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Nedvědická sokolovna po rekonstrukci
Foto: Antonín Špaček

sLOvO stArOstY
Vážení spoluobčané,
s rychle se blížícím závěrem roku 2017 se ještě rychleji
přiblížil termín uzávěrky letošního posledního čísla našeho Zpravodaje. Jak již se stalo tradicí, rád bych Vás informoval o dění za
tři měsíce, které uplynuly od uzávěrky minulého čísla.
Ve třetím čísle jsem věnoval velký prostor popisu stavebního
ruchu v Nedvědici, tentokrát se budu snažit být stručnější. Nejdříve
bych se ale chtěl zmínit o společensky významných událostech,
které se v Nedvědici, resp. na Pernštejně uskutečnily. Ve středu
6. září navštívil Nedvědici hejtman Jihomoravského kraje pan
Bohumil Šimek. Návštěva se odehrála v pracovním duchu, bez
novinářů, kamer a fotoaparátů, čehož si já osobně velmi vážím.
Během asi hodiny, kterou u nás pan hejtman strávil, jsme spolu s
oběma místostarosty otevřeli několik témat, o kterých si myslíme,
že je v možnostech Jihomoravského kraje nám pomoci s jejich
řešením. Pan hejtman byl velmi vstřícný, o naše problémy se
zajímal a s jejich řešením nám v některých případech přislíbil
být nápomocen. A tak již nyní mohu říci, že nám byla krajským

zastupitelstvem schválena dotace ve výši cca 2,1 mil. Kč na stavbu
kanalizace u rybníka. Stejně tak nám byla schválena dotace 250
tis. Kč na opravu venkovní fasády na domě čp. 32, který městys
usilovně rekonstruuje a připravuje jeho otevření v průběhu 1.
pololetí 2018. Posledním konkrétním výstupem z jednání byl
příslib podpory naší dlouhodobé snaze o zlepšení služeb Policie
ČR v Nedvědici a okolí. Rád bych panu hejtmanovi poděkoval za
jeho přístup k jednání a pomoc s řešením našich problémů. Věřím,
že jeho letošní návštěva v Nedvědici nebyla návštěvou poslední.
Velmi významnou společenskou akcí se značným významem
pro zviditelnění a propagaci hradu Pernštejna, ale i Nedvědice,
byla 24. 10. 2017 emise zlaté mince s motivem hradu Pernštejna
v nominální hodnotě 5.000,- Kč. Slavnostního setkání na hradě
Pernštejně, které bylo v režii České národní banky, se zúčastnilo
přibližně 100 významných osobností z oblasti bankovnictví,
památkové péče a představitelé samospráv. Jen namátkou
jmenujme guvernéra ČNB p. Jiřího Rusnoka a všechny členy
bankovní rady ČNB, představitele komerčních bank, náměstka
generální ředitelky Národního památkového ústavu p. Petra
Spejchala a mnoho vzácných hostů z oblasti památkové péče.
Dále jmenujme pana ředitele Moravského zemského muzea Jiřího
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Mitáčka, hejtmany krajů Jihomoravského, Vysočiny a Zlínského
pány Bohumila Šimka, Jiřího Běhounka a Jiřího Čunka a mnoho
dalších. Pro Nedvědici bylo jistě velkou ctí, že na setkání byli
pozváni všichni členové rady městyse a několik dalších osobností.
Vnitřek sokolovny po rekonstrukci
Foto: Antonín Špaček

Velmi významnou společenskou událostí bylo rovněž slavnostní otevření sokolovny po dokončené rekonstrukci. Již ve čtvrtek 9. 11. 2017 jsme nově zrekonstruované prostory mohli ukázat
asi třiceti hostům – převážně starostkám a starostům okolních
obcí a města Tišnova. V sobotu na sv. Martina 11. 11. 2017 pak
byla sokolovna po více než roce otevřena pro občany Nedvědice,
nedvědické rodáky a naše hosty. Setkání jsme z důvodu probíhajících dokončovacích prací připravovali na poslední chvíli, ale s
o to větší pečlivostí. Přesto byla pro nás akce velkou neznámou
především z pohledu návštěvnosti a zájmu občanů. Samotný průběh sobotního odpoledne předčil, myslím, nejen moje očekávání
a byl příjemným pohlazením po všech těžkostech a složitostech
realizované rekonstrukce. Všem těm, kteří se o velmi zdařilou rekonstrukci naší sokolovny přičinili, bych ještě jednou rád poděkoval. Rád bych rovněž poděkoval všem, kteří s velkým nasazením
čtvrteční a především sobotní odpoledne připravili a o hosty se
po celou dobu starali. A v neposlední řadě je na místě také velké
poděkování Vám všem, kteří jste si našli čas a do sokolovny jste
se přišli nejen podívat, ale také posedět u kávy či skleničky vína a
popovídat si se známými či náhodnými příchozími. Jen si nemohu
odpustit drobné postesknutí. Za dobu svého starostování jsem si
zvykl na ledacos. Od neustálého obrazně řečeno okopávání kotníků, přes pomluvy, anonymní urážky a výhrůžky až po lživé vývody a výmysly – doba je prostě taková. Mimo jiné i proto mě účast
až čtyř set návštěvníků velmi potěšila. Jsem přesvědčen, že většina přítomných si uvědomovala, že slavnostní otevření sokolovny
má nejen pro Nedvědici samotnou, ale i pro nejbližší okolní obce
(soudě podle skladby návštěvníků) mimořádný význam. Vždyť
generální opravu dostala budova k devadesátým narozeninám.
Ovšem nejen oprava, ale celá odpolední akce 11. listopadu 2017
byla pro každého příležitostí uvědomit si svůj vztah k obecnímu
majetku, našim předkům a všem těm, kteří sokolovnu postavili,
využívali ke svým aktivitám a průběžně udržovali a opravovali.
Pokud se mám stručně zmínit o stavebních pracích v obci,
tak jen krátká zmínka o sokolovně. Tam budou ještě přibližně
do konce listopadu probíhat drobné dokončovací práce, na další
drobnosti uplatňujeme reklamace a budeme čekat na to, v jaké
podobě zastupitelstvo schválí rozpočet na rok 2018. Od něj se odvinou možnosti pokračování dalších prací. Především vybudování
přístupové rampy pro osoby tělesně postižené, zadního vchodu do
budovy včetně dokončení hrubých stavebních prací v prostorách
budoucích šaten a fitcentra, úpravy přístupu ze strany od hotelu a
další.
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Téměř hotové jsou stavební práce také uvnitř domu čp. 32.
I zde jsou do konce roku v plánu již pouze drobné dokončovací
práce, zateplení stropu nad budoucí obřadní síní, instalována bude
část vnitřního vybavení a zabezpečovací systém. Také zde je další postup závislý na podobě rozpočtu pro rok 2018. Výjimkou je
již zmíněná oprava venkovní fasády, kterou bychom rádi stihli s
pomocí získané krajské dotace do začátku jarní turistické sezony.
Z ostatních prací a akcí bych rád zmínil dokončení projektu instalace nových herních prvků ve dvoře základní školy, spolufinancovaného pomocí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj,
kdy nemalým nákladem byla opravena alespoň část hracích prvků
na dětském hřišti.
Velké množství času a energie jsme v uplynulém roce věnovali přípravě dalších projektů tak, aby jich měl městys stále a
průběžně několik rozpracovaných, resp. připravených k realizaci.
O některých již přineslo informaci některé z minulých čísel Zpravodaje, některé byly rozpracovány nově. Tak tedy:
• Novostavba kanalizace u rybníka – byla získána krajská dotace ve výši 70 % rozpočtu, probíhá výběrové řízení na dodavatele stavebních prací, realizaci předpokládám v 1. pololetí
2018. V této souvislosti žádám všechny majitele nemovitostí,
kteří uvažují o připojení, aby měli připraven projekt přípojky.
• Novostavba kanalizace Ke Křížku – informace byla uvedena v minulém Zpravodaji, nově se podařilo znovu vyvolat
jednání se SŽDC. Jestli se v jeho průběhu podaří odblokovat
současný stav a posunout projekt dopředu, lze jen stěží odhadovat.
• Novostavba chodníku Černvír - Nedvědice 1. část – byla podána žádost o dotaci prostřednictvím MAS Zubří země, projekt uspěl ve dvou kolech celkem třístupňového hodnocení.
Nyní čekáme na konečný výsledek a připravujeme výběrové
řízení na dodavatele stavebních prací.
• Novostavba chodníku Černvír - Nedvědice 2. část – v době
uzávěrky tohoto čísla prověřujeme možnost podat žádost o
dotaci opět prostřednictvím MAS Zubří země.
• Pozn.: vzhledem k pravidlům a výším alokací v jednotlivých
výzvách a také vzhledem k finanční náročnosti celého projektu (cca 12 mil. Kč) bylo nutné rozdělit projekt na tři části.
• 1. část – od Grünwaldovy vily po vjezd mezi RD sl. Honců a rodiny Voborných
• 2. část – od konce 1. části po sjezd k RD rodin Doubkových a Opatřilových
• 3. část – od konce 2. části po začátek stávajícího chodníku v Černvíře
• Rozšíření hřbitova – radou byla odsouhlasena celková dispozice, projekt je dokončen a bylo zažádáno o vydání stavebního povolení. Termín realizace zatím nebyl vůbec řešen především s ohledem na velkou finanční náročnost a neexistenci
vhodného dotačního zdroje.
• Celkové řešení situace v prostoru mezi stromem Republiky a

Oprava střechy kostela
Foto: Antonín Špaček

zdravotním střediskem. Jedná se o celkové usměrnění pohybu chodců (chodník), parkujících vozidel, vyřešení vjezdu do
areálu zdravotního střediska, vytvoření autobusové zastávky
mimo hlavní silnici ve směru od Pernštejna atd. Nejpozději
v průběhu 1. Q 2018 předpokládáme dokončení studie, o pokračování projekčních prací bude jednáno až poté.
• Novostavba kanalizace Žlíbky II – projekt je předpřipraven,
jeho dokončení a následné realizaci brání neústupnost vlastníka jednoho z dotčených pozemků.
• Revitalizace areálu zimního stadionu – úkolu se v roce 2014,
tedy krátce po posledních volbách, přislíbili ujmout zvolení
zastupitelé z kandidátky mladých. Po třech letech se však nestalo vůbec nic.
• Rekonstrukce budovy požární zbrojnice – na nepřipravený
projekt byla z iniciativy SDH Nedvědice získána dotace z
rozpočtu JMK. Projekt ani po půl roce není přes několikero
ujištění připraven a jeho osud je nejistý. Rozhodně však nebude možné jej realizovat dříve, než bude dokončena novostavba kanalizace u rybníka a opravena opěrná zeď vč. schodiště, což bylo známo již v době podání žádosti o dotaci na
opravu požární zbrojnice.
• Novostavba parkoviště u hřbitova – dlouhodobě připravený
projekt, na který zatím neúspěšně hledáme zdroj financování.
Naposledy v letošním roce, kdy dotační pravidla MAS Zubří
země neumožnila podat žádost o dotaci touto cestou.
Krátkou zmínku zaslouží připravovaná změna společnosti, která v Nedvědici zabezpečuje svoz odpadů. Když jsme v
polovině roku 2010 přešli od bystřických Technických služeb ke
společnosti Van Gansewinkel, byla to určitě změna k lepšímu. Se
službami, cenami i způsobem komunikace panovala až na drobnosti spokojenost. K výraznému zhoršení došlo ve chvíli, kdy byla
společnost Van Gansewinkel koupena společností AVE. Problémů s nevyvezenými popelnicemi začalo přibývat, komunikace s
firmou nefungovala a celková úroveň služeb se zhoršila. Navíc
v roce 2017 nám byla firmou opakovaně předložena k podpisu
smlouva s neakceptovatelnými formulacemi a ustanoveními. To
byl poslední a pravděpodobně nejsilnější impuls k hledání nové
svozové společnosti. Z několika firem poskytujících služby v odpadovém hospodářství rada městyse nakonec vybrala společnost
KTS Ekologie, působící na Rosicko-Oslavansku a Tišnovsku.
Jedná se o společnost založenou městy a obcemi, jejímž hlavním
cílem není tvorba zisku, ale poskytování služeb svým členským
obcím za přiměřené ceny. Velkým argumentem při rozhodování
byla také skutečnost, že společnost má do budoucna smluvně zajištěnu kapacitu v brněnské spalovně. To je v kontextu blížícího se
dramatického zvyšování poplatků za skládkování velmi důležité.
Ke změně svozové společnosti dojde od 1. 1. 2018 a o svozových
dnech, případně o změnách oproti stávajícímu způsobu fungování systému budou občané včas informováni. Důležité je rovněž
uvést, že změna svozové společnosti nebude mít vliv na výši poplatku „za popelnice“. Ta zůstane i pro rok 2018 zachována.
Závěrem chci poděkovat všem, kteří byli v uplynulých
třech měsících pořadateli kulturních a společenských akcí. Mezi
všemi bych rád vyzdvihl členy místní organizace Českého zahrádkářského svazu v čele s paní předsedkyní Drechslerovou, kteří po
roční přestávce s velkou pečlivostí a nadšením připravili vánoční
jarmark – velmi pěknou, pohodovou a hlavně hojně navštívenou
akci.
Vážení spoluobčané, jménem svým i jménem zastupitelů a
zaměstnanců městyse bych Vám rád popřál pohodové prožití vánočních svátků, příjemné chvíle strávené v kruhu Vašich blízkých
a do roku 2018 pak pevné zdraví a mnoho životního optimismu.
Ing. Pavel Vejrosta

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE NEDVĚDICE

V období od uzávěrky minulého čísla Zpravodaje se Rada městyse Nedvědice (RMN) sešla 8x (č. 62 - 67) a mimo jiné jednala o
následujících záležitostech:
• opakovaně jednala o možných variantách podchodu pod železnicí v souvislosti s přípravou projektu novostavby kanalizace Ke Křížku a ve vazbě na jednání se SŽDC
• průběžně projednávala stav příprav na vzpomínkový večer k
nedožitým 80. narozeninám Zdeňka Nečesánka, nedvědického rodáka a významného houslisty
• schválila vnitroorganizační směrnici k používání motorových vozidel
• schválila zakoupení dvou kusů zlatých mincí s motivem hradu Pernštejna
• schválila rozpočtová opatření č. 8, 9 a 10/2017
• schválila smlouvu o vzájemné propagaci mezi městysem
Nedvědice a Kometa Group, a.s. Brno na období od 1. 10.
2017 do 30. 9. 2018
• opakovaně projednávala požadavek pí. Uchytilové, N 118 na
převod části pozemku na Pernštejně
• schválila výjimku z počtu dětí v jedné třídě MŠ a souhla-

Nový povrch silnice na Nové Čtvrti
Foto: Antonín Špaček

•
•
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sí s umístěním 27 dětí v každé z obou tříd pro školní rok
2017/2018
projednala a vzala na vědomí výroční zprávu ZŠ a MŠ Nedvědice za školní rok 2017/2018
schválila podání žádosti o dotaci z rozpočtu GŘ HZS prostřednictvím JMK ve výši 50 tis. Kč na nákup vybavení pro
zásahovou jednotku
opakovaně projednávala s projektantem varianty projektu na
rozšíření hřbitova
schválila proplacení víceprací za opravy zdi v budově B ZŠ
(1.922,- Kč) a zednické práce (60.529,- Kč) z rezervního fondu školy
opakovaně se zabývala požadavkem p. Kocourka o prodej
části pozemku na Pernštejně
schválila pronájem sokolovny dne 5. 12. 2017 Freedom Art
Nedvědice, současně schválila prominutí poplatku za pronájem
průběžně sledovala a vyhodnocovala stav prací na sokolovně
a čp. 32
průběžně se věnovala přípravě rozpočtu na rok 2018
opakovaně projednávala stav systému nakládání s odpady,
následně vyhodnotila nabídky jednotlivých firem a rozhodla
o výpovědi smlouvy se stávající svozovou společností AVE
CZ ke 31. 12. 2017
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• doporučila ZMN vstoupit do svozové společnosti KTS Ekologie a uzavřít s touto společností smlouvy pro nakládání s
odpady od 1. 1. 2018
• projednala a vyhodnotila závěry z návštěvy pana hejtmana
JMK v Nedvědici dne 6. 9. 2017
• schválila veřejnoprávní smlouvu s městem Tišnov o výkonu
přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
• zamítla žádost p. Kamešové, N 4 o prodej pozemku ve Žlíbkách
• schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 53/15 v k. ú. Nedvědice
• schválila rozpočtová opatření ZŠ a MŠ Nedvědice č. 1 a
2/2017
• schválila odpisový plán ZŠ a MŠ Nedvědice na rok 2017 od
31. 7. 2017
• bez usnesení vzala na vědomí informace o novele zákona o
střetu zájmů
• doporučila ZMN schválit obecně závaznou vyhlášku MN o
stanovení školského obvodu ZŠ Nedvědice
• doporučila ZMN schválit smlouvy s městysem Doubravník a
obcemi Býšovec, Černvír, Olší, Sejřek, Skorotice a Ujčov o
zřízení společného školského obvodu
• zamítla žádost pí. Macháčkové na odkoupení pozemku na

Pernštejně
• schválila bezplatné zřízení parkovacího místa pro invalidy
před RD čp. 181
• s ohledem na podanou žádost o dotaci na stavbu 1. části chodníku do Černvíra uložila starostovi prostřednictvím
MRP zadat výběrové řízení na dodavatele stavebních prací
• schválila plat ředitelky ZŠ a MŠ Nedvědice, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace od 1. 11. 2017
• stanovila termíny oficiálního otevření sokolovny po dokončené rekonstrukci a zabývala se přípravami
• vzala na vědomí projekt „Modernizace učeben - ZŠ Nedvědice“ a současně schválila úhradu nákladů na vypracování
žádosti o dotaci (25 tis. Kč)
• schválila smlouvu s RTS Brno na provedení výběrového
řízení na dodavatele stavebních prací projektu Novostavba
kanalizace u rybníka
• schválila smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím veřejné telefonní ústředny se společností FAYN Telecomunićations
• doporučila ZMN schválit veřejnoprávní smlouvu s městem
Tišnov o výkonu některých činností obecní policie
Ing. Pavel Vejrosta

inFOrmAce Z jeDnánÍ ZAstuPiteLstvA
Od uzávěrky minulého čísla Zpravodaje se uskutečnilo jedno jednání Zastupitelstva městyse (ZMN), a to dne 13. 11. 2017.
ZMN č. 15 dne 13. 11. 2017 :
• vzalo na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení z minulého zastupitelstva
• vzalo na vědomí zprávu z rady od posledního ZMN
• schválilo rozpočtová opatření č. 8, 9 a 10/2017
• schválilo obecně závaznou vyhlášku městyse Nedvědice č.
1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu
základní školy
• schválilo dohody o vytvoření společného spádového školského obvodu základní školy s městysem Doubravník a obcemi Býšovec, Černvír, Olší, Sejřek, Skorotice a Ujčov
• schválilo kupní smlouvu o prodeji pozemku p. č. st. 380 v
k. ú. Nedvědice (20 m²) – pozemek pod garáží, p. M. Kovářovi
• schválilo kupní smlouvu o prodeji pozemku p. č. st. 382 v
k. ú. Nedvědice (20 m²) – pozemek pod garáží, p. L. Večeřovi
• vzalo na vědomí zprávy z výborů a komisí
• schválilo vstup do společnosti KTS Ekologie s.r.o. se sídlem
v Zastávce, současně schválilo smlouvu o poskytování služeb v odpadovém hospodářství se společností KTS Ekologie
od 1. 1. 2017
• schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na
stavbu “Nedvědice - novostavba kanalizace u rybníka“
• schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na opravu požární zbrojnice
• schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na
projekt „Rekonstrukce historického domu čp. 32 v Nedvědici
– oprava původní fasády“
• schválilo podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Modernizace učeben – ZŠ Nedvědice“ prostřednictvím MAS
Zubří země. Současně schválilo finanční spoluúčast ve výši
5% uznatelných nákladů a předfinancování projektu
• schválilo veřejnoprávní smlouvu o výkonu některých činnos4

tí obecní policie s městem Tišnov
• schválilo vnitroorganizační směrnici městyse Nedvědice
k poskytování příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na
úpravu zevnějšku od 1. 1. 2018
• schválilo vnitroorganizační směrnici městyse Nedvědice k
poskytování náhrad při pracovních cestách od 1. 1. 2018
• schválilo vnitroorganizační směrnici městyse Nedvědice Sociální fond
Ing. Pavel Vejrosta

VÍTÁNÍ ObčÁNkŮ
Každý rok se na radnici připravuje slavnostní akce - vítání
občánků. Podle počtu nově narozených dětí se tato akce koná jednou nebo dvakrát v roce. V letošním roce proběhlo vítání občánků
pouze jednou, a to v sobotu 11. listopadu. Přišli rodiče s dětmi
narozenými v období od listopadu 2016 do října 2017. Mezi nové
občany obce jsme přivítali: Nikolase Baksu, Alici Zíkovou, Jakuba Opatřila, Marka Zítku a Marianu Balášovou. Stejně jako v minulých letech hudební doprovod zajistila děvčata z Nedvědického
pěveckého sboru Petry Cvrkalové – Cvrčci a rodiče odcházeli z
radnice s kytičkou a malým dárkem.
Zdena
Kincová

Foto: Petra Zbořilová

SOkOlOVNA ZNOVu OTEVřENA

Nákres sokolovny od Miloslava Kopřivy z r. 1925
V sobotu 11. listopadu 2017 byla slavnostně otevřena
nedvědická sokolovna po největší opravě a rekonstrukci za celá
léta její existence. V úvodním slovu starosta městyse Ing. Pavel
Vejrosta zdůraznil, že je mu velkou ctí a potěšením promluvit v
sále naší sokolovny a připomenout, že před 90 roky, v roce 1927,
naši předkové s velkou slávou dokončili stavbu této budovy a
předali ji do užívání.
Dále starosta řekl: „Doufáme a věříme, že většina občanů
odvedenou práci především stavební firmy Ing. Pavla Vorla ocení,
a stejně tak věříme, že budou prominuty drobné nedodělky, které
se k dnešnímu slavnostnímu dni nepodařilo dokončit. Jsou to ale
záležitosti, bez kterých může sokolovna opět po roce začít sloužit našim občanům či spolkům a jejich aktivitám. Právě proto, že
jsme nechtěli rušit či odkládat další připravované akce a aktivity,
rozhodli jsme o otevření sokolovny v nejkratším možném termínu

i přestože, jak jsem již uvedl, není vše stoprocentně dokončeno.“
A tak již příští víkend úspěšně proběhl vánoční jarmark,
pořádaný místní organizací českého zahrádkářského svazu a další
akce budou následovat. A to včetně pravidelného cvičení, které se
po přechodnou dobu konalo ve školní tělocvičně a které se opět
přesunuje zpět sem do sokolovny.
Viděno dnešními souvislostmi je jen stěží pochopitelné, že
místní sokoli provedli většinu prací brigádně, nezištně, z nadšení
pro věc a co je nejvíce ohromující, že stavba trvala necelé dva
roky. Při uvědomění si těchto skutečností a všech dalších konsekvencí vždy před našimi předky smekám a hluboce se zamýšlím
nad tím, jak se svět a náš život za těch 90 let změnil.
Jako kronikář městyse Nedvědice jsem měl onoho 11. listopadu 2017 také tu čest vystoupit a rovněž zde pohlédnu do bohaté historie sokolovny a Sokola.

Příprava stavby začala na podzim 1925 a již v květnu 1926
byl slavnostně a za velké účasti občanů položen základní kámen.
Stavba pokračovala velmi rychle a na podzim, tedy za zhruba půl
roku, byla pod střechou. Po provizorní úpravě vnitřku bylo zde
již 12. prosince 1926 sehráno první divadelní představení, kterým byli Probuzenci od Františka Adolfa Šuberta. Přes zimu a v
roce 1927 pak nezmenšeným tempem a úsilím práce pokračovaly.
Slavnostní otevření se za velkého zájmu široké veřejnosti konalo
7. srpna 1927 opět divadelním představením Na Valdštejnské zahradě. O týden později, 13. srpna 1927, se v nové budově konal
uvítací večer s bohatým kulturním programem. Oslavy vyvrcholily v neděli 14. srpna 1927. Program toho dne zahájil štafetový
běh dorostu z Doubravníka do Nedvědice, cíl byl dole na městeč-

Slavnostní otevření sokolovny 9. 11. 2017
Foto: Antonín Špaček (3x)
ku, kde v 11 hodin započal promenádní koncert dechové hudby.
Odpoledne pak o půl druhé byl sraz členstva Sokola v parku Pod
kaštany, tedy naproti dnešnímu zdravotnímu středisku, a odtud se
celý průvod přesunul k sokolovně. Ve tři hodiny odpoledne byla
budova slavnostně předána a následoval pestrý tělocvičný program. Postavením sokolovny započalo období asi nejintenzivnější
činnosti sokolské jednoty. Vedle pravidelných cvičení pořádali
sokoli mnohé přednášky, četná divadelní představení a programy
pro děti.
Připomeňme si nyní naše předky, kteří již v roce 1902 začali připravovat založení sokolské jednoty. K oficiálnímu založení
Sokola v Nedvědici došlo z iniciativy stavitele Jaroslava Hutaře
a okresního soudce z Holešova Josefa Očadlíka. K nim se přidružili spoluzakladatelé jednoty lékař MUDr. Ladislav Zapletal,
starosta Jan Míček a učitel Antonín Jeřábek. Hlavní oporou mladé
jednoty se stal dlouholetý starosta obce Jan Míček, zároveň pokladník a směrodatný člen zdejší Občanské záložny, obchodník
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Slavnostní otevření sokolovny 9. 11. 2017
Foto: Antonín Špaček

a majitel nového prostorného hotelu, který mu postavil stavitel
Jaroslav Hutař. Vždyť nový Sokol potřeboval vhodné místnosti a
také úvěry ze strany obce a Občanské záložny Nedvědice. Ustavující schůze se konala 24. října 1909 a přihlásilo se 5 členů zakládajících, 20 činných a 10 přispívajících. Na začátku se cvičilo
na zahradě starosty Míčka a v zimním období v jeho hotelu. Od
roku 1912 bylo povoleno sokolům cvičit na školním dvoře obecné
školy a po zřízení měšťanské školy v roce 1913 se cvičilo v nové
školní tělocvičně.
Celá léta od založení jednoty se šetřila korunka ke korunce,
protože sokoli měli před sebou toužebný cíl: postavit svou vlastní
sokolovnu. Vystřídalo se několik návrhů na vhodné místo stavby
i její podobu, než se položily základy současné sokolovny. První konkrétní rozhodnutí padlo v roce 1920, kdy se výbor rozhodl
koupit několik domů u Žlebu, spojených s domem čp. 75. Byly to
tehdejší lihovar, palírna a hostinec, které se měly upravit sokolským potřebám. Po zvážení vhodnosti tohoto místa a po pozemkové reformě ale Alfred Neubauer, správce statku Klečany a starosta
Sokola Nedvědice, získal souhlas Vladimíra hraběte Mittrowského, tehdy již jen velkostatkáře, k prodeji parcely u nádraží o výměře skoro 12 000 m2. Toto místo zaručovalo ideální možnosti
pro tělocvičnu s letním cvičištěm. Domy u Žlebu ale již byly Sokolem koupeny, a to byl tehdy nejbolestivější moment, kdy je sokoli museli prodat se ztrátou 30 000 Kč. Od TJ Sokol koupil dům,
který dostal číslo 76, velice schopný a podnikavý pan Jan Hotárek,
který zde nejprve zřídil prodejnu a v roce 1933 postavil hotel, jenž
nesl jeho jméno (nyní restaurace Pod Pernštejnem).
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Stavitel Jaroslav Hutař z Nedvědice, majitel
největší zdejší stavební firmy a člen výboru Sokola,
využil svých kontaktů s profesorem Ing. arch. Miloslavem Kopřivou. Spolu totiž provedli přestavbu
kostela sv. Petra a Pavla ve Štěpánově nad Svratkou
po jeho požáru v roce 1917, kde architekt Kopřiva
v projektu použil kubistické prvky, jediné na Bystřicku. Projekt byl zpracován v roce 1923 a stavební
firmou Jaroslava Hutaře perfektně realizován v roce
1924, kdy byl i vysvěcen.
Architekt Miloslav Kopřiva byl významným
pedagogem – profesorem Vysokého učení technického a v 50. letech 20. století posledním nekomunistickým děkanem Fakulty pozemního stavitelství
a architektury VUT Brno. Jeho nejznámější práce
jsou Tomanova cukrárna na náměstí Svobody (1925),
kino Jas v Brně (1926), sokolovna Nedvědice (1925),
sokolovna Brno Komín (1929), sokolovna Ostrava
(1929), přístavba sanatoria v Tišnově (1930) a mnoho
dalších. Snad nejznámější jím vyprojektovanou brněnskou stavbou je obchodní dům Brouk a Babka na České ulici,
pozdější Moravanka, dnes Baťa, z roku 1934. Byl to právě architekt Kopřiva, kterému se nelíbil návrh přestavby domů u Žlebu.

Interiér sokolovny po rekonstrukci
Foto: Antonín Špaček (4x)
Byl nadšený z místa u nádraží, protože jak sám říkal, bude to jeho
sokolovna, která vytvoří dominantu Nedvědice jako protipól hradu Pernštejna. Z hradu bude krásně vidět sokolovna, ze sokolovny
hrad. Na svoji dobu byla sokolovna mimořádně technicky vybavena, o čemž svědčí především jeviště s oponami, horizontkami,
provazištěm, kulisovým a osvětlovacím zařízením, s propadlištěm
a prostorem pro orchestr v podlaze před jevištěm, plovoucí podlaha sálu. Součástí byla i knihovna s čítárnou, spolkové místnosti

a byt správce sokolovny. Vyprojektováno bylo i okolí
sokolovny, které později realizovala Pohorská jednota.
Za sokolovnou bylo rozsáhlé letní cvičiště přizpůsobené hrám a cvikům ve volné přírodě. Součástí uskutečněného projektu bylo i zřízení kina s místností pro
kinooperatéra. Projekt sokolovny Nedvědice byl natolik úspěšný
a realizace tak kvalitní, že se na ni jezdily dívat sokoli a zástupci z
mnoha měst a následně u architekta Miloslava Kopřivy si projekty
zadávali.
Valná hromada Sokola roku 1925 se usnesla na stavbě podle tohoto projektu, jehož provedení dostal samozřejmě stavitel
Jaroslav Hutař. S prací se začalo ihned. Bratři sokoli sháněli po
vesnicích povozy a stavební dřevo, připravován byl kámen a písek. Celkem bylo přivezeno na staveniště 550 povozů kamene a
přes 1 100 povozů písku a vše až na malé výjimky zdarma. Nejvíce se tužili velkostatkáři Neubauer, Bělák a Šejnoha. První kámen
do základů byl položen začátkem května 1926 a na svatodušní
pondělí 24. května 1926 se konala slavnost uložení úhelného kamene. Do podzimu byla budova pod střechou. Příští jaro a léto
bylo věnováno intenzivní práci na dokončení a přípravě slavnostního otevření na 14. srpna 1927. Stavitel Jaroslav Hutař s místními řemeslníky mají velikou zásluhu na tom, že krásná myšlenka
byla uskutečněna. Stavba rostla jako z vody, vždyť ji stavěla láska sester a bratří sokolů, jak se mezi sebou nazývali. Nešlo by
to bez přátel a příznivců, kteří na staveništi přispívali stavebními
potřebami a penězi. Na nezúročitelných půjčkách a darech se sešlo na 50 000 Kč. Stavební náklad sokolovny měl rozpočet 298
611 Kč, mimořádnými výdaji pak byl ještě zvýšen o 72 128 Kč.
Ne všechno bylo ideální, ale výsledek byl úžasný. Vždyť při hodnocení spolku při jeho 25. roce existence bylo konstatováno, že

Oficiální otevření sokolovny pro veřejnost 11. 11. 2017
Foto: Antonín Špaček ml (3x).
bylo sehráno za tu dobu 114 divadelních představení a sokoli se
zúčastnili všech pořádaných celostátních, krajských i okresních
sletů. Sokolská knihovna měla 837 svazků knih a zároveň velkou
klientelu čtenářů.
Sami sokoli v „Pamětním listu Sokola ke slavnostnímu
otevření tělocvičny“ o stavbě říkali: „Na mírném návrší v nejživější části u nádraží stojí naše radost a ozdoba celého městečka.
Nestavěli jsme ji pro sebe, ale pro výchovu všeho občanstva, které
s námi cítí, a rádi vzpomínáme, jak z malých začátků rostla velká
věc – jak jsme skládali korunku ke korunce, než jsme se mohli odvážiti ke stavbě s nákladem přes půl milionu Kč.“ Autorem textu
byl kronikář Josef Skoumal.
Sokolovna byla před několika dny slavnostně otevřena.
Těm, kteří se o to zasloužili, patří velký dík. Tak to bude zapsáno
v Kronice obce Nedvědice.
Jiří Šmíd
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Další čerpání dotací přes MAS Zubří země

Místní akční skupina (MAS) Zubří země, o.p.s., která působí v regionu Bystřicka, Novoměstska a Nedvědicka (69 obcí), vyhlásila v období od 04.05.2017 od 23.06.2017 výzvy č. 1-3 Integrovaného regionálního operačního programu, která byla zaměřená na
podporu bezpečnosti dopravy, sociálních služeb a škol. Programový výbor MAS vybral dne 05.09.2017 k podpoře všech 8 přijatých
projektů a navýšil dodatečně alokaci výzvy č. 3 z 5 000 000 Kč na 7 164 294,13 Kč, aby mohly být podpořeny všechny 3 kvalitní
projekty doručené do této výzvy. Projekty byly předány k závěrečnému ověření způsobilosti na nadřízený dotační orgán – Centrum
pro regionální rozvoj, který vydá konečné rozhodnutí o podpoření těchto projektů v našem regionu. Seznam schválených žádostí je k
dispozici na: http://www.zubrizeme.cz/archiv-vyzev-irop/
Finanční shrnutí výsledků za 1.-3 výzvy IROP vypsané MAS Zubří země:
Výzva

Alokace výzvy

Požadovaná dotace od MAS

Způsobilé výdaje
projektů

Schválená dotace
od MAS

1. Výzva – doprava – (I.)

4 000 000

3 860 895,69

4 064 100,73

3 860 895,69

Výzva – sociální infrastruktura – (I.)

3 000 000

474 509,82

499 484,03

474 509,82

3. Výzva – školy – (I.)

7 164 294,13

7 164 294,13

7 541 362,25

7 164 294,13

Celkem

14 164 294,13

11 499 699,64

12 104 947,01

11 499 699,64

Čerpání dotací je možné v průběžných výzvách MAS na různá opatření ve 4 programových rámcí: Program rozvoje venkova,
Operační program Zaměstnanost, Operační program Životní prostředí a Integrovaný regionální operační program, až do roku 2023.
Harmonogram plánovaných výzev MAS koncem roku 2017 a začátkem roku 2018:
Číslo
výzvy
OP

Program

Název výzvy

Výše alokace
na výzvu

Předpokládaný termín
vyhlášení
výzvy

Předpokládané ukončení příjmu
žádostí

6.

IROP

Podpora bezpečnosti a komfortu nemotorové a
hromadné dopravy – (II.)

5 mil. Kč

3.11.2017

20.12.2017

Podpora prorodinných opatření – (I.)

1,7 mil. Kč

3.11.2017

20.12.2017

Podpora aktivit v rámci sociálních služeb a sociálního začleňování – (I.)

5 mil. Kč

Modernizace zemědělského podnikání – (II.)

2 mil. Kč

Konkurenceschopná zemědělská produkce a
potravinářství – (II.)

3 mil. Kč

Modernizace nezemědělského podnikání – (II.)

5 mil. Kč

2/2018

4/2018

Zvyšování konkurenceschopnosti lesního hospodářství a navazujících oborů – (II.)

2 mil. Kč

Posilování ekologické stability lesů – (I.)

2 mil. Kč

1.
2.

2.

OPZ

PRV

Znění jednotlivých výzev včetně všech jejích příloh budou ke stažení vždy na webových stránkách MAS v sekci Aktuální výzvy: http://zubrizeme.cz/aktualni-vyzvy/
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MAPA PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ NA ÚZEMÍ MAS ZUBŘÍ ZEMĚ

Zájezd na divadelní představení Zamilovaný Shakespeare
V sobotu 14. října 2017 byl uspořádán doslova jubilejní
zájezd do Městského divadla Brno. Jeli jsme totiž potřicáté! Navštívili jsme činoherní scénu a zhlédli představení Zamilovaný
Shakespeare. Několika Oscary oceněný film z roku 1998 převedlo
Městské divadlo Brno pod režijním vedením Stanislava Slováka
do jevištní podoby jako první evropská scéna po londýnské premiéře z roku 2014.
Viděli jsme příběh lásky dramatika Williama Shakespeara
k aristokratce Viole de Lesseps. Milenci prožívají svoji lásku v
době, kdy William tvoří svoji nejslavnější hru – Romeo a Julie.
Příběh těchto dvou mladých milenců, kteří se snaží ze všech sil
bojovat za svou lásku, známe všichni. Zajímavé je tedy sledovat
propojení nesmrtelného Shakespearova dramatu s příběhem Williama a Violy, kteří prožívají až nápadně podobné situace, jež se
odehrávají na stránkách hry, kterou mladý Shakespeare tvoří.
Brněnské zpracování slavného příběhu jistě všechny
okouzlilo nádhernými dobovými kostýmy, vtipnými replikami a v
neposlední řadě výborným hereckým provedením. V roli ústřední
dvojice Williama a Violy jsme viděli Dušana Vitázka a Andreu
Zelovou. V ostatních rolích se představili například Aleš Slanina,
Jiří Mach, Alena Antalová, Michal Isteník, Jakub Uličník a mnoho

dalších

Další zájezd na divadelní představení je naplánován na měsíc únor příštího roku.
Kristýna Čermáková

Dušan Vitázek, Aleš Slanina
Foto: internetové stránky MdB

9

Jak jsme prožili 1. čtvrtletí školního roku v MŠ

Foto: Pavla Pilátová
Od září uplynuly skoro tři měsíce, děti si pomalu zvykají
na kamarády a školní režim v MŠ a za námi je plno akcí.
Již v září nás navštívil pan Martinek, který dětem přiblížil
práci hasičů. Děti dostaly jako pozornost hasičské autíčko. Koncem září jsme uspořádali delší vycházku s podzimními úkoly a na
konec jsme našli tolik očekávaný poklad.
V říjnu za námi přijel pan lesník Lanča z Lomnice u Tišnova, který dětem povídal o přírodě živé i neživé. Zábavnou formou
vyprávěl o stromech a snažil se, aby se děti zapojily do konverzace.
Představil dětem i některé zástupce dravců – mezi ně patří i puštík, kterého si děti mohly podržet na ruce. Nechybělo ani tvoření.

Práce s modelínou děti natolik zaujala,
že z hmoty a
šišky vyrobily
ježka. Za svoji
snahu dostaly
Foto: Pavla Pilátová
sladkou odměnu.
Podzim byl už skoro za dveřmi, venku poletovalo krásné listí a všichni i děti z 1. třídy ZŠ se připravovali na společné tvoření. Počasí
nám moc nepřálo, ale dobrá nálada nás neopouštěla. Velcí draci
čekali na tvořivé ruce dětí. Zdobení listy a dalšími přírodninami
se vydařilo a draci zkrášlují vestibul mateřské školy a 1. třídu v
základní škole. V chladném a větrném počasí jsme společně pouštěli draky. Naši mateřskou školu dvakrát navštívilo i divadlo a děti
sdílely svoji radost s 1. třídou ZŠ. Společně zhlédly pohádku „O
myšce Lojzičce“ a „Jak čertík Lucíšek neposlechl babičku“.
A v době psaní tohoto článku jsme se těšili na kouzelníka
a Mikuláše, který k nám přijde spolu s andělem a čertem, vánoční
koledování s rodiči v základní škole a tvoření s žáky 1. ročníku.
A pak už budou Vánoce!
Takže do nového roku Vám mateřská škola přeje vše nej…
Kolektiv mateřské školy

Proč se děti a rodiče usmívají?
Poděkování
V naší MŠ máme děti od dvou let. Ne každý den je dobrý. Špatný spánek, odloučení od maminky, neshody s kamarádem
nebo problémové chování. S tím vším se v MŠ setkáváme. A jak
se s tím vypořádat?
Díky dobrým lidem, kterým záleží na dětech v MŠ, jsme
mohli pořídit relaxační vaky. Proto bychom touto cestou chtěli poděkovat za materiální a finanční prostředky na jejich zakoupení.
Vážíme si toho. Ještě jednou velké díky! Sponzoři nechtějí být
jmenováni.
Kolektiv pedagogických pracovníků a dětí MŠ Nedvědice

Foto: Žaneta Havránková

10

Mají radost
– to je celkem jedFoto: Jana Tomanová
noduchá, logická a
pravdivá odpověď.
Daleko zajímavější
je ovšem v tomto
případě pátrat po
důvodu. A ten bych
vám teď chtěla poodkrýt.
Už při zápisu do první třídy
ZŠ Nedvědice bylo jasné, že s některými rodiči spolužáků mého
syna se budu setkávat často – hodně z nich bylo (a snad i stále
jsou) mými kamarády. Co jsem ale nemohla vědět, že poměrně
často uvidím i ostatní rodinné příslušníky. Příčinou jsou akce,
které probíhají již od první třídy a na nichž se všichni společně
setkáváme.
Letos proběhly už celkem dvě - pouštění draků u Klečan
a akce s názvem Příběhy našeho kraje v základní škole. Co mě
vždy příjemně překvapí, je počet účastníků – kromě dětí a rodičů
navštívili naše setkání i babičky, dědečkové, sourozenci a známí. To, že nás všechny tato potkávání těší, jistě podtrhuje fakt, že
účast neslábne, ba naopak - naposledy jsme se do třídy jen tak tak
vměstnali. Museli jsme! Byli jsme totiž úplně natěšení na to, co se
tam bude dít…
My, účastníci této akce, jsme se tentokráte sešli v chodbě
před kreslírnou, kde byly nachystány židličky a lavičky pro naše
pohodlné usazení a koberec s polštářky pro děti třetí třídy. Vše

probíhalo v kouzelném prostředí, neboť stěnu této chodby zdobí
od nedávna malba hradu Pernštejna - důstojnější kulisu jsme si
ani nemohli přát! Třeťáci přečetli pověsti O Věnavovi a O pernštejnském tisu. Jako učitelka musím uznat, že všichni třeťáci čtou
velmi kvalitně! Pak se situace k velkému překvapení účastníků
obrátila a pověst O původu Nedvědice četli maminky, tatínkové,
babičky, dědečkové a sourozenci třeťáků. Snad jsme nezklamali.
Do třídy jsme se museli vejít hlavně proto, abychom si společně
vyplnili skvěle připravený kvíz, v němž jsme si ověřili, zda jsme
pověsti pozorně poslouchali. Potom jsme si vyrobili společně maketu Pernštejnského tisu. Každý obkreslil na zelený papír svou
ruku, vystřihl ji a přilepil na společný strom jako jednu z větví.
Tis bude vystavený právě před malbou Pernštejna – skoro jako ve
skutečnosti.
Propojení čtenářských dovedností, výuky hodin Prvouky
(žáci probírali téma Místo, kde žijeme) spolu s vyráběním a společným setkáním rodičů – no, řekněte, byli jste i vy někdy na akci,
která propojuje tohle vše? A přinesla Vám tolik radosti jako nám?
A proto se třeťáci a jejich rodiče usmívají!
Co dodat…Ať je takovýchto akcí ještě mnoho, účast na
nich nechť je stále hojná a radost ze společně strávených chvil
vydrží v našich srdcích až zase do dalšího setkání!
Za spokojené účastníky maminka třeťáka Ilona Lukášková

Podzim na 2. stupni základní školy
Letos jsme
školní rok začínali
až 4. září, všechno
ostatní už pak ale
bylo jako obvykle.
Někteří se do školy vraceli s větším,
jiní s menším nadšením, ale do víru
školní práce byli
vrženi všichni.
Jak už je u
nás ve škole zvykem, snažíme se
pro žáky nachystat
Foto: Kateřina Vejrostová
vždy něco navíc a
klasickou výuku
jim doplňovat a
zpestřovat nejrůznějšími akcemi. Co se tedy v nedvědické škole
na podzim dělo?
Do šestého ročníku nám tentokrát přišlo 11 nových žáků
z doubravnické školy. I to byl důvod, proč šesťáci třetí zářijový
týden odjeli do Milov na Vysočině. Tam absolvovali týdenní adaptační kurz se záchranáři a pořádně – i přes občasnou nepřízeň počasí – si to tam užili.
Někteří z chlapců ze 7. – 9. třídy si už v září zahráli na
turnaji v minifotbalu v Tišnově a všechny ročníky se zúčastnily
programu Tonda Obal, který byl – jak už název napovídá – zaměřen na problematiku odpadu, jeho třídění a recyklaci.
29. září – pátek po státním svátku – v lavicích na druhém
stupni nikdo neseděl. Třídní učitelé si pro svoje žáky připravili
speciální náplň. Šesťáci společně s deváťáky vyrazili prozkoumávat tajemství vědy i přírody do brněnského VIDA! science centra. Sedmáci se v tento krásný slunečný den vydali po naučných

stezkách na výstavu Podzim na Pernštejně a osmáci se doslova
vydováděli v centru Eden v Bystřici nad Pernštejnem.
Dvěma z říjnových akcí bych se teď chtěla věnovat detailněji. V pátek 13. října jsem se s osmáky vydala do tišnovské
knihovny. Vyzkoušeli jsme tam program s názvem Mediální výchova. Byl to velmi dobrý a bezpochyby přínosný vzdělávací
pořad. Knihovnice Edita Hečová přibližovala aktuální a velice
zajímavou problematiku formou, která je pro teenagery ideální.
Vtipně a s nadhledem nám na konkrétních příkladech ukázala, jak
média dokážou přilákat naši pozornost a jak nás ovlivňují a manipulují námi. Snažila se žáky vést ke kritickému myšlení, program
zahrnoval i zajímavý praktický úkol, na němž si osmáci vyzkoušeli moc médií. Za vzorné chování a spolupráci si zasloužili pochvalu nejen ode mě, ale i od paní Hečové.
Druhá avizovaná akce je především
o velkém úspěchu. 18.
října se 13 žáků druhého stupně vypravilo
do Žďáru nad Sázavou
na tradiční sportovní
soutěž ve čtyřboji. Tohoto okresního kola se
zúčastnilo celkem 172
žáků z různých škol.
Jedná se o kolo postupové, čtyři nejlepší ze
všech kategorií tedy
postupují do krajskéFoto: Kateřina Vejrostová
ho kola. A jak si vedli
naši sportovci? Skvěle!
Simona Navrátilová,
Radek Pokorný, Radim Šikula, Filip Cacka, Pham Duc Hiep a
Pavel Baksa dokázali do kraje postoupit. Pochvalu si zaslouží samozřejmě i ostatní soutěžící a paní učitelka Kateřina Vejrostová,
která žáky doprovázela i do Havlíčkova Brodu. Právě tam se totiž
v sobotu 11. listopadu 2017 krajské kolo této soutěže konalo. I tam
všichni znovu předvedli velmi pěkné výkony. Filip Cacka, žák osmého ročníku, dokonce dosáhl na stupně vítězů. Ve své kategorii
obsadil skvělé třetí místo. Moc gratulujeme!
Na konci měsíce deváťáci ještě podnikli exkurzi do pivovaru v Černé Hoře a Staré huti u Adamova.
Z listopadových akcí bych zmínila soutěž ve šplhu, která proběhla v Tišnově, návštěvu žáků devátého ročníku na Úřadu
práce v Brně a pro některé ze šesťáků a sedmáků nezapomenutelnou exkurzi s ochutnávkou na farmě Vařejkův dvůr v Meziboří.
Poslední zmíněná akce proběhla v rámci plnění projektu Skutečně
zdravá škola. Návštěva barokního kostela ve Křtinách pak doplňovala výuku dějepisu v 8. ročníku. Letošní první divadelní zájezd proběhl 5. listopadu. Poprvé jsme vyzkoušeli nedělní odpolední představení a úplně novou magickou muzikálovou komedii
Děsnej pátek na Hudební scéně Městského divadla Brno. Řadě z
nás tekly slzy smíchem i dojetím, celé divadlo na konci stálo. Proto nám nezbývá než tento muzikál doporučit dalším divadelním
příznivcům.
Listopad už byl také ve znamení plánování a příprav našeho – v pořadí již třetího – Vánočního koledování. Snad se všem,
kteří za námi do školy přišli, líbilo.
Čeká nás předvánoční návštěva tišnovského kina Svratka a
po Novém roce druhé divadlo, vědomostní i sportovní soutěže a
řada dalších akcí, ale o tom zase příště.
Za druhý stupeň ZŠ Gabriela Sedlářová
11

Šestá třída byla na Milovech
Nedlouho po začátku školního roku jsem se zúčastnil adaptačního kurzu, který byl určen žákům 6. ročníku naší základní školy.
S dětmi jela samozřejmě jejich třídní učitelka Eva Čechová a podstatnou část programové náplně zajišťovali organizátoři kurzu, tedy
Renaissance group, s. r. o. Milovy. Smysl takových pobytů je jasný:
v prostředí mimo domov i mimo školu prožít se svými spolužáky a s
paní učitelkou příjemné zážitky, poznat nové spolužáky.
Ono
pondělní
ráno 18. září 2017 jsem
pln očekávání přicházel
ke škole. Jaké to bude?
Co budeme dělat? Nebude nuda? Odhadoval
jsem, že stejné nebo podobné otázky si kladli i
ostatní. Autobus nás vezl
do centra Žďárských vrchů. Bylo slunečno, a i
když předpověď slibovala na ten týden počasí
pestré, dnes to vypadá
dobře. Příjemné přivítání
v penzionu Gaudeamus,
ubytování a pak už příprava na první bod programu, kterým byla ještě
Na Drátníku
před obědem krátká proFoto: Eva Čechová
cházka kolem milovského rybníka. Odpoledne
už následovala trasa delší. Svítilo sluníčko, jednu chvíli jsme ovšem vytahovali pláštěnky,
pak bylo zase slunečno. Kdosi vzpomněl na Čapkovu pohádku O
pejskovi a kočičce. Ti, když se chtěli sušit na šňůře, také měli slunko
a déšť na střídačku. Blatiny, Krátká, Sněžné, Podlesí – co název, to
půvabné místo. Vlastně i názvy těchto míst, kterými jsme procházeli, jsou plné romantiky. Co nás čeká zítra a co další dny? Pátek, kdy
náš pobyt bude končit, se zdá tak daleko.
Skočit v textu o čtyři dny dál je snadné. Ohlížím se tedy za
uplynulým týdnem. Jak dny plynuly, děti si zvykaly na jiný než domácí režim. I když programová náplň nebyla fyzicky až tak náročná,
přece jen málokteré dvanáctileté dítě tráví obvykle tolik času venku
(někdy v poměrně chladném i deštivém počasí), odhaduji, že některé děti nemají ani tolik pohybových aktivit, jak je absolvovaly na
Milovech. Bylo zajímavé pozorovat, jak se kdo vyrovnával s tím,
že nemá péči rodičů, s tím, že si musí pamatovat na všechno, co si
s sebou vzít na tu kterou aktivitu. Pozoroval jsem se zájmem, jak
děti vstřebávají jednotlivé zážitky. Každý si jistě utvořil zážitkovou
hierarchii svoji, já si při prohlížení fotek z kurzu rád připomínám
nejen procházky, ale třeba ukázky záchranářů Kraje Vysočina, kteří
měli shodou okolností na Milovech cvičení, opakovanou návštěvu
zookoutku na Blatinách, večerní dobrodružnou stezku odvahy, návštěvu obrazové galerie ve Sněžném, střelbu na terč (vzduchovka,
luk), fotbálek. Jak jsem usoudil z vyjádření dětí, hodně silným zážitkem zřejmě pro všechny byl den prožitý na Dráteničkách. Kdo neví,
je to skalní útvar mezi Blatinami a Samotínem. Na Drátníku (tak se
také Dráteničkám říká) si děti vyzkoušely nejen uvázat se a „šplhat“
i „slaňovat“ na zemi, ale pak už zdolávaly i několik metrů na strmé
skále. Nedaleko skály je na louce zajímavý kámen. Na něm jsou vytesána jména všech čtrnácti himalájských osmitisícovek i s rokem,
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Se záchranáři
Foto: Eva Čechová
kdy je jako patnáctý člověk na světě zlezl novoměstský Radek Jaroš.
Organizátorům kurzu jsme v pátek po obědě poděkovali nejen za program, ale rovněž za výbornou stravu, příjemné prostředí.
Cestou domů jsem si v mysli promítal jednotlivé zážitky uplynulých
dní. Uvědomoval jsem si, že pro nás dva dospělé to byl docela náročný týden, ale stál za to. Děti si vyzkoušely, jaké to je být tak dlouho v kolektivu spolužáků, umět pomoci i pomoc kamarádů přijmout,
vyrovnat se s nástrahami počasí, únavy. O čem jsem rozhodně přesvědčen, je skutečnost, že pobyt byl pro děti pozitivním zážitkem, a
kdyby měly možnost, že by jely zase.
Petr Vejrosta

Kresba: Adéla Vorlová

Moravská vlajka na počest příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu
Již od roku 2009 je na budově naší radnice vedle státní vlajky
a praporu Nedvědice vyvěšena moravská vlajka. Někteří z Vás spoluobčanů se občas zeptají, jaká je to vlajka. Ti více zasvěcení vědí,
že se jedná o vlajku moravskou, avšak jen málo z těch, se kterými
čas od času na toto téma hovořím, vědí něco o jejím původu a důvodech jejího vyvěšení.
Když jsem před časem seděl v kanceláři pana starosty Nahodila na Obecním úřadě v
Předklášteří a
vedli jsme diskusi na různá
aktuální témata, padla mně
do oka hromádka místních obecních
Moravská vlajka
zpravodajů z
posledního období. Při zběžném listování jedním z nich jsem objevil článek týkající se moravské vlajky. V tu chvíli mně připadlo patřičné a vhodné poskytnout i
občanům Nedvědice a všem čtenářům našeho Zpravodaje informaci
o historii moravské vlajky a důvodech jejího vyvěšování na moravských radnicích. S laskavým svolením pana starosty Předklášteří
Vám nyní neupravený text předkládám. Věřím, že přispěje ke zvýšení informovanosti a že mnozí z Vás si jej se zájmem přečtete.
Doslovný přepis článku z periodika „Život obce Předklášteří“, ročník 11, číslo 2/2017:
Příchod patronů sv. Cyrila a Metoděje k nám na Moravu byla
událost obrovského kulturního a duchovního významu nejen pro
naši zemi, ale pro značnou část Evropy. Na počest této události bude
na naší radnici vyvěšena moravská vlajka. Moravská vlajka je v současnosti také vnímána jako symbol sounáležitosti občanů k území
Moravy, jejího duchovního a společenského života.
Dnešní hojně rozšířená podoba moravské vlajky vychází ze
zemských barev, zlaté a červené, kterých se od počátku 19. století
používalo k výzdobě. Později začaly být vyvěšovány i jako prapory.
Oficiálního stvrzení se dočkaly v roce 1848, kdy poslanci Moravského zemského sněmu schválili 5. článek nové moravské ústavy,
ve kterém se definuje zemský znak a zemské barvy: „Země moravská podrží dosavadní svůj erb zemský, totiž orlici vpravo hledící, v
poli modrém a červenozlatě kostkovanou. Zemské barvy jsou zlatá a
červená.“ Od stanovených zemských barev byla následně odvozena
moravská vlajka, kterou tvoří dva vodorovné pruhy. Horní pruh je
žlutý, spodní je červený. V druhé polovině 19. století a počátkem
20. století, v době vzestupu nacionalismu, to byla právě moravská
vlajka, která sjednocovala obyvatelstvo naší země bez ohledu na
národnost. Ačkoli události dvacátého století nebyly pro její užívání
příliš příznivé, najdeme o ní doklady za první republiky, po roce
1945 i kolem roku 1968.
Nový impuls k rozšíření přišel po uvolnění poměrů po roce
1989. Tradiční žluto-červené moravské vlajky začaly být opatřovány zemským znakem – šachovanou orlicí v modrém poli, a to z
důvodu odlišení od jiných podobných vlajek. Tato varianta si pro
svoji srozumitelnost i estetickou úroveň získala velmi rychle oblibu
po celé Moravě a stala se základní a všeobecně uznávanou podobou
moravské vlajky současnosti.
Kromě tohoto nejvýznamnějšího svátku (6. července) bývá

moravská vlajka vyvěšována i v další dny spjaté s moravskou historií. 28. března si připomínáme výročí narození světoznámého
moravského učence Jana Amose Komenského, 15. září význačného
moravského politika a diplomata, ochránce moravských zemských
práv a svobod Karla staršího ze Žerotína. Zvolení moravského markraběte Jošta Lucemburského, zvaného též Moravský, římským
králem připadá na první říjen, 28. října si připomínáme nejen vznik
Československé republiky, ale také svatořečení velkomoravského panovníka Rostislava. Další vhodnou příležitostí jsou výročí a
události spjaté s obcí (např. obecní slavnosti, hody), či některými
významnými rodáky.“
Pavel Vejrosta

Za Jirkou pojedenácté
Nedvědický
hřbitov v sobotu 16.
září 2017 ve tři hodiny
odpoledne. U brány se
schází skupina mužů
různého věku. S kyticí
oranžových květin pomalu jdou k jednomu z
Foto: Michal Mikulecký
hrobů vzpomenout na
svého kamaráda.
Je to už jedenáct
let, co odešel Jirka Mikulecký. Sešli jsme se, abychom si ho připomněli a vybavili si dávno prožité chvíle. Oranžová kytice připomínající basketbalový míč zůstala Jirkovi a my jsme se přesunuli do
tělocvičny místní školy zavzpomínat způsobem Jirkovi i nám blízkým.
Hra byla férová, rozvážná, občas ještě i docela rychlá, bezedné koše přijímaly jeden oranžový míč za druhým, skóre narůstalo,
jeho výši kontrolovala Jirkova žena Jitka. Nakonec zase vyhráli ti,
kteří byli onu sobotu lepší…
Posezení u dobrého jídla a pití, které pak následovalo, bylo
příjemným zakončením celého dne. Jirka tam byl s námi v našich
vzpomínkách a bylo nám všem dobře.
Kamarádi, díky a příští září některou sobotu ve tři odpoledne
zase u hřbitova…
Petr Čermák

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. Inzerce minimálně 1 řádek. Všechny uvedené ceny
jsou včetně DPH (21 %).
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Pernštejn má svou minci
V úterý 24. 10. 2017 to vypadalo
na nádvoří hradu Pernštejna jako v mraveništi. Na rozdíl od začátku července se
zde však neozývaly výstřely z děl a pušek,
rytíři se neutkávali v turnajích, kejklíři nepředváděli svoje kousky a ani návštěvníci se netísnili u prodejních stánků. První
nádvoří bylo beze zbytku zaplněno osobními automobily převážně „lepších značek“. Také tam, kde se obvykle procházejí
turisté s batůžky, se tentokrát pohybovali
pánové v nažehlených oblecích a dámy v
přiléhavých kostýmcích. Pouze kastelán
hradu Zdeněk Jakub Škrabal zůstal svůj,
jak se na správného pána hradu sluší.
Vysvětlení této situace je prosté.
Česká národní banka totiž v cyklu Hrady České republiky vydala zlatou minci
s motivem hradu Pernštejna a právě na
Pernštejně uspořádala její slavnostní prezentaci.
Její hlavní část probíhala v Rytířském sálu. Po uvítání hostů, mezi nimiž nechyběli ani hejtmani tří krajů – Jihomoravského,
Luboš Charvát – autor mince Pernštejn
Foto: Antonín Špaček

Jiří Rusnok – guvernér ČNB
Foto: Antonín Špaček

Foto: Petr Martinek

jeho konta (manželka) uvolnil alespoň malé kapesné.
Po vystoupení autora mince následoval krátký film o vzniku zlatých mincí. Poté předal guvernér ČNB Jiří Rusnok oficiálně
minci do rukou Petra Spejchala z Národního památkového ústavu.
A jak zlatá mince středověkého hradu Pernštejn vypadá?
Mince má nominální hodnotu 5 000 Kč. Je ražena ze zlata o ryzosti 999,9 a vydává se ve dvojím provedení – v běžném a špičkovém
(proof), které se liší povrchovou úpravou a provedením hrany. U
mincí špičkové kvality je pole mince vysoce leštěné a reliéf je
matován, hrana je hladká. Mince běžné kvality mají hranu vroubkovanou, mincovní pole i reliéf jsou leštěny stejnoměrně. Průměr
mince je 28 mm, hmotnost 15,55 g a síla 1,85 mm. Na lícní straně
mince je zobrazen detail gotických dveří s opakujícím se znakem
rodu Pernštejnů. Dveře jsou v horní části překryty kompozicí heraldických zvířat z velkého státního znaku ve štítech. V levé horní
části mincovního pole je umístěn název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“. Označení nominální hodnoty mince „5 000“ se zkratkou
peněžní jednotky „Kč“ a název cyklu „HRADY“ se nachází v levé
spodní části mincovního pole. Značka České mincovny, která je
tvořena kompozicí písmen „Č“ a „M“, je při spodním okraji mince. Na rubové straně mince je ztvárněna část hradu Pernštejna. V
levé horní části mincovního pole je text „HRAD PERNŠTEJN“.

Vysočiny a Zlínského, ale i např. olomoucký vrchní státní zástupce Ivo Ištvan či další významné osobnosti, přednesl úvodní slovo
guvernér ČNB Jiří Rusnok. Poté byl představen celý cyklus Hrady
České republiky se zaměřením na minci s motivem Pernštejna.
Cyklus zlatých mincí s motivy českých a
moravských hradů otevřel v květnu loňského roku
hrad Kost. Dalšími v pořadí byly mince věnované
Foto: Antonín Špaček
hradům Bezděz a Bouzov. Mince s motivem Pernštejna byla vydána jako čtvrtá. Do roku 2020 se v
tomto cyklu představí ještě hrady Zvíkov, Rabí, Veveří, Švihov, Bečov nad Teplou a Buchlov. Cyklus
je součástí emisního plánu pamětních mincí na období let 2016 až 2020 schváleného bankovní radou
ČNB.
Celou slavnostní prezentaci zlaté mince odlehčil autor mince – přední český medailér Luboš
Charvát svým úsměvným vystoupením na téma, co
mu medailérství dalo, a co nedalo. Dalo mu toho
hodně, od špatného zraku, špatného sluchu, zaprášených plic od sádry až po zanícené klouby a hemoroidy. Co mu však zřejmě nedalo, jsou peníze, neboť pokud by tomu tak bylo, určitě by mu správce
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Jiří Rusnok předává minci Petru Spejchalovi z NPÚ
Foto: Antonín Špaček

Ve spodní části mincovního pole je zobrazen zubr s uhlířem. Iniciály autora mince Luboše Charváta, které jsou tvořeny propojenými písmeny „L“ a „Ch“, se nacházejí pod zubrem. Ročník ražby
„2017“ je umístěn v levé části mincovního pole. Ke každé minci
se dodává katalogová karta červené barvy, na níž je popis mince a
její plastické vyobrazení.
Mincí Hrad Pernštejn bylo vydáno 11 100 ks, z toho 3 300
mincí v běžném a 7 800 mincí ve špičkovém (proof) provedení.
Na její výrobu bylo použito 173 kg zlata. Minci vyrazila Česká

mincovna v Jablonci nad Nisou.
Minci lze zakoupit u vybraných smluvních partnerů ČNB, ale
třeba také na internetovém portálu
AUKRO. Ale pozor! Nominální
hodnota mince 5 000 Kč není prodejní cenou, neboť ta zohledňuje
mimo jiné i aktuální cenu zlata a
náklady spojené s výrobou. Na
Pernštejně se mince prodávala za
zaváděcí cenu necelých 16 000 Kč
v závislosti na tom, zda šlo o běžnou či špičkovou kvalitu. Na AUKRU se cena pohybuje od 16 do 17
tisíc Kč. Pro toho, kdo by ji chtěl
vlastnit, však jedno malé upozornění. Na Pernštejně se dle informací od členů ČNB prodalo 66 kusů
mincí, z toho 50 kusů ve špičkové
kvalitě. Takže po prezentaci už jich
zbývalo pouze 11 034 kusů. A od té
doby uběhly již téměř dva měsíce,

proto neváhejte a pospěšte si.
A na závěr výstižná slova, která pronesl člen bankovní rady
Vojtěch Benda: „Těší mě, že další ze série zlatých mincí přispěje k
trvalému odkazu jednoho z našich nejkrásnějších hradů, který byl
stěžejním sídlem rodu Pernštejnů. Tento mocný rod propojoval
Čechy s Moravou a svým úspěšným konáním se stal inspirací pro
mnohé další šlechtické rodiny“.
Antonín Špaček

Zlatá mince Pernštejn
Foto: Antonín Špaček
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Mistryně světa z Nedvědice
Snad nevadí, že jsem nadpis pro tento článek opsal z brněnských novin Rovnost z 22. ledna 1988. Článek je (ne)podepsán zkratkou – značkou (em). Pro nás, obyvatele Nedvědice, je
podstatné, že se tehdejší článek týká mistrovství světa v australském Melbourne v lehké atletice, jež bylo určeno veteránům. V
prosinci 1987 odletěla do Austrálie i skupinka pěti reprezentantů
Československa. Mezi závodníky byla i PhDr. Helena Střelcová,
která se věnovala vrhačským disciplinám, tedy kouli, oštěpu a disku. Atletický svaz závodníky přihlásil, ale všechno ostatní si už
zařizovali i platili atleti sami!
Atletům v prosincovém Melbourne tehdy nepřálo počasí
(pršelo), ale to nemohlo zkazit radost nedvědické atletce. A protože její disk doletěl tehdy dál než jejím soupeřkám, stala se mistryní světa!
Jako děti jsme spolu s bratrancem bývali občas kamarádce
Heleně nablízku. Hela trénovala někdy i na loukách pod černvírskými kaštany, a když jsme ji tam uviděli, běželi jsme za ní. Nosívali jsme jí zpátky atletické nářadí – disk, oštěp či kouli podle
toho, čemu se právě věnovala. Navštívil jsem bývalou atletku a
připomněl jsem jí, co se událo na druhém konci světa právě před
třiceti lety.

Helena Střelcová – 1. místo v disku – univerziáda v Nitře 1967
Foto: archiv Heleny Střelcové

skutečně zmeškala. Pršelo a pršelo, byla jsem nachlazená, měla
jsem kašel.
Helena Střelcová v diskařském kruhu
Foto: archiv Heleny Střelcové
Helena Střelcová sedící první zleva – Berlín
Foto: archiv Heleny Střelcové

Helo, jak vzpomínáš na prosinec 1987?
Letěli jsme velkým letadlem (Boening 747), ale nebylo to
tak jednoduché, jak by si mohl někdo myslet. Už jen zařizování letenek je z pohledu dnešních zvyklostí k neuvěření. K vycestování
se vyjadřoval zaměstnavatel i organizace KSČ, kromě pasu jsem
musela mít tzv. doložku, vízum, devizový příslib. Napínavé bylo
čekání na to, zda bude všechno vyřízeno kladně. Navíc tehdy byla
vážně nemocná moje maminka. Až ve chvíli, kdy letadlo vzlétlo,
jsem si pořádně oddechla, cítila jsem ulehčení po těch týdnech zařizování letu. Nepříjemné bylo, že v letadle bylo hodně nakouřeno
(i to je z pohledu dnešního cestování obtížně představitelné).
Skutečně bylo tak nepříjemné počasí, které atletice nepřálo?
V Austrálii je v prosinci obvykle suché léto bez deště. Prosinec 1987 byl výjimečný, plocha olympijského stadionu (LOH v
roce 1956) byla pod vodou a rozhodčí odkládali začátek závodu.
Navíc ve dnech závodu probíhala stávka zaměstnanců městské
dopravy, bylo obtížné se ke stadionu dostat včas, málem jsem start
16

Helena Střelcová v Praze 1964 první zleva, druhá Dana Zátopková
Foto: archiv Heleny Střelcové

Kam dál v kariéře?
Udělejte první krok za vysněným cílem
Vzpomínáte na to, čím vším jste chtěli být jako malé děti,
jako „náctiletí“? Komu z vás se podařilo dávný sen proměnit ve
skutečnost? Téma profese se chtě nechtě v našem životě objevuje
už od mateřské školy. Jak ale vybrat tu správnou? Kdy uvažovat,
že je na čase brát tyto úvahy zcela vážně? Možná dříve, než si vůbec dokážete představit. Skvělým pomocníkem může být kariérový poradce – odborník, který dobře pracuje s dětmi, dospívajícími
i dospělými napříč profesemi či vzděláváním. Je dostupný úplně
pro každého.

Stát na nejvyšším stupni při vyhlašování vítězek byl silný
zážitek… Hrála se státní hymna?
Byl to skutečně hodně silný zážitek stát na olympijském
stadionu na stupních vítězů, navíc na stupni nejvyšším. Hymna se
ovšem nehrála, při vytahování státní vlajky na stožár jsme naslouchali fanfárám.
Jak dlouho ses atletice věnovala? Kdy a kde jsi začínala?
Začínala jsem v roce 1962, bylo mně 16 let. V budově tišnovského gymnázia jsem si všimla plakátu, na němž byla pozvánka do Kuřimi na mistrovství republiky dorostu v atletice. Jela jsem
se tam podívat a v ten den jsem se rozhodla, že budu sportovat.
Trénovala jsem v TJ ZJŠ Brno, tuto tělovýchovnou jednotu jsem
také na závodech reprezentovala. Jeden čas jsem reprezentovala
TJ Geotest Slatina. Závodů byly desítky. Svůj poslední jsem absolvovala v Oregonu v USA. Toto mistrovství světa seniorů se
uskutečnilo v roce 1989, závodila jsem ve vrhu koulí i diskem, v
obou disciplinách jsem byla čtvrtá.
Na které závody a úspěchy ještě ráda vzpomínáš?
Vzpomínám ráda na svoje vystoupení na dvou československých univerziádách. V roce 1967 v Nitře i v roce 1969 v Plzni
jsem stála na nejvyšším stupínku ve své nejúspěšnější disciplině
disku. Pokaždé jsem vytvořila i rekord univerziády.
Do kterých států ses s atletikou dostala? Byla doba, kdy se
jen tak cestovat nemohlo.
Co si vzpomínám, tak to byla celá řada zemí: Rakousko,
NDR, Itálie, Polsko, NSR, Švýcarsko, Maďarsko, Belgie, Anglie,
Švédsko, Austrálie, USA.
Na co ještě hodně vzpomínáš?
Moc ráda vzpomínám na setkání (a setkávání) s ostatními
sportovci. V Praze v průběhu kvalifikace pro závody v Berlíně v
roce 1964 byli přítomni Dana a Emil Zátopkovi, večer byla s úžasnými olympijskými vítězi beseda. V roce 1989 jsem se v Los Angeles setkala s legendárními diskaři – olympijskými vítězi Olgou
Fikotovou a Al Oertrem. Samozřejmě, že setkání byly v průběhu
mého sportovního života stovky.
Nezbývá než poděkovat sportovkyni za rozhovor a popřát
co možná dobré zdraví.
Vysvětlení některých zkratek:
LOH
letní olympijské hry
TJ ZJŠ
Tělovýchovná jednota Závody Jana Švermy
KSČ
Komunistická strana Československa
NDR
Německá demokratická republika
NSR
Německá spolková republika
Petr Vejrosta s velkou pomocí Jany Krytinářové

Volba povolání
Služby, které pomáhají najít smysl profesního směrování,
již čtvrtým rokem poskytuje Centrum vzdělávání všem (CVV).
Je odborníkem v rámci individuálních i skupinových aktivit a
prezentuje se také na veřejných akcích typu veletrhy pracovních
příležitostí.
„Můžete nás navštívit na čtyřech pobočkách v Jihomoravském kraji (Brno, Hodonín, Boskovice a Znojmo). Lidem v
odlehlých částech regionu se chceme přiblížit pomocí online služeb. Těší nás rostoucí zájem o skupinové programy, například
Re:START pro rodiče na/po rodičovské dovolené. Kariérové poradenství chceme podpořit především na základních, středních a
vyšších odborných školách,“ popsala současnou strategii vedoucí
centra CVV Hana Rozprýmová. Velký krok dopředu v této oblasti
činí právě Jihomoravský kraj. Jako jediný v ČR zajišťuje dostupnost kariérového poradenství v takovém rozsahu.
„Dlouhodobě pracujeme s jednotlivci a jsme navázáni i na
další instituce. Spolupracujeme s odborníky v oblasti kariéry i se
školami. Poskytujeme maximálně až 10 konzultací, zpravidla ale
zájemci využijí v průměru dvě až tři,“ upřesnila Martina Milotová, kariérová poradkyně, která má na starosti pobočku v Brně a v
Boskovicích.
Konzultace probíhají zdarma v diskrétním prostředí. Jen za
loňský rok jich poradci CVV absolvovali více než 500. „Na pohovor jsem šla s daleko větším sebevědomím. Cítila jsem se příjemně a sebejistě a hlavně jsem věděla, že to je práce, kterou skutečně
hledám,“ prozradila Martina, absolventka vysoké školy. Služeb
CVV využila v době, kdy hledala pracovní uplatnění. Během několika setkání odcházela s jasnou vizí, co chce v životě skutečně
dělat. Zjistěte více informací o kariérovém poradenství na www.
vzdelavanivsem.cz, nebo se rovnou objednejte na konzultaci:
Martina Milotová
Kariérová poradkyně - Brno, Boskovice
milotova@vzdelavanivsem.cz
+420 702 157 701
Miluše Těthalová
Kariérová poradkyně - Hodonín
hodonin@vzdelavanivsem.cz
+420 702 165 343
Radka Kučerová
Kariérová poradkyně – Znojmo
znojmo@vzdelavanivsem.cz
+420 727 969 592
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Z Nedvědice až mezi elitu
Nestává se často, že bychom se v Nedvědici mohli pyšnit
spojením s některým z reprezentantů. V SK Pernštejn Nedvědice
se můžeme nyní hrdě hlásit ke dvojici talentovaných fotbalistů,
kteří do těchto kruhů pozvolna nakukují. Jsou jimi Jan Chytrý a
Veronika Janečková. Tito dva mají mnoho společného. Oba pocházejí z Rožné, kde zaznamenali svoje první fotbalové krůčky.
Roku 2010 se poprvé objevili v dresu Nedvědice, roku 2017 jej
vyměnili. Krátce po přestupu se setkali i s dresem nejhezčím, reprezentačním.
Jsou to dva talentovaní, pracovití, pokorní mladí lidé. Oba
přátelští, fajn parťáci jak pro spoluhráče, tak pro trenéry.
Honzu, jakožto brilantního technika a vlastně všeobecně
talentovaného hráče, si vyhlédla ligová Vysočina Jihlava. Nešlo o
jednoduché rozhodnutí přijmout tuto nabídku. Kompletně překopat svůj život, změnit školu, kamarády, ve třinácti letech opustit
domov a odejít na internát do akademie. Tento přesun nebyl úplně
snadný, ale Honza si, dle vlastních slov, začíná zvykat. Brzy si
našel kamarády, trochu bojuje s matematikou a němčinou. Má ale
podporu svého třídního učitele a hlavně rodičů, i tyto drobné potíže jistě zvládne.
Fotbalově se začal Honza (ročník 2004) ihned po červnovém přestupu prosazovat. Již v srpnu byl vybrán za Jihlavskou
akademii mezi osm nejlepších v republice a byl zařazen do unikátního projektu, kde bude sledován a monitorován reprezentačními

Veronika má změnu
pozvolnější.
Prozatím zůstává na základní
škole v Dolní
Rožínce,
na
tréninky
ale
Jan Chytrý při tréninku zakončení pod
musí dojíždět.
dohledem Vladimíra Daridy
Přechod
do
Foto: www.fotbal.cz
Brna plánuje po
ukončení ZŠ.
Pokusí se dostat
na sportovní gymnázium, kde by jí bylo umožněno vzdělávat se a
zároveň trénovat tolik milovaný fotbal. Nedvědický tým ji občas
chybí, na druhou stranu si i ona našla spoustu kamarádek a v heršpickém týmu se jí líbí.
Očima Miroslava Jedličky
Oba zmíněné nejlépe zná Miroslav Jedlička, který jako vedoucí mužstva a krátce i trenér vedl Honzu a Veroniku při jejich
působení v Nedvědici.
Tedy, pane Jedličko, jednou větou o obou:
„Verča je urostlá, sportovně nadaná hráčka s vynikající
levačkou, citem, zápalem a láskou pro fotbal“.
„Honzík - neskutečný fotbalový talent, podpořený jeho
vůlí a cílevědomostí v tréninkovém procesu“.
V Nedvědici běhá spousta dalších talentů. Podpořeno
obětavou prací všech, kdo se podílí na chodu klubu, se stal SK
Pernštejn Nedvědice pravidelným dodavatelem hráčů pro okresní
a krajské fotbalové výběry. Verča a Honza už překročili hranice
okresů a krajů a vydali se do světa velkého fotbalu. My v Nedvědici je budeme dále sledovat s přáním dalších úspěchů a budeme
též pracovat na výchově a rozvoji nových talentovaných hráčů.
Radomír Hájek

Veronika Janečková v reprezentačním dresu č. 21
Foto: www.fotbal.cz
trenéry a fotbalovými odborníky jak po stránce fotbalové, tak ve
škole či v soukromí. Měl možnost si zatrénovat se současnými a
bývalými reprezentanty, jako je třeba Antonín Barák (st. i ml.),
Jan Kliment, Marek Suchý nebo třeba ikona naší reprezentace
Karel Poborský. Zatímco současné reprezentanty znal, v případě
Poborského se až později dozvěděl, s kým vlastně měl tu čest.
Jeho garantem se stala opora Herty Berlín a české reprezentace
Vladimír Darida.
Veronika (ročník 2003) začala i letošní sezonu v dresu
Nedvědice, po prázdninách se ale dohodla na přestupu do dívčího
ligového družstva Lokomotivy Brno. Dle vlastních slov je fotbal
s holkami o něco jednodušší, méně důrazný. Zato však rychlejší.
V týmu jsou větší výkonnostní rozdíly než u kluků. Stejně jako
Honza se takřka ihned prosadila do základní sestavy. Při účasti na
turnaji v Praze se dozvěděla, že byla nominována do reprezentace
ČR U15, a to už necelý měsíc po přestupu. Svoji premiéru v
reprezentačním dresu proti Slovensku hodnotí pozitivně. Pochvalu
dostala i od trenéra s doporučeními pro další zlepšení.
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POZVÁNKA NA 4. CHARITATIVNÍ PLES
Rádi bychom Vás jménem Nadačního fondu VRBA srdečně pozvali na 4. CHARITATIVNÍ PLES, který se uskuteční v sobotu 3. 2. 2018 v 19:30 v sále sokolovny v Nedvědici.
Výtěžek z letošního programu a sponzorských darů bude
poskytnut Nadačnímu fondu VRBA, který pomáhá ovdovělým
rodinám s dětmi vrátit se zpátky do života. Posláním nadačního
fondu je psychická i praktická podpora ovdovělým rodinám, zaměřená především na dlouhodobé zlepšování jejich psychické a
fyzické kondice.
(Více informací najdete na webových stránkách www.nadacnifondvrba.cz.)
A na co se můžete letos během slavnostního večera těšit?
K tanci a poslechu zahraje opět skvělý Broadway Band Brno se
sólisty Městského divadla Brno a bude možné zhlédnout i ukázky profesionálních tanečníků. Hlavním hostem plesu bude známá
zpěvačka a herečka Daniela Šinkorová.
Předprodej vstupenek v Cukrárně Milena. Přijďte zažít atmosféru slavnostního večera a vyzkoušet si hřejivý pocit z pomoci
druhým.
Kristýna Čermáková

SK Pernštejn Nedvědice – kopaná

Konečné tabulky jednotlivých družstev
podzimní část soutěžního ročníku 2017/2018
dorost – krajský přebor

muži – I.B třída, sk.B
utkání

výhry

remízy

prohry

skóre

body

(Prav)

remízy

prohry

skóre

body

1.

FC Rapotice

13

9

2

2

49 : 21

29

+ 5

1.

Fotbalová škola Třebíč

10

9

0

1

62 : 9

27

+ 15

2.

TJ Jiskra Měřín

13

8

1

4

32 : 15

25

+ 4

2.

SK Pernštejn Nedvědice

10

7

2

1

35 : 21

23

+ 5

3.

TJ Ježek Rantířov

13

7

3

3

39 : 19

24

+ 3

3.

SK Huhtamaki Okříšky/TJ
Sokol Stařeč

10

7

0

3

36 : 18

21

+ 3

4.

TJ Velký Beranov 1975

13

7

2

4

39 : 20

23

+ 2

5.

FC Spartak Velká Bíteš B

13

6

4

3

25 : 19

22

- 2

4.

TJ Sokol Rozsochatec/SK
Tatran Ždírec

10

6

1

3

42 : 23

19

+ 1

6.

SK Buwol Metal Luka nad
Jihlavou

5.

TJ Slavoj Třešť

10

5

2

3

27 : 21

17

+ 5
+ 1

klub

13

7

1

5

26 : 23

22

+ 4

klub

utkání

výhry

(Prav)

7.

FK TJ Radešínská Svratka

13

6

3

4

32 : 27

21

+ 21

6.

SFK Vrchovina Nové Město
n. M.

10

5

1

4

20 : 27

16

8.

SK Pernštejn Nedvědice

13

5

1

7

18 : 33

16

- 2

7.

SK Buwol Metal Luka n. J.

10

3

1

6

21 : 24

10

- 5

9.

FC Bohdalov

13

3

6

4

16 : 17

15

- 6

8.

TJ Sokol Bedřichov

10

3

1

6

22 : 26

10

- 5

10.

TJ Hartvíkovice

13

4

1

8

24 : 33

13

- 8

9.

Slavoj TKZ Polná

10

2

2

6

21 : 34

8

-

4

11.

1. SK Rokytnice nad Rokytnou

13

4

1

8

21 : 42

13

- 11

10.

TJ Tis/FK Bohemia Světlá n. S.

10

2

0

8

22 : 58

6

-

9

10

1

0

9

10 : 57

3

- 12

12.

Slavoj TKZ Polná B

13

3

3

7

20 : 38

12

- 6

11.

SK Přibyslav

13.

TJ Sokol Stařeč

13

3

2

8

14 : 31

11

- 10

12.

SK Telč

14.

FK Železárny Štěpánov

13

2

4

7

18 : 35

10

- 11

hrající trenér: Michal Havlíček

trenér: Pavel Procházka

ved. družstva: Petr Pokorný, Jiří Fabián

ved. družstva: František Mareš

mladší žáci – krajský přebor
klub

odhlásil se ze soutěže

utkání

výhry

starší žáci – krajský přebor - skupina o udržení

remízy

prohry

skóre

body

(Prav)

remízy

prohry

skóre

body

1.

FK Pelhřimov

11

9

1

1

43 : 14

28

+ 13

1.

FC Žďas Žďár nad Sázavou

11

11

0

0

54 : 7

33

+ 15

2.

SFK Vrchovina Nové Město n/M.

11

9

0

2

47 : 17

27

+ 9

2.

SFK Vrchovina Nové Město n/M.

11

9

0

2

55 : 20

27

+ 9

klub

utkání

výhry

(Prav)

3.

FC Žďas Žďár nad Sázavou

11

8

2

1

78 : 20

26

+ 8

3.

HFK Třebíč

11

9

0

2

49 : 18

27

+ 9

4.

AFC Humpolec

11

7

1

3

33 : 19

22

+ 4

4.

FC Chotěboř

11

8

1

2

43 : 16

25

+ 10
+ 3

5.

Slavoj TKZ Polná

11

6

2

3

34 : 27

20

+ 2

5.

TJ Sokol Bedřichov

11

6

0

5

32 : 24

18

6.

HFK Třebíč

11

5

0

6

30 : 38

15

- 3

6.

SK Pernštejn Nedvědice

11

5

1

5

22 : 34

16

+ 1

7.

TJ Sokol Bedřichov

11

4

1

6

17 : 43

13

- 2

7.

AFC Humpolec

11

4

2

5

37 : 31

14

- 4

8.

FC Velké Meziříčí

11

3

2

6

23 : 42

11

- 7

8.

FC Velké Meziříčí

11

3

3

5

26 : 25

12

- 6

9.

FK Bohemia Světlá n. Sázavou

11

3

1

7

25 : 38

10

- 5

9.

SK Bystřice n. P.

11

3

2

6

25 : 32

11

- 4

10.

SK Bystřice n. P.

11

3

0

8

20 : 38

9

- 6

10.

FK Pelhřimov

11

2

1

8

20 : 32

7

- 8

11.

FC Chotěboř

11

2

1

8

18 : 51

7

- 8

11.

Slavoj TKZ Polná

11

1

0

10

13 : 51

3

- 15

12.

SK Pernštejn Nedvědice

11

1

1

9

11 : 33

4

- 11

12.

FK Bohemia Světlá n. Sázavou

11

0

0

11

13 : 99

0

- 15

trenér: Radek Šikola 		

ved. družstva: František Mareš

starší přípravka – krajský přebor
klub

utkání

výhry

trenér: Milan Neugebauer

ved. družstva: Pavel Vejrosta

mladší přípravka – krajský přebor

remízy

prohry

skóre

body

(Prav)

remízy

prohry

skóre

body

1.

Fotbalová škola Třebíč

26

19

2

5

378:185

59

+ 29

1.

Fotbalová škola Třebíč

klub

utkání
26

výhry
20

1

5

237: 91

60

(Prav)
+ 30

2.

FC Velké Meziříčí

26

19

1

6

337:149

58

+ 28

2.

HFK Třebíč

26

18

3

5

162: 88

57

+ 21

3.

SK Bystřice n. P.

26

18

2

6

311:193

56

+ 32

3.

AFC Humpolec

22

17

2

3

179: 59

53

+ 23

4.

FC Žďas Žďár nad Sázavou

22

18

1

3

356:106

55

+ 31

4.

FC Žďas Žďár nad Sázavou

22

17

0

5

182: 89

51

+ 27

5.

Slavoj TKZ Polná

26

17

1

8

279:214

52

+ 28

5.

FKM Vysočina Jihlava

21

14

1

6

185: 72

43

+ 25

6.

FKM Vysočina Jihlava

22

12

1

9

198:176

37

+ 19

6.

Slavoj TKZ Polná

26

12

2

12

164:144

38

+ 14

7.

FC Chotěboř

26

11

2

13

208:252

35

+ 17

7.

FC Velké Meziříčí

25

12

2

11

144:139

38

+ 8

8.

FC Spartak Velká Bíteš

26

11

0

15

145:230

33

+ 9

8.

FK Pelhřimov

26

11

4

11

153: 92

37

+ 13

9.

FC Slovan Havlíčkův Brod

26

9

2

15

211:282

29

- 1

9.

SK Pernštejn Nedvědice/
SK Ujčov

26

9

3

14

110:162

30

0
- 1

10.

HFK Třebíč

26

8

1

17

130:274

25

- 11

10.

FC Slovan Havlíčkův Brod

26

9

2

15

131:238

29

11.

SK Pernštejn Nedvědice/
FK Železárny Štěpánov

26

8

1

17

182:333

25

- 5

11.

SFK Vrchovina Nové Město n. M.

26

8

3

15

106:171

27

+ 9

12.

FK Pelhřimov

26

7

3

16

191:258

24

0

12.

FC Chotěboř

26

6

3

17

146:257

21

- 3

13.

SFK Vrchovina Nové Město n. M.

26

5

1

20

168:321

16

- 2

13.

FC Spartak Velká Bíteš

26

5

1

20

56: 167

16

- 8

14.

AFC Humpolec

22

3

4

15

152:273

13

- 18

14.

SK Bystřice nad Pernštejnem

26

2

3

21

44:230

9

- 15

trenéři: Radomír Hájek, Jaromír Kocourek

trenéři: Milan Neugebauer, Michal Havlíček, Zdeněk Prudký
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SK PERNŠTEJN NEDVĚDICE - KOPANÁ

Dorost 28. 10. 2017
stojí zleva: Pavel Procházka, Dalibor Kolbábek, Pavel Pokorný, David Houdek, Jan Pachlopník, Matěj Pachlopník, Radek Švestka, Zdeněk Bednář,
Dan Havlík, Martin Pachlopník a Jiří Fabián
dole zleva: Martin Vašíček, Jan Sytař, Petr Sýkora, Vojtěch Haviger, Lukáš Dvořáček, Pavel Vejrosta a Petr Sytař
chybí: Jiří Tomášek, Pavel Baksa, Jakub a Filip Ťápalovi
Foto: Pavel Vejrosta

Starší žáci dne 28. 10. 2017
stojí zleva: Jan Chytrý (dnes již hráč FC Vysočina Jihlava), Lukáš Merta, Tomáš Kolbábek, Pavel Humpola, Ladislav Jambor, Petr Vejrosta, Marek
Štětina, Matěj Loukota, Jiři Litoborský a Radim Šikula
dole zleva: Jan Bracek, Filip Horníček, Vít Kubík, Vojtěch Jedlička, Šimon Kroupa, Radek Pokorný a Petr Kubík
Foto: Pavel Vejrosta
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