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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou letos již třetí číslo Zpravodaje a věřím, že
si v něm opět každý z Vás najde něco zajímavého. Vzhledem ke skutečnosti, že v minulém čísle jsem celý prostor věnoval problematice odpadů,
rád bych nyní rekapituloval akce a události, realizované od března.
Ještě předtím však chci zopakovat výzvu, že redakce Zpravodaje i já
osobně přivítáme náměty nebo příspěvky od občanů, které by mohly být
zařazovány do dalších čísel.
Uplynulý půlrok byl opět ve znamení rozsahem spíše menších investičních akcí, které byly realizovány z rozpočtových prostředků městyse, popřípadě za pomoci drobných dotačních či sponzorských
příspěvků. Větší či velké investice pak jsou, jak je uvedeno níže, ve stadiu administrativních příprav a jejich realizace bude možná pouze za
předpokladu úspěšného vyřízení příslušných žádostí o dotace. Dovolím
si zde podotknout, že ucházení se o dotační prostředky nám velmi komplikuje skutečnost, že stále doháníme několikaleté zpoždění v administrativní přípravě projektů.
Nasvícením byla definitivně dokončena úprava pomníku padlým.
Podařilo se provést 2. etapu rekonstrukce veřejného osvětlení, která

spočívala v instalaci 12 nových světel na několika místech. Do konce
roku proběhne ještě výměna dvou zkorodovaných, a tím nebezpečných
rozvaděčů. Za připomenutí jistě stojí skutečnost, že stejně jako u loňské
1. etapy jsou u nových i měněných světel montovány žárovky o příkonu
33 W místo stávajících 125 nebo dokonce 250 W. V měsíci červnu bylo
vybudováno nové parkoviště před základní školou, které pomůže vyřešit dlouhodobě špatnou situaci s parkováním v této části Nedvědice.
Myslím, že za povedenou lze považovat 2. etapu opravy obvodové hřbitovní zdi. Velmi rád bych zmínil také doplnění hracích prvků na dětském hřišti, stavbu nové autobusové čekárny před základní školou,
rozmístění několika kusů nových odpadkových košů a laviček. Milovníci přírody a procházek pak jistě přivítali stavbu dřevěné lávky přes
potok za semaforem nad železniční tratí směrem k zadnímu Pernštejnu.
Díky dodatečným požadavkům Policie ČR a Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje se poněkud zdržela výroba a především instalace
informačního systému. I tuto akci se však již podařilo dokončit. V souvislosti s opravami a novými věcmi nemohu nezmínit jevy, které každému normálnímu člověku vadí a kazí radost z práce. Mám na myslí
neustále se opakující projevy drobného i většího vandalství, jako jsou vyvrácené dopravní značky, převrácené odpadkové koše, pokus o krádež
měděných svodů na budově radnice, krádež dvou vlajek tamtéž, počmáraná nová čekárna před základní školou a mnohé další. To vše je
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spojené s bezohledným chováním některých skupin dospívající mládeže
v nočních hodinách. Za vrchol cynismu pak považuji krádež dvou hracích prvků z dětského hřiště.
Jak jsem Vás již informoval v letošním prvním čísle Zpravodaje,
stále platí, že jednou z priorit mé práce je vyhledávání grantových a dotačních možností a také příprava projektů tzv. do šuplíku. Běží projekt
kanalizace – bylo požádáno o vydání územního rozhodnutí. V měsíci
srpnu byla dokončena projektová dokumentace na zateplení a výměnu
oken na všech budovách základní školy a mateřské školy – zde bylo požádáno o vydání stavebního povolení. Pokračují projektové práce na
nové sportovní hale a také na připravované stavbě nového parkoviště
pro návštěvníky hradu Pernštejn. Všechny práce jsou časově směřovány
tak, abychom stihli výzvy k překládání žádostí o dotace z Regionálního
operačního programu NUTS 2 Jihovýchod a Operačního programu životního prostředí. Na tomto místě, ač velmi nerad, podávám informaci,
že v 1.výzvě neuspěla naše žádost o finanční prostředky na dokončení
rekonstrukce sokolovny a to i přesto, že náš projekt obdržel velmi vysoké
bodové ohodnocení a nebyly v něm shledány žádné závady. V tuto dobu,
tedy ve 2. polovině září, je naše žádost podána znovu v rámci 2. výzvy a
nezbývá než věřit, že tentokrát bude úspěšná. Výsledek bude znám přibližně v polovině ledna příštího roku.
Kromě uvedených tzv. velkých projektů souběžně běží práce na přípravě několika menších. Je připravováno rozšíření místní komunikace
do Klečan za odbočkou do Domků, spojené se stavbou chodníku. V měsíci srpnu se nám konečně podařilo získat všechny souhlasy vlastníků
dotčených pozemků a bylo požádáno o vydání územního rozhodnutí. Ve
stadiu příprav a podání žádosti o finanční prostředky na úhradu nákladů na zpracování projektové dokumentace je projekt stavby dvou
dřevěných mostů přes Nedvědičku a s nimi spojené stavby chodníku od
zdravotního střediska směrem k Pernštejnu.
Další projekty pak souvisejí s prací Mikroregionu Pernštejn. Ně-

kteří z Vás možná zaregistrovali několik důležitých jednání valné hromady mikroregionu, jejichž cílem bylo prezentovat Strategii rozvoje mikroregionu a mikroregion samotný. Tato jednání se uskutečnila za
přítomnosti hejtmana Jihomoravského kraje pana Stanislava Juránka,
náměstkyně hejtmana kraje Vysočina paní Marie Černé, náměstka hejtmana Jihomoravského kraje pana Milana Venclíka a v neposlední řadě
předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pana Miloslava Vlčka.
Dosavadním vyvrcholením prací mikroregionu pak bylo podání žádosti
o finanční prostředky z ROP NUTS 2 Jihovýchod na vybudování turistického informačního centra, na vydání turistických informačních a propagačních materiálů, na výrobu a instalaci informačních tabulí na
turisticky atraktivních místech mikroregionu, na propojení těchto míst
značenými turistickými trasami a další záležitosti.
Uplynulý půlrok byl rovněž ve znamení mnoha kulturních, společenských či sportovních akcí. Jejich výčet by byl jistě dlouhý a zajímavý,
proto si dovolím jej neuvádět. Chtěl bych však poděkovat všem těm z
Vás, kteří jste v čase svého osobního volna jakkoli pomohli uspořádat
některou z nich. Věřím, že pro nikoho z Vás není odměnou za uspořádání akce jmenování v našem či jiném periodiku, ale že největší odměnou jsou pro Vás spokojení návštěvníci a obdivovatelé. Věřím rovněž,
že i v budoucnu se mezi námi najde dostatek nadšenců, kteří budou
ochotní pro nás a naše návštěvníky připravit alespoň tolik zajímavých
akcí, jako tomu bylo doposud.
Vážení spoluobčané, doufám, že jste v období dovolených a letních
prázdnin načerpali dostatek sil a optimismu do posledního čtvrtletí
roku. Našim dětem přeji úspěšné zahájení nového školního roku, nám
všem ještě alespoň několik pěkných dní a co nejpozdější nástup podzimních mlh a chladného počasí.
Ing. Pavel Vejrosta

INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Od uzávěrky minulého čísla Zpravodaje se uskutečnilo jedno jednání Zastupitelstva městyse Nedvědice (ZMN).
ZMN č. 10 dne 16. 6. 2008:
- schválilo program jednání ZMN
- schválilo zprávu z RMN za období od 14. 4. 2008 do 4. 6. 2008
- schválilo opakovaně zakoupení užitkového vozu jako náhradu
za vyřazené vozidlo Multicar

-

-

Parkoviště před základní školou,
v pozadí nová autobusová čekárna
Foto: Antonín Špaček ml.

-

2

schválilo prodej částí pozemků p. č. 29/19 a 30/5 v k. ú. Nedvědice o výměře do 30 m² na stavbu garáže, zatím bez určení nabyvatele a ceny
schválilo prodej části pozemku p. č. 29/19 v k. ú. Nedvědice
o výměře do 30 m² na stavbu garáže za cenu 200,- Kč/m² pí. Pokorné
schválilo prodej části pozemku p. č. 756/3 v k. ú. Nedvědice za
cenu 75,- Kč/m² manželům Mannovým, výměra bude stanovena až po vyhotovení geometrického plánu

-

schválilo prodej části pozemku p. č. 141/1 v k. ú. Nedvědice za
cenu 200,- Kč/m² p. Nikodémovi, výměra bude stanovena po
vyhotovení geodetického plánu
schválilo zveřejnění záměru na prodej pozemku p. č. 80/25
v k. ú. Nedvědice
schválilo koupi pozemku p. č. 606/2 (PK 585/3) v k. ú. Nedvědice o výměře 1108 m² za cenu 175,- Kč/m²
schválilo koupi pozemku p. č. 952/1 v k. ú. Nedvědice o výměře
125 m² (cesta přes sokolovnu) za cenu dle znaleckého posudku
(29.565,- Kč)
schválilo rozpočtová opatření č. 3, 4 a 5/2008
schválilo uspořádání Slavností Pernštejnského panství i v roce
2009
schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s manželi Vystavělovými na zřízení věcného břemene vstupu na pozemky
p. č. 700/1, 713/3 a 963/2 v k. ú. Nedvědice v souvislosti se stavbou kanalizační přípojky
zavedení do účetní evidence následujícího majetku městyse:
kříž na zadním Pernštejně na pozemku p. č. 94/1 v k. ú. Pernštejn, kříž v Nedvědici na pozemku p. č. 98/3 v k. ú. Nedvědice
a boží muka v Nedvědici na pozemku p. č. 302/1 v k. ú. Nedvědice
schválilo odstoupení od kupní smlouvy na prodej koupaliště k
30. 6. 2008, vč. textu odstupujícího dopisu
schválilo dodatek č. 1 k vnitroorganizační směrnici městyse
Nedvědice o závodním stravování
schválilo koeficient pro výpočet daně z nemovitostí pro rok
2009
schválilo rozpočtový výhled městyse Nedvědice na roky 2009
- 2011
schválilo konečné provedení změny č. 1 územního plánu městyse Nedvědice
vzalo na vědomí zprávy z výborů a komisí
Ing. Pavel Vejrosta
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INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE NEDVĚDICE
V období od uzávěrky posledního čísla Zpravodaje se Rada městyse Nedvědice (RMN) sešla 8 x (č. 58 – 65) a mimo jiné jednala
o následujících záležitostech:
- schválila program každého jednání RMN
- schválila poskytnutí finančního daru společnosti Czech model
ve výši 18.000,- Kč
- doporučila zastupitelstvu schválit žádost manželů Vystavělových o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene, jak je uvedeno ve zprávě z jednání zastupitelstva
- schválila nové znění nájemních smluv pro nájemce v objektu
zdravotního střediska
- vzala na vědomí zprávu starosty o výnosu z ukončeného termínovaného vkladu
- schválila uložení volných finančních prostředků na půlroční
termínovaný vklad s úrokovousazbou 3,72 % p. a. u České spořitelny
- provedla fyzickou obhlídku některých pozemků v k. ú. Nedvědice a k. ú. Pernštejn
- provedla fyzickou obhlídku oplocení pomníku padlým s cílem
zabránit jeho dalšímupoškozování nákladními vozidly zásobujícími zbožím prodejnu potravin a zjistit aktuální rozsah poškození
- projednala zamítavé stanovisko KHS k žádosti o navýšení kapacity dětí v mateřské školce
- schválila kritéria pro přijímání dětí do mateřské školky v Nedvědici
- schválila přidělení stálého parkovacího místa pí. Vystavělové
na pozemku p. č. 713/2 v k. ú. Nedvědice do 31. 12. 2008 za
podmínek dle platného ceníku
- schválila žádost HC Nedvědice o pronájem areálu u rybníka na
dobu konání Slavností Pernštejnského panství a text nájemní
smlouvy
- schválila žádost HC Nedvědice o pronájem zimního stadionu v
Nedvědici na období od 1. 6. 2008 do 31. 5. 2009 a text nájemní
smlouvy
- doporučila zastupitelstvu schválit prodej části pozemku p. č.
141/1 v k. ú. Nedvědice p. Nikodémovi za cenu 200,- Kč/m² ve
výměře po vypracování geodetického plánu
- doporučila zastupitelstvu vyhlásit záměr prodat pozemek p. č.
80/25 v k. ú. Nedvědice
- projednávala vznik nepovolené skládky zeminy v k. ú. Pernštejn
- schválila nabídku sdružení PernštejnNet na zakoupení a provozování jedné kamery a jejího napojení na obecní internetovou stránku
- rozhodla o zadání výroby pexesa s motivy z Nedvědice a blízkého okolí za cenu do 20.000,-Kč
- rozhodla v souladu s předpisy o ekologické likvidaci nefunkčního nalezeného mobilního telefonu
- schválila zakoupení 30 ks volných vstupenek do areálu u rybníka na Slavnosti Pernštejnského panství za cenu 250,- Kč/ks
pro sponzory a hosty městyse
- provedla vyhodnocení materiálů doručených uchazečkami o
místo „úředník obecního úřadu“ a rozhodla o vítězce výběrového řízení
- zamítla žádost p. Kovaříka na prezentaci 80. výročí návštěvy
prezidenta Masaryka v Nedvědici a schválila redakci Zpravodaje jinou formu prezentace ve Zpravodaji č. 2/2008
- vzala na vědomí informace starosty o jednání s předsedou parlamentu ČR a představiteli krajů Vysočina a Jihomoravského

- rozhodla o prodloužení nájemní smlouvy s manželi Prokopovými na byt v obchodním domě o 12 měsíců s podmínkami
- doporučila zastupitelstvu schválit odkoupení části pozemků
p. č. 53/13 a 53/22 v k. ú. Nedvědice o výměře 740 m² a příslušných dílů přístupové cesty k těmto pozemkům, vše v souvislosti
s přípravou stavby kanalizace
- ve vazbě na budovanou kompostárnu v Rozseči opětovně projednávala neutěšený stav v likvidaci bioodpadů, hlavně posečené trávy
- rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Tišnov
na zajištění kontrol dodržování pravidel dle živnostenského zákona, kontrol nalévání alkoholu mladistvým, rušení nočního
klidu, projevů vandalství apod.
- doporučila zastupitelstvu zamítnout žádost manželů Jedličkových o změnu územního plánu
- projednala drobné nedodělky na novém parkovišti před ZŠ a
uložila starostovi zajistit nápravu před převzetím stavby
- rozhodla o prominutí poplatku za pronájem areálu u rybníka po
dobu konání Slavností Pernštejnského panství
- projednávala návrhy radních na změny územního plánu v
zájmu městyse a schválila jejich výčet k projednání s pořizovatelem
- zamítla nabídku na zpracování studie rekonstrukce budovy
radnice z důvodu vysoké ceny,otázku rekonstrukce radnice odložila na pozdější dobu
- s ředitelem ZŠ a MŠ Nedvědice projednávány aktuální potřeby,
problémy, požadavky a plány základní a mateřské školy
- Rada uložila starostovi obeslat všechny neplatiče poplatků za
likvidaci a svoz odpadů z řad firem a podnikatelů poslední
výzvou k uzavření smlouvy a úhradě poplatku před předáním
k řešení inspektorátu životního prostředí
- projednala a schválila návrh Ing. Dohnala na výměnu vstupních dveří do prodejny potravin v obchodním domě
- projednala návrh pravidel na přidělování finančních prostředků z rozpočtu městyse na kulturu, tělovýchovu a sport,
předložený finančním výborem. Po provedení úprav doporučila
pravidla dotačního programu ke schválení zastupitelstvu
- schválila rozpočtové opatření č. 6/2008
- vzala na vědomí informaci starosty o důvodech neúspěchu žádosti o finanční prostředky na dokončení rekonstrukce sokolovny z prostředků ROP NUTS 2 Jihovýchod, uložila starostovi
podat aktualizovanou žádost v další výzvě do konce září 2008.
- projednávala detaily projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci silnice od křižovatky pod železničním přejezdem po
hranici kraje pod Smrčkem
- vzala na vědomí informaci starosty o zahájení územního řízení
na akci „Rozšíření místní komunikace do Klečan za odbočkou
do Domků“
- schválila podání žádosti o dotaci z rozpočtu Jihomoravského
kraje na zpracování projektové dokumentace na stavbu
mostků přes Nedvědičku za bývalým parkem proti zdravotnímu středisku a stavbu chodníku tamtéž
- doporučila zastupitelstvu schválit koupi pozemků p. č. 149/25
a 149/3 v k. ú. Nedvědice (asfaltová místní komunikace
v Domkách)
- doporučila zastupitelstvu schválit prodej části pozemku p. č.
29/19 a 30/5 v k. ú. Nedvědice o výměře do 30 m² na stavbu garáže s podmínkami
- rozhodla o ustavení nové (dvoučlenné) komise Rady s účinností
od 1. 1. 2009 – Komise historická a redakce Zpravodaje
Ing. Pavel Vejrosta
3

Mont:Sestava 1

18.9.2008

11:10

Stránka 4

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
V sobotu 28. 6. 2008 se uskutečnil 3. ročník dětských rybářských
závodů, které již tradičně pořádá I. RK Nedvědice. Závod přitahuje
stále větší pozornost dětí i rodičů, takže soutěžících je rok od roku více.
Letos to byl rekordní počet 65 dětí.
V předem zarybněném rybníku měly děti možnost nachytat
pstruhy, kapry, červenky a líny a všechny úlovky se počítaly. Vyhrál
ten, kdo měl největší součet délek nalovených ryb. Soutěžící byli rozděleni do dvou věkových kategorií, závod probíhal ve dvou kolech a
rozmístění se losovala.
Všechny děti přišly s pečlivě připravenými udicemi a návnadami
a od začátku až do konce neúnavně sledovaly své splávky. Napětí bylo
vidět nejen na nich, ale i na tvářích rodičů, babiček a dědečků. Radost
byla z každé ulovené ryby. Pro ty, kdo při lovu žíznili nebo potřebovali
dobít energii, byl připraven prodej pití, cukrovinek a klobás.
Na závěr proběhlo vyhodnocení a udílení cen těm, kteří měli větší
štěstí a nachytali nejvíc. Každý ze soutěžících si mohl ponechat tři ulovené pstruhy. A tak snad měli radost všichni přinejmenším z dobré zábavy.
Děkujeme pořadatelům za pečlivost, s jakou závod připravili, a za
pěkně strávený sobotní den.
Bohumíra Hrabálková

Vítěz kategorie menších dětí – Simonka Navrátilová
Foto: Stanislav Navrátil ml.

O POPELCE
Na dvě stě padesát nadšených diváků odměnilo v pondělí 30. června
2008 dlouhotrvajícím potleskem účinkující v pohádce O Popelce. Ve
čtvrtek 26. června zhlédla pohádku školní mládež a poslední červnový
den bylo představení pro veřejnost. Lidé už si zvykli na kulturní dění v
Nedvědici. A zvláště po předvánočních akcích ve škole a po květnové akademii v sokolovně se mohli přesvědčit, že v letošním devátém ročníku
jsou skutečně velmi šikovní a pracovití žáci. Ano, právě oni byli iniciátory nácviku dramatizace pohádky, kterou jsme na konci června zhlédli.
Může někdo z nás, kdo jsme viděli jen výsledek v sokolovně, dohlédnout,
jak mimořádné úsilí deváťáci vyvinuli? Může někdo z nás třeba jen odhadnout, kolik umu, vnitřní síly a nasazení paní učitelek Ivy Prokůpkové
a Pavly Čechové se skrývá za uvedením pohádky?
Hlavní postavou celého příběhu byla Soňa Šikolová. Příběh, který
trval rok – sen, který se podařilo uskutečnit. Soňa vymyslela, přesvědčila
ostatní, upravila klasický text. Paní učitelka Iva Prokůpková s textem
velmi pomohla, drobnostmi pomáhali i někteří další. Důležité bylo, že
všichni moc chtěli pohádku O Popelce předvést. Dlouho to prý vypadalo,
že se představení neuskuteční. Leckdy při nácviku někteří herci chyběli.
Ale s blížícím se koncem června se úsilí herců a organizátorů stupňovalo.
Výsledek jsme viděli. Od samého začátku až do závěrečné věty jsme obdivovali plné nasazení, soustředění a precizní výkony patnáctiletých herců
a hereček. Občasný potlesk odměnil výkon v průběhu představení. A závěrečný aplaus jako by nebral konce. Všichni jsme si mohli v souvislosti s

představením uvědomit mnohé. I dnes máme mladé lidi, kteří jsou šikovní
a chtějí být užiteční, umějí se pobavit jinak, než jak mnohdy slýcháme, že
se patnáctiletí baví. A ještě něco bylo moc důležité pro úspěšné provedení
pohádky. Smysl pro kolektiv, zodpovědnost jednotlivce, nadřazení zájmu
kolektivu nad svoje ambice. Přes toto všechno mohli jednotlivci vyniknout.
A že vynikali! Chvíli macecha Lucie Veselá, poté excelovali princ Jindřich
Filip Hájek a vdavekchtivá dcera Margareta Soňa Šikolová. Skromností
poutaly pozornost Daniela – Popelka Renáta Bednářová a Jacquelina Sylvie Zbořilová. Dvorní dámy Magdaléna Šenkyříková a Monika Smutná
ukázaly, že vyniknout lze i v menší roli. Zaujali i další: král David Brázda
a královna Hana Krejzková, komorné Ivana Minaříková a Hana Houdková. Stráže hráli Vlastimil Lahoda a Radek Punčochář, šaška Jana Frejlichová, sluhu Johana, který povýšil na poradce královny, zahrál Tomáš
Rössler. Nepostradatelný byl průvodce dějem – vypravěč Kristýna Čermáková. Vidět nebyla nápověda Michaela Vrbková.
Bez pomoci dospělých by nebylo možné představení realizovat. Ivě
Prokůpkové a Pavle Čechové pomohli Petr Punčochář, Eva Špačková a
Luboš Zeman, také zaměstnanci obce.
Co závěrem? Napadá mě poděkování. Může být ale slovo na tomto místě
silnější než atmosféra v sokolovně při a těsně po představení? Jsem přesvědčen, že nikoli. A tak přeji „divadelníkům“ odvahu uskutečňovat další
dobré nápady, další sny.
Petr Vejrosta

ZA JAROSLAVEM ŽIVOTSKÝM
V minulém měsíci jsme se naposledy rozloučili s dlouholetým učitelem a ředitelem Základní školy v Nedvědici Mgr. Jaroslavem Životským, který zemřel 2. srpna 2008 ve věku 63 let. Rodák z Doubravníku
zůstal téměř celý život věrný svému kraji, který měl tolik rád.
Po vystudování Pedagogické fakulty nastoupil jako začínající učitel do Želetic a po vojenské službě do Bystřice nad Pernštejnem. V
roce 1971 se definitivně vrací do Doubravníku a nastupuje do školy
v Nedvědici. Již v dalším roce je jmenován ředitelem školy a tuto
funkci vykonával celých 18 let až do roku 1990. Byl tak nejdéle působícím ředitelem zdejší školy po roce 1945. V tomto období byla zahájena největší poválečná rekonstrukce školy, zahrnující výměnu
oken, postavení kotelny a přestavbu školního bytu (1973). Za mimořádných okolností byla škola přednostně připojena na Vírský vodovod (1979). Nejrozsáhlejší stavbou za jeho ředitelování ale byla
přístavba školy – budova C – dokončená s velkou slávou v roce 1986.
Učitelské povolání – poslání – vykonával v Nedvědici až do června letošního roku, tedy 37 let. Pod jeho vedením se učily téměř dvě generace žáků, kterým jistě dal mnoho ze svých vědomostí a
dovedností a vedl je i k lásce k našemu kraji.
Za všechny, kteří jej měli rádi, jeho žáky, kolegy, přátele a známé
se s ním rozloučil starosta městyse Doubravník Zdeněk Kundrata.

Mgr. Jaroslav Životský při výuce
Z archivu školy
S úctou a vděčností budeme vždy na něj vzpomínat.
Jiří Šmíd
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SEDM DIVŮ BYSTŘICKA
V neděli 10. srpna 2008 bylo na bystřické pouti vyhlášeno
Sedm divů Bystřicka. Ve Zpravodaji č. 1 jsme vás o této akci
pořádané TIC v Bystřici informovali a seznámili vás s jednotlivými kandidáty. A účast Nedvědických se určitě příznivě projevila i v této anketě. Po zásluze se totiž na
1. místě s převahou umístil středověký
klenot tyčící se nad Nedvědicí – hrad
Pernštejn.
Konečné pořadí ankety:
1. Pernštejn – 250 hlasů
2. Kostel ve Vítochově – 164 hlasů
3. Vysoká skála u Štěpánova – 150
hlasů
4. Zřícenina hradu Zubštejn – 143 hlasů
5. Zřícenina hradu Dalečín – 142 hlasů
6. Vírská přehrada – 135 hlasů
7. Trenckova rokle – 133 hlasů

lava ve Zvoli, které zřejmě doplatily na malou propagaci ankety
mezi místními obyvateli.
Při vyhlášení ankety bylo zároveň z řad hlasujících vylosováno sedm účastníků, kteří obdrželi drobné dárky a mohou se
zúčastnit zájezdu po Sedmi divech
Bystřicka. Jsou to tito hlasující: Gabriela Vokurková z Domanína, Michal Přikryl ze Skorotic, Ing. Pavel
Škrdlík z Karasína, Milan Humpolíček ze Štěpánova, Jozef Kraloviansky z Brna, Petr Havlíček ze
Štěpánova a Lenka Škorpíková
z Vítochova.
A na závěr jedna zajímavost:
Na výstavě obrazů Petry Tatíčkové
z Blažkova při Slavnostech Pernštejnského panství tvořil dominantu
výstavy obraz, do kterého autorka
zakomponovala svoje oblíbená místa
v okolí. A čtyři z nich – hrad Pernštejn, Vírská přehrada, kostel ve Vítochově a hrad Zubštejn – se
umístily na předních místech ankety.
Kromě nich se ještě na obrazu nacházejí zámek v Dolní Rožínce a kostely v Bystřici, ve Zvoli a v Blažkově.
Antonín Špaček

Za těmito Sedmi divy Bystřicka je další
pořadí:
8. Kostel sv. Václava v Dolním Čepí, 9.
Hostinec Litava, 10. – 11. Most v Černvíru a lávka ve Švařci, 12. Doly u Štěpánova, 13. Kaple ve Švařci, 14. – 15.
Kostel ve Strážku a bledule u Chlébského.
Překvapením je, že se mezi první patnáctkou neumístil např. kostel Povýšení
sv. Kříže v Doubravníku či kostel sv. Vác-

Obraz Petry Tatíčkové
Foto: Antonín Špaček

PSÍ ŽIVOT
Pojmenovali mě Sofie Back I. a přes vznešené jméno jsem obyčejná
psí slečna. Nedávno jsem oslavila druhé narozeniny a spokojeně si hověla v křesle svého pánečka, když v tom se ozvalo: „ Jo, jo to je psí život.
Tak bych se chtěl mít!“ Vážně, lidi, nechápu, co tím myslel.
Narodila jsem se v jedné velké bílé boudě blízko kolejí. Moje maminka mívala ráda vítr v srsti a díry v plotě. Tak se ze mě stal v půl
roce poloviční sirotek, a proto žiji v blízkosti svého otce. Mému tatínkovi
je už jedenáct let a často mi vyprávěl o báječných a nebezpečných procházkách k čističce, pod Horou atd. Těšila jsem se a vůbec jsem nechápala, o jakém nebezpečí to mluví.
Než jsem se pustila do velkých procházkových okruhů, musela jsem
se naučit sednout, když se mi nechce, počkat, když se mi nechce, jít u
nohy pánečka, když se mi nechce, a odejít od atraktivních věcí, když
uslyším slovo „fuj“. Pak nadešel den, kdy mě uvázali do postrojů jako
vzdálený kámoše ze severní točny a k tomu připevnili vodící lanko. A šlo
se. Řeknu vám, je to zvláštní svět tam za plotem. Tehdy poprvé jsem z
toho byla trochu zmatená a nerozuměla jsem všemu, ale dnes vás klidně
seznámím s tím psím životem v Nedvědici. Tak například když půjdete
stopou k nádraží, dávejte si tam pozor na tlapky. Už párkrát se mi stalo,
že mi uvízl v nožičce střep, kovová špona nebo se mi něco divného připletlo do chlupů a ani doma pod vodou mě to nechtělo pustit.
Cestou k městečku se vám může přihodit také něco nemilého. Pozdravíte kámoše Maxe, mrknete okem na Figa a najednou je to
tady…Vidíte a hlavně cítíte, že si tuto stezku před vámi označkoval velikánský pes. Je to nepřehlédnutelná značka. A pak nevím, kde se to ve
mně bere. Ta touha tuto cestu přeznačkovat. Stydím se, ale je to silnější
než já. Bohužel se pokus o podpis teritoria nevydařil. Můj vzkaz končí v
sáčku a následně v jakési vonící bedně. Pamatuji si, že tyto vonící bedny
míval rád další kámoš Max. Ten je ale hnědý a bydlí na Krčíně. Má asi
známosti na vysokých místech v zastupitelstvu, poněvadž si běhá po
venku, kdy se mu zachce. Bez řemínků a vodících pásků. Je to frajer!
Pravda, že mám z něho někdy strach. Stále je pětkrát větší než já a
kdyby chtěl …

Toto privilegium volného pohybu asi zůstává i psům bývalých členů
zastupitelstva městyse Nedvědice jako upomínka za zásluhy. Na takové
volnomyšlenkáře narazíte v našem městečku na každém rohu. Někdy si
je můžete splést s liškou a jindy vás překvapí třeba na procházce pod
Horou. Tam pejsci nemusí poslouchat ani svého páníčka. Holt pravidla
asi neplatí pro každého.
Poslední dobou mám pech. Každý větší pes si ze mě dělá kostičku.
Nejtragičtější místo je na mé oblíbené cestě k čističce. Klečany se tam
tomu říká a já už vím proč. Pětkrát se mi stalo, že se na mě z velkých
vrat vyřítilo psisko a pod jeho tíhou jsem „klekla“ na všechny čtyři. Odřený packy do krve, utržené vodítko, poztrácené evidenční a očkovací
známky a psí trauma. To je výsledek nenávistných nájezdů toho vlčáka.
Já to nechápu! Nikdy jsem mu nic zlého neudělala a on tak na mě. Je mi
z toho smutno, tak ráda jsem tam chodívala a teď nesmím. Toto kritické
místo obcházíme jinou cestou. Tam na vás ale číhá také nebezpečí, když
na vás z horních oken míří jakési nezvedené dítko pistolí s kuličkami. To
jde vysloveně o ocas.
Poslední katastrofa mě potkala nedávno. To jsem doprovázela svoji
smečku domů. (Musím teď navíc hlídat to malé štěňátko, co se pořád
vozí v kočárku.) Štrádovali jsme si to kolem známých míst pod přejezdem, když v tom se k mému překvapení z mé rodné boudy vyřítila fena
Nela a zakousla se mně přímo do krku. Zoufale jsem křičela o pomoc. Panička mě táhla na vodítku k sobě, ale se mnou zároveň i tu bestii na
mém krku. Nakonec se panička odhodlala nasadit i svůj krk a snažila
se mě chytnout do náruče. Myslela jsem, že jsem bezhlavá fenka. A výsledek? Já - na krku krvavé otisky po cizích zubech, panička - doškrábané přední tlapky a obě šok. Naštěstí štěněti se nic nestalo. Domů jsem
přišla tak utahaná a otřesená, že jsem se uvelebila pánečkovi na křesle
a tiše si lízala rány. A v tom jen slyším někoho říkat: „ Jo,jo to je psí
život. Tak bych se chtěl mít!“
Sofie Back I., bytem u Petry Glosr Cvrkalové
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OHLÉDNUTÍ ZA SLAVNOSTMI PERNŠTEJNSKÉHO PANSTVÍ
Stalo se již tradicí, že první prázdninový týden v Nedvědici a
blízkém okolí patří Slavnostem Pernštejnského panství. Nedvědice ožívá nebývalým ruchem, neboť se několikanásobně navyšuje počet přítomných obyvatel proti normálnímu stavu.

mesly a stylovým zbožím a nasávat atmosféru středověkého
hradu.
Doubravník přišel s vlastním programem, jehož součástí byla
různá kulturní či taneční vystoupení, historický průvod a jarmark, zpřístupnění kostela včetně hrobky Mittrowských či různé
zajímavé výstavy. V součinnosti s Agenturou Dobrý den z Pelhřimova došlo k překonání rekordu v kategorii „Největší znak
obce z víček od PET lahví“. Znak Doubravníka podle návrhu
Aleše Roučky byl vytvořen celkem z 239.208 víček ve 14 barevných odstínech o celkové hmotnosti 247 kg. Skládalo jej celkem
163 osob.

Výstava obrazů Petry Tatíčkové
Foto: Antonín Špaček

Doubravník – skládání znaku obce z víček od PET lahví
Foto: Antonín Špaček
V samotné Nedvědici byl středem Slavností opět areál u rybníka. HC Nedvědice tentokrát připravil velmi bohatý program,
složený z několika koncertů, diskoték či tanečních a šermířských
vystoupení. V něm vyniklo zvláště vysoce profesionální vystoupení skupiny OLYMPIC s Petrem Jandou či následný koncert
Aleše Brichty. Tolik návštěvníků, navíc velmi spokojených, areál
u rybníka snad ještě nezažil. Sobotní večer u rybníka patřil krásným dívkám – uskutečnila se zde módní přehlídka finalistek
soutěže neslyšících MISS DEAF WORLD. A že bylo opravdu na
co koukat. Dívky předvedly výkony na úrovni profesionálních

Výstava obrazů Přemysla Povondry
Foto: Antonín Špaček
Nejinak tomu bylo i v letošním roce, přesto se oproti předchozím rokům objevily dva rozdíly. Jednak vzhledem k tomu, že
červencové svátky připadly na sobotu a neděli, došlo k celkovému
zkrácení Slavností na dva a půl dne. Druhým významným rozdílem bylo, že se kromě Nedvědice a Pernštejna vytvořilo další
významné centrum – Doubravník, který letos oslavuje 800. výročí první písemné zmínky.
Bohatý program opět přilákal tisíce návštěvníků. V přirozeném středu Slavností – na hradě Pernštejně – mohli hosté opět
zhlédnout vystoupení skupin historického šermu, divadelní představení, vystoupení dětského folklorního souboru, koncerty k poslechu, ale i k tanci. Velmi zdařilá byla výstava „Zámecký park
na hradě Pernštejně – minulost, současnost, budoucnost?“ Návštěvníci, kteří se nabažili kulturních vystoupení, mohli jen tak
procházet nádvořími mezi stánky s různými historickými ře-
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Šermířské vystoupení v areálu u rybníka
Foto: Antonín Špaček
modelek a odměnou jim byl téměř nepřetržitý „potlesk ve znakové řeči“. Vrcholem sobotního večera byl tradičně nádherný ohňostroj nad hladinou rybníka. V neděli potom hlavně dětské
publikum potěšila balónková diskotéka klauna Ferdy, ale především Ewa Farna.
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Koncert skupiny OLYMPIC
Foto: Antonín Špaček

Atmosféra v areálu u rybníka
Foto: Antonín Špaček
Ke stálicím Slavností patřily výstavy obrazů Petry Tatíčkové
a Přemysla Povondry, fotografií Miloše Neči, železničních modelů a hasičské techniky, včelařská výstava, ale také i nohejbalový turnaj či zpřístupnění kostela v Černvíru. Milým
překvapením byla prohlídka s výkladem v kostele sv. Václava v
Dolním Čepí. Doslova hlava na hlavě pak byla na nádraží při
příjezdech historických parních vlaků.
O vysokém zájmu o Slavnosti svědčí i odhad počtu návštěvníků: hrad Pernštejn 7.000, areál u rybníka 7.600, z toho v sobotu 4.500, Doubravník 3.500, parními vlaky cestovalo celkem
2.280 pasažérů.
Ze záporů Slavností je možné uvést zbytečně vysokou hlučnost v areálu u rybníka i mimo něj především v nočních hodinách a uzavření silnice přes Doubravník, které způsobilo
komplikace návštěvníkům ze směru od Brna. Hodně diskutabilní je též nevkusné zpolitizování Slavností. Velmi diskutovaná
je i otázka výše vstupného v areálu u rybníka. Ačkoliv jsem se
vždy klonil spíše na stranu vstupného nižšího, které by bylo
kompenzováno vyšším počtem návštěvníků, zde je třeba říci, že
vše závisí na rovnováze mezi nabídkou a poptávkou. A v letošním
roce byla nabídka velmi kvalitní, což se projevilo i ve vysokém
počtu účastníků, ve kterém se naopak vůbec neprojevilo zkrá-

Módní přehlídka finalistek MISS DEAF WORLD
Foto: Josef Břenek

Šermířské vystoupení na hradě Pernštejně
Foto: Antonín Špaček
cení na necelé tři dny. A to by mohl být trend i do budoucna.
Na závěr si můžeme popřát: „Slavnosti Pernštejnského panství 2008 skončily, ať jsou ty příští stejně úspěšné jako letos!“
Antonín Špaček
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70 LET LEDNÍHO HOKEJE V NEDVĚDICI (1. část)
Rok 2008 je v Nedvědici a širokém okolí pro všechny, kterým
učaroval rychlý a populární sport – lední hokej – rokem jubilejním. Před sedmdesáti lety v roce 1938 se rozhodla skupina mladých sportovců vedená studentem právnické fakulty Karlem
Hutařem přihlásit oddíl ledního hokeje SK Pernštejn Nedvědice
do tehdejší „Západomoravské župy ledního hokeje“. Byli to členové nedvědického sportovního klubu, který byl pod názvem SK
Pernštejn Nedvědice založen před osmdesáti lety v únoru 1928
v sále hotelu Panský dům.
Tradice bruslení a v třicátých letech již začátků stále populárnějšího hokeje vznikla na nedvědickém rybníku. Podmínky
zde byly velmi dobré. Voda přiváděná náhonem z Nedvědičky,
která teče od Rožné velmi chladným údolím, zamrzá na rybníku
již při prvních mrazech. Pamětníci vzpomínají, že se již po 20.
říjnu bezpečně bruslilo. V zimním období dosahovala síla ledu
50 cm a ten vydržel až do předjaří. Nejednou se zápasy hrály
ještě v březnu. Přitom ve čtyřicátých letech chodilo na hokej až
800 diváků, kteří stáli většinou na ledě.

rybníka nebyla ani kabina, takže se hráči převlékali doma.
Za německé okupace byly zrušeny soutěže v župách a bylo
možno hrát jen v malých okrscích. Soupeřem Nedvědice byly: SK
Štěpánov, SK Doubravník, HC Dolní Rožínka, SK Nové Město a
AFK Žďár. Tato družstva ale nebyla s výjimkou AFK Žďár důstojnými soupeři. V letech okupace se na druhé straně podařilo v
Nedvědici sehrát přátelské zápasy, na které se dlouho vzpomínalo a které mají svoji historickou hodnotu. Na rybníku nastoupil k utkání s SK Pernštejn Nedvědice několikanásobný mistr
Československé republiky – LTC Praha, vybrané mužstvo Prahy
s nejlepšími hráči – reprezentanty ČSR, SK Podolí Praha a další.
Na nedvědickém rybníku tehdy hrály hokejové legendy: Troják,
Konopásek, Trousílek, Roziňák, Modrý a další.
Po druhé světové válce byly zbudovány mantinely o výšce
1 m, postaveny dřevěné kabiny a zřízeno osvětlení kluziště. Zde
je nutno uvést, že tehdejší plocha rybníka byla směrem k pomníku mnohem větší. Všechno zařízení muselo být demontovatelné, jednoduché a praktické. Přitom požadavky velmi rychle
narůstaly. V roce 1947 byl v Brně otevřen první zimní stadion a
brněnská družstva získala velkou tréninkovou výhodu.
V Nedvědici došlo ke generační výměně hráčů a v dresu se objevili Josef Špaček, Arnošt Rossi, Zdeněk Kotouček, brankář Miroslav Fírek. Nastoupili perspektivní dorostenci Miloš Večeřa,
Karel Strážnický, Břetislav Šír, Miloš Kovář, později Zdeněk
Doubek, Vladimír Jakubec, Ladislav Krčil a další. Stále se udržovala účast v nejvyšší krajské soutěži. Dvakrát se bojovalo ve finále o titul přeborníka kraje - v roce 1956 se Sokolem Šlapanice
a 1957 se Sokolem Kralice. Získat titul krajského přeborníka se
ale nepodařilo. V té době již mužstvo vystupuje pod názvem
Spartak Nedvědice (od roku 1953).

Hokejový zápas na rybníku – kolem r. 1942
Archiv HC Nedvědice
V Nedvědici je známo, že prvním, kdo přinesl na rybník hokejovou hůl a puk, byl již zmíněný JUDr. Karel Hutař, univerzální sportovec, který se seznámil se základy tohoto sportu při
studiích v Brně. V „honbě za pukem“ jej doplňovali František
Holek, Karel Láznička, Ladislav Mlčák, Mirek Rossi, Antonín
Vybíral, Miloš Uher, Josef Laštovica, Josef Šípek, Miloš Čech,
Milan Trnka, Antonín Čech, Milan Uhlíř, František Bukal, Vladimír Ludvík, František Kytner, Jaromír Štěpánek, Jaroslav Vít,
Eduard Chmelíček, Jindřich Formánek a Bohumil Krpal.
Z těchto mladých mužů bylo sestaveno první družstvo, které bojovalo o mistrovské body. Jejich soupeři byla mužstva AFK Tišnov, SK Doubravník, SK Bystřice, SK Nové Město a AFK Žďár.
Během prvních ročníků soutěže se do základního kádru zařadili
Rostislav Ustohal, Ladislav Štěpánek, Metoděj Held, Miloš Cídl,
Vladimír Pejcha a Oldřich Lipovský.
Celá léta se hokejový oddíl potýkal s nedostatkem finančních
prostředků. Vybavení pro hokej je ve srovnání s jinými sporty
mnohem nákladnější. Uveďme si dva příklady: První dresy dal
zhotovit jeden z hráčů Mirek Rossi s tím, že mu bude zaplacená
částka postupně splácena. K úplnému zaplacení ale nikdy nedošlo. Druhým příkladem je následující novinová zpráva: „SK
Doubravník – SK Pernštejn Nedvědice 0 : 1 (nedohráno). Přátelský zápas v Doubravníku před 500 diváky. Ve druhé třetině
byl zápas ukončen, jelikož domácí neměli náhradní puk.“
I když hokejové družstvo nemělo finanční prostředky a hokejová výstroj byla velmi nedokonalá, hned při prvním ročníku základní soutěže SK Pernštejn Nedvědice postoupil do vyšší třídy.
Toto úspěšné tažení trvalo i v dalších letech a družstvo po třech
ročnících postoupilo do I. A třídy Západomoravské župy. Jejich
soupeři se staly: SK Židenice, Velen Boskovice, Sokol Bílovice,
SK Prštice (u Ivančic) a SK Žabovřesky. Technické vybavení ledové plochy bylo velmi skromné. Hrací plocha byla ohraničena
dřevěnými trámky o výšce 10 cm, nebylo osvětlení. Zpočátku u
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Hokejové družstvo SK Pernštejn Nedvědice – 40. léta 20. stol.:
Nahoře zleva: Vladimír Pejcha, Rostislav Ustohal, Metoděj Held,
Antonín Čech, Ladislav Štěpánek, Jaromír Štěpánek
Dole zleva: Miloš Cídl, Bohumil Krpal, Karel Hutař
Archiv rodiny Hutařovy

Hrací plocha na rybníku nebyla ovšem zdaleka tak idylická,
jak se může zdát. Kolísání hladiny rybníka, nečekané oblevy, nejistá bezpečnost hráčů i diváků a nedostačující zázemí donutilo
vedení oddílu postavit novou ledovou plochu - kluziště - na sokolském hřišti za sokolovnou. Rok 1957 byl rokem doslova brigádnickým, kdy hráči, funkcionáři výboru a příznivci hokeje
odpracovali několik tisíc brigádnických hodin na úpravě terénu,
stavbě mantinelů, přívodu vody a konstrukce osvětlení. Zahájena byla i výstavba kabin.
Přichází další generační vlna. Z dorostenců postoupili Libor
Held, Ivan Pánek, Miloš Čermák, Bohumil Krčil, Vincenc Fafílek
a Jaromír Bednář. Poprvé se na střídačce objevuje oficiální trenér Ladislav Štěpánek, absolvent trenérského kursu s kvalifi-
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kací trenéra II. třídy. Pod jeho vedením získalo mužstvo na kvalitě. Sezona 1958-1959 znamenala konečně dosažení cíle. Po vítězném finálovém utkání nad Rudou hvězdou Znojmo na zimním
stadionu v Brně postoupil Spartak Nedvědice do divize. V následující sezoně byla jeho soupeřem družstva zvučných jmen
jako: Zbrojovka Vsetín, ZKL Brno B, MZ Olomouc, RH Havířov
a VŽKG Ostrava B. Nedvědice hraje s Rudou hvězdou Havířov o
postup do II. ligy. V té době už bylo jasné, že s vlastním kádrem
hráčů nemůže Spartak Nedvědice v tak vysoké soutěži obstát. V
jeho dresu se tak objevují hráči, kteří nevyrůstali na zdejším
ledě.
Sezona 1960 – 1961 přináší organizační změnu soutěže vyplývající z vytvoření pouze dvou krajů na Moravě. Jihomoravská divize, skupina A je složena z těchto mužstev: Spartak
Jihlava, Spartak Třebíč, Sokol Okříšky, Baník Tišnov, Jiskra Ná-

měšť, Rudá hvězda Znojmo, Spartak Boskovice a Spartak Nedvědice. V ročnících 1961 – 1972 se v jihomoravské divizi vystřídalo mnoho mužstev. Nedvědický Spartak ale nikdy nesestoupil
a v konečném umístění nikdy nebyl horší než čtvrtý. To je výsledek jistě obdivuhodný. Začíná se ale projevovat nedostatek ledu
pro tréninky a zápasy. Soupeři v divizní soutěži postupně staví
zimní stadiony, protože mají oproti Nedvědici za sebou velká
města. Dojíždění na tréninky a zápasy do Brna je časově i finančně neúnosné. Stále pokračuje i posilování mužstva hráči z
jiných oddílů. (dokončení v příštím čísle).
Jiří Šmíd s využitím archivu HC Nedvědice

VÝSTAVA „ZÁMECKÝ PARK NA HRADĚ PERNŠTEJNĚ“
Jaká byla historie zámeckého parku na hradě Pernštejně?
Kdy začal vznikat a kdo se na jeho vzniku nejvíce podílel? Jaké
byly hlavní parkové stavby? Kdy došlo k postupné devastaci
parku? Jaký byl osud soch tvořících jeho výzdobu? Kdy se začalo
s jeho obnovou a jak by měla vypadat?
Na většinu těchto otázek by měla dát odpověď výstava „Zámecký park na hradě Pernštejně – minulost, současnost, budoucnost?“, kterou připravili zaměstnanci Národního
památkového ústavu v Brně v čele s PhDr. Evou Škrabalovou.
Výstava je v částečné podobě k vidění již od Slavností Pernštejnského panství. V kompletní podobě je od 14. 8. 2008, kdy
proběhla slavnostní vernisáž.
Hosty vernisáže přivítala osoba nejpovolanější – PhDr. Eva Škrabalová, která je ve stručnosti seznámila s historií parku, jenž byl
již v roce 1804 zařazován mezi patnáct nejznámějších „anglických zahrad“ na Moravě a ve Slezsku. Načrtla jeho současnost a
představila i vizi do budoucna. Poté se již hosté mohli věnovat
jednotlivým výstavním panelům znázorňujícím vývoj parku v

SMRK NA PRUDKÉ
V prvním čísle Nedvědického zpravodaje v březnu 2007 jsem
vzpomínal na MUDr. Františka Jelínka. Psal jsem mimo jiné o
mohutném smrku u tunelu pod železniční zastávkou na Prudké
a o nešťastném konci stromu. Nevěděl jsem ovšem, kdy strom
ukončil svůj přibližně dvousetletý život.
Následně se mi ozval pan Lubomír Čech (ml.) z Doubravníka.
Jeho tatínek (také Lubomír) má dokonce fotografii už ulomeného
smrku. A Čechovi znají i dobu, kdy strom padl při mohutné
vichřici. Bylo to v listopadu roku 1973.
Děkuji panu Čechovi a čtenářům Zpravodaje předávám tuto
informaci. Informaci o jednom (ne)obyčejném stromu. Od jeho
konce uplynulo už dlouhých 35 roků.
Petr Vejrosta

uplynulých stoletích, případně si prohlédnout sochy či jejich
torza, které byly dříve součástí jeho výzdoby. Na závěr mohli
účastníci při sklence dobrého vína dostat odpovědi na všechny
otázky, které se zámeckým parkem souvisejí.
Výstava, která je
umístěna v obřadní síni
hradu a ve Schröfflově
zahrádce, potrvá až do
31. října 2008. Do té doby
si mohou zájemci prohlédnout spoustu historických
zobrazení,
porovnat je se současným
stavem a zjistit, co v příštích letech park na Pernštejně čeká.
Plány na obnovu parku
jsou smělé. Nám nezbývá
než si přát, aby se podařilo sehnat dostatek finančních prostředků k
jejich skutečné realizaci.
Aby nezůstalo u pouhých
plánů, ale aby se sny proPHDr. Eva Škrabalová měnily ve skutečnost.
Foto: Antonín Špaček
Antonín Špaček

Dřevo do vašich krbů,
kamen a kotlů
Libor VÍT - Lomnička, areál JZD
tel.: 608 827 301, e-mail: vitlibor@centrum.cz, www.vit.kveu.cz
Nabízíme:
- štípané v metrech
- štípaná polínka (25, 33, 50 cm)
- neštípané válečky (25, 33, 50 cm)
- odkorky
- řezivo stavební (trámy, deskystřešní latě)
- řezivo listnaté buk, dub
- palivo vyrábíme z buku, habru, dubu, jasanu a dodáváme v paletách či volně
Novinka:
- dřevěné brikety (350 kč/q)

Ulomený smrk na Prudké
Foto: Antonín Hájek st.

DOPRAVA ZAJIŠTĚNA
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KDO CHCE BÝT ŠŤASTEN, MUSÍ PRACOVAT I PRO DRUHÉ
Kolik současných nedvědic- Na dlouhou dobu tak musel opustit rodinu se dvěma malými
kých občanů může pamatovat chlapci. Po rozsáhlé amnestii byl v roce 1960 po deseti letech
JUDr. Karla Hutaře? Polovina? vězení propuštěn. Pozor, bylo to ale těžké vězení, byla to tvrdá
Víc? Pro ty, kdo pamatují, práce v nejtěžších podmínkách v uranových dolech na Jáchychceme připomenout, pro ty, kdo movsku, Slavkovsku (Horní Slavkov), později na Příbramsku.
jsou příliš mladí a pamatovat Nějaký čas byl vězněn na Mírově. Ve vězení získal přezdívku
nemohou, nebo se v posledních Doktor chudých. Prožil nelidské zacházení, mučení. Toto
třech desetiletích do Nedvědice všechno velmi poznamenalo jeho zdravotní stav. K překonání
přistěhovali, bychom moc rádi útrap ve vězení mu určitě pomohla fyzická zdatnost, kterou
uvedli něco málo ze života tohoto nabyl sportováním.
vzácného muže. Nebylo a není v
Po návratu z vězení pan JUDr. Hutař nezanevřel na svět,
Nedvědici takových mnoho.
jak by mohl mnohý očekávat. Jednou z myšlenek, kterými se v
Kdo byl doktor Karel Hutař? životě řídil, byla ta, kterou jsme použili jako nadpis tohoto
Syn významného stavitele Jaro- článku. Pustil se znovu do aktivit, na které byl zvyklý před náslava Hutaře a jeho ženy Marie.
stupem do vězení. Věnoval se rodině,
JUDr. Karel Hutař – 1970 Narodil se v Bystřici nad Pernsportu, politice. V Nedvědici byl iniArchiv Radky Kozlové štejnem 28. září 1908 a právě sté
ciátorem založení oddílu lyžování (r.
výročí jeho narození nás vyzvalo
1968) a budování vleků. Stal se člea pobídlo k tomu, abychom jeho osobnost připomněli.
nem okresního výboru svazu lyžoKarel Hutař byl sportovcem tělem i duší. Byl neúnavným
vání. Za práci pro lyžování byl
organizátorem i aktivním členem organizace Sokol (jeho otec
několikrát oceněn.
Jaroslav byl v říjnu 1909 zakládajícím členem této organizace
Do zaměstnání nastoupil paradoxně
v Nedvědici). V Nedvědici hrával fotbal, tenis, volejbal. Čledo Uranových dolů Dolní Rožínka
nem SK Pernštejn Nedvědice (klub sjednocoval více fotbalo(doly Olší a Drahonín) jako důlní závých družstev) byl od vzniku klubu v roce 1928. Karel Hutař
mečník. Jako by navázal na práci,
JUDr. Karel Hutař
byl také velmi zdatným lyžařem a měl rád turistiku. V průkterou moc dobře znal z vězení. Za
se syny – 1946
běhu studia práv v Brně se setkal s ledním hokejem. Netrvalo
práci v uranových dolech byl i vyArchiv Radky Kozlové
dlouho a do této hry zasvětil svoje kamarády v Nedvědici. Na
znamenán. Věřte nevěřte, dokonce
rybníku se tak začal
někdy v třicátých letech hrát hokej. A v
roce 1938 pod SK Pernštejn Nedvědice vzniklo
první nedvědické hokejové družstvo. V mládí
se kromě studia věnoval sportování skutečně hodně.
Po ukončení studií
na Masarykově univerzitě pracoval JUDr.
Karel Hutař nejprve v
bance, později se stal
správcem Okresní prokuratury v Bystřici nad
Pernštejnem. V této
době také založil rodinu (v roce 1941).
Spolu s manželkou Miladou (rozenou Smolíkovou) měli syny Karla
a
Miroslava.
Jak
krásný život, řekl by
možná leckdo. Ale
- Schůze zahrádkářů – polovina 60. let
ouha! To by se v naší
Zleva: manželé Kolbábkovi, manželé Hutařovi,Bohumil Zeman
republice nesmělo stát
Archiv Radky Kozlové
to, co se stalo. Tragická
druhá světová válka.
Pak chvíle naděje … co přinesl rok 1948 a následná padesátá pětkrát! Jak tragikomické situace přináší někdy život!
léta, snad většinou už víme. Jak ale toto období poznamenalo
JUDr. Hutař ochotně pomáhal spoluobčanům i v právních
život JUDr. Karla Hutaře?
věcech. Této práce bylo také hodně. Pomáhal s vyřizováním poJako blesk z čistého nebe zasáhl život Karla Hutaře vy- zůstalostí, řešit majetkové i běžné občanské záležitosti. Na
konstruovaný proces, jakých bylo v padesátých létech v naší jeho pracovním stole bylo mnoho vyřízených i nevyřízených
republice mnoho. Nejprve podivné, naprosto nepochopitelné spisů a žádostí.
obvinění a pak už nebylo ani pomoci, ani možnosti než se podMnozí čtenáři tohoto textu si možná vzpomenou ještě na
řídit tvrdému diktátu politiky vládnoucí komunistické strany. jednu mimořádně tvrdou životní zkoušku. Tou byl požár roRozsudek pro JUDr. Hutaře byl tvrdý – 16 let nepodmíněně. dinného domku Hutařových v roce 1973. I v takové chvíli našel
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síly a spolu s rodinou se pustil do stavby – obnovy bydlení. Bylo
tehdy velmi milé, že se našli i přátelé rodiny, kteří nabídli Hutařovým pomoc a skutečně také pomohli.
Kromě toho všeho se pan doktor Hutař angažoval ve prospěch společnosti prací v Československé straně socialistické.
Byl jednatelem místní i okresní organizace.
Podlomené zdraví bylo příčinou nečekaného odchodu Karla
Hutaře. V únoru 1979 byl v lázních v Poděbradech. Lázně měly
pomoci nemocnému srdci. Osud byl tentokrát velmi krutý. Při
odjezdu z lázní 22. února pan Hutař zemřel.
Částečné rehabilitace se JUDr. Hutař dočkal už v roce
1968, ale svoboda ve státě nemohla v tomto roce politického
uvolnění ani pořádně začít, natož aby mohly být dokončeny
očistné procesy. Plně rehabilitován byl pan Hutař až v roce
1990, jedenáct roků po své smrti.
Na závěr čtěme pozorně ještě jednu myšlenku, která koresponduje s životním osudem pana Hutaře: Nezáleží v životě
tolik na tom, čím jsme, ale důležité je prožít život s opravdo-

vým lidským srdcem, bít se za pravdu, pomáhat, kde je třeba,
být tedy člověkem v pravém slova smyslu.
Radka Kozlová, rozená Hutařová,
vnučka JUDr. Karla Hutaře a
Petr Vejrosta
PS:
Letos mě osud zavál do Jáchymova. Těžební věž uranových
dolů. Padesátá léta dvacátého století v naší vlasti. Pracovní
tábor. Lágr. Byl to pro mě silný zážitek. Zároveň mě popadl
strach, aby tato etapa našich dějin nepozbyla na významu. Aby
obrovská oběť politických vězňů nebyla zapomenuta. Vždyť političtí vězni jsou morálním svědomím národa. Tak nahlížejme
do svědomí. Dnes, zítra, při rozhodování ve věcech osobních i
veřejných.
Radka Kozlová

CO SKRÝVÁ DŮM ČÍSLO 35
Jistě Vám neunikly stavební úpravy domu číslo 35 v ulici mezi
kostelem a hřbitovem, který je nazýván podle předchozích majitelů „Juřinovo“. Oprava a modernizace tohoto domu novými majiteli, manželi Řičánkovými z Brna, vyvolala provedení
průzkumu pracovníky Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Brně a objevování nečekaných nálezů. Všechno začalo při odstraňování vrstev původní fasádní
omítky v lednu letošního roku, kdy se našla pod nánosy renesanční omítka s malbami.
Co vlastně zatím víme o domě č. 35? Z vedut a mapových podkladů je zřejmé, že patří mezi nejstarší domy v centru městečka.
Stál tedy již v roce 1582, kdy měla Nedvědice podle „Urbáře panství pernštýnského“ 26 domů. Jádro domu je pozdně renesanční,
stavební úpravy zde proběhly koncem 18. století a další v polovině 19. století. Krov domu je z roku 1828, což odpovídá záznamu
o požárech, které postihly tuto část městečka v letech 1825 a
1828.
Dům byl postaven v řadě původních jednopodlažních domů se
zahradami za domem ve svažitém terénu. Souvislá řada domů
(usedlostí) byla narušena zbouráním sousedního domu č. p. 34,
který patřil rodu kameníků Rossi a musel ustoupit stavbě silnice II/387 k novému mostu přes řeku Svratku v letech 1980 1986. Domy č. p. 36 a 37 končila horní část městečka Nedvědice.
Mezi domy 37 a 38 – na druhé straně ulice - byla dřevěná brána,
kterou se městečko každý večer uzavíralo.
Dům č. p. 35 s původními pozemky (včetně lesů, luk a orné
půdy) patřil rodu Karasů, kteří jsou zde uváděni již od roku
1686, sice nejdříve na čísle 37, ale později na číslech 35 a 38.
Jedná se o předky spisovatele Josefa Františka Karase (1876 –
1931). Karasův rod zde končí v roce 1936, kdy dům přechází přes
dceru na rodinu Ondrovu – v Nedvědici dosud žijící. Dál opět
přes dceru na rodinu Juřinovu, která jej prodává současným
vlastníkům, provádějícím opravu. Pan František Ondra je
pamětníkem a zaznamenal mnohé z historie písemně. Právě jeho
maminka byla rozená Karasová.
Obecní kronika uvádí, že dům č. p. 35 byl hostincem a na jeho
štítě byla vyobrazena medvědice nesoucí dítě, tedy votivní znak
– pověst o založení Nedvědice. Tento znak používalo městečko
Nedvědice od roku 1850 do roku 1950 jako razítko. Citace z nedvědické kroniky, záznam z roku 1921: „Na domě č. 35 (nyní u Ka-

rasů) byl zazděn kámen ještě v první polovici 19. stol., na němž
bylo vyryto, jak medvědice unáší dítě, o tom ještě podnes pamětníci vydávají svědectví. Totéž nalézá se na obecní pečeti.“

Č. p. 35 před rekonstrukcí - 2004
Foto: Antonín Špaček
Hostinec byl v tomto domě v devatenáctém století a byl střediskem českého obrozeneckého hnutí, které dávám do souvislosti
s působením zdejšího faráře Tomáše Zerzavého – 1835. V tomto
hostinci se scházel první nedvědický spolek „Čtenářská beseda“
již před rokem 1850. Zde členové besedy cvičili zpěv a četli
Havlíčkovy Pražské noviny a Národní noviny.
V tomto domě se 19. 1. 1909, kdy zde bylo Karasovo pekařství,
narodil Eduard Berka, po studiích v Brně učitel a autor učebnic.
Za odbojovou činnost proti nacistům byl ve Vratislavi 24. 1. 1945
popraven. Na domě je umístěna pamětní deska.
Odborné bádání včetně archeologického průzkumu, prováděné pracovníky Národního památkového ústavu, jistě přinese
nové poznatky o historii Nedvědice. Poděkování patří ale především majiteli domu panu Martinu Řičánkovi za velice vstřícný
přístup a osobní zájem o minulost tohoto domu.
Jiří Šmíd
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PŘIJMĚTE POZVÁNÍ
Termín
20. - 28. 9.

Čas
9 - 16

Místo
Hrad Pernštejn

3. 10.
18. 10.
10. - 16. 11.

19

Brno
Sokolovna
Radnice

28. - 29. 11.
30. 11.
30. 11.
13. - 14. 12.

16
17:30
11 - 16

Sokolovna
Sokolovna
U obchodního domu
Hrad Pernštejn

21. 12.
23. 12.

16
17

Farní kostel
U obchodního domu

Program
Podzim na hradě Pernštejně - výstava aranžmá z květů a plodů podzimu
v interiérech hradu, zpřístupnění části sýpky (velký sál) opravené po požáru
v r. 2005
Zájezd na divadelní představení „Sluha dvou pánů“
Divadelní představení „Patříš mi ! aneb Fernando Krapp mi napsal dopis“
„Vánoce s Cink“ - neprodejní výstava vánočních a silvestrovských dekorací
Jany Přidálkové s možností objednání a brzkého dodání
Vánoční výstava ručních prací
Mikulášské odpoledne s dětskými hrami
Rozsvícení vánočního stromu
Vánoce na hradě Pernštejně - pestrý program s vánoční tematikou
ve velkém sále sýpky
Živý betlém - muzikálové představení
Vánoční koncert Bystřické kapely

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Kulturní komise

POZVÁNKA NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Divadlo bez střechy Vyškov je volným sdružením přátel divadla, které
funguje pod záštitou O. S. Thalia Vyškov a Městského kulturního střediska
ve Vyškově.
Zaměřuje se zejména na náročnější diváky, jimž nabízí komorní inscenace silných příběhů složitých lidských osudů. Nevyhýbá se ani větším projektům s podobně laděnou poetikou. Vedle klasických dramatických textů
používá Divadlo bez střechy vlastní dramatizace světové i české literatury. Za dobu svého působení od roku 2003 divadlo nastudovalo sedm divadelních inscenací – Hrubínovu Romanci pro křídlovku, Nabokovovu
Lolitu, Té síly díl jsem já na motivy Goethova a Marlowova Fausta, Patříš
mi! aneb Fernando Krapp mi napsal dopis od Tankreda Dorsta, Hypnoskop na motivy povídek Věry Chase a příběh současné maďarské autorky
Katalin Thuróczy Schody pro kočku. V tomto roce pak proběhla premiéra hry Dvojhlavý orel francouzského dramatika Jeana Cocteaua.
Od vzniku souboru se do divadelních aktivit zapojilo přes 60 osob,
v současnosti jich v souboru aktivně působí asi čtyři desítky (herci, režiséři, dramaturg, výtvarníci, technický personál), divadlo dále ke spolupráci
zve i další hostující divadelníky.
Divadlo bez střechy působí na domácí scéně Besedního domu ve Vyškově, kde hraje přibližně dvakrát v
měsíci. Jednou měsíčně soubor vyjíždí
se svými představeními do českých
a moravských měst
a na divadelní festivaly a přehlídky.
Mezi největší úspěchy Divadla bez
střechy patří postup
inscenace
Dvojhlavý orel přes
regionální
přehlídku
Hobblík
Z archivu Divadla bez střechy
2008 v Hodoníně,
celostátní
přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla Divadelní Děčín, Divadelní Třebíč 2008 v Třebíči až na 78. Jiráskův Hronov 2008, kde bylo
představení velice kladně hodnoceno diváky i odbornou porotou. Soubor
tak navázal na předchozí úspěch představení Lolita, které v roce 2006 rovněž postoupilo až na Jiráskův Hronov. Na Divadelní Třebíč 2007 se probojovala divadelní montáž na faustovské téma Té síly díl jsem já. Uspělo
rovněž představení Patříš mi! aneb Fernando Krapp mi napsal dopis, to
získalo i hlavní cenu na festivalu Na prknech 2008 ve Veverské Bítýšce.
Zpracování Hrubínovy básnické skladby Romance pro křídlovku postoupilo v roce 2004 na celonárodní přehlídku.
Již zmiňovaná hra Patříš mi! aneb Fernando Krapp mi napsal dopis je
inscenací hry současného německého dramatika Tankreda Dorsta (překlad:
O. Černý, režie: Petr Nýdrle).
Příběh ženy, jejíž osud vymezují tři muži.
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Žena, která touží žít podle svých snů. Snů, které se dostávají do střetu
s realitou, společenskými konvencemi i představami partnera.
Žena, která volí mezi vznešeným, chápavým a lichotivým mužem a jeho
opakem, mužem činu, přímým a nekompromisním.
Příběh, ve kterém je osobní dominance nejsilnějším hybatelem osudů a
dějů.
Příběh, který se dotýká nás všech, protože jeho aktéry vidíme všude kolem
sebe, možná v něm sami hrajeme.

„Je mnoho těch, co nejsou schopni milovat. Lásku vyžadují. Jako by na neomezenou lásku a věrnost existovalo nějaké právo.“
Tankred Dorst
Možnost zhlédnout tuto inscenaci budete mít i vy v sobotu 18. 10. 2008
v 19:00 v místní sokolovně.
Martina Čermáková
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HC NEDVĚDICE- TERMÍNY A ROZLOSOVÁNÍ
KRAJSKÉ LIGY MUŽŮ JIŽNÍ MORAVY A
ZLÍNA 2008/2009
Základní část
1. kolo, neděle 5. října 2008
Uherský Ostroh – Nedvědice
2. kolo, neděle 12. října 2008
volno – Nedvědice
3. kolo, neděle 19. října 2008
Velká Bíteš – Nedvědice
4. kolo, neděle 26. října 2008
Nedvědice – Rosice
5. kolo, úterý 28. října 2008
Uherský Brod – Nedvědice
6. kolo, neděle 2. listopadu 2008
Kroměříž – Nedvědice
7. kolo, neděle 9. listopadu 2008
Nedvědice – Blansko
8. kolo, neděle 16. listopadu 2008
Plumlov – Nedvědice
9. kolo, neděle 23. listopadu 2008
Nedvědice – Boskovice
10. kolo, neděle 30. listopadu 2008
Moravské Budějovice – Nedvědice
11. kolo, čtvrtek 4. prosince 2008
Nedvědice – Uherské Hradiště
12. kolo, neděle 7. prosince 2008 Nedvědice – Uherský Ostroh
13. kolo, neděle 14. prosince 2008
Nedvědice – volno
14. kolo, čtvrtek 18. prosince 2008
Nedvědice – Velká Bíteš
15. kolo, neděle 21. prosince 2008
Rosice – Nedvědice
16. kolo, neděle 4. ledna 2009
Nedvědice – Uherský Brod
17. kolo, čtvrtek 8. ledna 2009
Nedvědice – Kroměříž
18. kolo, neděle 11. ledna 2009
Blansko – Nedvědice
19. kolo, neděle 18. ledna 2009
Nedvědice – Plumlov
20. kolo, čtvrtek 22. ledna 2009
Boskovice – Nedvědice
21. kolo, neděle 25. ledna 2009
Nedvědice – Moravské Budějovice
22. kolo, neděle 1. února 2009 Uherské Hradiště – Nedvědice
Petr Havíř

MIKROREGION SE PŘIPRAVUJE NA PREZENTACI
Po schválení Rozvojové strategie a jejím představení představitelům krajů a poslanecké sněmovny pokračují práce na prezentaci Mikroregionu Pernštejn. V měsíci červenci byla podána
žádost o dotaci ve výši 4,7 mil. Kč na prezentaci mikroregionu prostřednictvím tištěných turistických materiálů, na vybudování turistického informačního centra, zakoupení infokiosků a vyznačení
vlastních turistických tras. V současné době členské obce vybírají
svoje zástupce do pracovní skupiny, která bude připravovat podklady k výše uvedeným výstupům. V průběhu 4. čtvrtletí pak
bude vypsáno výběrové řízení na obsazení místa „pracovník turistického informačního centra“. Snahou bude toto místo obsadit
ještě před koncem letošního roku, aby se vybraná osoba mohla podílet i na přípravě podkladů pro prezentaci mikroregionu spolu s
pracovní skupinou. Všechny práce jsou časově směřovány tak, aby
byl mikroregion připraven na letní turistickou sezónu 2009.
Pavel Vejrosta

Firma JICOM, spol. s r. o. přijme

kvalifikované ELEKTROMONTÉRY
pro montážní práce v ČR i SR.
Hodinová mzda 110,- až 150,- Kč.
Pro další informace volejte tel.: 549 438 211
Placená inzerce
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NEDVĚDICE VYDÁVÁ
Městys Nedvědice na PEXESU
Se zahájením školního roku vydal městys Nedvědice oblíbenou dětskou hru PEXESO s nedvědickými motivy. Hra nabízí
ty nejzajímavější pohledy, které se mohou v Nedvědici naskytnout. Průvodní slovo sestavil PhDr. Petr Čermák, autory fotografií jsou Ing. Antonín Špaček st. a Ing. Antonín Špaček ml.
Pexeso bude sloužit především k propagaci městyse i jako
drobná pozornost při různých slavnostních příležitostech týkajících se především dětí, jako je nástup do první třídy, ukončení
školní docházky a podobně.
Přejeme hodně radosti ze hry.

Kalendář pro rok 2009
Stejně jako loni i v letošním roce připravuje městys Nedvědice k vydání stolní kalendář pro rok 2009 s náměty z Nedvědice
a blízkého okolí. Fotografie jsou opět dílem nedvědických fotografů.
Kalendář bude možné vyzvednout na Úřadu městyse Nedvědice v podzimních měsících po jednom kuse zdarma na každou
domácnost. Na stejném místě bude možné i případné zakoupení
dalších výtisků. Kalendář bude v prodeji i v místní prodejní síti.
Antonín Špaček

KULTURNÍ AKCE V RÁMCI OSLAV
800 LET DOUBRAVNÍKU
Po červencových oslavách a tradičních hodech 14. září se připravují i další akce v duchu 800. výročí první písemné zmínky.
25. října proběhne zahájení výstavy zahrádkářů společně s vernisáží výstavy obrazů Stanislava Bělíka na staré radnici. Vernisáž
proběhne za účasti známého autora vlastivědných publikací RNDr.
Václava Větvičky, který zájemcům podepíše svoje knihy.
Na staré radnici potom bude i poslední letošní akce, kterou je výstava fotografií Doubravníku spojená s výstavou o myslivosti. Majitelé zajímavých fotografií rovněž mohou svá díla nabídnout k
výstavě. Zahájení proběhne 29. listopadu a výstava potrvá týden.
V prosinci přijde určitě k chuti již 3. hasičská zabijačka a na Silvestra se cyklus uzavře ohňostrojem.
Uvedený výčet akcí není konečný. Další akce se připravují, ale není
znám jejich definitivní termín. Například křest publikace o Doubravníku bude naplánován až po provedení korektur, které v současnosti probíhají.
Zdeněk Šikula
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KLUB STOLNÍHO TENISU NEDVĚDICE

KOPANÁ

V minulé sezóně 2007/2008 úspěšně reprezentovaly Nedvědici ve
stolním tenisu dva týmy.
Tým A ve složení Miroslav Bednář st., Zdeněk Dvořák, Luděk
Štěpánek, Filip Urbánek a Petr Hlucháň hrál jako nováček v OP 3
a postupně sbíral zkušenosti. Celou sezónu si s přehledem hlídal
poklidný střed tabulky. Účast ve skupině bojující o postup mu
unikla o jediný bod a nakonec skončil na pěkném 7. místě.
Do další sezóny je naším cílem probojovat se do horní skupiny.
Byli bychom spokojeni s konečným umístěním okolo 4. místa, a to
i přes odchod výborného Petra Hlucháně. Posilou do dalších bojů je
náš staronový nadějný hráč Vlastimil Wunch, jenž minulý rok hrál
OP 1 za Tišnov.
Tabulka Okresního přeboru 3. třídy 2007-2008
Mužstvo
Skupina o postup
1. Lažánky A
2. Tvarožná A
3. Prštice A
4. Říčany A
5. SK Kuřim
6. Hlína A
Skupina o udržení
7. NedvědiceA
8. Rebešovice C
9. Mor. Knínice C
10. Neslovice A
11. Oslavany B
12. Lažánky B

Utkání Výhry Remízy Prohry Body
21
21
21
21
21
21

18
16
10
8
7
7

2
3
4
5
6
4

1
2
7
8
8
10

59
56
45
42
41
39

21
21
21
21
21
21

10
7
7
8
4
1

1
7
4
2
6
2

10
7
10
11
11
18

42
42
39
39
35
25

Tým B ve složení Zdeněk Vejrosta, Miroslav Bednář ml., Radim
Mareš, Martin Šenkyřík, Michal Dračka a Vladimír Kotlín naprosto suverénně vyhrál okresní soutěž a ve velkém stylu vybojoval
postup do OP 4. Doufejme, že v příští sezóně bude naše „béčko“
pokračovat v podobných výkonech a popere se s mnohem větší konkurencí!
Tabulka Okresní soutěže 2007-2008
Mužstvo
Utkání Výhry Remízy Prohry Body
Skupina o postup
1. Nedvědice B
16
14
1
1
45
2. Silůvky D
16
10
1
5
37
3. Mokrá D
16
8
2
6
34
4. Říčany B
16
7
1
8
34
5. Tvarožná C
16
6
0
10
28
Skupina o udržení
6. Oslavany C
14
8
1
5
31
7. Lomnička A
14
6
0
8
26
8. Dol. a Hor. Loučky B
14
5
0
9
24
9. Radostice C
14
1
0
13
16
Závěrem je potřeba poděkovat hráčům za zájem a chuť reprezentovat náš městys a zastupitelstvu městyse za podporu a poskytnutí možnosti trénovat a hrát mistrovské zápasy v naší
sokolovně. Hlavně však děkujeme všem z Vás, kteří nám fandíte!
Držte nám do příští sezóny, která startuje v říjnu 2008, palce!
Luděk Štěpánek

S příchodem léta začaly prázdniny nejen školákům, ale i fotbalistům všech věkových a výkonnostních kategorií, takže
i nedvědický fotbalový areál na nějaký čas osiřel. Jedinými, kterých se "fotbalové prázdniny" netýkaly, byli hráči národního
mužstva, kteří nás reprezentovali na Euru 2008. Takže se
fotbaloví fanoušci ani v průběhu volna určitě nenudili.
Ale zpět na nedvědický trávník. V loňské sezóně bojovala
v soutěžích čtyři družstva SK Pernštejn Nedvědice v různých
věkových kategoriích.
Přípravka: Okresní přebor - jednotná skupina A
Naši nejmladší obsadili v loňské sezóně 3. místo se ziskem
20 bodů ve 12 utkáních.
Žáci: Okresní přebor
Žákovské mužstvo obsadilo 6. místo se ziskem 23 bodů v 18 utkáních.
Dorost: Krajská 1. třída dorostu skupina B - kraje Vysočina
Jako nováček krajské soutěže měl náš tým pomalejší rozjezd a po
podzimní části to vypadalo, že budou naši dorostenci bojovat o
záchranu. Na jaře však přišlo velké zlepšení, které vyneslo dorostence na vynikající 5. místo se ziskem 37 bodů ve 26 utkáních.
Muži: Okresní přebor
Naše "áčko" se po průměrné sezóně umístilo na 7. místě s bodovým ziskem 35 bodů ve 26 utkáních.
Do nadcházející sezóny vstupuje SK Pernštejn Nedvědice
opět se čtyřmi mužstvy ve stejných soutěžích.
Dorost začal porážkou 5:0 na hřišti Jemnicka, poté uhrál remízy
v Nových Syrovicích (2:2) a doma s Budišovem (0:0).
“A” mužstvo se snaží napravit si reputaci po loňských nevýrazných výkonech. Úspěchem vedení je změna hostování všech nedvědických hráčů z Doubravníka v přestupy. Naše mužstvo začalo
porážkou 3:1 ve Svratce, poté však následovala dvě vítězství
doma s Rovečným 6:1 a v Radostíně 3:2.
Přípravka a žáci odstartovali sezónu po uzávěrce tohoto čísla.
Všichni členové klubu doufají v hojnou účast fanoušků a jejich
podporu nejen na domácích utkáních.
Radomír Hájek

CENÍK INZERCE
Ve Zpravodaji je možné inzerovat za následujících podmínek:
Plošná inzerce:
Formát:
A4
4.000,- Kč
1/2 A4 2.000,- Kč
1/4 A4 1.000,- Kč
1/8 A4
500,- Kč
1/16 A4 250,- Kč
Řádková inzerce:
1. řádek (50 znaků) 60,- Kč, další řádky 1,- Kč/1 znak
Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH (19%).
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