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Vánoèní z Nezamyslic
Snìhové vloèky peøíèka bílá
padají pøed kostelem na zem
nebeský pastýø vloèky hlídá
jmelí má oehnuté mrazem
nad Kvapilovým námìstím
letí hvìzdièka z vesmíru
celým krajem zvony zní
v tajemné noci pøedvánoèní
z kostela zazní Tichá svatá noc
v srdci je radost blízko do vánoc
Zukal Senetáøovský

SLOVO STAROSTY
Pomalu se ji stává tradicí, e poslední vydání naeho zpravodaje je
ladìno vánoènì, silvestrovsky a novoroènì. Chtìl bych, aby v tomto duchu
vyznìlo i pár mých slov. Nejdøíve vak chci podìkovat vám vem za dùvìru,
kterou jste dali nám novì zvoleným èlenùm obecního zastupitelstva pøidìlením
svých volebních hlasù. Mohu vás ujistit, e nás vae dùvìra zavazuje. Je
tìké se zavdìèit vem. Ani to nejde. Ubezpeèuji vás, e budeme klást zájem
o obec a její obyvatele na první místo. Bude jetì chvíli trvat, ne se vichni
èlenové obecního zastupitelstva seznámí se svou funkèní náplní. Musí se
ustanovit komise. Provede se pravidelná inventura majetku. Pøitom je nutné
pøipravit rozpoèet na pøítí rok. Nelze se obejít bez ohlédnutí zpìt.
Vzpomenout na to, co se povedlo a co ne. Soupis toho, co se podaøilo
dobrého, bude uveden v jiném èlánku. Nyní pøipomenu jen neúspìchy,
nedodìlky a nezdary. Nebyla zplynofikována kotelna v sokolovnì. Dùvodem
byl nedostatek penìz a také zatím dobrý stav kotlù. Nevyuita byla monost
pùjèit peníze na opravu a modernizaci domù z dùvodu malého zájmu obèanù.
Nepodaøilo se zapojit vechny domácnosti do systému odváení odpadu
z dùvodu ignorace sbìru nìkterými obèany. Nepøimìli jsme nìkteré vlastníky
sjednat nápravu pøi pokození pøilehlých chodníkù a trávníkù. Je samozøejmé,
e v obci je i øada vìcí, které si díky svému stavu zasluhují vìtí pozornosti.
Nìkde schází bezpraná cesta, chodník, kousek zelenì, dopravní znaèka
nebo zde právì nesvítí lampa veøejného osvìtlení.
To ve døíve nebo pozdìji bude uvedeno do poøádku. Závisí to èasto
na finanèních prostøedcích. Naè dojde prvnì se dozvíme po sestavení
rozpoètu nìkdy koncem ledna pøítího roku.
Døíve vak nás èeká èas, na který se vìtina z nás tìí. Ano, vánoce
pøicházejí. Kadý je chce oslavit po svém. Pøeji vám vem jménem celého
zastupitelstva, rady i jménem svým, abyste nali radost v poselství vánoc.
Radost z narození Jeíe Krista, radost z teplé rodinné pohody, radost
z dìtského tìstí, z dárkù, z dobrého jídla a jiných zvyklostí. Ne si to staèíme
uvìdomit, bude po vánocích a my se budeme louèit se starým rokem a
pøivítáme nový rok 1999, který není zvlátní jen tìmi tøemi devítkami, ale
pøedevím tím, e uzavírá druhé tisíciletí oznaèené jednièkou na zaèátku
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letopoètu. Rok 1999 bude pro nás èasem pøípravy na vstup do nového
tisíciletí, je má anci díky nám vem být lepí ne pøedcházející. Bez pogromù,
bez válek, bez nepøátelství, bez rasové nesnáenlivosti a bez vyhlazovacích
táborù. Má nadìji se stát tisíciletím prodchnutým láskou a vzájemným
porozumìním.
S tím souvisí i mé pøání do nového roku. Pøeji vem hodnì zdraví,
tìstí a sil k realizaci tìch nejhezèích lidských mylenek.
Jiøí Doubrava

Ohlédnutí za rokem 1998
Listuji ve svém poznámkovém seitì, v nìm jsou na 65 stranách
zachyceny vechny události tohoto roku, k nim dolo v naí obci. Vybral
jsem nìkolik z nich. Snad vás zaujmou.
16.1. Koneènì je hotová støecha na budovì zdravotního støediska.
23.1. Po trati è. 333 z Nezamyslic do Morkovic, dokonèené v r. 1909,
jede poslední motoráèek. Je to konec této místní dráhy ?
4.2.
Zmizela hromada plevelem zarùstající skládky na ulici 1. máje.
22.5. Byl zbourán silnì naruený dùm na Vykovské ulici.
26.5. Na novì upravené Nezamyslovì ulici se objevily nové dopravní
znaèky.
27.5. Zaèala výstavba nového chodníku v tée ulici.
31.5. Pøi krátké bouøce zasáhl blesk dùm è. 74 na pazdernì a pronikl
a do kuchynì.
17.6. Byla zbourána Konelova stodola pøed novou prodejnou firmy
VOTOP.
20.6. Probìhly pøedèasné parlamentní volby, kterých se zúèastnilo 80%
volièù.
17.7. Zapoèaly práce na generálce støechy zámku  ústavu sociální
péèe.
30.7. Vechny jírovce /katany/ jsou napadeny drobným motýlkem,
klínìnkou, její housenky ohroují ivot stromù.
18.8. Bylo vybudováno osvìtlení cesty vedoucí od koly k èistièce.
1.9.
Zahájila se rekonstrukce vozovek a chodníkù v Tìicích.
9.9.
Telecom dokonèil telefonní sí v celé obci.
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31.10. V sále sokolovny se shromádilo pøes stodvacet vlastníkù
pozemkù, kteøí byli seznámeni s rozsáhlou akcí komplexní
pozemkové úpravy katastru obce.
Vím, e kadý nebude uspokojen. Chybí mu tu to, èi ono. Vichni vak
budete mít monost v pøítím roce nahlédnout do obecní kroniky, kde nebude
nic opomenuto.
-kronikáø-

Nimrodi
Nesèetné pøíbìhy doprovázejí èinnost tìchto veselých
brachù v zeleném. Jsou nìkdy i vymylené.
Myslivecká latina patøí k vìci, ale jsou i vánìjí zájmy.
Stavy zvìøe jsou nyní nií ne bývaly kdysi. Je jí tøeba
také vìnovat vìtí pozornost a péèi.
Nai myslivci se nemají za co stydìt. Je za nimi kus
poctivé práce. A za tuto svìdomitou péèi v honitbì
sklidili na podzimních honech pøimìøenou odmìnu.
Bylo to nìkolik desítek odlovených kachen bøezòaèek,
vysázených poèátkem srpna v pøipraveném kaèáku nad splavem, pøes
stopadesát baantích kohoutù a témìø padesátka zajícù. Nejvìtí starost
myslivcùm zpùsobují liky. Pár jich sice zùstalo v ohni, ale ty, které nedostaly
ránu do koichu, nadìlají pìknou paseku mezi zajeèí a pernatou zvìøí.
A jaký bude nástup do nového roku? Tradièním plesem. Dobrá organizace,
chutné pohotìní, výborné víno a krojovaná ohajka ádného hosta
nezklamou. U teï si zakroukujte sobotu 16.1. v novém kalendáøi.
Petr Boièeviè
Kolová
Milovníci rohatých bicyklù, na nich se ve dvojicích honí po parketách
tìlocvièen mezi nízkými mantinely a tøískají do pucky plnìné srnèími chlupy,
se mohou také pochlubit svými dobrými výsledky, kterých dosáhli
svìdomitou, poctivou a pravidelnou pøípravou.
Mui sice nedosáhli slávy svých pøedchùdcù úèinkujících kdysi v 1. lize, ale
tøetí místo 2. ligy Vladimíra Pavelky a Jiøího Procházky není k zahození.
Dorostenci Petr Pøikryl s bratrancem Ondøejem Pøikrylem se umístili na
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stejném místì v mistrovství ÈR a byli jmenováni dokonce do reprezentace
ÈR pro mezistátní utkání s Nìmeckem.
Dreli se i ti nejmení  áci Rostislav Louèka a Slavomír Koaø. Na
mistrovství Moravy byli støíbrní a na mistrovství ÈR obsadili pìkné esté
místo.
Zaèátek sezóny nebyl patný. Svìdèí o tom dva významné turnaje v listopadu.
V ákovském obsadili starí áci Louèka  Koaø 2. místo a mladí Pøikryl
 Zavøel si odnáeli zlatou.
V mezinárodním turnaji, na nìm bojovali na parketu naí sokolovny i závodníci
z rakouského Dornbirnu a nìmeckého Wiednitzu, obsadila nae
dorostenecká dvojice Pøikryl  Lepka druhé místo.
Co si pøát? Radost ze hry, více úspìchù a také divákù.
Vladimír Pavelka
Zima
Bude zima, bude mráz,
kam se ptáèku, kam schová?
Vzpomeòte si na tuto písnièku ze koly a otevøete
své srdce.
Zima je tu. Nepøíjemný mráz, ledový vítr, metelice
a snìhová pokrývka budou vládnout pøírodì dva
i tøi dlouhé mìsíce. Nám lidem je hej. Sedíme si pìknì v suchu a teple,
s dostatkem potravin ve spíích a lednièkách. Ale tisíce malých opeøencù
strádají zimou, ízní a hladem. A vìtina z nich se nedoèká jara, aby zpìvem
potìila a pomohla èlovìku nièit kùdce sadù a zahrad.
Kadý z nás jim mùe pomoci pøeít. Staèí najít jen vhodné místo nedostupné
koèkám, obstarat vhodné krmení, ptaèí zob,smìsku, lùj, mák a pak
pravidelnì v malých dávkách sypat nebo zavìovat. Také nádoba s vodou
jim pøijde vhod. Jen, prosím vás, nenechávejte krmení pod snìhem a ledovou
vrstvou. A peèivo? Nikdy! To radìji nic.
A u vám pøeji jen radost z pozorování
dovádìjících sýkor, èíkù, stehlíkù, hýlù,
èervenek, zvonkù a dalích opeøencù.
Radek Pøecechtìl
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Obecní statistika
K 7. 12. 1998 ije v obci celkem 1299 obèanù, z toho 698 muù a
601 en.
Poèet dle vìkových skupin:
0  17 let
... ... ... ... ... ...158 muù, 128 en
18  59 let
... ... ... ... ... ...466 muù, 331 en
60 a více let
... ... ... ... ... 74 muù, 142 en
Poèet obydlených domù:
Nezamyslice ..314
Tìice ..32
Poèet neobydlených domù:
Nezamyslice
46
Tìice ..18
Poèet provozoven:
Nezamyslice
18
Tìice
2
Tyto èíselné údaje ukazují momentální stav, který není tøeba komentovat.
Urèité závìry si mùe udìlat kadý sám.
matrikáøka
Osmièku nahradí devítka
Nezadritelnì se blíí konec roku konèící pro ná národ snad osudovou
osmièkou a vstupujeme s nadìjemi do roku se tøemi devítkami na konci.
Pøipomeòme si nìkolik událostí zachycených na stránkách kronik nebo i
v pamìti starích obèanù, abychom si mohli potvrdit èi zpochybnit ono
osudové pøedurèení.
Zaènu radìji tìmi astnìjími devítkami.
1679  první písemná zmínka o kole
1819  zregulovaná Haná  obec u nebude tak èasto ohroena pøívalovými
vodami
1869 - obec je spojena kolejemi s Brnem a Pøerovem
1909  první jízda lokálky do Morkovic, budování pevné silnice do Titína
1929  objevil se první autobus vozící cestující i potovní zásilky z nádraí
do Otaslavic a souèasnì zmizely navdy potovní vozy
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1939  tento rok se vymyká kladnému hodnocení -zaèátek druhé svìtové
války byl straným proitkem
1989  sametová revoluce
No a teï ty osmièky.
1878  na zámek pøiel nìmecký øád sester sv. Hedviky, na jeho èinnost
nejsou u nás nejlepí vzpomínky
1918  skonèila první svìtová válka, která si vyádala ètyøi desítky ivotù
mladých muù naí obce
1928  krutá zima, kdy pøi mrazech 35 a 40 °C pomrzlo mnoho ptactva,
zvìøe i dobytka
1938  konec naí mladé republiky - pohranièní oblasti jsou obsazeny a
nìkolik rodin vystìhovaných ze Sudet se objevuje v obci
1948  znárodnìní
1968  invaze spojeneckých vojsk
1978  definitivnì vyøazeny parní lokomotivy na naich tratích
-OBO-

1969 1889 1929
1959
1839
1899
1949

1999

Z èinnosti naí základní koly

V prùbìhu øíjna, listopadu, ale i zaèátku mìsíce prosince se na
Masarykovì Z v Nezamyslicích nezahálelo. Oslavili jsme 8O. výroèí zaloení
naí republiky. Vyuèující pøipravili pro áky relaci v rozhlase, nástìnnou
výzdobu a výstavku knih ve kolní knihovnì.
V listopadu áci I. a II. stupnì vyslechli zajímavou pøednáku Dr.
Prudkého z prostìjovské hvìzdárny na téma astronomie. Vyprávìl dìtem
nejen o planetách naí Sluneèní soustavy, ale i o historii a souèasnosti
kosmických letù do vesmíru.
Z kulturních akcí mùeme pøipomenout vystoupení kouzelníka a návtìvu
 kouzelného divadla.
Ètyøi áci 9. B tøídy uspoøádali Mikuláskou nadílku pro nejmení dìti.

7

Pro ty vìtí se vak kousek uhlí èi sladkost také nala. Po tom, co navtívili
vechny tøídy, se vydali potìit i dìti do speciální M pro postiené dìti do
Prostìjova.
Nae kola spolupracuje s ÚSP v Nezamyslicích. Dne 6. listopadu se
tøináct dívek a dva hoi z 8. tøíd zúèastnili plesu ÚSP, kde se jako hostesky
snaili pomoci svými silami. kola také tímto dìkuje ÚSP za zorání kolního
pozemku.
Obrovského úspìchu dosáhli nai áci
v celostátní dopravní soutìi poøádané lidmi
sdruenými v Misi Podaná ruka. Nae výteèné
drustvo pod vedením vychovatelky Renaty
Floriánové a kapitánky Jarmily Mézlové zvítìzilo
12. listopadu v okrskovém kole poøádaném v Nìmèicích nad Hanou.
Postoupilo do okresního kola. A tam 2. prosince také zvítìzilo! Do Prostìjova
je pøijel povzbuzovat celý druhý stupeò Z. Velký dík náleí OÚ
v Nezamyslicích, který zajistil autobusy k dopravì dìtí na obì soutìní kola.
30. listopadu probìhlo kolní kolo pìvecké soutìe O hanáckyho
kohóta a nyní se pøipravuje okresní kolo, které se uskuteèní 15. prosince.
7. prosince se ètyøi nai áci spolu s vychovatelkou Renatou Floriánovou
zúèastnili akce Stonoka v Praze.
Ve kole byla vytvoøena poèítaèová sí a bylo zakoupeno est nových
poèítaèù s procesorem Pentium II. Poèítaèová uèebna je dnes vybavena
dvanácti poèítaèi, co znaènì zkvalitnilo výuku informatiky na naí kole.
10. prosince jsme si pøipomnìli 50. výroèí vyhláení Veobecné
deklarace lidských práv. V listopadu byli áci podrobnì seznámeni
s problematikou dodrování lidských práv a práv dítìte. kolení na dané
téma absolvoval 3. prosince øeditel koly Mgr. Pavel Dostál.
Pan uèitel Mgr. Zdenìk Kvapil se zúèastnil osmidenního odborného kolení
Prevence sociálnì patologických jevù, zvlátì protidrogové prevence.
Pod jeho vedením se vichni uèitelé zapojili do  Minimálního programu
protidrogové prevence.
Na závìr roku uspoøádá kolní druina vánoèní besídku pro nejmení.
Vichni se tìíme nejen na vánoce, ale i na vechno nové v novém roce.
vedení Z
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Jak se kde slaví vánoce
V Rusku se dìti tìí, a pøijde dìda Mráz. Ale
ten pøinese dárky a poslední den v roce.
V Holandsku pøijídí hodný dìda a øíká se mu
Santa Claus. Má bílé vousy, èervený kabát  spoutí
se komínem.
V Anglii pøináí vánoèní dìda balíèky ozdobené
vìtvièkami cesmíny. Rodina sedí u krbu a vzpomíná.
Pravá nálada zaène a na Boí hod. Dìti zpívají koledu o dobrém králi a na
veèer se rodina pustí do vánoèního pudinku.
V Norsku nosí vánoèní balíèky koza, kterou provázejí trpaslíci.
Ve védsku hází dárky oknem vousatý dìda Kultonen.
Ve Finsku se u 6. prosince vechna okna rozzáøí plamínky svíèek.
Pøipomínají si den, kdy získalo samostatnost. Vánoèní stromky tam mají
dost chudé, jen slamìné hvìzdièky a ptáèky. Na stùl poloí klasy a do zahrady
zanesou snop pro hladovou zvìø.
V Itálii hrají na tìdrý den divadla i kina a hospody jsou plné
V Brazílii dìti dostávají dárky tak, e si dají støevíce pøed práh a jdou se
vykoupat.
Ve Francii jsou vánoce spíe
jako ná Silvestr. Odevad znìjí
harmoniky, na ulicích se hraje a
zpívá Francouzský Jeíek se
jmenuje Peré Noel a podobá se
naemu Mikulái.
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Aktuality, zajimavosti a informace
Víte, e
první jeslièky postavil Frantiek z Assisi roku 1223 nìkde v Umbrii.
K jeslím postavil ivého volka a oslíka, aby zdùraznil, e jde o stáj. Potom
u se tento zvyk napodoboval.
zvlátností nezamyslického chrámu sv. Václava byly jesle s postavami
Panny Marie, sv. Josefa, pastýøe a letícího
andìla v ivotní velikosti. Byly poprvé
instalovány za pùsobení dìk. Fr. Kvapila v r.
1936. Nahrazeny byly betlémem, který je
stavìn dosud.
zvyk zdobit jedle nebo smrky na vánoèní
svátky vznikl prý nìkde ve Skandinávii, asi
v sedmnáctém století. Pak se dostal do Alsaska.
V r. 1812 øeditel Nosticova divadla, to je
dnení Tylovo, pan Liebich, pøekvapil své hosty
nazdobeným smrèkem, na nìm visela jablíèka
a oøechy. To byl první vánoèní strom v Praze.
Jakmile se rozíøila zpráva o stromeèku, chtìl ho mít kadý
Rybova vánoèní me
Poprvé se hrála v Romitále roku 1789 ...Kantor Ryba byl asi nádherný
uèitel. Pravý syn Komenského! Bral si víc pøedmìtù ne mìl v pøedpise,
dìjepis, pøírodopis, uèil dìti roubovat a tìpovat stromky, hrát si a zpívat a nìkdy s nimi také míval den ertù, jak si poznamenal do notesu...Sloil
pøes tisíc skladeb. Miloval filozofy, nejvíc Senecu. Zkusil mnoho ústrkù - a
to bylo asi pøíèinou, e se sám v padesáti letech rozlouèil se svìtem...

Hej, mistøe, vstaò bystøe, vzhlédni na jasnost, nebesa
varnost, krásu uhlídá v tento noèní èas...,
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Z matrièní èinnosti OÚ Nezamyslice
Narození v období 1. 10.  7. 12. 1998
7. 11. 1998  Martin Plucnar v Prostìjovì
ivotní jubilea v období 1. 10. - 31. 12. 1998
70 rokù
13. 10. - Marie Tomková, Nezamyslice
9. 11. - Marie Vránová, Nezamyslice
2.12. - Emil Náhunek, Nezamyslice
75 rokù
10.10. - Hedvika Králová, Nezamyslice
21.10. - Josef Látal, Nezamyslice
85 rokù
26.10. - Frantiek Svobodník, Tìice
90 rokù
12. 12. - Marie Filová, Tìice
Úmrtí obèanù v období 1. 10.  7. 12. 1998
22.11. - Bohumila Novotná, Nezamyslice 14
28. 11.- Frantiek Dolák, Nezamyslice 313

Kalendárø pripravovaných
akcí
ø

19. 12. 1998 v 16 hod  zpívání u vánoèního stromu na nám. dìk. Fr.
Kvapila
24. 12. 1998 v 22 hod  me svatá
16. 1. 1999 ve 20 hod  Myslivecký ples, hraje ohajka
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KOLEDA
1

1. Ve-se-lé vánoè - ní
8

ho - dy, zpí - vejte dítky

ko - le -

dy, o tom, co se vskutku stalo, e se lidem narodilo dì - át - ko.

Vánoce
Akordy pùlnoèních zvonù
rozbily kovem nebeskou báò.
Nespadly na zem hvìzdièky,
snesly se snìné kytièky,
snesly se z oblak dolù,
na lesy, pole i stráò.
Jdu mrazivým tichem,
jdu jako vdy  sám.
Náhle vak ticho oilo
zpìvem.
Nám, nám, narodil se  nám.
Outrata
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