celkem se 
ulovilo 3903 rybích centimetrů a o umístění na předních pozicích 
byl boj do poslední minuty závodu. Ceny v podobě dárkových 
poukazů na nákup oblečení si v tomto ročníku odnesly:
Dana Fliglová 274 cm
Jana Navrátilová 262 cm
Radka Štarhová 251 cm

Ivona Klusáková

Zubní ordinace MUDr. Jarochové v Nedvědici je po zbytek pro-
since 2013 uzavřena z důvodu přestavby a dovolené.

Ordinační doba v lednu 2014 /prvních 14 dnů/
pondělí 6. 1. a 13. 1. 8.30 - 16.00
úterý 7. 1. a 14. 1. 9.00 - 18.00
středa 8. 1. a 15. 1. 8.30 - 13.00
čtvrtek 9. 1. a 16. 1. 8.30 - 13.30
pátek 10. 1. a 17. 1. 8.30 - 12.00
V dalších dnech již bude ordinace otevřena
pondělí 12.00 - 18.00
úterý 8.00 - 16.00
středa 8.00 - 15.00
čtvrtek 8.00 - 14.00
pátek 8.00 - 12.00

Pacienti jsou objednáváni přesně na určitý den a hodinu. Poslední 
pacient bude ošetřen půl hodiny před ukončením ordinační doby.
Objednat se můžete telefonicky na čísle: 728 048 113

MUDr. Jarochová

Nové telefonní číslo do oční ordinace – MUDr. Holub: 739 686 090

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

ZUBNÍ ORDINACE V NOVÉM ROCE

OČNÍ ORDINACE

Ve dnech 25. – 26. 10. 2013 proběhly předčasné volby do Posla-
necké sněmovny Parlamentu ČR.
V celostátním měřítku byly nejúspěšnější tyto strany:
ČSSD 20,45 % 50 mandátů
ANO 18,65 % 47 mandátů
KSČM 14,91 % 33 mandátů
TOP 09 11,99 % 26 mandátů
ODS 7,72 % 16 mandátů
ÚSVIT 6,88 % 14 mandátů
KDU-ČSL 6,78 % 14 mandátů
Voleb se celostátně zúčastnilo 59,48 % oprávněných voličů.
A jak jsme hlasovali u nás v Nedvědici:
Počet osob, zapsaných voličů celkem: 1127
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 816
Počet odevzdaných úředních obálek: 816
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem: 809
Volební účast v Nedvědici v procentech: 72,4 %

Antonín Špaček

Č. Název
Počet 

platných 
hlasů

1 Česká strana sociálně demokratická 232

21 Komunistická strana Čech a Moravy 152

20 ANO 2011 128

4 TOP 09 78

11 Křesťanská a demokratická 
unie-Československá strana lidová 72

6 Občanská demokratická strana 46

15 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 28

17 Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury 28

23 Strana zelených 15

3 Česká pirátská strana 11

2 Strana svobodných občanů 9

24 Koruna Česká (monarchistická strana 
Čech, Moravy a Slezska) 5

13 Suverenita – Strana zdravého rozumu 2

18 Dělnická strana sociální spravedlnosti 2

9 Politické hnutí Změna 1

5 Hlavu vzhůru – volební blok 0

10 Strana soukromníků České republiky 0
22 LEV 21 – Národní socialisté 0

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY

Foto: Marek Klusák

Příjezd Vavřince Smrčky
Foto: Petr Vejrosta
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Vedení městyse Nedvědice ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem Lomnice 
u Tišnova uspořádalo osazení pamětního Stolpersteinu - kamene zmizelých. Stolper-
stein byl osazen před domem č. p. 174 na městečku jako připomínka obětí holocaustu 
z řad nedvědických občanů židovského vyznání, jmenovitě Maxe Eitingera, naroze-
ného v roce 1909 a zavražděného po transportu z Terezína do Baranoviči v roce 1942. 
Právě on bydlel v domě číslo 174 u Jiřího Rossiho a odtud byl odveden na smrt.

Slavnostní akt se uskutečnil ve čtvrtek 10. října 2013. Přítomni byli za měs-
tys Lomnici u Tišnova starosta Ing. Milan Vojta MPA, odborní zpracovatelé historie 
Mgr. Barbora Antonová a Mgr. Michal Konečný. Za městys Nedvědice starosta Ing. 
Pavel Vejrosta, členové rady městyse a pozvaní hosté. Přítomná byla i pamětnice 
židovské rodiny Hanselů paní Mgr. Ilona Ročková. Vlastní pomníček - Stolperstein 
osadil František Holešovský.

Při osazení kamene zazněly vzpomínky a připomenutí počátků II. světové 
války a obětí holocaustu.

Městys Lomnice u Tišnova zapůjčí do Nedvědice výstavní panely připomína-
jící na fotografiích a dokumentech osudy Židů na Tišnovsku pod názvem Zapomenu-
tá sousedství. Panely budou přístupné v zasedací místnosti radnice v Nedvědici od 6. 
do 14. ledna 2014. Beseda na toto téma pod názvem Historie Židů na Tišnovsku se 
uskuteční 10. ledna 2014 v 17:30 hodin v jídelně Základní školy v Nedvědici.

Jiří Šmíd

V nedalekém Smrčku, ve vesnici, která je nejblíže hradu 
Pernštejnu, bývám často. Na předposlední zářijový víkend 2013 
jsem se těšil hlavně proto, že místní připravili program k výročí. 
První doložená zmínka o vsi Smrček byla určitě dobrou zámin-
kou, aby se mohlo 660. výročí této události viditelně připomenout. 
Vymyslet se dá mnoho, ale kdo to udělá? To bývá obecně hodně 
často zásadní problém. Smrček má štěstí, že má člověka, který na-
sadil hodně umu a osobní energie právě na oslavy výročí. Tím člo-
věkem je Ing. František Bednář. A opět: jeden si může vymyslet 
a přát mnoho, ale musí mít kolem sebe další lidi, kteří jsou stejně 
zapálení pro věc jako osoba ústřední. A protože i to se ve Smrčku 
stalo, bylo vyhráno. A podpora zastupitelstva obce Býšovec v čele 
s panem starostou Josefem Lukasem a panem místostarostou Jiřím 
Martinkem byla rovněž velmi důležitá.

O programu na víkend 20. až 22. 9. 2013 jsem něco vě-
děl už dříve, konkrétní podobu jsem se mohl dočíst na vkusné 
pozvánce. Hned první dojem při vstupu do kulturního domu ve 

Smrčku byl silný. To-
lik vystavených obra-
zů jsem neočekával. 
Autor Miloslav Do-
čkal vybral díla, která 
mají jako motiv buď 
přímo Smrček a lidi 
i události ze Smrčku, 
případně z nejbližšího 
okolí. Člověk by mohl 
obrázky prohlížet ho-

diny, vždyť krajina kolem hradu Pernštejna je přece tak malebná 
a přitahuje nejen malíře. Dalším magnetem pro diváka byl soubor 
vystavených fotografií a dokumentů. Že většina fotek byla černo-
bílá, je logické. „Jé, tady jsi ty, tady je Tonda, Květa, … “ to byly 
věty, které byly často slyšet.

Setkání občanů, rodáků a přátel Smrčku bylo cenné i tím, 
že se vůbec sešlo tolik lidí, že mohli vzpomínat nebo jen tak sdě-

lovat své dojmy a zkušenosti. Svézt se s Hájkovými na bryčce 
po vesnici byl také dobrý zážitek, vždyť koně ke Smrčku patřili 
a patří i nyní. A což teprve vyhlídkové lety vrtulníkem! Vidět svoji 
vesnici, svůj dům, pole či les shora, to bylo něco!

Více než rok připravovala pracovní skupina smrčkovskou 
větev stezek k hradu Pernštejnu a právě o slavnostech byla část 
stezky uvedena do života. Dojem ze slavnostní chvíle s proje-
vy umocnil příjezd historické postavy Vavřince Smrčky na koni 

a jeho řeč. Všichni si přáli, aby pestré počasí, které vládlo před-
chozímu týdnu, bylo k oslavujícím milejší, a to se nakonec i sta-
lo. V neděli dokonce vysvitlo i slunko, a tak zasazení památného 
stromu (smrčku) u kulturního domu, setkání u pomníku padlým 
z první války i mše v kapličce se vydařily.

Spokojeni se slavnostním zářijovým víkendem mohli být 
všichni. Proč v nedvědickém Zpravodaji o oslavách ve Smrčku? 
Jistě i proto, že celá řada Nedvědických ve Smrčku na oslavách 
také byla, ať už to byli rodáci z vesnice nebo příbuzní, kamarádi 
či známí místních.

Petr Vejrosta

SLAVNOSTI VE SMRČKU

OSAZENÍ PAMĚTNÍHO KAMENE

Ing. František Bednář a Miloslav Dočkal
Foto: Zdeněk Krejčí

Příjezd Vavřince Smrčky
Foto: Petr Vejrosta

Foto: Antonín Špaček
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Dům, kde dnes můžeme navštívit Restauraci pod Pern-
štejnem, byl před osmdesáti lety postaven na polovině rohového 
domu majícího číslo popisné 75.

Nejstarší zmínka o tomto domě pochází z roku 1787, kdy 
zde byla „vrchnostenská vinopalna“ patřící pernštejnskému panství 
- Josefu hraběti ze Stockhammeru. Vinopalna sloužila jak k destila-
ci vín, tak k výrobě destilátů z kvašených moštů. Roku 1826, kdy je 
prováděno geodetické zaměření našeho kraje pro tak zvaný Stabil-
ní katastr, je uváděn jako nájemce vinopalny Izák Handovský. Vi-
nopalna měla v té době vlastní zdroj pitné vody ze studánky a užit-
kovou vodu přiváděnou dřevěným potrubím ze Žlebského potoka. 
Na sousedním pozemku byl postaven kamenný klenutý sklep.

Před rokem 1900 zde podnikal Eduard Friedjung a měl vi-
nopalnu s obchodem. V souvislosti s rozšířením zpracování mra-
moru koncem padesátých let devatenáctého století v nedalekém 
Žlebě je ve vinopalně, místně nazývané „palírna“, zřízen lahvič-
kový prodej, ale ve skutečnosti zde funguje svérázná hospoda. 
Byl to po Panském domě, hostinci U Černého medvěda (v budo-
vě současné radnice) a hostinci na hradě Pernštejně čtvrtý lokál 
v Nedvědici. Kronika zaznamenává událost z roku 1871, kdy 
v palírně došlo k nešťastnému zastřelení mlynáře Jeřábka, který 
zde popíjel se zdejším administrátorem P. Janem Hrazdirou.

Chodili sem především kameníci z velkého lomu ve Žlebě, 
bylo ale hodně i stálých hostů z městečka. V letech 1898 – 1900 zde 
byl populární osobou později významný spisovatel Josef František 
Karas (1876 – 1931). O něm a jeho otci kronika uvádí: „V nouzi ře-
zali oba v mramorovém lomu balvany nebo i tloukli štěrk. Syn brzy 
tak zchátral, že svým zevnějškem se nijak nelišil od posledního tr-
hana. I do pití se dal. Slušní lidé se ho skoro štítili. Později však jako 
divem se vzpamatoval. Snad má pravdu verze, že děvče (sloužící 
v palírně, kde se Karas cestou z lomu stavoval a s ním zapředl zná-
most) v něm probudilo zatemněný hlas svědomí a probudilo ho na 
lepší dráhu“. Tou zachránkyní dalšího vývoje J. F. Karase byla jeho 
pozdější manželka Františka, která pocházela z Moravských Knínic.

Na přelomu 19. a 20. století se započalo s výstavbou vil po-
dél silnice z Nedvědice k Pernštejnu. Po postavení železnice v roce 

1905 je tato silnice hlavní a hodně frekventovanou přístupovou 
cestou na hrad Pernštejn především pro turisty a zájemce o historii.

Tělovýchovná jednota Sokol Nedvědice zde chtěla na mís-
tě domů vedených pod č. 75 postavit v roce 1922 sokolovnu. Po 
pozemkové reformě ale Alfred Neubauer, správce statku Klečany 
a současně starosta Sokola Nedvědice, získal souhlas velkostatká-
ře Vladimíra Mittrowského k prodeji parcely u nádraží, kde byla 
v letech 1926 - 1927 sokolovna také postavena. Domy koupil ve-
lice schopný a podnikavý Jan Hotárek, který zde nejprve přestavěl 
obchod - tehdy nazývaný koloniál - v bývalé palírně. Později zde 
byla i čalounická dílna Antonína Havíře. V letech 1932 - 1933 
nechal vedle postavit hotel, který nesl jeho jméno. Stavbu provedl 
stavitel Jaroslav Hutař z Nedvědice, majitel největší zdejší staveb-
ní firmy a přítel Jana Hotárka. Po kolaudaci dostal hotel navazující 
na palírnu samostatné číslo popisné 76.

Dům měl ale smůlu. Jako hotel sloužil poměrně krátkou 
dobu. Scházela se zde společnost především z okruhu návštěvníků 
hradu, majitelů sousedních vil, ale i z Pernštejna a Krčína. Hotel 
poskytoval podle sdělení pamětníků veškeré služby restaurace, 
kavárny a vinárny s potřebným ubytováním.

Za 2. světové války hotel zabrala nacistická organizace Hit-
lerjugend. Po roce 1948 byl zase hotel politickou školou a v roce 
1952 byl majiteli vyvlastněn. V následujícím roce zde bylo zříze-
no zdravotní středisko s lékárnou. Bylo zde několik roků umístě-
no i oddělení Sboru národní bezpečnosti pro obvod Nedvědice. 
V horním podlaží byly pokoje přestavěny na ordinace a byty.

Po roce 1990 se hotel podle zákona o restitucích vrací 
původním majitelům a začíná jeho nová historie. V roce 1993 je 
v domě ukončen provoz zdravotního střediska, které bylo přemís-
těno do sousední budovy, postupně jsou uvolněny i byty. Okruh 
restituentů byl vzhledem k rozvětvenosti Hotárkovy rodiny po-
měrně značný. Jeden z podílníků - Jan Hotárek mladší - otevřel po 
roce úprav, kdy byla v bývalé lékárně změněna okna na výklady, 
prodejnu QUELLE. Ve stejném roce tj. 1994 v zadní části přízemí, 
kde býval salonek a byt, zahájila provoz šicí dílna, kterou vedla 
Marie Havířová. Dílna zaměstnávala 5 i 6 žen. Z počátku šily ko-
žené bundy, později se specializovaly na oblečení pro hasiče.

Po dvou letech skončila prodejna QUELLE, krátce zde 
fungovala drogerie. Antonín Havíř se synem Petrem potom po-
stupně přestavovali přízemí a připravovali otevření restaurace 
s kuchyní. V té době byly znovu spojeny domy číslo 75 a 76. Re-
staurace s názvem Na Křižovatce byla oficiálně otevřena 30. srpna 
1999 a provozována Petrem Havířem.

80 LET HOTELU HOTÁREK

Palírna č. 75
Foto: archiv Miloše Neči

Hotel Hotárek krátce po dokončení
Foto: archiv Jarmila Jánošová



7

V neděli 20. října 2013 se usku-
tečnil již tradiční podzimní zájezd na 
divadelní představení. Tentokrát jsme 
zhlédli muzikálovou komedii DONA-
HA! v nastudování Městského divadla 
Brno. Muzikál vznikl podle stejnojmen-
ného britského filmu z roku 1997.

Režie se ujal Stano Slovák a in-
scenace je pojata podle originální broad-
wayské předlohy autorů Terrence Mc-
Nallyho a Davida Yazbeka.

Příběh, který je zde rozvíjen, je poměrně jednoduchý. Sku-
pina ocelářů přijde náhle o práci a potřebuje nějakým způsobem 
zabezpečit sebe a své rodiny. Každý z šestice pánů se nejprve sna-
ží s nastalou situací vypořádat po svém, ovšem ne moc úspěšně. 
Veškeré pokusy nalézt nové zaměstnání krachují. Proto se rozhod-
nou spojit svoje síly a začnou připravovat striptýzové představení. 

Vzhledem k tomu, že nemají dovednosti 
ani postavy striptýzových profesionálů, 
je zaděláno na pořádnou dávku zábavy. 
Pánům však nechybí ani špetka odvahy 
a na rozdíl od svých ,,kolegů“ z klubů 
jsou připraveni dostát názvu představe-
ní a dotáhnout vystoupení až úplně do 
konce.

Celé představení bylo protknu-
to líbivými rockově-funkovými melo-
diemi. V hlavních rolích se představili 

Petr Štěpán, Jakub Uličník, Michal Isteník, Lukáš Janota, Zdeněk 
Junák, Igor Ondříček, Markéta Sedláčková, Johana Gazdíková 
a Dominik Brychta.

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

Kristýna Čermáková

DONAHA!

Na počátku roku 2004 se uskutečnil odprodej obou domů 
s restaurací a obchody od restituentů na nové majitele - rodinu 
Ladislava Sudy. V únoru 2004 ukončila provoz restaurace Na Kři-
žovatce a v průběhu téhož roku šicí dílna. Rodina Sudova prová-
děla velký rozsah stavebních úprav obou domů včetně bytů, dvo-
ra, předzahrádky i sousedícího klenutého sklepa. Byl přijat i nový 
název Restaurace pod Pernštejnem, jež byla otevřena 28. května 
2004. Provozovatelé byli Ladislav Suda mladší a Marie Sudová.

Po třech letech byla restaurace pronajata panu Romanu 
Svobodovi, který ji provozoval do října 2011. Restaurace byla pak 
sice znovu pronajata, ale provoz nebyl na potřebné úrovni, a tak 
ji majitelé uzavřeli.

Současnými provozovateli jsou od jara 2013 Martin Fligl 
s Terezou Pospíšilovou. Veřejnosti se představili několika zajíma-
vými akcemi, z nichž byly jistě úspěšné a dobře hodnocené Pivní 
slavnosti s hudbou na zahrádce ve dnech 28. až 30. června a podíl 
na Slavnostech Pernštejnského panství 2013. S názvem restaurace 
nápaditě koresponduje i nabízený kompletní sortiment piva znač-
ky „Pernštejn“ z Pardubic. 
Děkuji všem, kteří mi poskytli informace a zapůjčili fotografie

Jiří Šmíd

Hoteliér Jan Hotárek
Foto: archiv Jarmila Jánošová

Foto: internetové stránky MD Brno
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Jistě jste si už všimli, že nedvědická mateřská škol-
ka dostala řečeno lidově „nový kabát“. Letošní výročí své-
ho založení tak mohla oslavit důstojně a se vší parádou.

Některé změny ale nejsou na první pohled tak patr-
né, přesto však jsou pro mě, jako maminku dítěte navště-
vujícího MŠ, daleko důležitější. Jsou to změny, které se 
týkají vnitřního chodu školky. A musím napsat, že letošní 
školní rok se nese ve znamení změn veskrze pozitivních.

Přibylo kroužků, které děti z MŠ mohou navště-
vovat. Kromě již dobře fungující keramiky jsou to: taneč-
ní kroužek a dále také ZU-ZU angličtina, kde se děti učí 
první slovíčka tolik potřebného světového jazyka hravou 
formou. Velká chuť mého syna navštěvovat tyto kroužky 
a profesionální materiály, které jsou mi zasílány na mail, 
jsou důkazem toho, že se jedná o kroužky s dobrou or-
ganizací, dobře připravené, a to tak, že se děti při jejich 
návštěvě rozhodně nenudí.

Přibylo akcí, které MŠ pořádá. Na podzim to byla vydaře-
ná návštěva lesníka v Lomnici a také velice pěkná akce pro děti 
a rodiče – Drakiáda. Kdo přišel, neprohloupil, protože navzdory 
větru nebo spíše nevětru to bylo moc pěkné odpoledne, u kterého 
se bavily všechny generace. Paní učitelky měly dobře připravený 
program a sladké odměny byly vskutku silná motivace! Opečený 
páreček pak byl onou pomyslnou třešničkou na dortu. Mňam!

Jako rodič oceňuji pravidelné a včasné vyvěšování infor-
mací s akcemi školky na webu ZŠ.

Děkuji tedy ještě jednou všem, kteří mají na změnách ve 
školce podíl, především celému kolektivu MŠ.

spokojená maminka Ilona Lukášková

NAŠE „NOVÁ“ MŠ

Informace o Místní akční skupině Zubří země (MAS ZZ), 
o důvodech její existence, předmětu činnosti a jejích cílech byly 
uveřejněny v jednom z minulých čísel našeho Zpravodaje. Městys 
Nedvědice a Mikroregion Pernštejn se prostřednictvím svých zá-
stupců pravidelně účastní jednotlivých setkání a oba subjekty se 
aktivně podílejí na činnosti MAS ZZ.

Aktuální informace hovoří o tom, že MAS ZZ získala dotaci 
ve výši cca 2,4 mil. Kč na realizaci projektu „Znám křišťálovou stu-
dánku…“. Projekt bude realizován společně s MAS Rokytná, která 
působí na Moravskobudějovicku. Podstatou projektu je zmapování 
studánek na území obou MAS, v našem případě na území Novo-
městska, Bystřicka a Nedvědicka a jejich zadokumentování (nafo-
cení, zaměření a pasportizace). Vybrané studánky budou v průběhu 
roku 2014 opraveny, vyčištěny, bude proveden rozbor vody, každá 
ze studánek bude opatřena informační tabulkou a doplněna lavičkou. 
V roce 2015 pak budou v okolí některých studánek umístěny tzv. 
kešky, tedy schránky v rámci připravované geocachingové hry „Hle-
dej Vodomila“. Projektu se kromě dotčených obcí účastní rovněž Vo-
dárenská a. s., CHKO Žďárské vrchy, Lesy ČR a základní školy, kte-
ré budou patrony vybraných studánek. V Nedvědici budou opraveny 
nákladem asi 350 tis. Kč studánky Císařská, Slovanka, Habrovská 

a Svatého Jiří na Heršince s tím, že 80 % uvedené částky získáme 
z uvedené dotace a 20 % představuje finanční spoluúčast městyse.

V rámci projektů na tzv. osvojování dovedností vypsala 
MAS ZZ výzvu k předkládání nabídek na realizaci kulturních 
a sportovních akcí v období 13. 1. - 31. 3. 2014 a mezi vybrané 
projekty bude rozděleno 100 tis. Kč. Žádosti byly dle pravidel vý-
zvy přijímány do 9. 12. 2013 a věřím, že při posuzování jednotli-
vých žádostí v rámci jednání výběrově komise budou hodnoceny 
i žádosti z Nedvědice. Žadateli totiž mohly být subjekty z obcí, 
které takzvaně vložily svá území do MAS ZZ. Tedy i všechny sub-
jekty a fyzické osoby se sídlem či trvalým pobytem v Nedvědici. 
Členství v MAS ZZ nebylo a do budoucna nebude podmínkou 
u žádného z vypsaných dotačních titulů.

Z výše uvedených informací vyplývá, že MAS ZZ velmi 
zvýšila oproti minulosti svoji aktivitu a začala být úspěšná v čer-
pání dotačních prostředků. Cílem je podpořit dobré projekty na 
celém území MAS ZZ, tedy i na Nedvědicku a v Nedvědici sa-
motné. Apeluji tedy na všechny nedvědické občany, přemýšlejte 
o svých aktivitách, vymýšlejte projekty a hlavně sledujte činnost 
MAS ZZ, mj. na www.zubrizeme.cz.

Pavel Vejrosta

Z ČINNOSTI MAS ZUBŘÍ ZEMĚ

Foto: Alena Slámová

Foto: Alena Slámová



9

Jen poměrně malý okruh našich čtenářů ví o sportovních 
úspěších nedvědického rodáka Radka Kolbábka. Přitom již tři-
náct let se pravidelně zúčastňuje automobilových závodů do vr-
chu s mezinárodní účastí. Požádal jsem jej o krátkou informaci 
o zálibě, která je náročná po všech stránkách, ale přináší úspěchy 
i prestiž Nedvědice.

Na závodech se setkávají 
jezdci z Česka, Slovenska, Pol-
ska a Rakouska. Závodní pole 
tvoří automobily ze seriové vý-
roby, dále automobily upravené, 
závodní vozy stavěné pro tyto 
závody a formulové vozy. Tyto 
skupiny vozů jsou rozděleny do 
kategorií podle objemu motoru.

V roce 2000 začínal Ra-
dek s vozem Ford Sierra 2,8 
a značce Ford zůstal věrný. Dal-
ším vozem byl Ford Sierra XR 
4 x 4, také s motorem V6 2,8. 
Tento typ auta je pro závody do 
vrchu vhodný pro svoji nízkou 
hmotnost a pohon všech čtyř kol. 
V roce 2008 byl tento vůz Rad-
kem značně odlehčen. Z původní 
Sierry zůstaly jen povrchové díly 
karoserie a nosnou konstrukci 
tvořil příhradový rám. Vůz byl 

osazen motorem z Fordu Mustang o objemu přesahujícím 4 litry.
Od začátku své závodní kariéry prošel několika seriály závo-

dů od ryze amatérských až po závody na vysoké profesionální úrov-
ni. Dosáhl mnoha významných umístění. Několikrát byl mistrem 
České republiky a největšího úspěchu dosáhl v loňském roce, kdy se 
stal vícemistrem střední Evropy seriálu Liqiui Moly Berg Cup 2012. 
Titul mistra mu unikl o pouhé dva body. Současně vybojoval titul 
mistra České republiky v seriálu Maverickrescue Euro Cup 2012.

Do letošních závodů vstoupil až 17. a 18. srpna z důvodu 
stavby nového ještě výkonnějšího motoru. Úpravy přinesly výborný 
výsledek. Vybojoval první místo v kategorii E2 / SH, kde soutěží 
automobilové speciály s neomezeným objemem motoru a největším 
rozsahem úprav karoserie a podvozku. Mezi devadesáti startujícími 
získal čtvrté místo v absolutním pořadí včetně formulových vozů.
Jaké bylo Radkovo pořadí v letošních odjetých závodech:

Bratrušov – sobota: 3. absolutně, 1. ve své kategorii 
 – neděle: 4. absolutně, 1. ve své kategorii

Divácká 13 – sobota: 4. absolutně, 1. ve své kategorii 
 – neděle: 6. absolutně, 1. ve své kategorii
Mohyla míru – sobota: 3. absolutně, 1. ve své kategorii
- Újezd u Brna – neděle: 4. absolutně, 1. ve své kategorii

Bohužel pro nesplnění kvóty povinných odjetých závodů 
nebyl kvalifikován v absolutním pořadí, protože neodjel potřebný 
počet závodů z důvodu stavby nového výkonnějšího motoru. Při-
tom součtem bodů by dosáhl 3. místa v absolutním pořadí soutěže.

Za těmito výsledky je ohromné množství Radkovy práce, 
která zahrnuje vývoj a přípravu závodního automobilu. Je to veli-
ké množství času, který musí být přípravě věnován. Tyto výsled-
ky by ale nebyly bez podpory, které se mu dostává. Významný 
podíl na celé jeho závodní kariéře má jeho životní partnerka Eva 
Čepičková. Svým pochopením, pomocí a tolerancí pomáhá nejen 
Radkovi, ale i celému závodnímu týmu - Lemurs Racing Teamu, 
jehož je mimo jiné i tiskovou mluvčí.

Přejeme jim hodně štěstí a dalších úspěchů. Přitom děkuje-
me za reprezentaci Nedvědice.

Jiří Šmíd

ÚSPĚCHY NEDVĚDICKÉHO RODÁKA

Foto: Pavel Frýba

Foto: David Grus

Foto: Vítězslav Vitmin Klígl
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V roce 1478, sedm let po smrti 
krále Jiřího z Poděbrad, skončila válka 
o české země uzavřením mírových do-
hod v Olomouci. Byli to právě moravští 
páni, jejichž panství česko-uherskou vál-
kou trpěla nejvíce, kteří zprostředkovali 
jednání, z nichž vzešli dva čeští králo-
vé – Vladislav Jagellonský, vládnoucí 
v Čechách a užívající hodnosti kurfiřt-
ské, a Matyáš Korvín, panující jako král 
český v ostatních zemích Koruny české.

V témže roce dosáhl plnoletos-
ti Vratislav z Pernštejna, který se spolu 
se svým bratrem Janem ujal správy po-
loviny rodového dědictví s centrem na 
hradě Pernštejně. Jan však brzy zemřel 
a v roce 1480 je už jediným vlastní-
kem zděděného panství Vratislav. Díky 
podpoře svého staršího bratra Viléma 
zastával od mládí významné úřady. Již 
v roce 1482, kdy se Vilém stal nejvyšším 
maršálkem Království českého, snažil se 
funkci nejvyššího komorníka zemského 
soudu v Brně, kterou vykonával od smr-
ti svého otce, postoupit bratru Vratisla-
vovi. Přestože tuto personální výměnu 
podepřel souhlasem obou králů Vladi-
slava Jagellonského i Matyáše Korvína, 
narazil na odpor moravského panstva, 
kterému vadil jak netradiční způsob ob-
sazování, tak přílišné mládí samotného 
pretendenta. Nakonec však Vilém dosáhl 
svého a Vratislav byl do úřadu nejvyšší-
ho komorníka brněnského uveden v roce 
1487.

Nedlouho po tomto jmenování 
se pro mladého pána na Pernštejně na-
šla i příhodná nevěsta. Po vzoru svého 
staršího bratra si zvolil v té době běžný 
„sňatek z rozumu“, který měl výrazně 
obohatit ženichovo rodové jmění. Nej-
později roku 1491 se oženil s Lidmilou 
z Kunštátu, jedinou dcerou nedávno ze-
mřelého Jana Heralta z Kunštátu a Jo-
hanky z Kravař, která se měla stát dědič-
kou matčina výnosného plumlovského 
panství s městem Prostějovem. Zdá se, 
že toto dva roky trvající manželství ne-
naplnilo žádné z do něj vkládaných oče-
kávání – bylo krátké, bezdětné a vztahy 
mezi Vratislavem a Lidmilou byly nato-
lik špatné, že vdovec podle slov rodin-
ného přítele biskupa Jana Filipce neměl 
proč truchlit, snad jen nad ztrátou majet-
ku, který novomanželka nestihla zdědit. 
O ten nakonec Vratislav nepřišel díky 
nadstandardním vztahům se svou tchýní 
Johankou z Kravař. Společně nakládali 

s pozemkovým majetkem a udělovali 
privilegia, že zmátli i pozdějšího pern-
štejnského lékaře a rodopisce Vavřin-
ce Špána, který je o šedesát let později 
pokládá za manželský pár. Před svou 
smrtí v roce 1495 Johanka veškerý svůj 
majetek Vratislavovi skutečně odkáza-
la. Případným sporům o toto netradiční 
dědictví měla zamezit královská listina, 
obsahující opis kšaftu zemřelé Johanky 
a její vklad do zemských desek. Vrati-
slav mezitím dosáhl s bratrovou pomocí 
i úřadu nejvyššího hejtmana Markrabství 
moravského a stanul tak politicky i ma-
jetkově v čele moravské společnosti. 
Dlouho se však ze svého postavení netě-
šil. Zemřel náhle a bez potomků v lednu 
roku 1496 a veškerý jeho majetek, jak 
staré rodové pernštejnské panství, tak 
nově nabytý Plumlov s Prostějovem se 
stal součástí rodící se ohromné pozem-
kové domény jeho staršího a úspěšnější-
ho bratra Viléma.

Svůj život Vratislav prožil z větší 
části na hradě Pernštejně, kde pokračo-
val v přestavbě, započaté Janem po po-
žáru před rokem 1460. Jednalo se zejmé-
na o dostavbu další části tzv. pláště proti 
přístupové cestě, kde byla v prvním patře 
zaklenuta nárožní síň žebrovou klenbou, 
nesoucí svorníky s erbem Vratislava 
z Pernštejna a jeho ženy Lidmily z Kun-
štátu. Podle dendrochronologického da-
tování dřevěných konstrukčních prvků 
je zřejmé, že do podoby hradu zasáhl 
mnohem více, než se dříve usuzovalo. 
Jedná se o již zmiňovanou stavbu či ale-
spoň dostavbu věže střežící nový vstup 
do paláce v roce či krátce po roce 1484, 
ale také o stavbu dřevěného ochozu ve-
doucího po hradbě ke věži hlásce (v létě 
roku 1491 byla skácena jedle, z níž byla 
vybudována část ochozu). Vratislavově 
stavební činnosti je patrně možno připsat 
použití tzv. oslího hřbetu, který se proje-
vuje ve ztvárnění ostění oken. Jedná se 
o okno v zazděném původním vstupu do 
paláce a okna na hranolové věži, střežící 
nový vstup do paláce (okna v dnešní pří-
rodovědné sbírce). Oslí hřbet se uplatnil 
také na náhrobku samotného Vratislava, 
v jeho horní třetině jako architektonický 
prvek zdobený kraby a fiálami. Tento 
náhrobek inspiroval i pravděpodobně 
pozdější štukovou výzdobu vstupního 
portálu do paláce.

Vratislav byl poslední z Pern-
štejnů, který na hradě trvale žil. I přes 

PÁNI Z PERNŠTEJNA - VRATISLAV Z PERNŠTEJNA
(NARODIL SE KOLEM ROKU 1460; ZEMŘEL 16. 1. 1496)

Okno s oslím hřbetem
Foto: Eva Škrabalová

Doubravník – náhrobek Vratislava I.
Foto: Antonín Špaček
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probíhající přestavby a dostavby nesplňoval starý hrad v lesích na pomezí Čech 
a Moravy požadovaný standard bydlení urozených a bohatých pánů s povinnostmi 
vážícími se k vykonávaným zemským úřadům, jakými se Pernštejnové v posledních 
letech stali. Jejich sídla se přesunula do center nově získaných panství (Pardubice, 
Prostějov) a hrad zůstal centrem správy panství, kde se jeho pán zastavil při cestě 
nebo pár dní pobyl.

Z knih: Petr Vorel: Páni z Pernštejna – Vzestup a pád rodu zubří hlavy v ději-
nách Čech a Moravy, vydané nakladatelstvím Rybka Publishers v Praze roku 2012; 
Josef Válka: Středověká Morava, in Vlastivěda moravská – Dějiny Moravy I., vy-
dané Muzejní a vlastivědnou společností v Brně v roce 1991; Miroslav Plaček: Ilu-
strovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, vydané nakladatelstvím 
Libri v Praze 2001; Ing. Tomáš Kyncl: Dendrochronologický průzkum dřevěných 
konstrukčních prvků na hradě Pernštejně, Brno 2008 vybrala a upravila Eva Škra-
balová

Plocha zadního 5. nádvoří s rampou 
k padacímu mostu nového vstupu do 
horního hradu. Především na horním 
hradě se v 15. století stále pilně stavělo. 
Ten se již zcela zaplnil budovami a další 
palácové stavby byly proto přistavovány 
k původní hradbě z vnější strany. Patrně 
za válek česko uherských ke konci 
století došlo k zásadní změně přístupové 
trasy do horního hradu. Původní vstup 
byl zrušen a odtěžením skály se rozšířil 
průchod do zadního nádvoří s rampou 
k novému vstupu do horního hradu. Tak-
to prodlouženou přístupovou trasu ještě 
přepažila další brána chráněná věžovým 
palácem nově přistavěným k hornímu 
hradu.
Budovami obestavěná břitová věž ztrati-
la obranný význam. Náhradou byly kry-
té střelecké ochozy osazené v podkroví 
a také hranolová věž při vjezdové bráně 
propojená s horním hradem mostem. 
Hrad si tak ještě stále uchoval podobu 
mohutné pozdně středověké pevnosti.

Autorem rekonstrukce, kresby i textu je 
Ing. arch. Pavel Šimeček

Nový palác se zvyšuje, 
budovy začínají zcela 
zaplňovat půdorys 
starého hradu. Plochu 
ve vyšších patrech 
rozšiřují vysuté arkýře. 
Vznikají nové 
hospodářské budovy 
a předhradí, kterým 
začíná opevnění 
sestupovat po 
přístupovém skalním 
hřebeni dolů. 

Model: Zdeněk Brachtl

Vstupní portál hradního paláce
Foto: Antonín Špaček
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V posledním loňském čísle Zpravodaje jsme přinesli člá-
nek P. Zdeňka Chylíka, faráře v Nedvědici, o zahájení opravy stře-
chy věže kostela sv. Kunhuty v Nedvědici.

Výběrové řízení na opravu vyhrála firma STŘECHY - 1. 
Slezská s.r.o. s cenou dle projektu 1.360 tisíc Kč. S ohledem na 
výhled získání finančních prostředků byl projekt rozdělen na 3 
etapy. V loňském roce byla provedena první etapa v objemu 570 
tis. Kč. V začátku letošního roku byl po obdržení příslibu dotací 
uzavřen dodatek smlouvy na letošní práce v objemu 600 tis. Kč. 
Farnost zažádala znovu o příspěvek MK ČR z rezervního fondu, 
protože provedení třetí etapy odděleně od druhé v příštím roce 
by znamenalo prodloužení a prodražení projektu. Ministerstvo 
žádosti vyhovělo a přislíbilo navýšení dotace o 180 tis. Kč s pod-
mínkou spoluúčasti ve výši 20 %. To však představovalo velký 
problém, neboť farnost předpokládala, že spoluúčast bude počí-
taná celkově k letošní realizaci, kdy z vlastních prostředků a darů 
může dát 200 tis. Kč. Problém se však vyřešil tím, že Biskupství 
brněnské se rozhodlo rovněž podpořit naši farnost a přispěje 50 
tis. Kč, které mohou být využity právě na úhradu této spoluúčasti.

Přesto musela být letošní etapa rozdělena na dvě čás-
ti. V době psaní tohoto článku po dokončení oplechování báně 
bylo postaveno další podpůrné lešení právě na tuto opravenou 
část báně, teprve poté bude možné provést opravu závěrečné čás-
ti u špice. Zároveň bude přizván restaurátor, aby zhodnotil stav 
makovice a kříže. Případná oprava makovice již v letošním roce 
nebude moci být provedena, musela by být sejmuta dolů za pomo-
cí manipulační techniky a horolezců a restaurována v dílně. Pro-
jekt byl rozšířen o zhotovení kvalitního přístupu k vikýři v báni. 
V době, kdy se Zpravodaj dostane mezi čtenáře, by mělo být vše 
jasné a snad i hotové.

Při přípravě i realizaci opravy působila stálá komise slože-
ná ze zástupců farnosti,  Městyse Nedvědice, MěÚ Tišnov, Národ-
ního památkového ústavu, zhotovitele a Biskupství brněnského. 
Technický dozor vykonával Ing. arch. František Laub.

V průběhu listopadu proběhla kontrola MK ČR, která kon-
statovala, že provedená oprava byla z hlediska bezpečnosti nezbyt-
ná, kvalita prací je na dobré úrovni a odpovídá projektu. Zároveň 
konstatovala, že potřeba výměny krovu byla větší, než se v projek-
tu předpokládalo. Nosnost některých prvků krovu byla narušena 
zcela zásadně. O tom se mohli přesvědčit na vlastní oči všichni, 
kteří se v době opravy prošli kolem kostela. Z některých trámů po 
manipulaci zbyla opravdu dřevěná mouka a několik třísek.

Na uskutečnění opravy střechy přispěli:
MK ČR z Havarijního programu, Jihomoravský kraj z pro-

gramu Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče 2013, 
Městys Nedvědice, Biskupství brněnské, SDH Nedvědice, firmy 
a soukromí dárci.

Pokud by ještě někdo chtěl na opravu věže přispět, uvá-
díme číslo účtu farnosti: 1623618389/0800. Lze si také požádat 
o potvrzení na poskytnutí finančního daru, ať již jako jednotlivec 
či firma, a tento dar je možné započítat do odpočtu základu daně.

Vedení farnosti děkuje všem zúčastněným za uskutečnění 
celé akce, všem dárcům za každý finanční příspěvek a za to, že 
se společným úsilím všech lidí dobré vůle podařilo tuto náročnou 
opravu věže kostela dokončit.

Antonín Špaček s využitím podkladů 
Ing. Barbory Šenkyříkové

14. září letošního roku jsme se sešli posedmé. „My“ znamená kamarádi ko-
šíkové, ale především kamarádi Jirky Mikuleckého. Před sedmi lety odešel. Ale 
i přesto vzpomínka na něj stále sbližuje.

Přišlo nás hodně. Na hřbitov zavzpomínat, do tělocvičny zahrát basket (letos 
hrála tři družstva!) a u stolu v restauraci pokračovat ve vzpomínkách a doplnit tekuti-
ny i kalorie. Většinou už nepatříme mezi nejmladší. Ať se hraje fér, nebo občas i s ma-
lým faulem, tělo bolí tak jako tak. Ale kamarádské vztahy to všechno srovnají a dají 
zapomenout na přibývající roky. Jirko, díky! Bylo to pěkné, za rok se znovu setkáme.

Petr Čermák

OPRAVA VĚŽE KOSTELA POKRAČUJE

S JIRKOU MIKULECKÝM POSEDMÉ

Foto: Antonín Špaček

Foto: František Laub

Foto: Pavel Vejrosta
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V roce 2001 vydal Petr 
Vejrosta, náš blízký spolupracov-
ník při tvorbě Zpravodaje a autor 
říkanek ve dvou ročnících nedvě-
dických kalendářů, knihu veršů, 
říkanek, jazykových hrátek a po-
hádek s názvem Sedmikráska. Je-
likož v současné době je Sedmi-
kráska již beznadějně vyprodána, 
v nedávných dnech přišel Petr 
s novou obdobně laděnou knížkou 
s názvem Slzy a slzičky. Kromě 
několika dílek ze Sedmikrásky 
jsou v ní další básničky, říkanky 
i čtyři pohádky. Některé texty už 
tedy čtenáři mohli číst nebo četli, některé jsou zbrusu nové.

V úvodu knihy píše o Petrovi Jana Krytinářová: “Petr Vej-
rosta se ve svém životě vydává na cesty různých směrů. Směr 
učitelský, zvolený jako profese, mu umožňuje ovlivňovat myšlení 
a chování dorůstajících dětí. Směr turistický se dělí do tří mohut-
ných proudů. Organizační – zajišťování tradičního pochodu Za 
krásami okolí Nedvědice a zájezdů a výletů Klubu českých tu-
ristů. Osobní – nelze přehlédnout jeho vysoce sportovní výkony. 
A komunikační – charakterizovaný cennými přímými přátelský-
mi vztahy ke svým souputníkům. Ve směru tvůrčím zpracovává 
a shrnuje vše, s čím se potkává, co ho baví, čeho si cení a váží.

V této knize se můžete opakovaně setkat s Petrem, připo-
menout si společné zážitky a znovu se porozhlédnout po kráse 
kraje, v němž žijeme.“

Slzy a slzičky ilustrovala mladá nadějná nedvědická vý-
tvarnice Kristýna Hriadelová. Knížka je formátu A5, obsahuje 77 
stran. Za cenu 100,- Kč je dostupná v TIC Nedvědice nebo přímo 
u Petra Vejrosty.

A protože se blíží vánoční svátky a Štědrý večer je doslova 
za dveřmi, přinášíme jako ukázku z knížky stejnojmennou básničku:

Za dveřmi je Štědrý večer

Za dveřmi je Štědrý večer,
ťuká ťuky ťuk.
Těšíme se,
ať už vstoupí,
děti, ani muk!

Už se blíží,
už ho slyším,
dýchá u dveří,
čeká,
čeká – na co asi?
Až se zešeří.

Už se stmívá,
vidím první hvězdičku.
Druhou, pátou, padesátou,
tak pojď,
pojď k nám,
Ježíšku!

Antonín Špaček

Bylo měsíc před Vánoci a nedvědickou sokolovnu opět za-
plnily stánky s nejrůznějším zbožím. Díky Místní organizaci Čes-
kého svazu zahrádkářů zde ve dnech 23. a 24. listopadu proběhl již 
čtvrtý předvánoční jarmark.

Kupující si mohli vybrat šperky, knihy, sklo, šátky, hračky, 
ale také třeba výrobky z medu, uzeniny, cukrovinky nebo koření…

V sobotu odpoledne navíc potěšilo vystoupení pěveckého 
sboru Labyrint při ZŠ Štěpánov, v neděli si zadováděli malí čer-
tíci a čertice v programu MŠ Doubravník. Všem se také otevřelo 
peklo – naštěstí velmi pohostinné a plné dobrot pro děti a jejich 
rodiče.

Celému jarmarku vévodil nádherný vánoční strom, který 
daroval pan Švanda z Boru.

Ono se řekne dvoudenní jarmark. Ale co je za tím práce, 
starostí a očekávání, jestli všechno dopadne tak, jak dopadnout 
má! O tom, že i letošní jarmark dopadl dobře a byl úspěšný, svědčí 
stovky spokojených návštěvníků a jejich zápisy v pamětní knize – 
třeba tenhle: Musíme domů, nebo mamka utratí všechny peníze…

Věřím, že organizátorky a organizátoři celé akce neztratí 
chuť a koncem listopadu příštího roku tu bude další, tentokrát již 
pátý jarmark.

Petr Čermák

SLZY A SLZIČKY ČTVRTÝ PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK

Vystoupení sboru Labyrint
Foto: Antonín Špaček
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Ve čtvrtek 26. 9. 2013 se v 22:38 hod. rozezněla siréna 
oznamující svolání zásahové jednotky SDH. Jednalo se o požár 
nízké budovy mezi Nedvědicí a Věžnou. K zásahu vyjela jednotka 
v 22:43 hod. s oběma zásahovými vozy Tatrou 815 CAS32 i Avií 
DA12. Jednotka na místo požáru dorazila jako první. Při požá-

ru budov je zásah vždy složitý s reálnou možností zranění osob 
včetně smrtelných, k čemuž však v tomto případě naštěstí nedo-
šlo. S největší pravděpodobností byl tento požár založen úmyslně. 
Zasahující členové: Mitáš I., Vejrosta P., Přeslička T., Havránek 
M., Konečný P., Ondráček L., Ondráček D., Havlíček L., Štarha 
A. a Kytner M.

V pátek 27. 9. se v 16:30 hod. uskutečnilo okrskové námě-
tové cvičení týkající se dálkové dopravy vody z Dolního na Horní 
Chlébské. Cvičení se zúčastnilo osm sborů s celkovým počtem 43 
hasičů. K dopravě vody bylo použito 20 hadic o celkové délce 400 
metrů. Zúčastnění členové: Ondráček L., Havránek M., Konečný 
P., Havlíček L., Kytner M. a Přeslička T.

Ve čtvrtek 3.10. v 14:53 hod. se opět rozezněla siréna. 
Tentokrát se jednalo o požár osobního automobilu v Doubravní-
ku. Jednotka vyjela oběma zásahovými vozy v 14:57 hod. Oheň 
z malé části zasáhl motorový prostor s kryty. Zasahující členové: 
Havránek M., Vejrosta P., Konečný P., Havlíček L., Ondráček L. 
a Kytner M.

V sobotu 9. listopadu proběhl poznávací zájezd na Jižní Mo-
ravu. Cestou jsme navštívili Medlov, Pohořelice, Mikulov náměstí 
pod zámkem a hrobku Ditrichsteinů, Dolní Věstonice, kde jsme si 
prohlédli nově postavenou Věstonickou venuši v nadživotní veli-
kosti a Strachotín s návštěvou u našeho člena Antonína Čecha.

Petr Konečný

V letošním roce byla naše činnost převážně soutěžní. Jako 
každý rok jsme zahájili během měsíce dubna přípravu žákovského 
družstva na soutěže v rámci Dětské hasičské ligy okrsku Dolní 
Rožínka. Letos se konal již 5. ročník. Naše žákovské družstvo se 
zúčastnilo všech šesti kol. Nejlepším výsledkem bylo 5. místo 
s časem 42,91 s. Celkově jsme se umístili na děleném 9. - 10. mís-
tě z 25 družstev, což je poměrně dobrý výsledek vzhledem k prů-
měrnému věku 10,5 let našich malých hasičů.

Dne 11. května v obci Sejřek se náš sbor také zúčastnil okr-
skové soutěže v požárním útoku s jedním družstvem mužů a jed-
ním družstvem dětí. Vzhledem k počtu tréninků, které byly celkem 
dva, a průměrnému věku přesahujícímu seniorskou hranici, byl vý-

sledek mužského družstva výborný. V nepříjemném počasí se nám 
podařilo vybojovat pěkné 2. místo a to pouze o 0,40 s (!) za domá-
cími favority s časem útoku 31,33 s a časem štafety 20,65 s v kon-
kurenci 16 týmů. Družstvo dětí bylo jediné přihlášené, a proto jim 
vítězství nemohlo uniknout… Je škoda, že se nezúčastnily děti z ji-
ných sborů. Účast většího počtu dětských družstev by byla nejen 
ku prospěchu okrskových soutěží, ale i budoucnosti sborů.

Chtěl bych poděkovat všem soutěžícím dětem za jejich 

HASIČI INFORMUJÍ

SDH PERNŠTEJN V ROCE 2013

Požár u „Spáleného mlýna“ u Věžné
Foto: Libor Havlíček

Požár u „Spáleného mlýna“ u Věžné
Foto: Petr Konečný

Požár u „Spáleného mlýna“ u Věžné
Foto: Petr Konečný

Dětské družstvo SDH Pernštejn
Foto: Petr Štarha
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Fotbalisté mají za sebou podzimní část soutěžního ročníku 
2013/2014. S výjimkou mužů všechna naše družstva působí v kraj-
ských soutěžích. Mladší i starší žáci, stejně jako obě družstva přípra-
vek, poprvé v historii nedvědické kopané hrají dokonce krajský pře-
bor. Ve svých soutěžích se naše družstva ve velmi silné konkurenci 
většinou městských klubů rozhodně neztratila. Především výsledky 
dorostenců, mladších žáků a starší přípravky jsou na naše možnosti 
vynikající a jsou výbornou propagací naší Nedvědice v celém kraji 
Vysočina. Dosažené výsledky však nejsou pouze zásluhou našich 
nedvědických hráčů a činovníků. V době značného a trvalého úbyt-
ku dětí by Nedvědice ze svých „zdrojů“ neměla šanci sestavit dvě 
žákovská družstva či čtyři družstva přípravek. Velmi se nám proto 
osvědčuje navázaná spolupráce se sousedními kluby TJ Věchnov 
a SK Rožná, které nám formou hostování či střídavých startů půj-
čují svoje nejlepší hráče. Naši hráči zase vypomáhají ve Věchnově 
a Rožné při jejich utkáních. O podobnou formu spolupráce se po-
koušíme také s AFK Tišnov a mimo výše uvedené kluby se k nám 
sjíždějí malí fotbalisté z celého Lomnicka, z Borače, Doubravníka, 
Olší, Věžné, Chlébského, Skorotic, Ujčova a dalších míst.

Naopak výsledky mužů jsou po několika solidních letech vel-
kým zklamáním. Mužstvo prochází výraznou generační obměnou 
a navíc část hráčů ani v dospělém věku nechápe principy kolektivního 
sportu. Pojmy jako odpovědnost a obětavost jsou pro ně zcela nezná-
mými veličinami. V jarní části soutěžního ročníku proto budou naši 
muži muset hodně zabojovat, aby se vymanili ze sestupových příček.

snahu a rodičům za ochotu obětovat svůj volný čas pro tuto akti-
vitu. Také bych chtěl touto cestou oslovit děti žijící v Nedvědici 
a blízkém okolí, které by měly zájem s námi trénovat a soutěžit, 
aby nás neváhaly kontaktovat na e-mail sdh.pernstejn@seznam.
cz. Rádi vás přivítáme mezi námi.

Trénovat začneme opět v dubnu (pokud nebude sníh). Začát-
kem září 2014 by mělo proběhnout jedno kolo DHL přímo v Nedvědici.

Všem čtenářům a ostatním obyvatelům naší obce přeji 
krásné vánoční svátky a vše nejlepší v roce 2014.

Za SDH Pernštejn Zbyněk Haviger

SK PERNŠTEJN NEDVĚDICE - KOPANÁ

Hledám ke koupi RD v Nedvědici nebo blízkém okolí. 
Může být i k opravám, nabídněte prosím. Tel.: 773 962 105

INZERCE

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 (21 %).

CENÍK INZERCE

Muži – okresní přebor Žďárska
družstvo trénovali a vedli: Milan Neugebauer a Libor Večeřa

1. Nová Ves B 13 10 1 2 39: 14 31 ( +10)
2. Moravec 13 8 3 2 40: 22 27 ( +  6
3. Rozsochy 13 8 3 2 21: 10 27 ( +  6)
4. Hamry 13 7 3 3 33: 20 24 ( +  6)
5. Svratka 13 7 2 4 24: 16 23 ( +  2)
6. Rad. Svratka 13 6 4 3 25: 22 22 ( +  1)
7. Bory 13 6 2 5 31: 28 20 ( +  2)
8. Os. Bítýška 13 5 1 7 18: 28 16 ( -  5)
9. Počítky 13 5 0 8 20: 37 15 (  - 3)

10. Věchnov 13 5 0 8 18: 35 15 (  - 3)
11. Bobrová 13 4 1 8 20: 24 13 ( -  5)
12. Nedvědice 13 3 1 9 23: 33 10 ( -  8)
13. Rovečné 13 3 1 9 23: 35 10 ( -  8)
14. Bohdalov 13 2 2 9 18: 29 8 (- 13)

Žáci starší (ročníky narození 1999 a 2000), krajský přebor, 
kraj Vysočina
družstvo trénovali a vedli: Pavel Juračka a Martin Pachlopník
  1. HFK Třebíč 10 9 0 1 78: 12 27 ( + 9)
  2. Žďár n. Sáz. 10 9 0 1 53: 9 27 ( +12)
   3. SFK Vrchovina 10 7 1 2 53: 22 22 ( + 7)
  4. Pelhřimov 10 7 1 2 49: 24 22 ( + 4)
  5. Bedřichov 10 5 0 5 30: 29 15 ( + 3)
  6. Humpolec 10 4 1 5 26: 52 13 ( -  2)
  7. Jaroměřice n. R. 10 4 0 6 22: 47 12 ( -  3)
  8. Ždírec n. D. 10 3 2 5 24: 25 11 ( -  4)
  9. Nedvědice 10 2 0 8 12: 43 6 ( -  6)
10. Velká Bíteš 10 1 1 8 9: 35 4 ( -  8)
11. M. Budějovice 10 1 0 9 5: 63 3 (- 15)

Dorost (ročníky narození 1995 - 1998) – krajská soutěž, 
kraj Vysočina, sk. B
družstvo trénovali a vedli: Pavel Procházka, Martin Šikula 
a Petr Pokorný
  1. Nedvědice 11 8 2 1 49: 13 26 ( + 8)
  2. M. Budějovice 11 7 3 1 44: 13 24 ( + 9)
  3. Stařeč 11 7 2 2 44: 20 23 ( + 5)
  4. Okříšky 11 7 2 2 43: 24 23 ( + 5)
  5. Výčapy 11 6 2 3 29: 31 20 ( + 5)
  6. Nová Ves 11 6 1 4 30: 30 19 ( + 1)
  7. Křižanov 11 4 3 4 25: 33 15 (  0  )
  8. Moravec 11 3 2 6 18: 25 11 ( -  4)
  9. Šebkovice 11 3 1 7 20: 29 10 ( -  8)
10. Velká Bíteš 11 2 2 7 18: 43 8 (- 10)
11. Želetava 11 2 0 9 18: 38 6 ( -  9)
12. Třebíč SK FŠ 11 1 0 10 19: 58 3 (- 12)
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Přípravka mladší (ročníky narození 2005 až 2007), krajský 
přebor, kraj Vysočina
družstvo trénovali a vedli: Libor Jaroš, Radomír Hájek
Výsledky ani tabulka se neevidují. Jediným kritériem je hrát bez 
ohledu na výsledky či postavení v tabulce a nestresovat děti hrou 
o body a umístění. Soupeři jsou stejní jako u starší přípravky 
a utkání se hrají souběžně.

Pavel Vejrosta

Přípravka starší (ročníky narození 2003 a 2004), krajský 
přebor, kraj Vysočina
družstvo trénovali a vedli: Antonín Pivovarčík a Miroslav Jedlička
  1. Třebíč SK FŠ A 26 23 1   2 379:123 70 (+ 34)
  2. Chotěboř 26 19 2   5 223:109 59 (+ 23)
  3. Pelhřimov 26 18 0   8 228:116 54 (+ 12)
  4. Velké Meziříčí 26 15 0 11 217:205 45 ( +  3)
  5. Nedvědice 26 14 2 10 223:147 44 ( + 8)
  6. Bystřice n. P. 26 14 2 10 184:156 44 ( + 2)
  7. SFK Vrchovina 26 14 1 11 211:183 43 (+ 13)
  8. FKM Vys. Jihlava 26 13 1 12 197:198 40 ( -  8)
  9. Havl. Brod 26 12 2 12 196:151 38 ( -  4)
10. Velká Bíteš 26 11 0 15 163:171 33 ( -  3)
11. Žďár n. S. 26   8 0 18 182:246 24 ( -  6)
12. AFC Humpolec 26   7 2 17 171:244 23 (- 19)
13. Třebíč SK FŠ B 26   6 0 20 185:342 18 (- 18)
14. Bedřichov 26   1 1 24    68:436   4 (- 38)

Žáci mladší (ročníky narození 2001 a 2002), krajský přebor, 
kraj Vysočina
družstvo trénovali a vedli: Jirka Mitáš a Pavel Vejrosta
  1. Humpolec 10 10 0 0 60: 11 30 ( +15)
  2. SFK Vrchovina 10   9 0 1 93: 11 27 ( +12)
  3. Žďár n. Sáz. 10   8 0 2 73: 16 24 ( +  9)
  4. HFK Třebíč 10   7 0 3 53: 24 21 ( +  3)
  5. Pelhřimov 10   6 0 4 49: 19 18 (  0  )
  6. Nedvědice 10   5 0 5 38: 46 15 ( +  3)
  7. Ždírec n. D. 10   2 1 7 22: 45   7 ( -  8)
  8. Bedřichov 10   2 1 7 17: 40   7 ( -  5)
  9. M. Budějovice 10   2 0 8 15: 59   6 (- 12)
10. Velká Bíteš 10   2 0 8 15: 86   6 ( -  6)
11. Jaroměřice n. R. 10   1 0 9   6: 84   3 (- 12)

Starší žáci.
Nahoře zleva: Jakub Homola, Leoš Mládek, Roman Ma-
ňas, Adam Dufek, Ladislav Trdý, Tomáš Zloch, Vojtěch 
Smutný a Pavel Juračka. Dole zleva: Jan Pachlopník, David 
Juračka, Dalibor Kolbábek, David Houdek, Jan Nikodém, 
Stanislav Škvařil, Vojtěch Martínek a Matěj Pachlopník

Foto: Pavel Vejrosta


