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Vážení spoluobčané,
jako by to bylo teprve několik dnů, kdy jsme si užívali 

atmosféru vánočních svátků, čas však rychle ubíhá, je polovina 
února a nejspíš si většina z nás přeje, aby letošní podivná zima 
již byla za námi a abychom si co nejdříve mohli užívat jarního 
sluníčka a teplého počasí. Zatím nás však trápí nepříjemné 
mlhavé a často deštivé počasí, které nepřeje nejen volnočasovým 
aktivitám, ale ani pracím, které při trochu příznivějším počasí 
běžně provádíme.
      Pracovníci obce se tak během uplynulých týdnů vedle 
údržby komunikací ve dnech, kdy nasněžilo, vedle pravidelné 
údržby mechanizace a dalších prací, které souvisely např. 
s vánočními svátky a pořádáním kulturních akcí v sokolovně, 
věnovali čištění pozemku ve Žlebě od náletových a nemocných 
dřevin. 
          Informace o stavebním ruchu bude tentokrát stručná. 
Se závěrem loňského roku byly dokončeny i drobné práce – 
nedodělky na obou našich velkých stavbách, tedy na sokolovně a 
domě čp. 32. Ve vazbě na schválený rozpočet městyse na rok 2018 
pak probíhala příprava dalších prací – týká se hlavně sokolovny, kde 

jak bylo v minulém čísle Zpravodaje uvedeno, je nutné vybudovat 
vstup pro osoby tělesně postižené a zadní vstup do budovy, popř. 
provést další práce. V domě čp. 32 probíhá dovybavení obřadní 
síně mobiliářem, to stejné platí i pro prostory budoucího infocentra. 
V lednu pak firma Molat z Velkých Opatovic zahájila práce na 
obnově venkovní fasády domu, součástí prací bude rovněž oprava 
omítek ve vjezdu, oprava a konzervace mramorové dlažby tamtéž 
a v neposlední řadě dokončení renovace původních vrat a jejich 
osazení.
          Pokračují také přípravy na novostavbu kanalizace U 
Rybníka. Oproti původním předpokladům se poněkud opozdily 
administrativní kroky na krajském úřadě. Mezitím se alespoň 
podařilo vysoutěžit firmu, která provede stavební práce (SPH 
stavby Bystřice n. P.), a podepsat s ní smlouvu. Předpokládám, že 
stavební práce v době, kdy budete číst tyto řádky, již poběží nebo 
alespoň budou zahájeny.
    V průběhu měsíce ledna jsme absolvovali poměrně 
náročné doplňování a upřesňování naší žádosti o dotaci na stavbu 
1. části chodníku do Černvíru a v únoru jsme již netrpělivě 
očekávali konečné resumé řídicího výboru operačního programu 
IROP. Mezitím bylo s předstihem vypsáno výběrové řízení na 
dodavatele stavby, abychom byli na zahájení prací připraveni co 
nejdříve. I u tohoto projektu věřím, že v době, kdy dostanete toto 
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číslo do schránek, skončí naše téměř půlroční čekání a věci se dají 
do pohybu.
         V rozpočtu na rok 2018 byly vyčleněny finanční 
prostředky mimo jiné na opravu chodníku vedoucího podél 
kostela. Zde zatím probíhá příprava a vlastní realizaci směřujeme 
až na období po Slavnostech Pernštejnského panství.
          V minulém čísle jsem informoval o změně společnosti 
zajišťující svoz komunálního odpadu. Dle informací, které jsem 
během několika prvních svozů získal, proběhla změna hladce a díky 

vstřícnosti firmy se podařilo 
opět sjednotit termíny svozu 
plastů a popelnic na stejný 
týden. Opakovaně však 
musím vyjádřit svůj údiv 
nad chováním některých 
našich spoluobčanů, kteří 
soustavně ignorují termín 
svozu plastových pytlů. 
Tak se pravidelně opakuje 
situace, kdy krátce po 
svezení plastového odpadu 
se na sběrných místech 
objeví pytle další – ve 
čtvrtek 8. 2. ráno dokonce 
12 (!!!) pytlů na Nové 
Čtvrti u domu rodiny 
Konvalinkových. Kladu si 
(a nejen já) otázku: to je 
opravdu tak složité dát pytle 
na místo již den předem, 
abychom se pak nemuseli 
dalších 14 dní dívat na 
pohozené plastové odpady? 
Myslím, že to složité není, 
ale chce to jen trochu snahy 

a ohleduplnosti. Zkusme se polepšit. 
        Rada městyse se opakovaně zabývá častým porušováním 
mnohých pravidel, předpisů a obecních vyhlášek jak ze strany 
našich spoluobčanů, tak našimi návštěvníky. Jednání se státní 
policií dlouhodobě nevede k nastavení takové frekvence 
přítomnosti policistů v Nedvědici, jakou bychom si představovali. 
Na obhajobu Policie ČR musím konstatovat, že z objektivních 
důvodů. Proto již delší čas probíhají jednání s městem Tišnov o 

možnosti zabezpečit některé činnosti prostřednictvím 
jejich městské policie. Jednání v průběhu ledna a února 
dospěla k podpisu veřejnoprávní smlouvy a doufám, že se 
u nás strážníci městské policie z Tišnova objeví již během 
jarních měsíců. Jejich úkolem bude především dohled 
nad správným parkováním. A to nejen na městečku, ale 
i jinde, neboť zvláště parkování na chodnících se stává 
velmi rozšířeným nešvarem. Strážníci budou alespoň 
občas hlídkovat v exponovaných časech na přechodech 
v blízkosti základní školy, budou dohlížet na dodržování 
obecně závazných vyhlášek v oblasti rušení nočního klidu, 
volného pohybu psů a domácích zvířat, neoprávněného 
využívání obecních pozemků, podomního prodeje a další. 
V rámci časových a kapacitních možností městské policie 
budou strážníci připraveni na zavolání řešit i okamžité 
situace. Věřím, že i přes určité finanční výdaje se popsaná 
služba osvědčí a výraznou měrou přispěje ke zvýšení 
veřejného pořádku v Nedvědici. 
 S chováním občanů na veřejnosti a s jejich vztahem ke 
společnému, tedy obecnímu majetku souvisí i následující. 
Minulé číslo Zpravodaje přineslo obsáhlé informace o 
dokončené rekonstrukci vnitřních prostorů sokolovny. 
V budově se uskutečnilo několik prvních akcí a jsem 
velmi rád, že drtivá většina spoluobčanů a pro mě velmi 
překvapivě i mimonedvědických návštěvníků hodnotí 
provedenou rekonstrukci sokolovny a obnovení provozu 
v ní velmi pozitivně. Proto bylo pro mě velkým šokem 
zjištění škod na novém vybavení po jedné kulturní akci. 
Ostrým předmětem rozříznutý sedák jedné z židlí v jídelně, 
otrhaná a zcizená část ozdob jednoho ze skleněných lustrů 
a chybějící nádobí v kuchyni. V takových chvílích se 
vždy hluboce zamýšlím nad pohnutkami, které vedou 
někoho k záměrnému ničení majetku. Proč má slušná 
většina opakovaně trpět a doplácet na zášť, nenávist anebo 
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třeba jen zlovůli a šlendrián pár pitomců, kterým pravděpodobně 
činí potěšení škodit druhým. A opakovaně si na uvedené otázky 
neumím odpovědět. A stejně opakovaně si vždy říkám, že se třeba 
podobná událost již nebude opakovat. Tak věřím i tentokrát…
     Hodně rozruchu již od podzimních měsíců způsobuje 
v obcích na území mezi Tišnovem a Bystřicí n. P. situace se 
změnami ve veřejné dopravě a především rušení některých 
autobusových spojů směrem do Brna a vlakových směrem 
na Bystřici n. P. Jak je u nás zvykem, změny se připravovaly 
v tichosti, za zády nejen občanů, ale i obcí, jichž se změny týkají. 
Tak se stalo, že jsme se o změnách připravených ke spuštění od 1. 
ledna 2018, dozvěděli týden před vánočními svátky. Společně se 
starosty Doubravníka a Černvíru jsme se snažili v připravených 
opatřeních jednak zorientovat, a především o nich jednat. To se 
podařilo až v polovině ledna, kdy jsme se na krajském úřadě 
JMK dozvěděli, že připravené změny byly od 1. ledna spuštěny a 
nelze je nijak měnit. Důvodem pro jejich zavedení je snaha města 
Brna vytlačit autobusovou dopravu z Brna a také ulevit dopravní 
zátěži v Kuřimi tím, že se cestující přesunou z autobusů do vlaků. 
Naše argumenty v tom smyslu, že občan se určitě nebude chovat 
tak, jak si to úředníci naplánují, a že tedy místo několika z Brna 
vymístěných autobusů teď do Brna přijede denně násobně více 
osobních aut, protože je to pro lidi jednoduše pohodlnější, nebyly 
vůbec brány vážně. S ironií musím konstatovat, že jsem z jednání 
opět nabyl dojmu, že čím výše je úředník postaven, tím lépe 
jakémukoli problému rozumí, a tedy kompetentně rozhoduje. A to 
včetně navrhovaného přestupování z autobusu na vlak na silnici 
v Hradčanech v těch dopravně nejfrekventovanějších časech. No 
posuďte sami. Následně se řešení situace ujal p. starosta Pačíska 
z Bystřice n. P., kterému bych rád poděkoval za jeho aktivitu a 
snahu, neboť problém s dopravou do Brna se dotýká nejen občanů 
z Nedvědicka, ale i mnoha lidí z celého Bystřicka. Bohužel však 
musím konstatovat, že do uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje se 
řešení popsaného problému nepodařilo posunout ani o kousek. 
Tak snad ve druhém čísle Zpravodaje budu moci občanům sdělit 
nějakou příznivější informaci.
     Závěrem tohoto úvodníku bych ještě rád reagoval 
na četné podněty našich občanů, které se týkají některých 
jevů v oblasti pořádku na veřejných prostranstvích, stromů ve 
špatném zdravotním stavu na soukromých pozemcích, zimní 
údržby na státních silnicích a další. Jsem vždycky rád za každý 
dobře míněný podnět. Člověk přes veškerou snahu nemůže mít 
oči všude a nemůže vědět všechno. Myslím také, že se vždy 
snažím rozumné a oprávněné podněty řešit a vyřešit. Nemohu 
ale přistoupit na to, abychom prováděli zimní údržbu na státních 
komunikacích, abychom prováděli údržbu nebo kácení dřevin na 
státních, či dokonce soukromých pozemcích, abychom zajišťovali 
úklid nepořádku na nádraží a mnohé další. Jedinou výjimkou je 
čištění státních silnic od posypového materiálu po skončení zimy, 
neboť na Nedvědici většinou přichází řada v plánu práce SÚS 
až v květnu. A není možné nechat naše občany polykat oblaka 
prachu při každém projetí motorového vozidla a čekat, až na nás 
přijde řada. V ostatních popsaných případech spočívá role obce 
v hledání instituce a osoby odpovědné za daný nešvar a vytváření 
tlaku na jeho odstranění. Ne vždy je však takové jednání úspěšné a 
ne vždy se výsledek dostaví v přijatelně krátké lhůtě. Bohužel pro 
nás všechny.

                            Brzký příchod jara Vám přeje Pavel Vejrosta

V období od uzávěrky minulého čísla Zpravodaje se Rada městyse 
Nedvědice (RMN) sešla 7x (č. 68 - 74) a mimo jiné jednala o 
následujících záležitostech:
−	 průběžně připravovala a projednávala návrh rozpočtu MN na 

rok 2018
−	 průběžně projednávala projektantem připravovanou 

projektovou dokumentaci na rozšíření hřbitova
−	 schválila pronájem sokolovny dne 14. 3. 2018 pro MO ČSTP, 

současně schválila prominutí poplatku za pronájem
−	 průběžně projednávala stav rekonstrukce domu čp. 32 a 

sokolovny
−	 za přítomnosti majitelů RD okolo fotbalového hřiště 

projednávala možnost přivedení vodovodu do této lokality
−	 pokračovala v projednávání textů zápisů do obecní kroniky 

za jednotlivé roky a schválila texty za roky 2011 - 2016
−	 schválila odpisový plán ZŠ a MŠ Nedvědice na rok 2018
−	 schválila uveřejnění záměru na pronájem místnosti č. 8 v 

přízemí budovy A ZŠ Nedvědice, čp. 80
−	 schválila p. Pavla Štarhu členem školské rady za zřizovatele 

na období 2018 - 2020
−	 schválila volební řád školské rady
−	 schválila vnitroorganizační směrnici MN o účetnictví
−	 schválila smlouvu o zprostředkování benefitů se společností 

Sodexo
−	 schválila provedení prací – oprava elektroinstalace a výměna 

svítidel v učebně fyziky a opravy ve školní jídelně. Současně 
schválila úhradu nákladů z rezervního fondu ZŠ a MŠ 
Nedvědice

−	 schválila rozpočtové opatření ZŠ a MŠ Nedvědice č. 3/2017
−	 schválila rozpočtová opatření MN č. 12 a 13/2017
−	 schválila uveřejnění záměru na pronájem pozemků p. č. 630/1 

a 261/21 v k. ú. Nedvědice p. P.
−	 doporučila ZMN schválit navýšení odměn neuvolněným 

zastupitelům od 1. 1. 2018
−	 schválila plán inventur za rok 2017
−	 schválila souhrn plánovaných účetních odpisů za rok 2017
−	 jmenovala inventarizační komisi k provedení inventarizace 

majetku MN ke dni 31. 12. 2017 ve složení pp. Punčochář, 
Fliglová, Harvánková

−	 schválila přijetí finančního daru pro ZŠ a MŠ Nedvědice od 
společnosti Emkor Nedvědice ve výši 2 tis. Kč. Současně 
schválila darovací smlouvu

−	 doporučila ZMN schválit rozdělení výnosů z hazardu dle 
návrhu 

−	 schválila čerpání rezervního fondu ZŠ a MŠ Nedvědice ve 
výši 25.850,- Kč na úhradu nákladů na vypracování žádosti o 
dotaci na projekt modernizace učeben a na drobné zednické 
práce - opravy

−	 schválila cenovou a termínovou nabídku společnosti Molat 
Velké Opatovice na opravu fasády, omítek a mramorové 
dlažby domu čp. 32

−	 schválila pronájem jídelny s kuchyní v sokolovně pro SDH 
Pernštejn dne 6. 1. 2018 na uskutečnění valné hromady SDH 
Pernštejn. Současně schválila prominutí poplatku za pronájem

−	 schválila střednědobý výhled ZŠ a MŠ Nedvědice, okres 
Brno - venkov, příspěvkové organizace na roky 2019 - 2020

−	 schválila rozpočet ZŠ a MŠ Nedvědice, okres Brno - venkov, 
příspěvkové organizace na rok 2018

−	 schválila přijetí finančního daru pro ZŠ a MŠ Nedvědice 
od společnosti MEZ Nedvědice ve výši 1 tis. Kč. Současně 
schválila darovací smlouvu

−	 schválila rozdělení výnosů z loterií a sázkových her, určených 
na sport a tělovýchovu mládeže pro SDH Nedvědice, SDH 
Pernštejn a KČT Nedvědice po 10 tis. Kč a pro Klub lyžařů 
Nedvědice 6 tis. Kč. Rozdělení bude provedeno formou 
finančního daru. Současně schválila darovací smlouvy

−	 schválila pronájem jídelny a kuchyně v sokolovně dne 10. 3. 
2018 pí. Nahodilové za podmínek dle platného ceníku MN

−	 schválila pronájem sokolovny nadačnímu fondu Vrba dne 26. 
1. 2019 na uspořádání plesu, současně schválila prominutí 
poplatku za pronájem

−	 schválila výsledek VŘ na dodavatele stavebních prací 
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INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

projektu „Novostavba kanalizace U Rybníka“ a souhlasila s 
návrhem hodnotící komise – vítězem VŘ je společnost SPH 
stavby Bystřice n. P. s nabídkovou cenou 2.792.616,- Kč vč. 
DPH

−	 schválila uveřejnění záměru na pronájem místa na parkovišti 
pro návštěvníky hradu Pernštejn za účelem zajištění drobného 
občerstvení

−	 opakovaně projednávala okolnosti a důsledky poškození 
plynoměru umístěného na zadní straně obchodního domu a 
vyhodnoceného společností GasNet jako „černý“ odběr plynu

−	 schválila pronájem sokolovny ČASPV na cvičení žen 2x 
týdně dle žádosti a za podmínek dle platného ceníku

−	 schválila prominutí poplatku za pronájem sokolovny spolku 
SKASAN za uspořádání květinového plesu

−	 schválila pronájem sokolovny spolku SKASAN dne 18. 3. 
2018 na uspořádání dětského karnevalu

−	 schválila rozpočtové opatření č. 1/2018
−	 opakovaně se zabývala situací ohledně rušení autobusových 

a vlakových spojů, průběžně vyhodnocovala závěry z jednání 
na Jihomoravském kraji, v Tišnově a Bystřici n. P.

−	 vzala na vědomí informace starosty z uskutečněných valných 

hromad Koruny Vysočiny, DSO Tišnovsko, Mikroregionu 
Pernštejn a KTS Ekologie

−	 schválila smlouvu o dílo se společností Molat Velké Opatovice 
na opravu fasády na domě čp. 32

−	 schválila pronájem zasedací místnosti radnice spolku 
SKASAN ve dnech 23. - 25. 3. 2018 na uspořádání jarní 
výstavy květin

−	 schválila pronájem zasedací místnosti radnice ve dnech 30. 
11. - 2. 12. 2018 spolku SKASAN na uspořádání podzimní 
výstavy

−	 průběžně projednávala a vyhodnocovala možnosti vybudování 
kanalizace pro RD od železničního přejezdu po křižovatku 
silnic U Křížku (odbočka do Sejřku)

−	 schválila zapojení MN do projektu „DSO Tišnovsko – 
kontejnery na separované druhy odpadu“ a současně schválila 
smlouvu o partnerství. Obsahem žádosti je pořízení velkých 
kontejnerů na bioodpad

                                                                 Ing. Pavel Vejrosta

Od uzávěrky minulého čísla Zpravodaje se uskutečnilo jedno 
jednání Zastupitelstva městyse (ZMN), a to dne 11. 12. 2017.

ZMN č. 16 dne 11. 12. 2017 :
−	 schválilo ověřovateli zápisu pp. Štarhu a Soudka
−	 schválilo rozpočtové opatření č. 11/2017
−	 schválilo výši odměn členům výborů a komisí, kteří nejsou 

členy zastupitelstva s platností od 1. 1. 2018: předseda komise 
1.500,- Kč, člen výboru 400,- Kč a člen komise 1.000,- Kč. 
Měsíční odměna bude vyplácena ve výši nejvyšší odměny za 
jednotlivé funkce

−	 schválilo výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva 
s platností od 1. 1. 2018: místostarosta 9.000,- Kč. Měsíční 
odměna bude vyplácena ve výši nejvyšší odměny za 
jednotlivé funkce

−	 schválilo výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva 
s platností od 1. 1. 2018: člen rady městyse 2.250,- Kč. 
Měsíční odměna bude vyplácena ve výši nejvyšší odměny za 
jednotlivé funkce

−	 schválilo výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva 
s platností od 1. 1. 2018: předseda výboru 1.200,- Kč. 
Měsíční odměna bude vyplácena ve výši nejvyšší odměny za 
jednotlivé funkce

−	 schválilo výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva s 
platností od 1. 1. 2018: zastupitel 500,- Kč. Měsíční odměna 
bude vyplácena ve výši nejvyšší odměny za jednotlivé funkce

−	 schválilo v rámci rozpočtu MN na rok 2018 dary, dotace a 
příspěvky právnickým a fyzickým osobám.

−	 schválilo změny v návrhu rozpočtu MN na rok 2018:  
* navýšení příjmů, položka 1211 DPH o 195,7 tis. Kč  
* navýšení výdajů § 6112 Zastupitelstvo obcí o 190,7 tis. Kč 
* navýšení výdajů § 6118 Volba prezidenta republiky o 5 tis. Kč

−	 schválilo rozpočet MN na rok 2018 jako ztrátový ve 
výši 2.711,1 tis. Kč, schodek bude uhrazen zůstatkem na 
bankovních účtech ke 31. 12. 2017  

−	 schválilo rozdělení výnosů z loterií a sázkových her na sport 
a tělovýchovu mládeže. SK Pernštejn získá 50 tis. Kč formou 
finančního daru. Zastupitelstvo současně schvaluje darovací 
smlouvu. Rozdělení pro ostatní spolky provede RMN

−	 schválilo vstup MN jako společníka do obchodní společnosti 
KTS Ekologie s.r.o. se sídlem Hutní osada 14, 664 84 

Zastávka, IČ: 28310942 se základním kapitálem 1,775.000,- 
Kč, zapsané v obchodním rejstříku vedeném KOS v Brně, 
oddíl C, vložka 60416 s předmětem podnikání: 

−	 * výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3                                                                                                                                              
   Živnostenského zákona     
* podnikání v oblasti nakládání s odpady  
* silniční motorová doprava nákladní, vnitrostátní,                                                                                                                                    
   provozovaná vozidly hmotnosti nad 3,5 t  
* silniční motorová doprava nákladní, mezinárodní,                                                                                                                                     
   provozovaná vozidly o největší hmotnosti 3,5 t včetně

 Městys Nedvědice se stane společníkem této společnosti na                                                                                                                                               
       základě navýšení základního kapitálu společnosti a                                                                                                                                                
       převezme závazek k novému vkladu ve výši 50 tis. Kč
−	 schválilo znění společenské smlouvy upravující poměry ve 

společnosti KTS Ekologie s.r.o.
−	 schválilo peněžitý vklad MN ve výši 50 tis. Kč a rovněž i 

převzetí závazku ke splacení tohoto vkladu do základního 
kapitálu společnosti KTS Ekologie s.r.o., se sídlem Hutní 
osada 14, 664 84 Zastávka, IČ: 28310942, zapsané v 
obchodním rejstříku vedeném KOS v Brně, oddíl C, vložka 
60416. ZMN zároveň pověřuje starostu, aby učinil za MN 
jako společníka společnosti KTS Ekologie s.r.o. veškeré s 
tímto související právní úkony, zejména podpis písemného 
prohlášení týkajícího se převzetí vkladové povinnosti

−	 schválilo stanovy DSO Tišnovsko
−	 neschválilo několik variant odměn neuvolněným členům 

zastupitelstva před jejich konečným schválením, jak je 
uvedeno výše

−	 vzalo na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení z minulých 
zastupitelstev

−	 vzalo na vědomí zprávy z výborů a komisí
−	 doporučilo RMN schválit střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a 

MŠ Nedvědice, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace 
na roky 2019 - 2020 

−	 doporučilo RMN schválit rozpočet ZŠ a MŠ Nedvědice, okres 
Brno - venkov, příspěvkové organizace na rok 2018

−	 pověřilo starostu MN zastupováním ve společnosti KTS 
Ekologie s.r.o.

                                                                Ing. Pavel Vejrosta
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Jak se už stalo pěknou tradicí, začátkem ledna se Nedvě-
dice připojila k již 18. ročníku celostátní Tříkrálové sbírky, pořá-
dané Českou katolickou charitou. Tak jako v minulých letech nám 
koledníci přinesli požehnání a poselství lásky, radosti a pokoje 
za zpěvu koledy „My tři králové jdeme k vám…“ a poprosili o 
příspěvek pro lidi v nouzi. Výsledek Tříkrálové sbírky v Nedvě-
dici je opět obdivuhodný, občané Nedvědice a Sejřku přispěli do 
sbírky částkou 42 440,- Kč. 

Tuto částku velmi oceňuje i ředitelka Oblastní charity 
Tišnov Ing. Marcela Dvořáková: „Jsem vděčná za vaše laskavá 
srdce, projevy dobré vůle, soucitu a lidskosti odrážejících se ve 
štědrých příspěvcích. Jejich výše se opět vyšplhala nad všechna 
očekávání. Při pohledu na výsledek Tříkrálové sbírky 2018 se ra-
duji z toho, že lidé tak rádi pomáhají. Obětavosti a nezištné pomo-
ci, s nimiž se na sbírce podílíte, si nesmírně vážím. Pro všechny 
z nás, kteří v rámci Oblastní charity Tišnov působí, je tato vaše 
účast ohromnou motivací. Vnímám ji jako potvrzení, že charitní 
služby mají v tišnovském regionu své opodstatněné místo a hlu-
boký význam.“

A které děti se letos ujaly role „králů“? V Nedvědici to 
byli Jakub Klusák, Pavel Klusák, Tomáš Klusák, Eliška Klusáko-
vá, Natálie Rossí, Kateřina Rodová, Magdaléna Brixi, Antonín 
Brixi, Jolana Rodová, Nela Šimáčková, Simona Červená, Hana 
Krejčí, Gabriela Havigerová, Simona Navrátilová, Nikola Prudká, 
Tomáš Navrátil, Vojtěch Flesar, Radek Flesar, Valérie Štarhová, 
Nikola Rossí, Eliška Šejnohová, Natálie Kožíková, Natálie Pries-
nitzová, Dominik Kožnar, Michaela Kostková, Anna Kellerová. 
Jako vedoucí skupinek je doprovázeli: Ivana Klusáková, Dušan 
Rossí, Jan Kolbábek, Simona Kožnarová, František Sedlář, Zdeň-
ka Rossi, Jitka Rossí, Božena Sedlářová. Na Sejřku koledovali: 
David Šindelka, Adéla Vernerová, Sára Vernerová, doprovázela je 
Barbora Koumalová. 

Velký podíl na organizaci Tříkrálové sbírky v Nedvědici 
mají manželé Hana a Dušan Rossí a jejich dcera Natálka. A takto 
Natálka Tříkrálovou sbírku popsala: 
„Jsem velice ráda, že se Tříkrálové sbírky 2018 zúčastnilo tolik 
dětí a moc bych jim chtěla poděkovat.

Nejprve se mi vracely lístky s odpovědí ne.

Později se situace obrátila a zájem koledovat začali mít nejen spo-
lužáci, ale i starší a mladší děti.

Byla jsem ráda, že kamarádi svoji účast nejen přislíbili, ale i přišli 
a hlavně, že je koledování bavilo. 

Velice mě bavilo podílet se nejen na organizaci, ale i na účasti 
Tříkrálové sbírky.

Byla velká zima!

Velice nepříjemně foukalo, ale nikoho to neodradilo.

Když jsme se spolu po Tříkrálové sbírce viděli, tak jsem od 
koledníků slyšela veliké nadšení.  

Doufám, že se někteří zúčastní i příští rok.“

                                                                      Natálie Rossí

Chtěla bych za sebe a ostatní organizátory sbírky v Ned-
vědici a v Sejřku poděkovat všem dětem, které se letošní Tříkrá-
lové sbírky v Nedvědici a v Sejřku zúčastnily. Děkuji za pomoc a 
podporu i jejich rodičům a rodinám. 

                Helena Ondrová

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

V sobotu 24. února 
se uskutečnil další ze zájezdů 
do Městského divadla Brno. 
Tentokrát jsme zhlédli mu-
zikál CHAPLIN pod režijní 
taktovkou Stanislava Moši. 
Během tříhodinového před-
stavení se na jevišti odehrál 
originálně vystavěný živo-
topisný muzikál o jednom 
z nejgeniálnějších komiků 
všech dob. Inscenace, která 
měla premiéru na Broadway 
v roce 2012, byla v Brně 
uvedena v české premiéře. 
Chaplin se zde představuje 
v několika životních eta-
pách – malý chlapec, muž 
užívající si slávu hvězdného 

Hollywoodu a stařec rekapitulující svůj život. V rámci představení 
nejsou diváci ochuzeni ani o ukázky z legendárních černobílých 
grotesek, ve kterých Chaplin hrál a později je i sám režíroval. 
Muzikál je skutečně zajímavou sondou do života umělce, kte-
rého všichni známe jako skvělého komika, málokdo však věděl, 
že jeho život rozhodně nebyl jen plný smíchu. V hlavních rolích 
jsme měli možnost vidět Daniela Rymeše, Lukáše Janotu, Viktorii 
Matúšovovou, Tomáše Saghera, Barboru Remišovou, Stanislava 
Slováka a další.

Další zájezd na divadelní představení je plánován na mě-
síc květen.

           Kristýna Čermáková

Foto: Václav Ondra

Foto: internetové 
stránky Mdb
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 V lednu 2018 proběhla již 
druhá přímá volba prezidenta 
republiky.
Prvního kola, které proběhlo 
12. – 13. 1., se zúčastnilo 9 
kandidátů, z nichž do druhého 
kola postoupili Miloš Zeman 
a Jiří Drahoš.
 Ve druhém kole ve dnech 
26. – 27. 1. potom zvítězil 
s počtem 51,36 % hlasů Miloš 
Zeman, Jiří Drahoš získal 
48,63 % hlasů. Miloš Zeman 
se tak stal prezidentem i ve 

svém druhém volebním období. 

A jak dopadla obě kola voleb u nás v Nedvědici:

I. kolo:
Celkový počet osob zapsaných do seznamu voličů            1099
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky               780
Počet odevzdaných platných hlasů celkem                        765
Volební účast                                                                                    69,61 %

Kandidát Počet platných 
hlasů

1. Ing. Mirek Topolánek 37
2. Mgr. Michal Horáček, Ph.D. 53
3. Mgr. Pavel Fischer 76
4. RNDr. Jiří Hynek 7
5. Mgr. Petr Hannig 7
6. Ing. Vratislav Kulhánek, dr. h. c. 9
7. Ing. Miloš Zeman 360
8. MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D. 57
9. Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c. 159

II. kolo:
Celkový počet osob zapsaných do seznamu voličů                             1106
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky                                  808
Počet platných hlasů celkem                                                                  804
Volební účast                                                                                         72,69 %

Počet platných hlasů pro jednotlivé kandidáty:
Ing. Miloš Zeman         485   60,3 %
Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c.       319  39,7 %

Blahopřejeme panu prezidentovi Miloši Zemanovi k vítězství i 
ve druhé přímé volbě. Přejeme mu po celé druhé funkční období 

pevné zdraví, stále jasnou 
mysl a sílu a odvahu hájit 
zájmy naší republiky 
ve světě, ale především 
odolávat tlakům byrokratů 
v čele EU tak, aby 
Česká republika zůstala 
svrchovanou a hrdou zemí 
a jejím občanům aby se 
v ní svobodně a šťastně 
žilo. Hodně štěstí!

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
             Zdena Kincová,
             Antonín Špaček

PREZIDENTSKÉ VOLBY

                     Stav obyvatel k 1. 1. 2018

muži ženy celkem
Nedvědice 612 666 1278
Pernštejn 27 22 49
Celkem 639 688 1327

 

Nedvědice muži ženy celkem
k 1. 1. 2017 614 671 1285
narození 4 3 7
úmrtí 7 5 12
přistěhování 10 15 25
odstěhování 9 18 27
k 31. 12. 2017 612 666 1278

Pernštejn muži ženy celkem
k 1. 1. 2017 26 25 51
narození 0 0 0
úmrtí 0 2 2
přistěhování 1 0 1
odstěhování 0 1 1
k 31. 12. 2017 27 22 49

Rekapitulace muži ženy celkem
k 1. 1. 2017 640 696 1336
narození 4 3 7
úmrtí 7 7 14
přistěhování 11 15 26
odstěhování 9 19 28
k 31. 12. 2017 639 688 1327

Zdena Kincová

STAV OBYVATEL K 1. 1. 2018
                     Stav obyvatel k 1. 1. 2018

muži ženy celkem
Nedvědice 612 666 1278
Pernštejn 27 22 49
Celkem 639 688 1327

 

Nedvědice muži ženy celkem
k 1. 1. 2017 614 671 1285
narození 4 3 7
úmrtí 7 5 12
přistěhování 10 15 25
odstěhování 9 18 27
k 31. 12. 2017 612 666 1278

Pernštejn muži ženy celkem
k 1. 1. 2017 26 25 51
narození 0 0 0
úmrtí 0 2 2
přistěhování 1 0 1
odstěhování 0 1 1
k 31. 12. 2017 27 22 49

Rekapitulace muži ženy celkem
k 1. 1. 2017 640 696 1336
narození 4 3 7
úmrtí 7 7 14
přistěhování 11 15 26
odstěhování 9 19 28
k 31. 12. 2017 639 688 1327

Zdena Kincová

Prezidentské volby v Nedvědici
Foto: Antonín Špaček
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Městys Nedvědice vás srdečně zve

na divadelní představení v provedení

divadelního souboru Vířina, o.s.

Manželství na druhou aneb 
Barillonova svatba

francouzská komedie z pera 

Georgese Feydeaua
Hlavní hrdina, Jean-Gustave Barillon 
si bere krásnou Virginii proti její vůli, 
ovšem chybný zápis v matrice na(ne)

štěstí způsobí, že se ožení s vlastní tchy-
ní, paní Jambartovou. Po návratu do-
mněle zesnulého pana Jambarta, který 
byl několik let pohřešován, se rozhýbe 
komediální kolotoč záměn a omylů, bě-
hem nichž se oba manželé učí vzájem-
nému soužití, Virginie se nadále schází 
se svým milým Patricem a sousedé po-

mlouvají bláznivou rodinu.

Sobota 7. 4. 2018 v 18:00 
hodin 

sokolovna v Nedvědici 
Vstupné 50,- Kč

POZVÁNKA NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ

Žáci naší školy se každoročně zapojují do řady 
nejrůznějších soutěží. Nejen že si tak ověří svoje znalosti a 
schopnosti, ale mají také možnost srovnat se s žáky z jiných 
škol. Aktuálně na druhém stupni Vojtěch Jedlička a Klára 
Plevová řeší příklady Matematické olympiády, Rastislav Šulc a 
Alexandr Vránek konverzovali v anglickém jazyce v okresním 
kole v Modřicích a šesťáci Tomáš Urbánek a Patrik Šibor zase 
reprezentovali naši školu v okresním kole recitační soutěže 
Dětská scéna v Ivančicích. O tom, jak úspěšní byli, se dočtete 
na našem školním webu nebo v dalším čísle Zpravodaje. Jejich 
umístění totiž zatím neznáme. Máme však již výsledky okresního 
kola Olympiády v českém jazyce, které se konalo na konci ledna 
v Modřicích. Ze školního kola sem postoupily dvě žákyně osmé 
třídy – Amálie Štarhová a Lenka Hájková. V konkurenci 62 žáků z 
devátých tříd a víceletých gymnázií se za svoje umístění – Amálka 
obsadila 19. a Lenka 23. místo – rozhodně stydět nemusí! Dívky 
si poprvé vyzkoušely náročnost a napjatou atmosféru podobné 
soutěže a třeba to v příštím školním roce  absolvují znovu – už 
zkušenější. 
 U osmačky Lenky Hájkové ještě chvíli zůstanu. Lenka 
je nejenom náruživou čtenářkou, ale sama literární dílka i tvoří. 
Ochotně a úspěšně se zapojuje do nejrůznějších literárních 
soutěží. I v letošním školním roce se její práce líbila. Zúčastnila se 
29. ročníku mezinárodní dětské výtvarné, literární a fotografické 
soutěže s názvem Kladenská veverka 2017. Jejím tématem byla 
ochrana přírody. Do tohoto ročníku pořadatelé obdrželi 4 825 prací 
od dětí z České republiky a z dalších 9 zemí.  Lenka byla pozvána 
na slavnostní vyhodnocení soutěže, kde na ni čeká diplom i věcné 
ceny. Lenka se zapojila spolu s Rastislavem Šulcem ze sedmé 
třídy i do literární soutěže pro mladé autory píšící v anglickém 
jazyce National Literary Award For Young Writers. Jejich povídky 
na téma Smile (Úsměv) teď musí ještě posoudit komise, které 
předsedá Michal Horáček. Držme Rasťovi a Lence pěsti, třeba se 
budou jejich příběhy líbit i odborné porotě. 
 Závěrečný odstavec bude patřit úspěchu, kterého naši žáci 
dosáhli v okresním kole soutěže v trojboji (přeskoky přes švihadlo, 
člunkový běh a sedy - lehy). Tato soutěž proběhla ve středu 21. 
února ve Žďáru nad Sázavou. Nedvědickou školu reprezentovalo 
12 mladých sportovních talentů. Zde jsou jejich jména: Monika 
Řehůřková, Šimon Kroupa, Adéla Jedličková, Vojtěch Jedlička, 
Nela Zbořilová, Radek Pokorný, Lenka Hájková, Lukáš Němec, 
Pavel Baksa, Nikola Prudká, Pham Duc Hiep a Simona Navrátilová. 
Vedli si výborně. Na příčky nejvyšší dosáhlo hned několik z nich.  
Radek Pokorný a Šimon Kroupa se společně podělili o 1.- 3. místo, 
Adéla Jedličková skončila na 2. a Simona Navrátilová na 3. místě.  
Gratulace patří všem!

                Za 2. stupeň ZŠ Gabriela Sedlářová

Trojboj
Foto: Kateřina Vejrostová
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„TANEC JE PÍSEŇ TĚLA“

 Tento citát od americké tanečnice Marthy Grahamové 
přesně vystihuje to, co jsme zažili 3. února 2018 na 4. charitativ-
ním plese v Nedvědici. Už od prvního ročníku jsme si přáli tento 
ples navštívit, teprve letos nám to konečně vyšlo. A musíme uznat, 
že skutečnost několikanásobně předčila naše očekávání.

 Tuto událost ještě více vyzdvihly nádherně opravené 
prostory nedvědické sokolovny, ale hlavně všichni milí lidé, kteří 
se zapojili do organizace této výjimečné akce. Velký dík posíláme 
hlavním organizátorkám - paní Petře Glosr Cvrkalové a paní Mar-
tině Čermákové -  za to, jak vše bravurně zvládly. Moc si ceníme 
jejich myšlenky spojit kultivovanou zábavu s užitečným cílem: 
všechny vydělané prostředky totiž byly použity na podporu pro-
jektu nadačního fondu VRBA pod názvem PO.MO.C Vrby – Po-
radenské mobilní centrum Vrby.

 Každý, kdo se této události zúčastnil, si opravdu přišel 
na své. Obdivovali jsme nádherně vyzdobené stoly, krásné róby a 
ladné pohyby jak návštěvníků, tak i tanečnic, které nás na chvilku 
přenesly do Irska. Zaujaly nás i profesionální ukázky společen-
ských tanců. Celý večer byl protkán muzikálovými melodiemi, o 
které se s námi podělil vynikající orchestr Broadway Band Brno 
se sólisty Městského divadla Brno. 

 Omrkli jsme také zblízka hosta večera, sympatickou paní 
Danielu Šinkorovou. Smlsli jsme si na labužnických jednohub-
kách a domácích zákuscích. Pro hladovější žaludky bylo připrave-
no i několik druhů večeří.  A ten velký výběr vín! K dobré náladě 
přispěl i profesionální fotokoutek pana Radima Hájka. Obdarovali 
jsme naši kamarádku, která měla to štěstí, že právě ten den slavi-
la narozeniny, voňavými šperky z živých květů, potěšili jsme se 
z výher velkoryse pojaté tomboly…

 Dalo by se toho tolik vyjmenovat, ale mnohem lepší je 
vše osobně zažít. Proto se těšíme na 9. únor 2019, že se opět se 
všemi potkáme. A vy, kteří jste ještě tento ples nenavštívili, přijď-
te si společně užít krásné půlkulatiny. 

 Na závěr snad jen další citát: „Tanec, stejně jako jiná 
umění, nám pomáhá být lepší.“

(Prof. Sudharani Raghupathy). 

   Iveta a Karel Burešovi

OBRÁZKY Z DUŠE

 Šedivka, Kamarádka, O jaru, Léto, Podzimní, Vysočina, 
Býšovec, Monika, Edita, Nedvědička  - že vám tyto názvy 
připadají povědomé? Ano, máte pravdu. Setkali jste se s nimi na 
stránkách našeho Zpravodaje nebo třeba v kalendáři Mikroregionu 
Pernštejn.
 V těchto dnech spatřila světlo světa sympatická knížečka 
Petra Vejrosty Obrázky z duše. Publikace představuje výběr 
z básnické i prozaické tvorby známého nedvědického autora a 
člena redakce Zpravodaje. Kromě výše uvedených se v ní setkáte 
se spoustou drobných básniček i s několika články ve formě 
prózy. Knihu svými ilustracemi z našeho okolí doplňuje mladá 
talentovaná nedvědická výtvarnice Kristýna Hriadelová.
 Kniha v měkké vazbě má rozsah 68 stran. K dostání je 
v Turistickém informačním centru v Nedvědici a v prodejnách 
Jany Hriadelové GOTIKA v Nedvědici a v Tišnově.

                                                     Antonín Špaček

Foto:  Pavel Štarha

Lípa svobody v Nedvědici
Foto: Antonín Špaček

8



A STROMY JSOU S NÁMI STÁLE ...

 V roce 2018 vzpomínáme sté výročí vzniku naší repub-
liky. Státní svátek, který se váže k 28. dni měsíce října, má jedno-
značné pojmenování: Den vzniku samostatného československé-
ho státu. Článků a pořadů se právě letos objevuje více než roky 
jiné, je to zajímavé a novinářsky vděčné jubileum. Vzpomínáme 
vznik státního útvaru, který ovšem prodělal tolik změn, že sice 
vzpomínáme, někdo možná i decentně slaví, ale ten stát, tedy 
oslavenec, se mnohokrát třásl ve svých základech, měnil své hra-
nice. Pojďme a ohlédněme se maličko. Československá republika 
(Československo) z roku 1918 měla daleko větší rozlohu než má 
ta naše dnešní. Vždyť Čechy, Morava, kousek Slezska, Slovensko 
a Zakarpatská Ukrajina (Podkarpatská Rus) – to bylo docela velké 
území. Každý z té stovky roků byl jiný. Republika má některé 
viditelné a zásadní milníky. Jak rychle se dá přeběhnout století: 
1918, 1938, 1939, 1945, 1948, 1968, 1989, 1992, 2004. Naše 
dnešní Česká republika je tedy úplně jiná než ta původní ustavená 
republika před sto lety. Přesto jsou kolem nás hodnoty, které jsou 
trvalejší a jejichž proměnlivost je naprosto přirozená. Takových 
hodnot je celá řada – obyčejné i neobyčejné domy, cesty, stro-
my… ano, co stromů kolem nás je více než stoletých! Pojďme 
a všimněme si dvou, které se vážou k výročí republiky.  
 Lípy svobody vysazovali lidé krátce po vzniku republi-
ky, zpravidla na jaře roku 1919. Stejně tomu bylo i v Nedvědici 
a na Pernštejně. V knížce Škola v Nedvědici (2002) uvádím citát 
ze školní kroniky: „1. květen 1919 byl svěcen jako národní svátek. 
Téhož dne byla zasazena v Nedvědici Lípa svobody. Promluvil La-
dislav Veselský (za Pohorskou jednotu Pernštejn), Stanislav Bím 
(ředitel školy) a Antonín Hanák (za obec). Žáci zazpívali píseň 
Lípa a přednesli několik vlasteneckých básní. Hymnou Kde domov 
můj a Nad Tatrú sa blýska byla slavnost ukončena.“   

 K r o n i k á ř 
Jiří Šmíd doplňuje 
citátem z kroni-
ky obce Nedvě-
dice: „1. května 
1919 uspořádána 
školou za veliké 
účasti obecenstva 
slavnost, při níž 
školní děti po pro-
slovu odborného 
učitele Ladislava 
Veselského zasadi-
ly „lípu svobody“ 
s datem 28. 10. 
1918 v mramorové 
desce a to u skladu 
pomníků z obecní-
ho lomu při roz-
cestí do Žlebu.“ 
  
O druhé lípě, kte-
rou mám na mysli, 
tedy Lípu svobo-
dy na Pernštejně, 

nemáme podobné pojednání jako u té lípy nedvědické. S velkou 
pravděpodobností byla ale také zasazena na jaře roku 1919.  
 Lípy svobody se sázely prakticky v každé obci, podobně 
vznikaly pomníky, které připomínaly oběti světové války (1914 – 

1918). Pomníky ovšem vznikaly postupně, třeba ten nedvědický 
v roce 1925. Všímejme si lip i pomníků, čtěme si jména a data vy-
tesaná do kamene. A není podstatné, zda jsou to pomníky v našem 
okolí, pomníky kdekoliv v České republice, nebo pomníky třeba 
na druhé straně státní hranice či v daleké Itálii. Ti, co tehdy zemře-
li, byli mladí muži (věk je zpravidla na pomnících uveden nebo 
se dá vypočítat), kteří chyběli rodině, často svým manželkám, 
dětem, skoro vždycky svým rodičům. Umírali ve válce, kterou 
nikdo z obyčejných lidí nechtěl. Válka měla být jen krátkodobou 
reakcí na atentát v Sarajevu, jenže vývoj ukázal, co (často) platí 
obecně: Zdánlivě malý konflikt snadno přeroste v konflikt zásadní 
s tragickými důsledky.      
       A tak si přejme, aby Lípy svobody, které po celé re-
publice připomínají výše zmiňované události, dál zdobily veřejné 
prostory v našich městech a vesnicích. A pokud se budou sázet 
lípy další, aby připomínaly jen příjemné události našeho života.

                                                                      Petr Vejrosta

Lípa svobody v Nedvědici
Foto: Antonín Špaček

Lípa svobody na Pernštejně
Foto: Petr Vejrosta

9



Podobu pernštejnské zahrady v době jejího největšího 
rozmachu přibližuje pozůstalostní inventář z roku 1806, na 
jehož základě můžeme vrchnostenskou zahradou, jak byla tehdy 
nazývána, projít formou iluzivní prohlídky. 

Ideální plán zahrady zpracoval Ing. arch. Pavel Šimeček 
v roce 2008 (viz str. 11). Nejsou zde zachyceny závažné změny 
zejména v části kolem čínského pavilonu, které odhalil pozdější 
archeologický průzkum.

Do zahrady se od roku 1802 vstupovalo ze třetího 
hradního nádvoří, kde byl na místě bývalé konírny zřízen nový 

vchod ohraničený ze tří stran zdí osazenou deseti měděnými 
vázami se zlacenými ananasy. V čelní stěně byl umístěn portál 
s dvoukřídlou mříží zdobený kamenným rodovým znakem 
Schrӧfflů a dedikačním nápisem usazeným v černém mramoru. 
Od portálu vedla krytá schodišťová chodba přes příkop, která 
byla dole uzavřená dvojími dveřmi umožňujícími vstoupit do 
zahrady ze dvou stran. Na pravé straně podél hradby pokračovalo 
kryté schodiště umožňující sestup až ke skleníkům a fíkovně, 
umístěným na terasách pod 1. nádvořím. 
  Od skleníkových teras cesta pokračovala pod budovou 
dnešní restaurace k zastavení nazývanému paraple. Jednalo se o 
kruhovou plošinu s vyzděnou kamennou polokruhovou lavičkou 
krytou přístřeškem ve tvaru deštníku (paraplete) na středové tyči. 
Odtud cesta pokračovala k osové terasovité části. Nad parapletem 
stávala malá dřevěná stavba, ze které se ovládala soustava potrubí 
vedoucí nadbytečnou vodu z kašny na 1. nádvoří k vodním

HISTORIE PERNŠTEJNSKÝCH ZAHRAD II.

IDEÁLNÍ PLÁN ZAHRADY NA PERNŠTEJNĚ

Ing. arch. Pavel Šimeček, 2008

A - „Schrӧfflova zahrádka“ – vstup do parku od paláce
B –  Dlouhé schodiště – kryté schodiště ke skleníku
C – Horní terasa
D -  Skleník
E –  Fíkovna
F –  Alej s bastionem
G – Kenotaf – pomník Franze Schrӧffla (doplněn v roce 1807)
H – Obelisk – památník Ignatze Schrӧffla
I –  Poustevna
J –  Vyhlídky
K – Nika se sochou Apollóna
L –  Růžový pahorek, nyní též bludiště
M – Kruhový bazén se zoomorfní fontánou
N –  Rondely se sochami
O – Turecké lázně
P -   Vodní kaskáda
R – Velký bazén, též rybník
S –  Formální zahrada v parteru se sochami Diany a Flóry
T -  Čínský pavilon
U – Haltýř (doplněn před r. 1854)
V – Štěpnice
Z – Hospodářské budovy

Nika s podstavcem 
na sochu

Kruhový bazén

Kruhový bazén a vyhlídková 
plošina nad lázněmi

legenda k obrázku na následující stránce
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Autor: Ing. arch. Pavel Šimeček - 2008
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hříčkám terasové zahrady. Tyto vodní hříčky se spouštěly pouze 
při procházkách panstva či jejich hostů zahradou.

Cesta dále vedla k tzv. růžovému kopečku, uměle 
naformátovanému vrchu, původně pokrytému nejrůznějšími 
minerály z pernštejnského panství, s výsadbou růží a lavičkou 
na vrcholu, odkud se návštěvníkovi nabízel pohled na celou 
osovou terasovou zahradu, dole ukončenou velkým bazénem, i 
na výše položenou niku s měděnými vázami a sochou Apollóna 
na kanelovaném sloupu, která tvořila jednu z dominant terasové 
zahrady. Dvě půlkruhovitě vyzděné vyhlídky s formálně 
zdůrazněnou branou, zdobenou opět měděnými vázami s ananasy, 
završovaly osovou část terasové zahrady.  

Z růžového kopečku klesala cesta spirálovitě ke 
kruhovému bazénu se zoomorfním vodotryskem, kde si bylo 
možno odpočinout na vyzděných kamenných půlkruhových 
lavicích, nebo pokračovat v sestupu k zatravněné plošině 
ukončené dvěma souměrnými kruhovými rondely, na nichž 
stávaly na vysokých postamentech dvě protějškové sochy (blíže 
neurčené mužské postavy), doplněné dvěma jednoduchými 
mramorovými lavičkami. Z terasy mezi rondely, kde bývalo 
umístěno 36 cizokrajných rostlin v květináčích, byl přístup na 
vyhlídkovou terasu, která zastřešovala stavbu tzv. tureckých 
lázní. Z vyhlídkové terasy, ohraničené dřevěným stříbrně 
natřeným zábradlím s dekorativními vázami, se naskýtal pohled 
na vodní kaskádu pod lázněmi, která ústila do velkého bazénu, na 
rovinatou část zahrady i na vzdálenější vyhlídky, např. kamenný 
most na protějším kopci. 

Lázně „Baadhaus“ umístěné v terénu pod terasou 
s rondely tvořily další z dominant terasové zahrady, i když se z 

vnější strany projevovaly pouze polygonálně zalomenou čelní 
stěnou s fasádou zdobenou barevnými lizénami a římsou. Dovnitř 

se vstupovalo dvoukřídlými dveřmi se 
zeleným nátěrem, „čínská“ okna – kruhové 
nad vstupem a dvě po stranách – byla 
zasklena pestrobarevnými vitrážemi a 
kryta okenicemi. V zaklenutém interiéru 
půlkruhového půdorysu byla pětidílná 
pohovka s černožlutým potahem. Lavabo 
či jiná nádrž, do které ústila voda, není přes 
svou nepochybnou existenci zmiňováno. 
Nad římsou stavby lázní bylo zasazeno 
již zmiňované dřevěné stříbrně natřené 
zábradlí složené ze sedmi dřevěných váz, 
které lemovalo prostornou vyhlídkovou 
terasu nad klenbou. 

Od lázní se sestupovalo krátkým 
schodištěm do míst, kde vyvěrala vodní 
kaskáda ústící do velkého bazénu v údolí. 
Kaskáda byla vyzděna z cihel zpevněných 
dubovým obložením a překryta třemi 

deskami z bílého mramoru. Ve vrcholu se nacházel chrlič, tvořený 
kamennou skulpturou dvou „velryb“, z jejichž úst vytékala voda 
olověnou trubkou s mosazným jazýčkem (torzo hlavy „velryby“ 
či delfína je jako ostatní sochařská výzdoba deponováno na 
hradě Pernštejně). Ve spodní části pak byly umístěny další dvě 
blíže nespecifikované kamenné figury na zděných postamentech. 
S velkou pravděpodobností se jednalo o sochy, jejichž podstavce 
dodnes stojí v parterové části po stranách velkého bazénu. 

Velký bazén, v inventáři označovaný jako „Teich“ 
(rybník), je největším vodním prvkem zahrady. Je položen v místě, 
kde se kříží dvě důležité zahradní osy - ukončuje stoupající osovou 
terasovou zahradu a současně je zapojen do koncepce rovinaté 
formálně rozvržené části zahrady. Ve svahu mezi rybníkem a 
objektem lázní byly vysázeny pyramidální hrušně symetricky 
rozdělené schodištěm a vodní kaskádou, stejně jako po obou 
stranách bazénu, kde byla výsadba seskupena do geometrických 
obrazců a tvořila část formální zahrady. V průhledech mezi 
stromy byly symetricky po obou stranách bazénu umístěny sochy 
antických božstev Flóry a Diany na zděných podstavcích. 

Formální část zahrady, jejíž součástí je velký bazén, 
byla oproti okolnímu terénu vymezená zídkami a živými ploty. 
Byla protkána v pravidelném rastru sítí cest, ale o způsobu 
výsadby a druhu rostlin se inventář nezmiňuje. Je pravděpodobné, 
že většinu výsadby tvořily právě různě tvarované ovocné stromy. 

                                                                      Eva Škrabalová
dokončení v příštím čísle ...

Sochy na rondelu - stav po 
restaurování 1958

Lázně po statickém zajištění v r. 2008 Pohled na zahradu přes velký bazén - začátek 
20. stol.
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VÝROČÍ OSOBNOSTÍ SPOJENÝCH S NEDVĚDICÍ

     Před sto lety 14. září 1918 zemřel v Nedvědici významný stavitel 
železničních tratí Rakouska-Uherska Ing. Alois Frank. Narodil se 
roku 1843 v Kolinci v okrese Klatovy v Plzeňském kraji. Poslední 
léta stavitelského života strávil u firmy Ing. Osvalda Životského, 
původem z Doubravníka, která stavěla mimo jiné železniční trať 
z Tišnova do Německého (dnes Havlíčkova) Brodu. Alois Frank 
měl na starosti úsek Tišnov - Rožná, který je považován za stavebně 
nejtěžší. Do Nedvědice přišel sice ve svých šedesáti letech, ale 
velice se mu zde zalíbilo, a proto si nechal postavit architektonicky 
zajímavou vilu čp. 118 při silnici k hradu Pernštejnu. Měl výhled 
na „svoji“ trať, na jeden z technicky zajímavých úseků, kde byl 
přeložen a regulován tok říčky Nedvědičky. Po dokončení stavby 
trati i vily v roce 1905 odešel do důchodu a přivedl si sem svoji 
manželku Aloisii, která zde žila až do své smrti roku 1926. 
Jeho vila je jedna z nejcennějších nedvědických vil, kolem níž 
byla udržovaná zahrada francouzského typu s altány a zvláštní 
parkovou vodotečí. Stavbu máme archivovanou na pohlednici 
vydané před rokem 1935. Alois Frank udržoval přátelské vztahy 
s vedením obce a snažil se obci pomáhat. Trvalou památkou na 
Aloise a Aloisii Frankovy jsou náhrobní desky s jejich jmény 
osazené ve stěně opravené márnice.
                Před devadesáti lety 2. července 1928 zemřel v Nedvědici 
kněz – vojenský kurát, učitel a spisovatel ThDr. Msgre. Jan 
Hromádka, významná církevní a společenská osobnost. Narodil 
se roku 1854 ve Žďáře nad Sázavou. Vystudoval gymnázium 
v Jihlavě a v Německém Brodě, filozofickou fakultu v Praze 
a teologii ve Vídni. Byl profesorem Vyšší vojenské reálky 
v Hranicích. Ovládal pět světových jazyků. Celou první světovou 
válku prožil jako vojenský církevní představený na frontách, 
nejdéle působil v Sarajevě. Po válce v 64 letech přišel do 
Nedvědice, kde působil jako kněz, ale hlavně se věnoval studiu a 
literatuře. V Nedvědici napsal „Veselé příběhy z mého osmiletého 
pobytu v Brně, zvláště mezi Turky“, které vyšly v roce 1925, stejně 
jako kniha „Ostrá kritika naší bláznivé doby“. Zemřel v hodnosti 
duchovního podplukovníka. 
             Před sto třiceti lety 17. ledna 1888 se v Jimramově narodil 
Ladislav Veselský. Většinu života však strávil v Nedvědici, kde 
působil jako učitel, později ředitel naší školy, starosta městečka, 
starosta hasičů a dlouholetý jednatel rybářské organizace. Měl 
mnoho zájmů a mnoho funkcí. Do Nedvědice přišel jako učitel 
v roce 1913 a hned se zapojil do veřejného života. Ještě v tomto 
roce se stal jednatelem rybářského spolku společného pro 
Nedvědici a Štěpánov. Dařilo se mu prosazovat moderní metody ve 

školství, které uměl dobře vysvětlit. Již v roce 1934, rok po 
odchodu z funkce významného učitele Stanislava Bíma, se 
stal ředitelem školy. V této funkci prožil složitá válečná léta 
včetně konfliktů se zde umístěnou nacistickou mládežnickou 
organizací Hitlerjugend. Pro svoje občanské postoje 
byl zvolen v roce 1930 starostou městečka a významně 
zasahoval do rozvoje obce. Konkrétně podporoval parcelaci 
polí klečanského dvora a se stavitelem Jaroslavem Hutařem 
se zasloužil o vytvoření nové čtvrti moderních domků mezi 
železniční tratí a hlavní silnicí od Černvíra (dnes Nová 
Čtrvť). Podporoval rozvoj zdejšího hasičského sboru, jehož 
se stal starostou. Byl aktivním lyžařem, jezdil na běžkách 
podél Svratky až do Jimramova. Ladislav Veselský zemřel 
nečekaně v 59 letech ve školním bytě v roce 1947.
            Jistě bychom mohli připomenout další kulatá 
výročí významných osobností Nedvědice, jako např. 130. 
výročí narození Josefa Loukoty (1888 - 1965) - učitele 
hry na housle, výborného muzikanta a kapelníka, dědečka 
světového houslového virtuose Zdeňka Nečesánka.
           Mohli bychom uvést i mimořádnou osobnost narozenou 
před sto deseti lety - JUDr. Karla Hutaře (1908 - 1979), 
sportovce, zakladatele nedvědického hokeje, právníka 

a člověka nespravedlivě odsouzeného v padesátých letech ve 
vykonstruovaném procesu k odnětí svobody na 16 let. 
     Obě tyto osobnosti byly v našem Zpravodaji vzpomenuty při 
svých jiných výročích. Važme si, prosím, všech těch, kteří šli před 
námi a dokázali něco víc, než jen jít pohodlně životem. Nedvědice 
není velkou obcí, ale měla své velikány, měla své vzory, nenechme 
si je vzít.
                                                                           Jiří Šmíd

KAM PŮJDEME 21. DUBNA 2018

 Za krásami okolí Nedvědice je turistická akce pro veřej-
nost, která každoročně přiláká k vycházce či výletu na kole ně-
kolik stovek lidí. Ti, kdo se na pochod chystají, si už určitě našli 
na www.nedvedice.cz propozice pochodu a vědí, jaké jsou letos 
možnosti. Nabídka je, jak už jsme si zvykli, pestrá. Nabízíme více 
tras kratších, hlavním motivem letošního pochodu je kulaté výro-
čí, které se týká mostu v Černvíru. Navíc šestikilometrový okruh 
bude trasou s Českým rozhlasem Brno. 

 Ale trasy nepovedou jen Černvírem. Podle toho, jakou si 
turisté zvolí délku trasy a směr, mohou navštívit třeba Chlébské, 
Černovice, Pernštejn, Skorotice, Veselí, Sýkořský les, Káčiny, 
Brumov, Touboř, Synalov… Prezence účastníků bude v nádher-
ně opravené sokolovně, ve stejném místě bude i cíl. Pro každého 
bude připraven diplom, něco málo k tomu, ale nepochybně největ-
ší odměnou budou zážitky z trasy, ať už to budou jarní výhledy, 
úspěšné překonání přírodních překážek, popovídání si s kamará-
dy, přáteli. V cíli budou v nabídce i nová pamětní nálepka a dřevě-
ná známka, obě s motivem černvírského mostu. Letopočet 1718, 
který můžeme číst na jeho dřevěné konstrukci, nás může vybíd-
nout nejen k vycházce, ale současně také k přemýšlení. Můžeme 
si třeba uvědomit, jak nepodstatné jsou některé události, které se 
nám v daném okamžiku zdají být tak zásadní.

 První ročník nedvědického pochodu pro veřejnost se 
uskutečnil na jaře roku 1974. Letos máme tedy už pětačtyřicátý 
ročník.

     Petr Vejrosta

Frankova vila na pohlednici  před r. 1935
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SK PERNŠTEJN NEDVĚDICE – KOPANÁVÝROČÍ NĚKTERÝCH UDÁLOSTÍ V HISTORII         
MĚSTEČKA NEDVĚDICE

Historie nejstarší evropské palírny se začala psát 4. července roku 1518, kdy 
Vilém z Pernštejna a na Helfštýně udělil právo várečné jedenatřiceti 
majitelům domů města Prostějov. Mezi vybranými byl i majitel domu U 
Zeleného stromu Hajný Jež ze Seloutek. Z počátku se vařilo hlavně pivo. 
Dnes se zde díky Janě Hriadelové vyrábí podle staré receptury i 
Pernštejnský elixír. 
            
Jan z Pernštejna vydal první obecní řád „Zřízení nedvědické“, který musel 
být přísně dodržován.
           
Vydán seznam kostelních předmětů, který dokazuje existenci kostela v 
Nedvědici.
           
Rektorem na škole v Nedvědici byl ustanoven Karel Klammer, syn polního 
trubače hraběte Lichtensteina Jana Klammera, kterého si Lichtenstein 
přivezl na Pernštejn z Tyrol.
           
Začal úpadek hornické činnosti a postupně zanikají doly v okolí.
           
Od blesku vyhořel bořinovský dvůr se všemi stodolami a zásobami.
           

Nejstarší písemná zmínka o spolku literátském v Nedvědici.
Do nedvědického kostela ustanoven kněz Jan Kašpárek.
           
Z popudu a žádosti faráře P. Gabriela Mrákotského u Konsistoria v Brně 
byla postavena vedle fary škola, již ne dřevěná, ale z cihel a kamenů.
           
Na představení českého divadla v Brně na ulici Veveří přišlo pěšky několik 
občanů z Nedvědice. K tématu vydán článek v časopise Květy.
            
Z Nedvědice byla poslána k Ústavodárnému říšskému sněmu pro rakouské 
císařství konanému v Kroměříži petice za uplatnění domácího jazyka 
(češtiny) na úřadech. Podepsal ji starosta Jan Rossi a 27 občanů.
           

Obec zakoupila dům č. p. 42, kde zřídila kancelář a obecní hostinec  - dnes 
je zde radnice městyse.

           
V Nedvědici byly zavedeny noční hlídky občanů, aby s ponocným 
obcházely městečko, a to každou noc z jiného popisného čísla, kam se po 
řadě předávala halapartna.
           
Pánové V. Svoboda, J. Kutta a A. Skoumal koupili první hospodářský stroj v 
Nedvědici - ruční mlátičku obilí. V tomtéž roce zakoupil A. Skoumal první 
šicí stroj do domácnosti značky "Howe". 
           
V obecních volbách byl zvolen starostou mlynář Vincenc Svoboda, člověk 
podnikavý a podporující rozvoj Nedvědice.
           
Padesátileté výročí vlády císaře Františka Josefa bylo oslaveno založením 
parku "Pod Kaštany" (proti zdravotnímu středisku) a zřízením pouličního 
osvětlení pěti petrolejovými lampami.
           
Stavitel Jaroslav Hutař postavil nad železniční tratí u silnice první dům - čp. 
136 - jeho vlastní vilu a současně vedení firmy. 
          
Na poštu v Nedvědici přišel v poledne telegram o vzniku samostatného 
československého státu.
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Jiří Šmíd

Data a časy jednotlivých utkání jsou uvedena dle rozpisu soutěží. 
U některých utkání, kdy naše družstva zajíždějí na hřiště soupeřů, může 
ještě dojít ke změnám. Průběžně aktuální informace nejen o jednotlivých 

utkáních najdete na    www.skpernstejn.cz.

kolo den datum čas utkání
1. sobota 7. 4. 10.30/9.00 Chotěboř - Nedvědice
2. sobota 14. 4. 9.30/11.15 Nedvědice - Vrchovina Nové Město
3. neděle 22. 4. 9.00/10.45 HFK Třebíč - Nedvědice
4. sobota 28. 4. 9.30/11.15 Nedvědice - Bedřichov
5. sobota 5. 5. 10.30/9.00 Žďár nad Sázavou - Nedvědice
6. sobota 12. 5. 9.30/11.15 Nedvědice - Chotěboř
7. neděle 20. 5. 10.30/9.00 Vrchovina Nové Město - Nedvědice
8. sobota 26. 5. 9.30/11.15 Nedvědice - HFK Třebíč
9. sobota 2. 6. 10.30/9.00 Bedřichov - Nedvědice

10. sobota 9. 6. 9.30/11.15 Nedvědice - Žďár nad Sázavou

kolo den datum čas utkání
8. neděle 15. 4. 9.00 Velká Bíteš - Nedvědice

Velká Bíteš
9. sobota 21. 4. 11.20 Polná - Nedvědice

Třebíč 12.40 Fotbalová škola Třebíč - Nedvědice
10. sobota 28. 4. 9.00 HFK Třebíč - Nedvědice

Třebíč 10.20 Vysočina Jihlava - Nedvědice
11. úterý 8. 5. 9.30 Nedvědice - Chotěboř

Nedvědice 12.10 Nedvědice - Humpolec
12. neděle 13. 5. 9.30 Nedvědice - Havlíčkův Brod

Nedvědice 12.10 Nedvědice - Pelhřimov
13. neděle 20. 5. 11.20 Velké Meziříčí - Nedvědice

Bystřice n.P. 12.40 Bystřice - Nedvědice
14. neděle 3. 6. 9.00 Žďár n. S. - Nedvědice

Žďár n.S. 10.20 Vrchovina Nové Město - Nedvědice

Pavel Vejrosta

PŘÍPRAVKA starší/mladší - krajský přebor

ŽÁCI starší/mladší - krajský přebor, skupina o postup

kolo den datum čas utkání
1. sobota 7. 4. 10.30/9.00 Chotěboř - Nedvědice
2. sobota 14. 4. 9.30/11.15 Nedvědice - Vrchovina Nové Město
3. neděle 22. 4. 9.00/10.45 HFK Třebíč - Nedvědice
4. sobota 28. 4. 9.30/11.15 Nedvědice - Bedřichov
5. sobota 5. 5. 10.30/9.00 Žďár nad Sázavou - Nedvědice
6. sobota 12. 5. 9.30/11.15 Nedvědice - Chotěboř
7. neděle 20. 5. 10.30/9.00 Vrchovina Nové Město - Nedvědice
8. sobota 26. 5. 9.30/11.15 Nedvědice - HFK Třebíč
9. sobota 2. 6. 10.30/9.00 Bedřichov - Nedvědice

10. sobota 9. 6. 9.30/11.15 Nedvědice - Žďár nad Sázavou

kolo den datum čas utkání
8. neděle 15. 4. 9.00 Velká Bíteš - Nedvědice

Velká Bíteš
9. sobota 21. 4. 11.20 Polná - Nedvědice

Třebíč 12.40 Fotbalová škola Třebíč - Nedvědice
10. sobota 28. 4. 9.00 HFK Třebíč - Nedvědice

Třebíč 10.20 Vysočina Jihlava - Nedvědice
11. úterý 8. 5. 9.30 Nedvědice - Chotěboř

Nedvědice 12.10 Nedvědice - Humpolec
12. neděle 13. 5. 9.30 Nedvědice - Havlíčkův Brod

Nedvědice 12.10 Nedvědice - Pelhřimov
13. neděle 20. 5. 11.20 Velké Meziříčí - Nedvědice

Bystřice n.P. 12.40 Bystřice - Nedvědice
14. neděle 3. 6. 9.00 Žďár n. S. - Nedvědice

Žďár n.S. 10.20 Vrchovina Nové Město - Nedvědice

Pavel Vejrosta

PŘÍPRAVKA starší/mladší - krajský přebor

ŽÁCI starší/mladší - krajský přebor, skupina o postup
kolo den datum čas utkání
14. sobota 24. 3. 15.00 Nedvědice – Rantířov
15. neděle 1. 4. 15.30 Radešínská Svratka – Nedvědice
16. neděle 8. 4. 15.30 Nedvědice – Rapotice
17. sobota 14. 4. 15.30 Polná B – Nedvědice
18. sobota 21. 4. 16.00 Nedvědice – Štěpánov
19. sobota 28. 4. 16.00 Hartvíkovice – Nedvědice
20. neděle 6. 5. 16.30 Nedvědice – Velká Bíteš B
21. neděle 13. 5. 16.30 Velký Beranov – Nedvědice
22. sobota 19. 5. 16.30 Nedvědice – Měřín
23. neděle 27. 5. 16.30 Luka nad Jihlavou – Nedvědice
24. sobota 2. 6. 16.30 Nedvědice – Rokytnice n. R.
25. sobota 9. 6. 16.30 Bohdalov – Nedvědice
26. sobota 16. 6. 16.30 Nedvědice – Stařeč

kolo den datum čas utkání
12. sobota 7. 4. 13.30 Polná – Nedvědice
13. neděle 15. 4. 15.30 Nedvědice – Vrchovina N.Město
14. neděle 22. 4. 13.00 Třešť – Nedvědice
15. neděle 29. 4. 16.00 Nedvědice – Luka nad Jihlavou
16. sobota 5. 5. 10.00 Fotbalová škola Třebíč – Nedvědice
17. sobota 12. 5. 16.30 Nedvědice – Rozsochatec
18. neděle 20. 5. 10.00 Bedřichov – Nedvědice
19. sobota 26. 5. 16.30 Nedvědice – Okříšky
20. neděle 3. 6. 13.30 Tis/Světlá nad Sázavou – Nedvědice
21. sobota 10. 6. 16.30 volno
22. sobota 16. 6. 16.30 Přibyslav – Nedvědice

Data a časy jednotlivých utkání jsou uvedena dle rozpisu soutěží. U některých utkání, kdy 
naše družstva zajíždějí na hřiště soupeřů, může ještě dojít ke změnám. Průběžně aktuální 

informace nejen o jednotlivých utkáních najdete na  www.skpernstejn.cz.

SK Pernštejn Nedvědice – rozlosování jarní části soutěží 2018

MUŽI – I.B třída, sk.B

DOROST- krajský přebor

kolo den datum čas utkání
14. sobota 24. 3. 15.00 Nedvědice – Rantířov
15. neděle 1. 4. 15.30 Radešínská Svratka – Nedvědice
16. neděle 8. 4. 15.30 Nedvědice – Rapotice
17. sobota 14. 4. 15.30 Polná B – Nedvědice
18. sobota 21. 4. 16.00 Nedvědice – Štěpánov
19. sobota 28. 4. 16.00 Hartvíkovice – Nedvědice
20. neděle 6. 5. 16.30 Nedvědice – Velká Bíteš B
21. neděle 13. 5. 16.30 Velký Beranov – Nedvědice
22. sobota 19. 5. 16.30 Nedvědice – Měřín
23. neděle 27. 5. 16.30 Luka nad Jihlavou – Nedvědice
24. sobota 2. 6. 16.30 Nedvědice – Rokytnice n. R.
25. sobota 9. 6. 16.30 Bohdalov – Nedvědice
26. sobota 16. 6. 16.30 Nedvědice – Stařeč

kolo den datum čas utkání
12. sobota 7. 4. 13.30 Polná – Nedvědice
13. neděle 15. 4. 15.30 Nedvědice – Vrchovina N.Město
14. neděle 22. 4. 13.00 Třešť – Nedvědice
15. neděle 29. 4. 16.00 Nedvědice – Luka nad Jihlavou
16. sobota 5. 5. 10.00 Fotbalová škola Třebíč – Nedvědice
17. sobota 12. 5. 16.30 Nedvědice – Rozsochatec
18. neděle 20. 5. 10.00 Bedřichov – Nedvědice
19. sobota 26. 5. 16.30 Nedvědice – Okříšky
20. neděle 3. 6. 13.30 Tis/Světlá nad Sázavou – Nedvědice
21. sobota 10. 6. 16.30 volno
22. sobota 16. 6. 16.30 Přibyslav – Nedvědice

Data a časy jednotlivých utkání jsou uvedena dle rozpisu soutěží. U některých utkání, kdy 
naše družstva zajíždějí na hřiště soupeřů, může ještě dojít ke změnám. Průběžně aktuální 

informace nejen o jednotlivých utkáních najdete na  www.skpernstejn.cz.

SK Pernštejn Nedvědice – rozlosování jarní části soutěží 2018

MUŽI – I.B třída, sk.B

DOROST- krajský přebor

Rozlosování jarní části soutěží 2018

kolo den datum čas utkání
1. sobota 7. 4. 10.30/9.00 Chotěboř - Nedvědice
2. sobota 14. 4. 9.30/11.15 Nedvědice - Vrchovina Nové Město
3. neděle 22. 4. 9.00/10.45 HFK Třebíč - Nedvědice
4. sobota 28. 4. 9.30/11.15 Nedvědice - Bedřichov
5. sobota 5. 5. 10.30/9.00 Žďár nad Sázavou - Nedvědice
6. sobota 12. 5. 9.30/11.15 Nedvědice - Chotěboř
7. neděle 20. 5. 10.30/9.00 Vrchovina Nové Město - Nedvědice
8. sobota 26. 5. 9.30/11.15 Nedvědice - HFK Třebíč
9. sobota 2. 6. 10.30/9.00 Bedřichov - Nedvědice

10. sobota 9. 6. 9.30/11.15 Nedvědice - Žďár nad Sázavou

kolo den datum čas utkání
8. neděle 15. 4. 9.00 Velká Bíteš - Nedvědice

Velká Bíteš
9. sobota 21. 4. 11.20 Polná - Nedvědice

Třebíč 12.40 Fotbalová škola Třebíč - Nedvědice
10. sobota 28. 4. 9.00 HFK Třebíč - Nedvědice

Třebíč 10.20 Vysočina Jihlava - Nedvědice
11. úterý 8. 5. 9.30 Nedvědice - Chotěboř

Nedvědice 12.10 Nedvědice - Humpolec
12. neděle 13. 5. 9.30 Nedvědice - Havlíčkův Brod

Nedvědice 12.10 Nedvědice - Pelhřimov
13. neděle 20. 5. 11.20 Velké Meziříčí - Nedvědice

Bystřice n.P. 12.40 Bystřice - Nedvědice
14. neděle 3. 6. 9.00 Žďár n. S. - Nedvědice

Žďár n.S. 10.20 Vrchovina Nové Město - Nedvědice

Pavel Vejrosta

PŘÍPRAVKA starší/mladší - krajský přebor

ŽÁCI starší/mladší - krajský přebor, skupina o postup
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Mladší žáci 28. 10. 2017: 
nahoře zleva: trenér Libor Jaroš, Matěj Jaroš, Filip Horníček, Jan Bracek, Radim Šikula, Barbora 
Jarošová, Jan Dundáček, Ladislav Kučírek, Lukáš Kožík a Patrik Šibor
dole zleva: Vojtěch Loukota, Vít Kubík, Šimon Kroupa, Pavel Hanáček, Jiří Loukota a Jakub 
Crhák                Foto: Pavel Vejrosta

Muži 4. 11. 2017: 
stojí zleva: Michal Tužinský, David Houdek, Filip Škutchan, Josef Burýšek, Lukáš Jirásek, David 
Bracek, David Mareš a ved. mužstva František Mareš
dole zleva: Ladislav Trdý, Vojtěch Štěfka, Michal Havlíček, Zdeněk Prudký, Martin Vašíček a 
Radek Krejčí        Foto: Žďárský deník - Jiří Oborný
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Cena 199 000 Kč platí při využití bonusu za výkup vašeho vozidla na protiúčet a financování nákupu nového vozu úvěrem  
u ŠKODA Financial Services. Vůz FABIA TRUMF můžete mít za měsíční úvěrovou splátku 2 999,- Kč včetně kompletního 
pojištění a záruky na 5 let / 100 000 Km. 

Připravili jsme pro Vás varianty úvěrování nového vozu na dobu od 36 do 72 měsíců, s možností financování z vlastních zdrojů 
(akontace) od 0% do 70%. Bonus za výkup vašeho vozidla poskytneme i když budete nákup nového vozu financovat v hotovosti.  
 
Informujte se u nás o zvýhodnění ostatních modelů ŠKODA RAPID a OCTAVIA.

Model ŠKODA FABIA TRUMF ještě výhodněji!

Vzorový příklad úvěru na vůz ŠKODA FABIA TRUMF 1.0 MPI 44 kW v ceně 198 890 Kč (Prodejní cena vozu je 244 890 Kč, započten bonus 25 000 Kč při výkupu vašeho vozu na protiúčet a cenové zvýhodnění 20 000 Kč 
při financování vozu společností ŠkoFIN s.r.o.), splátka předem 130 000 Kč (65,36 %), výše úvěru 68 890 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 90 200 Kč, celkové platby za úvěr  
vč. pojištění 107 984 Kč, RPSN včetně pojištění 37,11 %, délka úvěru 36 měsíců, měsíční splátka úvěru 2 506 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 2 999 Kč, roční pevná zápůjční úroková sazba 18,43 %. ŠKODA Pojištění 
Standard obsahuje havarijní pojištění, povinné ručení (5% spoluúčast) s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (120 měsíců) a pojištění skla (limit plnění 10 000 Kč). Tato indikativní nabídkanení 
nabídkou ve smyslu §1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah.

AUTO ... s.r.o., Nádražní 67, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 630 303, www.auto-auto.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů FABIA TRUMF:  
4,4l – 4,9l / 100 km, 101-111 g/km

ŠKODA FABIA TRUMF
JIŽ OD 199 000 KČ
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