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Slovo starosty
Naše velikonoční vydání zpravodaje připomíná, že máme za sebou první
čtvrtletí roku. Jen skončil rok 2008, už začalo tempo. Uzavřít minulý
hospodářský rok a naplánovat nový rozpočet je vcelku běžná praxe. Byla by,
pokud by naši republiku netrápily finanční problémy a před naším městysem
nestály náročné úkoly. Rozpočet, jak vyplývá z jeho usnesení, je sestaven
s předpokladem určitého úbytku příjmů a na druhé se ve výdajové části zaměřuje
na pokrytí veškerých obvyklých provozních nákladů. Mimo ně chce podpořit
opravu fasád u domů starších 20 let, budování vjezdů v ul. Trávníky a podél
silnice I. třídy v Těšicích. Jinak uvažuje s užitím volných prostředků
k dofinancování staveb dotovaných z EU. Dnes se zaměřím na první z nich,
a to na stavbu „Mateřská škola v Nezamyslicích“.
V září roku 2008 obdržel městys Nezamyslice od regionální rady
Olomouckého kraje písemné oznámení, že se jeho žádosti o dotaci
(z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava, prioritní osy"
2. Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblast podpory: 2.3. Rozvoj venkova,
podoblast podpory: 2.3.2. Sociální infrastruktura) na výstavbu nové mateřské
školy vyhovuje a přiznává se částka ve výši 17.631.900,- Kč.
Nyní o tom, co předcházelo žádosti a co následovalo po ní.
Koncem února 2007 byla rada městyse informována o kontrole provedené
Krajskou hygienickou stanicí, která upozornila, že současná MŠ neodpovídá
svými parametry prováděcí vyhlášce č. 410/2005 Sb., a to především, že plošná
výměra tříd po jejím přepočtu vyhovuje pouze pro umístění 32 dětí. Následně
bylo přijato opatření radou i zastupitelstvem, že je nutno vyprojektovat a do
konce roku provést stavební úpravy, aby provoz MŠ mohl být zabezpečen ve
dvou třídách. Po provedení zaměření objektu, návrhu stavebních úprav
a vypracování propočtů byl předložen radě následující návrh. Zahájit přestavbu
stávající MŠ, která by stála 17 mil. Kč, a nebo výstavbu nové budovy MŠ, kde
cena prosté budovy bez nutných doprovodných objektů byla vypočtena na cca
16 mil. Kč. Rada městyse se přiklonila k druhému řešení a předložila v září
2007 zastupitelstvu ke schválení návrh investičního záměru vystavět novou
mateřskou školu s tím, že starosta bude pro tento účel hledat možnosti získání
dotačních prostředků. Současně byl radou předložen výsledek výběrového řízení
na zpracovatele projektu. Ze čtyř oslovených projekčních kanceláří, byl vybrán
pro nejnižší cenu Ing. arch. Otto Schneider z Olomouce. Starosta byl pověřen
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uzavřením smlouvy o dílo. Architekt ihned zahájil práci na projektu pro územní
řízení při dimenzování novostavby MŠ vycházel stejně jako obvykle u veškerých
objektů občanské vybavenosti v obcích a městech všech velikostí z materiálů
VÚVA Brno (Výzkumný ústav výstavby a architektury) a následně THU
(technicko hospodářské ukazatele) FMTIR. Při stanovení kapacity byl užit
následující výpočet,
- vlastní ukazatel pro MŠ : 40 míst/1000 obyvatel pro všechny velikosti
sídel
- počet obyvatel Nezamyslic v r. 2007: 1.349 včetně 135 klientů v Domově
na Zámku
- relevantní počet obyvatel : 1.214 obyvatel
- výpočet : 1.214 ob. x 40 m /1000 ob. = 48,56 míst = 49 míst v MŠ
Tomuto počtu odpovídá MŠ o dvou odděleních po 25 dětech,
přičemž je zde řešena prostorová rezerva pro 10 dětí, kterou omezuje
školský předpis, jež limituje počet dětí v jednom oddělení se souhlasem
zřizovatele max. do 28 dětí tj. celkem 56 dětí.
Projekt pro územní řízení byl dokončen v lednu 2008 včetně zajištění
nezbytných dokladů a vyjádření ještě před smluvním termínem a stavební úřad
v Němčicích nad Hanou okamžitě vypsal územní řízení. Doba potřebná k vydání
pravomocného územního rozhodnutí trvala víc než 60 dnů. Během této doby
se mimo orgánů státní správy a účastníků řízení mohli vyjádřit nebo vznést
námitky prakticky všichni občané. Veřejnost byla informována způsobem, který
ukládá zákon, a to vyvěšením na úřední desce. V průběhu přípravy projektu
pro stavební povolení 8. 4. 2008 bylo na základě vyhlášeného poptávkového
řízení rozhodnuto o zpracovateli studie proveditelnosti. Zvítězila ze čtyř
poptaných ing. Vohralíková s nejnižší cenou. Důvodem byla potřeba přiložit
studii k žádosti o dotaci z ROP Střední Morava, který byl v té době vyhlášen
a žádosti měly být podány do konce května. Termín jsme splnili. Podali jsme
žádost o dotaci na MŠ. Na výsledek výběru jsme čekali do 22. září 2008.
Nikdo jsme moc nevěřili v úspěch tohoto projektu. Učinil jsem sice kroky
k tomu, aby byl úspěšný, ale bez záruky. V zastupitelstvu i radě jsme se dohodli,
že přípravu projektu nepřerušíme, na rozdíl od druhého dotačního titulu Sportovně
relaxačního centra. U něj jsme měli obavu o zbytečnou investici finančních
prostředků. Nestalo se tak ani v jednom případě. Obě dotace nám vyšly. Radosti
však přinesly starosti. Spousta práce, problémů, finanční zátěž i obavy.
Požadavky dotačních programů jsou pro nás naprosto nové, náročné, přísné
a nelze dělat nic jiného než je respektovat.
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V posledním čase byly vzneseny obavy, že MŠ je malá. Měla být větší,
o třech třídách. Padala kritika na způsob přípravy, na volbu projektanta,
dimenzování budovy a také na podcenění populační síly sedmdesátých ročníků.
Napsal jsem Vám těchto pár řádků, abych Vám rozšířil informace o přípravě
výstavby a rozptýlil i naznačené obavy, pokud je snad sdílíte. Věřím, že mnohým
z vás je problematika MŠ známá. Ze zapsaného počtu jsou zde děti, které plní
povinnou předškolní výchovu před nástupem do školy, děti na jeden den
v týdnu, děti z jiných obcí a také děti pouze na půl dne. Všechny jsou zapsány
zpravidla již od 2. roku věku ( zákon uvádí od 3. roku ). Zapsaný počet dětí je
pouze teoretické číslo, ale skutečný stav je často výrazně nižší než je počet
zapsaných dětí. Některé obce v ČR uvádí o třetinu dokonce až o polovinu
nižší.
Domnívám se, že krátkodobé vlny v počtu dětí se dají řešit operativně až
nastanou. Přece není správné pro tyto výchylky předimenzovat zařízení o 1/3.
Vždyť by navíc nešlo ani o hospodárné jednání. V každém případě není třeba
mít obavu, že děti nebudou mít MŠ. Ta stará je pro 32 a nová pro 56 dětí.
Koncem roku 2008 po dokončení projektu MŠ byla vydána příslušná
stavební povolení. Dne 30. ledna 2009 jsme předložením dokladů aktualizovali
dotaci a tím splnili podmínky pro uzavření smlouvy o financování. Česká
spořitelna a.s. připravila nezbytnou smlouvu o překlenovacím úvěru. V únoru
pak bylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele a podepsána smlouva o dílo
s realizátorem stavby firmou Invest CZ. a.s. Šternberk, která na začátku března
po předání staveniště zahájila stavební práce, které zatím postupují podle
předloženého harmonogramu. Celá stavba by měla podle smlouvy o dílo být
dokončena do Vánoc.
Nastěhování do nové školky se zatím předpokládá v jarní prázdniny, tj.
1. týden března 2010. Další využití stávající mateřské školy není zatím vyřešeno.
Uvažuje se zde o umístění základní umělecké školy, včetně knihovny, ale to je
zatím námět k diskuzi a přemýšlení.
V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby Sportovně
relaxačního centra. Ukončeno bude v polovině května, má dojít k podpisu
smlouvy o dílo. Podrobnější informace o této akci podám příště.
Na závěr mého dnešního slova chci Vám všem popřát hodně zdraví a sil
načerpaných z nádherné jarní přírody. Zároveň přeji hezké prožití velikonočních
svátků.
Jiří Doubrava, starosta
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Usnesení è.16/2009 zastupitelstva mìstyse
ze zasedání zastupitelstva městyse, konaného dne 11. 3. 2009
v klubu městyse Nezamyslice
I. SCHVALUJE:
1. Složení a volbu návrhové komise, volbu ověřovatelů zápisu
a zapisovatele.
2. Program jednání.
3. Rozpočet městyse Nezamyslice na rok 2009 vyrovnaný v příjmech
a výdajích ve výši 15 506 188,- Kč. (viz příloha č. 1).
4. Rozpočet Sociálního fondu městyse Nezamyslice v příjmech ve výši
93.858,- Kč a ve výdajích 80.905,- Kč. (viz příloha č. 2)
5. Lhůtu pro příjem žádostí o poskytnutí příspěvku na opravu fasád
a vjezdů od 23. 3. do 25.4. 2009.
6. Odkoupení pozemků p.č. 46/1 st. pl. o výměře 1281 m2, p.č. 46/5 st. pl.
o výměře 117 m2 a p.č. 3450 o výměře 808 m2 od ČR – správce Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových za odhadní cenu.
7. Znění darovacích smluv k uskutečnění převodů nemovitostí ve
vlastnictví Olomouckého kraje na městys Nezamyslice a nemovitostí ve
vlastnictví městyse Nezamyslice na Olomoucký kraj, které byly
zastupitelstvem městyse schváleny v usnesení č.10/2008 dne 20. 5. 2008.
(viz příloha č. 3)
8. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemeni pro kabelové vedení NN na pozemku p.č. 3442 a 982/2 pro
stavbu garáže p. Klusala za jednorázovou úplatu 500,- Kč s firmou
E.ON ČR, s.r.o. České Budějovice. (viz příloha č. 4)
9. Prodej části pozemku p.č. 982/2 ost. pl. panu Václavu Janouškovi
k vytvoření předzahrádky k RD č.p. 86 v jeho vlastnictví o výměře dané
geometrickým plánem. Pořízení geometrického plánu, cenu 50,- Kč/m2
pozemku a poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí žadatel.(viz
příloha č. 5)
10. Směnu pozemků p.č. 325 st. pl. o výměře 107 m2 a p.č. 3454 ost. pl.
o výměře 598 m2 ve vlastnictví městyse Nezamyslice za odpovídající
výměru části pozemku p.č. 2181 ve vlastnictví pana Vladimíra Souška,
Nezamyslice, Nádražní 296. Náklady spojené s převodem nemovitosti
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hradí p. Vladimír Soušek.
11. Návrh kandidátů na volby soudců přísedících u Okresního soudu
v Prostějově. Kandidátem pro tuto funkci na další volební období je paní
Bohuslava Novotná Nezamyslice 2.
12. Změnu katastrální hranice mezi katastrálním územím Dřevnovice
a Těšice u Nezamyslic a Nezamyslicemi nad Hanou v souladu
s návrhem předloženým firmou OLGEO Olomouc, která provádí
komplexní úpravu k.ú. Dřevnovice. Ztráta na výměře katastru městyse
bude 857 m2. (viz příloha č. 7)
II. ZAMÍTÁ:
1. Žádost na odprodej části pozemku p.č. 982/2 ost. pl. p. Radomíry Malé,
Gen. Svobody 107, Nezamyslice z důvodu nedořešení vjezdu souseda.
III. BERE NA VĚDOMÍ:
1. Informaci starosty za uplynulé období.
2. Informace o stavu přípravy staveb „Sportovně relaxační centrum“
a „MŠ“
3. Informace o přípravě územního plánu.
IV. UKLÁDÁ STAROSTOVI:
1. Podat opakovaně žádost o odkoupení od ČR UZS pozemky uvedené
v bodě I/9 a předložit správci majetku státu požadované doklady.
2. Zveřejnění výzvy k podání připomínek a požadavků k návrhu územního
plánu od 12. 3. 2009 do 15. 4. 2009. Po ukončení tohoto termínu zajistit
s místostarostou soupis podaných připomínek a požadavků, který bude
předán zpracovateli územního plánu.
3. Zajistil realizaci úkolů vyplývajících z bodů I/ 5-13 tohoto usnesení.
4. Zajistit ve spolupráci s ředitelem školy Mgr. Dostálem, řešení opravy
šaten včetně vzduchotechniky. Zabezpečení možnosti přímého
operativního kontaktování rodičů s vedením družiny v době při
vyzvedávání dětí ze školy.
5. Zajistit vymáhání dlužných částek od neplatičů místních poplatků za psa,
za likvidaci odpadů z let 2006, 2007 a dlužných částek zákazníků
pohřební služby z roku 2004. V případě, že služby exekutora budou pro
městys bezplatné, bude vymáhání pohledávek provedeno podáním

6

přímého podnětu tomuto soudnímu exekutorovi. (viz příloha č. 6)
6. Zjistit u ŘSD termín jejich odchodu z nájemních prostor městyse.
V návaznosti na toto zjištění zveřejnit možnost pronájmu uvolněných
prostor
7. Zajistit ve spolupráci s ředitelem školy Mgr. Dostálem předběžné
přihlášky všech žáků 1. stupně ZŠ do družiny. V případě většího počtu
žáků zabezpečit provoz družiny pro všechny zájemce.

Domov “Na Zámku”
Zima už se s námi rozloučila a před námi jsou tradiční svátky jara –
Velikonoce. Přípravy na tyto svátky jsou v domově v plném proudu. Obyvatelé
domova vyrábějí v terapiích výrobky s velikonoční tématikou, a to buď
z keramiky, nebo proutí. Některými z těchto výrobků si sami ozdobí své pokoje
a společné prostory domova a ostatní budou prezentovány na tradiční velikonoční
výstavě v Klubu městyse Nezamyslice ve dnech 5. – 6. dubna 2009.
Jiní zase svou pozornost upínají
k zahradě a k pracím, které souvisejí
s jarní výsadbou.
Už v měsíci lednu začali
s výsevem osiva ve skleníku a nyní
už mají vypěstovanou pěknou
sadbu, která bude podle přízně
počasí vysazena do volné půdy.
Na vypěstovaných produktech
si obyvatelé domova zaslouženě
pochutnají.
Tak jako v loňském roce je i letos Domov „Na Zámku“ pořadatelem
33. ročníku krajských sportovních her v Zubří. Předpokládáme, že i letos se na
těchto sportovních hrách sejde přibližně 200 sportovců z různých pobytových
zařízení Olomouckého a Jihomoravského kraje.
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Závěrem přejeme všem spoluobčanům městyse Nezamyslice příjemné
prožití velikonočních svátků a srdečně Vás zveme na velikonoční výstavu.
zaměstnanci Domova „Na Zámku“
Přehled konání velikonoční výstavy:
5. 4. 2009 v době od 9.30 hod. – 16.00 hod.
6. 4. 2009 v době od 9.00 hod. – 13.00 hod.
Co dìláme pro zdraví našich dìtí
Kdybyste se zeptali starších dětí z naší MŠ, co dělají ve školce, kromě
jiného by vám řekly:
,,Ve školce děláme i něco pro zdraví, a dokonce si u toho můžeme i hrát.
Nevěříte?“ Pak tedy věřte! Kromě sportovních aktivit a otužování totiž
využíváme blahodárných léčebných účinků solné jeskyně v Kroměříži.
Co je to solná jeskyně? Je to relaxačně ozdravné zařízení nahrazující lidem
pobyt u moře. Slouží k jejich relaxaci, regeneraci a jako doplňková léčba různých
onemocnění. Prostředí napodobující přímořské mikroklima je zvlášť bohaté na
minerály a stopové prvky tolik potřebné pro posílení zdraví organismu. Sůl
z Mrtvého, Černého či Baltského moře, zpracovaná lisováním a ohřevem bez
jakéhokoliv pojiva, obsahuje až 55% minerálů, zatímco kamenná sůl jen 3%.
To vše v kombinaci se stálou teplotou 19 – 23o Celsia a optimální vlhkostí 50 70 % má příznivé účinky na náš organismus. V solné jeskyni vzniká koncentrace
soli ve vzduchu, který člověk dýchá. Za pomoci ventilačního systému, vytápění
a klimatizace je vytvořeno výjimečné mikroklima, které se vyznačuje bakteriální
čistotou a vzduchem obohaceným o léčivé minerály a stopové prvky obsažené
v soli. Prostředí solné jeskyně je hypoalergenní, prosté veškerých bakterií,
a tak je blízké prostředí operačního sálu.
Děti, aniž by si tohle všechno uvědomovaly, si zde hrají se solí, jako by
byly na písečné pláži daleko od domova. Pokaždé se moc těší a vracejí se plny
zážitků. A my dospělí s dobrým pocitem, že jsme pro zdraví dětí udělali víc, než
je v rámci našich povinností. Návštěvu solné jeskyně všem vřele doporučuji.
Hana Gregorová
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Školní okénko
Masarykova ZŠ Nezamyslice Vám opět po čtvrt roce přináší čerstvé
zprávy.
Víme o tom, že mnozí spoluobčané jsou zvědavi na výsledky našich žáků
v různých soutěžích a často se ptají, co nového. Proto mi dovolte, abych dnešní
příspěvek zaměřila právě na výborné výsledky našich žáků. Jistě každého rodiče
potěší, když má jeho dítě úspěch…a že těch úspěchů v letošním školním roce
bylo!
I.

Dne 14. 11. 2008 se konalo okrskové kolo soutěže ve florbalu, kde se
naši žáci ve složení J. a V. Souškovi, M. Pecina, A. Běhal, D. Špaček,
T. Hrabal, M. Ošťádal, L. Prusenovský, J. Jozek, M. Bartl, J. Přikryl,
L. Karásek, P. Lužný a M. Navrátil z 8. a 9. ročníku umístili na
krásném 3. místě.

II.

Jen o pár dní později – 18. 11. se uskutečnilo školní kolo dějepisné
olympiády, do které se každoročně zapojují žáci 8. a 9. ročníků.
Na 1. místě se umístila Lucie Hájková, 2. - 3. místo obsadili se
shodným počtem bodů Ondřej Jeřábek a Kamila Tenčíková (všichni
z 8. A)

III.

19. 11. se žáci 1. stupně navštěvující počítačový kroužek zúčastnili
okresní soutěže „Dobrodružství s počítačem“ a obsadili všechna
přední místa: 1. místo - Tomáš Pavelka, 2. místo - Vladimír
Novotný a Michal Frgál, 3. místo - František Jeřábek.

IV.

Koncem listopadu - 26. 11. proběhlo školní kolo pěvecké soutěže „O
hanáckyho kohóta“ - soutěžilo se ve třech věkových kategoriích:
1. kategorie: 1. místo -A. Oulehlová (3. A),
2. místo - O. Beneš a N. Dostálíková (oba 3. A),
3. místo - Š. Beneš (1. A) a I. Večerková (2. A)
2. kategorie: 1. místo - I. Vítková,
2. místo - Z. Klusalová (obě 4. A),
3. místo - N. Pilchová a D. Oulehla (oba z 5. A)
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3. kategorie: 1. místo - K. Malyšková (7. A),
2. místo - K. Kroupová (8. A),
3. místo - J. Kejnar (7. A)
Okresního kola této soutěže se za naši školu zúčastnila Kristýna
Malyšková a obsadila výborné 2. místo.
V.

Dne 11. 12. bojovali naši hoši ze 6. a 7. ročníků v okresním kole
v halové kopané.
Fotbalový tým ve složení A. Soldán, J. Růžička, T. Prusenovský,
M. Horák, P. Přikryl, P. Zavadil, P. Szakoš, R. Porupka, a J. Všivák
obsadil skvělé 2. místo.

VI.

Činili se i naši výtvarníci. Jak je u nich již dobrým zvykem, opět patří
mezi nejlepší v okrese.
Ve výtvarné soutěži „Barvy podzimu“ se v okresním kole umístili na
1. místě žáci 4. A – Z. Klusalová, M. Trčálek, T. Štébl, V. Knap,
T. Palla a R. Řezáč.
2. místo obsadila rovněž žačka naší školy – tentokrát ze 4. B –
I. Šťastná.
Druhá výtvarná soutěž letošního školního roku měla název „Jak
vypadá Paní zima? a rovněž byla pro naše žáky velmi úspěšná.
V kategorii 3. a 4. tříd se na 1. místě umístila Iveta Šťastná, na
2. místě Ester Trávníčková a na 3. místě Aneta Huterová (všechny
ze 4. B).
V kategorii 5. a 6. tříd slavil úspěch Jaroslav Limberk, který obsadil
2. místo.

VII. 18. 2. 2009 se uskutečnilo školní kolo olympiády v českém jazyce.
Nejlépe uspěla Vendula Klusalová, která obsadila 1. místo. Na 2.
místo svými znalostmi dosáhla Petra Horáková a 3. místo patřilo
Miniorionky
Elišce Nekardové.
VIII. Matematickými dovednostmi se mohou pochlubit úspěšní řešitelé
školního kola Pythagoriády. Jsou to Jakub Handl a Lenka Hošková.
I letos se konala každoroční soutěž Matematický klokan.
Zde jsou výsledky:
1. kategorie: 1. místo - Renáta Zmidlochová,

10

(2. a 3. roč.) 2. místo - Štěpánka Vránová
3. místo - Zdeněk Špička (všichni 3. A)
2. kategorie: 1. místo - Vladimír Novotný
(4. a 5. roč.) 2. místo - Tomáš Pavelka
3. místo - Simona Bohuslavová (všichni 5. A)
3. kategorie: 1. místo -Michal Melich (7. A)
(6. a 7. roč.) 2. místo - Denisa Soldátová (6. A)
3. místo - Jakub Handl (7. B)
4. kategorie: 1. místo - Veronika Podhorná (9. A)
Orionky
(8. a 9. roč.) 2. místo - Ondřej
Jeřábek (8. A)
3. místo - Tomáš Kejnar (9. A)
IX.

10. března se v Prostějově uskutečnila soutěž v halové atletice.
Nejlépe se umístily žákyně 5. ročníku – K. Potáčová, S. Břečková,
N. Pilchová, D. Rehovičová spolu se S. Horákovou ze 4. A. Obsadily
pěkné 4. místo.
Na 6. místě se umístili žáci - chlapci z 5. roč. – V. Novotný, M. Frgál,
F. Jeřábek, D. Oulehla a J. Matuška ze 4. A.
6. místo v kategorii mladších žákyň obsadily H. Brandstetterová,
M. Molerová, K. Malíková, L Hošková a M. Navrátilová ze 7.
ročníků.
Mladší žáci ve složení M. Horák, P. Přikryl, P. Zavadil, R. Porupka
a A. Přidal
obsadili
celkovémažoretky
9. místo.
nejstarší
Nezamyslické

X.

Naši žáci byli úspěšní také v okresním kole zeměpisné olympiády.
Skvělé 4. místo obsadil Libor Cesar ze 7. B. Další náš žák - Michal
Palásek (9. A) obsadil 8. místo.

XI.

Ani letos se nezapomnělo na školní kolo recitační soutěže.
Zúčastnilo se jí celkem 32 recitátorů ze všech tříd naší školy (kromě
9. ročníku, který se zřejmě pečlivě připravuje na blížící se přijímací
zkoušky na střední školy).
Soutěžilo se ve třech kategoriích a konkurence byla opravdu velká.
Všichni recitátoři se velice snažili a mnohdy čekalo na porotu velmi
obtížné rozhodování.
1. kategorie: 1. místo - Filip Trunečka (2. A) a Ondřej Beneš (3. A)
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2. místo - Ivana Večerková (2. A) a Štěpánka Vránová (3. A)
3. místo - Šimon Beneš (1. A) a Natálie Procházková (1. B)
2. kategorie: 1. místo - Zuzana Klusalová (4. A)
2. místo - Ivana Vítková a Vojtěch Hrstka (oba 4. A)
3. místo - Vladimír Novotný (5. A)
3. kategorie: 1. místo - Kristýna Brabcová (7. A)
2. místo - Nikola Jarušková (6. A) a Lenka Hošková (7. B)
3. místo - Sabina Moravcová (8. A)

XII. A na závěr uvádím největší úspěch ze všech. V průběhu celého roku
2008 probíhala celostátní soutěž firmy Zoner Mladý Callisto grafik.
Do finále, kterého se zúčastnilo 48 žáků z celé České republiky,
postoupilo i 7 prací našich žáků a první tři místa obsadili právě naši
žáci!!!
1. místo - Veronika Podhorná
2. místo - Vojtěch Charvát
3. místo - Jakub Jozek (všichni z 9. A)
Všem žákům k jejich pěkným výsledkům gratulujeme a přejeme mnoho
dalších a dalších úspěchů.
A Vám, občanům Nezamyslic, přejeme krásně prožité velikonoční
svátky a dětem bohatou pomlázku.
za ZŠ Nezamyslice
Marie Benešová
První obchod u nás
Snad mnozí z vás si povšimli, že u prodejny známé pod názvem Vladran
došlo v uplynlém měsíci k podstatným změnám.Vlastní prodejna se přesunula
do zadní části a vchází se do ní bočním vchodem a v prostoru, kde byla nejen
prodejna, nýbrž i první obchod se smíšeným zbožím v naší obci, sviští
dřevoobráběcí stroje a vyrábí se zde nábytek na objednávku.Jen málokteří si
ještě pamatujeme obchůdek na křižovatce v „bráně“ označený velkou tabulí
nade dveřmi:,Obchod smíšeným zbožím,Jaromír Gazda, a malým zvonečkem
z vnitřní strany, oznamující klinkáním příchod nového zákazníka. Ještě méně je
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těch, kteří něco bližšího znají o zakladateli tohoto obchodu a majiteli domu č.1,
který na tomto významném místě musel stát již před prvním číslováním domů
v naší obci tedy před rokem 1771. Tuto usedlost si v r.1880 zakoupil 35letý
Valentin Gazda absolvent střední školy a tehdejší tajemník obecního úřadu.
Nově vzniklý obchod vedl sám až do své smrti. Tuto zemědělskou usedlost
zakoupil Valentin Gazda, pocházející z rodu Gazdů, kteří byli osadníky obce po
tři staletí. Narodil se v r.1845. Rodiče mu umožnili úspěšně dokončit střední
školu a v době, kdy se rozhodl pro obchodnickou dráhu, byl místním obecním
tajemníkem.V obchodování byl stejně úspěšný jako v malířském umění. Svými
dokonalými portréty byl znám po celé střední Moravě.Je docela možné, že
v některé domácnosti u nás visí jeho dílo. Pamatoval i na budoucnost svého
obchodu. A proto svého syna Jaromíra posílal na reálné gymnasium, které
úspěšně zvládl a pak ještě na vyšší hospodářskou školu., kterou také úspěšně
dokončil. Po Valentinově smrti vedla obchod po nějakou dobu jeho manželka
Františka. U ní se řádně obchodníkem vyučil syn Jaromír, který pak obchod
převzal. Jeho velkou a stálou pomocnicí mu byla jeho sestra, nezapomenutelná
"Aninka" a původní malinký obchod renovovala a podstatně rozšířila na úkor
obytných prostor domu.
kronikář
MDŽ
Myslím, že některé svátky je potřeba obnovovat a udržovat. Vůbec nezáleží
na době, kdy vznikly, spíše jde o jejich význam a obsah. Popřát babičkám,
maminkám a ženám vůbec, má jistě smysl. Již několik let je tento svátek obnoven
i v našem městyse.
Můj pohled je pohledem účastníka, a tak trochu i aktéra celé akce, ale
především pohled mámy.
Program, který jako vždy vtipně a trefně moderoval pan Josef Beneš, byl
sestaven z účinkujících, kterými byly naše děti, a o to více jsme se cítily
obdarovány. Kytička na konci byla už jenom takovou velice milou třešničkou
na dortu .
Nezamyslické mažoretky, ať už BabyOrionky, MiniOrionky, starší slečny,
či jejich mámy, nás dovedly roztleskat, ukázky společenského tance v podání
Veroniky Jaškové a Petra Zajíčka potěšily ladností a krásou pohybu, písničky
v podání Klárky a Evči rozšířily repertoár celého programu (a mě nesmírně
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potěšily), ukázky hanáckých her
a tanců vyloudily úsměv
roztomilostí malých tanečníků.
To vše v naší „sokolce“!!
Moc se nám tam všem líbilo
a spokojenost a hrdost byla vidět
na tvářích nejenom přítomných
žen, ale i tatínků a dědečků, kteří
přece taky nemohli chybět.
Už se moc těšíme na příští
rok. A i když to nebude díky
rekonstrukci sokolovny třeba
zrovna na MDŽ, určitě se najde
něco jiného.
Bohuslava Novotná

Zapomenuté velikonoèní tradice
Lidstvo od pradávných dob spojovalo zvláštní, nepochopitelné proměny
nebo přírodní úkazy s určitými rituály a projevy.Mnohé z nich po krátké době
vymizely, ale naopak mnohé setrvaly a přežily celá tisíciletí a staly se lidovými
tradicemi i v současnosti. Návrat Slunce z jeho pouti k rovníku na sever a tím
také nástup jara a konec dlouhého nepříjemného zimního období patřilo
odnepaměti k projevům radosti a veselí. S nástupem křesťanství se tato tradice
jarní rovnodennosti přeměnila na velikonoční svátky a ony dávaly příležitost
k vytvoření nových, křesťanských tradic. Zmíním se jen o těch, s nimiž se už
u nás nesetkáme. Před Smrtnou nedělí děvčata po celém okolí hledala malinké
smrčky, semenáčky, jejichž korunky zdobila papírovými růžičkami a dlouhými
barevnými pentlemi. S takto připravenými „mililítky“ vyrážela hned po probuzení
ke svým příbuzným a známým s koledou
„Smrtná nedělo, kdes tak dlóho bela?
O stodánke,o hlobánke nohe sem si mela.
Čims je otirala?Červenym kvitečkem.
Čims je omévala?Zelenym listečkem.
Odpoledne se pak děti sbíhaly neorganizovaně a bez učitelského doprovodu
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ke kopečku u panské sépky, kde obdivovaly barevného panáka s babským
šátkem na hlavě,vyrobeného ze slámy – „smrtku", kterou bylo třeba utopit.
A tak smrtka v čele, dlouhý popravní průvod děcek za ní za veselého pokřikování
a výskotu směřoval kostelní ulicí a bránou k nedalekému mostu přes Hanou.
Děvčata si prozpěvovala:
„Nezameslicky děvčata, ométe se hlavěnke
pro zeleny věnečke a červeny pentlečke.
Boďte všeci veseli,o té Smrtné neděli.
Me tó smrtko otopime do potoka jo hodime.
Nesem zimo ze vsi a novy lito do vsi.....a šup se smrtkou do kalné vody,
plné ledových ker a s rozverným jásotem kluci běželi po cestě za mlatevny
a házeli po topící se smrtce kamením až ke klášterní zdi.Dál už nemohli.Tam
už koryto vedlo okrajem klášterní zahrady.
Lidé odpradávna doprovázeli určité pravidelně se opakující jevy nebo
nevysvětlitelné přírodní úkazy určitými rituály. Tak tomu bylo např. v období
jarní rovnodennosti.
To kluci v následujícím týdnu po Smrtné neděli už měli docela jiné starosti
než holky.Ty si maminky zapřáhly v pomocných pracích při úklidu, pečení
a koneckonců se věnovaly i barvení vajíček potřebných pro „mrskut“. Kluci
zkroušeně navštěvovali místní stolaře a škemrali o výrobu pěkných a hlavně
odolných klepačů, s nimiž budou po tři dny od Zeleného čtvrtku až po Bílou
sobotu obcházet třikrát denně dědinu a místo zvonů , „které odlétly do Říma“,
ohlašovat ráno, poledne a večer. Nebylo jednoduché přemluvit některého
z mistrů, aby za „Pánbuzaplať dělal klukovi klepač. Ale nakonec většina
prosebníků běžela z dílny p.Konšela, Rajmunda nebo Františka Chromka či p.
Novotného s úsměvem a novým klepačem, který musel být cestou domů hned
odzkoušen. Spoustu času klukům zabralo také vyhledávání vhodných tenkých
a patřičně dlouhých vrbových proutků, vhodných pro výrobu „kocarů". Starší
kluci se změnili v ochotné školitele, kteří pomohli těm nezkušeným s výrobou
těch nejjednodušších kočárů – „trojáků“ a „štyráků". Konečně přišlo ráno
Zeleného čtvrku a ten nejočekávanější okamžik, kdy kněz u oltáře zanotuje
„Gloria...“ . Varhany spustí pleno, ministranti vší silou zvoní všemi zvonky.Velké
zvony na věži se také rozezní před několikadenním odpočinkem. Po ukončení
mše vynesli nejstarší ministranti - Olin Vykoupil a Jarin Merta z podvěží velký
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„vrkač“ na dřevěném stojanu a pomocí velké kliky spustili nesnesitelný
rachot.To byl povel pro chumel kluků, aby se seřadili a v dvojstupu vyrazili se
svými klapači a malými vrkači do ulice směrem k bráně a klepalo se. V poledne
se klepání opakovalo.
Málem bych zapomněl na svěcení kočiček. I to byla velká starost kluků.
Prošmejdit všechna zákoutí velkých zahrad a starých stodol, kde rostly vrbyjívy a v jejich korunách se bělaly bílí „kocóři“ nebo zlatým pylem posypané
kožíšky kočiček. Posvěcené ratolesti se v domácnostech umisťovaly za kříže,
které chyběly jen v málokteré domácnosti, nebo za rámy svatých obrázků,zdobící
stěny nad rodinnými stoly.Hospodáři je vynášeli a zapichovaly na okraje polí.
V poledne se připravoval převážně špenát s natvrdo vařeným vejcem.
O Velkém pátku se dodržovaly tyto tradice. Hospodáři dbali o to, aby se nehýbalo
úrodnou půdou. Prý vznikla z úcty, že v tento den odpočíval ukřižovaný Syn
Boží v hrobě. Aby tedy nebyl rušen. Samozřejmě se držel přísný půst s jedním
jídlem pro celý den. Nesmělo se pohřbívat.
Druhá tradice byla pro mě jako desetiletého kluka velmi obávanou. „Uctívání
sv. Kříže. Před oltářem byl položen velký dřevěný katafalk, celý černý a na
něm velký kříž.Věřící přistupovali a v pokleku líbali Kristovo tělo na kříži.Já se
strašně bál. To naopak jsem velmi rád klekával v prostoře staré sakristie, kde
býval nainstalován „Boží hrob" se spoustou květin a svící.
Bílá sobota začínala tradičně brzy ráno svěcením ohně.To už den předtím přinesl
některý stolař velký "ohrabečňák"- koš hoblovaček do zákoutí sakristie, kde je
ráno kostelník pomocí křesadla zapálil.Do hořícího ohně vhodil kněz kousky
vaty použité při udílení některých svátostí-křest, pomazání nemocných a na
okraj ohně si hospodáři pokládali většinou březová polínka, z jejichž třísek pak
doma vyráběli jednoduché křížky a ty pak o svátku sv. Marka při procesích do
polí zapichovali na"óvrati"polí.
Noa tradičního procesí při podvečerním vzkříšení za opětného hlaholu všech
zvonů, které se stávalo přehlídkou jarní módy, se zúčastňovali bez rozdílu věřící
i nevěřící.
Kluci už se nemohli dočkat pondělka. Děvčata zas žila v obavách o svá lýtka
přemýšlením o tom, jak se zachránit před nepříjemným mrskutem. Od brzkého
rána v pondělí byli všichni kluci ve svém živlu.Popadli vyrobené kocary a pobíhali
jak diví od chalupy k chalupě, kde měli holky a vypláceli a vypláceli.Tašky
nebo košíčky se jim plnily barevnými vajíčky, čokoládovými zajíčky,
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vdolečky,sladkostmi i zákusky a nějakou tou kačkou.Bohužel se stávalo, že
i nedospělým klukům se nabídla nějaká ta štamprlička a pak takový koledník
musel být dopraven domů na trakaři.Kraslice u nás nebývaly. Nenašla se ani
jedna šikovná malérečka. Škoda, že naše staletí trvající tradice se zapomíná
a nahrazujeme ji západními nesmysly, kterés naší bohatou lidovou kulturou
nemají nic společného.
kronikář

Co nového u holubáøù?
Příroda se pomalu probouzí ze zimního spánku a chovatelům poštovních
holubů začíná příprava na chovnou a závodní sezónu. V holubnících probíhá
preventivní léčba proti různým chorobám, aby závodníci byli dobře připraveni
na závodní sezónu. Jen dobře připravený holub, stoprocentně zdravý, je schopen
úspěšně zvládnout náročný závodní program.
Závodní sezóna nám začíná 19. dubna nácvikem z Velké Bíteše.
V závodním plánu na rok 2009 jsou 2 nácviky, 11 závodů tuzemských a 7
závodů zahraničních. Jako každoročně je vyvrcholením závod Oostende
(Belgie). Vzdálenost, kterou musí naši holubi do Nezamyslic překonat, je 1030
km.
Soutěže, kterých se chovatelé ZO Nezamyslice v rámci Oblastního
sdružení „Haná“ účastní v roce 2009:
Mistrovství ZO Nezamyslice
Mistrovství OS Haná pásma Prostějov
Mistrovství celé OS Haná Olomouc
Královské mistrovství střední Moravy
Mistrovství Moravy a Slezska dlouhých tratí
Mistrovství ročních holubů
Celostátní mistrovství krátkých, středních a dlouhých tratí
Mistrovství holubic
Generální mistrovství Moravy
Z tohoto programu je patrné, že jen dobře připravený holub je schopen tak
náročný program úspěšně absolvovat.
Jan Soušek
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Sváteèní slovo
Vážení spoluobčané!
Stojíme před největšími svátky, které křesťané a jistě i mnozí z vás během
roku slaví. Přijměte toto malé přiblížení.
Stručná historie Velikonoc
• Velikonoce jsou svým původem svátky jara.
• Před cca 3500 lety dali kananejskému svátku jara zcela nový význam
Židé svým svátkem Paschy: oslavou vyvedení a osvobození židovského národa
z egyptského otroctví.
• Před dvěma tisíci lety pak Velikonoce dostaly současný význam
Kristovou smrtí a zmrtvýchvstáním.
Smyslu (křesťanských) Velikonoc porozumíme na pozadí Velikonoc
židovských.
Židovské Velikonoce (pesach)
Obsahem židovského svátku je oslava Boha - Zachránce (Spasitele). Židé
si připomínají Boží záchranu z egyptského zotročení a slavné vyjití (exodus)
z Egypta. Hospodin vysvobodil Izraelity celou řadou mocných zásahů. Na
znamení Boží ochrany každá izraelská rodina obětovala Bohu beránka, který
byl bez vady a jeho krví potřeli rám dveří svého domu. Izraelité takto byli
uchráněni před zkázou, která kolem nich přešla bez povšimnutí. Odtud pochází
židovský název Velikonoc: "pesach" - "uchránění, ušetření, přejití".
Křesťanské Velikonoce
Vyvedením Izraelitů z egyptského otroctví Boží záchranná iniciativa
neskončila. Záchrana Izraelitů se stala předobrazem spásy člověka od všeho
zotročení, ponížení, zla a smrti. Bůh totiž neopustil člověka, který se od něj
odvrátil a upadl tak do područí zla a smrti.
Všechny starozákonní předobrazy a proroctví o spáse došly svého naplnění
v Ježíši Kristu, jehož jméno v hebrejštině znamená: "Bůh zachraňuje, Bůh je
spása". Ježíš sám zaujímá místo velikonoční oběti a stává se obětovaným
beránkem bez vady. On, nevinný, bere na sebe hřích i jeho důsledky: utrpení,
nemoci, bolest a smrt. Dává svou krev na ochranu (pasch) pro všechny.
Ve smrti ale nezůstal. Byl vzkříšen. Otevřel tak cestu novou a věčnou,
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cestu skrze smrt a vzkříšení k definitivnímu "exodu" - vyjití, "pesachu" - přejití
z tohoto světa zotročení a smrti do světa Božího. Tato cesta je otevřena pro
každého z nás...
Svátek Velikonoc je oslavou a zpřítomněním naší spásy.
Svátek Velikonoc je oslavou vzkříšeného Krista.
Citáty:
„Ty a Ježíš: nepřemožitelná dvojice.“
„Pán se rozhodl, že kvůli nám, kteří jsme jeho tělem, sám předem půjde
naší cestou.“ (Svatý Augustin)
„V životě nastávají nebezpečné situace, které by nás musely přivést ke
vzpouře nebo uvrhnout v zoufalství, kdybychom stále znovu nezačínali s onou
nadějí, která se naplno projeví při slavení velikonoční bohoslužby liturgie Veliké
noci: Ježíš žije, vstal z mrtvých, Bůh ho vzkřísil. Potupná smrt na kříži nebyla
posledním slovem. Velikonoce nám dávají dost světla, abychom putovali údolím
stínů plni síly, důvěry a odvahy.“ (Johannes B. Brantschen)
Přeji vám všem, aby také letošní Velikonoce byly radostnou oslavou toho,
co koná Bůh pro nás a my pro bližního.
P. Miroslav Hřib
Postní hudba v kostele
Takový název měl hodinu a půl trvající koncert duchovní hudby, který se v
Nezamyslicích ve farním kostele sv. Václava uskutečnil na Květnou neděli –
5. dubna. Asi jenom 40 posluchačů si mohlo vyslechnout ukázky toho nejlepšího
z oblasti duchovní hudby, tematicky se vztahující právě k době postní.
Účinkovalo Žesťové kvinteto pod vedením Jana Míchala (trubky, pozouny
a tuba) a Trio musica animae(varhany a nádherně procítěný zpěv sólistky) .
Slyšeli jsme skladby doby renesanční, barokní až po moderní díla. Nesměly
chybět některé velmi známé kusy, ale také nás mile překvapily skladby od
méně známých autorů doby nedávno minulé a dokonce současné. Průvodní
slovo četl a rozjímavou náladu navodil Jan Míchal.
Byla jsem tímto koncertem velmi nadšena a musím říct, že to byl jeden
z nejlepších koncertů, co se v našem kostele vůbec kdy uskutečnily. Ti, co
nepřišli, opravdu mají čeho litovat. Velmi mě mrzelo, že si tak málo lidí udělalo
čas na dojemné postní rozjímání. Škoda, vždyť právě o tom jsou blížící se
Velikonoce.
Marie Benešová
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Výzva
k podání připomínek a požadavků
k návrhu zadání územního plánu ze srpna r. 2008
S ohledem na potřebu shromažďování požadavků pro účely vytvoření
konceptu územního plánu vyzýváme občany, organizace a vlastníky pozemků
v k.ú. Nezamyslice a Těšice k podání připomínek k zadání zejména v těchto
oblastech:
1. Požadavky na rozvoj území obce.
2. Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území, koncepce uspořádání
staveb a krajinných prvků. (vhodné plochy pro zástavby).
3. Požadavky na řešení veřejné infrastruktury (komunikace, inženýrské sítě)
4. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území. (ochrana půdy, vodní zdroje
ekologie, zemědělství, archeologie, památky).
5. Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření,
asanace (dopravní koridory, důležité infrastruktury a stavby).
6. Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (veřejné zdraví,
civilní obrana, geologické stavby, ochrana před povodněmi ).
7. Požadavky pro řešení střetů zájmů a problémů v území (ochrana staveb
pro bydlení před nepříznivými vlivy v území apod).
8. Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a území, ploch přestavby
s ohledem na obnovu území.
9. Požadavky na vymezení koridorů.
Požadavky je možno podávat do 15. dubna 2009 v písemné podobě na adresu:
Městys Nezamyslice, Tjabinova 111,
nebo v elektronické podobě na adresu nezamyslice@iol.cz
Zpracoval dle podkladů pořizovatele územního plánu
Bohumír Novotný
místostarosta
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Mažoretky se peèlivì pøipravují na letošní soutìžní
sezónu
Jaro už je za dveřmi a všechny oddíly mažoretek se připravují na letošní
soutěžní sezónu. Jediný oddíl, který má ještě oddych od soutěží, je přípravka
Nezamyslických BabyOrionek, které se teprve učí správně pochodovat
a základní práci s baton. Ostatní oddíly pilně pracují na svých soutěžních
choreografiích, aby předvedly na soutěžích své maximální výkony. Děvčata
se předvedou nejen ve společných formacích s náčiním baton a pom pom, ale
také v duu baton a miniformacích baton a pom pom. Některé soutěžní

choreografie jste mohli zhlédnout na oslavách MDŽ v Nezamyslicích, kde se
holky představily i ve svých nových kostýmech na pom pom, duo a miniformace.
Mažoretky se zúčastní hned několika soutěží po celé České republice.
Soutěže jsou pořádány jednotlivými soubory mažoretek nebo svazem NBTA
a IMA.
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Podrobný přehled soutěží je uveden v tabulce.
Datum

Soutěž

Místo konání

Náčiní

Kategorie
Děti / Junior

Skupina

21.3.2009

Stars CUP

Ostrava

Baton/
Pom pom

28.3.2009

O pohár ze
zámku

Kolín

Baton

Seniorky

19.4.2009

Oblastní kolo
ČR

Těšany

Baton/
Pom pom

Děti / senior

Těšany

Baton/
Pom pom

Junior, senior
miniformace

Nezamyslické mažoretky

Veselí na Morav
ě

Baton

Junior - DUO

N.Běhalová +
K.Špičková

Hluk

Baton/
Pom pom

Děti mladší
Děti starší
junior

MiniOrionky/
Orionky
Nezamyslické mažoretky

19.4.2009
24.-25.4.
2009
8.5.2009

Oblastní kolo
ČR - IMA
Zemské kolo
Moravy a
Slezska
Oblastní kolo
ČR - NBTA

MiniOrionky/
Nezamyslické mažoretky
Duo-K . Špičková
a N. Běhalová
MiniOrionky/
Nezamyslické mažoretky

A zde je ještě jedna aktuální informace na závěr. V sobotu 28. března se
naše dvě děvčata Nikola Běhalová a Klára Špičková zúčastnila soutěže
v Kolíně, kde ve svém premiérovém soutěžním vystoupení vybojovala ve své
kategorii krásné 9. místo ze 16 dvojic.
Jana Snášelová
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Pozvánka na jarní domací fotbalové zápasy
TJ Haná Nezamyslice
16. kolo
Sobota
Neděle
17. kolo
Ani jedno mu
žstvo nehraje
doma.
18. kolo
Sobota
Neděle
19. kolo
Ani jedno mu
žstvo nehraje
doma.
20. kolo
Sobota
Sobota
Neděle
Neděle
21. kolo
Ani jedno mu
žstvo nehraje
doma.
22. kolo
Sobota
Sobota
Neděle
Neděle
23. kolo
Neděle
24. kolo
Sobota
Sobota
Neděle
Neděle
25. kolo
Ani jedno mu
žstvo nehraje
doma.
26. kolo
Sobota
Sobota
Neděle
Neděle

4.4.
5.4.

Muži "A"
Dorost

16.00 hod.
10.00 až 12.15 hod.

Nezamyslice - Radslavice
Nezamyslice - Kralice

18.4.
19.4.

Muži "A"
Dorost

16.30 hod.
10.00 až 12.15 hod.

Nezamyslice - Horní Moštěnice
Nezamyslice - 1.HFK Olomouc "B"

2.5.
2.5.
3.5.
3.5.

Žáci
Muži "A"
Muži "B"
Dorost

14.00 hod.
16.30 hod.
10.00 hod.
13.00 a 15.15 hod.

Nezamyslice - Vrahovice
Nezamyslice - Pivín
Nezamyslice "B" - Doloplazy
Nezamyslice - Kostelec na Hané

16.5.
16.5.
17.5.
17.5.

Žáci
Muži "A"
Muži "B"
Dorost

14.00 hod.
16.30 hod.
10.00 hod.
13.00 a 15.15 hod.

Nezamyslice - Pivín
Nezamyslice - Domaželice
Nezamyslice "B" - Tvorovice
Nezamyslice - Mohelnice

24.5.

Muži "B"

10.00 hod.

Nezamyslice - Brodek u PV "B"

30.5.
30.5.
31.5.
31.5.

Žáci
Muži "A"
Muži "B"
Dorost

14.00 hod.
16.30 hod.
10.00 hod.
13.00 a 15.15 hod.

Nezamyslice -Bedihošť
Nezamyslice - Hustopeče nad Bečvou
Nezamyslice "B" - Ivaň
Nezamyslice - Černovír

13.6.
13.6.
14.6.
14.6.

Žáci
Muži "A"
Muži "B"
Dorost

14.00 hod.
16.30 hod.
10.00 hod.
13.00 a 15.15 hod.

Nezamyslice -Klenovice
Nezamyslice - Tovačov
Nezamyslice ""B"" - Biskupice
Nezamyslice - Konice
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Přijďte povzbudit naše hráče a vytvořit tak na nezamyslickém fotbalovém
hřišti tu pravou fanouškovskou atmosféru. Těšíme se na vás.
Dále upozorňujeme všechny fanoušky nezamyslické kopané, že na webových
stránkách www.tjhana.estranky.cz probíhá tipovací soutěž, kde si můžete
zatipovat výsledky našich mužstev.
Pozvánky
Sobota 11. dubna - Sokolovna od 20.00 hodin
SDH Nezamyslice vás zve na velikonoční rockovou zábavu se skupinou
RELAX
Neděle 19. dubna - Kostel sv. Václava v Nezamyslicích v 16.00 hodin
VELIKONOČNÍ KONCERT – ZUŠ Němčice nad Hanou
Neděle 26. dubna - Sokolovna v 16.00 hodin
JARNÍ PING-PONGOVÝ TURNAJ PRO MUŽE
Čtvrtek 30. dubna - Park u fotbalového hřiště od 16.30 hodin
TRADIČNÍ NEZAMYSLICKÝ SLET ČARODĚJNIC + čarodějnická
diskotéka
Neděle 10. května - Sokolovna v 17.00 hodin
SVÁTEK MATEK – Vystoupení všech oddílů Nezamyslických mažoretek pro
všechny maminky
Pátek a sobota 15. – 16. května
POUŤ KE SVATÉMU JANU do Nepomuku a na Svatou Horu
Informace podá duchovní správce P. Hřib
Sobota 6. června
MEMORIÁL JAROSLAVA HORYCHA – cyklistický závod v ulicích
Nezamyslic v rámci tříetapového závodu HANÁ TOUR 2009
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