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SLOVO STAROSTY
Váení spoluobèané !
Od chvíle, kdy vylo první vydání tohoto
zpravodaje uplynulo víc ne ètvrt roku 1998. Pro
hospodaøení obce je významné, e byl schválen
rozpoèet obce, a to na únorovém zasedání
obecního zastupitelstva. Pøíjmy a výdaje
byly naplánovány vyrovnané ve výi 7797
tis. Kè. Pomìrnì nízká èástka investièních
výdajù v porovnání s minulými léty byla
urèena pouze na rekonstrukci místních
komunikací v Tìicích a na plynofikaci
topení v budovì sokolovny.
Zachovány v úrovni pøedcházejících rokù
zùstávají výdaje na zabezpeèení provozu a údrby
vech èinností a zaøízení obce. Znaènou
pozornost chci zamìøit na detailní úpravy ji
ukonèených akcí. Dùraz chci dát rovnì na
údrbu
a
poøádek
veøejných
prostranství. Toto opatøení není pouze
východiskem
ze
skromnìjích
r o z p o è t o v ý c h p o m ì r ù , ale nutnou
potøebou. Není mono jen budovat nové vìci
a dále se ji nestarat o jejich osud. V tomto
okamiku se chci obrátit na vás, obèané, s
ádostí o spolupráci. Jistì uznáte, e není v
silách a stávajících technických monostech
zajistit pouze s nìkolika sezonními

pracovníky OÚ údrbu veøejné zelenì ( cca
35 000 m2 ), èistotu, poøádek a pøípadnì
úpravy a opravy nìkterých obecních
zaøízení. adám vás touto cestou o pomoc
pøi úklidu pøilehlých veøejných ploch, o
seèení trávníkù, hrabání listí apod. Svým
kladným pøístupem tak poskytnete dobrý
pøíklad i sousedùm, které to v danou chvíli
moná jen nenapadlo. Chápu, e jsou mezi
námi i takoví, kteøí jsou nemocní anebo z
jiných dùvodù nemohou. Zde mùe pomoci
pøíbuzný nebo soused. Domnívám se, e
se vám líbí hezké vìci a jistì kadého
potìí pochvala návtìvníkù, kteøí dobøe
hodnotí prostøedí obce. Urèitì máte i vy svá
øeení problémù ivota v obci. Rád si
vyslechnu vae názory, podnìty, pøipomínky
i stínosti, a to ke vem oblastem dìní v
obci.
Své názory mùete dát písemnì nebo
pøi osobních jednáních v úøední dny.
V souèasné dobì se jeví váným
problémem uplanìní zák. è.125/97 Sb. o
odpadech. Chápu, e pøíèinou jeho ignorace
od obèanù je èásteènì rùst ceny daný
poplatkem za skládkování a dopravu.
Pøedchozí snaha obecní rady o spravedlivou

úhradu za odpad vedla k zavedení
umìlohmotných známek pouívaných
k jednorázovému odvozu obsahu
popelnice. Tento spravedlivý zpùsob si
vyloila témìø jedna tøetina domácností po
svém. Zkrátka,známky nekupovala. Mnozí
se do systému odpadového hospodáøství
nezapojují ani dnes, kdy se dostávají do
rozporu se zákonem, pokud vèas neoznámí
svùj úmysl a následnì pak neprokáí, kam
odpad odvezli. Nevím, zda vzniklá úspora
pokryje pokutu uloenou za poruení obecnì
závazné vyhláky obce è.1/98 o systému
odpadového hospodáøství na území obce.
Domnívám se, e to nestojí ani za nehezky
plnìné pøíkopy ani za veèerní vdechování
exhalátù vzniklých pálením odpadù na
zahradách a v lokálních zdrojích tepelné
energie, co jsou èinnosti také nedovolené.
Budeme je spoleènì dál tolerovat?

Podobnou záleitostí je také
bezohledné chování øidièù, kteøí pojídìjí
trávníky a chodníky na nám. dìk. Fr. Kvapila
a v jiných èástech obce. I v tomto pøípadì je
tøeba vaí spolupráce, aby bylo zabránìno
tomuto chování.
Pochopte mùj dnení pøíspìvek jako
výzvu o spolupráci a pomoc pøi utváøení
naeho spoleèného domova. Bez vás to
nepùjde. Musejí chtít vichni, vdy se také
o vechny jedná. Témat k øeení je mnoho
napø. pobíhající psi, èerné skládky,
oputìné a neudrované domy,
pokozování dopravních znaèek, rozbité
chodníky, nièení a rozkrádání stavebních
materiálù na koupaliti. adám vás o
pomoc pøi øeení tìchto nepøíjemných a
prostøedí zhorujících jevù. Pøedem dìkuji
za zájem a aktivní pomoc.
J.Doubrava

Z obecních letopisù
Obec Nezamyslice leí z velké èásti na
pravém bøehu øeky Hané v nadmoøské
výce 210 m, (název Haná ze
starogermánského GANAU - bohatý,
úrodný) v rovinì otevøené ze tøí stran, jen k
jihu se zvedá mírný svrek, za kterým leí v
dolince obec Titín.
První zmínka o Nezamyslicích je z roku
1276, kdy nezamyslické zboí spravoval
Budislav z Nezamyslic. (Koncovka -ice
napovídá, e se jedná o obec, která zcela jistì
existovala ji døíve. Koncovka -ici uívaná
u nejstarích slovanských osad: Nezamyslici
- lidé Nezamyslovi, èeleï Nezamyslova =
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Nezamyslice, Tìici - lidé Tìchovi, èeleï
Tìchova = Tìice atd.).
Od roku 1353 byla osada majetkem Buka z
Nezamyslic. R. 1371 se mluví o tvrzi v
Nezamyslicích, je stála pravdìpodobnì
na místì dneního klátera. Tvrz se stala
základnou pro postavení zámku, nynìjí
kláterní budovy. (Zámek byl postaven r.
1764 v barokním slohu.) Roku 1381 se stal
majitelem Ctibor z Cimburka, který
dostal Nezamyslice darem od Markéty z
Nezamyslic. Ten prodal èást Nezamyslic r. 1383
augustiánùm z Lankrouna. Celé Nezamyslice
patøily kláteru od r. 1385 do r.1784. Roku

1465 se ji probotské správy se daøilo
poddaným ponìkud lépe, protoe probot
dával sedlákùm pastviny a ulehèoval jim v
robotách. (Kláter z Lankrouna byl po
husitských válkách pøeloen do Olomouce).
Roboty nebyly v Nezamyslicích nikdy tak
tvrdé jako v jiných dìdinách. Nezamyslièané
se nikdy nevzbouøili proti své vrchnosti,
protoe zde byla velice úrodná pùda - dávky
vrchnosti mohli splácet pravidelnì - a také
kláterní vrchnost byla lepí ne svìtská v
jiných dìdinách.
Za tøicetileté války Nezamyslice velmi
trpìly vojsky. Byly témìø vylidnìny. Po míru
vestfálském opìt rychle osazují. Správy
Nezamyslic se ujímají znovu augustiniáni,
kteøí jsou jejich majiteli a do r. 1784. Za
Josefa II. byl kláter roku 1784 zruen a
statek pøeveden náboenskému fondu. Roku
1813 jej koupil hrabì August Segur, aby jej
roku 1819 opìt prodal arcikníeti
Ferdinandu ïEste. Za nìho byl zregulován
tok Hané.
Roku 1861 dostal Nezamyslice Jan
Mundy, který je roku 1871 prodal
olomouckému arcibiskupovi Bedøichu
Fünstenbergovi a ten byl majitelem zámku i
velkostatku a do r.1923, kdy byl vekostatek
parcelován. Zámek byl zmìnìn v kláter a
roku 1878 v nìm byl zøízen sirotèinec.
Kláter byl propùjèen bezplatnì kongregaci
sester sv. Hedviky. Roku 1882 byla touto
kongregací zøízena obecná a mìanská
kola.
Obcí vedla odpradávna zemská cesta z
Pøerova do Brna. Od roku 1868 je dùleitou
eleznièní køiovatkou. Z Nezamyslic do

Otaslavic jezdíval koòmi taený potovní
vùz, od roku 1929 obstarávali dopravu do
okolních obcí soukromí autodopravci.
Nejstarí rody v Nezamyslicích:
rod Gazdù è.29 od r.1667
rod áèkùv è.11 od tøicetileté války
rod Novotných è. 43 od r.1771
rod Látalùv è.3
rod tìpánkùv è.5
rod Kluèkùv è.60 (vichni od r.1785)
rod Novotných è.2 od r.1705
rod Novotných è.12 od r. 1820
-pokraèování pøítì-
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TJ HANÁ
Po rozhovoru s nìkolika lidmi jsem
se domníval, e kopaná v naí obci
skomírá. Byla by to koda po tak bohaté
a plodné èinnosti tohoto sportu. Kdy
jsem si vak pøeèetl øádky èlovìka, který
kopané vìnuje víc ne dost, mé srdce
pookøálo. Ètìte i vy a posuïte sami. TJ
Haná je snad nejpoèetnìjí organizací v
obci má 139 èlenù, pøevánì mladých.
V letoním roce jsme pokraèovali v
soutìích kopané se ètyømi drustvy. Nai
nejmladí áci hrají v okresním pøeboru.
Dorost v soutìi Hanácké fotbalové upy.
Mui mají dvì drustva-"Béèko" hraje v
okresní soutìi a "Áèko" bojuje v 1.B tøídì
Hanácké upy. Pøed zahájením jarních
soutìí byla provádìna pøíprava muù a
dorostu, která spoèívala v soustøedìní a
pøípravných zápasech na turnaji ve
Vykovì. Po ukonèení jarního kola jsme
poøádali letní pøípravu, turnaj u B
"Memoriál Jaromíra Matouka" a A
mustvo druhý roèník "Memoriálu

PEJSKAØI

Panu Dostálovi, nejznámìjímu mui mezi
"pejskaøi", tedy kynology, aby se neurazili,
jsem poloil nìkolik otázek.
Z èeho jste mìli v loòském roce nejvìtí
radost?
Z úspìchù naich psovodù a jejich miláèkù
na patnácti soutìích, tøiadvaceti
sloených zkoukách z
výkonu
a pøedních míst na
výstavách.
Zarmoutilo vás nìco?
Ano, staøí a odchod psích
veteránù.
Co vás natvalo?
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Milana Zgody".
Pak u následovaly mistrovské
zápasy vech drustev, které byly
ukonèeny první prosincovou nedìlí. S
výsledky a umístìním moc spokojeni
nejsme. Výjimkou je "Béèko".
Stále se potýkáme s finanèními
potíemi a nedostatkem ochotných lidí,
pøedevím rodièù chlapcù, kteøí by se
zapojili do èinnosti mládee. Snad to bude
letos lepí. Pøijïte na høitì a povzbuïte
nás.
A.Crhan
Nesmyslné paragrafy v zákonì na ochranu
zvíøat.
Kterým pejskaøùm by jste dali "buøtový
vìnec"?
Vem, ale zlatý by mìla dostat GUSA Jirky
Sekvence, která se stala mistryní Moravy
a CIR A. Indrákové, který je mistrem ÈR
sluebních psù MP.
Èeho chcete dosáhnout letos?
Aspoò takových výsledkù jako loni.
A tøi pøání pro "zlatou rybku".
Peníze
ujasnìní
majetkoprávních vztahù oplocení areálu.
Ptal se -OBO-

Èinnost Masarykovy Z v Nezamyslicích
leden - bøezen 1998
Po vánoèních prázdninách se áci i uèitelé ihned zapojili do práce, nebo se kvapem
blíil konec 1. pololetí. Mezi uèením a zkouením se vak dìlo i mnoho dalích vìcí.
Konaly se besedy zástupcù støedních kol a støedních odborných uèili s áky 9. tøíd,
kteøí se rozhodovali, jaké koly uvedou na své pøihláky.
Pro áky 7. roèníkù byl tak jako kadý rok uspoøádán lyaøský výcvikový kurs. Uskuteènil
se ve dnech 10. - 17. ledna v Koutech nad Desnou a setkal se s velkou odezvou u vech
úèastníkù.
27.ledna probìhl zápis dìtí do prvního roèníku. Celkem bylo zapsáno 39 dìtí, které
naplní dvì první tøídy. (Poèty ákù - zastoupení jednotlivých obcí: Nezamyslice - 13, Døevnovice
- 14, Doloplazy - 6, Titín - 2, Vícemìøice - 3, Koválovice - 1.)
31.ledna bylo ákùm naí koly slavnostnì pøedáno pololetní vysvìdèení. (Prùmìr chování
ákù I. a II. stupnì - 1,00; prùmìr prospìchu ákù I. a II. stupnì 1,52.) Poté následovaly
poletní jednodenní prázdniny, na které se ji jistì vichni tìili.
Dìti se zapojily do mnoha soutìí, je byly na naí kole uspoøádány. Probìhla kolní
kola olympiád z èeského jazyka, matematiky a fyziky, také kolní kolo "Matematický klokan".
Své vìdomosti a poznatky áci uplatnili i v okresních kolech soutìí a olympiád. Výrazného
úspìchu dosáhla Martina Obruèníková z 2. A tøídy, která zvítìzila v okresním kole recitaèní
soutìe a bude nai kolu reprezentovat v oblastním kole poøádaném v Zábøehu na Moravì.
áci I. stupnì se zapojili do plnìní dopravní soutìe " Zlatá zebra".
Vichni pedagogové Masarykovy základní koly se pravidelnì zúèastòují semináøù, které
poøádají metodická sdruení (napø. pracovního semináøe protidrogových koordinátorù) a je
jsou pro nì velkým pøínosem.
S dìtmi navtìvujeme i rùzná kulturní pøedstavení. Nejèastìji ta, která poøádá Kulturní
støedisko v Nìmèicích nad Hanou. áci zde zhlédli pøedstavení Alibaba a ètyøicet loupeníkù.
V bøeznu bylo pro dìti navtìvující I. stupeò zajitìno fotografování.
Od 9. do 13. bøezna mìli áci jarní prázdniny. Nìkteøí se rekreovali na horách, kde
koneènì napadl sníh , jiní doma bojovali s chøipkou, je se v tomto období na naem okrese
velmi rozíøila.
Ji od ledna se áci pod vedením svých uèitelù a vychovatelek pøipravují na kolní
akademii, její konání se stalo na naí kole tradicí. Tìí se na ni nejen dìti, ale jistì i jejich
rodièe a obyvatelé naí vesnice.
Z Nezamyslice
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ROZLOUÈENÍ S LOKÁLKOU
Pátek 23.1.1998 se stal dnem
rozlouèení s tratí spojující nádraí s
Morkovicemi, mezi námi známá témìø
devìt desetiletí pod jménem "Morka".
Poznamenala ivoty mnoha naich obèanù,
kteøí se podíleli na její výstavbì, provozu a
nedoèkali se jejího potupného konce.
Pøipomeòme si její ivotní osud:
Nápad spojit "brnìnskou" dráhu s
"bøeclavskou" od Nezamyslic pøes
Morkovice, Zborovice a Zdounky do Hulína
nebo Otrokovic se zrodil v hlavì
morkovského faráøe P. Pøecechtìla, který
zaloil akciovou spoleènost z obcí leících
na trase. Povolení k zahájení stavby pøilo
u 18.9. 1897, ale nezájem obcí o tra
znemonil práci.
Vlastní stavba byla zapoèata firmou
Samohra z Brna a v roce 1908 a první vlak
vyjel na dvanáct kilometrù dlouhou tra
30.11. 1909. Dopravu na této "lokálce"
zajiovaly dvì ètyø nápravové lokomotivy
(410-02), které tahaly tøi osobní vozy (BC161-C261-CD361). Pro dopravu nákladù
slouily dva kryté a ètyøi otevøené
"náklaïáèky".
První pøeruení provozu zavinily dluhy
a válka. Od r. 1914 a do r. 1923 se
nejezdilo.
Druhé pøeruení zpùsobili Nìmci, kdy
7.2. 1945 zaèali na tra odstavovat vagóny
s váleèným materiálem, rùzným zboím a
cisterny s pohonnými hmotami. Celkem 850
vagónù stálo na trati od Morkovic a za
Koválovice.
Provoz na trati byl obnoven a 13.6.
1945. O rok pozdìji se "Morka" rozlouèila
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s èoudícími lokomotivami a objevily se
motoráky.
1.8.1947 byla lokálka zestátnìna.
Poslední jízda tohoto roku nedává
jasnou odpovìï nejen autorovi brourky
"80. výroèí trati Nezamyslice - Morkovice",
z ní jsem èerpal, ale i nám vem, zda se
tra doije 100 let - bohuel jsme svìdky
toho, e asi ne.
Mnohým bude chybìt. Situace se po
letech opakuje. Opìt jsme svìdky toho, e
se tra stane skladitìm starých a
nepotøebných vagónù. Èeská dráha jich zde
míní odstavit necelých 1000 ks. V souèasné
dobì probíhají jednání, která øeí otázky,
jak dlouho bude trvat tento stav? Zùstane
trvale náhradní doprava autobusy nebo
bude obnoven provoz vlakem? Bude tra
zprivatizována a kým?
-OBO-

Kalendáø pøipravovaných akcí
11. 4. 1998 v 15 hod.-

17. 5. 1998 odpol.

-

20. 5. 1998 21 hod. 31. 5. 1998 13 hod. 19. a 20. 6. 1998

-

závod èeského poháru v cyklistice - eny, juniorky
a
kadetky, kriterium /35, 20 km/ v ulicích 1.máje, Sportovní,
Nezamyslova a Tjabinova obce
Nezamyslic za plnì
uzavøeného silnièního provozu
kolní akademie - program pøipravený áky a uèiteli Masarykovy
základní koly v Nezamyslicích
Král dungle zahajují filmové pøedstavení letního kina obce (
promítat se bude ve støedu a v sobotu). Na programu Titanik,
akal, Èeská soda a dalí.
Den dìtí - zábavné odpoledne uspoøádané pro dìti na oslavu jejich
svátku na høiti kynologù
Volby do Parlamentu ÈR

AKTUALITY, ZAJÍMAVOSTI A INFORMACE
* Od 1. kvìtna 1998 bude motorizován stávající vnìjí dodávací obvod poty
Nezamyslice tj. pro obce Doloplazy, Polièky, Døevnovice, Tìice a Vícemìøice
* Do konce pololetí r. 1998 bude v obci Nezamyslice dokonèena úplná
kabelizace telefonní sítì mimo Tìice.
* V prùbìhu mìsíce dubna 1998 dojde k pøestìhování jednatelství Èeské
spoøitelny a.s. z bytového domu è. p.240 do I. poschodí zdravotního
støediska.
* Ve dnech 28. a 29. 3. 1998 probìhl v Nezamyslicích na kynologickém
høiti národní výbìrový závod pro mistrovství svìta ve výkonu psù FCI.
* Od kvìtna bude v obci provádìn pravidelnì dvakrát do roka svoz
nebezpeèného odpadu firmou BIOPAS Kromìøí. Blií informace o druzích
odpadù a èase svozu budou podány firmou prostøednictvím letáku.

Pranostiky:

MOKRÝ DUBEN - HOJNOST OVOCE
DUBNOVÝ SNÍH - RODÍ TRÁVU
KDY SE V MÁJI BLÝSKÁ - SEDLÁK SI VÝSKÁ
STUDENÝ MÁJ - V STODOLE RÁJ
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VELIKONOCE
Jak ten èas letí. Jetì nám nevyvanula vùnì vánoèních stromkù a u se na stolech
objevují snítky huòatých koèièek, ratolesti se svìí jarní zelení raících pupenù a sírovì
luté zvonky zlatice. Za dveømi jsou velikonoce.
Velikonoèní svátky hrály v ivotì venkovského lidu dùleitou roli. Byla dána nejen
jejich významem v køesanské víøe, ale i mnohými zvyky souvisejícími s jarem a poèátkem
hospodáøského roku. Takovým zvykem je i klepání a hrkání v dobì od veèera Zeleného
ètvrtku do poledne Bílé soboty,tj. po dobu umlknutí zvonù. V nìkterých obcích klepání
provádìli chlapci, jinde se ho úèastnila i dìvèata. U nás je tento zvyk ji opomíjen.
K velikonoèním svátkùm patøila a dosud patøí neodmyslitelná lahaèka, pomlázka,
mrskut pùvodnì jarní obøadní lahání letorosty. Na mrskut si chlapci i ti odrostlejí pletli
tatary, íly, kocary z vrbového proutí. Velikonoèní obchùzku doprovázela øada koled
s ádostí o vajíèko - symbol velikonoc a vùbec nového ivota probouzejícího se na jaøe.

Vstávej ráno Marijáno,
vzkázal Karlík i Karlíèka,
abys dala tøi vajíèka,
jedno bílé, dvì èervené...
Pøíjemné proití svátkù velikonoèních a bohatou pomlázku pøejí
pracovníci OÚ a autoøi Hvìzdièky

VESELÉ
VELIKO
NOCE
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