
VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 2 ROČNÍK 11 ČERVEN 2017

Vážení spoluobčané, 
v polovině května se opět velmi rychle přiblížil termín 

uzávěrky dalšího čísla našeho Zpravodaje, proto se pokusím v 
následujících řádcích shrnout události posledních tří měsíců a in-
formovat Vás o nich.

 Trochu netradičně navazuji na téma, kterým jsem úvod-
ník minulého čísla Zpravodaje končil, tedy bankomatem. Jeho 
instalace a uvedení do provozu se oproti původním představám 
poněkud protáhla. Myslím však, že nejdůležitější je, že všechna 
jednání nakonec vedla ke kýženému cíli a v pátek 19. 5. 2017 oko-
lo desáté hodiny dopolední byl učiněn první rutinní výběr. Chtěl 
bych na tomto místě poděkovat všem, kteří svým konstruktivním 
přístupem přispěli ke hladkému průběhu všech jednání a prací. 
Vedle pracovníků Moneta Money Bank mám na mysli především 
p. Ing. Dohnala, nájemce budovy obchodního domu, p. Hanáčka 
staršího, nájemce prodejny řeznictví a v neposlední řadě p. Ing. 
Vorla, jehož fi rma rychle, operativně a především podle požadav-
ků banky provedla potřebné stavební práce. 

Informace o dění na jednotlivých stavbách začínám v so-
kolovně. Postup prací se oproti plánu mírně zpozdil především z 
důvodu pomalého vysychání betonových konstrukcí a omítek a 
také díky vícepracím, které se na stavbě vyskytují a bez jejichž 
provedení by nebylo možné pokračovat v pracích dle projektové 
dokumentace. V současné době, tedy ve třetí dekádě května, jsou 
hotové betonové konstrukce podlah hlavního sálu a přísálí, pro-
vedeny jsou omítky v hlavním sále, přísálí a na jevišti, dokončuje 
se montáž radiátorů v celém objektu a sádrokartonových stropů v 
přísálí a na jevišti. Těžiště prací se postupně přesouvá do vstup-
ního vestibulu a šatny, dokončeny budou nové vstupy ze sálu do 
pekla a na jeviště. Jako poslední pak bude postaveno nové vstupní 
schodiště.  

V plném proudu jsou rovněž práce na rekonstrukci domu 
čp. 32. V levé části budovy, tedy v prostorách budoucího turistic-
kého infocentra, již práce fi nišují. Jsou hotové omítky, podlahy 
vyjma položení parket, jsou osazeny dveře a okna a probíhají na-
těračské práce. Zbývá dokončit montáž radiátorů a kotle a pro-
vést poslední část vodoinstalačních prací. V pátek 19. 5. 2017 byla 
na svoje místo osazena původní baťovská výloha. Kvůli velmi 
špatnému stavu některých jejích částí nemohla být na své místo 
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Pernštejn při SPP 2016
Foto: Antonín Špaček
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vrácena ve stoprocentně původní podobě, ale myslím, že citlivá 
náhrada neopravitelných dílů novými vzhledu výlohy ani budovy 
nijak neublíží. Na pravé straně, v prostorách budoucí obřadní a 
výstavní síně, jsou provedeny všechny svislé konstrukce, dokon-
čeny jsou elektroinstalační a vodoinstalační práce a probíhá omí-
tání stěn ve všech místnostech. V průběhu června bude následo-
vat položení betonových konstrukcí podlah do konečné úrovně, 
omítnutí a osazení původního dřevěného stropu v hlavní, tedy 
obřadní a výstavní místnosti pravé části budovy. Současně budou 

probíhat práce v malé šatně, kuchyňce a sociálním zařízení. Zá-
roveň budeme netrpělivě čekat na to, jak dopadnou dvě naše žá-
dosti o dotace. V případě kladného vyřízení by získané fi nanční 
prostředky umožnily pokračovat v dalších pracích.               

A ještě krátká zmínka o rekonstrukci kanalizace na Nové 
Čtvrti. Práce byly dokončeny začátkem května s tím, že osazení 
dešťových kanálových vpustí, dvou příčných spustků a položení 
živičných povrchů bylo posunuto na měsíc září. Důvodem je do-
statečné sesednutí zásypového materiálu. Věřím, že všichni ob-
čané, kterým tato skutečnost na dobu dalších pěti měsíců znepří-
jemní běžný život, logiku tohoto rozhodnutí pochopí. Současně s 
dokončením této I. etapy rozhodlo zastupitelstvo o podání žádos-
ti na SVK Žďársko o zahájení projektové přípravy na II. etapu. 
Předpokládám, že projekční a ostatní administrativní přípravné 
práce budou dokončeny nejpozději v létě 2018 tak, aby vlastní 

rekonstrukční práce mohly být zahájeny v září nebo říjnu 2018.
V dubnu a květnu byly zbourány kamenné pilíře zužující 

místní komunikaci za odbočkou do Domků a následně byla na 
skutečné vlastnické hranici postavena betonová podezdívka pod 
oplocení na hranici obecního a soukromého pozemku. Uvedené 
opatření bezpochyby přispěje ke zvýšení přehlednosti provozu na 
místní komunikaci z centra Nedvědice do Klečan. Současně chci 
věřit tomu, že narovnání a zpřehlednění v tomto úseku nepovede 
k tomu, že někteří řidiči motorových vozidel zvýší rychlost, jíž 
tudy budou projíždět.

S blížícím se 
koncem školního roku 
a nástupem prázd-
nin fi nišují přípravy 
na každoroční práce 
v areálu školy. Letos 
bude dokončena re-
konstrukce systému 
vytápění pracemi v 
budově A, proběhne 
také rekonstrukce dív-
čích záchodů na dolní 
chodbě v budově B. In-
formaci o připravova-
ných pracích v areálu 
školy bych rád doplnil 
o zprávu, že městys 
Nedvědice po mnoha 
letech uspěl se žádostí 
o dotaci z MMR ČR 
na zakoupení a instalaci hracích prvků ve dvoře základní školy. 
Instalaci po dokončení výběrového řízení předpokládám rovněž 
o prázdninách. 

Informace o provádění běžných prací vlastními silami 
omezím jen na stručný výčet činností. Po skončení zimy proběhl 
úklid místních komunikací od posypového materiálu – zde bo-
hužel musím uvést, že jsme museli zajistit i úklid státních silnic, 
neboť kdybychom čekali, až se k nám dostaví zaměstnanci Sprá-
vy a údržby silnic JMK s mechanizmy, tak bychom čekali až do 
9. května, kdy na nedvědické státní silnice došla řada! Pracovníci 
obce průběžně dle potřeby vypomáhali při různých neodborných 
pracích na sokolovně či čp. 32, podíleli se na přípravě parkoviště 
pod hradem na novou turistickou sezonu a od 2. poloviny dubna 
značnou část pracovní doby věnujeme sečení obecních pozemků.

V měsíci dubnu se stala Nedvědice hned dvakrát význam-
ným centrem pěší turistiky. Jak ofi ciální zahájení letošní turis-
tické sezony v rámci celého Jihomoravského kraje 2. dubna, tak 
44. ročník turistického pochodu o tři týdny později se, myslím, 
vydařily. Nedvědici a její okolí navštívilo mnoho set turistů zblíz-
ka i zdaleka. Nemohu než konstatovat, že podobné akce jsou tou 
nejlepší propagací našeho krásného kraje. Chtěl bych poděkovat 
členům místní organizace KČT za obrovské penzum práce, které 
při jejich přípravě a samotném průběhu odvedli. Zvládnout dvě 
takto významné akce v tak krátkém časovém odstupu a turistický 
pochod navíc v provizorních podmínkách rozestavěné sokolovny, 
to zaslouží náš obdiv a uznání. Turisté, díky! 

Závěrem přeji našim dětem úspěšné zakončení školního 
roku, pěkné prázdniny se spoustou zážitků a také nám dospělým 
příjemné, pohodové letní měsíce a pěknou dovolenou.

                                           
Ing. Pavel Vejrosta

Nově nainstalovaný bankomat 
v objektu obchodního domu

Foto: Antonín Špaček

Rozšíření silnice do Klečan
Foto: Antonín Špaček
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INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE NEDVĚDICE

V období od uzávěrky minulého čísla Zpravodaje se Rada 
městyse Nedvědice (RMN) sešla 4x (č. 53 - 57) a mimo jiné 
jednala o následujících záležitostech:
- schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. NM-
014330040215/001 se společností E.ON Distribuce, týkající se 
zřízení a strpění nadzemní přípojky NN k RD čp. 175 v Nedvě-
dici 
- zamítla žádost p. L. Doláka o prodej části pozemku p. č. 722/2 
v k. ú. Nedvědice
- zamítla žádost p. J. Doláka o prodej částí pozemku p. č. 722/2 
v k. ú. Nedvědice
- schválila uveřejnění záměru na prodej pozemku p. č. 380 v k ú. 
Nedvědice
- schválila uveřejnění záměru na prodej pozemku p. č. 382 v k ú. 
Nedvědice
- schválila pronájem sokolovny KČT Nedvědice dne 22. 4. 
2017 na uspořádání 44. ročníku turistického pochodu. Současně 
schválila prominutí poplatku za pronájem
- schválila pronájem sokolovny ZpěvAhra z.s. Nedvědice ve 
dnech 2. - 4. 2. 2018 na uspořádání charitativního plesu. Součas-
ně schválila prominutí poplatku za pronájem
- průběžně sledovala a vyhodnocovala průběh prací na rekon-
strukci sokolovny, rekonstrukci čp. 32 a rekonstrukci kanalizace 
Nová Čtvrť I.
- průběžně projednávala materiály určené k zápisu do obecní 
kroniky
- průběžně projednávala a vyhodnocovala poznatky týkající 
se parkování motorových vozidel v prostoru mezi kostelem a 
obchodním domem
- vzala na vědomí informaci starosty o jednání o nových jízd-
ních řádech
- schválila smlouvu o dílo se společností ENVIPARTNER na 
pravidelnou aktualizaci digitálního povodňového plánu po dobu 
udržitelnosti projektu Protipovodňová opatření městyse Nedvě-
dice
- schválila smlouvu o zřízení věcného břemene se společností 
E.ON Distribuce č. NM-014330042624/001
- schválila střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Nedvědice na 
roky 2018 a 2019
- schválila účetní závěrku ZŠ a MŠ Nedvědice za rok 2016
- schválila podání žádosti na MÚ Tišnov, odbor územního plá-
nování o pořízení územní studie lokality Březina
- schválila převod zisku za rok 2016 ve výši 98.847,95 Kč do 
rezervního fondu školy
- schválila smlouvy o poskytnutí fi nanční podpory z rozpočtu 
MN pro SDH Pernštejn, SDH Nedvědice, KČT Nedvědice, MO 

ČSV, MO ČSTP a ŘK farnosti Nedvědice
- schválila provedení stavebních úprav vstupního prostoru do 
obchodního domu v souvislosti s připravovaným umístěním 
bankomatu
- opakovaně se zabývala potřebou opravy místní komunikace ve 
Žlíbkách
- schválila uveřejnění záměru na směnu částí pozemků p. č. 
987/5 a 168/3 v k. ú. Nedvědice
- schválila fi nanční dar sdružení Prameny Vysočiny ve výši 10 
tis. Kč jako příspěvek na vydání knihy obrazů a textů k 98. naro-
zeninám p. Stanislava Bělíka
- schválila uveřejnění záměru na pronájem části pozemku p. č. 
38/4 v k. ú. Nedvědice o výměře 16 m²
- schválila uveřejnění záměru na prodej pozemků p. č. st. -491, 
-492, -493 a -494 v k. ú. Nedvědice 
- zamítla prodej pozemku p. č. 38/4 v k. ú. Nedvědice
- schválila pronájem sokolovny MO ČSZ ve dnech 17. 11. až 19. 
11. 2017 na uspořádání vánočního jarmarku. Současně schválila 
prominutí poplatku za pronájem
- schválila smlouvu se společností Besta Blansko na vypracová-
ní projektové dokumentace na projekt Rozšíření hřbitova 
- schválila rozpočtová opatření č. 3 a 4/2017
- schválila výjimku z počtu dětí v jedné třídě MŠ z 27 na 28 dětí 
na období od 1. 5. 2017 do 31. 8. 2017
- schválila pronájem části pozemku p. č. 38/4 v k. ú. Nedvědice 
o výměře 16 m² za cenu dle platného ceníku MN na dobu neur-
čitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce na stavbu pergoly. Současně 
schválila nájemní smlouvu
- vzala na vědomí výkazy hospodaření ZŠ a MŠ Nedvědice za 1. 
čtvrtletí 2017 a plnění rozpočtu roku 2017
- schválila kritéria pro přijímání dětí do MŠ pro školní rok 
2017/2018
- schválila uveřejnění záměru na pronájem části pozemku p. č. 
1005/2 v k. ú. Nedvědice
- schválila fi nanční podporu z rozpočtu MN ve výši 3,5 tis. Kč 
sl. K. Čermákové na akci Noc s Andersenem a SDH Pernštejn 
ve výši 11 tis. Kč na nákup materiálního vybavení. Současně 
schválila smlouvy o poskytnutí podpory
- schválila objednání klimatizace do prodejny řeznictví v ob-
chodním domě
- schválila zhotovitele prací, jejich rozsah, termín a cenu na 
rozšíření místní komunikace za odbočkou do Domků
- schválila ceník KL Digital za poskytování služeb souvisejících 
s provozem KTV
- schválila smlouvu s E.ON Distribuce č. NM-
0014330040215/001 – Nedvědice úpravy připojení k čp. 175
- schválila fi nanční podporu z rozpočtu MN ve výši 25 tis. 
Kč ZpěvAhra, z.s. na nákup materiálního vybavení. Současně 
schválila smlouvu o poskytnutí podpory
- projednala a schválila termín položení konečného povrchu na 
místní komunikaci na Nové Čtvrti po opravě kanalizace na mě-
síc září z důvodu dostatečného „sednutí“ jednotlivých podklado-
vých vrstev
- schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu z důvodu 
zrušení kaucí 
- opakovaně se zabývala nabídkou společnosti KTS Ekologie na 
zajištění svozů odpadů

                                                                                                                     
Ing. Pavel Vejrosta

Rekonstruovaná sokolovna v době pochodu
Foto: Antonín Špaček
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Od uzávěrky minulého čísla Zpravodaje se uskutečnilo 
jedno jednání Zastupitelstva městyse (ZMN).

ZMN č. 13 dne 15. 5. 2017 :
- schválilo ověřovateli zápisu pp. Havlíčka a Konečného
- vzalo na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení z minulého 
zastupitelstva
- vzalo na vědomí zprávu z rady od posledního ZMN
- schválilo rozpočtová opatření č. 2, 3 a 4/2017
- schválilo účetní závěrku MN sestavenou k 31. 12. 2016 bez vý-
hrad
- schválilo výsledek hospodaření rozpočtové činnosti MN za rok 
2016 ve výši 500.316,43 Kč, jeho převod na účet 432 (výsledek 
hospodaření předcházejících účetních období) a následný převod 
na účet rozpočtové činnosti MN
- schválilo závěrečný účet MN za rok 2016 a souhlasilo s celoroč-
ním hospodařením, a to bez výhrad
- vzalo na vědomí závěrečné účty za rok 2016 Mikroregionu Pern-
štejn, DSO Tišnovsko a SVK Žďársko
- vzalo na vědomí rozpočty na rok 2017 Mikroregionu Pernštejn, 
DSO Tišnovsko a SVK Žďársko
- schválilo po předchozím uveřejnění na úřední desce prodej po-
zemku p. č. 380 o výměře 20 m² v k. ú. Nedvědice p. M. Kovářovi 
za cenu obvyklou dle znaleckého posudku. Náklady na vypraco-
vání znaleckého posudku, kupní smlouvy a vklad do KN uhradí 
kupující. Současně schválilo kupní smlouvu
- schválilo po předchozím uveřejnění na úřední desce prodej po-
zemku p. č. 382 o výměře 20 m² v k. ú. Nedvědice p. L. Večeřovi 
za cenu obvyklou dle znaleckého posudku. Náklady na vypraco-
vání znaleckého posudku, kupní smlouvy a vklad do KN uhradí 
kupující. Současně schválilo kupní smlouvu
- schválilo po předchozím uveřejnění na úřední desce směnu částí 
pozemku p. č. 987/5 a 168/3 v k. ú. Nedvědice s p. P. Brackem. 
Náklady na vypracování geometrického plánu, směnné smlouvy a 
vklad do KN uhradí p. Bracek jako žadatel o směnu
- schválilo po předchozím uveřejnění na úřední desce prodej po-
zemku p. č. st. -491 o výměře 25 m² v k. ú. Nedvědice manželům 
Janouškovým za cenu obvyklou dle znaleckého posudku. Náklady 

na vypracování znaleckého posudku, kupní smlouvy a vklad do 
KN uhradí kupující. Současně schválilo kupní smlouvu
- schválilo po předchozím uveřejnění na úřední desce prodej po-
zemku p. č. st. -492 o výměře 27 m² v k. ú. Nedvědice p. Pet-
ru Jírovi za cenu obvyklou dle znaleckého posudku. Náklady na 
vypracování znaleckého posudku, kupní smlouvy a vklad do KN 
uhradí kupující. Současně schválilo kupní smlouvu
- schválilo po předchozím uveřejnění na úřední desce prodej po-
zemku p. č. st. -493 o výměře 25 m² v k. ú. Nedvědice manželům 
Opatřilovým za cenu obvyklou dle znaleckého posudku. Náklady 
na vypracování znaleckého posudku, kupní smlouvy a vklad do 
KN uhradí kupující. Současně schválilo kupní smlouvu
- schválilo po předchozím uveřejnění na úřední desce prodej po-
zemku p. č. st. -494 o výměře 33 m² v k. ú. Nedvědice manželům 
Šikulovým za cenu obvyklou dle znaleckého posudku. Náklady 
na vypracování znaleckého posudku, kupní smlouvy a vklad do 
KN uhradí kupující. Současně schválilo kupní smlouvu
- vzalo na vědomí zprávy z výborů a komisí
- schválilo přílohu č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace 
městyse Nedvědice ZŠ a MŠ Nedvědice, okres Brno - venkov, 
příspěvkové organizace
- schválilo dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 0438082469 s Čes-
kou spořitelnou. Mění se pouze termín čerpání úvěru, ostatní ujed-
nání smlouvy se nemění
- vzalo na vědomí informace starosty o průběhu realizace jednotli-
vých projektů vč. přípravy prostor pro umístění bankomatu
- schválilo fi nanční podporu z rozpočtu MN pro SK Pernštejn 
Nedvědice, z.s. ve výši 100 tis. Kč a ZpěvAhra, z.a. ve výši 35 tis. 
Kč. Současně schválilo smlouvy o poskytnutí podpory
- schválilo 1. aktualizaci MAP vzdělávání
- vzalo na vědomí informace o stavu některých kanalizačních 
řadů vč. odhadovaných nákladů na jejich rekonstrukci. Součas-
ně schválilo podání žádosti na SVK Žďársko o zařazení do plánu 
investic akcí Rekonstrukce řídicího systému na ČOV Nedvědice 
a Rekonstrukce kanalizace Nová Čtvrť II – obě akce k realizaci v 
roce 2018

Ing. Pavel Vejrosta

INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Slet čarodějnic byl uspořádán již poosmé za spolupráce 
MO ČSSD a městyse  Nedvědice.   A tak v poslední dubnový 
den bylo na louce vedle fotbalového hřiště rušno. Louka se zača-
la zaplňovat čarodějnicemi i kouzelníky. Přivítali je pořadatelé, 
kteří se proměnili v Babu Jagu, čarodějnice Elvíru a Evelínu nebo 
kouzelníka Viga. Děti soutěžily, zatímco jejich rodiče a prarodi-
če jim opékali buřtíky na malém ohni nebo třeba popíjeli svařák. 
Nejtěžším úkolem bylo i letos vybrat tři nejhezčí masky. Velkou 
pochvalu si zaslouží všichni rodiče, kteří si opravdu dali záležet a 
své děti proměnili k nepoznání.

Po zapálení hranice reprodukovanou hudbu vystřídali Míra 
Břenek a Ája. Přispěli k dobré náladě a dokonalé atmosféře. Byla 
to příležitost se sejít, popovídat si a prožít příjemný společný 
večer. Chci poděkovat fi rmě Zafas za zapůjčení mobilního WC 
i hudebníkům, kteří byli skvělí, a všem, kdo se spolupodíleli na 
pořádání tohoto večera. Snad jste si to s námi užili!

Jitka Jiránková, předsedkyně MO ČSSD

SLET ČARODĚJNIC 2017

Foto: Jitka Jiránková
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FREEDOM ART CENTRUM INFORMUJE

28. – 30. BŘEZNA: NEDVĚDICE ČETLA DĚTEM

V posledních březnových dnech proběhlo ve spolupráci 
městyse Nedvědice a volnočasového centra Freedom Art další 
nedvědické čtení dětem.

V prostorách volnočasového centra se ve třech dnech vy-
střídalo šest zajímavých lidí, kteří vzali do rukou knihu pro děti a 
četli – dětem, ale i dospělým, kteří si je přišli poslechnout.  

Babičky Alena Martínková, Božena Pavelková a Eva Zlo-
chová sáhly první den po klasických i novějších pohádkách. To 
odpoledne se poprvé četlo z knihy Františka Nepila Já Baryk. Iva 
Prokůpková a Petr Vejrosta na ně druhý den navázali – oba po-
kračovali dalšími kapitolami této kouzelné knihy. Třetí odpoledne 
patřilo herci Národního divadla Brno Martinu Slámovi (určitě si 

ho pamatujete jako strážmistra 
Karabelu ze seriálu Četnické 
humoresky) a knize Z deníku 
kocoura Modroočka.

Ve třech dnech se čtení 
zúčastnilo asi 140 posluchačů. 
Je to málo, mnoho nebo „tak 
akorát“? To ponechme na úsud-
ku čtenářů tohoto Zpravodaje.

Březen roku 2018 tu 
bude určitě dřív, než se naděje-
me, tak by se v něm s novými 
příběhy mohli objevit dědečko-
vé nebo třeba maminky…

Hezké chvíle strávené s 
knihou, milí malí i velcí čtenáři.

                                                  
     Petr Čermák

Místní volnočasové a komunitní centrum Freedom Art 
uzavírá svoji třetí sezónu. Dovolte mi proto v krátkém shrnutí 
připomenout, co centrum nabízí dětem, dospělým i seniorům z 
Nedvědice a okolí. Kromě stálých třinácti volnočasových aktivit 
se na centru konají i jednorázové akce. Novinkou v repertoáru 
těchto akcí je Gongová koupel pod vedením Lučky Dufek, která se 
koná jednou měsíčně v pátek. Zároveň jsem ráda, že jsou prostory 
centra prospěšné i společensky odpovědným projektům, jako je 
Setkávání pod Vrbou pořádané spolkem Zpátky do života. Jde 
o řadu setkání na různá témata primárně nabízenou ovdovělým 
rodičům s dětmi. Posledního setkání se ale zúčastnili i lidé, které si 
touto nelehkou životní situací neprošli, nicméně je zajímala náplň, 
a to Sestavení domácího rozpočtu. Těmto sezením se dostalo i 
podpory od Jihomoravského kraje, proto se i v nastávajícím čase 
můžete těšit na jejich pokračování.

Ale na co bych velice ráda upozornila a pozvala rodiče, 
je náš nový osvětově vzdělávací program pod názvem Šťastný 
rodič – šťastné dítě – šťastná rodina. Jde o semináře partnerské 
a rodinné komunikace. Tyto semináře vedené odborníky aktivují 
prorodinné činnosti na malých městech, protože přístupy rodičů k 
dětem, ale i partnerů k sobě navzájem se v maloměstském prostře-
dí mnohdy liší a nároky na komunikaci mezi partnery i mezi dětmi 
a rodiči neodpovídají dnešním společenským standardům. Těmito 
semináři chceme dát možnost lidem pracovat na sobě jako na člo-
věku a prohlubovat v nich vědomosti a dovednosti partnerské a 
rodinné komunikace. Semináře jsou pro rodiny, ale i dvojice, kte-
ré plánují vstup do společného života, založení rodiny. Program 
nabízí řešení konfl iktů mezi rodiči, mezi rodiči a dítětem, ukazuje 
cestu přes šťastného rodiče, šťastné dítě k šťastné rodině. Seminá-
ře jsou plánovány v intervalu jedenkrát až dvakrát za měsíc. Tento 

projekt fi nančně podporuje Jihomoravský kraj, proto bychom mu 
chtěli vyjádřit poděkování.

Centrum Freedom Art bude aktivní i o letních prázdninách 
svými letními zážitkovými programy pro děti, a to letos na téma 
Cirkus a Indiáni. Všem, kteří centrum Freedom Art jako formu 
neformálního vzdělávání podporují, děkuji. Díky dotaci Městyse 
Nedvědice na rok 2017 ve výši 35.000 Kč mohu říci, že je free-
dom připraven otevřít v září svou čtvrtou sezónu. Freedom Art 
– místo pro váš volný čas.

Petra Glosr Cvrkalová

Foto: Petra Glosr Cvrkalová

Herec Martin Sláma v zajetí dětí
Foto: Petr Čermák
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NOC S ANDERSENEM 2017

O MYŠÍCH A LIDECH

V pátek 31. března 2017 se v prostorách centra Freedom 
Art uskutečnil již třetí ročník mezinárodní akce Noc s Anderse-
nem. Dvacet šest dětí z Nedvědice a okolí se tak připojilo k ostat-
ním spáčům v celé naší republice, ale i v různých koutech Evropy. 
Společně tak alespoň symbolicky oslavily narozeniny jednoho z 
největších pohádkářů všech dob – Hanse Christiana Andersena. 
V letošním roce si patronát nad akcí vzali na starost hrdinové ze 

známého komiksu Čtyřlístek. Fifi nka, Bobík, Myšpulín a Pinďa 
si pro děti připravili spoustu her, soutěží, kvizů a hádanek. Počasí 
nám přálo, a tak jsme podnikli i krásnou procházku po Nedvědici 
a plnili jsme úkoly, které si pro nás nachystaly známé postavičky 
z pohádek pana Andersena. I v letošním roce jsme nepřišli zkrátka 
a večer za námi přišel až z dalekého Dánska pan Andersen. 

A co se nejvíce dětem zapsalo do paměti z této pohádkové 
a kouzelné noci? 

„Nejvíce se nám líbily hry po Nedvě-
dici s postavičkami z pohádek pana Anderse-
na, vyrábění odznáčků a taky odměny a dárky, 
které jsme dostali. Moc prima bylo i to, jak za 
námi večer přišel pan Andersen a pohádka O 
princezně na hrášku byla taky moc pěkná!“

Jsme rádi, že jsme si všichni akci užili a 
těšíme se na další setkání zase příští rok!

Za pořadatele Kristýna Čermáková
Za spokojené účastníky do článku přispěli:

 Andrea Mlaskačová
 Dominik Kožnar
 Natálie Rossí
 Magdalena Ema Glosrová
 Zuzana Gabriela Glosrová
 Tomáš Lukášek
 Tomáš Navrátil

V sobotu 11. března se nedvědičtí milovníci kultury opět 
vypravili do Městského divadla Brno a zhlédli představení O my-
ších a lidech. 

Slavné drama amerického autora Johna Steinbecka bylo v 
Brně představeno pod režijním vedením Petra Gazdíka. Jedná se 
o příběh čistého přátelství dvou mužů, kteří na svět pohlíží každý 
úplně jiným způsobem, přesto se navzájem potřebují a své životy 
si jeden bez druhého představit neumějí.

Silný, ale duševně prosťoučký Lennie společně se svým 
ochráncem Georgem mají jeden velký sen – mít svoji vlastní far-
mu. Než se sen uskuteční, musí si ale na jiných farmách vydě-

lávat potřebné peníze. Lennie ovšem nezřídka jejich zaměstnání 
komplikuje, jednak naprostou upřímností, ale také svou největší 
zálibou – rád hladí hebké věci, ovšem kvůli své slaboduchosti si 
neuvědomuje vlastní sílu. Právě tato záliba vyústí v ohromnou 
tragédii. 

 V této originální inscenaci jsme viděli Ondřeje Studén-
ku, Jakuba Uličníka, Kateřinu Marii Fialovou, Igora Ondříčka, 
Jana Brožka, Viktora Skálu, Martina Havelku a další.

Kristýna Čermáková

CENÍK INZERCE

Ve Zpravodaji je možné inzerovat za následujících podmínek:
Plošná inzerce, Formát:
A4         3.200,- Kč  1/8 A4      400,- Kč
1/2 A4   1.600,- Kč  1/16 A4    200,- Kč
1/4 A4      800,- Kč

Řádková inzerce:
1. řádek (50 znaků) 60,- Kč, další řádky 1,- Kč/1 znak. Inzerce 
minimálně 1 řádek.
Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH (21 %).

Foto: internetové stránky MdB

Noc s Andersenem
Foto: Kristýna Čermáková
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ODKLÁDEJTE
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!

Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do 
přírody nedostává velké množství nebezpečných 
látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy, 
plasty a jiné materiály (sklo či beton), které se díky 
recyklaci dají znovu využít?

www.elektrowin.cz

?

• ZDARMA je můžete kdykoli 

odevzdat u prodejce

- aniž byste si museli pořídit nový 

- nebo při koupi nového spotřebiče 

• Odevzdejte je na sběrný dvůr

• Využijte mobilních sběrných míst 

– informujte se na obecních 

úřadech

• Další možnosti pro odevzdání

naleznete na www.elektrowin.cz
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ZE STRÁNEK ŠKOLY

V pátek 2. prosince 2017 se vydal autobus se zájemci z řad 
žáků 2. stupně na večerní divadelní představení. V tomto školním 
roce to bylo poprvé. Naším cílem byla Hudební scéna Městského 
divadla Brno a představení Mary Poppins. Jde o krásný příběh o 
příchodu tajemné chůvy do rodiny Banksových, kde to není úplně 
tak, jak by mělo být. Dokonalá Mary však zcela převrátí přísný 
řád domu natolik, že nakonec dokáže proměnit i samotné rodiče. 
Protože jak říká sama Mary: „Stačí jen chtít a rázem vše je mož-
né!“ I samo představení bylo dokonalé do posledního detailu a 
záměrně zvolená sedadla v první a druhé řadě nám zaručila sku-
tečně bezprostřední divadelní zážitek. O tom svědčí i následující 
názory žáků.

         Gabriela Sedlářová

Výkony herců a hereček byly výborné. Bylo to jedno z nej-
lepších divadel, jaké jsem viděl.                                      

                                       Ondřej Tálský 

Netěšila jsem se na sezení v první řadě, ale bylo to nakonec 
nejlepší! Super! 

             Žaneta Glosrová  

Bylo to něco nového - sedět v první řadě a vidět i do orches-
tru. Krásné choreografi e a moc pěkné pěvecké výkony, úchvatné 
scény (kominík chodící po stěnách a po stropě, Mary letící nad 
diváky). Bylo to super.                   

Amálie Štarhová 

Superkalifradžilistikexpijalidózní!!! :-)            
     Filip Cacka 

Snad nejlepší divadlo, na kterém jsem kdy byla. V předsta-
vení byly různé choreografi e, které bych se nikdy nenaučila. Písně 
byly velice chytlavé. Moc jsem si to užila a chtěla bych jet zase na 
takové úžasné představení.           

 Klára Plevová 

Nejvíce se mi líbila scéna, ve které byla Mary s dětmi v 
parku. Opravdu jsem si myslel, že to byly sochy, a ne herci pře-
vlečení za sochy. Další důvod, proč se mi to líbilo, je to, že to bylo 
večerní představení a že tam nikdo nerušil. Jednoduše - bylo to 
úžasné! 

                        Tomáš Dufek 

          V pátek 3. března se uskutečnil další zájezd na večer-
ní představení v Brně. Zvolili jsme Splašené nůžky na Činoherní 
scéně Městského divadla Brno. Za fantastický divadelní zážitek 
tentokrát vděčím nejen hercům z MdB, ale - a to především - na-
šim žákům. Toto představení je totiž velmi neobvyklé. Je založeno 
na interakci herců s diváky. Ti se podílí na rekonstrukci zločinu, 
kladou dotazy podezřelým, a v závěru dokonce odhlasují, kdo je 
vrahem. Obdivuji odvahu Tomáše Dufka ze 7. ročníku a osmáků: 
Veroniky Petrlákové, Václava Vernera, Pavla Baksy, Tomáše Vor-
la, Tomáše Pařízka a Davida Urbánka, kteří se svými připomín-
kami a otázkami na podobě hry výrazně podíleli. Pověstnou třeš-
ničkou na dortu pak byla možnost vyfotit se s Michalem Isteníkem, 
držitelem Ceny Thálie 2014, který ve Splašených nůžkách hraje 
hlavního vyšetřovatele.

   Gabriela Sedlářová

Bylo to super. Byla sranda, jak se zapojila naše škola. Bylo 
super, jak o přestávce chodil ten poručík mezi diváky  a zapisoval 
si jejich připomínky. Chtěla bych jet znova do divadla.                                                                  

Kristýna Fliglová

Divadlo se mi neskutečně moc líbilo.                             
          Nikola Prudká

Určitě bych na to chtěl jet znova. Všem doporučuji. Tak 
moc jsem se snad ještě nezasmál.                                                              

    Tomáš Dufek

Představení Splašené nůžky bylo geniálně zpracováno. Asi 
nejvíc se mi líbily reakce herců na některé dotazy z publika. Cel-
kově bych řekl, že kvůli tomu prvku interaktivity to bylo nejlepší 
představení ze všech.                         

                            David Urbánek

Splašené nůžky už jsem viděla, ale tentokrát to bylo mno-
hem lepší. Lepší to bylo asi proto, že kladli dotazy spolužáci. Ten-
tokrát se smáli i herci a bylo to hodně vidět. Minule se až tak 
nesmáli. Strašně se mi to líbilo, přestože jsem už znala děj. Užila 
jsem si to mnohem víc než minule.                                        

                           Simona Navrátilová

Bylo to fantastické. Překvapilo mě to. Naše třída jim to 
nandala, což bylo taky super. Musím říct, že to byl fakt dobrý vý-
běr.                                                     

  Julie Vojtová

Velmi zábavné. Moc se mi líbila komunikace mezi herci a 
diváky. Velmi mě překvapilo, jak děti měly skoro lepší postřeh než 
dospělí. Velmi se mi líbil konec, kdy diváci rozhodnou, kdo je pa-
chatelem a herci to podle toho zahrají.                               

    Amálie Štarhová

Bylo to nejlepší divadlo, na kterém jsem kdy byla. Už jen 
to, že se Tomáš Dufek od nás a kluci z osmičky zapojili, tak byla 
strašná sranda. Moc jsem se pobavila! Jela bych klidně znova na 
to samé! Fakt super!!!                                       

                 Žaneta Glosrová 

Foto: Gabriela Sedlářová
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JAK SE MÁME V MATEŘSKÉ ŠKOLE

I v druhém pololetí bylo v naší MŠ živo. Několikrát nás 
navštívily děti ze ZŠ pod vedením paní učitelky Tomanové a pře-
četly dětem pohádku na dobrou noc. V únoru své umění předvedl 
kouzelník a před očima dětí vyčaroval králíka a holubici. Předvá-
děl i kouzla s kartami a ještě mnoho dalších zajímavých triků. Do 
svého kouzlení zapojil i děti z naší MŠ.                                                                                    
V únoru, březnu, dubnu a květnu se k nám přišly podívat děti, kte-
ré se chystají k zápisu. Hrály si s hračkami, vykreslovaly obrázky 
a dle paní učitelky se zapojily i do tancování.

 1. března jsme si s dětmi užily „karnevalové dopoled-
ne“. Od samého rána ve třídách pobíhaly víly, princezny a jiné 
masky, šašci předváděli své kousky. Děti si užily den plný her a 
zábavy. Několikrát nás navštívilo divadlo s pohádkami „O tučňá-
kovi“, „Jak kůzlátka přechytračila lišku“, „O berušce Jarušce“ a 
Freedom s pohádkou „Šípková Růženka“. Dokonce jsme spolu s 
dětmi zajely do Brna do divadla Radost na divadelní představení 
„Broučci“.

 Jaro jsme zahájily s paní Matouškovou, která si pro děti 

a jejich rodiče připravila polštářky, panenky, hrnky a kachle na 
dozdobení. Děti vystoupily s malým programem i v době Veliko-
noc na Pernštejně. Všem se to moc líbilo. 27. dubna k nám přijeli 
příslušníci Policie ČR. Beseda se konala v prostorách MŠ a pro 
všechny byla velkým přínosem. 4. května se naše hřiště hemžilo 
čarodějnicemi, o zábavu se postarali manželé Hamerští z Víru.

 I letos jsme s maminkami oslavily jejich svátek. Děti je 
překvapily básničkami, písničkami a tanečky, které nacvičily s 
paní učitelkou. Každý měsíc se pro děti připravoval narozeninový 
den.

 A to ještě není všechno. Čeká nás Zdravá 5, návštěva ZŠ, 
MDD, výlet do ZOO a Dinoparku ve Vyškově, vycházka na hrad 
Pernštejn a za zvířátky do Smrčku, spaní v MŠ, zahradní slavnost. 
Předškoláci se rozloučí s MŠ na radnici a školní rok ukončíme 
vystoupením na Slavnostech Pernštejnského panství. No, a pak už 
hurá na prázdniny!

 Kolektiv učitelek MŠ

 V úterní podvečer 2. května jsme se znovu vydali do Brna 
na divadelní představení. V tomto školním roce již třetí. Pravda 
je, že naplánovány byly původně pouze dva zájezdy, ale po hře 
Splašené nůžky byli žáci tak nadšení, že jsme se pustili do vybírání 
divadla třetího. Rozhodli jsme se tentokrát vyzkoušet něco nového 
- představení s názvem Figarka v Divadle na Orlí. A že se slavný 
příběh prohnaného sluhy Figara v podání studentů JAMU oprav-
du líbil, je patrné z následujících reakcí sedmáků a osmáků.

     Gabriela Sedlářová

Divadlo bylo vážně úžasné. Bylo to tak skvělé, že bych ne-
čekala, že to bude jenom za 80 Kč. Ty písničky! To bylo prostě 
super.                                     

         Veronika Petláková

Herecké, pěvecké i taneční výkony herců byly úžasné. Byl 
to krásně prožitý večer. Odnesla jsem si plno krásných zážitků a 
emocí, které ani nedokážu popsat. Krásné divadlo!                                                                                                                              

                                                                  Iveta Marvanová

Velmi mě nadchlo, že to bylo ve španělském stylu. Obdivuji, 
že do hry zapojili moderní hudbu i tanec. Konec se mi ale nelíbil. 
Byl zvláštní.                              

  Gabriela Havigerová

Bylo to skvělé. Na mě to udělalo dojem. Hrozně se mi líbily 
taneční a pěvecké výkony herců.                      

                                                               Eliška Prokopová

Bylo to super. Nečekala jsem, že se tak zasmějeme. Kluky 
to ale asi moc nezaujalo. A nedalo se to srovnávat se Splašenými 
nůžkami, kde jsme se mohli do představení zapojovat.                                                                                                     

                                                             Kristýna Fliglová

Toto divadlo bylo nejlepší, co jsem kdy viděla. Klidně bych 
na něj jela znovu. 

          Ludmila Mitášová

Nejvíce se mi líbila postava Cherubína a klobouk dolů 
před Martinou Pawerovou, která hrála sluhu hraběte. Skvělé pís-
ničky. V jedné dokonce i rapovali. Levné, moderní, vtipné, skvělé!                                       

         Tomáš Dufek

Všechna ta divadla jsou strašně pěkná a každé z nich je 
něčím výjimečné.    

 Nikola Prudká

Foto: Eva Nečesánková Foto: Alena Slámová
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ČTU, ČTEŠ, ČTEME

Jedním z cílů našeho pedagogického úsilí je přivést děti k 
četbě a probudit v nich lásku ke knihám. Tohoto cíle se snažíme 
dosahovat od prvních dnů dětí ve škole. Děláme to nejrůznějšími 
způsoby při vyučování, hodinami literární výchovy přímo v žá-
kovské knihovně ve škole, návštěvami Místní knihovny v Nedvě-
dici, besedami nad přečtenými knihami, vytvářením čtenářských 
listů, kde se žáci mají zaměřit hlavně na vyjádření vlastního názo-
ru na knihu, nebo třeba hrou na spisovatele, básníky a ilustrátory. 

 Jednou z forem motivace dětí ke čtení se staly i pravidelné 
návštěvy druháků v mateřské škole. Tady svým mladším kamará-
dům pod vedením paní učitelky Jany Tomanové před odpoledním 
spánkem čtou příběhy Křemílka a Vochomůrky. Školáci se na tyto 
návštěvy vždycky velmi těší a svědomitě se připravují, aby jejich 
předčítání bylo co nejlepší. Pro „mateřáky“ je podle jejich reakcí 
toto čtení příjemným zpestřením poobědového odpočinku.

Každý týden mají žáci také možnost navštívit už zmiňova-
nou školní knihovnu, která obsahuje téměř 2800 knih. Mezi nej-
věrnější čtenáře patří žáci prvního stupně. V popředí jejich zájmu 
stojí zejména knihy s volnočasovou tematikou a encyklopedie za-
měřené na faunu a fl óru. Nejpopulárnějšími tituly z oblasti beletrie 
jsou pak dobrodružné příběhy a knižně zpracované večerníčkové 
pohádky. Každý školní rok paní učitelka Eva Zemanová zazname-
ná přibližně 500 výpůjček. 

A co dalšího v této oblasti podnikáme? I v letošním škol-
ním roce se naše škola - konkrétně sedmá třída - zapojila do pro-
jektu s názvem Noc s Andersenem, který proběhl 31. března. 
Cílem této oblíbené akce je především rozvoj čtenářské gramot-
nosti a fantazie. Na sedmáky však také čekala řada aktivit, které 
přispěly ke zlepšení jejich komunikace a spolupráce a určitě také 
k prohloubení vztahů v třídním kolektivu. Tématem letošní Noci 
byl časopis Čtyřlístek a my jsme si všechny činnosti inspirované 
čtyřmi slavnými komiksovými postavičkami opravdu užili. I to 
spaní na tvrdé podlaze třídy byl zážitek!

Četba následně podněcuje a inspiruje některé z našich žáků 
i k vlastní literární tvorbě. Často se zapojujeme do různých lite-
rárních soutěží. A právě letos jsme dosáhli v jedné z nich až na 
přední místa. Šlo o literární soutěž v rámci kampaně zaměřené na 
ochranu životního prostředí s názvem Let it grow - nechme je růst/
žít. Cílem soutěže bylo zvýšit povědomí žáků základních škol a 
nižších ročníků gymnázií o nutnosti ochrany životního prostředí a 
změny životního stylu. Zapojilo se do ní celkem 121 dětí. Soutěž 

probíhala ve 2 kategoriích. Úkolem pro žáky 3. - 5. tříd bylo vy-
myslet pohádku, ve které bude vystupovat alespoň jeden druh zví-
řete z naší přírody. Do této kategorie jsme posílali dílka šesti žáků 
ze 3. a 5. třídy. Josef Šikula z 5. ročníku svou pohádkou Kouzelný 
hrad zaujal a získal 5. místo. Žáci 2. stupně měli vymyslet povíd-
ku na téma letošní kampaně. Do této kategorie za naši školu při-
spěli 2 žáci 7. ročníku - František Macků a Lenka Hájková. Téměř 
strašidelný příběh Lenky s názvem Zpátky za dinosaury dosáhl ve 
své kategorii dokonce na 4. místo. Vyhlášení a předání věcných 
cen proběhlo v ZOO Brno 22. 4. v rámci oslav Dne Země. 

V neposlední řadě je četba a literatura obecně úzce propo-
jena s divadlem. Žáci 1. stupně navštěvují dopolední představení 
v brněnských divadlech, zájemci ze stupně druhého jezdí pravi-
delně i na večerní hry. Někteří sedmáci a osmáci jsou nadšenými 
fanoušky divadla a nenechají si ujít žádný ze zájezdů. Největší 
odměnou nám organizátorům je jejich spokojenost a otázka, která 
následuje po každém představení: „A kdy pojedeme zase?“ 

Na závěr bych chtěla ještě poděkovat panu učiteli Petru 
Vejrostovi za dlouholetou spolupráci a pomoc při zajišťování 
těchto divadelních zájezdů.   

        
         Gabriela Sedlářová

Foto: Gabriela Sedlářová

Foto: Gabriela Sedlářová

Foto: Gabriela Sedlářová
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V letošním školním roce navštěvuje školní družinu 77 dětí, 
které jsou rozděleny do tří oddělení podle věku. Do 1. a 2. odděle-
ní chodí děti z 1., 2. a 3. třídy, 3. oddělení s kratším provozem do 
14 hodin je určeno pro starší a dojíždějící ze 4. a 5. třídy. V prvním 
a druhém oddělení máme po několika desetiletích nový nábytek, 
za což děkujeme paní ředitelce.

Naše práce s dětmi se odvíjí od ročních období, důležitých 
svátků, zvyků a tradic. Snažíme se s nimi pracovat zábavnou a ne-
násilnou formou tak, aby je práce bavila. Samozřejmě přihlížíme 
k jejich věku a schopnostem. Ve výtvarné a pracovní činnosti je 
vedeme k samostatnosti v tvůrčí činnosti, uplatnění vlastní fanta-
zie a představivosti. Seznamujeme je také se zásadami zdravého 
stravování, poskytováním první pomoci, ochranou přírody, třídě-
ním odpadu, bezpečností v dopravě aj.

Zařazujeme různé nové hry a soutěže, např. skládání pu-
zzle, postřeh a šikovnost v pexesu nebo téměř zapomenutou hru 
„cvrnkání kuliček“, která proběhla ve 2. oddělení. Prvním Kulič-
kovým králem se stal Vojta Šejnoha z 1. třídy.

Každou 3. středu v měsíci probíhají ve družině „barevné 
dny“, kdy se snažíme přijít do školy v oblečení určené barvy.

Ze společných akcí vybíráme ty, které děti nejvíce baví.  Je 
to podzimní pouštění draků,

Halloween, Mikulášská nadílka, kdy za námi přišli žáci 9. 
ročníku a za básničku nebo písničku dostaly děti balíček. Nemů-
žeme zapomenout na Vánoční besídku, při které si děti rozbalo-
valy dárky, které pod stromečkem našly. Následuje Karneval, kdy 
masky prochází školou, potom soutěže a taneční rej v kreslírně. 
Nově jsme letos připravily „Hledání velikonočních vajíček“ na 
školní zahradě, při kterém nás pozlobilo počasí, ale věříme, že 
tuto akci budeme v budoucnu opakovat. Nyní přichází na řadu ob-
líbený Rej čarodějnic. Opět zklamalo počasí, tak jsme se přesunuli 
do tělocvičny, kde děti závodily v družstvech. Musely zvládnout 
hod koštětem na cíl, přenést pomyslný oheň, navlékat korálky aj. 
Za odměnu dostaly oblíbený párek v rohlíku.

Díky letošní zimě děti mohly dovádět na sněhu, stavět sně-
huláky a bobovat na kopci za školkou. V lednu jsme byli znovu 
pozváni manželi Soukupovými do Sejřku na jejich statek. Pro-

hlédli jsme si ustájené krávy a býky, děti se zájmem „prolezly“ 
všechny zemědělské stroje. 

Po hrátkách na velké hromadě sněhu s otvory, kterými pro-
lézaly, dostaly děti teplý čaj a občerstvení. Ač neradi, po 2 hodi-
nách jsme odjížděli domů. Za tento zážitek Soukupovým děkuje-
me.

Starší děti navštívily míst-
ní knihovnu, byly na exkurzi na 
nádraží, kde se seznámily s ří-
zením provozu vlaků. Samozřej-
mostí je také vyrábění dárků k 
zápisu dětí do 1. třídy a přáníček 
k různým svátkům. Pokračujeme 
ve sběru víček z PET lahví pro 
malého Vojtíška z Olší, abychom 
pomohli při jeho léčbě.

A co nás ještě čeká: bese-
da s rybářem, návštěva hasičské 
zbrojnice, sportovní pětiboj a 
Den dětí. Fotografi e z našich akcí 
si každý může prohlédnout na 
stránkách školy.

Závěrem bychom chtěly 
poděkovat všem sponzorům a ro-
dičům, kteří nám v případě potře-
by ochotně pomáhají. 

Vychovatelky ŠD

Z ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY

Foto: Eva ZemanováFoto: Eva Zemanová

Foto: Eva ZemanováFoto: Eva Zemanová

Foto: Eva ZemanováFoto: Eva Zemanová
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1805 – 1806
Baron František Josef Ignác aron František Josef Ignác aron František Schröff el z Mannsberka,    

 (* 1773, † 13. 7. 1806)
manželka Antonie, rozená Čejková z Olbramovic

 (* 1773, † 13. 7. 1806)
manželka Antonie, rozená Čejková z Olbramovic

 (* 1773, † 13. 7. 1806)

(* ?, † 14. 4. 1841 Vídeň) 

Po smrti svého otce Ignáce zdědil panství jeho jediný syn 
František. Ten ale umírá za necelý rok. Příčina smrti není úplně 
jasná. Negativní důsledky obsazení Brna francouzskou armádou 

v době bitvy u Slavkova - zranění, nákaza nebo plicní choroba? V 
bitvě u Slavkova ale zřejmě nebojoval. Na obraze rodiny Schrö-
ff elů po roce 1800 je oblečen do slavnostní vojenské uniformy 
hejtmana zemských myslivců. Kenotaf barona Františka realizo-
vaný podle návrhu Ondřeje Schweigla z roku 1807 je ozdoben 

důstojnickou přilbou a šavlí.   
Jak dokládá nápis na jeho tumbě „C. R. CAMERARIUS N. 

N. C. R. EXERCITUS CAPITANEUS“ v hrobce Mittrowských v 
Doubravníku, byl c. k. komořím, ale překlad nápisu psaný strojem 
chybně uvádí, že byl kapitánem jezdectva. Podle odborníků má 
být správně „setník u vojska“.

Rod tedy brzy vymřel po meči. Pohřební štít Františka s 
obráceným štítem dolů jasně dokladuje, že byl posledním mužem 
této větve rodu. Jeho manželka Antonie žila ještě dalších 35 roků.

 K pohřbení obou Schröff elů (Ignáce a Františka) do 
lichtenštejnské hrobky v Doubravníku mohlo dojít až na základě 
povolení moravského gubernia, přičemž se staré rakve z ní přesu-
nuly do vedlejší pernštejnské hrobky.

PERNŠTEJNSKÉ PANSTVÍ PO PERNŠTEJNECH
POSLEDNÍ SCHRÖFFELOVÉ

Pernštejn – skleníky pod barbakánem
Foto: archiv Františka Bednáře

Vstup na schodiště k zahradám
Foto: Antonín Špaček

Schröff elova zahrádka
Foto: Antonín Špaček 
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1806 – 1818  
Marie Josefa (1794 - 1834) rozená Schröff elová 

z Mannsberka 1/2
1806 – 1828  

Antonie (1795 - 1880?) rozená Schröff elová 
z Mannsberka 1/2

Necelý týden  před smrtí odkázal baron František Schrö-
ff el celý svůj majetek, kterého si moc neužil, rovným dílem svým 
dcerám Antonii a Josefě. Po smrti svého manžela spravovala pan-
ství zřejmě vdova Antonie. Vyřízení dědictví trvalo do roku 1808, 
kdy dcery Antonie a Josefa majetek právně nabyly. Josefa (1794 - 
1834) se provdala 4. 7. 1813 za Viléma Mittrowského.  Svůj maje-
tek, tj.1/2 panství Pernštejn aj., však převádí na svého manžela až 
23. 3. 1818. Defi nitivně končí vlastnictví Pernštejnského panství 
příslušníky rodu Schröff elů prodejem druhé poloviny vlastněné 
Antonií Esterházy roz. Schröff elové švagrovi Vilému Mittrowské-
mu 24. 2. 1828.

 Po dokončení hrobky Mittrowských v kostele v 
Doubravníku (1867) tam byli přeneseni z jiných pohřebišť baron 
Ignác Schröff el z Mannsberka († 25. 12. 1805) a jeho syn baron 
František Schröff el z Mannsberka († 13. 7. 1806), baronka Anto-
nie Schröff elová z Mannsberka, roz. Čejková († ve Vídni 14. 4. 
1841) a její dcera Josefa, hraběnka Mittrowská roz. Schröff elová 
z Mannsberka († v Brně 5. 10. 1834).

O co se Schröff elové na Moravě a na Pernštejnském pan-
ství zasloužili

 Schröff elové byli rozhodně významnými majiteli panství 
a hodně toho po sobě zanechali. Založili nové osady a zejména 

vybudovali zámeckou zahradu, která je ve své době proslavila.  

Baron Ignác Schröff el z Mannsberka založil tyto osady:
• Schröff elsdorf, dnes Zálesí, okres Znojmo. Obec nechal 

založit v roce 1779 rozparcelováním svých panských pozemků. 
V té době ještě nevlastnil Pernštejn. Původně se obec nazývala 
po svém zakladateli, a to Mannsberg (Mansperk) a Schröff elsdorf 
(Šrefl ová), pod názvem Zálesí je uváděná až od roku 1950

• Mansberk, dnes součást obce Sejřek. Založen byl v r. 
1803. Majitel Pernštejnského panství daroval několika panským 
dělníkům přibližně po 3 měřicích půdy k vystavění domků. Při 
zakoupení panských polí se familianti stali sedláky a kolonie se 
jmenovala Nowa Willis - Nový Dvůr. Od r. 1822 je osada označo-
vána Kolonie Mansberk a má 9 usedlostí

• Kasán, dnes součást obce Ujčov. Dne 18. července 1803
byla založena osada Kasán. V původních kupních smlouvách z r. 
1803 se hovoří jen o zakládané osadě či kolonii u panského dvora 
Bořinov. V r. 1806 se poprvé objevuje jméno Kasanov, od dvacá-
tých let převládá název Kasán. Název osady byl převzat od jména 
rybníka, u kterého byla osada založena. V r. 1805 měla osada 7 
usedlostí

• Schröff elsdorf, dnes Nová Dědina u Uničova 
• Mansberk, dnes součást Znojma 
 Pod hradem Pernštejnem zbudovali Schröff elové za-

hrady (zpočátku skleníky), které jsou po nich pojmenovány. Ig-
nác Schröff el navázal na pozůstatky barokní stockhammerovské 
okrasné zahrady a na svazích pod hradem nechal zřídit rozsáhlou 
sentimentální zahradu. Za jeho působení se stala jedním z divů 
Moravy. Na stavebních objektech pracovali přední brněnští uměl-
ci v čele s významným sochařem a designérem Ondřejem Schwei-
glem (1735 - 1812). Práce v zahradě pokračovaly i po smrti baro-
na Ignáce Schröff ela.

Historie schröff elovských  zahrad je jednoznačně vymeze-
na třemi časovými mezníky. 

• Rok 1802 - na jméno Ignáce a letopočet 1802 poukazu-
je vstupní brána z tzv. Schröff elovy zahrádky ve třetím nádvoří, 
která vede ke krytému schodišti do parku

• Rok 1805 - je uveden na obelisku, který byl pojat jako 
kenotaf majitele panství Ignáce Schröff ela v roce jeho úmrtí

• Rok 1807 - byla schválena realizace Schweiglova návrhu 
pro kenotaf Františka Schröff ela

František Bednář

V dalším čísle Zpravodaje bychom vám chtěli historii 
schröff elovských zahrad, jejich význam a zejména snahy o ob-
novení celého areálu podle již schváleného projektu včetně jeho 
fi nancování více přiblížit.

Pohřební štít Franze Schröff ela

Tumba Franze Schröff ela
Foto: archiv Františka Bednáře

Vstup na schodiště k zahradám
Foto: Antonín Špaček
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CVRČCI SLAVÍ 15 LET

Letos je tomu už patnáct let, co v Nedvědici vzniklo pěvecké a dramatické těleso pod 
ofi ciálním názvem Nedvědický pěvecký sbor Petry Cvrkalové – Cvrčci. Pěveckých sborů, 
sborečků či kroužků je v okolí spousta. Čím se tedy Cvrčci liší od ostatních? 

Cvrčci neměli a nemají ambice ucházet se o pásma v klasických sborových soutě-
žích. Zakladatelka Mgr. Petra Glosr Cvrkalová si dala za cíl vycházet z přirozenosti dětského 
pěveckého projevu, a to především z muzikálnosti, ze smyslu pro rytmus a pohyb. „Nikdy 
jsem nechtěla děti ukotvit na židle s notami v ruce. Děti potřebují pohyb, sdělovat příběh a 
být součástí hudby. Toto všechno se snažím těch patnáct let dětem dát… prožitek, aby písní 
emoce nejenom předávaly, ale hlavně aby je samy prožily.“ Výsledkem této osvětové činnosti 
je, že pro malé děti nejsou tabu pojmy jako scénář, kulisy, rekvizity, porty a mnohé další ter-
míny, se kterými se při práci ve sboru potkávají. „Chci dát dětem především kladný vztah ke 
sborovému zpívání. Aby se ho nebály. Protože doufám, že přijdou na střední školy a nebudou 
se bát či mít zábrany tamější těleso svým zpěvem obohatit.“

Paní sbormistryně má letitou praxi v oblasti hlasové výchovy se specializací na hlaso-
vou hygienu. Žádný rodič tedy nemusí mít obavu, že by jeho dítě bylo vedené hlasovým lai-
kem. Dle slov paní Glosr Cvrkalové je práce s hlasem důležitá nejenom pro zpěv, ale především 
pro mluvené slovo. „V žádném případě nechci nikomu mluvit do rodičovských kompetencí, 
ale často mě zamrzí, když vidím, že rodiče neřeší obsah či průběh náplně práce v pěveckých 

kroužcích. Většinou 
řeknou, že jejich dítě 
rádo zpívá, tak ať 
zpívá kdekoli s kým-
koli. Zajímavé je, že 
na hru na klavír by 
dítě k laikovi nedali. 
Přitom na hlase se 
dá nesprávným ve-
dení napáchat dost 
neplech. Bohužel 
někdy i nevratných.“ 

Na průběhu 
představení, které 
Cvrčci dvakrát ročně 

připravují, se podílejí všichni. Začíná to výběrem tématu, rolí apod. Každý ze Cvrčků má svůj 
hlas, který uplatňuje nejen ve zpívání. Zapojují se i rodiče a prarodiče hlavně tvorbou kostý-
mů, čímž vzniká rodinná atmosféra a vazby ve sboru. Sbor je unikátní i věkovou strukturou. 
V tomto roce ho navštěvují děti od předškolního věku až po osmou třídu ZŠ. Pro oslavu svého 
občankového jubilea si Cvrčci připravili pro širokou veřejnost muzikálek Lví král. Veřejnosti 
ho předvedli na centru Freedom Art třetí neděli v červnu, tedy 18. 6., kdy se slaví den otců.

Hana Kostková

Cvrčci – muzikál Popelka
Foto: Petra Glosr Cvrkalová

Muzikál Lví králMuzikál Lví král
Foto: Petra Glosr CvrkalováFoto: Petra Glosr Cvrkalová

m
yslím

eekologicky

Odevzdejte Odevzdejte Odevzdejte Odevzdejte Odevzdejte Odevzdejte Odevzdejte Odevzdejte Odevzdejte Odevzdejte Odevzdejte 
nefunkční zářivku nefunkční zářivku nefunkční zářivku nefunkční zářivku nefunkční zářivku nefunkční zářivku nefunkční zářivku nefunkční zářivku nefunkční zářivku nefunkční zářivku nefunkční zářivku nefunkční zářivku nefunkční zářivku nefunkční zářivku nefunkční zářivku nefunkční zářivku nefunkční zářivku 

ZDARMAZDARMAZDARMAZDARMAZDARMAZDARMAZDARMA
do sběrné nádobydo sběrné nádobydo sběrné nádobydo sběrné nádobydo sběrné nádobydo sběrné nádobydo sběrné nádobydo sběrné nádobydo sběrné nádobydo sběrné nádobydo sběrné nádobydo sběrné nádobydo sběrné nádobydo sběrné nádobydo sběrné nádoby

 EKOLAMP ve sběrných  EKOLAMP ve sběrných  EKOLAMP ve sběrných  EKOLAMP ve sběrných  EKOLAMP ve sběrných  EKOLAMP ve sběrných  EKOLAMP ve sběrných  EKOLAMP ve sběrných  EKOLAMP ve sběrných  EKOLAMP ve sběrných  EKOLAMP ve sběrných  EKOLAMP ve sběrných  EKOLAMP ve sběrných  EKOLAMP ve sběrných  EKOLAMP ve sběrných  EKOLAMP ve sběrných  EKOLAMP ve sběrných  EKOLAMP ve sběrných  EKOLAMP ve sběrných 
dvorech, úřadech dvorech, úřadech dvorech, úřadech dvorech, úřadech dvorech, úřadech dvorech, úřadech dvorech, úřadech dvorech, úřadech dvorech, úřadech dvorech, úřadech dvorech, úřadech dvorech, úřadech dvorech, úřadech dvorech, úřadech dvorech, úřadech dvorech, úřadech 

a obchodech.a obchodech.a obchodech.a obchodech.a obchodech.a obchodech.a obchodech.a obchodech.a obchodech.a obchodech.a obchodech.a obchodech.

Do sběrné nádoby patří
kompaktní úsporné zářivky, výbojky, 
lineární (trubicové) zářivky do 40 cm, 

světelné zdroje s LED diodami.

EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100, www.ekolamp.cz

Svítím vám dlouho. 
Až dosloužím, patřím 

do sběrné nádoby.
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Regionální specialita Pernštejnský elixír oslavil 1. dubna 
třinácté narozeniny. Jedná se o vynikající bylinný likér, který má 
blahodárné účinky na zažívání.

 Elixír vyrábí Palírna U Zeleného stromu v Prostějově. 
Historie nejstarší palírny v Evropě se 
zrodila 4. července roku 1518, kdy 
Vilém z Pernštejna a na Helfštejně 
udělil právo várečné jedenatřiceti 
majitelům domů města Prostějov. 
Mezi vybranými byl i majitel domu 
U Zeleného stromu Hajný Jež ze 
Seloutek. Zpočátku se v domě vaři-
lo hlavně pivo. Roku 1610 Karel z 
Lichtenštejna rozšířil majitelům šen-
kovních domů jejich výsadní várečné 
právo o monopol na pálení a nálev 
kořalky. Díky uděleným výsadám se 
zvýšila laťka kvality a o Prostějově 
se plným právem začalo mluvit jako 
o městě s nejlepší kořalkou. Díky vy-
ráběnému množství a kvalitě se fi rma 
stala v roce 1810 palírnickou Mek-
kou Moravy. 

 Palírna U Zeleného stro-
mu přežila staletí, změny majitelů, 
spoustu revolucí, převratů i válek. 
V roce 1948 byla znárodněna a pře-
jmenována na Starorežnou Prostějov. 
Po roce 1989 vznikla akciová spo-
lečnost, která se vrátila k původnímu 
názvu Palírna U Zeleného stromu - 
Starorežná Prostějov.

 Firma produkovala kvalitní alkohol, měla široké portfo-
lio značek a sbírala za své výrobky mnoho ocenění u nás i ve svě-
tě. Jak už bývá v našich končinách zvykem, obrovskou tradici ani 
potenciál moravské fi rmy neuměli politici v devadesátých letech 
minulého století ocenit. Tehdy byly preferovány především zahra-
niční fi rmy, které měly různé daňové i jiné výhody, a podmínky 
pro české fi rmy se stále zhoršovaly. Vedení Palírny tedy postupně 
dospělo k rozhodnutí, že fi rmu prodá. V roce 2010 byla Palírna 

prodána novému majiteli a ten se rozhodl, že fi rmu přejmenuje. 
Vznikla tedy GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s.

 Připadalo mi tehdy hodně zvláštní, že i nový majitel ig-
noroval staletou tradici Palírny a použil název své fi rmy Granette. 

K ní, zřejmě pod tlakem, přidal Sta-
rorežná. Sídlo se přesunulo do Ústí 
nad Labem a v Prostějově zůstala 
pouze výroba. Podstatné ale je, že 
majitel po letech přehodnotil situ-
aci a od 1. 1. 2017 se vrátil k pů-
vodnímu názvu Palírna U Zeleného 
stromu a.s. Příští rok oslaví Palírna 
500 let od svého založení, a to už je 
nějaké výročí.

    Pokud by vás lákala 
exkurze ve fi rmě v Prostějově, tak 
vás jako první přivítá postava Vi-
léma z Pernštejna v podobě dobo-
vé fi guríny. Průvodce vás provede 
od středověkých začátků přes vý-
znamné úspěchy, ale i pády, váleč-
ná úskalí až po současnost. Exkurzi 
je nutné předem objednat a týká se 
samozřejmě jen větších skupin lidí.

    Milí čtenáři, o his-
torii Palírny by se dalo dlouze vy-
právět. Je to poutavý a zajímavý 
příběh z dávných časů, na jehož po-
čátku stál pan Vilém z Pernštejna. 
Můžeme být pyšní, že tato několik 
století stará fi rma přežila všechny 
války, komunistický režim i niči-

vou porevoluční vlnu v devadesátých letech minulého století, zů-
stala v českých rukou a funguje dodnes. Vznik Palírny se datuje 
k 4. červenci 1518. Je to neuvěřitelná shoda v čase, protože v tu 
dobu probíhají naše Slavnosti Pernštejnského panství. A příští rok 
právě v jejich průběhu bude Palírna U Zeleného stromu slavit 500 
let.

           Jana Hriadelová, prodejna GOTIKA

PALÍRNA U ZELENÉHO STROMU

Foto: Václav Ondra

Foto: Václav Ondra
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HASIČI INFORMUJÍ

Milí spoluobčané, 
rád bych vás touto ces-
tou seznámil s činností 
jednotky i sboru SDH 
Nedvědice od vydání 
minulého čísla místního 
Zpravodaje.

V neděli 21. květ-
na 2017 možná některé z 
vás v brzkých ranních ho-
dinách, konkrétně v 6:20 

hod., vzbudil požární poplach. Jednalo se o požár chaty v chato-
vé oblasti Nedvědice u hotelu Myslivna. K tomuto požáru vyjela 
naše jednotka v počtu dvanácti osob ve spolupráci s dvěma profe-
sionálními jednotkami hasičského záchranného sboru z Tišnova a 

Bystřice nad Pernštejnem. Zúčastnila se také jednotka dobrovol-
ných hasičů z Doubravníka. Celý zásah byl komplikován hustým 
kouřem z izolací chaty, a tak zasahující hasiči museli likvidovat 
požár pomocí dýchací techniky. Požáry budov skýtají vždy určitá 
nebezpečí. Nikdy nevíme, co se v objektu nachází, a proto musí-
me být obezřetní. I v tomto případě nás čekalo menší překvapení 
v podobě desetikilové propanbutanové lahve, která byla z chaty 
zavčas vynesena. Požár byl zlikvidován v 10:30 hod., a poté naše 
jednotka dohlížela na objekt do večerních hodin. Předběžná škoda 
byla vyčíslena na 800 000 Kč.

Další výjezd naší jednotku čekal nedlouho poté, a to hned 
v úterý 23. května. Jednalo se o technickou pomoc osobě v nouzi. 

Členové naší jednotky asistovali při transportu zraněné osoby po 
pádu ze srázu u hradní vyhlídky Maria Laube k letecké záchranné 
službě. Tohoto zásahu se zúčastnili čtyři členové jednotky sboru 
dobrovolných hasičů z Nedvědice ve spolupráci s profesionálními 
jednotkami HZS Tišnov a Brno Lidická.

V neděli 7. května se na Lískovci uskutečnila soutěž v po-
žárním útoku okrsku Nedvědice. Celkem se této soutěže zúčast-
nilo 26 soutěžních týmů. Z toho bylo třináct družstev mužů, šest 
družstev žen a sedm družstev dětí. Děti se svého úkolu zhostily 
se ctí a do útoku daly vše, co mohly. Ovšem na stupně vítězů to 
bohužel nestačilo. Ženy si vedly o poznání lépe, neboť obsadi-
ly krásné třetí místo. A jak se říká, to nejlepší nakonec. Po osmi 
letech dlouhého čekání a pilného trénování se mužům konečně 
podařilo vystoupit na příčku nejvyšší, stali se absolutními vítězi 
mužské kategorie a domů si odvezli dva poháry.

S ohledem na loňské volby do zastupitelstva Jihomorav-
ského kraje nebylo jasné, zda bude vyhlášen dotační program pro 
jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí. I nově zvolené krajské 
zastupitelstvo vnímá jednotky SDH jako nedílnou složku inte-
grovaného záchranného systému, a proto vyhlásilo nový dotační 
hasičský program. Po předchozích zdařilých žádostech jsem se 
neobával opětovně zapojit do tohoto programu. Jediné úskalí, co 
mně ztížilo cestu, byl termín uzávěrky. Ten se podepsal na přibliž-
ně dvou stech vyřazených žádostí. Naštěstí náš projekt mezi nimi 
nebyl. Předmětem naší žádosti je rekonstrukce obecní požární 
zbrojnice, na kterou jsme žádali 

1 000 000 Kč. V průběhu května nám přišla radostná zprá-
va. Žádosti bylo vyhověno v plné výši jeden milion korun plus 
spoluúčast Městyse Nedvědice. Nyní intenzivně pracujeme ve 
spolupráci s vedením obce na realizaci projektu.

Touto cestou bych vás také všechny rád pozval na již dru-
hý ročník zdařilé akce Dny hasičů v Nedvědici. Stejně jako v loň-
ském roce se událost bude konat poslední sobotu v měsíci srpnu, a 
to konkrétně 26. srpna 2017 v areálu u rybníka. Program hasičské-
ho dne bude s dostatečnou časovou rezervou zveřejněn na strán-
kách městyse Nedvědice a infokanálu místní kabelové televize.

Závěrem bych vám všem chtěl popřát krásné slunečné léto 
a příjemné prožití letních prázdnin. Budu velice rád, když je spo-
lečně zakončíme v areálu u rybníka na Dnech hasičů v Nedvědici. 

 Petr Konečný

Požár chaty v oblasti pod Myslivnou
Foto: Petr Konečný

Hasičská soutěž
Foto: Petr Konečný 
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OHLÉDNUTÍ ZA NEDVĚDICKÝMI POCHODY 2017, ANEB 648 + 686 = 1334

Každým rokem se v nějakém textu vracím k právě uply-
nulému pochodu Za krásami okolí Nedvědice. 22. dubna 2017 se 
uskutečnil 44. ročník této akce a samozřejmě se k tomuto dni rád 
ve druhé části textu vrátím. Rok 2017 je totiž pro náš odbor Klubu 
českých turistů výjimečný, 
a proto se nejprve ohlédnu 
za nedělí 2. dubna. Pořádali 
jsme První jarní výšlap Ji-
homoravské oblasti KČT, 
počasí bylo až k neuvěření 
příjemné – teplo, skoro jasno 
po celý den. V pořádání této 
akce se střídají jednotlivé 
odbory, a my jsme tedy po-
řádali ten letošní. Kdo jste se 
zúčastnili, víte, že pochod se 
velmi vydařil, však jsme jej 
připravovali prakticky celý 
rok.

Hlavní organizátorkou 
byla Zdena Kincová, místo-
předsedkyně našeho odboru. 
Zejména v den D pomáhalo 
dalších třicet lidí podobně 
jako u pochodu tradičního. 
PJV byl organizován do-
středně – byla čtyři startovací 
místa (Bystřice n. P., Rožná, 
Doubravník a Nedvědice), 
cíl byl v budově radnice v 
Nedvědici. Před místem cíle 
vyhrávala Bystřická kapela. 
Jak turisté, tak i další spoluobčané využili příležitosti a mohli se 
zde setkat s kamarády, s přáteli. Celkem se zúčastnilo 648 turistů. 
Tento den snad neměl chybu. A kdo ještě využil možnost a setkal 
se s příjemnými lidmi z Českého rozhlasu Brno (buď u radnice, 
nebo se vydal s „rozhlasáky“ na trasu), měl další zážitek navíc.

Účastníci si tento den připomněli turistu, fotografa, pra-
videlného účastníka nejen nedvědických pochodů Ladi Bartoše. 
Nejméně polovina z 650 účastníků prošla kolem studánky Korejt-
ko pod hradem Pernštejnem, kde Laďa 1. 4. 2014 zemřel.

Diplom na památku na tento den potěšil jistě každého stej-
ně jako upomínkový perník a příležitostná razítka. Pro sběratele 
byla k dispozici i dřevěná turistická známka a turistická nálepka.

 Jaký byl druhý dubnový pochod? Uskutečnil se v sobo-
tu 22. dubna 2017 a přilákal celkem 686 lidí. Počasí bylo pravé 

aprílové. Ještě že sníh a silný vítr, které 
vévodily předcházejícím dnům, nahradil 
jen občasný déšť. Teplota ovšem zůstá-
vala pod deseti stupni. Ukázalo se ale, že 
turisté se jen tak něčeho nezaleknou.

Pochod Za krásami okolí Nedvě-
dice měl svůj 44. ročník, v nabídce bylo 
pět tras pro pěší a dvě pro cyklisty. Účast 
cykloturistů přece jen ovlivnilo chladné 
počasí. Jaká byla účast na jednotlivých 
trasách? Pěší trasu 50 km si vybralo 26 
vytrvalců, 34 km 16, 23 km 70, 16 km 
162, 9 km 294 a 7 km 105 lidí. Na kole 
jelo 13 odvážných.

Na obě turistické akce tradičně 
přijeli turisté z nedalekého okolí, ale i z 
větších dálek. Mám-li aspoň některá mís-
ta vyjmenovat, jsou zde: Jihlava, Praha, 
Boskovice, Říčany, Blansko, Humpolec, 
Třebíč, Týniště nad Orlicí, Bílovice nad 
Svitavou, Uničov, Rýmařov, Svitavy, 
Brno, Žďár nad Sázavou, Polička, Dolní 

Zahájení jarní turistické sezóny
Foto: Antonín Špaček

První jarní výšlap
Foto: Petr Vejrosta       
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Kounice, Velké Meziříčí, 
Jindřichův Hradec. Někoho 
možná zaujme, že nejmlad-
ší účastnicí byla tříměsíční 
Gabriela Fikarová z Kuři-
mi, která trasu absolvova-
la s povoleným dopingem 
(mateřské mléko).

 Co je nutné ješ-
tě uvést, je skutečnost, že 
2. dubna si mohli zájem-
ci prohlédnout dům č. 32, 
který je v rekonstrukci a 
v budoucnu bude sloužit 
informačnímu centru a 
radnici. 22. dubna se start 
i cíl uskutečnil v sále so-
kolovny, která je rovněž v 
rekonstrukci. Výborná byla 
součinnost s radnicí, a tak 
i proto mohly být oba po-
chody úspěšné.

Petr Vejrosta

Nedvědický pochod
Foto: Antonín Špaček
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SK PERNŠTEJN NEDVĚDICE – KOPANÁSK PERNŠTEJN NEDVĚDICE – KOPANÁ
PRŮBĚŽNÉ TABULKY JEDNOTLIVÝCH DRUŽSTEV K 29. 5. 2017

ROČNÍK 2016-2017

SK PERNŠTEJN NEDVĚDICE – KOPANÁSK PERNŠTEJN NEDVĚDICE – KOPANÁ

muži – I. B třída, sk. B
klub utkání výhry remízy prohry skóre body (Prav)

1. FC Náměšť n. Osl.-Vícenice 23 17 5 1 85 : 34 56 + 20

2. SFK Dukovany 2001 23 17 3 3 75 : 27 54 + 21

3. TJ Moravec 23 13 2 8 61 : 41 41 +   5

4. FK TJ Radešínská Svratka 23 11 6 6 55 : 46 39 +   6

5. TJ Velký Beranov 1975 23 11 4 8 78 : 51 37 +   1

6. FC Rapotice 23 10 6 7 48 : 40 36 +   3

7. FK Železárny Štěpánov 23 9 4 10 49 : 59 31 -   2

8. SK Pernštejn Nedvědice 23 9 3 11 39 : 50 30 -   6

9. FC Spartak Velká Bíteš B 23 9 2 12 44 : 46 29 -   7

10. TJ Jiskra Měřín 23 7 6 10 47 : 40 27 -   6

11. TJ Sokol Křoví 23 7 1 15 57 : 98 22 -  14

12. TJ Hartvíkovice 23 6 3 14 41 : 66 21 - 15

13. TJ Sokol Kněžice 23 5 2 16 28 : 68 17 -  16

14. TJ Třebelovice 23 3 7 13 51 : 92 16 -  17

dorost – krajský přebor
klub utkání výhry remízy prohry skóre body (Prav)

1. TJ Dálnice Speřice 19 17 1 1 73 : 20 52 + 25

2. TJ Sokol Rozsochatec 19 13 3 3 56 : 14 42 + 12

3. SK Buwol Metal Luka n. Jihl. 19 12 2 5 46 : 32 38 +  8

4. Slavoj TKZ Polná 19 10 2 7 71 : 37 32 +   2

5. SK Pernštejn Nedvědice 19 9 5 5 34 : 31 32 +   5

6. TJ Sokol Bedřichov 19 8 0 11 33 : 47 24 -   3

7. Slovan Kamenice nad Lipou 19 7 2 10 33 : 46 23 -   4

8. TJ Slavoj Třešť 19 7 1 11 36 : 38 22 -   8

9. SK Přibyslav 19 6 1 12 38 : 59 19 -  11

10. SK Telč 19 5 3 11 29 : 59 18 -   9

11. FC Náměšť n. Osl.-Vicenice 19 5 2 12 30 : 61 17 - 13

12. FC Chotěboř 19 3 2 14 27 : 62 11 - 16

mladší žáci – krajský přebor - skupina o udržení
klub utkání výhry remízy prohry skóre body (Prav)

7. FC Chotěboř 9 6 2 1 28 : 15 20 +   5

8. FC Velké Meziříčí 8 4 1 3 25 : 20 13 + 1

9. TJ Sokol Bedřichov 7 3 2 2 11 : 8 11 -   1

10. FK Bohemia Světlá n. Sázavou 8 2 2 4 13 : 23 8 -   4

11. SK Pernštejn Nedvědice 8 2 1 5 13 : 16 7 -   5

12- TJ Slavoj Třešť 6 2 0 4 17 : 25 6 -   3

starší žáci – krajský přebor - skupina o udržení
klub utkání výhry remízy prohry skóre body

7. TJ Sokol Bedřichov 7 4 0 3 47 : 20 27

8. FC Velké Meziříčí 8 5 1 2 39 : 29 26

9. FC Chotěboř 8 5 0 3 31 : 21 25

10. SK Pernštejn Nedvědice 8 4 1 3 37 : 38 16

11. FK Bohemia Světlá n. Sázavou 8 2 1 5 36 : 58 13

12. TJ Slavoj Třešť 7 1 1 5 15 : 39 4

klub utkání výhry remízy prohry skóre body

SK Pernštejn Nedvědice 56 18 2 36 292:556 53

klub utkání výhry remízy prohry skóre body

SK Pernštejn Nedvědice 56 8 4 44 175:682 28

přípravka starší - krajský přebor
trenéři: Libor Jaroš, Jiří Litoborský

V této věkové kategorii jsme vytvořili společné družstvo s FK 
Železárny Štěpánov.

Krajský fotbalový svaz eviduje pouze výsledky a nevytváří 
tabulku, proto uvádíme alespoň bilanci našeho družstva k 29. 5. 
2017 

přípravka mladší – krajský přebor
trenéři: Radek Hájek, Jaromír Kocourek, Petr Hájek

V této věkové kategorii jsme vytvořili společné družstvo s FK 
Železárny Štěpánov.

Krajský fotbalový svaz eviduje pouze výsledky a nevytváří 
tabulku, proto uvádíme alespoň bilanci našeho družstva k 29. 5. 
2017 

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

trenér:                                           
ved. družstva: Miroslav Jedlička

trenér: Radek Šikola
ved. družstva: František Mareš

V této věkové kategorii jsou započítány výsledky ze vzájemných 
utkání z podzimní části, počty utkání jsou pouze z jarní části, 
zatímco skore a body jsou vč. podzimu

trenér: Milan Neugebauer                  
ved.družstva: Pavel Vejrosta

Jiří Mitáš, Radomír Hájek
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Přípravka mladší 19. 5. 2017
horní řada zleva: Radomír Hájek, Radim Lepka, Vojtěch Šejnoha, Tomáš Navrátil, Natálie Pikhartová, Tomáš Přikryl, Radim Hájek, Petr Hájek, Radek Sedlák, 
Jaromír Kocourek
dolní řada zleva: Matěj Cikánek, Vojtěch Krytinář, Josef Dufek, Štěpán Krytinář, Jakub Míček, Tereza Kolbábková, Matěj Válka
vpředu leží zleva: Jakub Réman, František Prudký
Foto: Pavel Vejrosta

Přípravka starší 19. 5. 2017 
zcela vzadu zleva trenéři: Jiří Litoborský a Libor Jaroš
horní řada zleva: Jakub Crhák, Šimon Kroupa, Vít Kubík, Patrik Kesl, Lukáš Kožík, Lukáš Farkaš, Radek Kalda, Tomáš Dundáček, Patrik Šibor
dolní řada zleva: Tomáš Řepa, Lukáš Ondra, Tomáš Litoborský, Michal Blažek, Kryštof Cikánek, Jakub Svoboda, Patrik Pokorný, Michal Merta
zcela vpředu zleva: Matěj Jaroš, Ladislav Kučírek
Foto: Pavel Vejrosta

20


