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Slovo starosty

Je čas pro třetí čtvrtletní vydání našeho zpravodaje Hvězdička, který už
12 let plní svou funkci informovat o všem, co se v městysi děje a připravuje.
Tímto vydáním končí také volební období zastupitelstva městyse zvoleného
v říjnu roku 2006. To je důvod k poohlédnutí za všemi čtyřmi roky.
Domnívám se, že pro každého z nás znamenal tento čas v osobním životě
něco jiného. Někdo našel lásku, založil rodinu, přivítal nového člena rodiny.
Druhý zase neměl tolik štěstí, ztratil rodinu či někoho blízkého. I takový je
život. Stejně je tomu tak i v životě obcí. Něco se daří jako po másle a jsou věci,
o které je nutno usilovat velmi silně a stejně se nezdaří.
Myslím, že ve volebním období současného zastupitelstva, díky jeho snaze
a cílevědomé práci, převládají věci pozitivní. Nepodařilo se však dokončit
rekonstrukci a dostavbu ZŠ, jelikož nebylo vyhověno našim žádostem o dotaci.
Stejně tak se přes společné úsilí zúčastněných obcí nestihlo zahájit stavbu
cyklostezky na opuštěném drážním tělese trati Nezamyslice - Morkovice. Nyní
už má stavba platné stavební povolení, je sňat železniční svršek a od státu byly
odkoupeny pozemky, ale momentálně není pro zahájení dostatečný zdroj
finančních prostředků. Vyhoveno nebylo naší žádosti o dotaci na opravy
komunikací kolem zdravotního střediska, kolem hasičské zbrojnice, za
sokolovnou a ke hřbitovu. Pro velkou finanční náročnost vybraných prioritních
akcí byla prozatím odložena celá řada menších akcí, opravy a údržby majetku
ve vlastnictví městyse. Nezískali jsme zatím ani žádné dotace z vypsaných
výzev Místní akční skupiny „Na cestě k prosperitě“, jejíž jsme členem.
Podařilo se mnohem víc. V roce 2007 byla dokončena výstavba technické
infrastruktury pro 40 rodinných domů - Trávníky. Dnes již dokončuje výstavbu
svých rodinných domů několik posledních stavebníků.
Z programu obnovy venkova OK byla realizována nová střecha na budově
č. p. 21 - stará MŠ. Ve Sportovní ulici byly rekonstruovány chodníky a vystavěny
nové kolem hřiště pro kopanou a spojka mezi Vyškovskou a ulicí Generála
Svobody. Zajistili jsme vyčištění Dětkůvky od dálnice po Těšice. Následně byl
vybudován z naší iniciativy rybník v Těšicích. Vypracována byla projektová
dokumentace na stavbu Protipovodňového opatření Nezamyslice - západ, na
níž vydal stavební úřad územní rozhodnutí. Jeho platnost jsme v letošním roce
prodloužili, neboť projekt je stále aktuální a zůstal současnou prioritou. V roce
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2007 nahradil původní drátový rozhlas nový bezdrátový. Katastrální území
Nezamyslice nad Hanou i Těšice u Nezamyslic mají od roku 2008 provedenu
obnovu katastrálního operátu, což znamená úplnou digitalizaci pozemkových
map. Samozřejmě, že naše projekty financované z evropských prostředků
a spolufinancované z rozpočtu městyse převýšily svým finančním rozsahem,
velikostí staveb i významem všechny práce vykonané v tomto období. Jedná
se o výstavbu Mateřské školy a Sportovně relaxačního centra. První byla do
provozu předaná v měsíci březnu tohoto roku a druhá bude dána do užívání
nyní na hody v rámci Svatováclavských slavností. Obě stavby jsou pro náš
městys potřebné a přínosné. Reakci na to, jaká je školka, už známe a názor na
centrum se dovíme až po slavnostním otevření v pátek 24. 9., na které vás
zastupitelstvo srdečně zve. Mimo těchto stavebních akcí investoval městys do
svého vybavení, pořídil malotraktor Vega s příslušenstvím. Koupili jsme cisternu
Liaz pro hasiče, přispěli jsme TJ Haná na vybudování tribuny a také na pořízení
nových varhan do kostela sv. Václava. Pořídili jsme dokumentaci územního
plánu, u kterého zatím ještě neskončila dlouhá připomínkovací a schvalovací
procedura. V rámci svých technických, materiálních i finančních možností
jsme zajišťovali opravy a údržbu majetku ve vlastnictví městyse i provoz zařízení,
jež spravujeme. Podporovali jsme také kulturní, sportovní a společenskou
činnost. Nemyslím si, že bylo vše dokonalé a bezchybné. V každém případě
vás chci ujistit, že jsme měli po celou dobu ten nejlepší záměr, a to řešit věci v
zájmu většiny z vás. Pokud se nám to někdy nedařilo, nebyl v tom úmysl.
Děkuji vám všem jménem současného zastupitelstva za spolupráci, důvěru
i trpělivost s naším jednáním. Mé osobní poděkování patří také všem členům
zastupitelstva, pracovníkům i spolupracovníkům městyse a zaměstnancům
základní a mateřské školy za jejich práci.
Je několik dní před zahájením komunálních voleb. O práci v příštím
zastupitelstvu se uchází 69 kandidátů v pěti volebních stranách. Přeji všem
úspěch ve volbách a pro městys Nezamyslice na další čtyři léta dobré
a pracovité zastupitelstvo.
Na závěr přeji vám všem hodně štěstí, zdraví a hezké prožití hodů a již
tradičních jubilejních desátých Svatováclavských slavností i celého podzimního
období.
Jiří Doubrava
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Aktuality z Domova “Na Zámku”
Léto v Domově „Na Zámku“ se letos neslo v duchu velkých rekonstrukcí
a oprav. Postupně bylo dokončováno nádvoří, venkovní komunikace a podlaha
chodby v celém přízemí hlavní budovy. I přes ztížené podmínky, které s tímto
souvisely, byly letní měsíce pro uživatele naplněné sportem, hudbou a posezením
u grilu.
Obyvatelé domova, kteří pravidelně docházejí do kostela sv. Václava, se
dvakrát podíleli na úklidu kapličky a jejího okolí. Také společně s místními
občany Nezamyslic se zúčastnili pouti ve Křtinách a na Sv. Hostýnu.
V měsíci červnu naši ministranti navštívili benediktinské opatství v Rajhradě
u Brna, kde se konala hlavní pouť. Při této příležitosti ministrovali na slavné
mši svaté. Na nádvoří kláštera se naše zařízení prezentovalo výrobky z terapií.
Jako každý rok budeme naše výrobky prezentovat na Svatováclavských
slavnostech. Připravujeme zámecký hodový jarmark, který se bude konat po
dva dny (pátek a sobota) před budovou Domova „Na Zámku“. Návštěvníci si
také mohou prohlédnout zooterapii v areálu zahrady našeho domova. Jste
všichni srdečně zváni.
Obyvatelé a zaměstnanci Domova „Na Zámku“

Školní rok 2010/2011 zaèal!
Středa 1. září 2010 se pro 42 prvňáčků na naší škole stala slavnostním
dnem. První den školy! Nedočkavé děti se svými rodiči naplnily třídy i chodbu.
Přivítal je a popřál jim mnoho úspěchů do školní práce ředitel školy Pavel
Dostál.
Příjemnou atmosféru v prvních třídách tvořili naši učitelé, kteří předali
dětem drobné dárečky a spoustu věcí. Cvakaly fotoaparáty, natáčela se videa,
aby bylo na co vzpomínat.
Na nový školní rok se jistě důkladně připravovali i ostatní žáci naší školy.
V tomto školním roce navštěvuje školu celkem 293 žáků ve 12 třídách.
V současné době k nám dojíždějí žáci z těchto obcí: Doloplazy, Dřevnovice,
Víceměřice, Koválovice-Osičany, Tištín, Mořice, Dobromilice, Pivín,
Vrchoslavice.
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Mladší žáci mají možnost navštěvovat jedno ze čtyř oddělení školní družiny.
V současné době ve škole pracuje 18 učitelů, 2 asistentky pedagoga,
4 vychovatelky školní družiny. Nově ve škole začaly učit: Mgr. Jana
Prusenovská, Mgr. Ludmila Formánková, Mgr. Darina Světlíková.
Žáci i učitelé se již těší na nově otevřené Sportovně relaxační centrum,
kde bude probíhat výuka tělesné výchovy i další kulturní akce.
V minulém školním roce jsme se zúčastnili soutěže probíhající na
internetových stránkách s názvem ,,Stromy místo letáků“, ve které jsme
hlasováním pro náš projekt ,,Ořechová alej v Nezamyslicích“ získali
15 000,- Kč na další výsadbu aleje mezi Nezamyslicemi a Mořicemi. Výsadbu
jsme započali již v loňském školním roce v rámci Dne Země, kde si každá třída
zde zasadila jeden ořechový strom. Během podzimu budeme v této výsadbě
pokračovat a využijeme finanční prostředky z této soutěže.
Přejeme našim žáků šťastné vykročení do nového školního roku a všem
čtenářům Hvězdičky krásný podzim.
ZŠ Nezamyslice
Ze š ko li èky .. .
1. září začal nový školní rok i pro 19 dětí z Domova „Na Zámku“. Ve
třech třídách si budou pod vedením speciálních pedagogů rozšiřovat své
dovednosti a návyky. Naší m cílem není naučit tyto děti číst, psát a počítat,
většina z nich to nikdy nedokáže, ale snažíme se vést děti především k osvojení
sebeobslužných a hygienických návyků. Musíme si uvědomit, že každý
sebemenší úspěch zlepší a usnadní život nejen dětem samotným, ale i všem
pracovníkům, kteří se o ně starají.
Loňský školní rok jsme s dětmi zakončili pobytem na škole v přírodě,
bohužel omezené finanční prostředky tento pobyt neumožnily všem dětem.
Proto jsme přivítali možnost podílet se na slavnostním otevření sportovně
relaxačního centra a při této příležitosti spolupořádat charitativní koncert.
24.9.2010 u nás v Nezamyslicích vystoupí zpěvačka Jitka Zelenková, na její
program naváže svými písničkami Laďa Kerndl a celým večerem nás bude
provázet moderátor Tomáš Krejčíř. Budeme moc rádi, když nás podpoříte
svou účastí a na koncert se přijdete podívat. Přejeme všem hezký podzim.
pracovnice speciální školy
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Oddíly Nezamyslických mažoretek èeká nároèný
školní rok 2010/2011
Po krásných, volných dvou měsících prázdnin nám začal nový školní rok
a naše oddíly mažoretek se již pilně připravují na novou soutěžní sezónu. Jako
první své dovednosti předvedou seniorky a kadetky MiniOrionky a BabyOrionky
na postupové soutěži v Ivančicích u Brna dne 18. 9. 2010. MiniOrionky budou
soutěžit jak s náčiním baton, tak i v kategorii rekvizity, kde si nacvičily sestavu
pod názvem „Movie star“ (česky řečeno: „Filmová hvězda“). BabyOrionky
budou soutěžit s náčiním baton i pom pom a seniorky pouze s náčiním baton.
Kromě celotýmového soupeření se v boji utkají i naše sóla: Adéla Koutská
(náčiní pompom) a Kateřina Vozihnojová (náčiní baton), dále pak dua: Nikola
Běhalová + Klára Špičková a Martina Pavlů + Zuzana Vozihnojová. Mimo
jiné na soutěži své síly chtějí porovnat i Nezamyslické maminky, které se ve
své kategorii „rodičovský tým“ utkají s Mata týmem s Hodonína. Vystoupení
Nezamyslických maminek bude ke zhlédnutí i na III. ročníku přehlídky souborů
mažoretek, která se letos uskuteční opět u nás v Nezamyslicích při příležitosti
otevření sportovně relaxačního centra dne 25. 9. 2010. Přehlídky se zúčastní
19 souborů s náčiním baton a 8 souborů s náčiním pom pom. V tomto sportovním
klání můžete shlédnout čtyři naše oddíly. V kategorii děti/kadetky: Nezamyslické
BabyOrionky a MiniOrionky, kategorii junior: Nezamyslické Orionky
a v kategorii senior: Nezamyslické mažoretky. Podrobný
harmonogram přehlídky je zveř ejněn na webových stránkách
www.nezamyslicepatrimazoretkam.estranky.cz a na plakátech. Poslední soutěž
v roce 2010 nás čeká v Lanškrouně 30. 10. 2010, kde své dovednosti předvedou
naše dva oddíly kadetek Nezamyslické MiniOrionky a BabyOrionky. V roce
2011 máme v plánu zúčastnit se soutěží jak asociace NBTA, tak i IMA. Kromě
těchto soutěží dále pak Stars Cup Ostrava, soutěž v Hulíně a další.
Za zmínku dále stojí připomenutí týdenního soustředění oddílu seniorek
a kadetek MiniOrionek, které se uskutečnilo ve dnech 25.7. -31. 7. na chatě
Mečová v Horní Bečvě. Děvčata zde celý týden pilně nacvičovala nové skladby.
Soustředění jsme si zpestřily túrami po okolí, výletem do lanového centra
v Rožnově pod Radhoštěm a samozřejmě nesměl chybět karneval a volba
Miss mažoretky. Všechny zúčastněné dvojice byly úžasné, ale bohužel vyhrát
mohly pouze tři. Titul II. Vicemiss si odvezla dvojice Kateřina Vozihnojová
a Kristýnka Beranová, I. Vicemiss Klára Špičková a Michalka Malá a titul

6

MISS mažoretka si odvezla Nikola Běhalová a Verča Dosoudilová. Všem
vítězkám ještě jednou gratuluji!!! Soustředění i přes nepřízeň počasí bylo velmi
vydařené a doufám, že příští rok se opět všichni budeme po týdnu velké dřiny
a zábavy opět vracet s úsměvem na tváří a spoustou zážitků jako tento rok.
Jana Snášelová
Myslivecké sdružení Nezamyslice
V sobotu 28. 8. 2010 pořádalo se souhlasem městyse Nezamyslice naše
myslivecké sdružení v Nezamyslicích a okolí Podzimní zkoušky ohařů a malých
plemen. Na ranním nástupu se sešlo k ověření lovecké způsobilosti celkem 24
psů, z toho 20 velkých a 4 malá plemena. V průběhu celého dne pak dokazovali
pod vedením svých „pánů“ v různých disciplínách svůj um a připravenost nejen
při práci na poli, ale také ve vodě. Díky příznivému počasí jsme zaznamenali
na naší akci i hojnou účast široké veřejnosti. Milou povinností nám teď zůstává
poděkovat všem sponzorům, kteří svým pozitivním přístupem k myslivosti
napomohli úspěšnému průběhu podzimních zkoušek.
V. Soušek
Nezamyslice v Èechách
Druhou a zároveň poslední obcí, která nese stejné jméno jako ta naše,
jsou Nezamyslice, které leží v podhůří Šumavy. Na podrobnější mapě je
nalezneme uprostřed trojúhelníku měst Sušice, Horažďovice a Strakonice
v nadmořské výšce 488 m. Nedaleko je rozsáhlá zřícenina hradu Rabí. Obec
patří pod okres Klatovy, kraj Plzeňský.
První písemná zmínka o obci je z roku 1045, což znamená, že bájný kníže
Nezamysl, podle něhož název vznikl, mohl v dávné historii skutečně žít.
Vesnice je mnohem menší než náš městys. Ke dni 28. 8. 2006 zde žilo 226
obyvatel, teď už jenom 214. V produktivním věku je 153 lidí. Pro využití volného
času je v obci několik sportovišť. Občané mají k dispozici obecní vodovod.
Celková katastrální plocha obce je 709 ha, z toho 53% zabírá orná půda,
desetinu lesy, něco málo louky.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie byl založen ve 13. století a chrámová
loď patří mezi stavební klenoty architektury, které jsou pouze na dvou místech

7

v Čechách.
Další pamětihodností obce je pohřební kaple jistého rodu Lamberků. Kaple
má nevídané vnitřní vybavení a vyřezávaný oltář s lavicemi a kůrem nemá
nikde obdoby. Kaple nese název sv. Erazima. V obci je ještě fara a hřbitov.
Zajímavostí je rovněž skutečnost, že v obci pobýval a na zdejší obecné škole
učil spisovatel Šumavy Karel Klostermann.
Od roku 1980 do 1992 byla vesnice Nezamyslice částí střediskové obce
Žichovice. V roce 1992 byly na přání občanů vypsány volby do obecního
zastupitelstva a obec Nezamyslice se stala opět samostatnou.
S. B.
Pøíbìhy z dob dávno minulých
Už celý rok zuřila válka. My kluci měli však docela jiné starosti. Slávek
přinesl ráno do sakristie plný kornoutek podivných hliněných kuliček,
zakoupených v krámku před kostelem a tajuplně nám oznámil, že jsou to
bouchající kuličky, vydávající při nárazu pořádné pecky. Hned byl navržen
plán vyzkoušet je. Ze sakristie jsme zmizeli jak kouř po kadidle a rovnou na
věž ke zvonům.V hloubce 12 metrů pod námi skupinka klebetících žen.
Výklon z okénka a vzápětí dvě rány od kostelních dveří. S křikem prchající
babky všemi směry jak hejno vyplašených vrabců. Hurónský řehot nahoře ve
zvonici.Ten ale utichl po návratu do sakristie, když naše hřbety začal zhášákem
hladit pan děkan. Tím to ještě nekončilo.
Při odpoledním požehnání se Slávek dobrovolně hlásil k rozdělání
kadidlového ohně. Snad sám luciper mu našeptal nápad uložit dvě hliněné
kuličky do misky kadidelnice mezi žhavé uhlíky. Nic netušící pantáta Fišer
odkráčel s kadidelnicí před oltář.Ve chvíli, kdy pan děkan sypal kadidlo, se
ozval výbuch a nastal zmatek. Rozhozené uhlíky spalovaly nejen koberec, nýbrž
i prsty a dlaně ministrantů.
Obě příhody jsou z připravované knihy autora. „Nebévali sme lepši“.
-Ota-
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Co nového v mateøské školce?

Hrát si děti budem spolu,
na doktory nebo školu,
co nás čeká? Kdo to ví nový rok nám odpoví!!
Měsíc září nás v novém školním roce uvítal uplakaně a smutně deštivým
počasím. O to příjemnější bylo zjištění, že se většina dětí do školky těšila.
K oddělení Koťátek, které navštěvuje 24 dětí a Kuřátek se stejným počtem
přibyla nová třída Broučků, kterou navštěvuje dvanáct nejmladších dětí.
Kapacita školky je naplněna. Kolektiv pracovnic školky se rozrostl o asistentku
pedagoga, která se stará o dítě s oční vadou.
Děti, které přišly do mateřské školky poprvé, se rychle adaptovaly a přes
sem tam nějakou slzičku si našly nové kamarády. Pokud nám počasí dovolí,
využíváme zahradu v plné míře, děti jsou zde spokojené a konečně mohou
ocenit všechny prolézačky, kopečky, houpačky a ostatní prostory, které zahrada
nabízí.
Nadále ZUŠ zajišťuje přípravu našich dětí v hudebním, dramatickém
a tanečním oboru, výuka je letos rozšířena o obor výtvarný. Od měsíce října
bude pokračovat i kroužek angličtiny. Jsme velice rádi, že je o tyto kroužky tak
velký zájem ze strany rodičů .
I v letošním roce čeká na naše děti pestrý kulturní i sportovní program.
Jsou naplánovány divadla, sportovní hry, olympiáda MŠ, výchovné koncerty,
solná jeskyně. Ve spolupráci s MŠ Mořice vychováváme děti k lásce k přírodě
při našich „setkáních na stezce ´´.
S velkým zájmem očekáváme otevření nového Sportovně relaxačního
centra, kde i my vystoupíme ve dnech slavnostního otevření . Děti si okoukají
nové prostory, kde budou co nevidět vystupovat třeba na vánoční besídce nebo
pro maminky.
Bohuslava Novotná
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Milí ètenáøi!

Každým rokem začínal smutný podzim v našem městečku radostnou
událostí a tou bývaly naše hody v den Slavnosti sv. Václava. Blížící se sváteční
den se už několik dní předem ohlašoval po staletí opakovanými rituály. Pečlivě
se uklízelo v domech, hospodyňky čistily okna, umetaly se dvory a zbavovaly
posledních stébel slámy po dokončeném výmlatu obilí, pírek po desítkách domácí
drůbeže, vápnem a šmolkou se natírala průčelí nízkých domků, zabíjeli se králíci,
aby na stole byl k bramborovému salátu i kousek smaženého masa, pekly se
voňavé vdolky i buchty, na ulicích před domy se uhrabovaly trávníky a kamením
dlážděné ulice se zbavovaly stop po kravských a koňských potazích. Kropilo
se a zametalo. Tento úkol byl svěřen nám dorůstajícím klukům, kterým hody
přinášely celou řadu jiných povyražení.
V paměti, která už dávno neslouží jako dřív, se vybavily tři události spojené
s tímto slavnostním dnem.V široké ulici, vedoucí ke kostelu a zámku, vyrůstaly
od božího rána pestrobarevné krámky s lákavým zbožím. Podle Dórkova
vyprávění tři kluky Novotných od mostu vábila nejvíc velikánská dřevěná bečka
u jednoho krámku naplněná lákavými kvašáky. Obcházeli, nahlíželi, ale odvaha
k uzmutí dobroty z bečky chyběla. Nejmenší z nich byl poslán k nákupu
a odpoutání pozornosti prodavače, zatímco nejvyšší Frantík měl dlouhou paží
uzmout ze sudu aspoň jeden okurek. Podařilo se. Ale jaký frmol nastal kolem
krámku, když vřeštící Franta praštil okurkem o zem a dva bráškové prchali
před zuřícím krámkařem za sochy světců před kostelem. On to totiž nebyl
okurek, nýbrž potkan utopený v okurkovém láku.
-OtaPejskaøi

V sobotu 11. září 2010 v areálu Kynologického klubu Nezamyslice proběhla
Miniorionky
akce SPECIÁLNÍ VÝSTAVA MOLOSS CLUBU CZ.
Zde bylo k vidění přes 200 psů těchto plemen:
americký bulldog, anatolský pastevecký pes, anglický mastiff, argentinská
doga, boerboel, bordeauxská doga, brazilská fila, broholmer, bullmastiff, cane
corso, cimarron uruquayo, estrelský pastevecký pes, kanárská doga, neapolský
mastin, perro de presa mallorquin, pyrenejský mastin, středoasijský pastevecký
pes, španělský mastin a tosa inu.
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Tak jako proběhla letos i loni, mohu tuto hojně navštěvovanou akci slíbit
i na příští rok, a to na 10. 9. 2011. O hladký průběh výstavy se postaral náš
organizační tým, který zajistil nejen ideální počasí pro psy i majitele, ale
v neposlední řadě opakovaně sklidil mnoho pochval za pestrý jídelníček
a příjemnou obsluhu. Závěrem bych chtěla poděkovat obci Nezamyslice za
propůjčení parkovacího místa pro vystavovatele a majitelce sousedící restaurace
za možnost užívání sociálního zařízení.
Magda Moravcová
Orionky

Moc deštivý kvìten?

Za posledních 40 let určitě. Napršelo více jak 200 mm, to je 200 litrů na
1 m2. Pokud budeme počítat dále, znamená to 2 miliony litrů na jeden hektar.
Při katastru obce 600 ha (bez Těšic) to představuje 12 milionů hektolitrů vody,
které jen na naši obec spadly. Jen pět dní v měsíci nespadly žádné srážky.
Půda byla tak nasycená, že už pouhých 40 mm v prvních dvou dnech
června stačilo na zvednutí Tištínky a Hané na maximum.
Podobně deštivý byl květen v roce 1972, kdy také napršelo téměř 200
mm. Stačilo na to ale mnohem méně dní.
V dalších červnových dnech se počasí přece jen ustálilo a došlo i na letní
dny a také na pár dnů s tropickou teplotou. První letní den ale moc letně
nevypadal. To
však nebylo
nic zvláštního.
Takových neletních dnů 21. června
nejstarší
Nezamyslické
mažoretky
byla v minulosti celá řada. Například v roce 1986 dosáhla rtuť v teploměrech
jen 16°C, naopak rok 2000 měl 35°C.
Ještě pár zajímavostí k letnímu počasí.
Také léto bývá dost proměnlivé a tropických dnů (teplota 30°C a víc) je
poskrovnu. Např. o prázdninách v roce 1979 nebyl ani jeden tropický den.
I v létech 1977, 1978, 1980, 1984 byly maximálně jen 3 tropické dny. Naopak
v roce 2006 jich bylo 32, v roce 1994 dokonce 35. V tomto roce na přelomu
července a srpna bylo 19 tropických dnů v řadě za sebou a to až 37°C bez
jediné kapky deště.
V České republice bylo zatím naměřeno nejvíce stupňů 27. července
v roce 1983 v Praze-Uhříněvsi 40,2°C. U nás v tento den jsem naměřil "jen"
35°C.
J. B.
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UPOZORNĚNÍ!!!!
Prosíme všechny občany, kteří budou mít zájem o sportování v nové
sportovní hale Sportovně relaxačního centra v Nezamyslicích, aby si pořídili
kvalitní SÁLOVOU OBUV, která nedělá šmouhy. Zvláště apelujeme na
rodiče dětí, které budou chodit v rámci tělesné výchovy sportovat do haly,
aby jim tuto obuv zakoupili. Bez této obuvi vám nebude umožněno v této
hale sportovat.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

PŘIPRAVUJEME
ŘÍJEN
- Nezamyslicko-mořická drakiáda pro děti i dospělé
- Degustace rajhradských vín v prostorách farních sklepů
v Nezamyslicích
LISTOPAD
- Tradiční ping-pongový turnaj pro ženy a dívky
PROSINEC
- Vánoční vytrubování

Zastupitelstvo městyse Nezamyslice a pracovníci
úřadu městyse přejí všem občanům krásné prožití
Svatováclavských slavností.
Hvězdička, čtvrtletník městyse Nezamyslice. Redaktoři: členové ZM, pracovníci ÚM, kronikář
městyse Mgr. Bohumil Outrata a ostatní dopisovatelé z řad členů organizací a občanů městyse;
grafická úprava: Ing.arch. Lukáš Doubrava; tisk a vydavatel: ÚM Nezamyslice, Tjabinova 111;
vydáno 21. září 2010.
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