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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
uzávěrka dalšího, tentokrát již třetího letošního čísla našeho Zpravodaje se přiblížila, je polovina srpna, Nedvědice je mimo
jiné i díky událostem ve světě plná turistů a až na výjimky si užíváme teplých letních dnů.
Zmíněného příznivého letního počasí jistě všichni využíváme k odpočinku, aktivnímu trávení volného času a dalším
volnočasovým aktivitám. Průběh počasí přeje i provádění naplánovaných prací, o nichž jsem většinou informoval již v některém
z minulých čísel Zpravodaje. Vedle událostí, činností a prací, které bych označil jako běžné, obvyklé či rutinní, jsme v Nedvědici
v průběhu uplynulých tří měsíců zaznamenali také události, které
za běžné ani obvyklé označit nemůžeme, a myslím, že stojí za
zaznamenání.
Tak především se vrátím k událostem týkajícím se nálezu
velkého množství chemikálií v domě čp. 63. Událost pro většinu
obyvatel Nedvědice šokující, pro některé možná tušená. Průběhu

celé události v režii Policie ČR a Hasičského záchranného sboru vůbec nepomohl přístup sdělovacích prostředků, které až na
výjimky „pásly“ po senzaci. Nemohu neuvést konkrétní příklad
ze čtvrtka 23. 6. , kdy na tiskové konferenci v sídle HZS JMK
v Brně zaznělo z úst hejtmana JMK mimo jiné konstatování, že
v souvislosti s vyhlášeným stavem nebezpečí je možná evakuace
domu čp. 63. Krátce nato se ve sdělovacích prostředcích objevilo
sdělení, že hrozí evakuace Nedvědice. Tato situace logicky spustila vlnu telefonických dotazů a SMS, které jsem se cestou z Brna
ze zmíněné „tiskovky“ snažil zodpovídat, vysvětlovat a oprávněně zneklidněné spoluobčany uklidňovat, neboť akutní nebezpečí
nikomu nehrozilo. Všem, kteří jste v tyto hektické hodiny ve čtvrtek v noci a pátek dopoledne měli seriozně míněné dotazy, děkuji, že jste přijali má vysvětlení a zachovali klid a také slušnost.
A těm několika z Vás, kteří jste ke komunikaci se mnou zvolili tón
osobních urážek, aniž byste měli odvahu se představit či podepsat,
chci touto cestou sdělit, že by Vám neuškodila alespoň elementární důvěra v činnost Policie ČR, Hasičského záchranného sboru,
odborníků na krizové řízení JMK a možná i ke mně osobně. Věřte,
že kdyby Nedvědici hrozilo akutní nebezpečí, měly by události již
od okamžiku nálezu zcela jiný průběh. S odstupem času musím,
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bohužel, ještě jednou konstatovat, že bezproblémovému průběhu
celé čtyřdenní akce v Nedvědici vůbec nepomohl již zmíněný přístup většiny sdělovacích prostředků vč. bagatelizujících vyjádření
některých našich spoluobčanů v nich. Na druhé straně bych touto
cestou ještě jednou velmi rád a upřímně poděkoval všem zasahujícím hasičům ze stanic v Tišnově a Rosicích a jejich specialistům
z krajského ředitelství v Brně, policistům z obvodního oddělení
v Tišnově a policejním specialistům z Brna, pracovníkům odboru
krizového řízení JMK, hejtmanovi JMK a všem ostatním, kteří se
na hladkém průběhu celé akce podíleli. Myslím, že všichni si naše
společné poděkování zaslouží.

Praporečníci při Slavnostech Pernštejnského panství
Foto: Antonín Špaček
Další události, které, myslím, zaslouží alespoň krátkou
zmínku, byly spíše společenského charakteru. Nejdříve se v sobotu 18. 6. uskutečnilo přátelské setkání zahraničních studentů
a vedení Mendelovy univerzity v Brně s místními fotbalisty, bylo
sehráno přátelské fotbalové utkání, afričtí studenti předvedli bubnovou show a i přes výrazné jazykové bariéry se poté živě diskutovalo. Týden na to v pátek 24. 6. 2016, první den práce krizového štábu v budově radnice, svolal do Nedvědice hejtman JMK
Michal Hašek jednání Asociace krajů ČR, kterého se zúčastnila
většina hejtmanů jednotlivých krajů ČR. Událost pro Nedvědici
sice bez konkrétního praktického dopadu, ale z hlediska společenského bezpochyby významná.
Bezproblémová a především rychlá likvidace chemikálií
v domě čp. 63 umožnila hned z několika hledisek hladký průběh
letošních Slavností Pernštejnského panství. Jejich součástí byla
i tentokrát tradiční přednáška na téma z historie. Letos přijal naše
pozvání pan profesor Petr Vorel z pardubické univerzity, považovaný za jednoho z největších znalců historie rodu Pernštejnů. Do
posledního místa zaplněnou učebnu v budově B základní školy
pan profesor nezklamal a jeho přednáška, doplněná vystoupením
docenta Jaroslava Teplého, měla vysokou úroveň a bezpochyby
zaujala všechny posluchače. Bylo jen škoda, že čas vyhrazený pro
přednášku tak rychle uplynul.
Významnou byla pro Nedvědici v krátké době druhá, tentokrát oficiální návštěva hejtmana JMK. Ve čtvrtek 21. 7. k nám
pan hejtman zavítal v rámci své celodenní cesty po Tišnovsku.
Společně s představiteli některých členských obcí Mikroregionu Pernštejn proběhla přibližně hodinová diskuse o problémech
Nedvědice a Nedvědicka. Na stole byla například témata úbytku
žáků v naší základní škole a neutěšený stav některých úseků státních silnic na Nedvědicku. Pan hejtman byl seznámen s možnými
dopady ukončení těžby uranu v Dolní Rožínce a opakovaně byl
požádán o pomoc při hledání způsobu jak „dostat“ do Nedvědice bankomat. Pan hejtman se také živě zajímal o historii domu
čp. 32, prohlédl si nejen projektovou dokumentaci na jeho rekon2

strukci, ale i objekt samotný a přislíbil pomoc s hledáním finančních zdrojů na provedení rekonstrukce.
Poslední z významných návštěv jsme zaznamenali v úterý
19. 7. , kdy díky iniciativě našeho spoluobčana a současně prorektora Mendelovy univerzity v Brně pana Samuela Antwi Darkwaha
navštívilo Nedvědici téměř kompletní nejvyšší vedení Mendelovy
univerzity. Návštěva pana rektora a jeho kolegů navazovala na již
zmíněné červnové setkání na sportovním poli. Během příjemné asi
dvouhodinové diskuse zaznělo mnoho námětů na možnou spolupráci mezi univerzitou a městysem. Věřím, že alespoň některé z námětů jsou reálné a jejich uskutečnění může prospět oběma stranám.
Jak jsem uvedl výše, byla v průběhu uplynulých tří měsíců zahájena či pokračovala realizace naplánovaných akcí. V době
uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje byly dokončeny práce na rekonstrukci jídelny a kuchyně v sokolovně a probíhala administrativní
příprava dalšího pokračování rekonstrukce. Dokončeny byly rovněž všechny práce v základní škole, tedy rekonstrukce chlapeckých záchodů v budově B a rekonstrukce elektroinstalace v kreslírně a přilehlé části chodby vč. instalace nových svítidel. Ve druhé
polovině července byly zahájeny práce na opravě budovy márnice
na místním hřbitově. Tato akce byla plánována několik roků, ale
až letos se na ni podařilo získat dotaci, která rozpočet akce pokryje
přibližně ze dvou třetin. Práce budou hotovy do konce září a jejich
výsledkem bude nová, ale vizuálně stejná budova, do níž bude
nově přivedena voda a elektřina. Do prostoru pod hřbitovem bude
odvedena dešťová voda a v prostoru pod márnicí bude umístěna
druhá nádrž na vodu. Vedle ní pak vytvoříme místo pro odpočinek
s jednou lavičkou. Za zmínku stojí rovněž výměna oken na zadní
stěně budovy radnice, která proběhla ve druhé polovině července,
a oprava povrchu obou místních komunikací na Bejrútu vč. vyčištění dešťových kanalizačních vpustí.
Přednáška profesora Petra Vorla při SPP
Foto: Antonín Špaček

Začátkem srpna se konečně podařilo zahájit práce na úpravě chodníku mezi čp. 35 až 37, tedy vpravo od silnice směrem ke
hřbitovu. Smyslem úpravy je zúžení zbytečně širokého chodníku
a tím vytvoření prostoru pro parkování aut. Všichni, kdo tímto
místem chodíme či jezdíme, jistě víme, jak nebezpečné situace
zde často auta parkující přímo na silnici vytvářejí. Bude-li k tomu
většinová vůle zastupitelů, rádi bychom opatření ke zvýšení bezpečnosti v tomto prostoru dokončili v příštím roce zúžením chodníku také na druhé straně silnice, tedy mezi čp. 38 a 40.
Úvodník tohoto čísla bych rád ukončil poděkováním všem,
kteří se přičinili o zdárný průběh letošních Slavností Pernštejnského panství, ale i ostatních kulturních akcí. Současně přeji všem
spoluobčanům příjemný zbytek léta a vše dobré do dalších týdnů.
Ing. Pavel Vejrosta

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE NEDVĚDICE

Chodník před čp. 35
Foto: Antonín Špaček
V období od uzávěrky minulého čísla Zpravodaje se Rada
městyse Nedvědice (RMN) sešla 3 x (č. 38 - 40) a mimo jiné jednala o následujících záležitostech:
-- schválila přijetí dotace z rozpočtu JMK na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci domu čp. 32 v Nedvědici.
Současně schválila smlouvu o poskytnutí dotace
-- schválila přijetí dotace z rozpočtu JMK na nákup vybavení zásahové jednotky SDH Nedvědice. Současně schválila smlouvu
o poskytnutí dotace
-- vzala na vědomí informaci paní ředitelky ZŠ o výběrech zhotovitelských firem na rekonstrukci elektroinstalace v části budovy
B a na opravu chlapeckých WC tamtéž a průběžně sledovala
průběh realizace obou akcí
-- vzala na vědomí kalkulaci na opravu havarijního stavu kanalizačního potrubí a podlah v úklidových místnostech v budově C
ZŠ a vzhledem k výši nákladů schválila zatím pouze provizorní
opravu odpadů
-- schválila pronájem areálu u rybníka SDH Pernštejn na uspořádání soutěží dětské hasičské ligy dne 11. 6. 2016. Současně
schválila prominutí poplatku za pronájem
-- schválila umístění turistické kamery na RD čp. 136 - Hutařovi
-- vzala na vědomí informaci SVK Žďársko o zahájení výběrového řízení na dodavatele prací na 1. části rekonstrukce kanalizace
na Nové Čtvrti
-- průběžně sledovala a vyhodnocovala stav prací na rekonstrukci
sokolovny
-- schválila smlouvu o dílo na provedení oprav místních komunikací na Bejrútu
-- průběžně sledovala a vyhodnocovala stav opravy střechy na budově A ZŠ

-- vzala na vědomí informaci o získání dotace z rozpočtu MZe ČR
na opravu márnice a krytu části hřbitovní zdi, průběžně sledovala a vyhodnocovala stav a průběh prací
-- vzala na vědomí zprávu – vyhodnocení taktického námětového
cvičení – požár v kabinetu chemie v budově C základní školy
dne 14. 6. 2016
-- vzala na vědomí udělení souhlasu JMK ke zřízení přípravné třídy základní školy ve školním roce 2016/2017
-- projednala a vzala na vědomí informace o průběhu jednání
a prací na odstraňování nálezu velkého množství chemických
látek v RD čp. 63 v Nedvědici
-- schválila postup – neumožnění umístění jakékoli politické reklamy ve Zpravodaji v souvislosti s podzimními krajskými a senátními volbami
-- schválila pronájem areálu u rybníka SDH Nedvědice dne
27. 8. 2016 na uspořádání dne pro děti a současně schválila prominutí poplatku za pronájem
-- schválila výběr zhotovitele na provedení opravy márnice a krytu části hřbitovní zdi společnost V+K Bystřice n. P. s nabídko-

Oprava márnice na hřbitově
Foto: Antonín Špaček
vou cenou 945.998,– Kč bez DPH
-- schválila umístění klimatizací v ordinaci zubního lékaře v budově zdravotního střediska a v prodejně potravin v budově obchodního domu
-- schválila výměnu jednoho kotle v budově obchodního domu
-- vzala na vědomí informaci o návštěvě hejtmana JMK v Nedvědici dne 21. 7. 2016
Ing. Pavel Vejrosta

INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Od uzávěrky minulého čísla Zpravodaje se uskutečnilo
jedno jednání Zastupitelstva městyse (ZMN).
ZMN č. 10 dne 22. 8. 2016:
-- schválilo ověřovateli zápisu p. Štarhu a p. Soudka
-- vzalo na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení z minulého
zastupitelstva
-- vzalo na vědomí zprávu z rady od posledního ZMN
-- schválilo rozpočtová opatření č. 6 a 7/2016
-- schválilo rozpočtový výhled na roky 2017 - 2021

-- vzalo na vědomí zprávy z výborů a komisí
-- schválila záměr koupě pozemku o výměře 155 m² od manželů
Justových
-- schválila bezúplatné nabytí pozemků p. č. 259/35, 259/36,
259/37 a 259/38 v k. ú. Pernštejn od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
-- schválilo smlouvu s SVK Žďársko o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci akce „Nedvědice – kanalizace Nová Čtvrť I“
Ing. Pavel Vejrosta
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BRNĚNSKÉ NÁDRAŽÍ – REFERENDUM
7. a 8. října 2016 společně s krajskými volbami proběhne
v Brně referendum o poloze hlavního nádraží. V něm budou moci
všichni lidé s trvalým bydlištěm v Brně rozhodnout, zda se bude
modernizovat současné nádraží v centru města, nebo bude odsunuto o kilometr dál směrem na jih.
Otázka polohy hlavního nádraží se však netýká pouze lidí
žijících v Brně. Vždyť mnozí z nich vlakovou dopravu vůbec nevyužívají. Naopak mnohem více se určitě dotýká těch, kteří do
Brna denně cestují za prací a do škol, tedy i občanů Nedvědice.
Zákon o místním referendu však neumožňuje, aby se k této důle-

Brno – hlavní nádraží – pohlednice z r. 1910
Foto: archiv Antonína Špačka

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA
Jak už mnozí čtenáři Zpravodaje vědí, nabídli jsme rodičům předškoláků možnost absolvovat jeden rok trochu jinak, než
jak jsme byli v Nedvědici zvyklí. Rozhodnout se zkusit něco nového, nevyzkoušeného není pro většinu lidí snadné. Zvlášť proto,
že se jedná o malé dítě, za které se rozhoduje rodič. Měla jsem
za to, že nabídka absolvovat školní rok v přípravné třídě zaujme
dostatečný počet rodičů tak, že třídu budeme moci od září otevřít.
Nepodařilo se. Aby byly splněny zákonné podmínky pro otevření
třídy, několik dětí chybí. Chci připomenout, že třída by sice byla
ve škole, ale děti by byly vzdělávány podle programu předškolního vzdělávání jako v mateřské škole. Podrobnější informace najdete k prostudování na školních elektronických stránkách.
Byla bych velmi ráda, kdyby se třeba ještě kdykoliv během
podzimu podařilo několik zbývajících dětí doplnit. Také by se trochu odlehčilo naší mateřské škole nebo by na místa dětí, které by
přešly do přípravné třídy, mohly být do MŠ přijaty další děti, pro
které zatím není z kapacitních důvodů místo. Pokud by tedy někdo
z rodičů měl o zařazení svého dítěte do přípravné třídy zájem,
kontaktujte mě, prosím, budeme rádi.
Eva Šimečková, ředitelka školy
4

žité otázce vyjádřili i dojíždějící.
Jako to neděláme při žádných volbách, nebudeme ani na
tomto místě ovlivňovat naše obyvatele, která poloha nádraží je
lepší. Obě mají své výhody a nevýhody, naopak za oběma polohami stojí mocenské skupiny, které se budou snažit ze situace vytěžit
maximum pro sebe.
Naši občané nemají možnost v tomto referendu hlasovat,
přece však mají možnost jak jeho výsledek ovlivnit. Každý z nás
má v Brně určitě nějakého známého. Možná i takového, který
by se k referendu normálně nedostavil, neboť vlakem nejezdí,
a tudíž ho ani poloha nádraží nezajímá. Aby však
referendum bylo právně
závazné, musí k němu přijít minimálně 35 procent
lidí s trvalým bydlištěm
v Brně. Je proto důležité přesvědčit své známé,
kolegy a kolegyně, kamarády a kamarádky nebo
příbuzné z Brna, že referendum skutečně rozhodne. Je tedy nutné, aby se
k němu dostavili a v případě, že nemají na věc
svůj názor, aby hlasovali
pro názor náš, případně
se je můžeme snažit při
rozhodování našim názorem ovlivnit. Vždyť se
rozhoduje o budoucnosti
vlakové dopravy v Brně
na mnoho let dopředu.
Antonín Špaček

PEJSKAŘI, UŽ NEMUSÍTE…
…nosit sáčky po
kapsách! V místech našich
oblíbených
procházkových tras najdete stojany
se sáčky na psí exkrementy. Stačí jen trocha dobré
vůle a „být připraven“. Co
kdybychom dokázali těm,
kteří nikdy žádné zvíře nechovali, že máme rádi nejenom naše mazlíčky, ale
i přírodu v nejširším slova
smyslu. Přírodu čistou, vonící, bezpečnou i pro děti
hrající si v trávě či šlapající po chodníku. Ne slovům a slibům, ale činům se
vždycky všude věří nejvíc,
nemyslíte?
Libuše Císařová

SLAVNOSTI POŠESTNÁCTÉ
Ve dnech 1. – 6. 7. 2016
v Nedvědici, na Pernštejně a v blízkém okolí proběhl již 16. ročník
Slavností Pernštejnského panství.
Letošní ročník byl specifický v tom,
že jednotlivé akce byly vlivem státních svátků uprostřed týdne rozděleny do více dnů. Zatímco třeba na
Pernštejně akce probíhaly od soboty až do středy, v Nedvědici pouze
od pátku do neděle. V Doubravníku s výjimkou nedělního koncertu
v kostele hlavní část SPP – vystoupení a koncerty na náměstí – proběhla v úterý a ve středu, takže jednotlivé lokality si vzájemně časově
nekonkurovaly a návštěvník si mohl
programy v klidu vychutnat.

Rytířský turnaj
Foto: Antonín Špaček
V okolních obcích Mikroregionu Pernštejn se jednalo většinou
opět o zpřístupnění kostelů a kaplí,
uskutečnila se však i kulturní vystoupení – mimo jiné koncert v Čern
víře, výstava auto-moto veteránů ve
Skoroticích, nohejbalový turnaj ve
Smrčku a fotbalový turnaj v Ujčově.
Pernštejn připravil pro své
návštěvníky tradiční program. Na
pódiích na jednotlivých nádvořích se
střídala dobová hudba s orientálním
tancem, sokolnická show s šermířskými či divadelními představeními.
Vrcholem byl opět rytířský jezdecký
turnaj. Řady jeho aktérů letos poctila
svojí účastí paní Anna z Rožmberka,
která byla v přítomnosti krále Karla IV. a jeho choti svým mužským

SPP – 1. nádvoří na Pernštejně
Foto: Antonín Špaček ml.
rytířským partnerům rovnocennou
soupeřkou a mnohé oko rytířů i návštěvníků na ní se zalíbením spočinulo. Po celou dobu bylo možné
navštívit historický jarmark, sledovat předvádění řemesel či využít
občerstvení na hradních nádvořích. Přístupné byly i dvě výstavy – Romantická zbrojnice rodiny
Mittrowských a Zámecké zahrady
na hradě Pernštejně. Letošní návštěvnost Slavností dle vyjádření
PhDr. Evy Škrabalové ze správy
státního hradu Pernštejn – téměř
9.000 návštěvníků – byla naprosto optimální pro to, aby se navrátily vložené finanční prostředky
a návštěvníci byli spokojeni nejen
s předvedenými vystoupeními, ale
i s kvalitou nabízených služeb.

Koncert skupiny ARGEMA
Foto: Antonín Špaček
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Také v podhradí bylo velmi živo. V areálu u rybníka
v Nedvědici střídalo jedno vystoupení druhé. Dvěma pomyslnými vrcholy bylo páteční úvodní vystoupení skupiny ARGEMA
a nedělní koncert souboru HRADIŠŤAN. V mezičase proběhlo
několik koncertů různých hudebních skupin, diskotéka a taneční
zábava, různá vystoupení pro děti. Jako tradičně hodně pozornosti
upoutal příjezd pana Viléma II. z Pernštejna, který pozval přítomné k rytířskému klání na hrad Pernštejn a předal svým věrným
poddaným dar – sud piva, který starosta s místostarostou ihned
„narazili“ a pana Viléma i jeho poddané lahodným mokem uctili.
Třešničkou na dortu byl potom sobotní tradiční ohňostroj nad hladinou rybníka. Za celé tři dny se u rybníka vystřídalo přes 3.000
návštěvníků, kteří mohli být s úrovní programů opět spokojeni.
Dětské dopoledne
Foto: Antonín Špaček ml.

Vilém II. z Pernštejna s družinou
Foto: Antonín Špaček
vědice totiž dorazil parní vlak nejen od Brna, ale i od Žďáru. Obrovské množství cestujících svědčí o tom, že parní vlak ke Slavnostem neodmyslitelně patří. Doufám, že zdravý rozum zvítězí
a tuto technickou nádheru uvidíme v Nedvědici i v příštím roce.
Souboj rytířů
Foto: Antonín Špaček ml.

Jako každoročně i letos proběhlo souběžně několik výstav – mimo jiné výstava obrazů Petra Čermáka, včelařská výstava, výstava oděvních a bytových doplňků, patchworková výstava
a pro děti a jejich tatínky modelová železnice.
Po roce měli opět návštěvníci možnost dopravit se na Slavnosti Pernštejnského panství historickým vlakem taženým parní
lokomotivou. A to nejenom jedním, ale dokonce dvěma. Do NedPříjezd historického vlaku
Foto: Antonín Špaček ml.
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A přece se točí – místostarosta a starosta v akci
Foto: Martina Čermáková
Několik momentů z průběhu letošních SPP stojí rozhodně
za připomenutí. Především na hradě Pernštejně se po letech opět
objevili lapkové. Lépe řečeno jeden lapka, kterému se nesmírně
zalíbila pokladna při vstupu do areálu. Asi se mu zdála opuštěná, neboť se jí ujal a snažil se s ní po „Kamenici“ zmizet, což se
mu i podařilo. Naštěstí překvapení služby u vstupného netrvalo
dlouho a dva její členové se vydali po jeho stopách. Jelikož lapka
musel při svém útěku překonávat hory doly, záhy byl velmi unavený a zastavil se na občerstvení v hotelu Myslivna. A zde byl také
pronásledovateli dostižen a předán policii. A s ním i velká část
jeho lupu. Dlouho však „v chládku“ asi nepobyl, neboť již dva
dny poté byl údajně viděn v blízkosti vstupného na taneční zábavě
v nedaleké obci.

Také u rybníka nebyla o zábavu nouze. Bubeník a manažer skupiny UDG je známý tím, že se při vystoupeních rád koupe
v našem rybníku. I letos chtěl tuto tradici zopakovat. Asi jej však
přece jenom zarazila kvalita místní vody, takže se místo plavání
ve vodě připravil na plavbu gumovým člunem. V apartních dámských černých krajkových šatičkách se s velkou slávou nalodil na
člun a záhy se ocitl uprostřed rybníka. Bohužel bez vesel. Ač se
snažil sebevíc, ke břehu se mu doplout nepodařilo, takže musel
chtě nechtě do vody a plavat. Ovšem co s člunem uprostřed rybníka? Po vzoru anglického krále Richarda III., který sliboval království za koně, nabídl: „Pět radlerů za člun!“ (Pro ty, co nevědí radler je ovocné pivo.) Na rozdíl od Richarda však byl úspěšnější,
neboť ochotný nedvědický občan pro člun skutečně doplaval. Zda
se však dočkal slíbené odměny, to ví jen on.
Na člunu po rybníku – bubeník UDG
Foto: Martina Čermáková

Ke krásným zážitkům patřilo také v samotném závěru
Slavností neplánované pěvecké vystoupení svérázného moderátora celého programu u rybníka „Micka“ Jaromíra Mitáše se skupinou MEDICIMBAL.
A ještě jedna věc stojí za připomenutí. MEZ Nedvědice zde
kromě svého stánku s cukrovinkami, dezerty, kávou a saláty představil prototyp svého nového výrobku – elektrokoloběžky, se kterou uskutečňoval se zájemci projížďky po Nedvědici. Její parametry (dojezd až 60 kilometrů a bezproblémové překonání stoupání
na Myslivnu a zpět) hovoří za vše. Spousta zájemců určitě čeká na
to, až bude známa cena a elektrokoloběžka se dostane do prodeje.

Program Rádia Petrov
Foto: Antonín Špaček

Koncert Hradišťanu
Foto: Antonín Špaček
Elektrokoloběžky MEZ
Foto: Antonín Špaček
Letošní Slavnosti Pernštejnského panství skončily. Až na
sobotní odpolední bouřku a večerní deštík, které však v následujících dnech srazily venkovní teplotu na příjemné hodnoty, nám
přálo i počasí, Nezbývá, než opět poděkovat všem, kteří se na přípravě i průběhu Slavností jakkoliv podíleli, a doufat, že jim to
vydrží i do dalších let.
Antonín Špaček
7

ŠEDIVKA

Šedivka – užovka obojková
Foto: Petr Vejrosta
Procházím prvním nádvořím hradu Pernštejna docela často. Potkávám lidi, kteří jdou na prohlídku, jiní plni dojmů hrad
opouštějí. Někdo mlčí, někteří halasnými zvuky prozrazují svoji
náladu. Oblečení zpravidla odpovídá počasí i cíli návštěvy hradu.
Zpravidla žádný můj údiv. Někdy jsem na nádvoří úplně sám, záleží, kdy tudy jdu. Onehdy jsem však u vstupní brány potkal úplnou zvláštnost. Ona to pro mne vlastně nebyla brána vstupní, ale
výstupní. Prošel jsem nádvořím a… nikde nikdo, jen my dva. Ona
v šedém, krásně vzorovaný šat. Já v kraťasech, tričku, batůžek na
zádech. A Nikon v červeném provedení jsem měl. Už jsem si na
něj zvykl, dělá krásné fotky. Jak rád bych si tě, Šedivko, přidal do
svého fotoarchivu! Zastavili jsme oba. Ona zůstala uprostřed cesty, já asi tři metry od ní. Oba zřejmě v údivu, nečekali jsme se tu.
Já jsem se připravil na fotografování, ona se pohnula. Několik ladných pohybů a byla z cesty. Tam v tom růžku, když byste šli kolem
tisu vzhůru, tak vpravo za branou. Ano, tam. Mířil jsem na ni, už
jsem měl asi pátou fotku a chtěl jsem další. Během fotografování
jsem uvažoval – snad chtěla jen na nádvoří, možná do restaurace. Měli otevřeno, ale určitě neměli nic pro její mlsný jazýček.

Vzpomněl jsem si na kamaráda, výborného přírodovědce Pavla
Blaháka. Je doktorem přírodních věd a znalcem přírody nejen na
Nedvědicku. To byl ale jen myšlenkový mžik. Byli jsme teď s Šedivkou proti sobě – já přikrčen pořizoval už desátý snímek, ona se
zvolna přibližovala. Opatrně jsem couval, ona ke mně. S každým
novým snímkem zasyčela. Syčela na mě, asi nebyla ráda, že ji
fotím. Já také nejsem rád, když mě někdo fotí, ale když ona byla
tak půvabná! Pavel Blahák mně zrovna nedávno vysvětloval, že je
důležité vidět dobře její oči. Ano, oči prozradí mnoho pokaždé, ale
v tomto případě je to jednoznačné. Měla-li by zorničky jako štěrbiny, byla by to zmije. Má-li je ovšem kulaté, tedy třeba jako člověk,
pak je to užovka. Šedivka měla určitě metr, takže i z toho důvodu to zmije být nemůže, zmije dorůstají délky tak padesát šedesát
centimetrů. Líbila se mi moc, byla to krásná užovka obojková.
Přírodovědec by jistě dodal i latinské pojmenování Natrix natrix.
„Tak tě zase opustím,“ řekl jsem jí. A ona, i když zase neřekla vůbec nic, byla určitě ráda. Už na mě nesyčela. Buď proto,
že jsem ji neobtěžoval dalším fotografováním, možná proto, že
jsem byl už na odchodu. Naposledy jsem se za ní ohlédl. Byla fakt
krásná. Šedivka Natrix natrix.
Petr Vejrosta

CENÍK INZERCE
Ve Zpravodaji je možné inzerovat za následujících podmínek:
Plošná inzerce, formát:
A4
3.200,– Kč
1/2 A4
1.600,– Kč
1/4 A4
800,– Kč
1/8 A4
400,– Kč
1/16 A4
200,– Kč
Řádková inzerce:
1. řádek (50 znaků) 60,– Kč, další řádky 1,– Kč/1 znak
Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH (21 %).

ZRODILA SE HVĚZDA
…nikoliv v televizi, rádiu nebo médiích, ale hvězda dětských a rodičovských srdcí. O to hřejivější, opravdovější a milejší! Naše HVĚZDA, kterou máme rádi, vážíme si jí a těšíme se na
setkání s ní při jakékoliv příležitosti, protože vždy jsou tato setkání protkána příjemným vystupováním a milými úsměvy, vždy jsou
tato setkání plná obdivu, co všechno může jedna osoba stihnout,
zařídit, dokázat. Děti jsou nadšené ze všech aktivit, které vymyslí,
a rodiče jsou spokojeni, jelikož jsou spokojené jejich děti.
Ptáte se už jistě, kdo to je, ale nechte mě ještě chvíli popisovat (vypisovat):
-- vedení kroužku Hrajeme si s příběhy
-- spoluorganizace dalších akcí pro děti – Noc s Andersenem, Celé
Česko čte dětem, Masopustní průvod, Čarodějnice, Prázdninové tábory pro děti aj.
-- spoluorganizace kulturních akcí v obci – Charitativní ples, zájezdy do divadel apod.
-- příspěvky do Zpravodaje
Jistě je toho mnohem víc, viď, Kristýnko? Ti z Vás, kteří
v této chvíli sází na Kristýnku Čermákovou - ano, máte pravdu!
Zrodila se hvězda! Díky tobě se naše děti usmívají - to není
fakt málo! Děkuju, Kristýnko!
Ilona Lukášková
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Kristýna Čermáková při moderování
Charitativního plesu 2016
Foto: Pavel Štarha

PERNŠTEJNSKÉ PANSTVÍ PO PERNŠTEJNECH

PANSTVÍ PO ROCE 1710

Navazujeme na poutavé vyprávění Ing. Františka Bednáře
o panském rodu Lichtenštejn – Kastelkornů, který prodal panství
s hradem Pernštejnem v roce 1710 rodu Stockhammerů. Nejen,
že jej František Antonín hrabě z Lichtenštejna-Kastelkornu prodal
za vysokou cenu, ale ještě z hradu nechal odvézt, co se odvézt
dalo, na své nové sídlo v Telči. Však mnohé předměty pocházející
z Pernštejna jsou ve sbírkách zámku v Telči dodnes.

Fara v Rožné
Foto: Jiří Šmíd
ustanovením zámeckého kaplana na Pernštejně v roce 1755. Za
Stockhammerů byla založena i barokní okrasná zahrada na úpatí
hradu a zednickým mistrem Antonem Kalivodou byly provedeny
rozsáhlé opravy hradeb a dřevěných ochozů.
Rozsáhlé změny probíhají na celém panství. Již roku 1710
vydal nový majitel panství rytíř František Stockhammer instrukci
pro obnovu provozu vysoké pece. Podle kronikářského záznamu
byl za Stockhammerů v Černvíru v době nejkrutějších robot v roce
1718 zbudován dřevěný krytý most. Barokní fara s mansardovou

Erb Stockhammerů na pohřebním štítu
Josefa Stockhammera
Foto: archiv Karla Skalníka

Erb Stockhammerů na faře v Rožné
Foto: Jiří Šmíd

Stockhammerové vlastnili hrad a panství Pernštejn téměř
celé 18. století od roku 1710 do roku 1798, kdy jej kupuje švagr
posledního majitele Josefa hraběte ze Stockhammeru, guberniální
rada a zemský podkomoří baron Ignác Schröffel z Mannsberka.
Toto století bylo významně ovlivněné panováním osvícených panovníků císařovnou Marií Terezií (1740 - 1780) a jejím synem
císařem Josefem II. (1780 - 1790), které přineslo našemu národu nejednu pokrokovou změnu, nejednu důležitou reformu. Právě uplatňování reforem mnohdy namířených proti církvi i proti
vrchnosti dokázali Stockhammerové na zdejším panství dobře
zvládat. V úvodu si uveďme jen některé trvalé památky z jejich
období, kdy vlastnili panství. Hrad Pernštejn byl v té době stále
moravskou zemskou pevností. Noví majitelé proto začali s úpravami interiérů hradu. Pozvali před rokem 1727 Giacoma Antonia
Corbelliniho, aby postavil nový reprezentační portál rytířského
sálu a provedl jeho mimořádnou štukovou klenbu. Do štukových
rámů sálu jsou zasazeny velké olejomalby. Velkoryse je upravena
i hradní kaple Obrácení sv. Pavla, kde autorem štukové výzdoby je
František Řehoř Ignác Eckstein. V hradní kapli jsou Janem Výmolou starším postaveny varhany. Rokokově byl doplněn hlavní oltář
a přistavěna kazatelna. Změny v kapli zřejmě souvisejí s prvním
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Kostel v Doubravníku
Foto: Antonín Špaček

rý namaloval v roce 1784 největší představitel pozdně barokního
malířství ve střední Evropě František Antonín Maulbertsch. Zcela
mimořádné jsou barokní varhany, které v Doubravníku postavil
roku 1760 brněnský varhanář Jan Výmola.
Za Stockhammerů proběhlo několik pokusů o obnovení
historické těžby drahých kovů především na Štěpánovsku, ale
také na okraji Nedvědice, vždy s minimálním úspěchem. V závěrečné etapě dochází ke zrušení několika vrchnostenských dvorů
(v Bukově, v Rodkově, ve Dvořišti u Rožné). Předtím byl zrušen
dvůr ve Štěpánově nad Svratkou. Po rozparcelování dvora v Janovicích u Věžné vznikla nová kolonie - dnešní Pernštejnské Janovice. A ještě dříve vznikly na vrchnostenské půdě dnešní osady
Josefov a Suché Louky.

Kostel v Doubravníku - sochařská výzdoba
hlavního oltáře od Ondřeje Schweigla
Foto: Antonín Špaček
střechou ve Štěpánově má na fasádě nad dveřmi umístěn reliéfní
erb hrabat ze Stockhammeru. Úplně stejný erb je na faře v Rožné,
která se stavěla v roce 1765, štěpánovská fara bude tedy zřejmě
ze stejné doby. Významné jsou úpravy kostela Povýšení sv. Kříže
v Doubravníku, jako je sochařská výzdoba hlavního oltáře od Ondřeje Schweigla z let 1781 - 1786 a obraz Nalezení sv. Kříže, kte-

Samotné Nedvědici přineslo období Stockhammerů mnoho změn. V roce 1713 získávají nedvědičtí privilegium po každém
trhu konat ještě jednodenní koňský trh. V roce 1721 je na Krčíně
postavena první škola. Na místě zbořeného kostela je postaven
nový barokní kostel sv. Kunhuty, vysvěcený roku 1727. Od téhož
roku má městečko právo užívat svůj znak. Je provozován mramoInteriér kostela v Doubravníku
Foto: Antonín Špaček
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Svítím vám dlouho.
Až dosloužím, patřím
do sběrné nádoby.

Veduta Nedvědice z r. 1786
Archiv městyse Nedvědice
rový lom a z něj je v roce 1767 dodána dlažba pro kostel sv. Petra a Pavla v Brně. Ve
stejném roce je do Nedvědice přidělen stálý kněz. V roce 1780 je nedvědickým dětem
uložena povinná školní docházka. 1789 bylo rozhodnuto o povinné docházce dětí z obcí
Chlébské, Smrček, Býšovec, Kovářová, Ujčov, Dolní a Horní Čepí, Skorotice a Černvír
do Nedvědice. Zavedeno bylo číslování domů a známe údaj z roku 1793, že v Nedvědici
bylo 82 domů s 521 měřicemi polí. Byl zpracován projekt na stavbu nové fary v Ned
vědici, který v archivu nalezl Jaroslav Sadílek. Fara byla postavena až po roce 1786.
Zajímavá je veduta centra městečka z roku 1786, na které jsou zakresleny půdorysy
kostela a fary. Záhadná je pro nás stavba domu s věží mezi kostelem a rybníkem, pocházející zřejmě ze stejné doby. Noví majitelé panství se na všech uvedených a ještě mnoha
dalších pamětihodnostech podíleli a náklady na díla tak významných uměleckých osobností byly jistě obrovské. Jejich přínos do dějin hradu a panství je jistě velký, a přesto se
o nich s výjimkou níže uvedené literatury téměř nemluví.
Jiří Šmíd
Literatura:
PhDr. Evy Škrabalová: Interiéry hradu Pernštejna ve světle archivních dokladů, 2004
Lenka Kalábová, Michal Konečný, Eva Škrabalová, Zdeněk Jakub Škrabal: Hrad Pernštejn, 2015
Bohumil Samek: Pernštejn, středověký hrad na Jižní Moravě, 1996
Zprávy Státního památkového ústavu v Brně 4 / 2000
Most v Černvíru
Foto: Antonín Špaček

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.
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EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100, www.ekolamp.cz
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KOUPALIŠTĚ SLOVANKA V NEDVĚDICI
Brigáda mladých při stavbě koupaliště
Foto: archiv Jiřího Šmída

Stavba byla provedena většinou brigádnicky, tedy bezplatně. Jen odborné práce byly v omezené míře hrazeny z rozpočtu stavby. Celkem bylo vytvořeno stavební dílo v hodnotě
2 850 000,– Kč. Přímé náklady stavby byly 1 450 000,– Kč. V roce
1973 byla první sezóna koupaliště ukončena 9. září. Celková návštěva v tomto roce byla více jako 28 000 osob, tržby dosáhly
56 000 Kč.
Koupaliště v plném provozu – 70. léta 20. stol.
Foto: archiv Jiřího Šmída

2. 7. 1973 bylo u soutoku Chlébského potoka se Svratkou
slavnostně otevřeno koupaliště „Slovanka“. Projekt vypracoval
Chemoprojekt Brno. Stavební dozor prováděl stavitel Antonín
Brázda, místopředseda MNV Nedvědice. Brigádnické práce organizoval a řídil Robert Vejrosta st. Stavba trvala 32 měsíců. Oplocený objekt má rozlohu 1,5 ha. Samotné bazény koupaliště měly
plochu 2 218 m2. Objem vody byl 3 120 000 litrů a z jímacího a filtračního zdroje u Chlébského potoka natekla voda za 72 hodin.
Brigáda mladých při stavbě koupaliště
Foto: archiv Jiřího Šmída

Koupaliště v plném provozu – 70. léta 20. stol.
Foto: archiv Jiřího Šmída
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Proměny bývalého koupaliště v r. 2016
4x foto: Antonín Špaček

Koupaliště v roce 2015
Foto: Antonín Špaček ml.

Po dlouhém hledání nejvhodnějšího řešení došlo v roce
2014 ke kontroverznímu prodeji celého areálu koupaliště i se souvisejícími plochami firmě Salmofarm, na který se až dosud názory
velmi různí. V roce 2016 firma začala s bouráním vstupní budovy
koupaliště, tj. šaten a restaurace. Velkým bagrem dne 16. února 2016 tuto stavbu, jež patřila v minulosti k chloubám Nedvědice,
rozebrala. Po 44 letech tak zmizela stavba postavená povětšinou
brigádnicky zdejšími občany. Mnozí z nich ještě žijí a její bourání
přijali nejen oni se smutkem.

Po dvaceti letech od slavnostního zahájení provozu velice oblíbeného koupaliště začaly narůstat technické problémy tohoto zařízení. Hlavním problémem se stal zhoršující a současně
zmenšující se zdroj vody pro napájení bazénů. Výrazně se změnily hydraulické poměry spodních vod v celém areálu koupaliště.
Postupně se zvyšoval únik vody z bazénů způsobený netěsnostmi
a trhlinami. Stálé doplňování vody do bazénů bez jejího solárního

Dnes v areálu prozatím vyrůstá nevzhledná montovaná
hala, svou velikostí do uvedeného prostoru naprosto nezapadající.
A jaký bude další osud dnes již bývalého koupaliště „Slovanka“?
Uvidíme. Snad budeme příjemně překvapeni.
Jiří Šmíd, Antonín Špaček

ohřevu znamenalo nízkou teplotu vody a problém s požadovaným
chlorováním. Projevovaly se problémy přepadů u hladinových
sběračů nečistot. Vedení obce Nedvědice sice 1. 7. 1993 zahájilo
provoz, ale současně koupaliště i s bufetem pronajalo firmě D + S,
která provozovala i obchodní dům v Nedvědici.
Tehdy začíná cesta vedoucí sice k privatizaci této chlouby
Nedvědice, ale současně k jejímu postupnému úpadku a uzavření.
Postupně se střídají jednotliví nájemci, kteří však nemají prostředky na potřebnou velkou investici – modernizaci celého areálu novou technologií.
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vysloužilé elektrospotřebiče
NEPATŘÍ do komunálního
odpadu

ZDARMA
je můžete odevzdat
v prodejně elektra

DODRŽUJTE

PRAVIDLA
příroda vám to vrátí

seznam sběrných dvorů a míst
zveřejňuje obecní úřad (zde jsou
vyhlášeny i termíny mobilních svozů),
nebo na webu www.elektrowin.cz

Víte že...
...pokud chcete předejít
ekologickému nebezpečí,
nepouštějte se do demontáže
žádného z elektrospotřebičů!

ZDARMA
je můžete
odevzdat do
sběrného dvora

...za odložení elektrospotřebiče
do kontejneru nebo na černou
skládku vám hrozí pokuta
až do výše 20 000 Kč?
...některé běžné domácí
elektrospotřebiče mohou obsahovat
látky vážně poškozující zdraví
a životní prostředí!

Děkujeme a gratulujeme!
Pokud dodržujeme všechny tyto zásady, významně přispíváme
k ochraně životního prostředí a zdraví nás všech.

www.elektrowin.cz
EW_INZ_210x297+5_V03.indd 1
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SK PERNŠTEJN NEDVĚDICE - PO ROCE DALŠÍ POSTUP!
V době, kdy se Vám
dostává do rukou toto číslo
našeho Zpravodaje, je v plném proudu podzimní část
nového soutěžního ročníku
2016-2017. V době uzávěrky
však bylo odehráno jen několik málo utkání, a proto se
ještě krátkou informací a konečnými tabulkami vracíme
k již skončenému soutěžnímu
ročníku 2015-2016.
Soutěžní ročník 20152016 se všem našim družstvům nejen výsledkově velmi povedl, ale opět jej můžeme označit za jeden z nejúspěšnějších v historii. Vždyť nejen účast všech
mládežnických družstev v nejvyšší krajské soutěži, tedy krajském
přeboru kraje Vysočina v jednotlivých věkových kategoriích, ale
především jejich výsledky a umístění v konečných tabulkách stojí za zaznamenání. Jsou výsledkem dlouhodobé práce s mládeží,
dobře nastavené spolupráce s fotbalisty z Věchnova a Rožné, obětavé práce několika málo trenérů a dalších činovníků a v neposlední řadě obětavosti mnohých rodičů, kteří vozí svoje děti do
Nedvědice na tréninky i mistrovská utkání. Zmíněnou spolupráci
s okolními kluby se nám pro nový soutěžní ročník podařilo rozšířit
o fotbalisty Štěpánova, čehož si stejně jako v případě Rožné či
Věchnova velmi vážíme.
Komentář k dosaženým výsledkům jednotlivých družstev
by nebyl úplný bez hodnocení družstva mužů. Po loňském postupu našich dorostenců do krajského přeboru i oni dokázali letos
vybojovat postup. Především díky vynikajícím výsledkům v jarní
části soutěže dokázali vyhrát okresní přebor a po dlouhých 21 letech postoupit do krajské I. B třídy. Splnili tak dlouholeté přání
činovníků a fanoušků a zkompletovali sestavu našich družstev
v krajských soutěžích. Skutečnost, že všechna nedvědická druž-

Kapitán mužů Michal Havlíček přebírá od předsedy OFS
Žďár n. S p. Beneše pohár pro vítěze okresního přeboru
Foto: David Mahel
stva budou v soutěžním ročníku 2016-2017 působit v krajských
soutěžích, můžeme mimo jakoukoli pochybnost považovat za
historickou. Do nového soutěžního ročníku všem našim hráčům
popřejme mnoho úspěšných utkání a ještě více získaných bodů.
Výborné sportovní výsledky budou i nadále tou nejlepší propagací
naší Nedvědice po celém Kraji Vysočina a často i za jeho hranicemi. Budou rovněž zdrojem radosti pro všechny dobrovolné činovníky a především pro fanoušky nedvědické kopané. Historickým
se letošní rok pro nedvědickou kopanou stal i díky stálé snaze činovníků o vylepšování podmínek pro sportování. Především díky
velké finanční podpoře z rozpočtu JMK se konečně podařilo vybudovat umělé zavlažování hřiště. Dodavatelská firma jej realizovala za jediný den v pondělí 8. srpna. Věříme, že i tato skutečnost
se promítne do výborných sportovních výsledků.
Více informací o výsledcích a činnosti klubu najdete na
www.skpernstejn.cz. Rádi bychom na tomto místě pozvali do našich řad nejen mladé adepty kopané, ale také dospělé zájemce o kopanou, kteří by nám pomohli vést či trénovat některé z našich družstev nebo jinak pomohli s organizací činnosti klubu. Budete vítáni.
Jiří Mitáš, Radomír Hájek

Muži - vítěz okresního přeboru Žďárska 2015-2016
DOLE ZLEVA: Jakub Veselský, David Mareš, Vít Šikula, Michal Havlíček, Libor Dinga, Tomáš Hovorka, Dominik Nedoma,
Radek Krejčí, Zdeněk Prudký a Josef Burýšek. NAHOŘE ZLEVA: Pavel Procházka, František Mareš, Michal Tužinský,
Martin Řehůřek s dcerou, Votěch Štefka, Libor Jaroš, Dan Havlík, David Bracek, Roman Šikula, Filip Škutchan, Ondra Mareš,
Michael Darkwah, Jakub Doušek a trenér Pavel Fila
Foto: David Mahel
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Konečné tabulky jednotlivých družstev soutěžní ročník 2015-2016

(Prav)

+ 20

body

59

skóre

(Prav)

58 : 27

prohry

body

5

remízy

skóre

2

výhry

prohry

19

utkání

remízy

26

1. Slovan Kamenice nad Lipou

22

17

3

2

66 : 17

54

+ 21

klub

výhry

1. SK Pernštejn Nedvědice

dorost – krajský přebor
utkání

klub

muži – okresní přebor

2. Sokol Bohdalov

26

16

4

6

72 : 42

52

+ 13

2. FK Humpolec

22

15

5

2

62 : 25

50

+ 17

3. Družstevník Bory

26

16

3

7

72 : 41

51

+ 12

3. TJ Dálnice Speřice

22

15

3

4

88 : 22

48

+ 15

16

1

9

45 : 35

49

+ 10

4. SK Pernštejn Nedvědice

22

11

5

6

46 : 39

38

+ 5

12

9

5

62 : 40

45

+ 6

5. Slavoj TKZ Polná

22

11

2

9

52 : 48

35

+ 2

6. TJ FC Hamry

26

13

5

8

70 : 37

44

+ 5

6. SK Telč

22

8

6

8

36 : 36

30

- 3

7. TJ Transformátor Počítky

26

11

3

12 54 : 57

36

- 3

7. SK Přibyslav

22

9

1

12 53 : 56

28

- 5

8. FO SK Svratka

26

11

3

12 41 : 44

36

- 3

8. FC Chotěboř

22

8

2

12 48 : 70

26

- 7

9. Sokol Osová Bítýška

26

10

4

12 48 : 55

34

- 5

9. SK Moravské Budějovice

22

6

5

11 33 : 57

23

- 10

10. TJ Nová Ves u N.Města n.M. B

26

10

2

14 43 : 57

32

- 7

10. TJ Slavoj Třešť

22

6

2

14 37 : 70

20

- 13

11. Sokol Bobrová

26

7

6

13 46 : 49

27

- 12

11. FC Náměšť n. Osl. - Vicenice

22

5

3

14 35 : 52

18

- 15

22

2

1

19 18 : 82

7

- 26

(Prav)

26
26

body

4. SK FC Křižanov
5. TJ Rozsochy

12. Jiskra Vír

26

6

5

15 42 : 82

23

- 16

12. TJ Slavoj Pacov

13. TJ Věchnov

26

5

4

17 41 : 69

19

- 20

14. TJ Baník Dolní Rožínka

26

2

5

19 40 : 99

11

- 28

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

podzim 2015: trenér: Milan Neugebauer, ved. družstva: Martin Šikula
jaro 2016: trenér: Pavel Fila, ved. družstva: František Mareš ml.

remízy

prohry

skóre

22

17

0

5 102 : 36 51 + 18

3. FK Pelhřimov

22

16

3

3

4. HFK Třebíč

22

16

1

5 121 : 35 49 + 16

4. TJ Sokol Bedřichov

5. FC Chotěboř

22

12

2

8

38 + 5

5. HFK Třebíč

79 : 46

výhry

2. SFK Vrchovina N.Město n.M.

97 : 31

utkání

0 116 : 20 64 + 31

22

19

2

1

98 : 25

2. FC Žďas Žďár nad Sázavou

22

17

2

3 120 : 40 53 + 20

3. SFK Vrchovina N.Město n.M.

22

15

3

4 105 : 39 48 + 15

22

11

3

8

53 : 52

36

+ 3

22

10

4

8

81 : 56

34

+ 1

51 + 18

klub

(Prav)

1

body

21

skóre

22

prohry

remízy

1. FC Žďas Žďár nad Sázavou

klub

výhry

starší žáci – krajský přebor

utkání

mladší žáci – krajský přebor

1. FK Humpolec

59 + 26

6. Slavoj TKZ Polná

22

9

2

11 43 : 56

29

- 4

6. SK Pernštejn Nedvědice

22

10

4

8

58 : 45

34 + 1

7. SK Pernštejn Nedvědice

22

9

0

13 63 : 67

27

- 6

7. FC Chotěboř

22

9

4

9

60 : 51

31

- 2

8. FK Humpolec

22

8

1

13 53 : 63

25

- 8

8. FK Pelhřimov

22

8

1

13 61 : 62

25

- 8

9. TJ Sokol Bedřichov

22

5

2

15 51 : 91

17

- 16

9. Slavoj TKZ Polná

22

6

1

15 34 : 85

19

- 14

10. TJ Slavoj Třešť

22

5

1

16 43 : 67

16

- 17

10. TJ Slavoj Třešť

22

4

3

15 33 : 81

15

- 18

11. SK Huhtamaki Okříšky

22

4

0

18 42 : 100 12

- 21

11. FK Bohemia Světlá nad Sázavou

22

5

0

17 41 : 127 15

- 18

12. FK Bohemia Světlá nad Sázavou

22

3

1

18 28 : 229 10

- 23

12. SK Huhtamaki Okříšky

22

3

3

16 24 : 105 12

- 21

trenér: Antonín Pivovarčík
ved. družstva: Miroslav Jedlička

trenér: Jiří Mitáš
ved. družstva: Pavel Vejrosta

přípravka starší – krajský přebor

V této věkové kategorii jsme vytvořili společné družstvo s AFK Tišnov, kde trenérem je Petr Pavlas. Krajský fotbalový svaz eviduje pouze výsledky a nevytváří
tabulku, proto uvádíme alespoň bilanci našeho družstva v soutěžním ročníku
2015-2016
SK Pernštejn Nedvědice

60

32

trenéři: Libor Jaroš, Jiří Litoborský, Petr Pavlas

3

25

389:424

99

přípravka mladší – krajský přebor

Krajský fotbalový svaz eviduje pouze výsledky a nevytváří tabulku, proto uvádíme alespoň bilanci našeho družstva v soutěžním ročníku 2015-2016
SK Pernštejn Nedvědice
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26

3

35

trenéři: Radek Hájek, Jaromír Kocourek, Ondřej Suchomel

255:470
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