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VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 13 ZÁŘÍ 2019

	 Vážení	a	milí	spoluobčané,	
	 prázdniny	utekly	jako	voda	a	máme	tu	třetí	číslo	letošní-
ho	Zpravodaje.	Pevně	věřím,	že	si	většina	z	vás	užila	zasloužené	
volno.
	 Nyní	už	k	tomu,	co	nového	se	událo	za	poslední	tři	mě-
síce.	 I	když	velice	nerad,	bohužel	 začnu	kritickou	připomínkou.	
Myslím	si,	 že	většina	z	nás	vnímala	kladně	 rozmístění	velkoka-
pacitních	 kontejnerů	 na	 bioodpad.	Musím	 však	 jedním	 dechem	
s	politováním	dodat,	že	pár	jednotlivců	dobře	nepochopilo,	k	čemu	
jsou	kontejnery	určeny.	Nepatřičný	odpad	nám	komplikuje	situaci	
v	kompostárně,	kam	se	bioodpad	vyváží.	Byl	bych	velice	nerad,	
pokud	by	stávající	problémy	přetrvávaly	a	kazily	tak	všem	ostat-
ním	snahu	třídit	odpady,	což	by	jednoho	dne	mohlo	vyústit	ve	zru-
šení	svozu.
	 V	minulém	 čísle	 jsem	 psal	 o	 probíhajících	 projektech,	
také	v	tomto	čísle	chci	pokračovat.	Koncem	června	byla	dokon-
čena	rekonstrukce	požární	zbrojnice.	Většina	firem	se	snaží	uměle	
navýšit	cenu	formou	tzv.	vícenákladů.	Zmíněná	rekonstrukce	bu-

dovy	nebyla	výjimkou.	Mnohokrát	jsem	čelil	ze	strany	realizátora	
rekonstrukce	 tlaku	na	navýšení	ceny.	Musím	konstatovat,	že	ani	
jednou	soukromá	firma	neuspěla	a	cenu	se	podařilo	obhájit	bez	je-
diné	koruny	navíc.	Totéž	platí	o	opěrné	zdi	na	hrázi	rybníka.	Více-
náklady	byly	akceptovány	pouze	u	výstavby	kanalizace	pod	hrází	
rybníka.	Domnívám	se,	že	ať	už	se	dělá	cokoli,	mělo	by	se	dbát	na	
kvalitu	a	poctivou	práci.	Zmíněné	vícepráce	se	týkaly	vyspádování	
prostoru	v	okolí	zbrojnice	za	účelem	zabránění	zatékání	dešťové	
vody	k	základům	budovy	a	odvodnění	celé	lokality.	
	 Koncem	 srpna	 byly	 zahájeny	práce	 na	 závěrečné	 etapě	
rekonstrukce	sokolovny.	Spočívají	v	dokončení	fasády	u	zadního	
vchody	do	budovy	a	v	kompletních	interiérových	stavebních	pra-
cích.	
	 Co	se	 týká	plánovaných	projektů,	 rád	bych	zmínil	pro-
zatím	jeden,	a	to	rekonstrukci	tělocvičny	základní	školy.	Na	tuto	
akci	byla	vypracována	a	podána	žádost	o	dotaci.	O	tento	dotační	
program	byl	obrovský	zájem,	což	dokazuje	i	holý	fakt,	že	žádos-
ti	 celkem	dosáhly	 částky	8	miliard	korun,	 přičemž	poskytovatel	
dotace	 měl	 vyčleněnu	 sumu	 v	 uvozovkách	 pouze	 1,5	 miliardy.	
O	to	víc	mě	mile	potěšila	informace,	že	naší	žádosti	bylo	vyhově-
no.	Na	tuto	akci	byla	schválena	dotace	ve	výši	70%,	což	činí	cca	 
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	 Od	posledního	vydání	Zpravodaje	zasedala	Rada	městy-
se	Nedvědice	celkem	6	x	a	projednala	následující	záležitosti:	

1. Schválila	 smlouvu	 č.	 JMK059441/19/OKH	o	 poskytnutí	
dotace	z	rozpočtu	Jihomoravského	kraje	na	realizaci	pro-
jektu	 „Dovybavení	 jednotky	 SDH	 Nedvědice	 věcnými	
prostředky	požární	ochrany“.

2. Schválila	převod	z	rezervního	do	investičního	fondu	část-
ky	26	055,-	Kč	na	opravu	osvětlení	jedné	třídy	v	budově	
B	Základní	školy	a	Mateřské	školy	Nedvědice,	okres	Brno	

–	venkov,	příspěvkové	organizace.
3. Schválila	 dodatek	 č.	 3	 ke	 smlouvě	 o	 dílo	 „Městys	Ned-

vědice	–	novostavba	kanalizace	U	Rybníka“	ze	dne	2.	3.	
2018	s	SPH	stavby	s.r.o.

4. Schválila	dodatek	 č.:	 1-131752587719_1	ke	 smlouvě	č.:	
1-66451534459_0	 o	 poskytování	 zvýhodněných	 podmí-
nek	služeb	elektronických	komunikací.

5. Schválila	dar	pro	DSO	Tišnovsko	ve	výši	5	000,-	Kč	na	
spolupořádání	4.	ročníku	kulturního	festivalu	TyJáTr	festu	

v	Nedvědici	včetně	smlouvy	darovací.
6. Schválila	rozpočtové	opatření	číslo	5/2019.
7. Schválila	převod	z	rezervního	do	investičního	fondu	část-

ky	 23	 680,-	Kč	 na	 výměnu	 dvou	 nevyhovujících	 rozva-
děčů	Základní	 školy	 a	Mateřské	 školy	Nedvědice,	okres	
Brno	–	venkov,	příspěvkové	organizace.

8. Schválila	finanční	dar	ve	výši	7	375,-	Kč	od	Dagmar	Kož-
narové	a	Kateřiny	Řepové	pro	Základní	školu	a	Mateřskou	
školu	Nedvědice,	okres	Brno-venkov,	příspěvková	organi-
zace	Nedvědice	80,	592	62,	včetně	smlouvy.

9. 	Schválila	 finanční	 dar	 ve	 výši	 2	 000,-	 Kč	 od	 EMKOR	
Technologie,	s.r.o.	pro	Základní	školu	a	Mateřskou	školu	
Nedvědice,	 okres	 Brno-venkov,	 příspěvková	 organizace	
Nedvědice	80,	592	62,	včetně	smlouvy.

10. Schválila	finanční	dar	ve	výši	2	000,-	Kč	od	Ladislava	Ku-
čírka	 pro	 Základní	 školu	 a	Mateřskou	 školu	Nedvědice,	
okres	 Brno-venkov,	 příspěvková	 organizace	 Nedvědice	
80,	592	62,	včetně	smlouvy.

11. Zamítla	žádost	stomatologické	ordinace	o	výmalbu	a	 re-
konstrukci	podlahy.

12. Schválila	finanční	dar	ve	výši	1	409,-	Kč	od	Dagmar	Kož-
narové	a	Mgr.	Blanky	Dvořákové	pro	Základní	školu	a	Ma-
teřskou	školu	Nedvědice,	okres	Brno-venkov,	příspěvková	
organizace	Nedvědice	80,	592	62,	včetně	smlouvy.

13. Schválila	na	základě	doporučení	hodnoticí	komise	ze	dne	
19.	7.	2019	výsledek	výběrového	řízení	na	zakázku	„Sta-
vební	úpravy	sokolovny	v	Nedvědici“	a	pověřuje	staros-
tu	k	podpisu	smlouvy	o	dílo	 s	uchazečem	Stavební	 spo-
lečnost	V&K	s.r.o.,	K	Ochozi	1406,	593	01	Bystřice	nad	
Pernštejnem,	IČ:	48910961.

14. Schválila	 odměnu	 ředitelce	 Základní	 školy	 a	 Mateřské	
školy	Nedvědice,	okres	Brno-venkov,	příspěvkové	organi-
zace	Nedvědice	80,	592	62	Mgr.	Evě	Šimečkové.

15. Projednala	se	zástupcem	firmy	KTS	problematiku	odpado-
vého	hospodářství.

16. Projednala	žádost	paní	Kostkové	ohledně	opravy	komuni-
kace	v	lokalitě	Klečany	u	železničního	přejezdu.

17. Schválila	 smlouvu	 o	 vzájemné	 spolupráci	 s	 KOMETA	
GROUP,	a.s.	se	sídlem	Křídlovická	911/34,	603	00	Brno.

18. Schválila	využití	finančních	prostředků	z	rezervního	fon-
du	 a	 provozních	 prostředků	na	 předfinancování	 projektu	
„Moderní	formy	výuky	Základní	školy	a	Mateřské	školy	
Nedvědice	II“.

19. Schválila	rozpočtové	opatření	číslo	7/2019.
20. Projednala	 program	 Slavností	 Pernštejnského	 panství	

2020.
21. Projednala	studii	na	revitalizaci	areálu	bývalého	zimního	

stadionu	v	Nedvědici.

Petr	Konečný

2	miliony	korun.	Nyní	 jsme	ve	 fázi	přípravy	výběrového	 řízení,	
vlastní	realizace	by	měla	proběhnout	v	příštím	roce,	a	to	nejlépe	
přes	letní	prázdniny	tak,	abychom	co	nejméně	narušili	aktivity,	kte-
ré	v	tělocvičně	probíhají.	V	době	uzávěrky	tohoto	čísla	Zpravodaje	
jsme	finišovali	s	žádostí	na	další	etapu	stavby	chodníku	k	Čern- 
víru.	Obrovskou	výhodou	dotačního	programu,	kam	bude	žádost	
podána,	je	výše	poskytnuté	dotace,	která	činí	95%.	Tím	pádem	by	

z	 našeho	 nedvědického	 rozpočtu	 byla	 hrazena	 pouze	 částka	 5%	
z	celkových	nákladů.
	 Vážení	 přátelé,	 sousedé	 a	 milí	 spoluobčané,	 přeji	 vám	
všem	krásné	babí	léto,	dětem	úspěšný	školní	rok,	a	pokud	nám	čas	
od	času	zaprší,	bohatý	závěr	houbařské	sezóny.

Petr	Konečný

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE NEDVĚDICE

Nepatřičný	odpad	v	kontejnerech
Foto:	František	Holešovský
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	 Od	posledního	vydání	Zpravodaje	zasedalo	Zastupi-
telstvo	městyse	Nedvědice	22.	7.	2019	a	projednala	následující	
záležitosti:

1.	 Schválilo	obecně	závaznou	vyhlášku	č.	1/2019	o	místních	
poplatcích.

2.	 Schválilo	vnitroorganizační	směrnici	o	poskytování	darů.
3.	 Schválilo	 smlouvu	 se	 Svazem	 vodovodů	 a	 kanalizací	

Žďársko	na	akci	„Nedvědice	-	kanalizace	Nová	Čtvrť	II“.
4.	 Schválilo	 Smlouvu	 se	 Svazem	 vodovodů	 a	 kanalizací	

Žďársko	na	akci	„Nedvědice	-	vodovod	a	kanalizace	Nová	
Čtvrť	III.	etapa“.

5.	 Schválilo	nejevit	zájem	o	zakoupení	parcely	č.	166/1	v	ka-
tastrálním	území	Pernštejn	o	výměře	4	412	m².

6.	 Schválilo	rozpočtové	opatření	č.	6/2019.
7.	 Vzalo	na	vědomí	zprávu	z	kontroly	usnesení	z	minulého	

jednání	ZMN.
8.	 Vzalo	na	vědomí	zprávu	z	Rady	městyse	Nedvědice.
9.	 Vzalo	na	vědomí	schválený	střednědobý	výhled	rozpočtu	

DSO	Tišnovsko	na	roky	2020	-	2021.
10.	 Vzalo	na	vědomí	schválený	rozpočet	DSO	Tišnovsko	na	

rok	2019.
11.	 Vzalo	na	vědomí	schválený	závěrečný	účet	DSO	Tišnov-

sko	za	rok	2018.
12.	 Vzalo	na	vědomí	schválený	střednědobý	výhled	rozpočtu	

SVK	Žďársko	na	roky	2019	-	2022.
13.	 Vzalo	na	vědomí	schválený	rozpočet	SVK	Žďársko	na	rok	

2019.
14.	 Vzalo	na	vědomí	schválený	závěrečný	účet	a	hospodaření	

SVK	Žďársko	za	rok	2018.

15.	 Vzalo	na	vědomí	schválený	střednědobý	výhled	rozpočtu	
Mikroregionu	Pernštejn	na	roky	2019	-	2021.

16.	 Vzalo	na	vědomí	schválený	rozpočet	Mikroregionu	Pern-
štejn	na	rok	2019.

17.	 Vzalo	na	vědomí	schválený	závěrečný	účet	Mikroregionu	
Pernštejn	za	rok	2018.

18.	 Vzalo	na	vědomí	rozpočtové	opatření	č.	4/2019.
19.	 Vzalo	na	vědomí	rozpočtové	opatření	č.	5/2019.
20.	 Vzalo	na	vědomí	zprávy	z	výborů	a	komisí.
21.	 Vyhovělo	námitce	Mgr.	Martina	Roda	ze	dne	19.	7.	2019.
22.	 Pověřilo	 starostu	 k	 úpravě	 jednacího	 řádu	 tak,	 aby	 bylo	

možné	ze	zasedání	zastupitelstva	pořizovat	audio	záznam.

Petr	Konečný

	 Každý	 rok	 se	na	 stránkách	Zpravodaje	objevuje	 článek	
o	přivítání	nových	občánků	Nedvědice.	Většinou	tuto	akci	připra-
vujeme	na	jaře	a	na	podzim.	Tentokrát	se	vítání	občánků	uskuteč-

nilo	8.	června	2019,	a	tak	se	dostává	až	do	tohoto	čísla	Zpravodaje.	
Od	jara	2018	se	tato	akce	koná	v	nové	obřadní	síni	v	historickém	
domě	č.	p.	32.	Scénář	byl	stejný	jako	v	minulých	letech.	Hudební	

doprovod	 zajistila	 děvčata	 z	Nedvě-
dického	pěveckého	sboru	Petry	Cvr-
kalové	Cvrčci.	Nové	občánky	a	jejich	
rodiče	a	příbuzné	přivítal	pan	staros-
ta.	 Než	 se	 rodiče	 podepsali	 do	 pa-
mětní	knihy,	tak	miminko	na	chvilku	
položili	do	obecní	kolébky.	Z	obřadní	
síně	 odcházely	maminky	 s	 kytičkou	
a	kromě	finanční	hotovosti	dostávali	
rodiče	pro	své	děťátko	ještě	něco	na	
památku.	Pozvánku	od	nás	 tentokrát	
obdržely	 tyto	 děti:	 	 Jakub	 Wágner,	
Lily	Darkwahová,	Matyáš	a	Dominik	
Veselí	 a	 Florián	Mokrý.	 Bohužel	 se	
dvojčátka	na	poslední	chvíli	nemohla	
dostavit,	tak	akce	byla	tentokrát	krat-
ší.	Už	se	ale	těšíme	na	další	miminka	
a	vše	připravujeme	na	říjen	letošního	
roku.	

Zdena	Kincová

Hasičská	zbrojnice	po	rekonstrukci	
Foto:	Tomáš	Přeslička

Foto:	Petra	Zbořilová

INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
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4

ODPADY A NAŠE OBEC

	 Třídění	odpadů	má	smysl!	Pro	někoho	fakt,	pro	někoho	
jen	opakované	heslo	a	pro	někoho	nesmyl,	kterým	nemá	potřebu	
se	zabývat.	Bohužel	nebo	spíše	bohudík	tříděním	odpadu	se	bude	
muset	 zabývat	 každý,	 kdo	 si	 nebude	 chtít	 v	 budoucnu	 připlatit.	
Směřování	 evropské	 i	 české	 legislativy	 je	 jasné.	Méně	používat	
primární	zdroje	a	více	jako	zdroje	používat	odpady,	které	jsou	nyní	
páleny	či	chcete-li	energeticky	využívány	anebo,	což	je	častější,	

bez	užitku	zahrnuty	do	země.
	 Do	 poslanecké	 sněmovny	 míří	 nový	 zákon	
o	odpadech,	který	se	snaží	o	odklon	využitelných	a	re-
cyklovatelných	odpadů	ze	skládek	směrem	k	recyklaci	
či	opětovnému	využití.	A	jak	 toho	dosáhnout?	Odpo-
věď	je	jasná.	Učinit	ze	skládkování	odpadů	tu	nejdražší	
možnost	nakládání	s	odpady.	Nyní	má	Česká	republika	
jeden	z	nejlevnějších	poplatků	za	skládkování	odpadů	
v	Evropě.	Za	námi	 je	snad	už	 jen	pár	států	východní	
Evropy,	proto	je	u	nás	většina	odpadů	zahrabávána	bez	
užitku	do	země.	A	upřímně	-	i	nejmodernější	a	nejza-
bezpečenější	 skládka	 představuje	 riziko	 pro	 budoucí	
generace,	 kterým	 se	 bude	 muset	 v	 budoucnu	 někdo	
zabývat.	Ale	zpět	k	novému	zákonu.	Ten se postup-
ným navyšováním základního poplatku za uložení 
odpadu z dnešních 500,- Kč/1 t na 1820,- Kč/1 t 
v roce 2029 bude snažit odklonit odpady ze skládek 
směrem k recyklaci. Pro běžného občana, který vy-
produkuje průměrně 200 kg směsného odpadu za 
rok, to znamená navýšení o 264 Kč/rok. Tyto vyšší 
náklady budou muset obce patrně promítnout do 
poplatku za odpady, který každoročně hradíte. Pro 
čtyřčlennou rodinu už jde o navýšení vyšší než 1000 
Kč za rok.
	 Tomuto	zvýšení	se	dá	vyhnout.	Ministerstvo	
životního	prostředí	do	zákona	zapracovalo	tzv.	„třídicí	
slevu“.	Co	to	je?	Obce,	které	budou	plnit	cíle	v	třídění	
odpadů,	 tedy	budou	mít	určité	procento	využitelných	
odpadů	 z	 celkového	 množství	 komunálních	 odpadů,	
budou	 mít	 slevu	 ze	 skládkovacího	 poplatku.	 Tedy	
v	podstatě	do	roku	2025	zůstanou	na	stávajících	500,-	
Kč/1	t	odpadu	a	maximálně	se	jim	poplatek	navýší	na	

800,-	Kč/1	t.	Tedy	obce	a	jejich	občané,	kteří	třídí,	nepocítí	žádnou	
velkou	změnu.
	 Nyní	je	tedy	na	občanech,	jak	se	k	dané	situaci	postaví.	
Zda	budou	dále	všechny	odpady	házet	do	jedné	popelnice	a	připla-
tí	si,	nebo	začnou	odpady	třídit,	chovat	se	ekologicky	a	žádná	vyšší	
finanční	zátěž	je	nečeká.	Možností	jak	zvýšit	míru	třídění	je	více.	
Je	jen	na	diskuzi	obce	a	občanů	jakému	systému	by	dali	přednost.	
Zda	zůstat	u	systému	svozu	tříděných	odpadů	ze	sběrných	hnízd	
nebo	zavést	jinou	formu	svozu,	např.	přímo	od	domu.	Tedy	každé	
domácnosti	by	se	od	domu	svážel	papír,	plast	i	bioodpad.	Třídění	
odpadů	je	pak	i	pro	občana	maximálně	pohodlné.	Tento	systém	už	
v	řadě	obcí	a	měst	funguje	a	plně	se	osvědčil.	
 Budoucnost je ale jasná, ať už obec zůstane u stávají-
cího systému či ho jakkoliv změní. Kdo netřídí, ten zaplatí!

Ing.	Matúš	Marek,
jednatel	a	ředitel	společnosti	KTS	EKOLOGIE	s.r.o.

Na co se můžete těšit : Program dne : 
 Více jak 40 prodejních stánků denně Výtvarné dílničky po celý den zdarma 
 Široká nabídka vánočních dekorací Představení základních  a mateřských škol 
 Domácí zabíjačka, udírna, rožeň 
 Teplé polévky, palačinky 

Taneční představení  
Pěvecká vystoupení  

 Pivní speciály, cukrárna, kavárna                         
 Domácí frgály, koláče, závin V neděli 1.12.2019 přijede parní vlak  
 Projížďky kočárem zdarma  
 Malování na obličej, dětský koutek  
 Předvádění řemesel 
 Svařák, punč, medovina, grog,  
 degustace pálenek z blízké palírny 

Profesionální foto koutek – vánoční foto na počkání 
vhodné ne jen jako památka ale i jako dárek, tisk 
ihned na místě 

 
 

Dobrovolné vstupné bude opět věnováno ZŠ a MŠ Nedvědice 
Venkovní trhy budou vybaveny tepelnými tělesy. Výrobky v dílničkách jsou zdarma. Každé dítě 

dostane dopis pro Ježíška – bude zde i Ježíškova schránka. Velký maxi betlém. Doprovodná 
hudba po celý den. Změna programu vyhrazena. 
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	 V	tomto	školním	roce	bylo	přihlášeno	a	zapsáno	do	ŠD	
80	dětí.	Jako	každý	rok	jsme	pracovali	podle	celoročního	plánu,	
který	vycházel	ze	ŠVP	ŠD.	Činnosti	byly	prováděny	s	ohledem	
na	věk,	možnosti	a	 schopnosti	dětí	 tak,	aby	nebyly	přetěžovány	
a	mohly	se	podílet	na	všech	aktivitách.	Dbali	jsme	především	na	
bezpečnost	a	ochranu	zdraví	dětí.
	 Na	začátku	roku	jsme	si	také	stanovili	pravidla	chování,	
povinnosti	a	práva	dětí,	vyzdobili	jsme	si	svá	oddělení	i	chodby,	
aby	se	nám	všem	v	družině	líbilo.
	 Celý	 školní	 rok	vždy	3.	 čtvrtek	v	měsíci	byl	vyhrazen	
pro	„netradiční	dny“.	Ne	všechny	děti	se	jich	účastnily,	ale	za	nej-
oblíbenější	uvedly	plyšákový,	pyžamový	a	brýlový.	Podzim	jsme	
zahájili	 výstavou	 v	 obřadní	 síni	 domu	 č.	 32,	 tradičně	 proběhlo	
pouštění	draků	na	fotbalovém	hřišti,	kde	děti	soutěžily,	komu	drak	

vylétne	 nejvý-
še.	 V	 říjnu	 byla	
naše	 pozornost	
a	 činnost	 zamě-
řena	 na	 výročí	
100	let	republiky	
(prezidenti,	 prá-
ce	 s	 mapou	 ČR,	
vědomostní	 sou-
těže…),	 vyrobili	
jsme	z	papíru	250	
vlajek,	 kterými	
jsme	 vyzdobili	
okna	školy.	Ve	2.	
oddělení	děti	slo-
žily	 velkou	 vlaj-
ku	 z	 plastových	
víček,	 které	 celý	
rok	 sbíráme	 pro	
Vojtíška	 z	 Olší.	
V	 listopadu	 si	ve	
3.	oddělení	připo-

mněli	130	let	KČT,	s	tím	související	turistické	značení,	pochody.	
V	„Indiánském	týdnu“	se	seznamovali	se	životem	indiánů	a	vyrá-
běli	totemy.
	 V	 adventním	 čase	 tradičně	 „naruší“	 klidnou	 atmosféru	
družiny	 návštěva	Mikuláše	 s	 čerty	 a	 anděly,	 kteří	 rozdávají	 dě-
tem	balíčky.	Novou	akcí	pro	nás	bylo	„Vánoční	tvoření“	s	Míšou	
Havířovou,	ze	kterého	si	děti	odnesly	krásné	dekorace.	Zde	také	
vznikla	myšlenka	na	spolupráci	se	spolkem	SkasaN.	Proto	 jsme	
se	 zúčastnili	 „I.	 vánočních	 trhů	 pod	 Pernštejnem“	 v	 sokolovně,	
kde	děti	ozdobily	vánoční	strom.	Na	stánku	jsme	prodávali	naše	
výrobky:	misky	pletené	z	pedigu,	zápichy	a	ozdoby	z	keramiky,	
výrobky	z	přírodnin	i	papíru.	
	 Vánoční	besídku	si	užíváme	vždy	celé	odpoledne,	kdy	si	
zazpíváme	u	 stromečku,	 rozbalujeme	dárky,	 pouštíme	 si	 koledy	
a	pochutnáváme	si	na	cukroví,	které	si	děti	donesou.
	 Začátkem	nového	roku	chodíme	na	Tři	krále	koledovat.	
Nejinak	tomu	bylo	i	letos,	kdy	jsme	prošli	školou,	navštívili	jsme	
paní	 ředitelku,	 paní	 učitelky	 z	 I.	 stupně,	 kuchařky	 a	 uklízečky.	
Nově	jsme	byli	na	úřadu	městyse	za	panem	starostou.	Po	hezkém	
přivítání	byly	děti	odměněny	sladkostmi,	z	čehož	měly	samozřej-
mě	radost.	Druhým	rokem	se	některé	děti	účastní	masopustního	
průvodu	s	centrem	FreedomArt,	který	si	také	užívají,	protože	pro-

cházka	v	maskách	je	úplně	jiný	zážitek.
	 Měsíc	 březen	 -	mimo	 jiné	 aktivity,	 jako	 byla	 návštěva	
místní	 knihovny,	 výroba	dárků	k	 zápisu	dětí	 do	1.	 třídy	 -	 patřil	
zdobení	vyfouknutých	vajíček	na	výzdobu	stromů	a	keřů	na	měs-
tečku	 před	 informačním	 centrem	 a	 cukrárnou.	 Děti	 je	 nadšeně	
nosily	 a	 barvily.	Vajíček	 bylo	 celkem	 neuvěřitelných	 600	 kusů.	
Hodně	nás	potěšilo,	když	se	lidé	pod	stromy	fotili	a	ocenili	naši	

práci.	Součástí	„I.	velikonočních	trhů	pod	Pernštejnem“	bylo	také	
vystoupení	13	dětí	s	pásmem	básniček	a	písní	k	přivítání	jara	a	vy-
nášení	Morany.	Tu	jsme	nakonec	utopili	v	řece	a	doufali,	že	jaro	
konečně	 přijde.	 Protože	 ten	 den	 počasí	 nebylo	 nejlepší,	 dostaly	
účinkující	děti	místo	zmrzliny	horkou	čokoládu	se	šlehačkou.
	 Všechny	děti,	co	barvily	vajíčka,	si	mohly	zadovádět	na	
skákacích	hradech	připravených	u	 fotbalového	hřiště	na	večerní	
pálení	čarodějnic.	Obě	 tyto	akce	byly	ve	 spolupráci	 se	 spolkem	
SkasaN.
	 Ani	ve	družině	nemohl	chybět	„Rej	čarodějnic“,	kde	malí	
čarodějové	a	čarodějnice	plnili	různé	úkoly	a	zdolávali	jednodu-
ché	překážky.	Po	skončení	soutěží	na	ně	čekal	ve	školní	 jídelně	
párek	v	rohlíku	a	potom	spokojeně	odcházeli	domů.
	 Také	 sportovní	odpoledne	nebylo	 špatné.	Konalo	 se	na	
školním	hřišti,	 kde	děti	 zkoušely	výdrž	ve	 skoku	přes	 švihadlo,	
točení	 obručí	 a	 driblování	 basketbalovým	 míčem.	 Některé	 děti	
překonaly	své	síly	a	umístily	se	na	pěkném	místě.	Byly	odměněny	
diplomy	a	malými	dárky.	Den	dětí	jsme	oslavili	návštěvou	cukrár-
ny	a	zmrzlinou	a	také	kresbou	obrázků	křídami	na	školním	dvoře.
	 Celý	školní	rok	jsme	končili	„Cestou	za	pokladem“,	která	
nás	dovedla	do	Černvíru	na	dětské	hřiště.	Opečené	párky	a	zmrzli-
na	na	zpáteční	cestu	přišly	vhod.
	 Práce	dětí	bývá	odměněna	diplomem	a	drobnými	dárky	
vždy	na	konci	I.	pololetí	a	v	závěru	školního	roku.	Jde	o	děti,	které	
se	zapojují	s	chutí	do	všech	činností	a	aktivně	pomáhají.
Na	jaře	tohoto	roku	byl	také	do	3.	oddělení	zakoupen	nový	náby-
tek	a	židličky.
	 Na	závěr	bychom	chtěli	moc	poděkovat	všem	 rodičům	
i	ostatním	za	pomoc	a	sponzorské	dary.

Za	vychovatelky	školní	družiny	Eva	Zemanová	

OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM 2018/19 VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Foto:	Jana	Dvořáčková

Foto:	Jana	Dvořáčková
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	 Co	 se	 dělo	 v	 MŠ	 v	 druhém	 pololetí	 školního	 roku	
2018/2019.
• V	únoru	jsme	pořádali	karneval.	MŠ	se	proměnila	ve	školku	

pohádkových	bytostí	a	oblíbených	hrdinů.
• V	březnu	starší	děti	 jely	vlakem	do	Tišnova,	kde	navštívily	

v	rámci	prevence	onemocnění	dýchacích	cest	solnou	jeskyni.	
V	měsíci	dubnu	nás	navštívilo	divadlo	„Úsměv”	s	pohádkou	
„Tři	čuníci”.

• S	Míšou	 Řádkovou	 jsme	 uspořádali	 „Velikonoční	 tvoření”,	
děti	vyráběly	kuřátka,	velikonoční	vejce,	ozdoby,	které	si	od-
nášely	domů.

• Také	předškoláci	navštívili	„Velikonoce	v	Edenu”,	kde	si	vy-
zkoušeli	výrobu	“Moreny”,	pletení	pomlázky,	poznávali	zvy-
ky	a	tradice	našich	předků.

• Od	dubna	naši	předškoláci	jezdili	na	plavání	do	bazénu	v	No-
vém	Městě	na	Moravě.	Stali	se	zdatnými	plavci	a	obdrželi	za	
svoje	dovednosti	diplom.

• Na	konci	dubna	se	děti	proměnily	v	čaroděje	a	čarodějnice.	
Na	školní	zahradě	si	zasoutěžily	-	přikládaly	míčky	do	pece,	
létaly	na	koštěti,	prolézaly	strašidelným	tunelem,	proplétaly	
se	pavučinou,	vytahovaly	brouky	ze	záhadných	plechovek.	Za	
jejich	odvahu	je	čekala	sladká	odměna.

• V	květnu	se	uskutečnilo	tvoření	s	paní	Matouškovou,	kde	děti	
vyráběly	dárky	pro	svoje	maminky.	V	tomto	měsíci	jsme	také	
jeli	na	výlet	do	ZOO	Jihlava	za	zvířátky.

• Děti	vystupovaly	na	taneční	soutěži	„Mini	žáčci”,	kde	obsa-
dily	II.	místo.

• Starší	děti	si	vyšláply	na	hrad	Pernštejn,	seznámily	se	s	hrad-
ními	pověstmi	a	zahrály	si	hru	„Korálky	komorné	Elišky”.

• Zúčastnili	 jsme	 se	 „Dne	dětí”,	 který	 pro	 nás	 u	 rybníka	 při-
pravili	 žáci	 9.	 třídy	ZŠ.	Děti	 si	 procvičily	 svoje	 schopnosti	
v	různých	soutěžích,	celý	program	byl	zakončen	diskotékou.

• V	červnu	jsme	se	staršími	dětmi	navštívili	Galerii	v	Tišnově,	
která	pořádala	edukační	program	„Boom,	Grrr,	Bang,	A	vše	se	
hýbe!?”.	Děti	si	prohlédly	komiksy,	ilustrace	a	měly	možnost	
si	vytvořit	své	vlastní.

• Mladší	děti	 navštívily	v	Drásově	zahradní	 železnici,	 kde	 se	
společně	projely	vláčkem.

• Na	konci	června	se	předškoláci	 loučili	 s	paní	učitelkami	na	
„Večerních	 hrách”.	 Hledali	 poklad,	 zdolávali	 překážkovou	
dráhu,	 hráli	 vodní	 soutěže	 a	 tajuplné	 hry.	 Na	 závěr	 zvládli	

i	stezku	odvahy.
• Za	 přítomnosti	 paní	 ředitelky	 a	 místostarostky	 úřadu	 měs-

tyse	 jsme	 na	 školní	 zahradě	 uspořádali	 „šerpování“	 našich	
předškoláků.	Děti	předvedly	krátký	program	na	rozloučenou	
s	MŠ.

• Školní	rok	jsme	zakončili	v	pátek	5.	7.	2019	vystoupením	dětí	
u	rybníka	na	„Slavnostech	Pernštejnského	panství”.

Pavla	Pilátová,	Alena	Štouračová

VZPOMÍNKA NA AKCE V MŠ

PODĚKOVÁNÍ RODIČŮM

	 Chtěli	bychom	poděkovat	všem	rodičům,	kteří	se	v	loň-
ském	 školním	 roce	 zapojili	 do	 dění	 v	 naší	 škole.	 Připravovali	
exkurze,	učili	zdravovědu,	pomohli	s	obnovou	bylinkové	zahrád-
ky…	Doufáme,	že	i	letos	budeme	mít	možnost	spolupracovat	se	
šikovnými	rodiči	i	prarodiči,	kteří	by	nám	třeba	besedou	o	zajíma-
vém	koníčku	nebo	práci	zpestřili	a	doplnili	výuku.

						 Vaši	aktivitu	vítáme!
Eva	Šimečková	–	ředitelka	školy

Čarodějnice
Foto:	Iva	Sýsová

Bylinková	zahrádka	–	výsledek	spolupráce	školy	a	rodičů
Foto:	Blanka	Dvořáková

Karneval
Foto:	Pavla	Pilátová
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SLAVNOSTI S NOVÝM POŘADATELSTVÍM

	 Když	na	podzim	loňského	roku	proběhly	komunální	vol-
by,	po	kterých	se	změnilo	celé	vedení	městyse	Nedvědice,	zača-
ly	se	objevovat	otázky:	„Proběhnou	vůbec	v	roce	2019	Slavnosti	
Pernštejnského	panství?	A	pokud	ano,	jaké	budou?“
	 Ukázalo	se,	že	tyto	otázky	byly	zcela	liché.	Ze	Slavností	

Pernštejnského	panství	se	stal	za	předchozích	18	ročníků	již	tako-
vý	fenomén,	kdy	už	tolik	nezáleží	na	tom,	kdo	je	připravuje,	neboť	
je	již	těžké	vymyslet	něco	nového,	Šlo	vždy	o	soubor	akcí	v	centru	
panství	na	hradě	Pernštejně	a	v	Nedvědici,	ale	také	v	Doubravníku	
a	v	přilehlých	obcích,	které	se	vzájemně	doplňovaly,	ale	přitom	
zvýrazňovaly	specifika	 jednotlivých	míst.	A	 tak	nás	menší	obce	
dovedly	ke	svým	především	sakrálním	památkám,	jako	jsou	kos-
telíky	a	kaple.	Ve	větších	centrech	pak	už	byl	i	samostatný	kulturní	
program.	Záleželo	vždy	pouze	na	financích	a	ochotě	pořádajících	
udělat	něco	pro	své	spoluobčany.	A	tak	tomu	bylo	i	letos	ve	dnech	
4.	-	7.	7.	2019.

	 Hrad	Pernštejn	 zůstal	 pochopitelně	věrný	 svému	histo-
rickému	zaměření.	Na	jednotlivých	hradních	nádvořích	jednotlivá	
šermířská	představení	střídala	velká	střelba,	veselé	vyprávění	na	
neveselé	téma	a	ukázky	práce	kata	Drobka,	potom	vystoupení	krá-
lovského	sokolníka	 J.	Pelíška	 s	ukázkami	 lovu	dravým	ptákem.	
Oko	návštěvníka	spočinulo	na	krásných	koních	s	ještě	krásnějšími	
dámami	 v	 jejich	 sedlech.	Rytířskému	 jezdeckému	 turnaji,	 který	
byl	 dle	 vyjádření	 diváků	 jeden	 z	 nejlepších	 v	 celé	 historii	 SPP,	

předcházela	vzletná	praporová	show.	To	vše	v	provedení	soubo-
rů	Flamberg,	Štvanci,	TVRZ,	Monadria	a	Baštýři.	Po	celou	dobu	
probíhal	na	hradních	nádvořích	historický	jarmark,	předvádění	ře-
mesel	a	stylového	oblečení.
	 Celková	účast	6.300	návštěvníků	sice	byla	malinko	nižší	
než	v	předchozích	letech,	byla	však	ideální	proto,	aby	zaručovala,	
že	všechno	proběhlo	v	klidu	a	pohodě	a	návštěvníci	odjížděli	do	
svých	domovů	spokojeni.
	 V	samotné	Nedvědici	jedním	z	vrcholů	SPP	bylo	již	je-
jich	zahájení,	a	to	vernisáží	výstavy	Stanislava	Bělíka	v	prosto-
rách	radnice.	Výstava	se	uskutečnila	s	použitím	obrazů,	které	na	
ni	zapůjčili	občané	Nedvědice,	Doubravníka	a	okolí.	Sešlo	se	více	
než	70	obrazů,	které	už	ani	nebylo	možné	umístit	do	výstavní	sítě,	
proto	i	příjem	dalších	byl	zastaven.	Vernisáže	se	zúčastnil	i	sám	

Mistr	Bělík	v	úžasné	fyzické	kondici,	takže	by	nikdo	nehádal,	že	
letos	na	podzim	oslaví	100.	narozeniny.	Před	deseti	 léty	u	příle-
žitosti	jeho	90.	narozenin	jsem	psal	ve	Zpravodaji,	že	si	již	nyní	
zamlouváme	 termín	 výstavy	 k	 100.	 výročí	 jeho	 narození.	 Jsem	
velmi	rád,	že	k	výstavě	při	této	příležitosti	opravdu	mohlo	dojít.	
Samotná	výstava	měla	velký	úspěch	a	sám	pan	Bělík	se	možná	
divil,	kolik	jeho	krásných	obrazů	se	v	domácnostech	občanů	na-
chází.
	 K	dalším	výstavám	potom	patřila	 tradiční	 výstav	obra-
zů	 Přemysla	 Povondry,	 tentokrát	 v	 poněkud	 stísněných	 prosto-
rách	nové	obřadní	síně	v	domě	č.p.	32,	a	 také	soutěžní	výstava	 

SPP	–	koncert	BUTY
Foto:	Antonín	Špaček

SPP	–	příjezd	historického	vlaku
Foto:	Antonín	Špaček

SPP	–	příjezd	Viléma	z	Pernštejna
Foto:	Antonín	Špaček

SPP	-	historický	vlak	Bardotka
Foto:	Antonín	Špaček	
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fotografií	v	průjezdu	tohoto	domu,	ze	které	nakonec	vyšel	vítězně	
snímek	Hrad	Pernštejn	autora	Stanislava	Krejčího.	Více	o	výsta-
vách	v	samostatném	článku.

	 Ke	zpestření	letošních	Slavností	přispělo	i	více	sportov-
ních	akcí,	ať	už	to	byl	nohejbalový	turnaj,	cyklotrasa	okolím	Ned-
vědice	nebo	jízda	zručnosti	na	kole.
	 Centrem	Slavností	v	samotné	Nedvědici	se	opět	stal	areál	
u	rybníka,	kde	se	soustředily	hlavní	akce.	Dopolední	dětský	pro-
gram	byl	tentokrát	zajišťován	„z	vlastních	zdrojů“,	neboť	probí-
hal	v	režii	místní	ZŠ	a	MŠ,	MŠ	Doubravník	a	spolků	Borověnka,	
Cvrčci	 a	 SkasaN.	 Tradiční	 byl	 sobotní	 příjezd	 pana	 Viléma	 II.	
z	Pernštejna,	který	pozdravil	své	poddané	a	pozval	je	k	rytířskému	

klání	na	svůj	hrad	Pernštejn.	Hold	mu	přitom	vzdali	praporečníci	
reprezentující	jednotlivé	podřízené	obce.	Odměnou	za	pozvání	na	
hrad	mu	kromě	provolání	slávy	ze	strany	poddaných	byla	i	láhev	
lahodného	moku	z	rukou	starosty	městyse	Nedvědice.
	 V	jednotlivých	odpoledních	programech	potom	vystupo-
valy	různé	soubory	a	skupiny,	z	nichž	největší	ohlas	sklidila	v	pá-
tek	odpoledne	skupina	BUTY	a	večer	Queenie	–	 tip	 top	revival	
Queen,	v	sobotu	večer	potom	před	zaplněným	areálem	u	rybníka	
skupina	Mňága	a	Žďorp.	Sobotním	vyvrcholením	potom	byl	nád-
herný	slavnostní	ohňostroj	nad	hladinou	rybníka.	V	neděli	odpo-
ledne	program	gradoval	vystoupením	skupiny	Fleret	se	Zuzanou	
Šulákovou,	kdy	si	jejich	písně	zazpívali	mladí	i	staří.	Program	za-
končil	Blue	Cimbal	s	rozsahem	písní	od	Stinga	a	po	To	tu	Helpu.
	 Že	v	organizování	Slavností	dochází	ke	změně	a	nastu-
puje	mladší	generace,	o	tom	svědčí	i	střídání	na	postu	moderátora,	
kdy	„Micka“	Jaromíra	Mitáše	postupně	začal	nahrazovat	mladý	

Vojta	Dinga.
	 Ne	 všechno	 se	 však	 povedlo	 tak,	 jak	 by	mělo.	Obrov-
ským	zklamáním	byl	příjezd	historického	vlaku,	kdy	stejně	jako	
loni	místo	parní	lokomotivy	přijela	z	důvodu	údajného	nebezpečí	
požáru	pouze	dieselová	lokomotiva	Bardotka.	Sice	svými	lepými	
tvary	možná	některým	mužským	návštěvníkům	i	cestujícím	při-
pomněla	kdysi	oblíbenou	herečku,	ale	to	je	pouze	slabá	náplast	–	
parní	mašinka	je	parní	mašinka.	Nedokážu	pochopit,	jak	je	možné,	
že	 dříve	 i	 v	 dobách	 největšího	 sucha	 projížděla	 přes	Nedvědici	
parní	lokomotiva	několikrát	denně.	Ještě	štěstí,	že	počátkem	mi-
nulého	století,	kdy	se	k	nám	stavěla	železnice,	neseděli	na	svých	
místech	 podobní	 byrokraté	 jako	 nyní,	 jinak	 bychom	 snad	 ještě	
v	Nedvědici	železnici	neměli,	nebo	v	lepším	případě	by	nás	vozila	
„koňka“,	neboť	kůň	nezapálí.
	 V	letošním	roce	naopak	
sklidil	úspěch	„náš	vláček“,	kte-
rý	odvážel	zájemce	z	Nedvědice	
přes	parkoviště	na	hrad	Pernštejn	
a	zpět.	Pro	osoby	méně	pohybli-
vé,	 ale	 především	 pro	 děti	 byla	
jízda	vláčkem	velmi	atraktivní.
	 K	 ne	 úplně	 šťastným	
rozhodnutím	 patřilo	 vytěsnění	
některých	akcí	s	výjimkou	výsta-
vy	 žáků	 z	 prostor	 základní	 ško-
ly.	 Sice	 nedvědická	 sokolovna	
je	 po	 rekonstrukci	 přepychové	
zařízení,	 ale	 pro	 účely	 Slavnos-
tí	 tak	 trochu	 mimo	 oblast	 dění.	
Návštěvníci	 tak	 postrádali	 např.	
tradiční	velmi	oblíbenou	včelař-
skou	výstavu.
	 Jako	diskutabilní	se	také	jevila	výše	některého	vstupného.	
Přece	jenom	dát	300,-	Kč	za	programy	po	13.	hodině	mohlo	pro	
někoho	znamenat	značnou	„pálku“.	Naproti	tomu	velmi	sympatic-
ky	působilo	předplatné	pro	dospělé	ve	výši	400,-	Kč	na	všechny	
dny	Slavností,	nejdříve	zcela	nelogicky	prodávané	pouze	do	21.	
6.,	teprve	potom	se,	naštěstí,	doba	prodeje	rozšířila.	Myslím,	že	je	
určitě	lepší	např.	i	pro	prodejce	občerstvení	v	rámci	areálu,	když	
si	někdo	tuto	permanentku	zakoupí	třeba	i	v	první	den	Slavností	
a	pak	se	každý	den	zúčastní,	než	by	zvažoval	vydat	jednorázově	
300,-	Kč	za	pouhé	jedno	odpoledne	a	večer	a	po	zbytek	Slavností	
by	seděl	doma	nebo	poslouchal	za	plotem.
	 Pořadatelé	by	také	možná	měli	zvážit,	zda	čtyři	dny	Slav-
ností	nejsou	moc,	a	vrátit	se	příští	rok	k	osvědčeným	třem	dnům.	
Velmi	 by	 to	 ocenili	minimálně	 občané	 bydlící	 v	 těsné	 blízkosti	

SPP	–	souboj	rytířů
Foto:	Antonín	Špaček

SPP	–	starosta	předává	dar	Vilému	z	Pernštejna
Foto:	Antonín	Špaček

SPP	–	velká	střelba	z	děl	na	Pernštejně
Foto:	Antonín	Špaček	ml.

SPP	–	královský	sokolník	
na	Pernštejně
Foto:	Antonín	Špaček	ml.	
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VÝSTAVY

	 Nabídka	 uměleckých	 výstav	 letošních	 Slavností	
Pernštejnského	panství	byla	opravdu	rozmanitá.

	 Už	tradičním	účastníkem	je	malíř a ilustrátor Přemysl 
Povondra,	rodák	z	Tišnova,	nyní	žijící	a	tvořící	v	Kladně.	Stal	se	
prvním	umělcem,	který	předvedl	výběr	ze	své	 tvorby	v	obřadní	
síni	historického	domu	č.	32	na	Městečku.	Výstavu	při	slavnostní	
vernisáži	zahájil	p.	starosta	Petr	Konečný,	vystoupil	Nedvědický	
pěvecký	 sbor	 Petry	 Cvrkalové	 -	 Cvrčci.	 Mistr	 Povondra	
připomněl	dlouholetou	spolupráci	s	tímto	souborem,	pro	nějž	píše	
texty	písní.	Chceme	poděkovat	panu	Pavlu	Trčkovi	za	spolupráci	
a	pomoc	při	 instalaci	výstavy.	 	Pozornost	přitahovaly	 i	obrázky	
vnuka	Mistra	Povondry,	stejně	jako	dětské	knihy,	které	doplňuje	
kouzelnými	ilustracemi.	Mezi	návštěvníky	výstavy	byli	malířovi	
přátelé,	tradiční	obdivovatelé	i	noví	zájemci.

	 Novinkou	letošní	kulturní	nabídky	SPP	byla	akce	Vyfoť, 
vystav, vyhraj! – 1. ročník výstavy amatérských fotografií 

v	průjezdu	historického	domu	č.	32.		Chtěli	jsme	dát	prostor	všem,	
kteří	rádi	a	mnohdy	velmi	kvalitně	fotografují	a	ve	svém	archivu	
mají	nevšední	či	pozoruhodné	momentky,	o	něž	by	se	rádi	podělili	
s	 ostatními.	 Naše	 očekávání	 se	 naplnilo.	 Na	 výzvu	 v	 teletextu	
zareagovali	24 vystavovatelé, poslali 71 fotografií	s	nejrůznějšími	
motivy.	 Právě	 proto	 vznikla	 pestrá	 mozaika	 skládající	 osobitý	
pohled	na	svět	kolem	nás.	Oživením	byla	příležitost	hlasovat	po	
dobu	 výstavy	 o	 nejlepší	 snímek,	 což	 využilo	 184	 návštěvníků.	
Vítězem,	 který	 převzal	 symbolickou	 cenu	 od	 starosty	 městyse	 
p.	Petra	Konečného	v	neděli	7.	7.	2019	v	areálu	u	rybníka,	se	stal	
p.	Stanislav	Krejčí,	jehož	fotografie	č.	18	Hrad	Pernštejn	získala	
19	hlasů.	Na	2.	místě	s	18	hlasy	skončila	fotografie	č.	67	Lamy	–	
autorka	Marie	Kaňová,	3.	místo	obsadila	fotografie	č.	14	–	Dolní	
Čepí	v	zimě	od	paní	Dany	Večeřové	(9	hlasů).	Upřímně	děkujeme	
všem	 vystavujícím	 fotografům,	 těšíme	 se	 na	 příští	 ročník.	
Poděkování	 patří	 paní	 Petře	 Zbořilové,	 pracovnici	 TIC,	 která	
celou	přípravu	i	realizaci	výstavy	zvládla	bezchybně.

	 Speciální	 příchuť	 měla	 výstava	 v	 zasedací	 místnosti	
nedvědické	 radnice.	 Obdivuhodné	 životní	 výročí	 -	 100. 
narozeniny doubravnického rodáka malíře Stanislava Bělíka,	
byly	jasným	impulzem	uspořádat	výstavu	jeho	obrazů	právě	letos	
v	rámci	SPP.	Výjimečnost	spočívala	v	tom,	že	Mistrovy obrazy 
jste tentokrát zapůjčili vy,	 ochotní	 lidé	 z	 Nedvědice	 a	 okolí.	
Počáteční	obavy,	zda	vůbec	poskládáme	soubor	k	vystavování,	se	
záhy	ukázaly	jako	naprosto	zbytečné.	Od 32 dárců jsme získali 
73 obrazů.	Byla	cítit	radost	i	hrdost	u	všech,	kteří	přinášeli	svoje	
obrazy	na	radnici,	aby	je	nabídli	a	zároveň	se	podíleli	na	výjimečné	
události,	jež	měla	nejvíce	potěšit	samotného	autora.	Přestože	nás	
omezené	prostory	výstavní	místnosti	dost	limitovaly,	snažili	jsme	
se	nabídnout	průřez	Mistrovy	tvorby.	(Poděkování	za	spolupráci	
a	 pomoc	 při	 realizaci	 p.	 Jiřímu	 Šmídovi	 a	 dalším.)	 Vystaveno	
bylo	55	obrazů,	nejstarší	z	roku	1954.	Úvodní	slovo	při	vernisáži	
přednesl	 RNDr.	 Ivan	Koláčný,	 přesně	 a	 citlivě	 vystihl	 podstatu	
síly	 a	 přirozenosti	 Bělíkových	 obrazů.	 Příjemnou	 atmosféru	

Vernisáž	výstavy	Stanislava	Bělíka
Foto:	Antonín	Špaček

Stanislav	Bělík
Foto:	Antonín	Špaček

Výstava	obrazů	Přemysla	Povondry
Foto:	Antonín	Špaček

rybníka.
	 Přes	některé	uvedené	drobné	nedostatky	pokračovaly	le-
tošní	Slavnosti	 v	 kvalitě	 předešlých	 let.	Účast	 návštěvníků	 byla	
velmi	dobrá,	a	to	zvláště	v	sobotu	večer	a	v	neděli	odpoledne.	Ke	
zdaru	přispělo	i	letošní	zcela	netradiční	počasí,	kdy	nebylo	velké	
vedro	a	po	celou	dobu	ani	nekáplo	a	„kápnutí“	ani	nehrozilo.	Vě-
řím,	že	i	letošní	Slavnosti	Pernštejnského	panství	se	návštěvníkům	

líbily,	lidé	zhlédli	kvalitní	vystoupení,	ale	také	využili	příležitost	
k	setkávání	s	rodinou,	známými,	a	pokud	to	hlasitost	produkcí	do-
volovala,	i	k	vzájemnému	popovídání.	Děkuji	za	nás	návštěvníky	
všem	pořadatelům	a	prosím	–	vydržte	i	nadále.	Přeji	úspěšné	Slav-
nosti	Pernštejnského	panství	2020.

Antonín	Špaček
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			 Doba	už	je	 taková…někdy	máme	pocit,	že	vidíme	více	
špatných	 a	 negativních	 věcí	 kolem	 sebe.	 Ráda	 bych	 zde	 přesto	
uvedla	jednu	výjimku.
				 Letošní	Slavnosti	Pernštejnského	panství	můžeme	hod-
notit	z	mnoha	hledisek	za	pomoci	jednoduchých	přídavných	jmen	
dobré/špatné:	kapely,	počasí,	doprovodný	program,	výše	vstupné-
ho	a	zavedení	permanentek,	občerstvení	atd.	Každý	z	nás	je	jedi-
nečný	a	bude	mít	jistě	svůj	názor	na	to,	jak	si	„to“	užil.	Co	ale	vní-
mám	obzvlášť	pozitivně	je,	jak	se	do	organizace	Slavností	zapojila	
širší	veřejnost.	
			 Jako	 jeden	 z	 pořadatelů	 letošních	 Slavností	 jsem	 stála	
před	úkolem,	jak	celou	akci	zorganizovat.	Informací	a	zkušeností	

z	předešlých	ročníků	jsme	měli	k	dispozici	málo,	a	proto	jsme	za-
čínali	tzv.	„od	začátku“.	Jednu	myšlenku	jsem	přesto	měla	–	chtěla	
jsem,	aby	se	do	Slavností	zapojila	větší	skupina	lidí	a	co	nejvíce	
místních	organizací	a	spolků.	Ne	vždy	se	všechno	povedlo	podle	
vysněných	představ	(tak	už	to	v	životě	bývá),	přesto	mám	pocit,	že	
moje	původní	myšlenka	nebyla	bez	odezvy.

			 Tak	mi	dovolte	na	tomto	místě	poděkovat	všem,	kdo	se	
na	 Slavnostech	 Pernštejnského	 panství	 podíleli	 nebo	 zvažova-
li	svoji	účast,	ale	z	nějakých	důvodů	to	nevyšlo.	Velice	si	vážím	
toho,	 jak	 se	zapojily	místní	 spolky	–	rybáři, zahrádkáři, hasi-
či z Nedvědice a Pernštejna, fotbalisti, turisti, Svaz invalidů, 
SkasaN a v neposlední řadě Freedom,	ať	už	pomohli	při	přípra-
vě	prezentací,	vybírání	vstupného	nebo	hlídání	areálu	u	rybníka.	
Určitě	si	nejen	moji	úctu	a	respekt	získali	žáci a učitelé ZŠ a MŠ 
Nedvědice,	 kteří	 tentokráte	 sami	 připravili	 skvělé	 vystoupení	
na	celé	páteční	dopoledne!	Své	díky	 směřuji	 i	 k	MŠ Doubrav-
ník a souboru Borověnka,	kteří	 společně	se	Cvrčky	 roztančili	
a	pobavili	všechny,	kdo	v	sobotu	dopoledne	zavítal	„k	rybníku“.	
Obrovské	díky	míří	mezi občany,	kteří	zapůjčili	 své	obrazy	na	
výstavu	pana	Bělíka,	a	přispěli	tím	k		mimořádné	kulturní	události	
s	 přesahem	Slavností.	Děkuji	 rovněž	 všem	 vystavovatelům	 (ke	
kterým	se	letos	rovněž	připojila	škola),	prodejcům občerstvení 
a stánkařům,	 kteří	dotvořili	 kolorit	Slavností.	Děkujeme	všem	
sponzorům	–	těm,	co	přispěli	více	i	méně	–	moc	si	ceníme	toho,	

že	letos	rozšířily	řady	sponzorů	i	místní	podnikatelé	a	provozo-
vatelé	 restauračních	 zařízení.	 Děkujeme	 za	 skvělou	 spolupráci	
Cukrárně Milena, Restauraci „U Medvěda“, Restauraci „Pod 
Pernštejnem“, Pizzerii 16 a Bistru „U Ježků“,	kteří	zajišťovali	
občerstvení	pro	účinkující.	Profesionální	a	zábavní	byli	letos	oba	
moderátoři.	Kluci,	bylo	to	super!	Opravdu	velmi	mi	dovolte	po-
děkovat	mým	drahým	kolegům z kulturní komise a zaměstnan-
cům úřadu městyse Nedvědice.	Jste	skvělí!
			 Na	závěr	jsem	si	schovala	poděkování	pro	všechny,	kteří	
pomáhali	všemi	silami,	jak	jen	mohli,	s	organizací	Slavností	a	ne-
našli	se	v	předchozím	odstavci.	Díky všem!	Myslím	si,	že	nastává	
doba,	kdy	se	Slavnosti	a	jejich	organizace	stane	společným	dílem	
široké	veřejnosti.	Snad	je	to	tak	pro	většinu	z	nás	dobře.	

Mgr.	Ilona	Lukášková,	místostarostka

obohatilo	hudební	vystoupení	sourozenců	M.,	A.	a	E.	Křenkových	
z	Prosetína.		Nejúžasnější	byly	okamžiky,	kdy	pan	Bělík	procházel	
mezi	 svými	 obrazy	 v	 doprovodu	 jejich	 majitelů	 a	 s	 úsměvem,	
tolik	příznačným	pro	jeho	tvář,	diskutoval,	doplňoval,	upřesňoval	
a	naslouchal	příběhům	spojeným	s	cestou	obrazu	z	jeho	ateliéru	
do	 rukou	konkrétního	člověka	 či	 rodiny.	 	Obrazy	Mistra	Bělíka	
mají	 dar	 „promlouvat“	 k	 divákům,	 navodit	 důvěrný	 vztah	 se	
zobrazeným	 motivem.	 Vyplývá	 to	 též	 ze	 záznamů	 v	 návštěvní	
knize	od	místních	i	přespolních,	kteří	obrazy	zhlédli	poprvé.	Snad	

můžeme	prozradit,	že	pan	Bělík	se	na	výstavu	vrátil	ještě	jednou,	
v	doprovodu	svých	dětí	a	vnoučat.	Tentokrát	byl	on	sám	průvodcem,	
vzpomínal	a	vyprávěl.	Zhlédl	i	obrazy	z	depozitáře,	které	nemohly	
být	z	prostorových	důvodů	prezentovány.	Připomněl	si	svá	bohatá	
tvůrčí	 léta…Vaší	 zásluhou,	 vážení	 spoluobčané,	 jsme	 věnovali	
Mistru	Bělíkovi	nezapomenutelný	narozeninový	dar.

za	kulturní	komisi	Libuše	Císařová

PODĚKOVÁNÍ

SPP	–	podvečer	v	areálu	u	rybníka
Foto:	Antonín	Špaček

SPP	-	FLERET	a	Zuzana	Šuláková
Foto:	Antonín	Špaček

SPP	–	BLUE	CIMBAL
Foto:	Antonín	Špaček
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	 V	tomto	čísle	Zpravodaje	přinášíme	třetí	pokračování	vý-
kladu	pomístních	jmen	užívaných	v	Nedvědici	a	nejbližším	okolí.	
Po	Salajně	a	Valše	je	to	Singulární	skála	ve	Žlebě,	která	je	mno-
ha	našim	čtenářům	známá	pod	názvem	Rozsýpavá	skála,	Rulová	
skála	či	Obecní	lom.	Najdeme	ji	za	velkým	mramorovým	lomem	
na	levém	břehu	Žlebského	potoka	na	pravé	straně	lesní	cesty	do	
Žlebu.
	 Jaká	 je	 historie	 vzniku	 tohoto	 pomístního	 názvu?	Vel-
ký	 slovník	 cizích	 slov	 uvádí	 ke	 slovu	 „singulární“-	 jednotlivý;	
zvláštní;	majetek	vzniklý	z	obecního	nebo	vrchnostenského	statku	
a	užívaný	skupinou	oprávněných	držitelů	v	obci¹.	 	V	Nedvědici	
se	stejně	jako	v	celém	rakouském	mocnářství	začíná	řešit	obecní	
majetek	 po	 revolučních	 událostech	 ve	Vídni	 v	 roce	 1848,	 které	
přinesly	veliké	změny	ve	státní	správě.	Tehdy	byla	postupně	vrch-
nostenská	 správa	 nahrazena	 obecními	 správami	 a	 zanikla	 pan-
ství.	Majitel	zdejšího	panství	Wladimír	hrabě	Mittrowský	(1814	
-	1899)	přistupoval	k	velkým	novotám	státní	a	územní	správy	re-
zervovaně,	ale	respektoval	rozhodnutí	parlamentu.	

	 V	Nedvědici	postupovaly	změny	od	roku	1848	stejně	jako	
v	ostatních	moravských	obcích.	Kronikář	-	učitel	Josef	Skoumal	-	
podle	dokumentů	z	archivu,	který	ještě	v	roce	1934	byl	na	radnici	
kompletní,	mimo	jiné	píše:	„Dne	30.	prosince	1848	se	sešli	na	rad-
nici²	usedlíci,	kteří	byli	pro	vždycky	na	obecní	statky	oprávněni	
a	jednomyslně	se	usnesli,	aby	obecní	lesy,	pole,	louky	a	pastviska	
se	mezi	ně	rozdělily	tím	způsobem,	že	se	všechny	usedlosti	podle	
velikosti	své	výměry	zařadí	do	tří	tříd	a	usedlosti	III.	třídy	obdrží	
po	jednom	podílu,	usedlosti	II.	třídy	po	dvou	podílech	a	usedlosti	
I.	třídy	po	třech	podílech.
Do	I.	třídy	byly	zařazeny	usedlosti	domovních	čísel	26,	27,	28,	29,	
30,	32,	33,	34,	35,	41,	42,	43,	49,	50,	51,	52	a	58.
Do	II.	třídy	domovní	čísla	2,	11,	15,	24,	31,	36,	37,	38,	39	a	40.
Do	III.	třídy	domovní	čísla	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	14,	17	a	54.
Přitom	se	uvolili	platit	z	nabytých	pozemků	státní	daně	a	obec-
ní	přirážky.	Spolupřítomným	20	domkařům	bylo	ustanoveno	dáti	
dobrovolně	a	beze	všeho	přinucení	každému	1	míru	pole	a	½	míry	
lesa,	celkem	30	měr	pozemků.	
Domkařům	patřila	tato	domovní	čísla:	1,	12,	13,	16,	21,	55,	56,	83,	
84,	85,	86,	89,	92,	93,	94,	95,	97,	98,	99,	100.	
Nepatřily	k	tomu	domky	bývalé	továrny	na	hedvábí	domovní	čísla	

67,	68,	69,	70,	71,	72,	73,	74.“
	 Toto	 rozdělení	 lesních	 parcel	 však	 provedeno	 nebylo.	
Celý	 dokument	 zřejmě	 připravili	 bývalí	 vrchnostenští	 úředníci,	
neboť	 první	 volby	 obecního	 výboru	 se	 konaly	 až	 v	 roce	 1850,	
kdy	byl	prvním	starostou	Nedvědice	zvolen	Jan	Rossí	 (v	proto-
kolu	psán	Jan	Rossý).	Až	po	22	letech	29.	září	1872	se	na	radnici	
znovu	sešli	usedlíci	a	předsedající	starosta	obce	oznámil,	že	práce	
na	rozdělení	obecních	lesů	pokročila	tak	daleko,	že	již	byly	usta-
noveny	a	odhadnuty	 jednotlivé	 lesní	díly	 a	3.	 října	1872	budou	
o	ně	taženy	losy.	Vylosované	díly	připadnou	majitelům	teprve	teh-
dy,	až	složí	do	sousedské	pokladny	doplatek	na	svůj	připadající	
podíl	 a	 k	 tomu	příspěvek	na	 rozměření	 a	 odhadnutí	 lesů.	Tu	 se	
již	nejednalo	o	rozdělení	všech	obecních	pozemků	podle	návrhu	
z	roku	1848,	ale	jen	o	rozdělení	obecního	lesa	ve	Žlebě.	Zde	chci	
připomenout,	že	žlebské	lesy	daroval	obci	Nedvědice	Kryštof	Pa-
vel	 z	Liechtenštejna	 -	Kastelkornu	 svým	privilegiem	 roku	1642	
až	k	hranicím	Býšovce.	Tento	dar	nebyl	velkorysým	gestem,	ale	
odměnou	za	povinnou	službu	poddaných	o	žních,	z	každého	domu	
po	dvou	dnech.	Přitom	v	roce	1629	tento	majitel	panství	potvrdil	
nedvědickým	osvobození	od	roboty.	
	 Podílníků	zařazených	do	I.	třídy	bylo	12	a	dostali	každý	
2,5511	ha	lesa.	Podílníků	ve	II.	třídě	bylo	14	a	dostali	2,0390	ha.	
Podílníků	 ve	 III.	 třídě	 bylo	 10	 a	 dostali	 1,5330	ha.	Další	 podíl	
o	výměře	2,1779	ha	zvaný	Rozsýpavá	skála	náleží	všem	36	podíl-
níkům	stejným	dílem,	každému	jedna	ideální	šestatřicetina	jako	
pospolitý	majetek	 (knihovní	 vložka	 č.	 181	 v	 Nedvědici).	 Roz-
dělení	obecního	lesa	ve	Žlebě	schválil	Zemský	výbor	moravský	
v	Brně	13.	listopadu	1873	a	společné	zaknihování	provedl	Okres-
ní	soud	v	Tišnově	rozhodnutím	ze	dne	15.	července	1880.	
	 Po	rozdělení	lesa	ve	Žlebě	se	ostatní	obecní	pozemky	již	
nedělily,	mnozí	z	podílníků	je	od	svých	usedlostí	brzo	odprodali	
a	jiní	lacino	nakoupili.	Brzy	se	zapomnělo,	že	Rozsýpavá,	tehdy	
již	zvaná	Singulární	skála,	 je	pospolitým	majetkem	podílníků	–	
singularistů,	a	brali	si	z	ní	všichni,	kdo	potřeboval	pěkný	lícní	sta-
vební	kámen.	V	roce	1904	starosta	Jan	Míček	v	dobrém	mínění,	
že	je	to	majetek	obecní,	prodával	staviteli	železniční	dráhy	Ing.	
Aloisi	Frankovi	kámen	ze	Singulární	skály	na	stavbu	železničních	
náspů	a	účtoval	pro	obecní	pokladnu	1	m³	za	20	haléřů.	Ale	Anto-
nín	Uhlíř,	majitel	a	provozovatel	mramorových	lomů	v	Nedvědi-
ci,	po	kterém	je	pojmenována	Uhlířova	skála,	nějak	na	to	přišel,	
že	skála	patří	singularistům,	a	starosta	z	obecní	pokladny	musel	
jednotlivcům	vracet	po	33	K.	Už	tenkrát	bylo	singularistů	jen	18,	
protože	ostatní	prodejem	podílů	ztratili	 také	právo	na	singulární	
podíl	ve	skále.	Noví	vlastníci	si	svoje	právo	na	skálu	vázané	s	kou-
peným	podílem	nepojistili	knihovně	v	kupní	smlouvě.	Singularisté	
po	první	světové	válce	prodávali	1	m³	kamene	za	1	Kč	a	v	roce	
1934	zvýšili	cenu	na	4	Kč.	
	 Další	osudy	Singulární	skály	kronika	nepopisuje.	Že	se	
skála	s	dobrým	stavebním	kamenem	stala	předmětem	podnikání	
vedení	obce,	si	mnozí	pamatujeme.	Zda	byla	respektována	práva	
singularistů,	není	doloženo.

Jiří	Šmíd
-----
¹		Vilém	Pech:	Velký	slovník	cizích	slov,	str.	684
²		Radnice	byla	tehdy	v	Panském	domě	čp.	44

SINGULÁRNÍ SKÁLA

Singulární	skála
Foto:	Jaroslav	Sterzel
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	 Pokračovatelem	 tzv.	
starší	moravské	větve	
rodu	Mittrowských	se	
stal	 Jan Nepomuk 
Mittrowský.	 Narodil	
se	20.	11.	1757	a	byl	
patrně	 nejpozoruhod-
nějším	 příslušníkem	
celého	rodu.	Výstižně	
popsal	 jeho	 identitu	
Jiří	 Kroupa:	 „U	 ko-
lébky	 Jana	 Nepo-
muka	 Mittrowského	
stály	snad	tři	sudičky.	
Jedna	mu	dala	do	vín-
ku	rod	a	hraběcí	titul,	
druhá	vojenské	povo-
lání	 a	 třetí…všechno	
změnila!“
	 Janu	 Nepomuko-

vi	byla	předurčena	po	 svém	otci	vojenská	kariéra.	Nastoupil	do	
šlechtické	akademie	ve	Vídni	a	poté	přešel	na	vojenskou	akademii	
ve	Vídeňském	Novém	Městě.	Tam	pravděpodobně	propadl	přírod-
ním	a	společenským	vědám,	které	jej	doprovázely	celý	život.	Po	
smrti	svého	otce	v	roce	1782	z	armády	odešel,	aby	se	jako	jediný	
pokračovatel	rodu	ujal	správy	panství.		
	 Problém	tvořila	závěť,	kterou	jeho	otec	ještě	stačil	změ-
nit.	Jan	Nepomuk	se	sblížil	s	neurozenou	dívkou	z	Moravce,	prý	
nejkrásnější	dcerou	slečny	Ederové,	která	žila	v	nezákonném	svaz-
ku	s	baronem	Filipem	Toussaintem.	Zároveň	se	netajil	tím,	že	si	ji	
chce	vzít	za	manželku.	Tomu	zamezil	Maxmilián	Josef	dodatkem	
v	závěti,	že	jeho	syn	Jan	Nepomuk	Mittrowský	zdědí	veškeré	jmě-
ní	 pod	 podmínkou,	
že	 se	 ožení	 s	 dív-
kou,	 která	 se	 smí	
ukázat	u	císařského	
dvora.
	 Tuto	 pod-
mínku	 se	mu	poda-
řilo	 splnit,	 když	 si	
vzal	v	roce	1788	za	
manželku	 Antonii	
hraběnku	ze	Žerotí-
na.	 Tímto	 sňatkem	
se	spříznil	s	nejzná-
mějšími	 šlechtic-
kými	 rody	a	prestiž	
rodu	 Mittrowských	
tak	stoupla	o	stupeň	
výš.
	 Po	 roce	 se	
narodil	 syn	 Vilém	
(1789	 -	 1857),	 kte-
rý	byl	pokračovatelem	rodu.	Po	téměř	deseti	letech	přišla	na	svět	
dcera	Emma	Onufrie	(1798	-	1871).	Podle	některých	pramenů	se	
Janu	Nepomukovi	 a	Antonii	 narodily	 ještě	 dvě	 děti:	Adelheida,	
která	zemřela	v	roce	1796	v	asi	šesti	letech,	a	Gustav,	který	zemřel	
krátce	po	narození.

		 Přes	 svůj	 poměrně	 krátký	 život	 se	 Jan	Nepomuk	 dotkl	
mnoha	odvětví	 lidského	bádání.	Hodně	cestoval	a	během	svých	
badatelských	 cest	 navštívil	mnoho	míst	 celé	Evropy.	 Přátelil	 se	
s	mnoha	známými	a	významnými	osobnostmi	osvícenství,	které	
na	Moravě	vrcholilo	koncem	18.	století.	Zajímal	se	o	mineralogii	
a	na	zámku	v	Dolní	
Rožínce	nechal	zbu-
dovat	 mineralogic-
ký	kabinet,	který	mu	
navrhli	 bratři	 Ond-
řej	a	Tomáš	Schwei-
glové.	 Zamýšlel	
vydat	 systematické	
dílo	 o	 mineralogii	
a	 v	 něm	 jednotnou	
odbornou	 termino-
logii	 v	 latině,	 fran-
couzštině,	 němčině	
a	 češtině.	 Je	 opráv-
něně	 považován	 za	
zakladatele	vědecké	
mineralogie	na	Mo-
ravě.
	 Při	 svých	
cestách	po	Itálii,	kde	
zkoumal	 sopečnou	
činnost,	 vylezl	 na	
vrchol	Vesuvu	a	od-
sud	 si	 dovezl	 kus	
lávy.	Zajímal	se	o	balneologii	a	vydal	práci	o	léčebných	vodách	
v	Luhačovicích.	Byl	 členem	Královské	 české	 společnosti	 nauk,	
zednářské	lóže	U	vycházejícího	slunce	v	Brně,	Soukromé	společ-
nosti	sjednocených	přátel	pro	podporu	přírodovědy	a	vlastivědy	
na	Moravě	a	mnoha	dalších.	Měl	zásluhu	na	založení	čtenářské	
společnosti	 a	 vydal	 šest	 kolorovaných	grafických	obrázků,	 kte-
ré	byly	nazvány	Malebné	moravské	obrázky.	Z	našeho	okolí	byl	
vyobrazen	hrad	Pernštejn	a	kostelík	ve	Švařci.	Obrázky	se,	bohu-
žel,	nedochovaly.	Projevil	se	i	jako	hudební	skladatel	a	jeho	balet	
s	názvem	Věštba	hráli	v	brněnské	Redutě	v	roce	1799.	
	 V	 roce	
1793	jako	první	po-
psal	v	Bergmӓnnis-
ches	Journal	zprávu	
o	 nálezu	 lepidolitu	
a	 dalších	 nerostech	
v	 Rožné.	 Propago-
val	 využívání	 ka-
menného	uhlí	místo	
dřeva	 v	 provozu	
průmyslu	 a	 výrobu	
plynu	 z	 uhlí.	 Své	
sociální	 cítění	 pro-
jevil	 tím,	že	se	sta-
ral	o	dělníky	brněn-
ských	 manufaktur.	
Chtělo	by	se	říci,	že	
byl	takový	,,Jára	Ci-
mrman“.

Poslední	majitelé	Pernštejna
POKRAČOVATEL RODU MITTROWSKÝCH

Jan	Nepomuk	Mittrowský
Foto:	NPÚ

Antonie	Žerotínová
Foto:	NPÚ

Dolní	Rožínka	-	Chrámek	osvícenství
Foto:	Antonín	Špaček

Dolní	Rožínka	–	obelisk
Foto:	Antonín	Špaček
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	 Pod	 vlivem	
Velké	 francouzské	
revoluce	 se	 zabý-
val	 filozofií	 dějin.	
Chystal	 se	 sepsat	
světovou	 historii	
s	názvem	 ,,Dějiny	
lidstva“,	 ale	 toto	
dílo	 zůstalo	 ne-
dokončeno.	 V	 ru-
kopisu	 se	 docho-
valy	 pouze	 dějiny	
Egypta	 a	 starově-
kého	Řecka.	Chtěl	
sepsat	 dějiny	
výtvarného	 umě-
ní,	 ale	 pro	 jeho	
předčasné	 úmrtí	
k	tomu	také	nedo-
šlo.	Dochovalo	 se	
pojednání	 o	 vý-
znamu	 tělesných	

cvičení	a	 farmakologický	adresář,	kde	 je	drobná	stať	o	dějinách	
chirurgie.	Dále	se	dochovaly	některé	jeho	povídky	a	též	jeho	dopi-
sy	manželce	jsou	samy	o	sobě	jedno	literární	dílo.	Za	jeho	krátké-
ho	života	vyšla	v	tisku	pouze	malá	část	jeho	práce	a	mnoho	toho	
zůstalo	nedokončeno.
	 Jeho	knihovna	byla	označována	za	jednu	z	nejhodnotněj-
ších	 osvíceneckých	 knihoven	 18.	 století.	Mnoho	 knih	 získal	 ze	
zrušených	klášterů	za	reforem	císaře	Josefa	II.				
	 Jan	 Nepomuk	 byl	 znám	 též	 jako	 podporovatel	 vědění,	
v	roce	1792	nechal	v	Rozsochách	postavit	novou	školu.
	 Počátkem	90.	let	18.	století	zahájil	Jan	Nepomuk	přestav-
bu	svého	zámku	a	parku	v	Rožínce	podle	inspirace,	kterou	získal	
na	svých	cestách	a	návštěvou	u	svých	přátel.

Rožínka	změnila	zcela	svou	dosavadní	tvář.	Jan	Nepomuk	nechal	
přestavět	zámek	a	upravit	zahrady	v	klasicistním	anglickém	stylu.	
Nad	zámkem	nechal	zbudovat	lesopark,	který	byl	nazýván	ve	své	
době	Pohádkovým	lesem.	Později	a	do	současnosti	je	známý	pod	
názvem	Templ	park.	V	něm	byly	vybudovány	drobné	romantické,	
dnes	již	nedochované,	stavbičky,	z	nichž	některé	si	Jan	Nepomuk	
Mittrowský	dle	dochovaných	náčrtů	a	kreseb	sám	navrhoval.	Do-
choval	 se	 egyptský	obelisk,	k	němuž	 se	váže	pověst,	 že	 je	pod	
ním	pochován	oblíbený	kůň	 Jana	Nepomuka.	Klasicistní	kaple,	

která	je	nazývána	Chrámek	osvícenství,	byla	do	současné	podoby	
upravena	vnukem	Jana	Nepomuka	Vladimírem	Mittrowským.	Pod	
kaplí	nechal	zbudovat	pro	sebe	a	svoji	manželku	Antonii	hrobku.	
V	roce	1799,	krátce	před	smrtí,	požádal	brněnskou	konzistoř	o	vy-
svěcení	,,pohřební	kaple	u	Rožínky“.		

	 V	 posledních	 letech	 18.	 století	 nechal	 jižně	 od	 zámku	
v	 lese	 Jiviny	 vystavět	 umělou	 gotickou	 zříceninu	 kaple.	 Pod	 ní	
byl	volný	prostor	zakončený	rybníkem	a	cesta	k	němu	vedla	alejí	
z	Rožínky.	
	 Jan	Nepomuk	Mittrowský	zemřel	20.	května	1799	v	pou-
hých	42	letech	a	byl	pohřben	dle	svého	přání	na	Rožínce	v	hrobce	
pod	Chrámkem	osvícenství.	Jeho	manželka	Antonie	byla	o	nece-
lých	pět	let	později	pochována	na	stejném	místě.
	 Rodovým	pokračovatelem	se	stal	jediný	syn	Vilém	hrabě	
Mittrowský.

Karel	Skalník

Literatura:

Jiří	Kroupa:	Alchymie	štěstí
Jaroslav	Sadílek:	Dolní	Rožínka,	Dolní	Rozsíčka
Augustin	Holý:	Škola	v	Rozsochách
Milan	Novák,	Stanislav	Houzar,	Anna	Pfeiferová:	Přehled	mine-
ralogie	v	Rožné
Michal	Žák:	Osobnosti

Návrh	na	drobnou	stavbu	J.	N.	
Mittrowského

Foto:	Jaroslav	Sadílek

Umělá	zřícenína	v	lese	Jiviny
Foto:	Karel	Skalník

Umělá	zřícenína	v	lese	Jiviny
Detail	obrazu

Ukázka	z	farmakologického	adresáře	J.	N.	Mittrowského
Foto:	Jan	Pulkrábek
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	 Léto	je	za	námi	a	s	ním	i	prázdniny.	Přichází	třetí	roční	
období	-		PODZIM.	Přináší	s	sebou	mlhavá	rána,	chladnější	a	krat-
ší	dny,	ale	i	nádherně	probarvenou	přírodu,	která	nám	vrací	vše,	co	
jsme	zaseli	-	nastává	čas	sklizně.

28. 9.  Svatý Václav – Den české státnosti	–	státní	svátek
	 Svatý	Václav	byl	český	kníže,	zavražděný	svým	bratrem	

Boleslavem	ve	Staré	Boleslavi	28.	9.	roku	935.	Po	smrti	začal	být	
uctíván	jako	svatý.	Je	hlavní	patronem	Čech	a	Moravy	a	symbo-
lem	české	státnosti.
	 Tradicí,	která	se	v	našich	městech	a	obcích	udržuje	do-
dnes,	jsou	Václavské	hody.	

28. 10.  Den vzniku samostatného Československa	–	státní	svá-
tek
	 Samostatný	 československý	 stát	 byl	 vyhlášen	 28.	 10.	
1918	na	konci	první	světové	války	po	rozpadu	Rakouska	-	Uher-
ska.	Za	jeho	vznik	vděčíme	Tomáši	Garrigue	Masarykovi	–	TGM.	
Po	 rozdělení	Československa	v	 roce	1993	na	Českou	 a	Sloven-
skou	republiku,	se	na	Slovensku	tento	svátek	přestal	slavit.

1. 11.  Svátek Všech svatých
2. 11.  Památka zesnulých	–	lidově	Dušičky
Tradičně	po	oba	svátky	navštěvují	na	hřbitovech	pozůstalí	hroby	
svých	drahých	zesnulých.	Hroby	 jsou	zdobeny	věnci	a	kyticemi	
z	jehličnanů.	Hřbitovy	se	rozzáří	tisíci	svíčkami,	protože	v	tomto	
období	jsou	navštěvovány	více	než	kdy	jindy.		

11. 11.  Svatý Martin
	 Jedno	české	pořekadlo	praví:	,,Na	svatého	Martina	zima	
u	nás	začíná‘“.	Je	pravdou,	že	se	často	kolem	11.	listopadu	objevu-
je	první	sníh,	neklamný	posel	zimy.	
	 Tento	den	byl	významný	i	z	jiného	důvodu	-	skončila	na-
máhavá	práce	na	polích	a	pastva	na	 lukách.	Čeledíni	a	děvečky	
mohli	opustit	službu,	dostali	roční	plat	a	jako	výslužku	martinské	
rohlíky.	Do	služby	nastupovali	až	na	Nový	rok.	Na	svatého	Mar-
tina	 se	 také	 pekla	 tzv.,,martinská	 husa‘‘,	 na	 kterou	 hospodářova	
rodina	pozvala	i	čeleď.	V	této	době	byly	husy	nejlépe	vykrmené	
a	tato	tradice	přešla	až	do	současnosti.

17. 11.  Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den 
studentstva	–	státní	svátek
	 Tento	název	vešel	v	platnost	1.	4.	2019

17. 11. 1939	byly	na	příkaz	říšského	protektora	uzavřeny	všechny	
české	vysoké	školy.	Tento	akt	byl	odezvou	na	studentské	podzim-
ní	demonstrace	po	 smrti	 studenta	medicíny	 Jana	Opletala,	který	
projevil	 svůj	 odpor	 proti	 německé	 okupaci.	 Devět	 představitelů	
studentských	 spolků	bylo	zatčeno	a	bez	 soudu	popraveno,	1200	
studentů	 bylo	 odvlečeno	 do	 koncentračního	 tábora	 Sachsenhau-
sen.	17.	 listopadu	1941	byl	na	zasedání	Mezinárodní	studentské	
rady	v	Londýně,	jehož	se	zúčastnili	delegáti	z	26	zemí,	vyhlášen	
jako	Mezinárodní	den	studentstva.	Je	zároveň	jediným	dnem	me-
zinárodního	významu,	který	vzešel	z	události	v	České	republice.	

17. 11. 1989	–	studenti	vyšli	do	ulic	a	připomínka	50.	výročí	na-
cistických	represí	přerostla	v	demonstraci	proti	komunistickému	
režimu.	Nutno	podotknout,	že	politická	situace	ve	východním	blo-
ku	a	celková	nespokojenost	obyvatelstva	již	delší	dobu	směřovaly	
k	nezvratné	změně.	Jen	si	v	té	době	nikdo	neuměl	ani	ve	snu	před-
stavit	k	jaké.	Nebudu	popisovat	události	před	třiceti	lety	tak,	jak	si	
to	můžeme	přečíst	v	dostupných	materiálech.	Sametovou	revoluci,	
jak	ji	nazvali	zahraniční	novináři,	zažila	většina	z	nás	a	pamatu-
jeme	si,	že	už	jen	pár	let	po	revoluci	někteří	začali	celé	revoluční	
období	znevažovat	a	snižovat.	S	odstupem	třiceti	let	považujeme	
demokracii	za	samozřejmost.	Je	třeba	si	neustále	připomínat,	jak	
je	křehká	a	jak	málo	stačí	k	narušení	jejich	základů.	Je	dobré	vrá-
tit	se	virtuálně	v	čase	a	uvědomit	si,	jak	velký	posun	jsme	od	té	
doby	udělali,	i	když	ne	vždy	všechno	probíhalo	čestně,	spravedli-
vě	a	podle	našich	očekávání.	

25. 11.  Svatá Kateřina
	 V	tento	den	se	dodržoval	přísný	zákaz	práce	se	vším,	co	
mělo	kola.	Stály	mlýny,	povozy	i	kolovraty	-	jako	připomínka	le-
gendy	o	krásné	učené	Kateřině,	která	 za	 svoji	neoblomnou	víru	
v	Boha	byla	mučena	a	usmrcena	právě	koly.	Lidé	se	v	tento	den	
scházívali	na	poslední	taneční	zábavě	před	vážným	obdobím	ad-
ventu.	Tradice	Kateřinských	zábav	se	udržuje	dodnes.

ADVENT

	 Tajemné	slovo	Advent	v	nás	probouzí	fantazii	a	rozezní-
vá	touhu	po	lásce	a	zázraku.	
Slovo	advent	pochází	z	latinského	adventus	-	příchod.	Je	to	doba	
očekávání	příchodu	Páně,	narození	Ježíše	Krista.	V	předkřesťan-
ské	době	byl	temný	a	magický	advent	plný	dávných	zvyků

PODZIM – PALETA BAREV

Foto:	Jana	Hriadelová
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spojených	s	očekáváním	zimního	slunovratu.	Postupem	času	došlo	
k	prostoupení	prastarých	obyčejů	i	mezi	křesťany.	Lidé	věřili,	že	
se	za	dlouhých	zimních	nocí	přírodní	síly	dostávají	do	divokého	
zápasu	s	démonickými	bytostmi	a	slunce	jako	by	bylo	v	tyto	dny	
poraženo.	Dlouhé	chladné	noci	 a	postupné	ubývání	 zásob	u	na-
šich	 předků	 přirozeně	 vyvolávaly	 obavy	 z	 budoucnosti.	 Staros-
ti	 o	 úrodu,	 zdraví	 nebo	 plodnost	 je	 vedly	 především	k	 rituálům	
zaměřujícím	se	na	předvídání	budoucnosti	se	snahou	naklonit	si	
osud	magickými	praktikami.	Období	adventu	bylo	našimi	předky	
zasvěceno	obávaným	silám	i	božstvům	zimy	a	smrti,	ale	zároveň	
i	naději	na	přežití,	na	hojnost,	plodnost	a	štěstí	v	novém	vegetač-
ním	cyklu.	Advent	 je	doba	zklidnění,	 rozjímání,	 půstu	 a	 zákazu	
zábav,	tance	i	zpěvu.	
	 V	moderní	ateistické	době	většinou	vládne	shon	a	 ruch	
nákupů	 a	 dalších	 hmotných	 vánočních	 příprav.	 Je	 na	 každém	
z	nás,	jak	tento	kouzelný	předvánoční	čas	prožije.
	 Období	adventu	zahrnuje	čtyři	neděle	-	železná,	bronzo-
vá,	stříbrná	a	zlatá.	První	neděle	adventní	začíná	v	období	mezi	27.	
11.	a	3.	12.	tak,	aby	poslední	vyšla	do	24.	12.	Letos	zapálíme	prv-
ní	adventní	svíčku	1.	prosince.	Začátkem	adventu	začíná	církevní	
rok.	V	tento	čas	se	pro	zpestření	náměstí	a	ulic	také	poprvé	rozsvítí	
vánoční	výzdoba	a	ve	všech	větších	městech	začínají	vánoční	trhy.	
	 Symbolem	 adventu	 je	 adventní	 věnec,	 který	 většinou	
bývá	ve	tvaru	kruhu	z	větviček	jehličnanů.	V	současné	době	patří	
mezi	oblíbené	tvary	adventních	dekorací	čtverce	a	dlouhé	obdélní-
ky	z	různých	materiálů.	Fantazii	se	meze	nekladou	ani	při	výběru	
barvy	svíček	a	záleží	především	na	vkusu	hospodyňky.	V	posled-
ních	letech	podléhají	barevným	trendům	i	Vánoce.	Nejdůležitější	
ovšem	 je,	 abyste	 se	 s	barvou,	kterou	 si	vyberete,	 cítili	 příjemně	
a	nenechali	se	vlákat	do	sítí	diktátu	paní	módy.	

30. 11.  Svatý Ondřej
	 Byl	původem	galilejský	 rybář,	kterého	si	Kristus	zvolil	
za	jednoho	ze	svých	apoštolů.	Ondřej	podnikal	četné	mise	do	Rus-
ka,	Řecka	a	Malé	Asie.	Přesvědčoval	bezvěrce	o	víře	v	Boha,	za-

chraňoval	lidi	před	hříchem	a	uzdravoval	nemocné.	Za	svou	víru	
byl	ukřižován	Římany.	V	 lidové	 tradici	 je	Ondřej	považován	za	
ochránce	nevěst.

4. 12.  Svatá Barbora
	 Podle	 jedné	z	 legend	se	Barbora	narodila	v	Nikodemii,	
která	se	rozkládala	na	území	dnešního	Turecka.	Vynikala	krásou.	
Aby	nebyla	poskvrněna	její	čest,	dal	ji	otec	v	době	své	nepřítom-
nosti	zavřít	do	věže	se	dvěma	okny.	Barbora	tajně	přijala	křesťan-
ského	kněze,	nechala	se	pokřtít	a	požádala	dělníky,	aby	do	věže	
prorazili	ještě	jedno	okno.	O	přijetí	nové	víry	řekla	otci	po	jeho	ná-
vratu	domů.	Otec	ji	zbil,	ale	ona	se	od	své	víry	neodvrátila.	Předal	
ji	tedy	římským	úřadům.	Barbora	byla	mučena	a	pak	sťata	mečem.	
Katem	byl	vlastní	otec.	Jakmile	padla	její	hlava	na	zem,	sjel	z	nebe	
blesk	a	spálil	jejího	otce	na	popel.
	 Barbora	bývá	malíři	zobrazována	jako	dívka	ve	věži	se	
třemi	okny,	dovnitř	pronikající	světlo	představuje	její	víru	ve	sva-
tou	Trojici,	 která	 ozařuje	 její	 duši.	Odvážná	 dívka	 je	 oblíbenou	
patronkou	dělostřelců,	vojáků,	střelmistrů,	horníků,	zedníků	a	ar-
chitektů.	Ne	nadarmo	se	náš	nádherný	hrad	Pernštejn	pyšní	věží	
Barborkou.	Nejznámějším	a	stále	dodržovaným	zvykem,	který	se	
původně	vázal	k	vdavkám,	je	řezání	větviček	třešní,	višní	a	zlatého	
deště	-	Barborky.

6. 12.  Svatý Mikuláš
	 Postava	 svatého	Mikuláše	 je	 opředena	mnoha	 legenda-
mi.	Jedna	vypráví,	že	pocházel	z	majetné	rodiny	a	po	smrti	rodičů	
údajně	rozdal	veškerý	majetek	chudým	lidem.	Nejrozšířenější	 je	
legenda	o	třech	dívkách,	které	se	měly	stát	prostitutkami,	aby	ro-
dina	mohla	zaplatit	dluhy.	Mikuláš	tajně	položil	tři	váčky	s	penězi	
na	okno	a	šťastný	otec	měl	prostředky	na	živobytí	i	na	věno	dce-
rám.	Právě	tato	legenda	se	nejspíš	stala	podnětem	k	obdarovávání	
v	předvečer	svátku	svatého	Mikuláše.
	 Mikuláš	je	patronem	a	ochráncem	dětí.	Dodnes	obchází	
v	doprovodu	anděla	a	čertů	příbytky,	kde	jsou	malé	děti,	aby	hodné	
obdaroval	a	zlobivé	napravil.	Tradice	dárků	za	oknem	se	udržuje	
dodnes	a	nezáleží	na	věku	obdarovaných,	pokaždé	je	to	kouzelné	
překvapení,	které	i	nás	dospělé	na	chvíli	vrátí	do	dětských	let.

13. 12.  Svatá Lucie
	 Lucie	se	narodila	údajně	v	Syrakusách	na	Sicílii	kolem	
roku	286.	Již	jako	dívka	se	zaslíbila	Bohu	a	tajně	složila	slib	čisto-
ty.	Matka,	která	o	její	víře	nevěděla,	ji	přislíbila	chlapci	z	pohan-
ské	 rodiny.	Dívka	mladíka	odmítla	 a	 své	věno	 rozdala	 chudým.	
Muže	popudilo,	že	přišel	o	její	věno,	a	udal	Lucii	úřadům,	které	
křesťany	tvrdě	trestaly.	Lucie	byla	mučena	poléváním	horkým	ole-
jem	a	nakonec	sťata	mečem.	Stalo	se	tak	13.	prosince	304.
	 Svatá	Lucie	 byla	 patronkou	přadlen	 a	 na	 její	 svátek	 se	
nesmělo	příst	a	drát	peří.	Pořekadlem:	,,Lucie	noci	upije,	ale	dne	
nepřidá“	 naši	 předkové	 vyjadřovali	 pomaloučký	 příchod	 světla.	
Lucii	představuje	dívka	s	rozpuštěnými	dlouhými	vlasy	v	bílých	
šatech.	Na	hlavě	nese	věnec	z	chvojí	se	svíčkami.

	 Milí	čtenáři,	do	vánočních	svátků	zbývá	stále	dost	času,	
takže	si	můžete	vše	naplánovat	tak,	aby	Vám	v	tom	předvánočním	
shonu	zbyl	čas	na	sebe,	na	své	blízké	a	na	kulturní	zážitky,	kterých	
adventní	období	nabízí	opravdu	velké	množství.	Přeji	Vám	všem	
pohodu	a	bohatou	podzimní	sklizeň.	

Jana	Hriadelová

Foto:	Jana	Hriadelová
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klub utkání výhry remízy prohry skóre body (Prav)

1. TJ	Jiskra	Měřín 26 16 6 4 45	:	16 54 +	15

2. SK	Transformátor	Počítky 26 13 6 7 64	:	55 45 +			6

3. TJ	Sokol	Přibyslavice 26 13 4 9 57	:	44 43 +			4

4. TJ	Sokol	Bohdalov 26 12 6 8 60	:	49 42 +			3

5. SK	Moravské	Budějovice 26 12 3 11 62	:	57 39 0

6. TJ	Sokol	Stonařov 26 11 6 9 66	:	66 39 0

7. TJ	Velký	Beranov	1975 26 11 5 10 63	:	61 38 -				1

8. SK	Buwol	Metal	Luka	n.	Jihl. 26 11 3 12 58	:	52 36 -			3

9. FC	Spartak	Velká	Bíteš	"B" 26 11 3 12 55	:	51 36 -			3

10. SK Pernštejn Nedvědice 26 9 8 9 48 : 55 35 -   4

11. TJ	Sokol	Stařeč 26 8 7 11 55	:	66 31 -			8

12. TJ	Slavoj	Polná	"B" 26 9 2 15 64	:	71 29 -	10

13. FK	Železárny	Štěpánov 26 6 8 12 46	:	62 26 -	13

14. TJ	Ježek	Rantířov 26 4 5 17 40	:	78 17 -	22

klub utkání výhry remízy prohry skóre body

1. FKM	Vysočina	Jihlava 52 46 3 3 662:184 141

2. SK	Fotbalová	škola	Třebíč 52 42 2 8 596:211 128

3. TJ	Slavoj	Polná 52 42 0 10 502:242 126

4. AFC	Humpolec 52 36 3 13 398:219 111

5. TJ	Sokol	Bedřichov 52 26 3 23 316:277 81

6. FC	Žďas	Žďár	nad	Sázavou 52 24 7 21 275:283 79

7. HFK	Třebíč 52 24 3 25 281:303 75

8. FC	Chotěboř 52 20 1 31 297:389 61

9. FC	Velké	Meziříčí 52 19 3 30 275:399 60

10. FK	Pelhřimov 52 15 5 32 207:310 50

11. FC	Slovan	Havlíčkův	Brod 52 13 7 32 231:393 46

12. SK Bystřice n.P. /Nedvědice 52 14 3 35 208:460 45

13. SFK	Vrchovina	Nové	Město 52 13 4 35 202:398 43

14. FC	Spartak	Velká	Bíteš 52 3 10 39 67	:449 19

14. TJ	Sokol	Bedřichov 48 4 4 40 172:587 16

klub utkání výhry remízy prohry skóre body

1. FC	Žďas	Žďár	nad	Sázavou 52 45 0 7 766:248 135

2. FC	Slovan	Havlíčkův	Brod 52 43 4 5 633:328 133

3. SK	Fotbalová	škola	Třebíč 52 40 1 11 689:330 121

4. FC	Chotěboř 52 31 4 17 443:345 97

5. TJ	Slavoj	Polná 52 27 4 21 506:467 85

6. SFK	Vrchovina	Nové	Město 52 25 5 22 466:469 80

7. FK	Pelhřimov 52 25 2 25 465:416 77

8. FC	Velké	Meziříčí 52 22 6 24 403:388 72

9. SK Bystřice n. P. /Nedvědice 52 20 3 29 353:529 63

10. FC	Spartak	Velká	Bíteš 52 15 8 29 285:430 53

11. HFK	Třebíč 52 14 5 33 308:480 47

12. AFC	Humpolec 52 13 6 33 251:438 45

13. FKM	Vysočina	Jihlava 52 12 4 36 337:580 40

14. TJ	Sokol	Bedřichov 52 4 4 44 187:644 16

klub utkání výhry remízy prohry skóre body (Prav)

1. SK Pernštejn Nedvědice 22 19 2 1 90 : 26 59 + 26

2. TJ	Sokol	Bedřichov 22 16 2 4 67	:	27 50 +	17

3. SFK	Vrchovina	Nové	Město 22 14 2 6 77	:	44 44 +	11

4. TJ	Slavoj	Polná 22 13 2 7 67	:	40 41 +			8

5. FK	Bohemia	Světlá	n.	Sáz. 22 12 1 9 70	:	71 37 +		4

6. TJ	Slavoj	Třešť 22 10 4 8 53	:	37 34 +			1

7. Tatran	Ždírec	n.	Doubr./Víska 22 7 3 12 31	:	60 24 -			9

8. HFK	Třebíč 22 7 2 13 57	:	92 23 -	10

9. TJ	Nová	Ves	u	Nového	Města 22 6 3 13 43	:	68 21 -	12

10. FC	Chotěboř 22 6 2 14 47	:	73 20 -	13

11. SK	Huhtamaki	Okříšky/Stařeč 22 4 4 14 36	:	56 16 -	17

12. SK	Buwol	Metal	Luka	n.	Jihl. 22 3 3 16 41	:	92 12 -	21

klub utkání výhry remízy prohry skóre body

1. SK Pernštejn Nedvědice 10 7 0 3 24 : 20 21 +   6

2. HFK	Třebíč 10 6 1 3 16	:			11 19 +			4

3. TJ	Slavoj	Polná 10 5 1 4 26	:	27 16 +			1

4. SK	Bystřice 10 5 0 5 34	:	26 15 0

5. FC	Sp.V.	Bíteš/Sokol	Os.	Bítýška 10 3 1 6 		26	:	24 10 -			5

6. SK	Huhtamaki	Okříšky/TJ	Sokol	
Stařeč 10 2 1 7 14	:	32 7 -			8

klub utkání výhry remízy prohry skóre body

7. SK	Huhtamaki	Okříšky/TJ	Sokol	Stařeč 10 6 3 1 42	:	18 34

8. HFK	Třebíč 10 4 2 4 25	:	29 24

9. TJ	Slavoj	Polná 10 7 1 2 29	:	23 22

10. SK	Bystřice	nad	Pernštejnem 10 4 1 5 28	:	29 21

11. FC	Sp.Velká	Bíteš/Sokol	O.	Bítýška 10 4 0 6 23	:	32 15

12. SK Pernštejn Nedvědice 10 1 1 8 21 : 37 12

SK PERNŠTEJN NEDVĚDICE – KOPANÁ

konečné tabulky jednotlivých družstev
soutěžní	ročník	2018-2019

muži – I. B třída kraje Vysočina, skupina B

přípravka mladší – krajský přebor
V	této	věkové	kategorii	jsme	vytvořili	společné	družstvo	s	SK	Bystřice	n.	P. přípravka starší – krajský přebor

V	této	věkové	kategorii	jsme	vytvořili	společné	družstvo	s	SK	Bystřice	n.	P.

dorost – krajský přebor mladší žáci – krajský přebor
skupina B

starší žáci – krajský přebor
skupina o 7. - 12. místo

trenér:	Miloslav	Císař
vedoucí	družstva:		Antonín	Vojta

trenéři:	Zdeněk	Prudký,	Michal	Havlíček,	Tomáš	Hovorka
trenéři:		Radomír	Hájek,	Milan	Neugebauer,	Jaromír	Kocourek

trenér:	Pavel	Procházka
ved.družstva:	Jiří	Fabián

trenér:	Libor	Jaroš

Finálový turnaj o konečné umístění

semifinále
SFK	Vrchovina	Nové	Město	-	HFK	Třebíč	 9	:	0
FC	Velké	Meziříčí	-	SK	Pernštejn	Nedvědice	 1	:	0
utkání o 3.místo
SK	Pernštejn	Nedvědice	-	HFK	Třebíč	 	 2	:	1
finále
SFK	Vrchovina	Nové	Město	-	FC	Velké	Meziříčí	 2	:	1

trenér:		Jiří	Litoborský
do	tabulky	jsou	započítány	i	výsledky	ze	vzájemných	utkání	z	podzimní	části	soutěže
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DOROSTENECKÁ DIVIZE V NEDVĚDICI JE SKUTEČNOSTÍ

	 Když	 jsem	 přesně	 před	 rokem,	 tedy	 v	 loňském	 třetím	
čísle	 Zpravodaje,	 uvedl	 článek	 o	 kopané	 nadpisem	 „Historická	
sezona	 klubu	 a	 historický	 úspěch	 dorostenců“,	 nikdo	 z	 nás	 fot-
balových	 trenérů	a	činovníků	netušil,	 že	parta	dorostenců	okolo	
trenéra	Pavla	Procházky	a	vedoucího	družstva	Jirky	Fabiána	tehdy	
popisované	vynikající	druhé	místo	v	krajském	přeboru	hned	v	ná-
sledující	sezoně	ještě	vylepší.	Výkonnostně	i	početně	silné	ročníky	
2000	až	2003	táhly	od	prvního	utkání	za	jeden	provaz,	kluci	drželi	
pospolu,	vytvořili	vynikající	partu	a	výborné	klima	v	kabině,	na	
hřišti	 i	mimo	ně.	Pod	vedením	obou	jmenovaných	činovníků	šli	
celou	sezonu	cílevědomě	za	jediným	cílem.	Již	během	podzimní	
části	soutěže	se	začal	rýsovat	mimořádný	úspěch	a	jarní	jízda,	kdy	
kluci	odehráli	všech	11	utkání	bez	jediného	zaváhání	a	tedy	s	pl-
ným	bodovým	ziskem,	korunovala	výbornou	sezonu	2018/2019.	
	 Po	posledním	utkání,	které	vyhráli	dorostenci	v	Lukách	
nad	Jihlavou	poměrem	branek	7:4,	zavládla	nejen	mezi	kluky,	ale	
i	mezi	všemi	činovníky	obrovská	radost.	Proběhly	bujaré	oslavy,	
ale	 především	 činovníci	 si	 uvědomovali,	 že	 postup	 do	 jedné	 ze	
skupin	celomoravské	divize	přinese	spoustu	starostí	a	podmínek	
a	také	bude	znamenat	výrazně	vyšší	nároky	na	pokladnu	klubu.	Po	
dlouhé,	a	věřím,	že	zralé	úvaze	byla	nakonec	přihláška	do	divize	
dorostu	podána.	Pro	Nedvědici	krok	opravdu	historický	a	mimo-
řádný.	Působení	v	 tak	vysoké	 soutěži,	 jakou	bezesporu	doroste-
necká	divize	je,	bude	pro	všechny	dorostence,	ale	i	jejich	trenéry	
a	ostatní	činovníky	obrovskou	životní	zkušeností	a	také	odměnou	
za	mnohaletou	poctivou	a	cílevědomou	práci	s	mládeží.		
	 V	průběhu	července	se	činovníkům	podařilo	splnit	všech-
ny	podmínky	pro	účast	v	divizi	ze	strany	Fotbalové	asociace	ČR,	
podařilo	se	získat	z	několika	okolních	klubů	další	mladé	fotbalisty	
v	počtu,	který	nově	umožnil	ustavení	ne	jednoho,	ale	dvou	druž-
stev	–	 tedy	mladšího	a	staršího	dorostu.	Za	pochopení	a	dobrou	
spolupráci	bych	na	tomto	místě	rád	poděkoval	činovníkům	fotba-
lových	klubů	z	Tišnova,	Dolních	Louček,	Dolní	Rožínky	a	Víru,	
kteří	k	nám	některé	svoje	hráče	uvolnili.	Stejné	poděkování	smě-
řuji	také	činovníkům	TJ	Věchnov	a	SK	Rožná,	kteří	k	nám	svoje	
hráče	do	mládežnických	družstev	včetně	dorostu	uvolňují	již	ně-
kolik	let.

	 A	kdo	se	o	uvedený	opravdu	mimořádný	úspěch	zaslou-
žil?	
Brankář	Tomáš	Kolbábek	(Věchnov)	a	hráči	v	poli	Dalibor	Kol-
bábek	(Věchnov),	Vojtěch	Haviger	(Pernštejn),	Petr	Sýkora	(Rož-
ná),	Ladislav	Trdý,	Pavel	Vejrosta,	Petr	Vejrosta	(všichni	Nedvě-
dice),	 Jan	 a	Matěj	 Pachlopníkovi	 (Strhaře),	 Jan	 a	 Petr	 Sytařovi	
(Býšovec),	Radek	Švestka	(Rožná),	Pavel	Pokorný	(Věžná),	Pa-
vel	Humpola	(Doubravník),	Petr	Kubík	(Býšovec),	Jiří	Tomášek	
(Sulkovec),	Marek	a	Matyáš	Pivovarčíkovi	(Černvír),	Pavel	Baksa	
(Chlébské)	a	Matěj	Loukota	(Ujčov).	Z	žáků	občas	vypomohli	Fi-
lip	Horníček	(Věchnov)	a	Radek	Pokorný	(Věžná).
	 Kolektiv	vedli	zmínění	Pavel	Procházka,	držitel	 trenér-
ské	licence	UEFA	B,	a	Jiří	Fabián.	Všem	jistě	patří	velké	poděko-
vání	za	vynikající	výsledek	a	za	stejně	vynikající	propagaci	Ned-
vědice.	Připojuji	rovněž	přání	úspěšné	současné	–	divizní	sezony	
2019/2020.
	 Tak	trochu	ve	stínu	úspěchu	dorostenců	zůstaly	tentokrát	
výsledky	ostatních	družstev.	Ty	bych	charakterizoval	 slovy	spo-
kojenost	a	zklamání.	Spokojenost	se	váže	k	výsledkům	a	umístění	
mužů.	Ti	se	pod	vedením	Miloslava	Císaře,	který	se	družstva	ujal	
v	 lednu	 2019,	 postupně	 zlepšovali.	 Po	 loňské	 dramatické	 bitvě	
o	 záchranu	v	 soutěži,	 která	vyvrcholila	 až	v	posledním	kole,	 se	
muži	 letos	po	celou	sezonu	pohybovali	několik	bodů	nad	sestu-
povou	hranicí	a	účast	v	I.	B	třídě	si	zajistili	již	několik	kol	před	
koncem	soutěže.
	 Naopak	slovem	zklamání	bych	charakterizoval	konečné	
umístění	 starších	žáků,	kterým	se	především	v	 jarní	části	 soutě-
že	vůbec	nedařilo.	Několik	utkání	prohráli	smolně	vždy	o	jednu	
branku,	a	tak	konečné	6.	(poslední)	místo	ve	skupině	o	záchranu	
znamená	sestup	z	krajského	přeboru.	Jako	hlavní	příčinu	lze	uvést	
skutečnost,	že	kolektiv	starších	žáků	tvořili	kluci	početně	slabých	
ročníků	2004	a	2005.	Naopak	mladší	žáci	vybojovali	v	KP	výbor-
né	3.	místo.	Postupy	a	sestupy	se	však	vždy	řídí	podle	výsledků	
a	umístění	starších,	a	tedy	i	mladší	žáci	hrají	v	sezoně	2019/2020	
pouze	krajskou	soutěž.	
	 A	nakonec	naši	nejmladší,	 tedy	děti	mladší	a	starší	pří-
pravky	ročníků	narození	2008	a	mladší.	Již	druhým	rokem	hrají	
tato	družstva	ve	společném	družstvu	s	mladými	fotbalisty	z	Byst-
řice,	což	umožňují	současné	fotbalové	řády.	Důvodem	této	skuteč-
nosti	je	trvalý	nedostatek	dětí,	a	proto	nejsme	schopni	postavit	dvě	
samostatná	družstva	v	obou	kategoriích.	Výsledky	v	této	věkové	
kategorii	nejsou	důležité.	Důležité	je	děti	přivést	ke	sportu,	zau-
jmout	je	a	dlouhodobě	s	nimi	pracovat.	
	 Závěrem	bych	rád	opakovaně	poděkoval	všem	dobrovol-
ným	činovníkům,	kteří	se	v	klubu	celoročně	starají	o	více	než	sto	
dětí,	pracují	s	nimi,	vychovávají	je	a	vymýšlejí	stále	nové	a	nové	
metody	 tréninku.	 Je	 to	 činnost	 velmi	 záslužná,	 všichni	 ji	 dělají	
dlouhé	roky	zdarma,	na	úkor	svých	rodin	a	svého	osobního	volna.	
A	není	vůbec	jednoduchá.	Myslím,	že	takto	by	všichni	tito	oběta-
vci	měli	být	společností	vnímáni	a	společnost	by	se	měla	snažit	
jim	pro	 jejich	činnost	vytvořit	 co	nejlepší	podmínky	–	finanční,	
materiální,	časové	a	další.	Současně	bych	rád	vyzval	ty	z	našich	
spoluobčanů,	kteří	mají	rádi	pohyb,	práci	s	dětmi	a	mládeží	a	tře-
ba	občas	hledají	náplň	 svého	volného	času:	„Přijďte	 se	za	námi	
podívat	a	omrknout,	 jak	 to	na	 fotbalovém	hřišti	chodí.	Stávající	
skupina	trenérů	a	činovníků	je	velmi	úzká,	a	proto	s	otevřenou	ná-
ručí	uvítáme	každého	zájemce	o	trenérskou	či	jinou	práci	s	dětmi	
a	mládeží.“

Pavel	Vejrosta

Kapitán	dorostenců	Dalibor	Kolbábek	
s	pohárem	pro	vítěze	 
Krajského	přeboru

Foto:	Jiří	Litoborský
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	 Nejen	fotbalovým	fanouškům	je	určen	následující	rozho-
vor	s	úspěšným	trenérem	dorostu	SK	Pernštejn	Pavlem	Procház-
kou.	Po	ukončení	aktivní	fotbalové	kariéry	se	už	10	let	věnuje	tré-
nování	mládeže,	8	roků	pracuje	s	dorostem.	Jeho	svěřenci	se	stali	
přeborníky	Krajského	 přeboru	Vysočiny	 ročníku	 2018-19	 a	 po-
stoupili	 do	Moravsko-slezské	 divize	 2019-20.	 Pro	 nedvědickou	
kopanou	historický	mezník,	protože	vyšší	soutěž	nikdy	dorostenci	
nehráli.	
V	průběhu	prázdnin,	tedy	během	letní	přípravy,	vznikl	následující	
rozhovor.
 
Letos se vám podařil významný sportovní úspěch. Prosím, po-
pište ho. 
	 Na	začátek	musím	říct,	že	to	v	úvodu	sezóny	nikdo	neče-
kal.	Kluci	v	kabině	si	dělali	srandičky,	když	bylo	loni	druhé	místo,	
tak	letos	první.		Samozřejmě	se	to	dobře	poslouchalo.	Přesto	náš	
reálný	cíl	byl	skončit	do	3.	místa	a	držet	se	naší	hlavní	koncepce	–	
dlouhodobě	připravovat	hráče	pro	A-tým,	aby	se	hrálo	s	vlastními	
odchovanci.	Dělat	vše	kolem	tak,	aby	je	fotbal	bavil	a	rozvíjel	je	
nejen	po	sportovní	stránce,	ale	i	jejich	osobnost,	tedy	vztahy	mezi	
hráči	navzájem	a	trenéry.	Základem	úspěchu	byl	dostatek	hráčů,	
kvalitních	hráčů,	a	jejich	chuť	trénovat	a	zlepšovat	se.	Důležitou	
roli	 hrály	 i	 zkušenosti	 těch,	 kteří	 nastupovali	 za	A-tým,	 a	 taky	
zkušenosti	některých	z	vyšších	dorosteneckých	 soutěží.	Oživení	
v	 průběhu	 sezóny	přinesl	 restart	 kariéry	 bratrů	Marka	 a	Matyá-
še	 	Pivovarčíků	a	v	zimní	přestávce	návrat	bratrů	Matěje	a	Jana	
Pachlopníků.	V	sezóně	samotné	jsme	po	podzimní	části	měli	čtyř-
bodový	náskok	a	za	sebou	pouze	jednu	prohru	v	Novém	Městě	n.	
M.	3:4.	Kvalitní	zimní	přípravu	jsme	zakončili	vítězstvím	v	Zim-
ní	lize	staršího	dorostu.	Následovalo	12	vítězství	v	mistrovských	
utkáních	v	řadě	a	3	kola	před	koncem	zajištěné	1.	místo.
Kteří hráči se na postupu podíleli? Vyberte opory týmu.
	 Byl	to	kolektivní	úspěch,	tak	se	těžko	mluví	o	jednotliv-
cích,	ale	přesto	některé	zmíním.	Nejdůležitější	součástí	každého	
týmu	 je	 brankář.	 U	 nás	 jím	 byl	 Tomáš	 Kolbábek.	 Přestože	 byl	
v	dorostu	prvním	rokem,	byl	spolehlivou	oporou	týmu	a	na	jeho	
výkonech	méně	zkušeností	nebylo	znát.	Určitě	Dalibor	Kolbábek	
–	kapitán,	výrazná	osobnost	 týmu.	Dále	 ti,	co	nastupovali	za	A-
-tým	 (oni	ví,	kteří),	 a	když	k	nim	přidám	zmíněné	bratry,	 co	 se	
k	mančaftu	přidali,	jsme	už	téměř	u	celého	týmu.	Opravdu	se	na	
tomto	úspěchu	podílel	celý	skvěle	fungující	tým.
Co byste v trenérské práci označil za nejtěžší?
	 Osobně	nejtěžší	bylo	skloubit	zaměstnání	s	prací	trenéra	

a	určování	základní	sestavy	z	důvodu	velkého	počtu	výkonnostně	
vyrovnaných	hráčů.	Nelehké	bylo	 i	 některým	oznámit,	 že	 se	na	
hrací	plochu	ani	nedostanou	nebo	na	ně	nezbude	dres,	tzn.	nebu-
dou	na	soupisce	utkání.
V novém ročníku bude třeba mít v soutěži i družstvo mladšího 
dorostu. Jak to řešíte?
	 Tuto	 otázku	 jsme	 se	 snažili	 řešit	 ještě	 před	 skončením	
soutěže,	 v	 podstatě	 od	 doby,	 kdy	 jsme	 si	 1.	místo	 s	 předstihem	
zajistili.	Myšlenka	divize	v	Nedvědici	byla	moc	lákavá,	ale	právě	
složit	dva	týmy	se	zdálo	téměř	nerealizovatelné.	Proběhlo	několik	
jednání	s	okolními	kluby	a	nakonec	se	nám	za	jejich	pomoci	po-
dařilo	sehnat	potřebný	počet	hráčů.	Několik	sezení	jsme	před	roz-
hodnutím	poslat	přihlášku	do	divize	měli	 i	s	našimi	kmenovými	
hráči.	
Kdo bude s oběma týmy pracovat? Jak je složen realizační 
tým?
	 Realizační	tým	se	musel	nutně	rozšířit.	Určili	jsme,	kdo	
u	 kterého	 týmu	bude	 působit	 a	 také	 jaké	 konkrétní	 kompetence	
bude	mít.	Starší	dorost:	trenéři	–	P.	Procházka,	P.	Vejrosta,	vedoucí	
týmu	-	J.	Fabián.	Mladší	dorost:	trenéři	–	A.	Pivovarčík,	L.	Dře-
věný,	vedoucí	týmu	–	M.	Jedlička.	Jako	každý	rok	se	spoléhám	na	
pomoc	dalších	činovníků	u	této	kategorie,	jimiž	jsou	L.	Hutař,	J.	
Prudký,	L.	Večeřa.		
Moravsko-slezská divize je výrazně náročnější soutěž. Jací 
soupeři a co vás čeká?
	 Divize	je	určitě	náročná	a	kvalitní	soutěž.	Už	jen	počet	
zápasů	a	složení	týmů	divize	budí	respekt.	Loni	jsme	měli	22	mi-
strovských	utkání,	letos	jich	bude	o	8	více,	což	není	zanedbatelný	
rozdíl.	V	některém	týdnu	se	budou	hrát	i	dvě	utkání.	Zrovna	v	úvo-
du	soutěže	odehrajeme	od	17.	8.	do	1.	9.	pět	utkání.	Našimi	soupeři	
jsou	města,	např.	Znojmo,	Jihlava,	nebo	městské	části	města	Brna,	
jež	tuto	soutěž	hrají	pravidelně.	Mají	nesrovnatelně	větší	hráčské	
základny	 a	 v	 neposlední	 řadě	 i	 podmínky	 pro	 fungování	 (např.	
travnaté	plochy,	umělé	trávy,	finanční	podmínky).
	 Děkuji	za	rozhovor.

	 Popřejme	dorosteneckým	fotbalovým	nadějím,	jejich	tre-
nérům	a	celému	realizačnímu	týmu	neutuchající	tréninkovou	píli,	
nasazení	v	mistrovských	utkáních,	fyzickou	i	psychickou	odolnost	
a	taky	dávku	pomyslného	sportovního	štěstí.	Kluci,	zlomte	vaz!

Libuše	Císařová

	 Fotbalisté	SK	Pernštejn	Nedvědice	vstupují	do	nadchá-
zejícího	soutěžního	ročníku	2019/2020	s	charitativní	myšlenkou.	
Rozhodli	 se,	 že	 svými	 góly	 podpoří	 provoz	 denního	 stacionáře	
Rosa	v	Bystřici	nad	Pernštejnem,	který	spadá	pod	žďárskou	Cha-
ritu.		
		 	 „Od	 srpna	 2019	 do	 června	 2020	 bychom	 za	 každou	
vstřelenou	branku	družstev	ve	všech	věkových	kategoriích	přispě-
li	částkou	50	Kč	do	kasičky,	která	bude	umístěná	v	občerstvení	na	
našem	domácím	hřišti	v	Nedvědici.	Chtěli	bychom	dennímu	sta-
cionáři	pomoci	získat	prostředky	na	dovybavení	místností	přede-
vším	pro	klienty	s	těžším	postižením.	Současně	bych	rád	upozor-
nil,	že	do	kasičky	může	přispět	kdokoliv	i	z	veřejnosti	jakoukoliv	

částkou,“	popisuje	projekt	Pavel	Vejrosta,	předseda	SK	Pernštejn	
Nedvědice.
					 	Nápad	uspořádat	tuto	benefici	nás	mile	potěšil.	Jsme	moc	
rádi,	že	můžeme	navázat	spolupráci	s	další	sportovní	organizací.	
Naši	uživatelé	jsou	fotbaloví	fanoušci,	rádi	se	o	sportu	baví,	sledu-
jí	fotbalové	výsledky,	je	to	pro	ně	důležitá	činnost,	která	podporuje	
jejich	rozvoj	v	komunikaci	a	v	získávání	a	navazování	nových	přá-
telství.	Velmi	se	těšíme	na	nově	vznikající	spolupráci	a	doufáme,	
že	nám	tato	činnost	umožní	rozšířit	povědomí	o	naší	službě	a	o	její	
potřebnosti.	

Bc.	Petra	Königová,	vedoucí	denního	stacionáře	Rosa

WE ARE THE CHAMPIONS (JSME ŠAMPIONI)

FOTBALISTÉ V NEDVĚDICI PODPOŘÍ STACIONÁŘ ROSA
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Dorost SK Pernštejn Nedvědice 
dole zleva:	Petr	Sytař,	Matěj	Loukota,	Marek	Pivovarčík,	Matyáš	Pivovarčík,	Tomáš	Kolbábek,	Jan	Sytař,	Pavel	Humpola	
a	trenér	Pavel	Procházka
stojí zleva:	Pavel	Vejrosta	-	předseda	SK,	Radek	Švestka,	Pavel	Pokorný,	Dalibor	Kolbábek,	Ladislav	Trdý,	Jan	Pachlopník,	
Matěj	Pachlopník,	Petr	Vejrosta,	Petr	Sýkora,	Pavel	Vejrosta,	Vojtěch	Haviger,	Pavel	Baksa	a	Jiří	Fabián	-	vedoucí	družstva

Foto: Jiří Litoborský

Co se to děje s vodou?
Zprávy	o	nedostatku	vody	v	krajině	a	snižujících	se	hladinách	pod-
zemních	vod	vás	jistě	neminuly.	Důsledky	tohoto	neuspokojivého	
stavu	možná	sami	pociťujete	ve	svém	okolí	nebo	přímo	na	svých	
pozemcích.	 Vysychající	 louky	 a	 pole	 nebo	 kůrovcová	 kalamita	
jsou	 jen	 některými	 z	 mnoha	 problémů	 zapříčiněných	 sníženou	
schopností	krajiny	zadržovat	vodu.
 
Můžete se dozvědět mnoho
Protože	na	vodě	jsme	všichni	životně	závislí,	jistě	se	nám	budou	
hodit	informace	o	tom,	co	je	možné	s	tímto	neuspokojivým	stavem	

dělat.	A	právě	proto	se	bude	30.	9.	2019	v	18	hodin	v	nedvědické	
sokolovně	konat	veřejná	přednáška	VIDA	!	VODA	vedená	Jiřím	
Malíkem,	který	je	jedním	z	uznávaných	českých	odborníků	na	toto	
téma.

Řešení existují, nechme se inspirovat
Jiří	Malík	bude	v	průběhu	večera	mluvit	jednak	o	dnešním	stavu	
krajiny	a	příčinách	jeho	vzniku.	Hlavně	ale	všem	přítomným	před-
staví	koncept	krajiny,	 jehož	je	spoluautorem	a	který	dlouhodobě	
funguje	na	Broumovsku.	Takzvaný	Model	Zdoňov	je	ukázkou,	že	
je	možné	začít	vodu	do	krajiny	navracet	efektivně	a	hlavně	udr-

žitelně.

Podílet se může každý
Cílem	přednášky	není	nalít	do	publika	informace	bez	praktic-
kého	využití.	Naopak,	získáme	možnost	se	dozvědět,	co	mů-
žeme	pro	změnu	začít	dělat	jako	jednotlivci,	od	obyvatel	bytu	
až	po	hospodáře.	Je	to	investice	do	nás	samých	i	těch,	kteří	
přijdou	po	nás.	Přijďte	30.	9.	v	18:00	do	sokolovny	v	Nedvě-
dici.	Těšíme	se	na	Vás,	vstupné	je	dobrovolné.

Michal	Klaška	(ROSPUK)

VIDA! VODA

Každá vstřelená branka 
SK Pernštejn Nedvědice 
přinese 50 Kč 
dennímu stacionáři Rosa.

Fotbalová sezóna 2019/2020
SK Pernštejn Nedvědice

GÓLY PRO ROSU



již od Kč379 900

Pocit naprostého bezpečí získáte pokaždé
v novém voze ŠKODA KAMIQ
Praktický, chytrý, vyspělý. Navštivte naši prodejnu a využijte jedinečnou příležitost přesvědčit 
se o kvalitách nejnovějšího modelu ŠKODA KAMIQ.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2
vozů ŠKODA KAMIQ: 4,2–5,1 l/100 km, 112–116 g/km

PROAKTIVNÍ OCHRANA
CESTUJÍCÍCH

ASISTENT ZMĚNY JÍZDNÍHO
PRUHU

9 AIRBAGŮ JIŽ V ZÁKLADU

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

   NOVÁ 
ŠKODA KAMIQ

Budete si rozumět
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