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Vážení spoluobčané,

první polovina listopadu je obdobím, kdy všichni na svých 
zahradách a zahrádkách dokončujeme podzimní práce, a nejinak 
tomu je i na pozemcích ve vlastnictví obce. Polovina listopadu je 
současně obdobím, kdy se blíží uzávěrka čtvrtého čísla Zpravoda-
je, a tedy vzniká rovněž text tohoto úvodníku.

Jak jsem se zmínil, věnovali jsme se v průběhu posledních 
týdnů údržbě obecních pozemků a majetků a jejich zazimování. 
To se týká především úklidu spadaného listí, prořezu a ořezu dře-
vin, čištění kanálových vpustí, okapových žlabů a také úklidu ne-
pořádků, které se tu a tam objevují na různých místech Nedvědi-
ce. V neposlední řadě prováděli pracovníci obce čištění pozemku 
v Klečanech od divoké vegetace a připravovali jej na umístění 
venkovních fitness prvků včetně vlastní instalace cvičebního ná-
řadí. V měsíci říjnu byl rovněž opraven propadající se chodník 
u mostu přes Nedvědičku, na Pernštejně pokračovala výměna sví-
tidel veřejného osvětlení.

V průběhu podzimních měsíců byla dokončena úprava 
chodníku při silnici ke hřbitovu mezi čp. 35 a 37, čímž zde vznik-
lo několik parkovacích míst. Uvedená investice bezpochyby při-
spěla ke zvýšení bezpečnosti v tomto prostoru. V této souvislosti 
je pro mě jen těžko pochopitelné chování některých řidičů, kte-
ří svá auta místo na nově vytvořených parkovacích stáních stále 
bezohledně odstavují na protilehlém chodníku. Tato poznámka se 
bohužel většinově týká majitelů tam stojících rodinných domů, 
kteří v minulých letech chodník poničili v souvislosti se stavební 
činností a nyní jej využívají jako parkovací stání. Tady už opravdu 
zůstává rozum stát. Nemohu jinak než konstatovat, že tam, kde 
chybí jakýkoli respekt k cizímu majetku, respekt k obecně plat-
ným zásadám a pravidlům a kde nepadají na úrodnou půdu ani 
snahy o domluvu, bude bohužel muset nastoupit represe. V minu-
lém čísle Zpravodaje jsem se zmiňoval o záměru upravit a opravit 
stejným způsobem také zmíněný chodník na druhé straně silnice 
ke hřbitovu, tedy mezi čp. 38 a 40. Především z důvodu realizace 
některých velkých investic, jako jsou rekonstrukce hlavního sálu 
sokolovny, oprava kanalizace na Nové Čtvrti, pokračující investi-
ce do budov základní školy a zahájená rekonstrukce domu čp. 32, 
musela být tato akce odložena.

SLOVO STAROSTY

Foto: Petra Zbořilová

1



Zmínit bych se chtěl opětovně o provedeném dopravním 
značení na městečku. Důvody tohoto opatření jsem uváděl v ně-
kterém z minulých čísel Zpravodaje. Nyní bych chtěl spíše reago-
vat na první zkušenosti s chováním řidičů ve vyznačeném prosto-
ru. Musím poděkovat všem řidičům, kteří důvody provedených 
opatření chápou a instalované značení respektují a dodržují. Situ-
ace na městečku se, myslím, viditelně zlepšila. Stále je však dost 
řidičů, kteří se zde chovají, jako kdyby žádné značení nebylo, jako 
kdyby neexistovala ani pravidla silničního provozu. Ti odstavují 
svá auta bez ohledu na cokoliv a kohokoliv právě tam, kde jim to 
vyhovuje. A mnozí tak činí opakovaně a na dlouhé hodiny. Těmto 
řidičům nedělá problém parkování v zákazech stání, či dokonce 
zastavení, často navíc v protisměru, výjimkou není ani parkování 
v křižovatkách, na chodnících a na dalších nevhodných místech. 
A to vše většinou jenom proto, že tito řidiči nejsou ochotni odsta-
vit svá auta o pár metrů dál a potřebný kousek cesty ujít pěšky. 
Myslím, že i tady bude nutno požádat o spolupráci Policii ČR.

Listopad 2016 je měsícem, kdy bylo zahájeno několik vý-
znamných investic. Tak především 14. 11. zahájil Svaz vodovodů 
a kanalizací Žďársko práce na rekonstrukci kanalizace na Nové 
Čtvrti. Jak jsem uvedl v minulém Zpravodaji, akce přibližně za 
6 mil. Kč by měla být hotova za půl roku. Následnou otázkou je, 
v jakém stavu bude po dokončení prací povrch místní komunikace 
a jak rychle se ji podaří opravit. Již v tuto chvíli však apeluji na 
všechny majitele nemovitostí na Nové Čtvrti, kteří plánují jaké-
koli práce, s nimiž je spojená nutnost částečného či úplného pře-
kopu místní komunikace, aby tyto práce uskutečnili co nejdříve, 
rozhodně však před položením konečného povrchu komunikace.

V listopadu byla rovněž zahájena další etapa rekonstruk-
ce sokolovny. S pomocí úvěru ve výši 6 mil. Kč bude provedena 
celková rekonstrukce vstupního schodiště, hlavního sálu, přísá-
lí a jeviště. Bude naší velkou snahou, aby práce byly dokončeny 
v dubnu příštího roku. Mimo jiné proto, že v roce 2017 tomu bude 
právě 100 let, kdy naši předkové s obrovským nadšením a úsilím 
stavbu sokolovny dokončili a uvedli ji do provozu. Myslím, že 
naše sokolovna si z mnoha důvodů po letech váhání a odkladů 
pokročení v rekonstrukci zaslouží a s dobrým pocitem mohu kon-
statovat, že se na jejím provedení shodlo celé zastupitelstvo. Já 
osobně se na její dokončení velmi těším a věřím, že takových je 
nás v Nedvědici většina.

Výše jsem se zmínil o zahájené rekonstrukci domu čp. 32. 
Po vyklizení celého objektu byly v listopadu zahájeny práce na 

připojení objektu na veřejnou kanalizaci, 
dle požadavku společnosti E.ON bude 
zřízena nová přípojka elektřiny, uprave-
ny budou rovněž rozvody vody a plynu, 
následovat budou elektroinstalační práce. 
Další práce se poté v rámci první etapy 
soustředí do levé části budovy, do prosto-
rů, kde mnozí z nás pamatují do poloviny 
sedmdesátých let minulého století prodej-
nu obuvi. V těchto místech vznikne nové 
turistické infocentrum. Všechny práce 
jsou směřovány tak, abychom co nejvíce 
mohli ukázat našim návštěvníkům a turis-
tům již 2. dubna, kdy se Nedvědice stane 
místem oficiálního zahájení jarní turistic-
ké sezóny 2017 v rámci Jihomoravského 
kraje. Zcela jistě k nám zavítá mnoho set 
návštěvníků a turistů a také oficiální před-
stavitelé Klubu českých turistů a Jihomo-
ravského kraje. Událost pro Nedvědici 

zcela jistě významná, proto již nyní chci poděkovat všem, kteří se 
o její přivedení k nám zasloužili a kdo se přičiní také o její zdárný 
průběh.

Podzimní měsíce byly také ve znamení přípravy rozpočtu 
městyse na rok 2017. Svůj díl práce odvedlo vedení ZŠ a MŠ, fi-
nanční výbor, zaměstnanci úřadu městyse a především rada, která 
věnovala práci na rozpočtu mnoho hodin svých jednání. V době 
uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje je návrh rozpočtu hotov a po 
povinném uveřejnění na úřední desce se jím zabývalo 21. listo-
padu jednání zastupitelstva. Stejně jako v minulých letech se dle 
mého názoru podařilo připravit rozpočet vyvážený, který pama-
tuje na výdajové stránce na všechny základní potřeby městyse. 
A to i přesto, že díky výše zmíněným velkým investicím, které na 
rozdíl od minulých let budeme realizovat bez dotací, se do rozpoč-
tu podařilo zařadit výrazně méně akcí, než tomu bylo v minulosti 
a než bychom si všichni představovali. Jsem rád, že rozpočet byl 
po nelehké diskusi nakonec s drobnými úpravami hlasy většiny 
zastupitelů schválen. Dovolím si na tomto místě jen krátkou reakci 
na některé poznámky v souvislosti s přijetím úvěru na rekonstruk-
ci sokolovny. Odmítám názor, že se tímto krokem zadlužujeme. 
Posledních deset let městys hospodařil s přebytkovým rozpočtem, 

rozumným nakládáním s finančními prostředky i při současné re-
alizaci mnohamilionových investic jsme dokázali uspořit značnou 
hotovost, což je zřejmé při pohledu na dlouhodobé zůstatky na 
bankovních účtech, které jsou veřejně dostupné na úřední desce 
městyse. Je tedy evidentní, že se o žádné zadlužování nejedná. 

Parkování na chodnících
Foto: Pavel Vejrosta

Márnice na hřbitově po dokončení
Foto: Antonín Špaček
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Od uzávěrky minulého čísla Zpravodaje se uskutečnilo 
jedno jednání Zastupitelstva městyse Nedvědice (ZMN), a to dne 
21. 11. 2016
ZMN č. 11 dne 21. 11. 2016:
 - schválilo ověřovateli zápisu pp. Nedomu a Lukáškovou
 - vzalo na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení z minulého 

zastupitelstva
 - vzalo na vědomí zprávu z rady od posledního ZMN
 - schválilo rozpočtová opatření č. 8, 9, 10 a 11/2016
 - schválilo rozpočet ZŠ a MŠ Nedvědice, okres Brno - venkov, 

příspěvkové organizace na rok 2017
 - v rámci rozpočtu městyse Nedvědice na rok 2017 schválilo 

dary, dotace a příspěvky právnickým a fyzickým osobám
 - schválilo rozpočet městyse Nedvědice na rok 2017, financování 

ve výši 4 000 tis. Kč bude hrazeno úvěrem, ztráta ve výši 2 173 
tis. Kč zůstatkem bankovních účtů k 31. 12. 2016

 - schválilo rozpočtový výhled na roky 2018 - 2021
 - schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 Noční klid
 - schválilo smlouvu o smlouvě budoucí s Jihomoravským kra-

jem o zřízení věcného břemene k částem pozemku p. č. 965/13 
v k. ú. Nedvědice

 - schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 50 tis. Kč SK Pern-
štejn Nedvědice z.s. z přerozdělení výnosů z loterií a sázkových 
her, určeného na financování tělovýchovy a sportu mládeže, 
současně schválilo darovací smlouvu

 - schválilo převod Turistického infocentra Mikroregionu Pern-

štejn na Turistické infocentrum městyse Nedvědice k 1. 1. 2017
 - v souvislosti s předchozím bodem schválilo podání žádosti 

o vydání koncese na prodej kvasného lihu, konzumního lihu 
a lihovin pro městys Nedvědice

 - schválilo investici „Prostor mezi stromem republiky a zdravot-
ním střediskem“

 - schválilo zřizovací listinu ZŠ a MŠ Nedvědice, okres Brno-ven-
kov, příspěvkové organizace (doplnění)

 - schválilo přehled investičních projektů, určených v rámci Míst-
ního akčního plánu vzdělávání ve správním obvodu ORP Tiš-
nov k financování prostřednictvím dotací z programu IROP

Ing. Pavel Vejrosta

Čerpání úvěru za účelem investování do vlastního majetku městy-
se a současně udržování poměrně vysokého zůstatku na bankov-
ních účtech je naopak výrazem uvážlivého investování. Průběžné 
udržování dostatečné finanční rezervy pro případ neočekávaných 
událostí, havárií apod. je pak výrazem odpovědného hospodaře-
ní. Bylo jistě možné utratit většinu našetřených peněz a nečerpat 
úvěr, a tedy nemít žádnou rezervu. Pak ale neumím odpovědět na 
otázku, co bychom dělali, kdyby se něco nečekaného přihodilo.

Vážení spoluobčané, s končícím rokem 2016 mně dovolte 
Vám všem v Nedvědici a na Pernštejně poděkovat za celoroční 
přízeň a častou pomoc při řešení každodenních problémů a situ-
ací. Děkuji všem místním organizacím a spolkům za udržování 
a rozvíjení spolkové činnosti, všem jejich dobrovolným členům 
a činovníkům za dlouhodobou obětavou a nezištnou činnost ve 
prospěch kultury, tělovýchovy, sportu a dalších společných akti-
vit. Poděkování za odvedenou práci bych rád vyjádřil i zaměst-

nancům městyse, kteří se poctivě snaží průběžně vytvářet pod-
mínky k tomu, aby radnice byla vždycky místem, kde najde každý 
občan pochopení pro svoje problémy, kde se dozví, co vědět po-
třebuje, kde se vždycky dočká pomoci. A to v rovině administ-
rativních i manuálních činností. Věřte, že se o to všichni snaží, 
i když to tak možná někdy nevypadá. Poděkování bych rovněž 
rád adresoval představitelům okolních obcí a také měst Tišnova 
a Bystřice n. P. Se všemi bez výjimky má Nedvědice velmi dobré 
a korektní sousedské vztahy, mj. i díky pravidelnému setkávání se 
v rámci našeho členství ve sdruženích, jakými jsou Mikroregion 
Pernštejn, DSO Tišnovsko, MAS Zubří země, turistická destinace 
Koruna Vysočiny a další.

Úplným závěrem Vám všem přeji příjemné prožití vá-
nočních svátků, úspěšné vykročení do roku 2017, pevné zdraví 
a mnoho životního optimismu. Přeji Vám dobrý rok 2017.

Ing. Pavel Vejrosta

INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY 
MĚSTYSE NEDVĚDICE

V období od uzávěrky minulého čísla Zpravodaje se Rada 
městyse Nedvědice (RMN) sešla 8 x (č. 41 - 48) a mimo jiné jed-
nala o následujících záležitostech:
 - schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s E.ON 

Distribuce, týkající se strpění vedení NN nad pozemky p. č. 
31/4 a 31/6 v k. ú. Pernštejn

 - schválila výjimku z počtu dětí v jedné třídě MŠ Nedvědice od 
školního roku 2016/2017 na dobu neurčitou a schválila počet 
dětí v každé z obou tříd na 27 dětí

Rekonstrukce sokolovny
Foto: Antonín Špaček

Oprava povrchu křižovatky a silnic kolem Pernštejna
Foto: Antonín Špaček
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JIŽ 10 LET JE NEDVĚDICE 
MĚSTYSEM

 - schválila provedené práce v ZŠ Nedvědice, současně schválila 
uhrazení předložených faktur ve výši 27.429,– Kč a 12.230,– 
Kč z rezervního fondu ZŠ a MŠ Nedvědice

 - schválila rozpočtové opatření ZŠ a MŠ Nedvědice č. 1/2016
 - průběžně sledovala a projednávala stav příprav rekonstrukce 

kanalizace na Nové Čtvrti
 - schválila uzavření darovací smlouvy s firmou ČEZ
 - schválila poskytnutí mimořádného členského příspěvku DSO 

Tišnovsko ve výši 5 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s po-
řádáním kulturního festivalu TyJáTrFEST

 - schválila rozpočtová opatření č. 8, 9 a 10/2016
 - schválila použití části položky rozpočtu nevyčerpané na opra-

vu střechy na budově A ZŠ na úhradu nákladů na vypracování 
projektové dokumentace na úpravy vytápění v budově A ZŠ ve 
výši 38.720,– Kč

 - doporučila ZMN schválit smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene s JMK v souvislosti s napojením domu čp. 32 
na veřejnou kanalizaci

 - průběžně sledovala a vyhodnocovala stav prací na rekonstrukci 
sokolovny

 - schválila platový výměr ředitelky ZŠ a MŠ Nedvědice od 
1. 9. 2016

 - vzala na vědomí vydaná stavební povolení na akce Kanalizace 
Ke Křížku a Chodník Nedvědice – Černvír

 - schválila zprávu o posouzení a hodnocení nabídek v rámci VŘ 
na dodavatele stavebních prací na akci Rekonstrukce sokolov-
ny, současně schválila navržené pořadí nabídek jednotlivých 
uchazečů

 - opakovaně se zabývala přípravou obecně závazné vyhlášky 
o regulaci nočního klidu a doporučila ZMN její schválení

 - schválila smlouvu s Agrií Ujčov o zasílání faktur elektronickou 
poštou

 - opakovaně se zabývala přípravou rozpočtu MN na rok 2017
 - schválila finanční dar SDH Nedvědice ve výši 10 tis. Kč a sou-

časně schválila darovací smlouvu
 - schválila přijetí finančního daru 3 tis. Kč od městyse Doubrav-

ník a současně schválila darovací smlouvu
 - projednala a vzala na vědomí výroční zprávu ZŠ a MŠ Nedvě-

dice, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace za školní rok 
2015/2016

 - opakovaně jednala se zájemci o pronájem prostorů bývalé lé-
kárny ve zdravotním středisku v souvislosti s výpovědí stávají-
cího nájemce k 31. 10. 2016

 - schválila návrh ZŠ a MŠ Nedvědice na částky za pronájem jed-
notlivých prostorů pro různé externí aktivity

 - schválila smlouvu o vzájemné propagaci s Kometa Group
 - neschválila žádost Freedom Art, z.s. o mimořádnou finanční 

podporu
 - schválila pronájem prostorů bývalé lékárny v budově zdravot-

ního střediska pí. A. Kolbábkové od 1. 11. 2016 na dobu neurči-
tou, současně schválila nájemní smlouvu

 - schválila odpisový plán ZŠ a MŠ Nedvědice na rok 2017
 - opakovaně projednávala dotační příležitosti pro rok 2017
 - v rámci Místního akčního plánu vzdělávání ve správním obvo-

du ORP Tišnov schválila seznam investičních projektů ZŠ a MŠ 
Nedvědice určených k financování prostřednictvím žádostí 
o dotace z IROP v období 2017 - 2021

 - schválila pronájem zasedací místnosti radnice sl. M. Doubkové 
ve dnech 25.–27. 11. 2016 na uspořádání vánoční výstavy za 
podmínek dle platného ceníku

Ing. Pavel Vejrosta

Před deseti lety stanovil Parlament České republiky s účin-
ností od 10. října 2006 obec Nedvědici městysem. Právo užívat 
titulu městečko bylo odňato všem podobným obcím na počátku 
padesátých let minulého století. Nedvědice měla práva městečka 
z doby Pernštejnů a poprvé je v písemném dokumentu nazývána 
městečkem již v roce 1483.

Nedvědice patřila mezi prvních 108 obcí, které získaly de-
kret v roce 2006. Byla to zásluha především starosty Josefa Doče-
kala. Další bývalá městečka žádala o udělení tohoto titulu později.

17. října 2006 převzali starostové ustanovených městysů 
dokument o právu užívat název městys z rukou předsedy Posla-
necké sněmovny Parlamentu České republiky Ing. Miloslava 
Vlčka. Z našeho kraje tehdy společně převzali dokument starosta 
Lomnice u Tišnova - Ing. Milan Vojta, Deblína - Anna Gruberová, 
Doubravníku – Zdeněk Kundrata a Nedvědice - Josef Dočekal.

Jiří Šmíd
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Volby se v naší vlasti stávají téměř pravidelným ročně se 
opakujícím obřadem, který má svoje pravidla a probíhá podle 
vždy nového zákona. Demokracie přinesla občanům právo volit 
jim odpovědné sbory a jejich zastupitele. Počet volených orgánů 
a osob se rozšiřuje, a to je jistě důkazem rozšiřující se demokracie. 
Zvolit si demokraticky zástupce – zastupitele, poslance, senáto-
ra, prezidenta je sice na jedné straně právo, na druhé straně by 
mělo být občanskou, i když ne zákonem stanovenou povinností. 
S účastí při volbách nemůžeme být v Nedvědici nijak spokoje-
ni, ačkoliv se obvykle blížíme celostátním průměrům. Nedvědice 
tvoří s Pernštejnem jeden volební obvod, který je s počtem 1 108 
občanů zapsaných do seznamu voličů na Tišnovsku, kam je územ-
ně zařazen, jeden z největších. Města mají více volebních obvodů, 
velké obce se zase skládají z více místních částí - osad s volebními 
komisemi. Za léta tohoto územního uspořádání a této volební pra-
xe jsme si již zvykli na devítičlennou volební komisi, nekonfliktní 
průběh voleb a odvoz výsledků do Tišnova.

Na kandidátních listinách, které byly doručeny do domác-
ností, figurovali z Nedvědice dva kandidáti:
 - Ing. Pavel Vejrosta na společné kandidátce hnutí Starostů a ne-

závislých a Starostů a osobností pro Moravu pod názvem Sta-
rostové pro jižní Moravu na 33. místě

 - Jitka Jiránková na kandidátce České strany sociálně demokra-
tické na 65. místě

Oba zdejší kandidáti byli zapsáni na nevolitelných místech. 
Na kandidátkách nebyl ani nikdo z okolních obcí. Pro některé ob-
čany z Nedvědice byl známý kandidát do Senátu Ing. Michal Bu-
rian, Ph.D., který bydlí v Železném u Tišnova a pracuje v oblasti 
cestovního ruchu. Založil první agroturistickou organizaci v ČR, 
připravoval a vedl bystřický dvůr EDEN a spolupracoval s vede-
ním městyse Nedvědice.

Předsedkyní volební komise v Nedvědici byla zvolena 
Jitka Mikulecká a místopředsedkyní Kateřina Řepová. Zapisova-
telkou byla velmi schopná pracovnice Úřadu městyse Nedvědice 
Zdena Kincová s bohatými zkušenostmi z mnoha předešlých vo-
leb. Kolektiv volební komise byl pracovitý a bez problémů.

Přejeme zvoleným osobnostem hodně pracovních úspěchů 
a doufáme, že na Nedvědici, kde dostali volební hlas, nezapome-
nou.

Jiří Šmíd

Počet osob zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního 
seznamu voličů: 1108

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 419

Počet odevzdaných úředních obálek: 419

Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem: 415

Počet platných hlasů odevzdaných pro politickou stranu, 
politické hnutí nebo koalici:

Občanská demokratická strana 28

Česká strana sociálně demokratická 83

Zelení a Piráti 13

Starostové pro jižní Moravu 68

Křesťan. a demokrat. unie - Československá strana lidová 68

Koruna Česká (monarch. str. Čech, Moravy a Slezska) 3

ANO 2011 67

Komunistická strana Čech a Moravy 37

Úsvit s Blokem proti islamizaci 1

Moravané 2

Svobodní a Soukromníci 5

DSSS – Imigranty a islám v ČR nechceme! 2

Koalice Svoboda a přímá demokracie – TO (SPD) a SPO 16

TOP 09 s podporou starostů a „Žít Brno“ 22

1. kolo

Počet osob zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního 
seznamu voličů: 1101

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 398

Počet odevzdaných úředních obálek: 385

Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem: 357

Počet platných hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty:

Michal Burian 98

Jiří Brančík 9

Ivo Minařík 4

Jan Žaloudík 84

Pavel Staněk 51

Jiří Ventruba 49

Bohuslav Klíma 22

Radoslav Skála 40

2. kolo

Počet osob zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního 
seznamu voličů: 1103

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 149

Počet odevzdaných úředních obálek: 149

Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem: 147

Počet platných hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty:

Jan Žaloudík 85

Pavel Staněk 62

KRAJSKÉ A SENÁTNÍ VOLBY 2016 V NEDVĚDICI

VÝSLEDKY VOLEB DO 
ZASTUPITELSTVA KRAJE

VÝSLEDKY VOLEB DO SENÁTU 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
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Na práci ve škole je neuvěřitelné, jakou rychlostí tady ply-
ne – nebo spíše letí – čas.

1. září se naši žáci opět vrátili do školních lavic. Školní 
rok 2016/17 mohl začít a přinést nové situace a zážitky. Během 
podzimu se na naší škole uskutečnila celá řada akcí, které učitelé 
pro žáky připravili, aby jim zpestřili výuku.

Hned v září se některé třídy vypravily na hrad Pernštejn, 
kde si mohly prohlédnout nádhernou podzimní výzdobu hradu. 
Vycházek na výstavu Podzim na Pernštejně jsme zároveň využili 
k rozvíjení vztahů mezi třídami prvního a druhého stupně. Sed-
máci si tak například pro čtvrťáky připravili soutěžní otázky z pr-
vouky a správné odpovědi odměňovali vlastnoručně vyrobenými 
penízky. Velmi zajímavá byla pro děti i návštěva místní moštárny. 
K základním dovednostem člověka patří plavání a naši žáci 3. a 4. 
ročníku každoročně absolvují v tento podzimní čas plavecký vý-
cvik v Kuřimi.

V dnešní době upadá zájem dětí o četbu, a proto se učitelé 
snaží své žáky ke čtení motivovat různými formami práce. Pá-
ťáci chodí číst prvňáčkům, druháci zase chodí uspávat pohádkou 
děti do mateřské školy. Pravidelně navštěvujeme Místní knihovnu 
v Nedvědici. S četbou souvisí i divadlo. V říjnu se čtvrťáci a páťá-
ci vypravili do brněnského divadla Radost, aby zhlédli divadelní 
představení Malý princ.

Děti z 1. stupně absolvovaly kurz dentální hygieny, který 

vedly studentky MU v Brně. Už podruhé k nám zavítalo mobilní 
planetárium, letos s programem o vodě, v němž se žáci seznámili 
s touto cennou tekutinou z nejrůznějších pohledů. Rovněž jsme 
navázali na společné akce dětí a rodičů. 16. listopadu se uskuteč-
nila podvečerní vycházka se světýlky pro druháky a jejich rodiče.

Protože se naše škola stará o místní studánky, nezapomněli 
jsme na ně ani na podzim. 18. listopadu jsme za nimi zavítali, 
abychom je uspali a vyčistili od listí.

Během podzimu se na 1. stupni už rozběhly některé sou-
těže – soutěž v jazykolamech, literární soutěž a výtvarná soutěž 
s názvem „Strom a jeho nepřátelé“, kterou pořádá ZŠ Zvole. Pro-
story školy se během října převlékly do pestré podzimní nálady, 
v rámci hodin výtvarné a pracovní výchovy žáci vyráběli nejrůz-
nější podzimní dekorace, aby si jimi školu vyzdobili.

Také na 2. stupni naší školy se toho stihlo už mnoho. Usku-
tečnila se řada exkurzí. Zmínila bych jednu za všechny, tou byla 
atraktivní exkurze pro osmáky a deváťáky do Staré huti u Adamo-
va a do pivovaru v Černé Hoře. Naši žáci absolvovali i nejrůznější 
programy, např. program na téma finanční gramotnost či pořad 
o baladě v české literatuře.

Rozbíhají se vědomostní soutěže. Tři žáci ze sedmého roč-
níku se zapojili do celokrajské literární soutěže na téma Mýty a le-
gendy mého kraje. Poslali jsme i fotku s plyšovými medvídky do 
soutěže vyhlášené u příležitosti výstavy s názvem „Není dítka bez 
medvídka“, která probíhá v Podhoráckém muzeu v Předklášteří. 
Máme už i první úspěchy ve sportovních soutěžích. A to rovnou 
zlaté! 25. listopadu si družstvo chlapců ve složení Tomáš Ošmera, 

PODZIM VE ŠKOLE

Na výstavě Podzim na Pernštejně
Foto: Eva Kubíková

Účastníci soutěže v Havlíčkově Brodě
Foto: Kateřina Vejrostová
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V sobotu 5. 11. 2016 se opět na radnici v Nedvědici ozýval 
dětský pláč. V zasedací místnosti se sešli rodiče našich nově na-
rozených miminek. Scénář celé akce byl stejný jako v předešlých 
letech. Rodiče a další rodinní příslušníci se s miminky dostavili 
do obřadní síně, kde je zpěvem přivítala děvčata z Nedvědické-
ho pěveckého sboru Petry Cvrkalové – Cvrčci. Následoval krátký 
projev pana starosty. Na závěr si všechny nově narozené děti vy-
zkoušely obecní kolébku. Rodiče se podepsali do pamětní knihy 

a současně obdrželi kytičku, menší finanční hotovost a malý dá-
rek. Tentokrát se sešlo osm nově narozených dětí: Liliana Haví-
řová, Sabina Hotařová, Adam Houdek, Thymian Mokrý, Štěpán 
Ondráček, Patricie Pánková, Petr Pokorný a Běla Punčochářová. 
Ještě jednou přejeme rodičům hodně radosti s jejich dětmi a uvidí-
me, kolik dětí se nám narodí v následujícím půlroce.

Zdena Kincová

Lukáš Němec, Adam Křídlo a Pavel Pokorný vyšplhalo v okrsko-
vé soutěži v Tišnově první místo! A hned následující den v kraj-
ském kole soutěže ve čtyřboji v Havlíčkově Brodě znovu zazářili 
Pavel Pokorný, který vybojoval první místo, a Lukáš Němec, kte-
rý skončil na místě třetím. Gratulujeme všem.

Novinkou letošního školního roku byl týdenní pobyt žáků 
šesté třídy se záchranáři ve Sněžném s názvem RESCUE. Žáci 
byli nadšení. Týden plný zážitků a překonávání sama sebe jedno-
značně pozitivně přispěl k utváření třídního kolektivu.

Žáci 2. stupně si také poprvé vyzkoušeli projekci pro školy 
v tišnovském kině Svratka.

2. prosince jsme také absolvovali zájezd na fantastické 

představení Mary Poppins na Hudební scéně Městského divadla 
Brno.

Celý podzim byl ve znamení příprav na společné vystoupe-
ní žáků 1. i 2. stupně na hradě Pernštejně (10. 12. ) a na 2. vánoční 
koledování (16. 12. ). Snad se nám obě akce vydařily.

I v letošním školním roce pomáháme Vojtíškovi, pokraču-
jeme v Recyklohraní, aktuálně plníme program Skutečně zdravá 
škola. Více informací a fotografie dokumentující dění ve škole na-
jdete na našich internetových stránkách www.skola.nedvedice.cz.

Za 1. stupeň Jana Tomanová, 
za 2. stupeň Gabriela Sedlářová

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Otvírání studánek
Foto: Hana Bublánová

RESCUE – pobyt žáků se záchranáři ve Sněžném
Foto: Pavel Štarha

Přáníčko Adély Klusákové - 2. roč.
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V roce 1710 se novými majiteli hradu a panství Pernštejn 
stali Stockhammerové. Kdo však byli tito noví majitelé? Za zá-
klad pro sepsání hlavních představitelů Stockhammerů na zdej-
ším panství jsem použil zejména podkladů PhDr. Evy Škrabalové 
a výpisů Ing. Františka Bednáře.

Zakladatelem později šlechtického rodu byl lékař Franz 
Stockhammer, jehož rodina pocházela z bavorského Norimberku. 
V roce 1682 byl profesorem medicíny na univerzitě ve Vídni, ve 
školním roce 1700 - 1701 jejím rektorem. Právě v roce 1701 byl 
na základě zásluh, které získal jako lékař v době morové epidemie 
(1679 – 1680) a při tureckém obléhání (1683), povýšen do šlech-
tického stavu. Byl osobním lékařem Leopolda I. Habsburského 
a v letech 1708 - 1713 působil jako dolnorakouský vládní rada. 
Do roku 1710 získal několik panství na Moravě. Pernštejnské pan-
ství s takřka prázdným hradem koupil 20. března 1710 za 110 000 
fl.rh. (zlatých) s povinností udržovat hrad v obranyschopném 
stavu, neboť byl stále moravskou zemskou pevností. Rytíř Fran-
tišek Stockhammer se pustil opravdu velkoryse do úprav hradu 
Pernštejna, které přinesly druhou fázi barokních úprav hradních 
interiérů. Nový majitel hradu se nemohl pyšnit urozeností, ale byl 
člověkem schopným a úspěšným. Snahou vytvořit návaznost na 
zakladatele hradu - Pernštejny - je umístění hlavy pernštejnského 
zubra na dvou nejvýznamnějších místech nově upraveného rytíř-
ského sálu, a to na portálu při vstupu a přímo pod štukovým bal-
dachýnem nad rozměrným oknem v čele sálu, pod nímž při slav-
nostních zasedáních a hostinách rytíř Stockhammer zřejmě seděl. 

PERNŠTEJNSKÉ PANSTVÍ PO PERNŠTEJNECH
OPOMÍJENÍ MAJITELÉ PANSTVÍ - STOCKHAMMEROVÉ

Josef hr. Stockhammer
Obrazárna hradu Pernštejna

Hraběnka Stockhammerová
Obrazárna hradu Pernštejna

Portrét neznámého Stockhammera v dětském věku 
Obrazárna hradu Pernštejna
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Zubří hlava se objevuje i na jejich erbu. K Pernštejnům se hlásili 
i Lichtenštejni-Kastelkorni, ale Stockhammerové bez šlechtické 
minulosti působili v moravské společnosti přece jen nepřiměřeně.

Po smrti rytíře Františka Stockhammera v roce 1721 dědí 
panství jeho nejstarší syn František Pavel Stockhammer. Byl radou 
dvorní komory ve Vídni. Z jeho období pochází první popis hra-
du a panství, vytvořený Františkem Václavem Pischelym v roce 
1727: „Hrad Pernštejn stojící na velmi vysokém kopci a skále bez 
všech základů, které tvoří sama příroda, je opevněn věžemi, valy, 
trojicí pevných bran a silnými zdmi. Je zřejmé, že musí stát už 

mnoho století, aniž by díky vynikajícímu 
mramoru utrpěl větší škody. Tento hrad 
je plný skromných klenutých místností 
s výjimkou úctyhodného a nádherného 
sálu s novými štukami. Kapli krášlí pěkná 
freska a krásný oltářní obraz. Nachází se 
zde také hluboká cisterna na vodu vyse-
kaná ve skále a vinné sklepy, do nichž se 
sestupuje po strmém schodišti a v nichž 
se nachází mnoho dalších nezbytností. 
Říká se, že v horních pokojích tohoto hra-
du bývá často spatřena panna, jiní říkají 
pouze ženská osoba, která se před očima 
svědků vždy propadne do země. Když se 
zde o ní nebo o této historce opovážlivě 
hovoří, hrozí lidem prstem. Na hradě se 
v lichtenštejnských časech nacházela 
kunstkomora (pečlivě vybraná kolekce 
umění, starožitností a kuriozit z celého 
světa – pozn. autora) a zbrojnice s vel-
kými i malými cennostmi, dále různými 

nezbytnostmi pro vedení války, které byly převezeny na Telč.“
Baroknímu stylu jsou v této době přizpůsobovány další 

obytné místnosti. Soupis majetku z roku 1741, kdy zemřel ba-
ron František Pavel Stockhammer, uvádí biliárový pokoj, zimní 
jídelnu, rytířský sál s rodovými portréty, pánské a dámské kabi-
nety, hostinské pokoje, apartmán majitele panství, kde je oficiální 
ložnice dodnes. Po smrti Františka Pavla barona Stockhammera 
zdědil sice panství jeho syn Josef Stockhammer, ale byl v té době 
ještě nezletilý. Panství proto spravovala jeho matka Marie Barbo-
ra až do roku 1746, kdy naplnila manželovo přání a učinila z pern-

Pernštejn – rytířský sál kolem r. 1905

Rytířský sál v r. 2015
Foto: Antonín Špaček
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štejnského panství fideikomis (dědickou nedílnost jmění, které se 
nesmí kouskovat a dělit). Tehdy již plnoletý Josef se ujímá pan-
ství. V roce 1777 byl jmenován císařským číšníkem a povýšen na 
hraběte. Přes Smrčecký potok pod hradem Pernštejnem nechal 
postavit na místě dřevěného nový kamenný most. Pravděpodob-
ně ze stejného období pochází i socha sv. Jana Nepomuckého. 
V Nedvědici nechal postavit plátenickou manufakturu. Byl ale ne-
dobrý hospodář. Panství bylo stále více zadlužené a věřitelé poža-
dovali splátky dluhů. Přesto na hradě pokračují úpravy interiérů. 
Výmalba pokojů apartmánu za rytířským sálem (pravděpodobně 
soukromé pokoje hraběnky) je zajímavá a cenná. Na portálu do 
dámského salónu se dochoval nápis z 23. září 1781 vztahující se 
k výmalbě těchto pokojů. Můžeme předpokládat, že Stockham-
merové se snahou o zvelebení svého pravděpodobně jen letního 
sídla dostali do špatné finanční situace. Co přesně zapříčinilo je-
jich finanční úpadek, však není známo. Po smrti Josefa hraběte 
Stockhammera v roce 1793 muselo být panství s hradem na nátlak 
věřitelů prodáno. Kupní smlouva s novým majitelem Ignácem 
Schröfflem z Mansberku, jedním z věřitelů, je datována 9. listo-
padu 1798.

To ale bude samostatnou kapitolou našeho pátrání po maji-
telích hradu Pernštejna.

Jiří Šmíd

Literatura:
PhDr. Eva Škrabalová: Interiéry hradu Pernštejna ve světle ar-
chivních dokladů, 2004
Lenka Kalábová, Michal Konečný, Eva Škrabalová, Zdeněk Ja-
kub Škrabal: Hrad Pernštejn, 2015
Bohumil Samek: Pernštejn, středověký hrad na jižní Moravě, 1996
Zprávy Státního památkového ústavu v Brně 4 / 2000

Fara ve Štěpánově
Foto: Antonín Špaček

Erb Stockhammerů na faře ve Štěpánově
Foto: Antonín Špaček
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VÁNOČNÍ STROM U OBCHODNÍHO DOMU

VÁNOČNÍ STROM SE ROZSVÍTIL

Zima o sobě zatím dává vědět jen nesměle, ale vánoční čas 
se blíží navzdory tomu, jestli mrzne a sněží nebo to venku vypadá 
spíš jako na podzim.

První adventní neděle, prostor před obchodním domem, 
půl páté odpoledne.

Blik – rozsvítil se sice malý, ale krásně nazdobený a hlavně 
živý vánoční strom. Členové Nedvědického pěveckého sboru Petry 
Cvrkalové Cvrčci a PATRONu zazpívali řadu písní se zimní i vánoč-

ní tématikou a najednou nevadilo, že nemrzne a kolem není bílo…
Poděkování patří všem zpěvákům a jejich sbormistryni, ale 

také více jak dvěma stovkám lidí, kteří si je přišli poslechnout. 
Vánoční příběh, jenž začal znovu psát, má lidi sbližovat a tohle 
byl dobrý první krok.

Klidnou předvánoční dobu a radostné Vánoce, milí  
spoluobčané.

Petr Čermák

Na jaře roku 2004 se výrazně rozšířila spolupráce vede-
ní radnic Nedvědice a Lomnice u Tišnova. Vycházela ze společ-
ných jednání starostů a dalších zástupců obou obcí v rámci zájmo-
vého sdružení obcí Tišnovsko. Právě v roce 2004 se v pětadvaceti 
obcích, které dosud patřily do Kraje Vysočina, uskutečnily vol-
by do Zastupitelstva Jihomoravského kraje. Proto vznikaly nové 
kontakty a vazby obcí, které měly k sobě sice blízko, ale přece 
jen byly rozděleny krajskou hranicí. Při jednom z jednání starostů 
Lomnice u Tišnova - Ing. Milana Vojty a Nedvědice - Josefa Do-
čekala se zrodila myšlenka dát Nedvědici sazenici stříbrného smr-
ku, budoucího vánočního stromu. Vysazení smrku se uskutečnilo 
19. dubna 2004 a je zaznamenáno v pracovní knize zaměstnanců 
radnice. Ochranný plůtek zhotovil Ivan Pánek.

Ocenění tohoto daru vystihuje dopis starosty Josefa Do-

čekala svému kolegovi do Lomnice, ze kterého cituji: „Přijměte 
naše srdečné poděkování za milý dar – mladý strom, který bude 
v parku u našeho obchodního domu za pár roků sloužit jako trvalý 
vánoční strom. Je jistě symbolické, že v době vytváření nových 
vzájemných vztahů obcí Lomnice u Tišnova a Nedvědice byl vy-
sazen vánoční strom, který je znakem vzájemné pomoci, sociální-
ho cítění a víry v dobro. V parku, kde je umístěn, se tradičně ko-
nají vánoční koncerty a zní vánoční projevy starosty Nedvědice. 
Váš dar bude vždy starosty připomínán a oceňován.“

Čas běží neúprosně a po dvanácti letech z malého stromečku 
původem ze Synalova vyrostl krásný vánoční strom. Letos poprvé 
byl ozdoben a první adventní neděli 27. listopadu 2016 večer byl po 
slovech místostarosty PhDr. Petra Čermáka slavnostně rozsvícen.

Jiří Šmíd

Rozsvěcení vánočního stromu
Foto: Petr Martinek

Rozsvěcení vánočního stromu
Foto: Petr Martinek

Rozsvěcení vánočního stromu
Foto: Petr Martinek
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VŠÍMAT SI VODOMĚRU SE VYPLATÍ

V poslední době jsme řešili několik případů, kdy zákazníci 
ve svých domácnostech neodhalili nebo nechali bez opravy něja-
kou poruchu na vodovodu a při vyúčtování zjistili, že je čeká mno-
honásobně vyšší platba za vodné a stočné, než očekávali a než je 
u nich běžné.

Právě kvůli včasnému odhalení podobných problémů je 
velmi dobré všímat si doma vodoměru. Ten totiž neslouží pouze 
pro vodárenskou společnost, aby věděla, kolik má účtovat za vod-
né a stočné. Vodoměr je zařízení prospěšné také pro Vás, zákazní-
ky. Slouží pro kontrolu, zda je ve Vaší nemovitosti vše v pořádku. 
Na vodoměru se dá totiž pravidelnou kontrolou zjistit, zda nedo-
chází k únikům vody někde v domácnosti. Zbytečně tak nebudete 
muset platit za vodu, kterou jste nevyužili.

Každý odběratel by tedy měl vědět, jaká je v jeho odběr-
ném místě přibližná spotřeba. Zbystřit bychom měli v okamžiku, 
kdy je tato spotřeba nápadně vyšší. Může se totiž stát, že v domě 
dochází k nežádoucímu úniku vody, například z důvodu poruchy 
na vodovodu, přípojce nebo vnitřním rozvodu. A tu lze díky pravi-
delnému sledování vodoměru zjistit. Kontrola vodoměru tak může 
zabránit zbytečně vysoké faktuře za vodu. Zákazník je totiž povi-
nen zaplatit i za vodu, která jeho domácností protekla, aniž by ji 
patřičně využil.

Je třeba připomenout, že vodovod pro veřejnou potřebu 
končí odbočením z vodovodního řadu k vodoměru, za tímto odbo-
čením následuje vodovodní přípojka a na ni navazuje vnitřní vo-
dovod. Hlavní řad nikdy nevlastní odběratel, vodovodní přípojka 
naopak téměř vždy patří vlastníkovi nemovitosti, pro kterou byla 
zřízená. Majitel však odpovídá za vnitřní vodovod, tedy vodovod 
od přípojky v nemovitosti a taktéž uvnitř nemovitosti.

Vlastníkem vodoměru je vlastník vodovodu. Osazení, 
údržbu a výměnu vodoměru provádí provozovatel vodovodu. Vo-
doměr je tzv. stanoveným měřidlem a musí být pravidelně cejcho-
ván. Jeho životnost je dána legislativně na 6 let. Odběratel má prá-
vo zajistit si na vlastní náklady metrologickou zkoušku vodoměru, 
má povinnost umožnit provozovateli přístup k vodoměru a chránit 
jej před poškozením, například v zimě před mrazem.

Co je dobré vědět?
 - Kudy u Vás doma vedou rozvody studené a teplé vody, případně 

i odpady
 - Kde je u Vás umístěn hlavní uzávěr vody
 - Kde máte měřicí zařízení - vodoměr
 - Je velmi dobré provádět doma namátkově kontroly, zda se ně-

kde neobjevily mokré skvrny nebo v odpadech neuslyšíte proté-
kat vodu z Vaší domácnosti, když se nevypouští

 - Při trvale neobydlené domácnosti nebo nemovitosti doporučuje-
me uzavřít přívod vody

 - Pravidelně si kontrolujte vodoměr, zda není poškozen
 - Zabezpečte si dobrý přístup k vodoměru a udržujte kolem něj 

pořádek
 - Pravidelně si kontrolujte spotřebu vody na vodoměru
 - Chcete-li se z vodoměru dozvědět, zda Vám někde neuniká 

voda, je nutné předem zajistit, aby v domácnosti nikdo vodu 
nepouštěl, nesplachoval WC a podobně

Iva Šebková, Vodárenská akciová společnost

Ztráta v případě, když: Denně Měsíčně

Kohoutek

kape
slabě 24 l 720 l

silně 54 l 1 620 l

teče
slabě 144 l 4,3 m³

silně 1 440 l 43 m³

Splachovač teče

slabě 150 - 1000 l 4,5 - 30 m³

středně 1000 - 2000 l 30 - 60 m³

silně 2000 - 5000 l 60 - 150 m³
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Další rok činnosti volnočasového centra Freedom Art se 
pomalu chýlí ke konci, dovolte nám proto připomenout, co vše 
jsme letos společně prožili.

Kromě pravidelných lekcí jednotlivých kurzů se v prosto-
rách centra konají i akce příležitostné. V letošním roce jich byla 
celá řada a o mnohých z nich jsme vás již prostřednictvím Zpravo-
daje informovali. V rámci tohoto posledního letošního čísla vám 
tedy přinášíme celkové shrnutí.

V únoru se děti i dospělí z centra vydali na masopustní 
průvod po Nedvědici, a pokusili se tak navrátit tuto tradici do naší 
obce. Březen a duben už tradičně patřil čtení. V březnu jsme ve 
spolupráci s městysem Nedvědice uspořádali další z ročníků akce 
Celé Česko čte dětem a v dubnu jsme si již podruhé užili pohád-
kové dobrodružství v rámci zapojení se do projektu Noc s Ander-
senem. V dubnu se k našemu centru slétly čarodějnice z blízkého 
okolí a oslavily svůj den. Červen patřil výchově k bezpečnosti na 
silnici. Děti tak strávily odpoledne s dopravní policií a vyzkoušely 
si některé policejní činnosti.

Malí i velcí, kteří se účastní jednotlivých kurzů, mají mož-
nost ukázat získané dovednosti i širší veřejnosti. Jednak při men-

ších prezentacích, které si děti v průběhu roku připravovaly pro 
rodiče, ale některé kurzy dostaly příležitost prezentovat se i na 
větších akcích, jako tomu bylo například v létě v rámci tradičních 
Slavností Pernštejnského panství.

Ani o prázdninách jsme se nenudili. V červenci i v srpnu 
byl připraven vždy týdenní zábavný program pro děti - tentokrát 
s pirátskou tematikou a hledáním nejrůznějších pokladů. V září 
se potom v centru sešly malé i velké princezny, aby zde strávily 
den plný zábavy a procvičily se v princeznovských dovednostech. 
V říjnu jsme se již podruhé zapojili do dobrovolnického projektu 
72 hodin. Na závěr roku jsme přivítali ještě jednu vzácnou návště-
vu – dokonce svatou! Přišel za námi Mikuláš se svými pomocníky 
a strávili jsme společně příjemné odpoledne.

Krom výše zmíněných akcí a projektů se v centru konají 
i kurzy, které se k našemu potěšení opakují několikrát do roka – 
Zvuková koupel s gongem, floristické workshopy, relaxační ma-
lování inspirované technikou Zentangle.

V říjnu se uskutečnila také jedna dobročinná akce s ná-
zvem PEC NÁM CHYBÍ, PEC NÁM SCHÁZÍ, KDOPAK NÁM 
S TÍM POMŮŽE. V letošním roce bylo nutné vyřešit a najít nové 
místo, kde budou vypalovány výrobky dětí z kroužku keramiky. 
Vzhledem k tomu, že vypalování na jiných místech se ukázalo 
jako velmi neekonomické, rozhodlo se centrum pro nákup vlastní 
keramické pece. Pořizovací cena ovšem není nízká a centrum si 
ji z vlastních prostředků není schopno plně uhradit. Po zamítnutí 
žádosti o dotaci od městyse Nedvědice bylo nutné najít jinou alter-
nativu. Výtěžek z výše zmíněné dobročinné akce doplnily štědré 
finanční dary anonymních dárců, firmy Zafas a finanční příspě-
vek od Kadeřnictví Beránková. Díky všem sponzorům i vlastním 
zdrojům centra se nakonec podařilo pec pro keramický kroužek 
pořídit.

Všem příznivcům centra moc děkujeme za celoroční pod-
poru a doufáme, že jsme vás třeba i trochu inspirovali k tomu, 
abyste následující rok některé akce vyzkoušeli s námi. Těšíme se 
na vás v dalším pololetí a přejeme vám klidné nadcházející svá-
teční dny.

Tým lektorů centra Freedom Art

Dne 29. 6. 2015 byl odvolán z funkce ředitele Základní 
školy a Mateřské školy Nedvědice, okres Brno – venkov, příspěv-
kové organizace Mgr. Josef Špaček. Tomuto odvolání z funkce 
předcházela kontrola hospodaření školy zřizovatelem a kontrola 
školy Českou školní inspekcí.

Kontrola hospodaření školy zřizovatelem odhalila nedo-
statky, jež byly způsobeny chybným účtováním některých polo-
žek, které prováděla účetní školy. Z žádného z vytýkaných nedo-
statků nevyplývalo, že by se jednalo o zpronevěru finančních či 
jiných prostředků.

Jednou z chyb bylo, že kontrolovaná osoba neprokázala zaúč-
tování příjmů a výdajů ani výnosů a nákladů souvisejících se sběrem 
starého papíru, bylin, pomerančové kůry a plastových lahví, čímž 
se dopustila porušení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dle pro-
hlášení odvolaného ředitele sloužily získané příjmy ze sběru starého 
papíru, bylin, pomerančové kůry a plastových lahví výhradně na od-
měňování dětí. Příjmy i výdaje byly evidovány odvolaným ředitelem 
mimo účetnictví a tato evidence je uložena zapečetěná ve škole.

Pokud jde o závěry České školní inspekce, ta upozornila 
mimo jiné na nedostatky v činnosti školy, ke kterým bude potřeba 
přijmout účinné opatření, a to kontrolní a hospitační činnost ředi-
tele školy. Současně poukázala na snížení úrovně průběhu vzdělá-
vání na 2. stupni ZŠ. Odvolaný ředitel v této souvislosti uvedl, že 
v celostátním testování, které proběhlo v letech 2012 a 2013 žáci 
9. ročníku v českém a anglickém jazyce a v matematice skončili 
výrazně nad průměrem České republiky. Ve zprávě České školní 
inspekce nebyl uveden návrh na odvolání ředitele z funkce.

O odvolání ředitele z funkce rozhodla na svém zasedání 
Rada městyse Nedvědice dne 29. 6. 2015. Pracovní poměr s od-
volaným ředitelem byl následně ukončen výpovědí, a to z důvodu 
nadbytečnosti dle ust. § 52 písm. c) zákoníku práce.

Mgr. Josef Špaček podal žalobu jak na neplatnost odvolání 
z funkce ředitele, tak na neplatnost výpovědi z pracovního po-
měru. V současné době probíhají jednání o ukončení uvedených 
soudních řízení smírnou cestou.

V Nedvědici dne 21. 11. 2016 Ing. Pavel Vejrosta, starosta

FREDOOM ART – VÁŠ PROSTOR PRO VOLNÝ ČAS

K ODVOLÁNÍ ŘEDITELE ZŠ A MŠ NEDVĚDICE

Den princeznou
Foto: Oldřiška Matoušková
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Jak ten čas letí. Na sklonku roku 2006 
došli dva členové tehdejší Kulturní komise 
Rady městyse Nedvědice Jiří Šmíd a Anto-
nín Špaček k názoru, že by bylo dobré in-
formovat občany Nedvědice nejen prostřed-
nictvím krátkých zpráv na místním teletextu, 
ale i prostřednictvím nějakého tištěného mé-
dia, kde by byla možnost přinášet i obsáhlej-
ší články, ke kterým by se čtenáři v případě 
uschování měli možnost vracet i v budouc-
nu.

Tato myšlenka našla velkou podpo-
ru v osobě tehdy nového starosty Ing. Pavla 
Vejrosty a postupně i u většiny členů zastu-
pitelstva. Výsledkem bylo „nulté“ číslo na-
šeho Zpravodaje, které spatřilo světlo světa 
právě před deseti lety v prosinci 2006. Toto 
číslo bylo pouze propagační, na čtyřech stra-
nách přineslo informace o vydávání, o slo-
žení nového zastupitelstva a rady, obsazení 
Úřadu městyse Nedvědice a pár důležitých údajů – úřední hodiny, 
ordinační hodiny lékařů a lékárny, programy hokejových zápasů, 
veřejného bruslení apod. Zároveň vyzvalo občany k podání návr-
hů na název tohoto nového periodika.

Jelikož žádný návrh na pojmenování od občanů nevzešel, 
rozjel se časopis v březnu 2007 „naostro“ pod původním názvem 
Zpravodaj. Zmiňovanou dvojici „duchovních otců“- Jiří Šmíd 
a Antonín Špaček - doplnila dvojice korektorů – Petr Vejrosta 
a Iva Prokůpková. K tomuto základnímu kolektivu se postupně 
připojilo množství externích dopisovatelů a přispěvovatelů. Hlav-
ně díky nim dostal Zpravodaj podobu, jakou znáte a v jaké vám 
přichází každé čtvrtletí do poštovních schránek.

Na začátku vydávání jsme uvažovali, že bychom chtě-
li naplnit informacemi 8 textových stran. To však platilo pouze 
u prvního čísla, od dalšího čísla to bylo již 12 stran. Krátce nato 
se počet stran ustálil na 16 a několikrát jsme museli vzhledem 
k množství příspěvků rozsah rozšířit až na 20 stran. V průběhu 
minulých 10 let se k vám tak dostalo ve 41 číslech (včetně toho-

to a nultého) celkem 644 stran textu. A věřte 
tomu, že pokud si někdo z vás nechá Zpravo-
daj svázat, je z toho docela pěkná kniha, kte-
rá bude možná zajímavým dokladem o dění 
v Nedvědici i po mnoha letech.

Naším prvotním záměrem bylo při-
nášet informace o tom, co se v Nedvědici 
událo, děje se a dít bude. Snažili jsme se po-
krýt všechny možné oblasti – společenské, 
kulturní, sportovní, postupně se přidávaly 
i články ze zdravotnictví, přírody i jiných 
oblastí. Jelikož koníčkem obou redaktorů 
je historie, články s touto tematikou na sebe 
nedaly dlouho čekat. Vždyť každý občan 
by měl znát historii místa, kde žije. A my 
v Nedvědici skutečně máme být na co hrdí. 
Vždyť hrad Pernštejn patří v Česku k uni-
kátním památkám a Nedvědice s ním byla 
v historii vždy úzce spojená. I proto jsme se 
rozhodli čtenářům minulost a majitele této 

naší historické perly přiblížit.
Zpravodaj se snažíme dělat takovým způsobem, aby nejen 

informoval, ale byl i čtivý. Zda se nám to daří, či ne, to už je na 
posouzení vás čtenářů. Když jsme však byli před několika lety 
na školení redaktorů místních zpravodajů, lektorka konstatovala: 
„Z profesionálního hlediska by se k vašemu Zpravodaji několik 
drobných připomínek našlo, je však vidět, že je dělaný s láskou. 
Při listování jeho stránkami mám silný pocit, že bych v té vaší 
Nedvědice chtěla bydlet.“ Doufáme, že i my jsme naším Zpra-
vodajem alespoň maličko přispěli k tomu, že v té naší Nedvědici 
lidé bydlí rádi.

Děkujeme všem našim dopisovatelům a přispěvovatelům 
za jejich neocenitelnou pomoc při tvorbě Zpravodaje a vám čte-
nářům za vaši přízeň. Všem vám přejeme krásné a spokojené vá-
noční svátky a do nového roku hodně zdraví a štěstí. Věříme, že 
se i v tom novém roce budete s námi nad stránkami Zpravodaje 
rádi setkávat.

za redakci Antonín Špaček

V neděli 30. 10. 2016 byl uspořádán zájezd na divadelní 
představení Limonádový Joe do Městského divadla Brno. Diva-
delní zpracování této nesmrtelné filmové komedie bylo uvedeno 

na hudební scéně v režii Petra Gazdíka.
V rámci příběhu jsme se dostali do malého arizonského 

městečka a sledovali jsme povedenou parodii na klasické americ-
ké westerny, jejíž repliky již téměř zlidověly. Po jevišti se prohá-
něli pistolníci i tanečnice v čele s nezapomenutelnou arizonskou 
pěnicí Tornádo Lou, zloduch Horác a samozřejmě i prototyp ide-
álního westmena – Limonádový Joe. Joe neustává v honu na zka-
žené pistolníky a lumpy, neuznává nezřízené pití whisky a čistou 
mysl si udržuje popíjením Kolalokovy limonády.

Příběh dokreslují nesmrtelné hity, které jsme měli možnost 
slyšet v podání herců Městského divadla Brno. V titulní roli se 
představil Kristián Pekar, jeho krásnou Winifred ztvárnila Sára 
Milfajtová, nezkrotnou Tornádo Lou skvěle hrála Jana Musilová 
a největšího lotra Horáce Viktor Skála.

Další zájezd do Městského divadla Brno je plánován na 
březen příštího roku.

Kristýna Čermáková

UŽ DESET LET

ZÁJEZD NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

ZZPPRRAAVVOODDAAJJ
VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE  � ČÍSLO 0  � ROČNÍK 1  � PROSINEC 2006

Slovo starosty

Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou nulté číslo „Nedvědického zpravodaje“, kterým bychom rádi
navázali na tradici vydávání obdobného periodika v sedmdesátých letech minulého století. Vzhledem ke
skutečnosti, že toto nulté číslo je vydáváno velmi narychlo v poměrně hektickém povolebním období, nepovažu-
jeme formu ani název tiskoviny za definitivní. Období do vydání 1.čísla v polovině března 2007 chceme využít na
dopracování vzhledu, formátu, obsahové náplně i názvu periodika do konečné podoby. Další čísla pak plánu-
jeme vydávat vždy čtvrtletně, tedy přibližně v polovině posledního měsíce každého čtvrtletí.

Vydáváním „Zpravodaje“ byla pověřena Kulturní komise Rady městyse Nedvědice. Obsahová náplň není
nijak vymezena ani omezena a všechny náměty nebo přímo příspěvky od místních občanů, spolků či organizací
budou vítány. Rovněž přivítáme návrhy na pojmenování tohoto periodika. 

Obnovení tradice vydávání „Zpravodaje“ by mělo přispět ke zlepšení informovanosti občanů o dění v Ned-
vědici, občané by zde měli mj. nalézt informace o úředních hodinách, ordinačních hodinách, popř. důležité adresy
či telefonní čísla. 

Vážení spoluobčané, přesto, že jsem ve funkci starosty jen velmi krátkou dobu a na jakousi obdobu místního
„programového prohlášení“ si spolu s Radou městyse Nedvědice necháme ještě několik týdnů čas, již teď chci
říci, že bych si přál rozhýbat až příliš stojaté vody kulturního, sportovního a společenského života v naší Ned-
vědici, rád bych zvýšil povědomí spoluobčanů všech generací o historii městyse, zvýšil povědomí vzájemné
sounáležitosti a ve finále jakousi stavovskou hrdost na to, že jsme Nedvědičáci. K dosažení tohoto a samozře-
jmě i dalších cílů chci využít schopností a chuti do práce mnohých z Vás, kteří máte zájem něco dělat a vadí Vám,
že se Nedvědice v mnoha směrech nachází v poměrně zanedbaném stavu. Prvním krokem bylo personální ob-
sazení všech komisí, které nebylo formální. Všichni členové komisí byli pečlivě vybíráni, jsou to aktivní a pracov-
ití lidé a věřím, že se jejich činnost brzy projeví i směrem k Vám, spoluobčanům.

Závěrem mi dovolte, abych Vám všem popřál příjemné prožití Vánoc, úspěšné vykročení do nového roku a také
hodně zdraví a osobních i pracovních úspěchů.

Ing. Pavel Vejrosta

Kristian Pekar jako Limonádový Joe
Foto: Internetové stránky MdB
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Na začátku letošního roku proběhl v Nedvědici druhý roč-
ník CHARITATIVNÍHO PLESU s cílem pomoci rodině Barunky 
Haráskové. Díky štědrým příspěvkům sponzorů a výtěžku z celé-
ho večera se pro dobrou věc podařilo vybrat celkem 65 000 Kč. 
Rodina tento finanční obnos využije k zaplacení operace, která 
Barunku v příštím roce čeká.

Rádi bychom Vás jménem zapsaného spolku ZpěvAhra 
srdečně pozvali na 3. CHARITATIVNÍ PLES, který se uskuteční 
v sobotu 21. 1. 2017 v 19:30 v sále sokolovny v Tišnově. Výtěžek 
z letošního programu a sponzorských darů bude poskytnut Nadač-
nímu fondu VRBA, který pomáhá ovdovělým rodinám s dětmi 
vrátit se zpátky do života. Posláním nadačního fondu je psychická 
i praktická podpora ovdovělým rodinám, zaměřená především na 
dlouhodobé zlepšování jejich psychické a fyzické kondice. Více in-
formací najdete na webových stránkách www.nadacnifondvrba.cz.

A na co se můžete letos během slavnostního večera těšit? 
K tanci a poslechu zahraje opět skvělý Broadway Band Brno se 
sólisty Městského divadla Brno, o předtančení se postará Taneční 
obor ZUŠ Tišnov a bude možné zhlédnout i ukázky profesionál-
ních tanečníků, potěší vás květinové překvapení. Hlavním hostem 
plesu bude známá zpěvačka Linda Finková.

Z důvodu rekonstrukce nedvědické sokolovny se tento roč-
ník plesu uskuteční v sokolovně v Tišnově. Pro zájemce z Nedvě-
dice a blízkého okolí bude v den plesu vypraven autobus. Odjezd 
v 19 h od školy, cena obousměrné jízdenky 70,– Kč.

Přijďte zažít atmosféru slavnostního večera a vyzkoušet si 
hřejivý pocit z pomoci druhým.

Kristýna Čermáková

Informujeme čtenáře knihovny i ostatní spoluobčany, že 
náš knihovní fond se průběžně doplňuje a je k nahlédnutí na ON-
-LINE katalogu v knihovně, dále je na webových stránkách naší 
knihovny nebo portálu městyse Nedvědice.

Od začátku roku 2016 naše webové stránky navštívilo přes 
3.300 uživatelů internetu.

V tomto roce také navštívily knihovnu postupně tři třídy 
ze ZŠ Nedvědice. Žáci se seznámili s provozem knihovny, vyhle-
dáváním knih v katalogu, roztříděním knih na regálech a s pod-
mínkami členství. Škola je naučí technice čtení, povinnosti číst 
a knihovna jim nabízí „možnost číst si“ pro radost a zábavu.

Kromě našich knih nabízíme k zapůjčení i knihy z výměn-
ného fondu Mk Kuřim.

Ukázka nově dovezených knih z výměnného fondu:
Steel Danielle: Marnotratný syn
Clark Mary H.: Vánoční plavba
Cole Martina: Dobrý život
Kessler Leo: Složka Churchill
Roob J. D.: Fantazii se meze nekladou
Uher František: Dravec
Uher František: Stopa do minulosti
Vondruška Vl.: Msta písecké panny
Bauer Jan: Císařova poslední vůle
Grisham John: Cela smrti
Christie Agatha: Místo určení neznámé
Amrein Nicole: Doktorka
Brown Sandra: Odražená střela
Brown Sandra: Reportér
Ciprová Oldřiška: Doubravka Přemyslovna
Kinkel Tanja: Sloupy věčnosti
Irving John: Ulice Záhadných tajemství
Kelk Lindsey: Co ta holka chce?

a další
Závěrem: Vsaďte na knížku

Vědci z Harvardovy univerzity totiž dokázali, že lidé čtou-
cí před spaním e-knihy se cítili druhý den mnohem unavenější než 
ti, kteří listovali v jejich tištěných stránkách. Večer bychom proto 
měli vyměnit elektronickou knihu či televizor za starou dobrou 
klasiku a chatování prostřednictvím sociálních sítí za osobní roz-
hovor.

Přeji Vám všem pohodové prožití vánočních svátků a vše 
nejlepší v roce 2017.

Knihovnice Marie Opltová

POZVÁNKA NA 3. CHARITATIVNÍ PLES – TENTOKRÁT V TIŠNOVĚ

INFORMACE KNIHOVNY NEDVĚDICE

MALÍŘSKÉ
A NATĚRAČSKÉ

PRÁCE
ŠIKULA MARTIN
TEL.: 731 518 432

Předání hlavní výhry v tombole - 2016
Foto: Pavel Štarha
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CÍSAŘ PÁN A NEDVĚDICE

V letošním roce vzpomíná mnoho evropských zemí, zvláš-
tě těch, které byly součástí Rakousko – Uherské monarchie, na 
císaře Františka Josefa I. Před 100 lety císař ve věku 86 let zemřel. 
Byl osobností, která ovlivňovala vývoj v Evropě již z důvodu své 
dlouhé vlády od roku 1848 až do své smrti v roce 1916, což je těž-
ko představitelných 68 roků. Narodil se v době dostavníků a ze-
mřel v době automobilů a začínajících letadel. Rozpad Rakousko 
– Uherska po skončení I. světové války byl sice přivítán mnohými 
českými politiky, ale nebyli to ani Češi ani Moravané, kteří rozpad 
říše způsobili. Byli to především Němci a Maďaři, kteří svými po-
žadavky rozkládali monarchii. František Josef I. nebyl korunován 
českým králem právě pro velké námitky Němců, kteří nás Slova-
ny považovali za méněcenné, a Maďarů, kteří nechtěli, abychom 
snad získali autonomní postavení, jaké měly Uhry.

Majitelé Pernštejnského panství Mittrowští z Mitrovic 
a Nemyšle měli s ohledem na své postavení velmi dobré kontakty 
na císařský dvůr. Proto nebylo žádným překvapením, že se císař 
21. a 22. září 1862 v době svého pobytu v Brně ubytoval u Vladi-
míra Mittrowského na zámku v Sokolnicích. Nedaleké slavkov-
ské bojiště si v doprovodu Vladimíra hraběte Mittrowského v roce 

1871 prohlížel také korunní princ Rudolf Habsburský.
Tyto dobré vztahy jistě vedly k jejich rozhodnutí oslavit 

24. dubna 1879 stříbrnou svatbu císařských manželů Františka Jo-
sefa I. a Alžběty, zvané Sissi. Byla upravena Císařská studánka na 
Krčíně a usazena mramorová deska, která toto výročí již 137 let 
připomíná dalším generacím. Je záslužné, že se Nedvědice o stu-
dánku stará a tuto událost textem a obrázky připomíná.

Jiří Šmíd

- od 180,- Kč na den (při pravidelném nebo 
celoročním hlídání); jinak 200,- Kč na den 

- s programem v češtině a angličtině! 
- individuální přizpůsobení se vašim časovým 

možnostem (neomezená délka doby hlídání) 
- možné již od 1. roku 
- sourozenecká sleva 10%

- chcete si vyrazit ven s přáteli nebo si sami 
oddychnout a odpočinout…, přejete si odjet někam 
na celý víkend nebo k moři a mít čas pro sebe…, 
máte vyřizování na úřadech a nechcete dítě vláčet s 
sebou…, končí vám mateřská, nastupujete do práce 
a nemáte hlídání? Chcete, aby se dítě socializovalo 
a hravou formou vzdělávalo česky a anglicky?   

- naseslunicka@email.cz nebo 721701543 

Císařská studánka
Foto: Antonín Špaček

Detail Císařské studánky
Foto: Antonín Špaček
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HASIČI INFORMUJÍ

Na konci srpna, těsně 
před začátkem školního roku, se 
to v areálu u rybníka jenom hem-
žilo dětmi, ale i dospělými. Ko-
nal se zde totiž první ročník akce 
Dny hasičů v Nedvědici. Loni 
touto dobou jsme zde slavili už 
140 let založení Sboru dobrovol-
ných hasičů v Nedvědici. Akce 
to byla příjemná a také vydařená. 
Řekli jsme si, že by byla škoda 
scházet se u rybníka pouze při 
výročí. Rozhodli jsme se tedy udělat akci nejenom pro dospělé, 
ale především pro jejich ratolesti. A tak se zrodily Dny hasičů. 
Přípravy začaly již ráno, kdy jsme chystali prostor, ozvučení, ale 
také skákací hrad pro děti. Všechno jsme stihli akorát a krátce po 
poledni mohlo vše vypuknout. Začali se scházet rodiče s dětmi, 
ale i ostatní občané Nedvědice a okolních obcí. Svou návštěvou 
nás poctili bratři a sestry z okolních sborů. Přijel i profesionál-
ní hasičský záchranný sbor z Tišnova. Pro děti bylo nachystáno 
několik stanovišť s různými soutěžními i volnočasovými úkoly. 
Několik soutěží si vyzkoušeli i dospělí. Asi největší úspěch mělo 
skákání v pytli, kde se odehrálo několik soubojů o těsné vítězství. 
Pro děti byly připravené drobné sladké odměny a také skákací 
hrad, který jim byl bezplatně k dispozici. Rodiče mohl zase potěšit 
stánek s občerstvením a reprodukovaná hudba. Ovšem také jsme 
se mohli těšit z jednoho živého vystoupení. Radost svým zpěvem 
nám totiž udělal místní zpěvák Vojtěch Dinga, který nám zazpíval 
několik slavných hitů. Zlatým hřebem odpoledne byla ukázka vy-

proštění osoby z havarovaného automobilu od profesionálů z Tiš-
nova. Mohli jsme vidět přesný postup, jak se pomocí hydraulic-
kých nůžek a rozpínáku bezpečně vyprostí osoba z havarovaného 
vozu. Málokdo z nás si uměl představit, jak se takový zásah ve 
skutečnosti provádí. A to jsme se z ukázky, která byla nejenom 
zajímavá, ale také poučná, dozvěděli. Hasiči z Tišnova přijeli svý-
mi zásahovými vozy, které si mohli všichni účastníci akce zblízka 
i zevnitř prohlédnout. Pro děti bylo především atraktivní stříkání 
z vodního děla hasičských cisteren, u kterého se řada lidí v hor-
kém dni dobrovolně či nedobrovolně osvěžila. S postupujícím ča-
sem se naše akce chýlila ke konci. Zúčastnění odcházeli nejenom 
smáčení hasičským dělem, ale také s úsměvem na tváři a s řadou 
zážitků. Výtěžek z této akce jsme věnovali našim malým hasičům. 
Za sebe mohu říct, že první ročník této akce byl povedený. I účast 
byla hojná a my doufáme, že další roky budou o to úspěšnější 
a budeme se zde s radostí pravidelně poslední prázdninový víkend 
scházet. Chtěl bych poděkovat všem členům SDH Nedvědice, kte-

ří se aktivně zapojili do uspořádání 
této akce, Pavlu Trčkovi za hudební 
reprodukci a v neposlední řadě Voj-
těchu Dingovi za živý zpěv.

Od letošního ledna do uzá-
věrky tohoto čísla Zpravodaje vy-
jela naše zásahová jednotka SDH 
celkem k 27 událostem. Z toho bylo 
pět požárů, jedenáct technických 
pomocí, devětkrát likvidovala ne-
bezpečný hmyz a dvakrát vyjela na 
planý poplach. V průměru se každé-
ho výjezdu zúčastní šest členů zása-
hové jednotky.

Naši hasiči nezapomínají 
ani na naše nejmenší členy SDH. 
Od poloviny roku 2014 se věnuje-
me naší mládeži. Praktická příprava 

Mládež SDH Nedvědice
Foto: Petr Konečný

Dny hasičů v Nedvědici
Foto: Petr Konečný
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PO DESETI LETECH

v podobě nácviku požárního 
útoku je prováděna v obdo-
bí od začátku dubna do kon-
ce září, a to dvakrát týdně. 
Zimní teoretická příprava je 
spíš zaměřena na prevenci, 
teorii spojenou s hasičskou 
tematikou a volnou zába-
vou. Naše mládež je zapo-
jena do šesti závodních kol 
Dětské hasičské ligy okrsku 
Dolní Rožínka. Mládež je 
rozdělena do dvou soutěž-
ních družstev. V letošním 
roce se naše družstva umís-
tila na 22. a 27. místě z cel-
kového počtu třiceti sou-
těžících týmů. Za zmínku 
stojí velice podstatné zlep-
šení v dosahovaných ča-

sech v soutěžích. Na začátku se 
družstva stěží dostala pod hra-
nici dvou minut, ale soutěžní 
duch dětí a neutuchající touha 
se zlepšovat přinesla zlepšení 
dosahovaných časů, a to téměř 
k jedné minutě. Rád bych podě-
koval celé hasičské mládeži za 
reprezentování naší obce v po-
žárním sportu a celému týmu 
dospělých hasičů za práci, kte-
rou s mládeží odvádí, a zároveň 
věřím, že ještě dlouho odvádět 
bude.

Nyní mi už pouze zbývá 
vám všem popřát krásné a klid-
né prožití vánočních svátků, 
hodně štěstí, úspěchů a přede-
vším pevné zdraví v následují-
cím roce 2017.

Petr Konečný

Deset let je i není dlouhá doba. Za deset let se toho dá hod-
ně stihnout, ale také hodně pokazit nebo promeškat. Je ale také 
možné deset let vzpomínat a nezapomenout.

14. září 2006 od nás odešel pan Jiří Mikulecký. Každý rok 
jsme se při výročí setkávali, zahráli si basket (každý rok trošku 
pomaleji a s větší rozvážností), popovídali si a zavzpomínali.

Stejně tak i letos. Podesáté. Na hřbitově jsme kulatou ky-
ticí oranžových gerber Jirkovi přihráli, aby nevyšel ze cviku a dal 
další bezchybný koš. V tělocvičně se sešla dvě silná družstva 
a jako obvykle vyhráli ti lepší. Později přišli ještě další, takže nás 
společně s Jirkovou ženou Jitkou a vnukem Michalem bylo asi 
dvacet. Bylo to opět hezké, ale taky trochu smutné – jak ostatně 
život bývá…

Kamarádi, díky, že nezapomínáte. A taky velký dík Jirkovi, 
že nás jako správný trenér a kamarád stále drží pohromadě.

Petr Čermák

Dny hasičů v Nedvědici
Foto: Petr Konečný

Dny hasičů v Nedvědici
Foto: Petr Konečný

Foto: Jitka Mikulecká
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SK PERNŠTEJN NEDVĚDICE

Starší žáci 1. 10. 2016 po utkání Nedvědice - Pelhřimov 4 : 2 
stojí zleva: Filip Ťápal, Jakub Jahoda, Petr Vejrosta, Štěpán Fučík, Štěpán Horák, Ondřej Bracek, Jakub Ťápal, Zdeněk Bednář, 
Matěj Loukota, Pavel Vejrosta, dole zleva: Tomáš Kolbábek, Pavel Humpola, Jiří Tomášek, Jan Sytař, Pavel Baksa, Petr Kubík, 
Tadeáš Kunovský, Vendula Lepková, vpředu leží: Jan Metela, na snímku chybí: Vojtěch Pokorný a Marek Štětina

foto: Jaroslav Ťápal

Soutěžní ročník 
 2016/2017, jehož podzimní část 
mají fotbalisté ve všech věko-
vých kategoriích „za sebou“, je 
zcela jistě dalším v řadě, který 
můžeme směle označit za histo-
rický. Tentokrát však nikoli jen 
díky umístění jednotlivých druž-
stev v tabulkách, ale především 
díky skutečnosti, že všech šest 
nedvědických družstev se účast-
ní krajských fotbalových soutěží 
v Kraji Vysočina. To se v dosa-

vadní již téměř devadesátileté historii organizované kopané v Ne-
dvědici dosud nikdy nepodařilo. Jak již jsme uváděli v minulých 
příspěvcích, vše je výsledkem dlouhodobé práce s mládeží od roku 
2000, dobře nastavené spolupráce s fotbalisty z Věchnova, Rožné 
a nově ze Štěpánova, obětavé práce několika málo trenérů a dal-
ších činovníků a v neposlední řadě obětavosti mnohých rodičů, 
kteří vozí svoje děti do Nedvědice na tréninky i mistrovská utkání.

Komentář sportovních výsledků ponecháme na čte-
nářích. Krátká zmínka snad jen v tom smyslu, že výkonnost 
jednotlivých mládežnických družstev je mimo jiné velmi do-
minantně ovlivňována tím, jak početně silný, či slabý je ten 
či onen ročník narození. S touto skutečností se potýkají klu-
by nejen na naší venkovské úrovni, ale i kluby z velkých měst, 
jakými jsou např. Pelhřimov či Třebíč. U nás je slabý ročník 
2002, a tedy nedostatek hráčů má družstvo starších žáků. Mimo 
uvedenou skutečnost se většina klubu potýká také s nedostat-
kem kvalifikovaných nebo alespoň nekvalifikovaných trenérů 
mládeže. V Nedvědici je tato skutečnost velmi palčivým problé-
mem a zcela reálně nám od příštího soutěžního ročníku hrozí, že 
budeme nuceni některá družstva „stáhnout“ z krajského přeboru 
až do okresních soutěží, a to paradoxně nikoli kvůli nedostatku 
dětí či jejich výkonnosti, ale kvůli nedostatku trenérů! Proto se 
opakovaně obracíme na zájemce, které baví práce s dětmi, aby 
mezi nás přišli a pomohli nám vést některé z našich družstev.

Více informací o výsledcích a činnosti klubu najdete na 
www.skpernstejn.cz.

Jiří Mitáš, Radomír Hájek
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přípravka starší – krajský přebor
V této věkové kategorii jsme vytvořili společné družstvo s FK Železárny Štěpá-
nov Krajský fotbalový svaz eviduje pouze výsledky a nevytváří tabulku, proto 
uvádíme alespoň bilanci našeho družstva po podzimu 2016.

SK Pernštejn Nedvědice 28 8 1 19 136:298 25

trenéři: Libor Jaroš, Jiří Litoborský

přípravka mladší – krajský přebor
V této věkové kategorii jsme vytvořili společné družstvo s FK Železárny Štěpá-
nov Krajský fotbalový svaz eviduje pouze výsledky a nevytváří tabulku, proto 
uvádíme alespoň bilanci našeho družstva po podzimu 2016

SK Pernštejn Nedvědice 28 1 2 25 94:328 5

trenéři: Radek Hájek, Jaromír Kocourek     
   

starší žáci – krajský přebor
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1. SFK Vrchovina N.Město n.M. 11 8 3 0 54 : 12 27 + 12

2. FC Žďas Žďár nad Sázavou 11 8 1 2  53 : 11 25 +   7

3. AFC Humpolec 11 8 1 2  43 :   8 25 + 10

4. Slavoj TKZ Polná 11 7 0 4 56 : 24 21 +  3

5. FK Pelhřimov 11 7 0 4 33 : 17 21 0

6. TJ Sokol Bedřichov 11 6 0 5 29 : 27 18 0

7. HFK Třebíč 11 6 0 5 48 : 47 18 0

8. FC Chotěboř 11 3 1 7 14 : 42 10 -   2

9. FC Velké Meziříčí 11 3 1 7 18 : 48 10 -   5

10. FK Bohemia Světlá nad Sáz. 11 3 0 8 28 : 53 9 -   6

11. SK Pernštejn Nedvědice 11 2 1 8  22 : 61 7 - 11

12. TJ Slavoj Třešť 11 1 0 10 14 : 62 3 - 12

trenér:  Pavel Vejrosta

mladší žáci – krajský přebor
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1. SFK Vrchovina N.Město n.M. 11 8 3 0   43 :   9 27 + 12

2. TJ Slavoj Třešť 11 7 2 2   29 : 14 23 +   8

3. HFK Třebíč 11 7 0 4   43 : 36 21 +   3

4. TJ Sokol Bedřichov 11 6 2 3   28 : 25 20 +   2

5. FC Velké Meziříčí 11 5 4 2   40 : 22 19 +   4

6. FC Žďas Žďár nad Sázavou 11 6 1 4   24 : 21 19 +   1

7. SK Pernštejn Nedvědice 11 4 3 4   25 : 26 15 -   3

8. FC Chotěboř 11 3 3 5   23 : 24 12 0

9. FK Pelhřimov 11 2 3 6   17 : 26 9 - 12

10. FK Bohemia Světlá nad Sáz. 11 3 0 8   23 : 55 9 -   6

11. AFC Humpolec 11 2 2 7   14 : 24 8 -   7

12. Slavoj TKZ Polná 11 1 1 9   16 : 43 4 - 14

trenér: Miroslav Jedlička

dorost – krajský přebor
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1. TJ Dálnice Speřice 11 10 0 1 46 : 16 30 + 12

2. TJ Sokol Rozsochatec 11 8 2 1 33 :   8 26 +   8

3. SK Buwol Metal Luka n. Jihl. 11 7 1 3 29 : 18 22 +   4

4. SK Pernštejn Nedvědice 11 6 3 2 22 : 15 21 +   6

5. TJ Sokol Bedřichov 11 7 0 4 25 : 21 21 +   6

6. Slavoj TKZ Polná 11 6 0 5 46 : 26 18 +   3

7. Slovan Kamenice nad Lipou 11 4 2 5 21 : 21 14 -   4

8. TJ Slavoj Třešť 11 4 0 7 26 : 28 12 -   3

9. SK Přibyslav 11 3 0 8 19 : 41 9 -   6

10. FC Chotěboř 11 2 1 8 19 : 41 7 - 11

11. FC Náměšť n. Osl. - Vicenice 11 2 0 9 19 : 44 6 -   9

12. SK Telč 11 1 3 7 17 : 43 6 - 12

trenéři: Pavel Procházka, Pavel Juračka
ved.družstva: Petr Pokorný, Jiří Fabián

muži – I.B třída kraje Vysočina
na podzim bylo předehráno 1. jarní (celkově 14.) kolo, 
proto je odehráno celkem 14 utkání
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1. SFK Dukovany 2001 14 10 2 2 49 : 22 32 + 11

2. FC Náměšť n. Osl. - Vicenice 14 9 4 1 50 : 22 31 + 10

3. TJ Moravec 14 9 1 4 43 : 22 28 + 4

4. FK TJ Radešínská Svratka 14 8 1 5 37 : 27 25 + 7

5. TJ Velký Beranov 1975 14 7 2 5 53 : 33 23 +   2

6. SK Pernštejn Nedvědice 14 7 1 6 22 : 28 22 +   1

7. FC Spartak Velká Bíteš B 14 6 2 6 33 : 33 20 -   1

8. TJ Jiskra Měřín 14 4 4 6 29 : 23 16 -   5

9. FC Rapotice 14 4 3 7 23 : 28 15 -   6

10. FK Železárny Štěpánov 14 4 3 7 25 : 43 15 -   6

11. TJ Sokol Kněžice 14 4 2 8 17 : 37 14 -   7

12. TJ Hartvíkovice 14 4 1 9 28 : 42 13 -   8

13. TJ Třebelovice 14 3 4 7 38 : 61 13 -   8

14. TJ Sokol Křoví 14 4 0 10 40 : 66 12 -   9

trenér: do 30. 9. 2016   Pavel Fila, od 1. 10. 2016   Radek Šikola
vedoucí družstva: František Mareš ml.
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