VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE

ČÍSLO 3

ROČNÍK 9

ZÁŘÍ 2015

Foto: Jan Hovorka ml.

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
když jsem Vám v závěru úvodníku minulého čísla našeho
Zpravodaje přál pěkné, slunečné a teplé léto, rozhodně jsem neměl na mysli taková vedra, která několik týdnů panovala v našich
zeměpisných šířkách. A spolu s dlouhotrvajícím suchem to byly
dva faktory, které dominantně ovlivnily průběh letošních prázdninových měsíců s přímým dopadem na náš každodenní život.
Výčet a popis událostí od uzávěrky letošního druhého čísla
Zpravodaje začínám poděkováním všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci letošních Slavností Pernštejnského panství (SPP).
Myslím, že jejich úroveň nijak neutrpěla ani horkým počasím,
a v důsledku toho nižší návštěvností, ani tím, že letos nebylo možné zajistit příjezd historického parního vlaku. Stejně jako každý rok
si v bohatém programu mohl každý najít, co ho zajímá a na co se
těší. Ještě jednou tedy moje poděkování všem. Poděkování rovněž
směřuji do těch okolních obcí, které se jakkoli do programu SPP zapojily. Přispěly tím nejen k rozšíření nabídky pro návštěvníky regionu, ale bezpochyby rovněž k propagaci své a celého našeho kraje.

Ze stavebních akcí je v době uzávěrky tohoto čísla hotova 2.
etapa opravy střechy na budovách B a A základní školy (ZŠ), dokončena je rovněž rekonstrukce topného systému v budově C ZŠ a nejpozději do poloviny září bude hotova také kompletní rekonstrukce
chlapeckých záchodů na horní chodbě budovy B. Zdržení naopak
díky administrativním průtahům nabrala připravovaná náhrada stávajících těles veřejného osvětlení svítidly LED, a to i přesto, že náš
projekt byl příslušnou komisí MPO ČR vybrán k financování.
Z prací připravovaných k realizaci ještě do konce roku zmíním především prodloužení opravy chodníku od MŠ až k přední
straně ZŠ, dále rekonstrukci sociálního zázemí na radnici, připravují se některé další drobné práce a opravy.
Již zmíněné extrémní teplo a sucho s sebou přineslo několik
mimořádných situací a událostí. Tak především díky suchu došlo
k postupnému snižování množství vody v krajině a snižování stupně ředění škodlivých látek, které se v přírodě běžně vyskytují. Tak
se stalo, že všechny naše studánky přibližně od konce června dávají
nekvalitní vodu, obsahující mj. značné množství koliformních bakterií. Tento stav potvrdily i opakované rozbory, které jsme zadali
pro čtyři naše nejvíce využívané studánky – Císařskou, Slovanku,
Sv. Jiří a Korejtko. Dle sdělení odborníků v oboru je nyní třeba
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počkat na příchod delšího deštivého období, poté zadat provedení
dalších rozborů a věřit, že zvýšený průtok vody krajinou vrátí kvalitu vody na žádaný stav. A aby špatných zpráv týkajících se našich
studánek nebylo málo, tak mj. i na základě oznámení některých
z Vás jsme provedli 13. 8. kontrolu stavu studánky Korejtko s cílem
zjistit důvod velmi malého průtoku. Důvod byl jednoduchý – malý
přítok z lesů nad železniční tratí do jímky, která studánku zásobuje.

Areál u rybníka při Slavnostech Pernštejnského panství
Foto: Antonín Špaček
Vody se týkají také další dvě události. Občané bydlící na
Vejpustku a v některých přilehlých částech jistě zaznamenali problémy se zásobováním pitnou vodou ve dnech 25. až 29. 7. Oprava
prasklého potrubí hlavního přivaděče do vodojemu na Vejpustku
si vyžádala mimořádné úsilí pracovníků Vodárenské akciové společnosti (VaS). Je třeba jim poděkovat za to, že opravu poměrně
velkého rozsahu a navíc ve složitých terénních podmínkách zvládli tak, že nedvědické domácnosti problémy se zásobováním pitnou
vodou prakticky nepocítily. V úterý 11. 8. byla nahlášena pravděpodobná porucha a únik vody pro změnu na Nové Čtvrti. Po
prověření byl skutečně zjištěn poškozený vodovod a oprava byla
pracovníky VaS provedena během dvou dnů opět s minimálním
dopadem na domácnosti. Tedy další poděkování pracovníkům,
kteří provedli opravu a také paní Mášové za oznámení poruchy.
Ve stejném týdnu jako druhá popsaná porucha vodovodu
nás opět pozlobilo počasí. Nejprve v úterý 11. 8. prudká odpolední bouřka doprovázená lijákem a silným větrem způsobila mj.
vyvrácení a pád stoleté lípy v chatové oblasti Heršinka. Naštěstí
nedošlo k žádné škodě na majetku ani újmě na zdraví a naši hasiči při výjezdu zajistili „pouze“ uvolnění cesty. Následný úklid pak
provedli pracovníci obce. Hned druhý den, tedy ve středu 12. 8. , se
situace opakovala. V odpoledních hodinách se opět přihnala prudká
bouřka, znovu doprovázená lijákem a vichřicí. Tentokrát napáchala
výrazně větší škody a to v bezprostředním okolí hradu Pernštejna.
Likvidaci následků – uvolňování silnic, cest a železnice od desítek
popadaných stromů zajistilo několik jednotek dobrovolných hasičů,
v dalších dnech potom pracovníci správy hradu a Lesů ČR. Obecních pozemků se tato bouřka téměř nedotkla. Dotkla se však našich
nemovitostí – konkrétně budov obchodního domu a sokolovny, kde
došlo k odtržení některých dílů plechových střech a zatečení do budov. Oprava byla provedena hned v následujících dnech. Tak snad
jsme si zase na nějaký čas působení extrémních povětrnostních vlivů vybrali a v dalších letech se snad tyto jevy našemu údolí vyhnou.
Z informací o jednání rady a zastupitelstva mohl pozorný
čtenář zjistit, že se oba orgány městyse již několik měsíců zabývají
problematikou vzniku nové turistické destinace v prostoru mezi
Žďárem n. S., Tišnovem a Velkým Meziříčím. Po dvojí prezentaci
záměru autory projektu v radě a zastupitelstvu schválilo zastupitelstvo vstup městyse Nedvědice do turistické destinace Koruna Vysočiny. Vstup schválila také zastupitelstva všech šesti oslovených
měst, tedy Žďáru n. S., Nového Města n. M., Bystřice n. P., Tišno2

va, Velké Bíteše a Velkého Meziříčí. Na ustavující valné hromadě
3. 9. 2015 v centru Eden v Bystřici n. P. se tak zakládajícím členem
vedle uvedených šesti měst stal také městys Nedvědice. Nejen pro
mě je tato skutečnost oceněním trvalé snahy o podporu a rozvoj turistiky a cestovního ruchu na Nedvědicku a také potvrzením toho,
že dlouhodobé profilování Nedvědice a jejího okolí jako zajímavé
turistické lokality je správné. Mnozí z Vás se možná budou ptát, co
z toho bude mít řadový občan? Myslím, že je nezpochybnitelné, že
již nyní turistika a cestovní ruch výrazně přispívají k podpoře ekonomiky regionu, mnozí podnikatelé a živnostníci – mj. majitelé či
nájemci ubytovacích a restauračních zařízení – jsou na příjmech
od turistů a našich návštěvníků do značné míry závislí. Smyslem
nově vznikající destinace je turisty si v regionu tak zvaně posílat a udržet je v popsaném území co nejdéle. Jsem přesvědčený,
že při koordinování všech činností je to možné a naše Nedvědice
má díky hradu Pernštejnu, ale i díky krásné přírodě, slušné ubytovací a stravovací kapacitě, dobré dopravní dostupnosti a dalším
aspektům dobrou šanci se na ekonomickém profitu popsaných aktivit výrazně podílet. Chce to však mj. také vyšší aktivitu a zapojení místních podnikatelů nejen v oblasti ubytování a stravování.
Nabídka aktivit a atraktivit pro turisty může být široká a pestrá,
o čemž se při cestování po vlastech moravských a českých může
přesvědčit každý z nás. Chce to jen nápad a pak samozřejmě také
odvahu. Jen namátkou mě v souvislosti s prvním rokem provozu
nového parkoviště pod Pernštejnem napadá, proč nápad na zajištění dopravy z parkoviště na hrad a zpět vzešel od podnikatelky
z Dolní Rozsíčky a jak to, že se jí vyplatí téměř denně přivézt na
parkoviště dva koně, nabízet turistům dopravu na hrad a odpoledne je zase odvézt domů. Proč toto nenapadlo nikoho z Nedvědice
či blízkého okolí, stejně jako některé další služby, které se nejen ve
vazbě na hrad či parkoviště nabízejí.
Větrná smršť na Pernštejně
Foto: Martin Kytner

Závěrem ještě krátká informace k rozhodnutí rady z konce
června. Po dlouhém, několik měsíců trvajícím vyhodnocování situace a zvažování se radní rozhodli odvolat 29. 6. 2015 z funkce
ředitele ZŠ a MŠ Nedvědice. Podkladem pro odvolání byly závěry
z kontroly České školní inspekce, která ve škole proběhla v únoru
na základě podnětu rodičů, rada měla k dispozici závěry z kontroly hospodaření za rok 2014 a dále mnohé další poznatky z období
mnoha měsíců nazpět. Jakkoli je krok, jakým je odvolání ředitele
školy, lidsky nepříjemný pro všechny zúčastněné, jsem přesvědčen o jeho nezbytnosti. Myslím, že více není třeba se o celé záležitosti šířit ani rozepisovat.
Úplným závěrem přeji všem spoluobčanům pěkný podzim,
ještě alespoň pár týdnů pěkného počasí, našim dětem úspěšný vstup
do nového školního roku a nám všem v dnešní geopoliticky rozhárané
době především klid na práci, klid pro spokojený život a dobré zdraví.
Ing. Pavel Vejrosta

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE NEDVĚDICE
V období od uzávěrky minulého čísla Zpravodaje se Rada
městyse Nedvědice (RMN) sešla 8 x (č. 16 - 23) a mimo jiné jednala o následujících záležitostech:
-- schválila darovací smlouvu s NPÚ, územní památková správa
Kroměříž
-- schválila převod částky 29.682,– Kč z rezervního fondu do investičního fondu ZŠ Nedvědice za účelem úhrady faktury za
odstranění havárie vodovodu v MŠ
-- schválila smlouvu o poskytování právních služeb s advokátní
kanceláří Ondruš & Ondruš
-- průběžně projednávala okolnosti vzniku turistické destinace
Koruna Vysočiny a možnosti účasti MN
-- schválila podpis souhlasného prohlášení o shodě na průběhu
vlastnické hranice mezi MN a Povodí Moravy s.p.
-- schválila objednání veduty hradu Pernštejna u Vědecké knihovny Olomouc za cenu 3 tis. Kč
-- schválila pronájem části pozemku p. č. 50/1 v k. ú. Pernštejn
SDH Pernštejn na období od podpisu smlouvy do 31. 12. 2025
za podmínek dle platného ceníku.
-- projednala a vzala na vědomí inspekční zprávu a protokol o kontrole České školní inspekce z inspekční činnosti provedené v ZŠ
a MŠ Nedvědice ve dnech 17.–19. 2. 2015
-- průběžně projednávala stav příprav SPP 2015
-- průběžně projednávala a vyhodnocovala stav KTV po provedené rekonstrukci
-- schválila výběr dodavatele prací na akci Rekonstrukce vytápění
ZŠ Nedvědice, budova C a jako nejvhodnější stanovila nabídku p. Aloise Čupra, Jimramov - Benátky 53 s nabízenou cenou
674.966,– Kč vč. DPH
-- projednala a vzala na vědomí protokol o kontrole provedené zřizovatelem u příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Nedvědice, okres
Brno - venkov
-- projednala a vzala na vědomí zápis o nápravných opatřeních z veřejnoprávní kontroly na místě provedené auditorskou firmou v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Nedvědice, okres Brno - venkov
-- schválila odvolání ředitele ZŠ a MŠ Nedvědice, okres Brno –
venkov, příspěvkové organizace Mgr. Josefa Špačka z funkce
ředitele s okamžitou platností
-- schválila pověření Mgr. Petra Punčocháře řízením ZŠ a MŠ Nedvědice, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace se všemi
pravomocemi ředitele od 30. 6. 2015 do doby jmenování nového ředitele vzešlého z konkurzu
-- vyhlásila konkurz na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Nedvědice, okres Brno – venkov, příspěvkové
organizace s předpokládaným nástupem 1. 9. 2015
-- pověřila starostu, aby požádal Krajský úřad JMK, Českou školní inspekci a školskou radu o delegování jejich zástupce za člena konkurzní komise
-- pověřila starostu, aby požádal ředitele základní školy (jiné, než
pro kterou je vypsán konkurz) o souhlas s jeho jmenováním za
člena konkurzní komise
-- pověřila starostu, aby vyzval pověřeného ředitele ZŠ a MŠ Nedvědice, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, aby zorganizoval volbu zástupce z řad pedagogických pracovníků školy
do konkurzní komise a toto doložil zápisem o volbě
-- zamítla podpis smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na
provoz ZUŠ Bystřice n. P.
-- schválila čerpání rezervního fondu ZŠ a MŠ Nedvědice ve výši
85.000,– Kč a převod této částky z rezervního fondu do fondu

investičního na dofinancování projektu na zabezpečení areálu
ZŠ
-- schválila čerpání rezervního fondu ZŠ a MŠ Nedvědice ve výši
60.000,– Kč a převod této částky z rezervního fondu do fondu
investičního na dofinancování projektu rekonstrukce WC chlapci a podlahy v jedné ze tříd v budově B
-- neschválila účetní závěrku ZŠ a MŠ Nedvědice, okres Brno –
venkov, příspěvkové organizace za rok 2014 z důvodů uvedených v protokolu o veřejnoprávní kontrole provedené zřizovatelem prostřednictvím auditorské firmy
-- v souvislosti s vyhlášením konkurzu na obsazení místa ředitele
ZŠ a MŠ Nedvědice, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace jmenovala konkurzní komisi ve složení: Ing. I. Trčková,
PhDr. P. Čermák, Mgr. P. Punčochář, pí. D. Kožnarová, Mgr. M.
Komprs, Mgr. E. Meluzinová a Mgr. H. Tesaříková
-- schválila PhDr. P. Čermáka předsedou konkurzní komise a Ing.
J. Koukolovou tajemnicí konkurzní komise
-- schválila smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na akci
Oprava sociálního zařízení v budově radnice
-- schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. 027495/14/OKH na akci Oprava sociálního zařízení
v budově radnice
-- schválila smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na akci
SPP 2015
-- schválila smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č.
030739/15/OKH na akci Přestavba vozidla na hasičský speciál
typu DA
-- průběžně projednávala okolnosti možného odkoupení budovy č.
p. 32 do vlastnictví MN
-- schválila smlouvu o právu provést stavbu sjezdu z místní komunikace a stavbu vodovodní a kanalizační přípojky s pí. Tyralíkovou
-- schválila v rozpočtu ZŠ a MŠ Nedvědice převod částky 270 tis.
Kč určené na opravu podlahy v jedné ze tříd budovy B na dofinancování opravy střechy na budově B
-- schválila převod částky 230.117,– Kč z rezervního do investičního fondu ZŠ a MŠ Nedvědice za účelem dofinancování opravy střechy na budově B
-- schválila rozpočtové opatření č. 6/2015
-- schválila uvolnění vlastních finančních prostředků z rozpočtů
let 2015 a 2016 na realizaci projektu Veřejné osvětlení městyse
Nedvědice – II. etapa nad rámec poskytnuté dotace z programu
EFEKT 2015
-- schválila uveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 993/7
v k. ú. Nedvědice o výměře 19 m²
-- doporučila ZMN schválit umístění sídla MO ČSTP v budově
požární zbrojnice č. p. 57
-- schválila pronájem zasedací místnosti radnice pí. M. Řádkové
ve dnech 11.–13. 9. 2015 za podmínek dle platného ceníku MN
-- schválila pronájem sokolovny pí. M. Řádkové dne 16. 1. 2016
na uspořádání plesu za podmínek dle platného ceníku MN
-- schválila pronájem sokolovny MO ČZS ve dnech 20.–22. 11. 2015
na uspořádání vánočního jarmarku za podmínek dle platného ceníku MN. Současně schválila prominutí poplatku za pronájem
-- schválila pronájem sokolovny MO ČZS ve dnech 5. a 6. 2. 2016 na
uspořádání Nedvědického štrůdlování za podmínek dle platného
ceníku MN. Současně schválila prominutí poplatku za pronájem
-- schválila uveřejnění záměru směny pozemků se společností Salmofarm
3

-- schválila pachtovní smlouvu na pronájem rybníka na období od
1. 1. 2016 do 31. 12. 2020
-- schválila vyřazení nepotřebného, popř. nefunkčního majetku
z účetní evidence
-- RMN v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění
a v souladu s ustanovením § 166, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.
O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) v platném znění:
1. Jmenuje paní Mgr. Evu Šimečkovou na pracovní místo ředitelky ZŠ a MŠ Nedvědice, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace
2. Určuje plat a jeho složky paní Mgr. Evě Šimečkové, ředitelce ZŠ a MŠ Nedvědice, okres Brno – venkov, příspěvkové
organizace v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. (zákoník
práce), nařízením vlády č. 564/2006 Sb. v platném znění
a nařízení vlády č. 222/2010 Sb. v platném znění platovým
výměrem, který tvoří přílohu č. 1 zápisu
3. Schvaluje podání žádosti o zápis změny v údajích vedených

v rejstříku škol a školských zařízení pro ZŠ a MŠ Nedvědice, okres Brno - venkov, příspěvkovou organizaci, která se
týká zápisu nové ředitelky ZŠ a MŠ Nedvědice, okres Brno
- venkov, příspěvkové organizace pí. Mgr. Evy Šimečkové
4. Ukládá starostovi městyse Nedvědice podat výše uvedenou
žádost Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru
školství
-- schválila pronájem areálu u rybníka SDH Nedvědice dne
26. 9. 2015 za podmínek dle platného ceníku MN, současně
schválila prominutí poplatku za pronájem
-- schválila uveřejnění záměru na pronájem části pozemku
p. č. 963/1 v k. ú. Nedvědice o výměře 30 m² na zřízení
parkovacího stání
-- schválila rozpočtové opatření č. 7/2015
-- schválila poskytnutí finančního daru SDH Nedvědice ve výši
12 tis. Kč
Ing. Pavel Vejrosta

INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
ZMN č. 5 dne 8. 6. 2015:
-- schválilo rozpočtová opatření č. 3,4,5 a 6/2015
-- schválilo účetní závěrku MN sestavenou k 31. 12. 2014
-- schválilo výsledek hospodaření rozpočtové činnosti MN za rok
2014 ve výši 4.435.723,66 Kč a jeho převod na účet 432 (t.j.
výsledek hospodaření předcházejících účetních období)
-- schválilo výsledek hospodaření hospodářské činnosti MN za
rok 2014 ve výši 383.008,41 Kč, jeho převod na účet 432 (t.j.
výsledek hospodaření předcházejících účetních období) a následný převod na účet rozpočtové činnosti MN
-- schválilo závěrečný účet MN za rok 2014 a souhlasilo s celoročním hospodařením bez výhrad
-- v souladu se zmocněním dle zákona č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále také Stavební zákon) a dle zákona č.
500/2004 Sb. Správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
také Správní řád)
a) ověřilo ve smyslu § 54, odst. 2 Stavebního zákona soulad
územního plánu Nedvědice s:
-- politikou územního rozvoje ČR 2008. Výsledky přezkoumání jsou uvedeny v textové části odůvodnění návrhu
územního plánu v kapitole C.2 - opatření obecné povahy
-- územně plánovací dokumentací vydanou JMK, jak je uvedeno v textové části odůvodnění návrhu územního plánu
v kapitole C.2 - opatření obecné povahy
-- stanovisky dotčených orgánů. Vyhodnocení souladu se nachází v textové části odůvodnění návrhu územního plánu
v kapitole C.2 - opatření obecné povahy
b)souhlasilo s předloženým návrhem územního plánu Nedvědice a s výsledky jeho projednání
c) rozhodlo podle § 172, odst. 5 Správního řádu o námitkách uplatněných proti územnímu plánu Nedvědice, jak je uvedeno v návrhu rozhodnutí o námitkách, které podle § 53, odst.1 Stavebního zákona připravil pořizovatel územního plánu – MÚ Tišnov,
odbor územního plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem MN. Návrh rozhodnutí o námitkách včetně odůvodnění je
uveden v samostatné příloze č. II územního plánu Nedvědice
d)vydalo na základě § 6, odst. 5, písm. c) Stavebního zákona územní plán Nedvědice formou opatření obecné povahy
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podle Správního řádu tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 územního plánu Nedvědice
-- schválilo smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci, a to podílu o velikosti ideální 1/2 pozemku, pozemková parcela č. 914/2 v obci Nedvědice a k. ú. Nedvědice z vlastnictví
ČR a s příslušností hospodařit pro UZSVVM do vlastnictví MN
-- schválilo prodej vodního náhonu včetně příslušenství p. č.
990/1, 990,3 a st.120/5, vše v k. ú. Nedvědice o celkové výměře
1241 m² společnosti MEZ a.s., Nedvědice za cenu 1 mil. Kč
-- schválilo zavedení majetku do účetní evidence MN – splav na
řece Svratce u soutoku s Nedvědičkou na pozemku p. č. 985/2
v k. ú. Nedvědice
-- schválilo prodej splavu v korytě řeky Svratky u soutoku s Nedvědičkou na pozemku p. č. 985/2 v k. ú. Nedvědice společnosti
MEZ a.s., Nedvědice za cenu 1 mil. Kč. Náklady na vypracování kupní smlouvy a vklad do KN uhradí kupující
-- schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě se SŽDC s.o., Praha
-- schválilo vstup MN jako zakládajícího člena do Destinační společnosti Koruna Vysočiny z.s. od 1. 7. 2015
-- schválilo základní dokumenty Destinační společnosti Koruna
Vysočiny z.s. - stanovy a příspěvkový řád
-- schválilo starostu zástupcem MN ve výkonné radě a VH Destinační společnosti Koruna Vysočiny z.s.
-- schválilo smlouvu o poskytnutí podpory SK Pernštejn Nedvědice ve výši 100 tis. Kč
-- schválilo umístění sídla Odboru KČT Nedvědice v budově požární zbrojnice v Nedvědici na adrese Nedvědice č. p. 57
-- neschválilo směnu pozemků mezi MN a společností Salmofarm
-- vzalo na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení z minulých ZMN
-- vzalo na vědomí zprávu z RMN v předložené verzi
-- vzalo na vědomí zprávy z výborů a komisí
-- vzalo na vědomí závěrečný účet Mikroregionu Pernštejn za rok 2014
-- vzalo na vědomí závěrečný účet SVK Žďársko za rok 2014
-- vzalo na vědomí rozpočet Mikroregionu Pernštejn na rok 2015
-- vzalo na vědomí rozpočet SVK Žďársko na rok 2015
-- vzalo na vědomí informaci o zrušení otevřeného podílového
fondu Eurocom
Ing. Pavel Vejrosta

SLAVNOSTI V TROPECH
uskutečnil pod názvem Slavnosti Pernštejnského panství. Takže
i ten, který v matematice zrovna nevynikal, si jistě spočítá, že letos se ve dnech 4. – 6. 7. uskutečnil již 15. ročník.
A jaké tyto Slavnosti Pernštejnského panství v letošním
roce byly? Především horké. Zrovna v tyto dny nás zachvátila
vlna veder, kdy příliv afrického vzduchu způsobil, že teploty se
pohybovaly nad třiceti stupni, na některých místech republiky se
dokonce blížily ke čtyřicítce. Mráčky na obloze by na prstech jedné ruky spočítal a o blahodárném dešti se nám mohlo jenom zdát.

Jarmila Knoblochová se svými obrazy
Foto: Antonín Špaček

Dětské dopoledne
Foto: Jitka Rossí

S počítáním ročníků Slavností Pernštejnského panství je to
jednoduché. V roce 2000 (aby se to lépe počítalo) se uskutečnila
oslava 650. výročí první písemné zmínky o Nedvědici. Hned následující rok – tedy 2001 – se tento soubor kulturních a společenských akcí v Nedvědici, na Pernštejně a v blízkém okolí poprvé
Koncert skupiny zakázanÝovoce
Foto: Antonín Špaček
I přes tyto nepříznivé teplotní podmínky probíhaly Slavnosti podobně jako v letech minulých. Hrad Pernštejn se na tři
dny vrátil do minulosti. Probíhaly zde totiž akce, které vracely
návštěvníky o několik století zpět. Kromě různých rytířských kratochvil, jako je umění boje, lovu, sokolnictví, výcvik koní, šermířská představení či dobová hudba, to byla velká střelba aneb
obléhání hradu roku 1645 a především jezdecký rytířský turnaj
k poctě pana Viléma z Pernštejna. Kromě toho na jednotlivých
nádvořích probíhala žonglerská představení, historický jarmark,
předvádění řemesel a různá vystoupení pro děti. Ve velkém sále
sýpky kromě ochlazení v příjemných prostorách mohli návštěvníDětské dopoledne
Foto: Antonín Špaček
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Koncert skupiny ARGEMA
Foto: Antonín Špaček

ci zhlédnout romantickou zbrojnici rodiny Mittrowských. Komu
se podařilo dostat se i na prohlídku hradu, pro toho byla určena
v rámci prvního prohlídkového okruhu nová expozice – hradní
stolování v průběhu staletí. Expozice bude v těchto prostorách
k dispozici návštěvníkům až do 31. 10. 2015.
Program v Nedvědici u rybníka byl zahájen v sobotu 4. 7.
odpoledne. Po sérii koncertů skupin SAGITTARI, SCA a zakázanÝovoce (nejedná se o pravopisnou chybu, název skupiny je skutečně takový) byl první den ukončen OLDIES PARTY DJ Luboše
Hejtmánka. Po oba následující dny byl dopolední program věnován tradičně dětem. V neděli byl především v režii Freedom Art
centra z Nedvědice a souboru Borověnka při ZŠ Štěpánov. Kromě
různých pásem tanců dětští i dospělí diváci viděli i pohádky, různé hry, dokonce i dětskou módní přehlídku. V pondělí potom dopolední program pro děti zajišťovalo RÁDIO PETROV, na jehož
program navazoval hudební pořad pro děti Ententýky do muziky.

Vilém z Pernštejna s chotí
Foto: Martina Čermáková
V pondělí došlo k celkovému zklidnění atmosféry, programu dominoval koncert Hany a Petra Ulrychových se skupinou JAVORY. Program Slavností ukončil koncert oblíbeného písničkáře
s pseudonymem VOXEL.
Stejně jako v předchozích letech byly součástí SPP i výstavy. Již v pátek proběhly vernisáže výstav obrazů Jaromíry Knoblochové a Přemysla Povondry. Z dalších výstav pak můžeme uvést
výstavu fotografií Jiřího Hřebíčka, včelařskou výstavu s prodejem
piva a včelích produktů, prodejní výstavu oděvních a bytových doplňků Jany Dohnalové, prodejní výstavu prací dětí z Freedom Art
centra, modelovou železnici a prezentaci automobilů PEUGEOT.
Trochu v pozadí byla výstava obrazů Aloise Lukáška v prostorách
firmy MEZ, která byla, bohužel, málo prezentovaná a nebyla ani
uvedena v oficiálním programu SPP. Nedílnou součást Slavností
tvořila i historická přednáška doc. PhDr. Jaroslava Teplého, CSc.
z Univerzity Pardubice na téma Pernštejnové v době přemyslovských a lucemburských králů.

Atmosféra při koncertu ARGEMY
Foto: Martina Čermáková
I letos nás svojí návštěvou poctil urozený pan Vilém II.
z Pernštejna, který udělil městečku Nedvědici významná privilegia a následně pozval přítomné k rytířskému klání na hrad
Pernštejn. K jeho poctě nastoupili a vzdali mu hold praporečníci
z měst, městeček a vesnic jemu poddaných.
V neděli odpoledne u rybníka pokračovala série koncertů skupin POLETÍME?, UDG a IMODIUM, která kulminovala
tradičním koncertem skupiny ARGEMA. Program opět završil
taneční večer se skupinou EXIT s nádherným tradičním ohňostrojem nad hladinou rybníka, který sledovalo jen v areálu u rybníka
více než tisíc návštěvníků a další stovky kolem rybníka.
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Rytířský souboj
Foto: Martina Čermáková

Příjezd Viléma z Pernštejna
Foto: Antonín Špaček

Velká střelba na Pernštejně
Foto: Antonín Špaček
Samostatnou kapitolou je potom tradiční výstava fotografií
Miloše Neči. Tento náš výborný fotograf totiž letošní výstavu v rámci SPP avizoval jako svoji poslední. Pokud tomu tak opravdu bude,
nezbývá nám než Miloši Nečovi poděkovat za to, že nám předchozí
ročníky Slavností svojí výstavou velmi zpestřil a obohatil.
Slavnosti Pernštejnského panství probíhaly i v okolních
obcích, kde byly především opět zpřístupněny kostely a kaple,

konaly se zde různé výstavy i sportovní aktivity, Doubravník měl
dokonce ve dnech 4. a 5. 7. samostatný kulturní program.
A jak zhodnotit Slavnosti celkově? Přinesly nám klady
i zápory. Ke kladům patřilo např. to, že v areálu u rybníka přibyly
nové stánky třeba s čerstvými „brambůrkami“, ale především stánek významného sponzora Slavností firmy MEZ Nedvědice, kde
se nabízely chutné cukrovinky a dezerty, ale i třeba káva a různé
saláty. Nedostatek byl snad jediný, zato kardinální. Po mnoha letech totiž letos nepřijel historický vlak, který do Nedvědice kromě
nevšedních zážitků přivážel i stovky návštěvníků. Jejich úbytek,
na kterém se podepsala i nekoordinovaná situace výluk vlaků se
stavebními pracemi na příjezdových silnicích v Kuřimi a v Čebíně, se projevil hlavně na Pernštejně. Nakolik se na počtu návštěvníků podepsalo kromě horka i zvýšené vstupné, to suď Bůh.
Každopádně úbytek zde byl na první pohled zřejmý.
Letošní Slavnosti Pernštejnského panství, které se konaly
v náročných klimatických podmínkách, skončily. Nám nezbývá než
za ně poděkovat. Především jejich organizátorům, ale i všem ostatním, kteří se na nich podíleli a starali se nezištně, ale i třeba s menším či větším ziskem o to, abychom my, návštěvníci, byli spokojeni.
A za to jim v tomto horku patří opravdu veliký dík. Snad tomu tak
bude i při příštích Slavnostech Pernštejnského panství 2016.
Antonín Špaček

Koncert Hany a Petra Ulrychových
Foto: Antonín Špaček

Svérázný moderátor „Micek“ Jaromír Mitáš
Foto: Martina Čermáková
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NEDVĚDICE POHOSTINNÁ
Často se návštěvníci našeho městečka pozastaví nad počtem restauračních a ubytovacích zařízení, která zde fungují,
v porovnání s celkovým počtem trvale bydlících obyvatel. Tento
poměr 10 restaurací a bufetů na 1300 obyvatel nemá široko daleko žádná srovnatelně velká obec. Není to výsledek současného
vývoje, je to vývoj dlouholetý, jehož důležitými mezníky bylo
zpřístupnění hradu Pernštejna veřejnosti Vladimírem hrabětem
Mittrowským ve druhé polovině devatenáctého století a postavení železniční trati, která v roce 1905 spojila Nedvědici s Brnem
Pizzerie 16
Foto: internetové stránky Pizzerie 16

pravidelnou osobní dopravou. Schopní podnikatelé vždy reagovali rychle. Pro návštěvníky byl přestavěn hostinec na nádvoří
hradu Pernštejna, doložený v roce 1866 s hostinským Vojtěchem
Kozlem. Před 110 lety v roce 1905 zahájil provoz nově postavený hotel Eduarda Kaliny U Nádraží. Turistům a letním hostům
především měl sloužit hotel s restaurací U Vápeníků, postavený
v centru městečka zdejším stavitelem Jaroslavem Hutařem v roce
1900. Stejný stavitel postavil v roce 1933 podnikavému Janu Hotárkovi hotel s restaurací nesoucí jeho jméno - Hotel Hotárek. Tento hotel a restaurace jakoby nesly smůlu a vždy byly v provozu
poměrně krátce. Nyní je oblíbeným místem vzhledem k poloze na
cestě k hradu. Věříme, že se smůlu podařilo protrhnout. Přes dvě
vily dál otevřela ve stejném období kavárnu Veronika Kamenská.
Vedle těchto tehdy nových restaurací a hotelů bez problémů a se
stálou klientelou fungovaly již v 19. století restaurace U Medvěda
na dnešní radnici a zřejmě nejstarší nedvědický hostinec, kterým
byl Panský dům, oblíbený zaměstnanci hradu, podnikateli a lesníky. V polovině 19. století byl hostinec také v č.p. 35, což je dům
s renesanční nástěnnou malbou pana Říčánka. Je zaznamenáno,
že se zde odebíraly Pražské listy, Havlíčkovy noviny, cvičil se zde
zpěv a hudba. Ani bufety nebyly v Nedvědici neznámé. Po první
světové válce byl otevřen bufet u nádraží, později bufet v parku na
cestě k hradu Pernštejnu a u původního koupaliště na řece Svratce. Zavedení pravidelné autobusové dopravy z železniční stanice
Nedvědice do Víru v roce 1925 udělalo z Nedvědice důležitou
a hodně frekventovanou turistickou křižovatku, která samozřejmě
potřebovala restaurační zázemí.
Postupně byla postavena řada rekreačních zařízení, která
nabízela jen ubytování. Bylo to z původní Orlovny a později turistické ubytovny přestavěné rekreační středisko MEZ Brno, Che8

moprojekt, Kamena, Potraviny Brno a další. Největší a komfortní
středisko bylo postaveno Cementárnami a vápenkami Brno v roce
1978. Přínosem bylo otevření restaurace a kavárny Atelier, dnes
Barborka, která nabídla služby na vyšší úrovni včetně ubytování.
Zajímavým a navštěvovaným místem pivařů se stal malý
bufet U Čápa provozovaný Jiřím Salavou. Obnoven byl provoz
původního bufetu u nádraží nazvaný U Ježků. Velmi dobré postavení si získal Penzion Hanáček v domě na břehu Nedvědičky, a to
jak stravováním, tak ubytováním.
Možná někteří již v devadesátých letech mluvili o neúměrném počtu těchto zařízení
v Nedvědici, ale je zde hranice?
Pokud jste funkční restaurace a bufety spočítali, přišli jste
k číslu 9.
Rád jako příklad uvádím
nové restaurační zařízení Pizzerie 16, které v červenci oslavilo
první rok provozu a přineslo
nové nabídky. Rozsáhlá rekonstrukce domu č.p. 16 byla zahájena v roce 2005. Tento atypický
dům byl postaven v roce 1907
jako součást hotelu U Nádraží
a byl vybaven hotelovými pokoji. V pozdějších letech sloužil
jako bytový dům několika rodinám. Jeho umístění na frekventované cestě z železničního nádraží do městečka vedle obchodního domu se jistě nabízelo ke komerčnímu využití pro cestovní
ruch. Majitelé pizzerie Michal Nikodem a Ludmila Navrátilová
odvedli veliký kus práce a vytvořili atypické moderní prostředí,
které je přínosem Nedvědice. Pizzerie si získává nové zákazníky, z nichž mnozí budou stálými hosty. Nabízí kapacitu 40 míst
u stolů, k tomu zahrádku, posezení u dětského hřiště a rozhlednu
s výhledem na hrad Pernštejn. Kromě stálé nabídky pizzy nabízí
denní nabídku jídel, domácí těstoviny, chléb a moučníky. Pizzu
rozváží po Nedvědici zdarma. Současně dala pizzerie práci třem
stálým zaměstnancům a sezónním brigádníkům. K výročí jim jistě
za úmornou práci na zprovoznění děkujeme a přejeme spokojené
návštěvníky v této desáté nedvědické restauraci.
Jiří Šmíd

PODZIMNÍ
Otočíš-li lístek v kalendáři,
listy stromů hned se obarví,
všechny barvy naprší pak dolů
a do pestré mozaiky se skládají.
Vidím barvy,
neznám jejich jména,
Vincent van Gogh by možná mohl poradit,
ani on tolik slov u sebe teď nemá,
a tak nezbývá,
než lístky na zemi pohledem pohladit.

Petr Vejrosta

PERNŠTEJNSKÉ PANSTVÍ PO PERNŠTEJNECH

1596 – 1604

Jan III. z Pernštejna, syn Vratislava zvaného Nádherný, prodává roku 1596 po více než třech stoletích držení rodem
Pernštejnů predikátní hrad Pernštejn a pernštejnské panství Pavlu
Katharýnovi z Katharu. Na Pernštejně se poté střídají další majitelé, kteří sice nedosáhli věhlasu Pernštejnů, ale někteří z nich také
významně zasáhli do dějin panství i celé Moravy.

Pavel Katharýn z Katharu
(cca 1555 - 23. 2. 1600)

„Katharýnové“ byli původně neurozená rodina z Pacova,
která začala svůj společenský vzestup osobou Václava Bakaláře,
Erb Pavla Katharýna
z Katharu
Foto: internetové stránky
Bivojova heraldika

jemuž se 2. 11. 1537 díky privilegiu z říšské kanceláře podařilo
zařadit k erbovním měšťanům.
Jeho syn Pavel Katharýn z Katharu se narodil v Pacově kolem roku 1555. Začal jako panský úředník ve službách dačických
Krajířů z Krajku. Roku 1588 získal funkci zemského purkrabího
markrabství moravského. Stal se tak placeným trvalým zaměstnancem země moravské. Byl podřízeným zemského hejtmana
Karla st. ze Žerotína, kterého zastupoval při dodržování pořádku
během soudních jednání v soudní síni. V té době kupuje statek
Dalečín. V roce 1596 přijal ještě další významnou funkci místopísaře markrabství moravského. Jeho vynikající právnické znalosti
(využil je roku 1596 i císař Rudolf II.) a stálý přísun financí mu
umožnily vypracovat se z pozice nemajetného erbovníka v mimořádně zámožného člověka. Vlivné postavení a značné jmění
jej přivedly k myšlence skupovat majetky šlechtických rodin svíraných dluhy astronomických rozměrů. A tak roku 1596 kupuje
i hrad Pernštejn. V té době již byl pánem na Jimramově, Šilperku
(dnes Štíty u Šumperka), Borotíně a Dalečíně. Bylo o něm známo,
že skupuje statky kolem Pernštejna, jako by chtěl být „nástupcem pernštejnského rodu“. Snažil se svůj majetek dobře spravovat
a dařilo se mu to. Na jimramovském panství, ale i jinde prokázal
svoje organizační schopnosti.
Po koupi pernštejnského panství přesídlil na tento hrad.
O dva roky později kupuje i panství Kunštát. Roku 1597 založil pan
Pavel Katharýn z Kataru první pozemkové knihy vedené i po jeho
smrti až do r. 1619 (knihy purkrechtní). V roce 1598 vydal mimo
jiné i cechovní řád doubravnickým a nedvědickým řezníkům. Výrazem jeho vzestupu a slávy bylo, že 4. června 1599 dokonce získal
od císaře panský titul s tím, aby se on i jeho děti psali s přídomkem z Katharu a Rubinsteina a aby mohl užívat nový čtvrcený
štít. K definitivnímu přijetí do panského stavu však nedošlo, neboť
císařské povýšení nebylo ještě schváleno moravskými stavy.
Katharýnova životní dráha byla výjimečná. Z nemajetného
měšťana dosáhl během čtyřiceti let na panský stav a získal rozsáhlé
jmění, řadící ho mezi dvacet nejbohatších šlechticů v zemi. Jako příslušník Jednoty bratrské, který zbohatl mimo jiné i na bankrotu ka-

Knihy purkrechtní Panství Pernštejnského 1597
– titulní list
tolíka Jana z Pernštejna, se stal v létě 1599 terčem útoku katolických
radikálů. Katharýn však hned v následujícím roce 23. února 1600 náhle umírá. Jeho smrt oddálila konání soudního procesu, v němž měl
být obviněn z podvodného užívání rytířského stavu. „Svou smrtí unikl svým nepřátelům“, to jsou slova Karla staršího ze Žerotína, se kterým měl přátelský vztah a který jej na Pernštejně často navštěvoval.
Pavel Katharýn byl dvakrát ženatý. Jeho první manželkou
byla Kryzelda Čejková z Olbramovic (* před 1583, † před 1597),
se kterou měl dva syny - Petra a Jana. Jeho druhou manželkou
byla velmi mladá (sirotek) Kateřina Jankovská z Vlašimi (*?,
† 1599). Ta však velmi brzy - již v roce 1599 - umírá. V tomto roce
byla v kraji velká morová epidemie. Pavel Katharýn sice epidemii
přežil, ale umírá již v únoru příštího roku. Předtím roku 1597 prozíravě sepisuje závěť, ve které chce zachovat dobré vztahy mezi
jeho syny (v té době nezletilými) a jeho druhou manželkou Kateřinou. V závěti ustanovil svým synům poručníky z řad příbuzenstva
a přátel: bratra své první manželky Jana Čejku z Olbramovic, který byl jeho nástupcem ve funkci místopísaře od roku 1600, bratra
druhé manželky Zikmunda Volfa Jankovského z Vlašimi (15821622), který byl později od roku 1608 moravským zemským purkrabím, a svého přítele Jana Odkolka z Oujezdce.

Petr a Jan Katharýnové a jejich poručníci
Petr Katharýn (* ~1583, † ~1615 Zbýšov)
Jan Katharýn (* ~1586, † ~1620 Rojetín)

Na základě závěti z r. 1597 převzali správu majetku zemřelého Pavla Katharýna roku 1600 poručníci, protože staršímu synovi Petrovi bylo sotva 18 let a Jan byl ještě mladší. Během let 1602
a 1603 postupně oba synové dosáhli právní způsobilosti a měli se
stát pány na Pernštejně. Jejich majetkové poměry byly ale trvale
velmi napjaté. Na zakoupených velkostatcích byly dluhy, které by
9

jejich otec jistě dokázal splatit, ale jeho smrt vše rychle změnila
k horšímu. Proto se snažili co nejdříve jednotlivé velkostatky rozprodávat. V lednu 1602 ještě před dospělostí Petra Katharýna požádali poručníci zemský soud v Olomouci o soudní souhlas s odprodejem katharýnovského velkostatku Šilperk. Právě to se však stalo
začátkem osudného soudního sporu o čest a majetek Katharýna.
Cílem katolických radikálů bylo zdiskreditovat osobu Pavla Katharýna a zkonfiskovat jeho majetky. Za záminku posloužilo
zpochybňování Katharýnova titulu a tvrzení, že jako faktický nešlechtic neměl právo ke koupi deskového majetku. Dále byl obviněn z toho, že podvedl krále a že jeho závěť je neplatná. Obžalováni
byli i poručníci jeho dětí a majetku. Zemský prokurátor Jakub starší
Vojska z Bogdunčovic, dvorská kancelář, česká kancelář, nejvyšší
kancléř království českého Zdeněk Lobkovic a nejvyšší komorník
Ladislav Berka se snažili, aby soudní proces prokázal podvodné
jednání Katharýnovo, a tím by dosáhli konfiskace majetků, z čehož
by i oni měli osobní prospěch. Byla to spíš konfrontace mezi katolickou a protestantskou stranou. Dlouhotrvající na svou dobu nevídaný soudní proces falešný původ Katharýna neprokázal. Soud ale
dozníval až do roku 1608. Mezitím Katharýnovým synům nezbylo,
než v době sporu za pomoci poručníků statky ve velkém a rychle
rozprodávat, až jim nakonec zbyl jen svobodný mlýn ve Zbýšově.
Prodeje byly natolik vynucené, že k jejich zapsání do zemských
desek došlo se značným zpožděním. To zapříčinilo i řadu nejasností ve vlastnictví někdejších statků Katharýnů, a to nejen pokud se
jedná o Pernštejn, ale i v dalších případech. Oba bratři zemřeli bez
potomků. Vraťme se ale k pernštejnskému panství.

Erb Kryzeldy Čejkové na knihách purkrechtních

Jan Rájecký z Mírova a manželka
Estera Marie Žejdlicová ze Šenfeldu
Ráječtí z Mírova odvozují svůj predikát od Rájce a Mírova u Mohelnice. Štít je kosmo stříbrno-červeně dělený a je na
něm šikmo položený černý hák. Hrot směřuje nahoru a hák dolů.
V klenotu je stříbrný a červený buvolí roh s nátrubkem. Přikrývadla jsou červeno-stříbrná.
Erb Jana Rájeckého
z Mírova
Foto: internetové stránky
Bivojova heraldika

Erb Pavla Katharýna z Katharu na knihách purkrechtních
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Roku 1590 po smrti rodičů (Markvart Rájecký z Mírova a Bohunka Bítovská z Lichtenburka) prodali jejich děti Jan
a Eliška Ráječtí z Mírova zděděné panství Osová u Velké Bíteše.
Rájecký se dává na vojenskou kariéru a investuje do verbování
jezdeckého pluku v Tišnově. Dne 10. dubna 1602 Rudolf II. povyšuje Jana Rájeckého do stavu svobodných pánů, a to „odměnou
za služby jeho a jeho otce Markvarta“.

Žejdlicové ze Šenfeldu - k nejvýznamnějším a nejzámožnějším osobnostem tohoto rodu patřil Hertvík Žejdlic, který zemřel
na vrcholu své moci 19. ledna 1603 v Praze a pochován byl v Polné.
Jeho rychlý vzestup je obdobný jako u Pavla Katharýna z Katharu.
V mládí sloužil u dvora arciknížete Ferdinanda, po návratu do vlasti
vykonával různé královské úřady. Zasedal u zemského soudu, poté
zastával funkci královského rady, vrchního hejtmana a královského
podkomořího. Kolem roku 1593 mu císař Rudolf II. potvrdil erb
(tři zlaté kapry na bílém poli) a dovolil mu pečetit bílým voskem.
Hertvík Žejdlic podstatně rozhojnil otcovské statky. Jan
z Pernštejna mu prodal roku 1587 celé choceňské panství za
25.000 kop grošů českých. Mimo Choceň ovládl i Polnou, kterou
koupil roku 1597 od Jáchyma z Hradce, vlastnil Přibyslav a Horoměř, roku 1586 získal Újezd u Prahy, v roce 1600 dvůr Němčí, domy v Kolíně, v Praze atd. Oženil se roku 1573 s Markétou
Zárubovou z Hustiřan na Koldíně. Měli spolu 7, podle některých
zápisů dokonce 9 dětí - 4 syny a 5 dcer: Hertvíka, Jana, Jindřicha,
Rudolfa, Bohunku, Annu, Ester, Elišku a Marii.
Hertvík byl zřejmě dobře zapsán u císařského dvora a jistě
znal cenné informace o problémech Katharýna.
Erb Žejdliců z Šenfeldu
Foto: internetové stránky Bivojova heraldika

V roce 1602 kupuje pernštejnské panství Jan Rájecký
z Mírova a na Dyjákovičkách s manželkou Esterou Marií rozenou
Žejdlicovou. Jak Rájecký Pernštejn získává?

Již jsme se zmínili o druhé manželce Pavla Katharýna
Kateřině. Ta byla dcerou Hynka Jankovského z Vlašimi a Anny
Koňasové z Vydří. Bratr Kateřiny Zikmund Volf Jankovský (jeden z poručníků sirotků po Katharýnovi) měl za manželku Elišku Rájeckou z Mírova, sestru Jana Rájeckého z Mírova. Kateřina
Katharýnová byla tedy její švagrovou. Po nečekaném úmrtí Pavla
Katharýna i jeho manželky Kateřiny se tak naskytla Rájeckému
příležitost ke koupi Pernštejna, který jí za pomoci poručníků rychle využil. Skutečností je, že i ostatní poručníci si kupovali majetek Katharýnů – r. 1602 Šilperk připadl Odkolkovi, 1603 Kunštát
Karlu Lichtensteinovi, 1608 Mitrov Janu Lessenému, 1610 Borotín Janu Čejkovi. Smlouva o koupi Pernštejna uzavřená prostřednictvím poručníků nezletilých sirotků Katharýnů 9. května 1602
nebyla vložena do zemských desek. Důvody byly dva. Rájecký
záhy při válečném tažení do Uher umírá, aniž mohl do správy panství zasáhnout, a jím vymřel rod Rájeckých z Mírova po meči.
Druhým důvodem byly problémy Katharýnů se šlechtickým stavem. Víme, že po roce 1600 až do vyřešení sporu s dědici bylo
obtížné s majetkem nakládat. Teprve po úplném dořešení Katharýnovských sporů dochází k dodatečnému zaknihování majetkových transakcí, ovšem ve zcela nereálné podobě. Krátkodobá držba hradu a panství Janem Rájeckým z Mírova nebyla vůbec známa
a nepřímé zmínky o ní byly považovány za historický omyl, přestože je jeho koupě Pernštejna doložena dochovanou smlouvou
(uložena v MZA Brno). Uvádí se chybně, že Katharýnové prodali
Pernštejn přímo Lvu Lickovi z Rýzmburka a jeho manželce Esteře
až v roce 1608.
Z literatury: Jaroslav Honc: Falešný moravský rytíř pan Pavel
Katarýn z Kataru a Rubinsteina a konfrontace české kanceláře
v Praze a moravských stavů 1588-1613, Listy genealogické a heraldické společnosti v Praze, 5. řada, červen 1977; Jan Prchal:
Polná 2010, nakladatelství Linda Polná
vybral a upravil František Bednář

OZVĚNY VYSOČINY
Koncem prázdnin vyšla nová kniha Hynka Jurmana „Ozvěny Vysočiny“. Kniha, kterou autor tvořil 34 let, obsahuje vše, co
o Vysočině zná. Žánrově bohatá kniha pojednává o všem zajímavém
v tomto kraji - památky a pozoruhodnosti, umělci i sportovci, temné
záhady i poetická vyznání, řeky i filmová místa, cyklistický cestopis.
Obsahuje mnoho fotografií a ilustrací včetně barevné přílohy. Je fundovaná a čtivá! A nejvíce informací pochází z povodí řeky Svratky.
Kniha má rozsah 368 stran formátu A5 v pevné vazbě. Je ji
možné zakoupit i v nedvědickém turistickém informačním centru.
Prodejní cena v obchodní síti se bude pohybovat kolem 300,– Kč.
Abychom knihu více přiblížili potenciálním čtenářům, přinášíme několik ukázek, které se týkají Nedvědice a blízkého okolí.

1. ZA PAMÁTKAMI KOLEM ŘEKY SVRATKY

Když přijdete na konec Černvíru a pořádně se rozmáchnete, dohodíte kamenem do sousední Nedvědice. A nad ní spatříte
pohádkový hrad Pernštejn, jenž byl zbudován v 2. polovině 13.
století. Stal se sídlem stejnojmenného rodu, jenž sahal až po královské koruně. Pohádkový goticko–renesanční hrad, reprezentační sídlo v 16. století nejbohatšího a nejmocnějšího rodu Českého
království. Hrad jako z pohádky, který nikdy nedobyli válečníci, byl po požáru v r. 1457 velkoryse pozdně goticky přestavěn
a v 16. století byl doplněn o renesanční palác. Nádherný hrad pa-

třil od svého založení, první písemná
zpráva je z roku 1285, až do roku 1596
už vzpomenutému rodu Pernštejnů.
Impozantní hmota vnitřního
hradu je protkána řadou křivolakých
chodeb, spojujících jednotlivé místnosti. Nejvýznamnějším prostorem je
pozdně gotická vstupní síň se sklípkovou klenbou. Další místnosti mají
Foto: Hynek
žebrové klenby. Zvláště vynikají poJurman
četná a přesně opracovaná mramorová
ostění oken a dveří z období přechodu
gotiky v renesanci i další hodnotné architektonické a kamenické
detaily, rovněž tak kvalitní sochařská i malířská výzdoba.
Barevná vitráž vstupní síně se sice hlásí do r. 1518, ve skutečnosti však jde o romantický výtvor z 19. století. Návštěvníky
zaujmou rytířský sál se štukovou výzdobou, hradní obrazárna, lovecký sál, „sál spiklenců“, hradní kaple s iluzivní malířskou výzdobou i hladomorna.
Od r. 1818 se posledními majiteli stávají Mittrowští, jimž
hrad patřil až do r. 1945. Ti věnovali velkou pozornost hradní
knihovně, která dnes obsahuje 6 567 knižních titulů o 15 308 svazcích. Je tu ráj turistů i filmařů! Pro milovníky historie má hrad
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připraven několik prohlídkových tras a řadu překvapení. Pernštejnský tis se stal Stromem roku 2005.
Celé hodiny můžete procházet jeho branami a nádvořími,
obdivovat barbakány, krakorce, sály a portály. Mnoho pamatuje
tento mramorový krasavec a mnoho se dozví ten, kdo dovede nazírat, naslouchat a přemýšlet…
Právě na nádvoří tohoto hradu zemřel pan řídící Mazáč
z Doubravníku ve věku skoro 96 let.
Navštivte také mimořádnou vyhlídku na hrad Pernštejn
z nedalekého lesa! Jmenuje se Maria Laube, Mařenčino loubí…
Jako první tu nechal postavit původní altán hrabě Mittrowský.
První opravu provedl mistr tesařský Josef Míček ze Smrčku někdy
začátkem 30. let 20. století. Místo se stalo cílem turistů, výletníků
a návštěvníků hradu. Altán postupně chátral, koncem 20. století
zde byly už jen zbytky dřevěné konstrukce. V roce 2000 však postavili zaměstnanci Lesů České republiky nový altánek opravdu
na báječném místě.
Cennou památkou je i krytý most trámové konstrukce přes
Nedvědičku pod hradem v osadě Pernštejn. Je 4 m široký a 12 m
dlouhý, v bočních stěnách má po čtyřech oknech a krytý je šindelem. Poprvé je zmiňován v roce 1864, v roce 1933 byl obnoven.
Rozsáhlou opravou prošel v roce 2004. Zvláštností tohoto mostu
jsou jeho 4 zděné rohové pilíře.
Rázovité městečko Nedvědici miloval i Otokar Březina,
který tu byl poslední léto na dovolené. Ve zdejších lomech pracoval a začal psát Josef Franfišek Karas, dlouhá léta tu maloval Alois
Lukášek. Ves pod hradem Pernštejnem se poprvé připomíná roku
1350 jako majetek Pernštejnů. Farní kostel je zasvěcen sv. Kunhutě. Nad městečkem jsou opuštěné mramorové lomy. Pro vysokou
kvalitu a sněhobílou barvu byl nedvědický mramor srovnáván s kararským. Nedvědický mramor, což je i obchodní název, se těžil už
za Pernštejnů a byl z něj vystaven hrad Pernštejn, kostel v Doubravníku a materiál se použil i v kostelech ve Vídni a v Brně (katedrála
sv. Petra a Pavla, kostel sv. Jakuba, portál kartuziánského kláštera v Králově Poli), na Besední dům v Brně, kostel sv. Stanislava
v Kunštátu, klášter v Rajhradě či na zámku v Lysicích. Nedvědické
mramorové kříže jsou rozsety po celé Moravě. V samotné Nedvědici spatříte krásný mramorový kříž před kostelem, je tu mramorový
pomník padlým, portál původní školy, mramorové patníky, korýtko
v osadě Pernštejn atd. Majitelkou zdejších lomů byla i Marie Loosová (1833 – 1921), matka světového architekta Adolfa Loose.
V Nedvědici se narodili Eduard Berka (1909 – 1945), autor
učebnic a fašisty popravený odbojář, Oldřich Vašica (1922 – 1993),
malíř, autor monumentálních mozaik a houslový virtuos Zdeněk
Nečesánek (1937 – 2002). V Nedvědici působili spisovatel Josef

František Karas (1876 – 1931), architekt Jaroslav Hutař (1877 –
1960), akademický malíř Alois Lukášek (1911 – 1984) či zakladatel moravské sociologie ThDr. Robert Neuschl (1856 – 1914).

2. LITERÁRNÍ TOULKY VYSOČINOU

Když si lamač Karas rovnal záda a stíral s čela pot, zabloudil vždy pohledem na pohádkovou siluetu Pernštejna. Přemýšlel
o rychlém pádu posledních Pernštejnů a jejich osudy pak podal v trilogii Bitva (1922 - Tajemná hlubina, Svědomí gladiátorovo, Halali).
Bitvou rozuměl Karas padesátiletý zápas mezi jezuity a evangelíky,
zápas nejen náboženský, ale hlavně národnostní. Bílá Hora je pro
něj halali - lovci uštvali silného medvěda a odtroubili halali.
V Nedvědici je pochován Msgr. ThDr. Jan Hromádka
(1854 – 1928), polní kurát a autor tří svazků veselých historek.
První pod názvem Zlatá slova k milému pobavení a poučení v naší
bláznivé době vydal 1924 nákladem 1 000 ks a za 2 měsíce měl
vyprodáno. Vyšla tedy ještě dvě vydání.
V r. 1928 trávil v Nedvědici dovolenou Otokar Březina a na
hrad situoval J. Mahen děj pohádky Nanynka a podzemní král.
Muselo být komické i dramatické zároveň, když v létě 1942 prchal
z Brna Nezval s Foltýnem a právě v Nedvědici se svěřili se svými potížemi zdejšímu gestapákovi. Museli se rychle přemístit na Medlov,
kde pak velký básník maloval obrazy. Cestou se jeho přátelé bavili
o hvězdách, aby upoutali Nezvalovu pozornost. Ten skutečně klopýtal s ostatními a jeho tělnatá postava už pochod nezdržovala.
Poezii, cestopisy i faktografii Nedvědicka píše a vydává
místní učitel Mgr. Petr Vejrosta (1951). Do Chlébského a blízkého
okolí často zajíždí básnířka Sylvie Stanovská (1969 Brno), jejíž
verše jsou často inspirovány Vysočinou.
V Lískovci byli učiteli RNDr. Adolf Polák (1909 – 1982),
pozdější geolog a autor odborných učebnic i statí, a za války i Miroslav Šajnar (1907 – 1988), autor četných publikací o dělnickém
a komunistickém hnutí.
V nedalekém Věchnově učil Jaroslav Šabacký († 1951),
jehož s láskou zpodobnil J. V. Pleva v Malém Bobšovi. Narodil se
v Dolních Heřmanicích u Tasova, kde přišli na svět i Msgr. ThDr.
Josef Pospíšil (1845 – 1926), autor četných článků a např. díla
Kosmologie a dvousvazkové Filozofie podle zásad sv. Tomáše
Akvinského, či malíř Jindřich Zezula (1935). Na jaře 1939, těsně
před svou smrtí, se do Věchnova chystal Jiří Mahen.
V Ujčově se narodil pilný autor i recenzent, historik PhDr.
Ivan Štarha (1935), který se věnuje publikování z oboru archivnictví a historie. Je spoluautorem celé řady významných monografií
a děl, např. i o Bystřici nad Pernštejnem. O Ujčově vydal celou
knihu. Publikoval články o minulosti zdejšího kraje.

SOCHAŘ ZDENĚK MACHÁČEK DEVADESÁTILETÝ

Socha Vlnění
Foto: Libuše Císařová
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Mistr Zdeněk Macháček
oslavil v srpnu tohoto roku devadesáté narozeniny. Tvoří ve svém křížovickém ateliéru, vysoko v kopcích
nad svrateckým údolím. Hledá a stále nachází inspiraci, kterou posléze
svýma rukama proměňuje v sochu či
plastiku. Zůstává Křížovicím věrný
od roku 1971. Obdivuhodné? Výjimečné? ...obojí! Z něj samotného,
ale zejména z jeho tvorby je cítit
lásku ke všemu živému – zvířatům,
lidem, přírodě především. Odkrývá

i pro nás hluboké pouto ke krajině. Pouto, které my podvědomě
tušíme, ale pan Macháček je dokáže vyslovit i za nás. Jeho vyjadřovacím jazykem je dřevo. Neplýtvá slovy, spíše trefně, občas s ironií
a humorem glosuje svět kolem sebe, jeho moudrý nadhled nelze
než ctít. Zdá se, že mu velmi „svědčí klima“ zdejšího kraje i Galerie
z ruky, kterou stejně obdivuhodně už pětadvacet let spravuje a každoročně probouzí k životu jeho manželka, paní Stanislava Macháčková. Obě červencová sobotní odpoledne, která pro svého manžela
připravila, byla nezapomenutelná, plná upřímných blahopřání, ale
hlavně prostého lidského štěstí.
Mistře, k pevnému zdraví připojujeme přání bohaté tvůrčí
práce a dostatku sil k jejímu uskutečňování.
Libuše Císařová

HASIČI INFORMUJÍ
V sobotu 6. června 2015 v 18:26 hodin vyjela jednotka
SDH Nedvědice dvěma zásahovými vozy k požáru lesního porostu v místní chatové oblasti Heršinka. Společně s nimi vyjely
profesionální jednotky Hasičského záchranného sboru PS Tišnov,
PS Bystřice nad Pernštejnem a jednotka Sboru dobrovolných hasičů Doubravník. Jednalo se o planý poplach, kdy paní za chatou
pálila nenahlášený oheň. Vlivem klimatických podmínek hustý
kouř nestoupal, ale naopak se rozprostřel na velké ploše a držel
se při zemi. Zásahu se zúčastnilo devět členů zásahové jednotky
SDH Nedvědice.
Vyvrácená lípa na Heršince
Foto: Libor Havlíček

V sobotu 13. června 2015 v 16:45 hodin vyjela jednotka
SDH Nedvědice jedním zásahovým vozem na vyžádání starosty městyse Nedvědice k technické pomoci v podobě odklizení
padlého stromu na novou budovu na spodním parkovišti hradu
Pernštejna. K úrazu osob naštěstí nedošlo. Poškozena byla pouze
krytina na budově. Po rozřezání a odklizení stromu z vozovky se
jednotka vrátila po hodině zpět na základnu. Zásahu se zúčastnili
čtyři členové zásahové jednotky SDH Nedvědice.
V průběhu Slavností Pernštejnského panství 4. – 6. července 2015 prováděla jednotka SDH Nedvědice kropení vozovky v centru obce, a to od zdravotního střediska kolem kostela sv.
Kunhuty směrem na nádraží ČD. Cílem zmíněného kropení vozovky bylo ulevení občanům a návštěvníkům slavností od tropických teplot. Během slavností odpracovalo devatenáct členů SDH
Nedvědice ve službách celkem 228 hodin. Během těchto služeb
prováděli zajištění vytyčeného prostoru pro kabelové svazky
a vlastní odpalovací zařízení určené k nedělnímu ohňostroji. Dále
zajišťovali během tří nocí noční hlídky kompletně celého areálu
u rybníka. Velkou měrou se věnovali zajištění pořádku v podobě
úklidových prací areálu.

Střet vlaku se stromy
Foto: Aleš Kaňka

V pátek 24. července 2015 ve 20:36 hodin vyjela jednotka
SDH Nedvědice dvěma zásahovými vozy společně s profesionálními jednotkami Hasičského záchranného sboru PS Tišnov a PS
Bystřice nad Pernštejnem k technické pomoci v podobě odklizení
padlého stromu na komunikaci druhé třídy číslo 385 mezi obcemi
Olší a Střítež. Po rozřezání a odklizení stromu z vozovky se jednotka vrátila po hodině a půl zpět na základnu. Zásahu se zúčastnilo šest členů zásahové jednotky SDH Nedvědice.
Od 28. července 2015 je jednotka SDH Nedvědice doplněna o předurčenost na výjezdy spojené s likvidací nebezpečného
hmyzu. Pro občany se ovšem tímto nic nemění. V případě obtíží
s nebezpečným hmyzem se každý můžete obracet o pomoc na telefonní číslo 150. Situaci podrobně popíšete operačnímu středisku
Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje a ten vyšle
adekvátní volnou jednotku s patřičnou předurčeností, která nebezpečný hmyz zlikviduje.
V úterý 11. srpna 2015 vyjela naše Tatra 815 se dvěma
členy SDH Nedvědice do firmy Agria Ujčov a.s. na technickou
pomoc v podobě proplachu čisticí jímky. K proplachu jímky bylo
použito celkem 18 000 litrů vody (dvě plné cisterny).
V úterý 11. srpna 2015 v 13:08 hodin vyjela jednotka SDH
Nedvědice jedním zásahovým vozem k technické pomoci v podobě odklizení padlého stromu na komunikaci v místní chatové
oblasti Heršinka. Jednalo se o vyvrácenou lípu o průměru kmene
120 centimetrů. Ke zranění osob ani ke škodám na majetku naštěstí nedošlo. Zásahu se zúčastnili čtyři členové zásahové jednotky SDH Nedvědice.

Větrná smršť na Pernštejně
Foto: Petr Konečný
Ve středu 12. srpna 2015 v 15:21 hodin vyjela jednotka
SDH Nedvědice dvěma zásahovými vozy společně s profesionálními jednotkami Hasičského záchranného sboru Krajského ředitelství Jihomoravského kraje (řídící důstojník), PS Lidická, PS
Tišnov, PS SŽDC Brno a jednotkami Sboru dobrovolných hasičů
Tišnov a Doubravník k velice komplikované situaci v okolí státního hradu Pernštejn. I když původní výjezd byl směřován na požár
trafostanice, který nebyl ze strany SDH Nedvědice potvrzen, byli
jsme operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje vysláni na likvidaci popadaných stromů v okolí
hradu Pernštejna. Mnozí z vás se o situaci dozvěděli z veřejnoprávních médií. Pro ty ostatní stručně popíši situaci. Velitel zásahu
rozdělil likvidační práce do několika menších pracovních skupin.
Popadané stromy byly na komunikaci číslo 38710 v obci Pernštejn
a na komunikaci číslo 38810, a to kousek nad odbočkou na původní
parkoviště na Pernštejně směrem do obce Smrček. V těsné blízkosti
nechráněného přejezdu číslo P7067 u krytého mostu na Pernštejně
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se v nepřehledné zatáčce na železniční trati střetl osobní vlak s popadanými smrky. Naštěstí nedošlo k vykolejení vlakové soupravy
a nikdo z 50 cestujících nebyl zraněn. Další popadané stromy byly
na bývalém hradním parkovišti, kde jeden vzrostlý listnáč úplně
zničil osobní automobil. Těsně před vstupní bránou od pivovarské cesty bylo vyvráceno pět smrků, které měly zhruba 110 let.
Nejsložitější situace byla na prvním hradním nádvoří, kde se dva
ze vzrostlých jasanů vyvrátily a byly nebezpečně opřeny o hradby. Velitel zásahu povolal automobilovou plošinu s 30 metrovým
dosahem. Oba jasany byly odborně rozřezány od koruny, a tím se
zabránilo dalším škodám na majetku. Vzniklá škoda na osobním
vlaku a osobním automobilu je odhadována na 100 000 Kč. Zásahu
se zúčastnilo osm členů zásahové jednotky SDH Nedvědice.

Během hodiny byl požár lokalizován a po jedenácté hodině dopolední zlikvidován. Zásahu se zúčastnilo šest členů zásahové jednotky SDH Nedvědice.
V úterý 18. srpna v 15:30 hodin vyjela jednotka SDH
Nedvědice jedním zásahovým vozidlem na vyžádání místostarostky městyse Nedvědice k technické pomoci v podobě zprůchodnění kanalizační roury, která je určená k průtahu vody z Chlébského
potoka pod nově budovaným mostem přes tentýž potok v lokalitě
u bývalého koupaliště v Nedvědici. Kanalizační roura byla zprůchodněna a přebytečná voda, kterou objemově nestačila pojmout,
byla svedena zpět do řečiště potoka. Zásahu se zúčastnilo pět členů zásahové jednotky SDH Nedvědice.
Rád bych touto cestou poděkoval všem členům zásahové
Větrná smršť na Pernštejně
Foto: Tomáš Přeslička

Větrná smršť na Pernštejně
Foto: Leoš Ondráček
V pátek 14. srpna 2015 v 17:56 hodin vyjela jednotka SDH
Nedvědice dvěma zásahovými vozy společně s profesionálními
jednotkami Hasičského záchranného sboru Krajského ředitelství
Jihomoravského kraje (řídící důstojník), PS Tišnov, PS Bystřice
nad Pernštejnem. K nim se přidaly i jednotky Sboru dobrovolných
hasičů Doubravník, Lomnice, Lomnička, Dolní Loučky a Tišnov.
Jednalo se o požár lesního porostu mezi obcemi Doubravník, Sejřek a Rakové. Prostor zasažený požárem byl odhadnut na necelý
hektar. Během dvou hodin byl požár lokalizován a po deváté hodině večerní zlikvidován. Zásahu se zúčastnilo šest členů zásahové
jednotky SDH Nedvědice.
V sobotu 15. srpna 2015 v 9:17 hodin vyjela jednotka SDH
Nedvědice dvěma zásahovými vozy společně s profesionálními
jednotkami Hasičského záchranného sboru PS Tišnov a jednotkami Sboru dobrovolných hasičů Doubravník. Šlo o rozhoření
požáru lesního porostu z předchozího dne v kořenovém systému.

jednotky Sboru dobrovolných hasičů Nedvědice za obětavou práci u výše uvedených zásahů, protože všichni tuto činnost vykonávají ve svém volném čase bez nároku na jakoukoli kompenzaci.
Nyní se výbor Sboru dobrovolných hasičů Nedvědice intenzivně věnuje přestavbě vozu na hasičský speciál typu DA (dopravní automobil), který do budoucna nahradí ve všech ohledech
nevyhovující Avii typu DA12.
Vážení Nedvědičáci a Pernštejňáci, dovolte mi, abych
vás, a zejména pak i vaše ratolesti, pozval na připravované oslavy spojené se 140. výročím založení Sboru dobrovolných hasičů
v Nedvědici. Oslavy proběhnou v sobotu 26. září 2015 v areálu
u nedvědického rybníka. Program zmíněných oslav bude vyvěšen
na místním infokanále kabelové televize a v aktualitách na webových stránkách Nedvědice www.nedvedice.cz.
S přáním krásného babího léta
Petr Konečný

ČTVRTINA SPOTŘEBIČŮ STÁLE NENÍ KOMPLETNÍ
Kompletnost spotřebičů předávaných ke zpětnému odběru
a recyklaci je stále jedním z hlavních kritérií, které odlišují vysloužilé elektro od obyčejného odpadu. Proto jí ELEKTROWIN
dlouhodobě věnuje velkou pozornost.
Nejproblematičtější je z tohoto pohledu chlazení. Zaměření
na ně je logické, protože při neodborné demontáži dochází k úniku regulovaných látek s negativním dopadem na životní prostředí
a zdraví a bezpečnost osob. Proto ELEKTROWIN kontroluje každou dodávku ke zpracovateli. Při tomto vzorkování bylo například
v dodávce 50 lednic ze 3. listopadu 2014 objeveno devět nekompletních zařízení. Šesti lednicím někdo odstřihl kompresor, jedna
měla ulomená dvířka, zbylé dvě vykazovaly různá další poškození.
Nekompletnost se musí snížit
Průměrná nekompletnost se ale dlouhodobě pohybuje
dokonce mezi 25 – 30 %. Cílem ELEKTROWINu je tento po14

díl neustále snižovat. Právě proto poskytuje obcím finanční prostředky napomáhající k lepšímu zabezpečení sběrných míst proti
zlodějům. Zákon v tomto směru hovoří jasně: „Nekompletním
elektrozařízením se rozumí elektrozařízení bez technologických
částí, které jsou podstatné pro jeho klasifikaci.“ Toto ustanovení
ELEKTROWIN upřesnil schématem nekompletnosti dodaným na
všechna smluvní místa, ze kterého je patrné, o které části se jedná.
Na tento stav pamatuje novým ustanovením i elektronovela platná od 1. 10. 2014. Podle něj „do předání zpracovateli nesmí
být elektrozařízení nebo elektroodpad předmětem úpravy, využití
nebo odstranění.“ Jen tak mohou fungovat zpětný odběr a recyklace hrazené výrobci spotřebičů prostřednictvím kolektivních
systémů. Pokud se totiž ze spotřebiče stane neodborným rozebráním odpad, musí se s ním také jako s odpadem nakládat. Pro nás
všechny to znamená, že za jeho likvidaci zaplatíme sami.

SEDMDESÁTÉ VÝROČÍ KONCE II. SVĚTOVÉ VÁLKY
Druhá světová válka byla pro naši vlast obdobím veliké
persekuce a konfrontace s německými “nadlidmi”. Pohlédněme
nyní na tuto válku a osudy nedvědických občanů tak, jak je zaznamenal kronikář Jaroslav Havel:
“4. dubna 1939 byl profesoru Vysoké školy zemědělské
v Brně Dr. Ing. Rudolfu Trnkovi zabaven jeho brněnský majetek
a sám byl vykázán do Nedvědice, kde byl nad železničním přejezdem majitelem vily Vatra čp. 133. V roce 1941 byl zatčen a vyšetřován Bohumil Neča na udání německého kočího z bořinovského statku. 23. března 1942 byl v Královopolské strojírně zatčen
nedvědický občan Rudolf Pastorek a krutě vyslýchán pro obvinění
ze sabotáže a vyhrožování. Nebylo mu však obvinění prokázáno
a jeho udavači z řad spolupracovníků byli v roce 1946 lidovým
soudem osvobozeni. 22. září 1942 byl zatčen gestapem kominický
mistr Benedikt Walter proto, že spolu s vírským autodopravcem
Matuškou zakopali vlastní lovecké pušky, které měli odevzdat policii. Dne 8. listopadu 1942 byl na udání zatčen Leopold Veselý.
Po strastiplném putování nacistickými koncentračními tábory byl
osvobozen Američany a velice nemocný byl převezen do nemocnice v Plzni. Odtud jej v téměř beznadějném stavu převezli kamarádi do nemocnice v Novém Městě na Moravě. Po více jako roce
léčení se konečně vrátil domů, i když si následky nesl celý život.
V roce 1942 byl na udání zatčen Jan Lepka, který dříve pracoval
na železnici, pro urážlivé výroky o Hitlerovi. 29. listopadu 1942
byli zatčeni strojník obecního lomu Karel Svoboda a zámečnický
mistr Bedřich Jokl, aby vypovídali proti Janu Lepkovi, s nímž se
stýkali. Brzy se vrátili domů, protože při výsleších mlčeli. Nakonec byl po mnoha utrpeních pro nedostatek důkazů i Jan Lepka
propuštěn.
Největší zatýkání v Nedvědici bylo 5. října 1944, kdy gestapo odvezlo 7 našich občanů. Náleželi ke dvěma skupinám. Josef Rossi, úředník nemocenské pojišťovny v Tišnově, byl zatčen
spolu s černvírským mlynářem Vincencem Svobodou na udání
konfidenta gestapa Miloše Vlčka, studenta z Tišnova, který se vetřel do jejich přízně předstíráním, že je stíhán gestapem. Využíval
jejich podpory a pohostinství, a když takto získal proti nim usvědčující materiál, udal je. Ve druhé skupině byli členové ilegálního národního výboru, který vytvořili: Jindřich Šesták, František
Marek, Josef Knoflíček a Josef Pařízek. Poslední nebyl zastižen
doma, proto byla zatčena jeho dcera Marie Pařízková a jeho domácí Marie Krpalová. Josef Pařízek byl zatčen v Brně. Obě ženy
se po několika dnech výslechů vrátily domů.
Josef Rossí byl vězněn zprvu v Kounicových kolejích,
později na Cejlu. Shodou šťastných náhod se nepodařilo gestapu
„Pepíčka“, jak byl přáteli nazýván, usvědčit a 18. dubna 1945 se
k nepoznání vyhublý a zesláblý vrátil domů. Ze zbývajících čtyř
se do Nedvědice vrátili až po skončení války jen dva, oba s podrytým zdravím - Jindřich Šesták a František Marek. Zbývající zahynuli na útrapy pochodů smrti. František Marek vylíčil později
svou strastiplnou cestu z Nedvědice přes Kounicovy koleje, Flossburg, Norimberk, Straubing a Dachau zpět do vlasti v přednášce,
kde posluchači žasli, kolik duševního a tělesného strádání snese
lidský organismus, aniž zahyne.
Dne 29. listopadu 1944 byli zatčeni Jaromír Vrbka pro podezření ze sabotáže a poslouchání zahraničního rozhlasu a Karel
Kobylák pro podezření z ilegální výroby zbraní. Jaromír Vrbka se
vrátil až 8. února 1945, Karel Kobylák sice již 5. prosince 1944,
ale prožil si hodně. Ve věžičce transformátoru veřejného rozvodu
elektřiny v Nedvědici ukryl amatérsky zhotovené ruční granáty.

V případě prozrazení úkrytu by byl zcela jistě popraven.
Ale i jinak bylo obyvatelstvo našeho městečka v průběhu
války sužováno. I když nebyl při návštěvě gestapa nikdo zatčen,
prožívala většina občanů chvíle úzkosti, kdykoli se policejní auto
objevilo. Gestapáci zastavovali obyčejně před četnickou stanicí nebo před hotelem U Nádraží nebo u textilní továrny, které
se zmocnil po vypuzení Žida Morice Hanzela brněnský Němec
Adolf Drdla. Celá rodina Morize Hanzela byla poslána do koncentračních táborů, kde také zahynula.
Pomníček Aloisi Rossimu na Vejpustku
Foto: Antonín Špaček

Vedle Adolfa Drdly poskytovali gestapu informace Němec
Bliehall z Chlébského, zaměstnanec textilky, nebo Franz Paseka, zahradník, který vykonával v Nedvědici funkci Blockleitra,
byl tedy nejnižším úředníkem německé moci, který zodpovídal
za loajalitu obyvatelstva městečka a podával informace policii.
V období po atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha
27. května 1942 zažila Nedvědice tři vojenské prohlídky. Vojáci
přijeli v autech, rychle obstoupili obec, obsadili silnice a cesty,
postavili v místech s dobrým výhledem hlídky s kulometem a soustavně prohledávali dům vedle domu od sklepa až po půdu. Při
těchto prohlídkách nebyl v městečku nikdo zatčen, ale strachu si
užili všichni.
Ono vůbec nelze popsat všechny křivdy, které spáchal
nacistický režim na jednotlivých obyvatelích Nedvědice. Nikdo
z nich se ale nechtěl bez boje vzdát a trvale kapitulovat. Tajně
poslouchaný zahraniční rozhlas vyzýval k přípravám na odboj.
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Tajné organizace vznikaly už v roce 1939. Na Vejpustku bydlel již
zmíněný Jindřich Šesták, dělník z brněnské zbrojovky, který již
tehdy byl členem pětičlenné komunistické buňky pro tři okresy:
tišnovský, brněnský a boskovický. Buňka byla osou dvacetičlenného výboru, jehož úkolem byla činnost výzvědná, zpravodajská,
pozorovací a podpůrná.
Jinou tajnou organizací byla ON - tedy Obrana národa.
Byla rozšířena po celém území Čech a Moravy jako povinná pro
aktivní důstojníky a dobrovolná pro záložní důstojníky. Nedvědická organizace začala svoji činnost v červenci 1939 a tvořili ji
nadporučík v záloze Jaroslav Havel, poručík v záloze Bohumil
Hranička, poručík v záloze František Svítil, podporučík v záloze
Karel Hutař a podporučík v záloze Josef Peterka. Všichni jmenovaní s výjimkou úředníka záložny Karla Hutaře byli učitelé. Rota
byla zorganizována bez jakýchkoliv písemných záznamů a měla
být vyzbrojena zbraněmi shozenými letadly. Rota Obrany národa
byla po celou okupaci v kontaktu s partyzánskými skupinami, které se v okolí pohybovaly, a byla připravena jim poskytnout materiálovou pomoc a informace.
Jediným vážným zásahem partyzánů v obci bylo zastřelení četnického strážmistra Františka Stehlíka, který sloužil protektorátnímu režimu na rozdíl od ostatních členů zdejší četnické
stanice horlivě. Nejen, že stíhal zásobovací a policejní přestupky

obyvatelstva, ale zastřelil v lesích člověka, kterého neznal, a zadržel dva sovětské zajatce uprchlé z koncentračního tábora. Tyto
činy a okolnost, že měl za manželku Němku, činily ho u občanů
velmi neoblíbeným. Při odzbrojování četnických stanic vynutili si
dva rusky mluvící partyzáni vstup do četnické stanice, kde měli
službu praporčík četnictva Kotouček se strážmistrem četnictva
Stehlíkem. Kotouček se nechal klidně odzbrojit, Stehlík však pro
své špatné svědomí propadl panice a vrhl se na postel a přikrýval
se pokrývkou. Takto byl i zastřelen. Někteří tehdy soudili, že již
před výstřelem zemřel na následky mozkové mrtvice.”
“Konec války se ale blíží”, píše Jaroslav Havel. “Škola je
od Vánoc 1944 obsazena vojskem. Děti se neučí, chodí si jen pro
úkoly. Sedmnáctiletí členové Hitlerjugend - „Hitlerovi hrdinové“
se učí házet granáty a střílet pancéřovou pěstí. Civilisté nemají
nárok na pivo. To je vyhrazeno příslušníkům Velkoněmecké říšské branné moci. Fronta se blíží. Stále jasněji je slyšet bombardování Vídně. Specialisté budují na silnicích protitankové zátarasy.
Letecký nálet na Tišnov přivádí některé nedvědické občany na
myšlenku postavit v lese úkryty. Někteří se v noci vrací z lesů
do domovů, někteří tam již zůstávají stále. Někteří mladíci mají
takový respekt před blížícími se událostmi, že si nechávají nosit
jídlo starými rodiči do lesa…”
Jiří Šmíd

III. ROČNÍK KVĚTINOVÉ SHOW OPĚT ÚSPĚŠNÝ
V sobotu 8. srpna 2015 se na zahradě nedvědického Penzionu Barborka uskutečnila, můžeme říci, že již tradiční, Květinová
show Míši Řádkové. Do třetice všeho dobrého a úspěšného, i přes
veliké parno se akce vydařila. Aranžmá květin Míši Řádkové na
rozkvetlé zahradě penzionu předváděly krásné modelky. Celý
program moderovala a večer k tanci a poslechu hrála a zpívala
milá brněnská zpěvačka Veronika Navrátilová. Veškerou garderobu zajistila modelkám Veronika Chvátalová ze svého e-shopu
„Zelenka“. Všichni, kteří přišli na květiny, hudbu a zpěv, to vše
v provedení krásných žen, jistě nelitovali.
Jiří Šmíd

INZERCE
Květinová show
Foto: Olga Pšurná

Hledám ke koupi dům se zahradou v Nedvědici nebo
v okolí do 20 km. Opravy mi nevadí. Tel.: 774 193 566

KAMILA PRUDKÁ MÁ RÁDA TENIS
Mnozí ji známe od jejích dětských let. Štíhlá blonďatá holka, dnes téměř dospělá blonďatá slečna. Můžeme ji potkat, jak
nastupuje do vlaku na Tišnov, nebo přijíždí z Tišnova domů do
Nedvědice. Třetím rokem studuje na tišnovském gymnáziu, do nedalekého města ovšem pravidelně dojíždí už několik let. Hraje tam
totiž tenis. Slečnu Kamilu Prudkou jsem požádal, aby pro čtenáře
našeho Zpravodaje odpověděla na několik otázek:
¨
Vím, že jsi sportovně nadaná, že jsi šikovná i v jiných sportech. Jak ses dostala právě k tenisu?
Jako malá holka jsem začínala s fotbalem. Děvčata a kluci mohou
hrát do určitého věku společně. Později jsem si uvědomila, že fotbal pro mě není to pravé a vzpomněla jsem na chvíle, kdy jsme
si s mamkou na ulici hrávaly s míčkem. Slovo dalo slovo a brzy
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jsme tři kamarádky jezdily do Tišnova za tenisem. Holky u toho
ovšem nevydržely, zůstala jsem sama. Bavilo mě to a baví dodnes.
Kdy to bylo, kdy jsi s tenisem začala?
To mně bylo tak deset.
Kterých úspěchů jsi dosáhla? Který považuješ za největší?
Hlavní úspěchy se vážou na soutěže družstev. V roce 2013 jsme
postoupili do 1. soutěžní třídy, v roce 2014 do jihomoravské ligy
a skončili na 2. místě. Naše družstvo dorostu A bylo v anketě
Sportovec okresu Brno – venkov za rok 2014 první v kategorii
sportovní kolektiv. A moje výsledky ve dvouhře a čtyřhře? Uvedu aspoň některé z posledních sezón. V roce 2012-2013 3. místo
dvouhra a 2. místo čtyřhra na turnaji v Tišnově, 2. místo dvouhra
a 3. místo čtyřhra v Poličce. V roce 2013-2014 3. místo dvouhra
i čtyřhra ve Vysokém Mýtě, 2. místo dvouhra i čtyřhra v Tišnově,

Svítím vám dlouho.
Až dosloužím, patřím
do sběrné nádoby.

Odevzdejte
nefunkční zářivku

ZDARMA

do sběrné nádoby
EKOLAMP ve sběrných
dvorech, úřadech
a obchodech.

Do sběrné nádoby patří
kompaktní úsporné zářivky, výbojky,
lineární (trubicové) zářivky do 40 cm,
světelné zdroje s LED diodami.

my
slí

ee

m

1. místo čtyřhra v Blansku,
3. místo dvouhra a 2. místo
čtyřhra v Lipůvce a letos 3.
místo na turnaji v Tišnově.
Letošní rok není dobrý,
zdravotní problémy mému
tenisu příliš nepřejí.
Se sportem jistě souvisí
i mnoho pěkných zážitků. Co ti sport dává?
Tenis je úžasná hra, kterou můžete hrát v každém
věku, pokud vám to zdraví
dovolí. To je asi to nejhezčí. Výhoda je také v tom,
že partnera na dvouhru lze
najít snadněji než deset
hráčů na fotbal. Na tenis
chodívám se spolužačkou
hned po škole. Těším se
tam, soustředím se jen na
tenis a tenisové prostředí.
V tu chvíli řeším jen správný úder, abych stihla doběhnout míček, přehodila
síť. Žádné stresy, užívám
si sportovní a kamarádské
pohody. Pak se mohu zase
vrátit k radostem i starostem běžného dne.
Sport zabere hodně času. Tréninky, zápasy, často celé víkendy. Ale když to chci dělat, beru
to jako součást svého životního stylu. Chci to tak. Je někdy ovšem náročné skloubit tenis
a studium, ale musím. Naučila jsem se hospodařit s časem – toto umět je hodně důležité.
Kamilo, říkáš žádné stresy. Ale i tenis přece přináší chvíle napětí.
Nervózní bývám vždy před turnajem. Hlavně při losování, nerada hraji proti hráčkám
z našeho klubu. Ale už to také umím – když se to stane, zasmějeme se, řekneme si, že
zase budeme hrát spolu, ale pak už se soustředíme na zápas a obě se snažíme vyhrát.
Kdo tě vlastně ke sportu přivedl? Věnuješ se i jiným sportovním odvětvím?
Určitě na tom mají zásluhu oba rodiče. Každý trochu jinak, ale určitě oba. Tenis je můj
hlavní sport. Ráda si zahraji také volejbal, futsal, jezdím na kole.
Jakou máš ráda barvu?
Ještě nedávno jsem měla jako hlavní zelenou, ale teď se kloním spíše k modré a černé.
Kamile jsem poděkoval a pak jsme si povídali ještě chvíli. Venku se v tom parném létě chystalo na další bouřku, už aby se vzduch trochu ochladil. Rozloučili jsme se,
popřál jsem mladé sportovkyni dobré zdraví a vůbec všechno dobré. Zapnul jsem počítač, abych rozhovor přenesl do elektronické podoby a než se obrazovka náležitě vybarvila, uvědomoval jsem si
ještě další, co se sportováním mladých lidí souvisí.
Sportu se v dětství věnuje
poměrně hodně lidí. Rodiče se často snaží svoje
děti k některé sportovní aktivitě přivést a také
je přivedou. Jak s tímto
vkladem mladý člověk
později naloží, je už jen
a jen na něm. Přejme Kamile Prudké, aby u sportu
Sbírka pohárů Kamily Prudké
zůstala a aby se jí dařilo
Foto: archiv Kamily Prudké
nejen v tenisu.
Petr Vejrosta
Kamila Prudká
Foto: archiv Kamily Prudké
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Žáci mladší – souběžně se staršími žáky působili v krajském přeboru. Úvod soutěže byl z jejich strany velmi rozpačitý a zbytečně
prohráli několik úvodních zápasů. Uvedená skutečnost byla způsobena především tím, že přechod ze starší přípravky do žáků je
spojen se změnou velikosti hřiště, a tedy změnou herního systému. Ke cti trenérů a především samotných hráčů slouží, že se po
několika utkáních v soutěži rozkoukali a závěr podzimu a celou
jarní část již podávali očekávané výkony. Konečné umístění na 8.
místě tabulky krajského přeboru je dalším výborným výsledkem
našich mladých fotbalistů.
konečná tabulka krajského přeboru mladších žáků 2014 - 2015

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

FC Žďas Žďár nad Sázavou
SFK Vrchovina Nové Město
FK Pelhřimov
TJ Sokol Bedřichov
HFK Třebíč
TJ Slavoj Polná
SK Huhtamaki Okříšky
SK Pernštejn Nedvědice
FK Humpolec
FC Spartak Velká Bíteš
SK Moravské Budějovice
Tatran Ždírec nad Doubravou

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

19
18
16
14
14
10
10
9
6
6
2
2

1
1
1
3
2
1
0
1
1
1
0
0

2
3
5
5
6
11
12
12
15
15
20
20

149: 18
104: 23
122: 29
82: 39
80: 39
56: 50
56: 81
50: 82
33: 93
44: 77
23:128
19:159

58
55
49
45
44
31
30
28
19
19
6
6

pravda

75: 46 39

pravda

5

63
53
46
38
37
28
27
23
21
18
13
9

body

6

body

11

98: 18
74: 22
53: 24
36: 26
68: 41
55: 51
21: 37
41: 75
36: 52
33: 68
24: 57
22: 90
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skóre
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1
3
6
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7
10
9
13
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14
15
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prohry

63: 45 40

prohry
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0
2
1
5
4
4
6
2
6
3
4
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remízy

4

remízy

12

21
17
15
11
11
8
7
7
5
5
3
2

výhry

22

výhry
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22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

utkání

45: 37 41

43: 24 45 + 12

utkání

5

5

FK Pelhřimov
SFK Vrchovina Nové Město
TJ Sokol Bedřichov
SK Pernštejn Nedvědice
SK Huhtamaki Okříšky
FC Žďas Žďár nad Sázavou
FK Humpolec
HFK Třebíč
TJ Slavoj Polná
Tatran Ždírec nad Doubravou
SK Moravské Budějovice
FC Spartak Velká Bíteš

tým

5

3

pravda

prohry

12

14

body

remízy

22

22

skóre

výhry

18

utkání

tým

pořadí

1 SK Pernštejn Nedvědice
TJ Jaroměřice
2.
n. Rokytnou
3. TJ Strážek
TJ N. Ves u Nového
4.
Města
5. Sokol Želetava
6. Sokol Výčapy
SK Fotbalová škola
7.
Třebíč
8. SK Huhtamaki Okříšky
9. SK FC Křižanov
10. TJ Sokol Stařeč
TJ Sokol Radostín nad
11.
Oslavou
12 FC Spartak Velká Bíteš

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

tým

konečná tabulka krajské soutěže dorostu, skupina B 2014 - 2015

konečná tabulka krajského přeboru starších žáků 2014 - 2015

pořadí

Dorost – osmým rokem působil v krajské soutěži a s výjimkou soutěžních ročníků 2008 - 2009 a 2011 - 2012 se naše družstvo pohybovalo vždy v horní polovině tabulky nebo nejhůře v jejím středu. Již
v minulém soutěžním ročníku 2013 - 2014 se vytvářelo pod vedením
hlavního trenéra Pavla Procházky velmi kvalitní a silné družstvo s velkou vnitřní silou a soudržností. Kolektiv získal na kvalitě i tím, že několik jeho členů pravidelně nastupovalo také v mužstvu mužů. I přes
několik zbytečně ztracených bodů nakonec dorostenci díky hektické
jarní části soutěže získali nejvíce bodů a vyhráli svoji skupinu krajské
soutěže. Tím získali právo účasti v krajském přeboru kraje Vysočina!

Žáci starší – druhým rokem působili v krajském přeboru. Stejně
jako u dorostu se také v tomto kolektivu vytvořila velmi dobrá
parta, sportovní kolektiv s vynikající sportovní úrovní, soudržný
s velkou vnitřní silou a vůlí vítězit. Především v jarní části soutěže starší žáci odehráli většinu z 11 utkání s přehledem a dokázali
porazit kvalitní městská družstva HFK Třebíč, SFK Vrchovina N.
Město, Humpolec, Žďírec, Velkou Bíteš a Moravské Budějovice.
To vše spolu s pouhými dvěma prohrami (vždy v poměru 1:2)
a třemi remízami vyneslo naše žáky v konečné tabulce na vynikající 4. místo!

pořadí

Dlouhodobá práce s mládeží začíná přinášet výsledky
Když se v roce 2000 ocitlo družstvo mužů ve IV. třídě okresního přeboru,
tedy v soutěži, ze které se již nikam nedá
sestoupit, byl to okamžik, kdy se nedvědická kopaná dostala na úplné dno. S odstupem 15 let lze konstatovat, že se opět
naplnila odvěká moudrost v tom smyslu,
že je třeba si sáhnout na dno, aby mohlo
dojít k nápravě. Sešli jsme se tehdy tři,
kteří jsme si řekli, že se pokusíme s úrovní
nedvědického fotbalu něco udělat. K dispozici jsme měli jen tři kmenové hráče, prázdnou klubovou pokladnu,
chátrající kabiny a neudržované hřiště. Jako prioritu jsme si dali za cíl
postavit nové kabiny a na sportovním poli maximální úsilí věnovat
práci s mládeží. Za oběma cíli jsme celých 15 let pečlivě a důsledně
směřovali. Myslím, že dnes mohu oprávněně konstatovat, že těch 15
roků nebylo marných a že se nám nekonečná dřina a obětavost mnoha
trenérů, činovníků a rodičů, kteří se k nám postupně přidávali, začíná
konečně vracet. Mimo jiné v podobě sportovních výsledků. A právě
dosažené sportovní výsledky v minulém soutěžním ročníku (2014 2015) byly pro nedvědický fotbal historicky nejlepší, jakých kdy naše
družstva dosáhla. Vždyť už jen účast všech mládežnických družstev
v krajských soutěžích je vynikající vizitkou dobré a poctivé práce
s mládeží a výbornou propagací Nedvědice na území krajů Vysočina
a Jihomoravského. No a v citovaném soutěžním ročníku 2014 - 2015
tři z našich mládežnických družstev dosáhla vynikajících výsledků
a stejně vynikajícího umístění v konečných tabulkách svých soutěží.

+ 25
+ 22
+ 16
+ 12
+ 11
-2
-3
-5
- 14
- 14
- 27
- 27

Přípravka starší a mladší – i tato dvě družstva se již druhým rokem účastnila krajského přeboru. I když umístění v konečné tabulce nebylo takové jako u jejich starších kamarádů, v průběhu celé
sezóny jsme měli možnost vidět mnoho kvalitních utkání. Velmi
potěšitelnou je skutečnost, že v obou kategoriích se na hřišti pohybovalo mnoho šikovných adeptů kopané, kteří jsou dobrým příslibem pro budoucnost.

Družstvo žáků 24. 6. 2015
Foto: Pavel Vejrosta

Pohár vítěze I.
třídy - dorost
Foto: Pavel Vejrosta
konečná tabulka krajského přeboru starších přípravek 2014 - 2015

64 10

6

48 218:527 36 - 60

478:502
382:442
490:542
344:429
343:453
243:442

97
97
79
75
65
60

+1
+7
- 17
- 21
- 31
- 30

Krajský přebor mladších přípravek – výsledky ani tabulky se
neevidují.
Muži – toto mužstvo jako jediné zatím stále působí v okresním
přeboru. Postupným příchodem úspěšných dorostenců do tohoto
kolektivu se činnost a úroveň hry mužů postupně zlepšuje. Okresní přebor je dnes poměrně kvalitní soutěží, kde se navíc každý rok
objeví nejméně jeden tým výrazně posílený o fotbalisty se zkušenostmi z vyšších soutěží. I přes výše uvedené všichni věříme, že
dlouhodobá poctivá práce s mládeží se i u tohoto našeho kolektivu
projeví takovým zvýšením výkonnosti, která umožní pomýšlet na
postup do nejnižší krajské soutěže. Tu by si Nedvědice z mnoha
důvodů bezesporu zasloužila.

62
55
49
47
38
38
37
36
33
33
30
23
22
11

pravda

31
29
37
37
39
42

72 : 23
79 : 35
48 : 27
57 : 30
56 : 40
55 : 46
34 : 39
32 : 50
49 : 67
38 : 49
50 : 58
40 : 76
37 : 53
27 : 81

body

1
4
1
3
5
3

19 5 2
17 4 5
15 4 7
14 5 7
11 5 10
12 2 12
11 4 11
11 3 12
9 6 11
9 6 11
8 6 12
7 2 17
4 10 12
3 2 21

skóre

32
31
26
24
20
19

prohry

64
64
64
64
64
64

remízy

28 509:479 104 + 8

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

výhry

2

FK TJ Radešínská Svratka
TJ Hamry
TJ Rozsochy
SK FC Křižanov
Sokol Bohdalov
TJ Družstevník Bory
SK Pernštejn Nedvědice
SK Svratka
SK Transformátor Počítky
SK Osová Bitýška
TJ Nová Ves u N. Města
TJ Baník Dolní Rožínka
TJ Sokol Bobrová
TJ Pohledec

utkání

64 34

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

tým

+ 62
+ 38
+ 18
+6

pořadí

152
146
114
108

pravda

798:392
708:341
415:350
470:499

body

12
14
22
26

skóre

2
2
6
3

prohry

50
48
36
35

remízy

12.

64
64
64
64

výhry

6.
7.
8.
9.
10.
11.

SK Fotbalová škola Třebíč
FC Velké Meziříčí
FK Pelhřimov
FC Žďas Žďár nad Sázavou
SFK Vrchovina Nové
Město
FKM Jihlava
AFC Humpolec
FC Slovan Havlíčkův Brod
FC Chotěboř
SK Pernštejn Nedvědice
FC Spartak Velká Bíteš
SK Bystřice nad Pernštejnem

utkání

5.

tým

pořadí
1.
2.
3.
4.

konečná tabulka okresního přeboru mužů 2014 - 2015

+ 23
+ 16
+ 10
+8
-1
-1
-2
-3
-6
-6
-9
- 16
- 17
- 28

Jiří Mitáš

Účastníci tábora
Foto: Radek Farkaš

FOTBALOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ V DRAHONÍNĚ
Družstva přípravek SK Pernštejn Nedvědice zahájila přípravu na novou sezonu již tradičně – soustředěním v Drahoníně
ve dnech 22.–26. 7. 2015. Místní areál nám poskytuje už čtvrtým
rokem ideální zázemí pro účely přípravy – tréninkový prostor,
kabiny se sociálním zařízením a elektřinou, místo pro táboření,
koupaliště hned vedle hřiště. Během uplynulých tří ročníků jsme
si toto prostředí doladili natolik, že jsme si letos troufli nabídnout
kapacitu kempu pro 40 dětí, kterou jsme takřka naplnili, když se
z ročníků 2004 - 2009 přihlásilo 38 účastníků.
Účelem těchto kempů je nejen trénink, ale i podstatné věci

pro fungování v kolektivu, jako je stmelení party, naučit se pomoci jeden druhému (starší mladšímu, silnější slabšímu…). Postarat se
sám o sebe, kdy jsou děti „vytrženy“ z laskavé péče maminky, která
se postará o oblečení, stravu, umyje nádobí, pomůže s hygienou nebo
třeba jen pohladí, když nás něco trápí. Zde byly děti tohoto luxusu na
chvíli zbaveny, ale společnými silami jako vždy vše výborně zvládly.
Zbývalo však mnoho volných chvil, které je vždy nutno
vyplnit mimofotbalovými aktivitami. V minulosti už jsme třeba
navštívili Trenckovu rokli, jezdili jsme na koni, létali balonem,
stříleli ze vzduchovky…
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Mladí fotbalisté s Jakubem Řezníčkem
Foto: Radek Farkaš
Pro letošní ročník se program tvořil hodně operativně.
Možností bylo spousta, jen bylo nutné zvolit vhodný program
dle počasí. A tak jsme kromě tradičního seznamovacího táborového ohně a nezbytného koupání za slunečného počasí zařadili
do programu kulturní vložku v podobě mnoha zdařilých dětských
vystoupení v soutěži „Drahonín hledá talent“, po vzoru známé
televizní soutěže. Na improvizovaném pódiu za svitu reflektorů
museli i trenéři na velice hlasitou žádost svěřenců předvést svoje
kvality. Hrála se spousta her jak stolních, tak sportovních. Vel-

ký úspěch slavilo třeba rugby dětí proti trenérům. Sehráli jsme
i jedno přátelské utkání, kdy k nám zavítali přátelé z AFK Tišnov,
ročníky 2005 a mladší. Zápas nesl známku té nejvyšší kvality, nasazení bylo enormní. Radost z otočení výsledku z nepříznivých
0:3 a 1:4 na konečných 5:4 v náš prospěch se téměř rovnala euforii
ze získání titulu mistra ligy.
I na ligový fotbal letos došlo. Děti vyrobily vlastnoručně
vlajku a navštívily utkání Zbrojovky Brno s Baníkem Ostrava.
Kromě radosti z výhry domácích 2:1 si užily skvělou atmosféru,
kterou mnohdy rozhýbaly právě ony. Zážitkem pro všechny byla
krátká setkání s hokejistou Komety Brno Janem Káňou, fotbalovým brankařem Baníku a reprezentace do 21 let Jiřím Pavlenkou
či nejlepším hráčem utkání Kubou Řezníčkem, který prošel mimo
jiné Boleslaví, Příbramí, Spartou nebo mládežnickými reprezentacemi, toho času nová posila Zbrojovky.
Celé soustředění hodnotíme jako velice úspěšné, ohlasy dětí a rodičů jsou nám, organizátorům, velkou odměnou.
Fotografie a videa jsou ke zhlédnutí na klubových stránkách
www.skpernstejn.cz. Zároveň nám tímto dovolte pozvat Vás
k nám. Máte-li zájem, přijďte se svými dětmi nezávazně vyzkoušet trénink. Trvale nabíráme nové hráče všech věkových kategorií.
Své místo najdou i fanoušci a příznivci fotbalu, kteří by se chtěli
zapojit jako trenéři, asistenti, organizační pracovníci. Rádi Vás
přivítáme jako členy týmu.
Radomír Hájek
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