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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
tentokrát po delší odmlce vychází 2. letošní vydání naší Hvězdičky.
Důvodem byla mimo jiné i naše účast v soutěži Vesnice roku 2011. Samotná
příprava přihlášky našeho městyse i všech vyžadovaných dokumentů si
vyžádala určitý čas. Prohlídka hodnotící komise i sdělení výsledků soutěže
posunuly závěr krajského kola na okraj prázdnin. Naděje vložené do soutěže
se však rozplynuly v okamžiku vyhlášení verdiktu komise. Slavnostní vyhlášení
se uskutečnilo ve vítězné vesnici Olomouckého kraje 2011, v obci Skalička.
My jsme obdrželi pouze ocenění za budování občanské vybavenosti. Už
samotný fakt, že náš městys zvítězil v roce 2000, nám pro další vítězství
nedává příznivé šance. Z pohledu srovnání mezi současným vítězem a námi
je pro nás jistým poučením, že o všech společenských, sportovních
a spolkových akcích by měla být vždy pořízena fotodokumentace. Zkrátka
je důležité umět prodat vše, co se v městyse děje, a že byly naše činnosti
mnohem pestřejší a častější, o tom není sporu. Účast v soutěži není povinná,
ale umístěním v soutěži a už vlastní účastí je možno získat vyšší bodové
ohodnocení při přidělování dalších dotací z Programu obnovy venkova
Olomouckého kraje i Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Takže snažme se
dál a hlavně dokumentujme vše, co se děje v našem městyse, a neváhejme
to prezentovat navenek. Je to od nás očekávané, požadované a kladně
hodnocené.
Po schválení rozpočtu na dubnovém zasedání Zastupitelstva městyse
Nezamyslice byly průběžně plněny úkoly z jeho skladby. V průběhu prázdnin
byl realizován “Solární ohřev teplé vody v Masarykově základní škole”.
Ačkoliv bylo zařízení již namontováno a uvedeno do provozu, nebyla dosud
uhrazena dotace z Operačního programu životního prostředí. Teprve po jejím
přijetí uhradí náš městys finanční podíl nákladů.
Úspěšně se také od 1. srpna 2011 rozjela stavba obtížně připravované
cyklostezky na opuštěném drážním tělese železniční trati Nezamyslice –
Morkovice. Sdružené obce Dřevnovice, Tištín, Koválovice – Osíčany,
Uhřice, Prasklice, Nezamyslice a Morkovice schválily a podepsaly smlouvu
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o sdružení finančních prostředků. Současný stav realizace je takový, že
dodavatel již po celé trase chemicky i mechanicky vyhubil náletové dřeviny
a zeleň. Téměř po celé trase je porovnán štěrkový podklad a na části od
Morkovic je navezena vrstva z recyklátu. Cílem je ještě v září zahájit kladení
živičných vrstev. Podle dodavatelské smlouvy musí být stavba ukončena do
30. 11. 2011. Dosud čekáme odpověď na druhou společnou žádost
zúčastněných obcí o příspěvek od Olomouckého kraje. Na první žádost
o podporu z titulu významných projektů se kraj vyjádřil negativně. Stejně
jako na žádosti o podporu z programu obnovy venkova na budování
chodníku za sokolovnou a na ulici Vyškovská. Chodník na Vyškovské má
projekt vypracovaný. V současné době se na něj vyřizuje poměrně
administrativně složité stavební povolení. Máme v úmyslu jej do zimy
vybudovat.
Jedinou přiznanou dotací byl příspěvek na vybavení jednotek
dobrovolných hasičů, kteří obdrželi 19 tis. Kč, přičemž stejnou částku musí
spolufinancovat městys.
Dosud nám není známo, zda nám bude vyhověno v žádosti o dotaci
podané na Operační program životního prostředí. Tu jsme podali v měsíci
srpnu s cílem získat finanční příspěvek ve výši cca 10 mil. Kč na vybudování
tolik potřebného protipovodňového opatření. Na jeho realizaci je závislé
budování dalšího obytného souboru, jehož studie je již před dokončením,
stejně tak i zastavovací studie části ulice Vyškovská od Mořic, u níž je nutné
ještě provést měření vlivu hluku.
S cílem upravení dopravních poměrů a obnovy dopravního značení byl
vypracován pasport dopravního značení a návrh nového. Bohužel ten dosud
leží na dopravním úřadě Městského úřadu Prostějov, který má vydat potřebné
rozhodnutí, které umožní jeho postupnou realizaci.
Do začátku školního roku jsme přebudovali sociální zařízení bývalé MŠ,
které neodpovídalo potřebám provozu ZUŠ. Prozatím nedošlo v této budově
k úpravě prostor pro knihovnu. Postupná rekonstrukce této budovy je závislá
také na jednání s Agrodružstvem Tištín, které má v úmyslu vybudovat novou
kuchyni v lihovaru Tištín a opustit tento objekt v Nezamyslicích.
V průběhu uplynulé doby byl vystavěn nový komplex hracích prvků
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pro děti u hřiště. Na jeho provoz si stále stěžují rodiče i kolemjdoucí, a to
z důvodu neukázněnosti starších dětí, pro něž není toto zařízení určeno. Řešili
jsme i možnost oplocení, ale domníváme se, že oplocení by muselo být značně
velké. Zabralo by i potřebné okolní komunikace pro pěší a výsledkem bude,
že uvnitř budou opět neukázněné děti. Uvědomujeme si, že časy se mění, ale
vzpomínáme si na mládí, kdy při výchově dětí působili všichni přítomní dospělí.
Účinné řešení budeme hledat na zastupitelstvu i ve věci požívání
alkoholických nápojů na veřejnosti, které se stalo denním jevem u prodejny
potravin.
Chci odpovědět na otázku, zda bude letos provedena oprava jezu na
Hané. Předávám informaci od Povodí Moravy a.s., že termín oprav se
posunul až na měsíc říjen 2011.
Ve třech dnech, a to 26.9., 4.10. a 12.10. 2011, Vás bude mimo ulici
Komenského obtěžovat přerušení dodávky elektrické energie z důvodu
prováděné výměny stávajícího vedení vysokého napětí z Dřevnovic přes
Nezamyslice do Němčic kolem toku Hané.
V současné době připravujeme menší projekt k dořešení, opravení
a úpravě zeleně s cílem zajistit finanční příspěvek z fondů. O další možnost
získat finance se snažíme také na další preferované účely, ale v současné
době těchto možností ubývá. Každopádně je třeba se připravovat pro
případné možnosti dotací a naše potřeby. Je nutno dokončit rekonstrukci
základní školy, přestavět hasičskou zbrojnici, naplnit projekt sportovního
areálu a zajistit provozně technické vybavení a zázemí městyse.
Na závěr bych chtěl vzpomenout, že jsme se přiblížili ke státnímu svátku
sv. Václava a u nás jsme si už zvykli toto období jmenovat Svatováclavskými
slavnostmi. Dovoluji si Vás všechny pozvat na jejich 11. ročník. Plně doufám,
že si každý z Vás v jejich letošním programu najde něco příjemného
a zajímavého.
Přeji Vám pěkné prožití našich hodů i celého podzimu, který je již za
dveřmi.
Jiří Doubrava, starosta

4

Usnesení zastupitelstva mìstyse

ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE NEZAMYSLICE
konaného dne 15. 9. 2011 od 19:00 hod. v SRC Nezamyslice
I. SCHVALUJE
1. Složení a volbu návrhové komise, volbu ověřovatelů zápisu
a zapisovatele
2. Program jednání
3. Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni
z důvodu nové elektropřípojky na pozemku p.č. 932/12 č. E.ON
: 6609-036/001/2011-PV-AD.
4. Prodej pozemku p.č. 1172/2 – v k.ú. Nezamyslice nad Hanou
panu Pavlu Horákovi, Trávníky 421, Nezamyslice za 60 Kč/m2.
5. OZV 1/2011 o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a
psychotropních látek na veřejném prostranství
II. BERE NA VĚDOMÍ
1. Informace starosty a zprávu starosty za uplynulé období
2. Zprávu o kontrole úkolů vyplývajících z minulého usnesení.
III. UKLÁDÁ starostovi:
1. Podpis smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni
2. Zajistit opravu madel na starých houpacích kládách
3. Zajistit předělání plotu u MŠ

Domov Na Zámku, p.o. Nezamyslice

„Na Zámku“ se nezahálelo ani o prázdninách.
V měsíci červenci jsme uspořádali lamaterapii pro Olomoucký kraj.
Akce měla velký ohlas, a proto budeme mít tu čest přivítat v Domově „Na

5

Zámku“ delegaci zástupců ze třinácti států Evropy, kteří se v rámci
mezinárodní konference u nás zúčastní lamaterapie. Věhlas lamaterapie se
šíří až za oceán, a proto další mezinárodní návštěvou, která má zájem o
lamaterapii budou zástupci z Kentucky v USA.
Nedílnou součástí léta byla práce na zahradě, která souvisela
s pěstováním zeleniny a jiných plodin. Velkou měrou jsme se také věnovali
lamaterapii
a zooterapii. Společně s uživateli jsme připravovali
výrobky na Svatováclavský jarmark, který má již nepochybně svoji tradici
a doplňuje tak širokou nabídku Svatováclavských slavností městyse
Nezamyslice.
Na závěr patří všem velká pochvala, že se společně zapojili a i nadále
zapojují do všech aktivit v Domově.
Tým Domova „Na Zámku“

VÁS SRDEÈNÌ ZVE
NA TRADIÈNÍ
SVATOVÁCLAVSKÝ JARMARK
PØED BUDOVOU ZÁMKU
25. 9. 2011
OD 9,00 DO 16,00 HOD.

NA HODOVOU PROHLÍDKU
ZOOTERAPIE,
UKÁZKY LAMATERAPIE
V AREÁLU ZAHRADY DOMOVA
25. 9. 2011
OD 9,00 DO 15,00 HOD.

Škola v pøírodì

Pití se svačinkou v batůžku, kufr plný potřebného oblečení pro pobyt
v divoké a vysoce nebezpečné přírodě, odhodlané výrazy všech přítomných,
dospělých i dětí, jasně signalizující větu „Určitě to přežijeme!“ a občasná
kapička u oka, způsobená však jistě náhlým vlétnutím hmyzího
kamaráda…tak nějak to všechno začalo. Vyrážíme na školu v přírodě!
Tentokráte do Velkých Karlovic.
Cesta jde hladce, malou přestávku využíváme k nabrání vzduchu do
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plic, nějakou tu papču a realizaci nejnutnějších potřeb. Po dvou hodinách
jsme na místě. Krásná horská chata Kyčerka, kolem samé lesy a louky
a usměvavý pan vedoucí. Pokojíky útulné a jedna z nejdůležitějších věcí,
strava, skvělá! Podtrženo a sečteno, nic nám nebrání v tom pořádně si tu
letošní školu v přírodě užít. Procházky lesem, návštěva Karlovického muzea
a překrásného dřevěného kostela, vědomostní i sportovní soutěže, diskotéka,
stezka odvahy a taky troška toho učení. Uteklo to až příliš rychle, ale bylo to
moc fajn. Bohužel jsme se neobešli bez marodů, některé z nich jsme museli
poslat i domů, ale to už ke škole v přírodě zkrátka někdy patří. Cca 60 dětí
z prvního, druhého a čtvrtého ročníku si užilo týden v krásné přírodě a už
teď se jistě těší na ten příští. Děkuji paní učitelce Oralové za skvělé zvládnutí
funkce vedoucí a taktéž paní zástupkyni Ječmínkové a paní vychovatelce
Dostálíkové. Věřte, že si mé díky právem zaslouží. Velké díky patří také
laskavým sponzorům školy v přírodě z řad rodičů.
Fotky z letošní školy v přírodě na www.zsnezamyslice.cz
Dáša Halašová, učitelka 1.B
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Akademie na druhou

Po tříleté odmlce způsobené opravou sokolovny se opět konala školní
akademie.
Menší děti jsou naučené již ze školky vystupovat několikrát v roce na
besídkách. Proto není tak velký problém s jejich zapojením do příprav. Děti
z vyššího stupně je trochu obtížnější motivovat, letos se však zapojil snad
každý. A bylo to vidět! Pravidelné nácviky ve třídách, domluva čísla, přechody
do SRC, znova zkoušky. Na tom všem stojí budoucí úspěch akademie.
Nutno dodat, že úspěch se konal! Při vstupu do SRC vítali žáci vyšších
tříd návštěvníky, každá žena byla obdarována kytičkou z papíru, ušitým
srdíčkem, batikovaným prostíráním či spoustou jiných dárků. Děti pod
vedením učitelů nenechaly nic náhodě a pečlivě se připravily. Sál se během
chvilky zaplnil do posledního místa a mohlo se začít. Moderátorská dvojice
první poloviny akademie Ondra Beneš a Nikolka Dostálíková byla
bezprostřední, pohotová a přirozená. Kdo ví, třeba se nám rodí nová
moderátorská dvojice Superstar. Jednotlivé vstupy tříd byly hravé, plné
písniček, humoru, pohybu a zpěvu.
Po krátké přestávce následoval druhý stupeň. Libor Cesar a Lenka
Hošková moderovali druhou polovinu programu, který byl laděn do mládeží
oblíbeného Comebacku. Nelze nevyzvednout výborný výkon sedmáků při
hledání Cimrmanovy třídní knihy, přes tanec, který s ladností předvedly
děvčata osmé a šesté třídy, ekologickou pohádku, pásmo veršů. Na závěr
nám zazněla symbolická písnička deváťáků „Nesnáším loučení“.
Poděkováním maminkám velikou kytkou se uzavřelo krásné odpoledne.Velký
dík patří dětem za jejich vynalézavost a snahu a učitelskému sboru, který
usměrnil nápady dětí tak, aby tato akademie vznikla.
¨
Týden se sešel s týdnem, páteční odpoledne. Plný sál, který místy ani
nedýchal, smál se, plakal a tleskal. Hned mi bylo jasné, proč byla školní
akademie na takové úrovni! Školkové děti jsou živnou půdou pro talenty,
a když se jim dá příležitost v různých kroužcích, kterých je už ve školce
spousta, není se čemu divit. Další pár moderátorů Tomášek Pleva a Zdenička
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Gregorová prováděl pásmem „S pohádkou po celý rok“. Propracovaný
nápad prolínal mezi sebou různé pohádky, básničky, písničky a říkadla. Na
závěr zklidnili celou atmosféru Indiáni se svým bratrstvím, pomocí jeden
druhému.
Výjimečnost besídky byla jistě umocněna krásnými prostorami SRC,
ale velký podíl mají i nádherné kostýmy, které ve většině případů ve volném
čase, podle návrhů paní učitelky Hany Gregorové, ušila Jitka Květoňová.
Písničky a básničky, na závěr mávající dětské ručky a potlesk nadšených
a pyšných rodičů.To vše je výsledek šikovných dětí a mravenčí práce učitelek
nezamyslické mateřské školky.
¨
Do třetice opravdu všeho dobrého
Závěrečný koncert ZUŠ, místo konání: SRC. Velice dobrá volba místa,
protože malý sál klubu městyse kapacitně již dlouho nestačil. Je to tím, že
nadaných a talentovaných dětí, které u nás navštěvují „zušku“, je hodně. To
také dokázaly svým vystoupením, ať už hrou na různé hudební nástroje,
zpěvem nebo dramatickým uměním. Nutno podotknout, že bylo celé
odpoledne o zábavu postaráno a kdo nepřišel, udělal velkou chybu.
Dokonce se po skončení koncertu mnohým nechtělo ani odejít a šeptalo
se JEŠTĚ PŘÍDAVEK.
Bohuslava Novotná
Mikroregionem Mìmèicko na kole

Na 10. 9. 2011 jsme se celá rodina těšili, protože rádi jezdíme na kolech
a právě tuto sobotu pořádal mikroregion vyjížďku – Mikroregionem na
kolech. Letos již 4. ročník se vydařil. Počasí nám přálo. Ve všech 16 obcích
mikroregionu na nás čekali usměvaví pořadatelé s razítky a občerstvením.
Letošní ročník končil v Koválovicích a musím říct, že program byl opravdu
bohatý. Představila se nám různá uskupení mažoretek z Ivanovic na Hané,
country tanečnice, místní skupina mladých žongléřů, hrála hudba. Ráda bych
touto cestou poděkovala všem organizátorům. Tak jako každý rok si dali
velkou práci, aby akce proběhla co nejlépe a všichni účastníci měli hezkou
vzpomínku. O tom, že se akce líbí, svědčí i neustále stoupající počet účastníků
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– letos necelé čtyři stovky – a také počet těch, kteří ujeli celou trasu – letos
něco přes 250. A také přibývá počet těch, kteří přijeli zpoza hranic
mikroregionu.
Pavlíková
Tip na výlet

Dne 8. 10. 2011 proběhne 35. ročník pochodu Slováckým vinohradem
z Rohatce do Mutěnic. Tato akce je hojně navštěvována turisty všeho věku.
Smyslem pochodu je spojit turistiku krásnou podzimní přírodou s návštěvou
vinných sklípků, neboť trasy pochodu vedou „Pod Dubňansků horů“ –
soubor vinných sklípků, v nichž vám místní vinaři nabídnou své produkty
(víno, burčák, domácí kuchyni aj.). Můžete si vybrat ze tří tras – 9, 17,
25 km, startovné je 20 Kč. Všechny trasy končí v Mutěnicích u vinných
sklípků. Bližší informace naleznete na internetu. Pokud se nám podaří sehnat
autobus, chtěla by kulturní komise při městysi Nezamyslice uspořádat na
tuto akci zájezd. Máte-li zájem zúčastnit se, sledujte hlášení rozhlasu,
plakátovací plochy a stránky městyse.
Pavlíková
Pozvánka pro ženy a dívky

Pro všechny ženy a dívky, které se chtějí dne 24. září 2011 od
16:00 hod. aktivně zúčastnit fotbalového utkání vdaných žen proti
svobodným: trénink je v pondělí 19. 9. a ve středu 21. 9. od 18:00
hod. na fotbalovém hřišti. Řekněte svým kamarádkám a přijďte i vy,
které jste na tréninku ještě nebyly.
Miniorionky

Kronika - kronikáø - kronikáøi

Když jsem před čtrnácti lety kývnul na návrh tehdejší tajemnice obecního
úřadu paní Gazdové, abych se ujal psaní obecní kroniky, netušil jsem, jak
těžké břemeno nakládám na svá bedra.Brzy jsem zjistil, že není na co navázat
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a v čem pokračovat, protože žádná „pamětní kniha“, ačkoliv už víc jak dvě
staletí její psaní bylo zákonem obecním radám nařízeno, se nedochovala.
Máme důkazy o tom, že rodové pamětní knihy byly několika písmáky psány
a archivní záznamy prozradily dokonce i jména zastupitelstvem jmenovaných
kronikářů - Antonín Málek, Jan Rozehnal, Stanislav Káňa, Jan Chromek,.
Kroniky se však nedochovaly. Jediná kniha se dochovala, a to svědomitě
sepsaná historie obce paní učitelkou Františkou Novotnou z č. p. 2. Poslední
stránka je datována 30. dubnem 1945, dnem osvobození naší obce. Paní
učitelka ukončila svou práci v r. 1974.
Já dostal novou ručně vázanou knihu a těšil se, jak její čisté stránky po
letech práce zaplním drobným písmem zapsanými denními událostmi obce,
a tak vytvořím skutečnou kroniku. Potíže stáří však byly rychlejší. Zradil
zrak a brzy nato i pravá paže. Po popsání tří stovek stran, doplněných 150
perokresbami, zachycujícími významné objekty a historické památky obce
bylo třeba odložit, zavřít milovanou knihu a předat ji do rukou toho, kdo
bude zaznamenávat další události, a tak pro budoucí pokolení zachytí současný
vývoj našeho městečka.
Zastupitelstvo vyjádřilo souhlas s návrhem, aby vedení kroniky bylo
svěřeno paní Bohuslavě Novotné z č. p. 2.
kronikář- ota-

Základní umìlecká škola

…a máme tu opět začátek nového školního roku. Za sebou jsme nechali
školní rok, který byl plný hudebních vystoupení, ať už povedených, nebo
méně povedených, plný učení, cvičení, ale občas i „trápení“. Žáci naší
pobočky se v Nezamyslicích rozloučili s loňským školním rokem na
Závěrečném koncertě v kulturním sále SRC, kde měli „premiéru“ i naši
hudební začátečníčci – děti z MŠ, navštěvující hudební přípravný ročník.
Možnost ukázat co vyrobili, měli i děti z přípravného výtvarného oboru, a to
na nádherné výstavě v prostorách ZUŠ v Němčicích nad Hanou. Malí herci
z přípravného literárně-dramatického oboru se nám pak předvedli na společné
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besídce, kterou pořádala mateřská škola. Poslední tečkou za loňským školním
rokem pak byla Zahradní slavnost v Němčicích nad Hanou. Bylo to velice
příjemné hudební odpoledne, na kterém vystoupili žáci z poboček ZUŠ
Němčice nad Hanou. Z dětí byla cítit radost z blížících se prázdnin, trému
z vystoupení jakoby ani neznali, jen si užívali ten pocit posledního vystoupení
v minulé školním roce.
O prázdninách se spousta našich žáčků zúčastnilo hudebního tábora
pořádaného naší školou, odkud si přivezli spoustu hudebních i nehudebních
zážitků.
Teď už jsou ale prázdniny za námi a my máme, spolu s našimi nadanými
žáky, před sebou opět spoustu práce, cvičení, učení, společných vystoupení
a doufám, že snad co nejméně trápení. Těšíme se, že vám brzy budeme
moci předvést, co nového jsme se naučili.
BcA. Jana Nosková – vedoucí pobočky Nezamyslice

Èápi v Nezamyslicích

Pochybuji o tom, že by se mi podařilo najít mezi malými či velkými
občany našeho městyse člověka, který by se ještě nezastavil u hasičské
zbrojnice a nezvedl na okamžik hlavu vzhůru za klapotem zobáků a nezahleděl
se na čapí hnízdo, umístěné na zkráceném vrcholku letitého smrku. Pokud
jste tak ještě neučinili, neotálejte, abyste po několika měsících nelitovali, že
jste propásli tuto mimořádnou událost. Je to sice neuvěřitelné, ale dosud se
nepodařilo najít přesvědčivý důkaz o tom, že by v naší obci za posledních
sto šedesát let hnízdili tito černobílí ptáci. Stalo se tak teprve 20. dubna
minulého roku, kdy dvojice mladých čápů po svém návratu z Afriky si vyhlédla
ke stavbě hnízda nevysoký, ale bytelný nedýmící komín na hřebeni střechy
jedné z budov bývalé družstevní mlékárny. Současný majitel objektu nebyl
tímto nadšen, ba dokonce byla i snaha o likvidaci této stavby. Naštěstí k
tomu nedošlo a šťastní a pečliví rodiče se v prvním zářijovém týdnu se svým
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domovem loučili a vydali se na svoji dlouhou cestu i se dvěma mláďaty. Po
jejich odletu si mnozí lidé kladli otázku a v hospodě se dokonce uzavíraly
sázky nad otázkou, „vrátí se“, „nevrátí se“. Hnízda v okolních obcích byla
již obsazena. Naši nikde. Až jednoho rána se nad zbrojnicí objevila čtveřice
čápů, kroužících nad podivně upraveným smrkem. Dva z nich přistáli
v prostorné kotlince vrcholových větví a pozorně zkoumali celý prostor. Jejich
nedůvěra trvala dost dlouho, ale společný hlasitý klapot zobáků znamenal
uspokojení nad novým domovem i příkaz zbývající dvojici k vyhledání jiného
místa, i když to byly děti, jejich loňská mláďata. Konečně se jméno
Nezamyslice objeví v seznamech ornitologů mezi místy, kde jsou hnízda těchto
ohrožených a chráněných ptáků. Díky, pane starosto, za dobrý nápad
i realizaci myšlenky, nahradit komín vrcholkem smrku.
-otaTJ Haná Nezamyslice

Vážení spoluobčané,
v letní přestávce mezi soutěžemi jsme provedli regeneraci hřiště,
zatravnění vápen, prořezání a zapískování hřiště. V současné době, po
odhalení velkého zatékání do tribuny, způsobené nevhodným použitím
titanového okapového plechu, provádíme nové oplechování, včetně izolace
položení IPY. Zabetonování povrchu bude následovat v nejbližším možném
termínu.V podzimních měsících připravujeme ještě dodělání okapů na
kabinách.
Po stránce sportovní jsme zahájili ve všech přihlášených kategoriích
nové ročníky soutěží. Zatímco se nám mužstva mužů drží v popředí svých
tabulek, mládež má ve výsledcích značné výkyvy.Všechny Vás samozřejmě
zveme na naše utkání.
Milovníky dobrého jídla upozorňujeme, že naše udírna rozšířila uzení
kabanosu o lahůdky jako jsou uzená žebra, uzený bok či prodej makrel.
Těšíme se na setkání s Vámi na našich akcích
Drahomír Crhan
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Pozvánka pro fanoušky kolové

Tento příspěvek začínám dobrou zprávou pro všechny příznivce
kolové. Kvůli nevyhovujícímu hřišti ve Zlíně bylo finálové 3. kolo I. ligy
mužů v kolové přiděleno našemu oddílu.Takže v rámci Svatováclavských
slavností v sobotu 24. 9. od 10:00 budeme svědky bojů o postup do
nejvyšší soutěže, do kterého zasáhne velkou měrou i nezamyslická
dvojice Petr a Martin Přikrylové, kteří po odehraném druhém kole
v Liberci zůstávají pouze bod za vedoucím družstvem ze Svitávky a
před třetím Zlínem mají náskok šesti bodů. Pokusí se využít domácího
pro středí a zabojovat o postup mezi elitu.
Tímto zveme všechny příznivce a budeme se těšit na podporu vás,
diváků.
Libor Košař

Co se chystá ...

- 15. října – Nezamyslicko-mořická drakiáda
- listopad – Tradiční ping-pongový turnaj pro ženy
a dívky
O dalších akcích se dozvíte formou plakátů, vyhlášením v obecním rozhlase
nebo na webových stránkách městyse Nezamyslice.
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Promlèené výroèí školy

Je nádherné ráno prvního dne měsíce září r. 1931. Sluneční paprsky se
již dotýkají zlaceného kříže na kostelní věži, když skupinky rozdováděných
dětí se slévají jak horské potůčky z několika ulic a uliček obce, dlážděnými
cestami nebo jen škvárou sypanými chodníky mostem nad Hanou k budově
nové školy a štěbetají o tom, s jakou slávou byla včera předávána do služeb
obce především učitelů a žáků.To byla slunečná, bohužel poslední
prázdninová neděle, kdy hodinu po poledni spěchali všichni občané ke kostelu,
kde vyhrávala krojovaná kapela z Kojetína pod taktovkou pana Sehnala.
Úderem druhé hodiny se dal mohutný průvod na pochod k mostu a novotou
zářící budově školy. Na balkoně nad hlavním vchodem se objevuje starosta
obce pan Baldík, vítající hosty a všechny přítomné. Pak zazní Smetanovo
„Věno“, zpívané místním pěveckým sborem, řízeným Jaroslavem Gazdou.
Okresní školní inspektor Dr. Rozhold měl hlavní projev.V pondělí ráno bylo
již na betonovém prostranství veselo. Děti s jednoduchými plátěnými batůžky
na zádech, břidlicovými tabulkami a houbičkami na provázku pod paží
pobíhaly a pokřikovaly. Umlčel je teprve hlas velkého zvonku v ruce školnice.
Všichni ukázněně sestupovali širokým kamenným schodištěm do podzemních
šaten. „Tož toto na staré škole nebévalo“, brblali ti starší. Těch novot bylo
mnohem víc. Naleštěné široké chodby, ve třídách lesknoucí se parkety, žádná
kouřící kamna a velké umyvadlo u tabule je nahrazeno bílým porcelánem
a tekoucí vodou. A toho světla! Do školy tehdy přišlo 144 žáků. Vedením
školy byl pověřen Vojtěch Grossmann. Mnohaletá historie školy, kterou
prochází již čtvrtá generace místních občanů, byla velmi dramatická. Stačí
jen připomenout, že nápis, nesoucí její název „MASARYKOVA ŠKOLA“,
byl třikrát sundán a ukryt v bednách. Z tehdejších prváčků (učila je paní
učitelka Božena Chromková) se bohužel ani jeden tohoto výročí nedočkal.
Do 1. třídy tehdy nastoupila např. paní Štěpánka Vávrová a pan Theodor
Novotný. Škoda, že toto významné výročí bylo opomenuto.
-Ota-
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