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SLOVO STAROSTY
Váení spoluobèané. Úvodem mého pøíspìvku v opodìném vydání
Hvìzdièky vám chci blahopøát k ocenìní, kterého se naí obci dostalo. Moná,
e dosud nìkteøí z vás nevìdí o vítìzství naí obce v soutìi  Vesnice roku
2000 v Olomouckém kraji. Nezamyslice se tak staly jednou z 12 vesnic,
které postoupily do celostátního kola. Zprávu o tom, e jsme získali zlatou
stuhu z 29 zúèastnìných obcí pìti okresù Olomouckého kraje jsme obdreli
17. èervence 2000. O nai obec se zaèali zajímat novináøi, politici, zastupitelé
i obèané jiných obcí. Od vech jsem obdrel blahopøání, i od nìkterých z
vás. Dìkuji za nì vem, ale vìøte mi, e tato pøání a pochvalná slova patøí
vám vem, kteøí máte svou obec rádi a pøejete si, aby vám byla milým
domovem. Vím, e jsou mezi námi i takoví obèané, kterým tato slova nic
neøíkají. Pevnì vìøím, e vìtina chce ít v kvalitním prostøedí a je ochotna k
jeho zlepení pøispìt svou vlastní prací. Staèí málo. Uklidit si pøed svým
domem, posekat trávu a udrovat stav domu. Nespoléhat na pracovníky
obce, nebo kadý z nás je souèástí obce.
V pondìlí 2. øíjna 2000 navtívila nai vesnici jedenáctièlenná celostátní
komise sloená ze starostù vítìzných obcí pøedchozích let, zástupcù
ministerstev místního rozvoje a ivotního prostøedí, architektù a zástupce
prezidentské kanceláøe. Proli se naimi ulicemi, zhlédli výstavu 10. let
programu obnovy venkova a videozáznam o naplòování programu obnovy
venkova v Nezamyslicích. Na závìr jsme je seznámili s pøedepsanou
dokumentací, kronikami, fotografiemi a s ivotem obèanù a spoleèenských
organizací. Výsledky celostátní soutìe Vesnice roku ÈR 2000 nejsou k
dnenímu dni známy. Mám pocit, e umístìní vak není to nejdùleitìjí.
Vítìzstvím v krajském kole jsme si ovìøili, e nastoupená cesta je správná a
èas vìnovaný práci na obnovì vesnice nebyl promarnìn.
Kromì zmínìných událostí probìhlo 8. záøí 2000 v sále sokolovny
slavnostní vyhodnocení krajského kola soutìe. Pozvání obdreli zástupci
soutìících obcí, starostové obcí Mikroregionu Nìmèicko, senátoøi a poslanci
za kraj, èlenové hodnotitelské komise, zástupci pìti okresù Olomouckého
kraje, pøedstavitelé regionálních institucí a spoleèenského ivota. Sál
sokolovny byl upraven, vymalován a vyzdoben. Pro úèastníky bylo pøipraveno
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obèerstvení a kadý obdrel propagaèní materiál o obci. Podle názoru
pøítomných mìla akce náleitou úroveò.
Snaha seznámit celou obèanskou veøejnost s touto pro obec významnou
akcí byla naplnìna také uspoøádáním selosti, kde byl promítnut film o
obci i videozáznam o prùbìhu slavnosti a zodpovìzeny dotazy. Úèastníci
mohli spatøit výstavku o vývoji obce. Vichni nai obèané mìli monost tuto
výstavku i film vidìt v hodovou nedìli. Celá výstavka byla doplnìna o
pøíjemnou ochutnávku vín, která bylo mono i zakoupit. Mimo záleitostí
spojených s úèastí obce v soutìi, které vzaly znaènou dávku energie a také
zabraly mnoho èasu, se nezastavila ani ostatní èinnost. Domnívám se, e právì
naopak vzrostla potøeba ukázat obec v co nejlepím svìtle.
V prùbìhu 3. ètvrtletí byla zrekonstruována støecha pøístavby základní
koly a poloena deová kanalizace kolem budovy Z. V tomto období
bylo dále vybudováno travnaté a mlatové høitì pro kopanou. Tato velká
akce na sebe váe øadu nákladù vynucených potøebou zajitìní ucelenosti
díla. Tím mám na mysli výmìnu ucpané kanalizace, která bude do budoucna
slouit i koupaliti, nutnost oplocení a provedení nezbytných terénních úprav,
vèetnì demolièních prací spojených s odstranìním malých, dnes ji neuívaných
objektù. Dobudování celého sportovnì rekreaèního areálu je záleitostí dalích
2-3 let a je závislé na finanèních monostech.
V uplynulých tøech mìsících byla vybudována komunikace k èitièce a
èásteènì k zadnímu vjezdu do mateøské koly a pøed dokonèením je nové
parkovitì u høitì. Obec se svými pracovníky na veøejnì prospìných pracech
a dalími dodavatelskými firmami zajiovala v uplynulém období intenzivnì
seèení trávy, úklid komunikací a veøejných prostranství. Èasto i tam, kde by
mohli pøiloit ruku k dílu obèané.
Z prací a èinností, které nejsou na veøejnosti tolik viditelné, chci uvést
dokonèení projektu zadání stavby plynofikace místní èásti Tìice. Nyní se
provádí tento stupeò projektové dokumentace pro vodovod v Tìicích a
souèasnì se zajiují podklady pro územní øízení obou staveb. Rovnì na
opravu tìické kaplièky byla poøízena projektová dokumentace. Kompletní
projektová pøíprava je zpracována pro kanalizaci Vykovské ulice. Zde bude
ádáno o vydání stavebního povolení tak, aby v pøedstihu s plánovanou
rekonstrukcí silnice I/47 mohly být provedeny práce na její realizaci. Oèekává
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se vydání stavebního povolení na stavbu kanalizace v nádraním parku a
propojení vody i kanalizace pod eleznièním pøejezdem. Tyto akce mají být
realizovány jetì letos.
Pøes zimní období je nutno pøipravit dalí projekty na dostavbu koly,
dalí etapy výstavby sportovnì rekreaèního areálu a rekonstrukci budovy
obecního úøadu. Témìø u konce je nátìr fasády budovy klubového zaøízení
OÚ ve dvorním traktu. V souèasné dobì se provádìjí venkovní omítky
bytového domu è.p. 240, u nìho bude vymìnìna i krytina. Mnozí z vás
jistì zaregistrovali, e zmizel køí u lip na odboèce ke høbitovu. Byl odvezen
do restaurátorské dílny. Za zmínku stojí novì instalovaný regulaèní systém
na topení zdravotního støediska. Jeho zapojením by mìlo dojít k úspoøe
spotøeby plynu a o 30% pøi zachování tepelné pohody ve vech prostorách.
Promiòte mi délku mého dneního pøíspìvku, ale pokládal jsem za nutné
vás o vem informovat.
starosta

Provázel jsem hosty ...
Jetì pøed zahájením programu pøedávání diplomù vítìzùm v soutìi
Vesnice roku 2000 jsem byl poádán nìkolika zájemci o procházku po
naí obci. Pøed sokolovnou vak z toho byla skupina ètyø desítek lidí.
Nikdo z nich nechtìl vìøit tomu, e budova, pøed kterou stojíme, byla
postavena v r. 1929 svépomocí Sokolù. S uznáním si prohlíeli budovu poty
i zdravotního støediska. Vìtina se vak vyjadøovala, aby se pota nepokrývala
sedlovou støechou. Obdivovali parèík a pøedevím vybavení dìtského koutku.
koda, e plocha travnatého høitì se jetì nezelenala èerstvým paitem. K
výstavbì celého areálu byla spousta dotazù. Líbila se i Sportovní ulice, kterou
jsme procházeli k mostu. V Nádraní ulici pochvalovali pøedevím kvìtinovou
výzdobu v oknech i pøedzahrádkách. Také kola je zaujala svou zachovalostí
vzhledem k jejímu stáøí témìø 70 let. Zastøeení sedlovou støechou pochválili
jako rozumné øeení. Prostranství pøed obchody je uchvátilo. Divili se vak,
e majitelé se na této úpravì finanènì nepodíleli. To nejlepí nakonec. Námìstí
dìk. Frantika Kvapila: údiv nad zachováním pùvodní fasády domu patøícímu
kdysi MUDr. Friedlovi, celkovou architektonickou úpravou prostranství i
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zachováním historického rázu - dlaby.
Starostové byli zvìdavi na údrbu vozovek, chodníkù, seèení trávy,
výsadbu okrasné zelenì. Pøed ÚSP padaly otázky týkající se tohoto zaøízení.
Poslanec Benda byl zvìdav na návtìvnost kostela.
Provedl jsem je jetì Nezamyslovou ulicí, kde padl také názor, e na
vesnici by se nemìly vysazovat okrasné døeviny, ale ovocné stromy, jak tomu
bylo kdysi.
Kdy jsem se s nimi louèil a slyel upøímná slova obdivu, byl jsem hrdý
na vás, kteøí peèujete o své domy i prostor kolem nich. Proto vám vem
patøí dík hostù, kteøí k nám pøijeli.
Mgr. Bohumil Outrata

“U nás se nic neděje”
A víte, e ....
... bylo dokonèeno zastøeení dvou pavilonù koly?
... se omítá pøístavba koly?
... nové høitì se u krásnì zelená?
... u høitì byla vybudována tøi parkovitì?
... se zaèalo budovat osvìtlení chodníku za sokolovnou?
... u vchodu do sokolovny máme první rampu pro vozíèkáøe?
... byla vymalována a dovybavena sokolovna?
... v obci zazáøily ètyøi nové fasády domù?
... v bøezích Hané zahnízdil ledòáèek?
... nám nìkdo otrávil nai øeku?
... byla støelena lika?
... køí u høbitova nebyl ukraden, ale opravuje se?
... øidiè AVIE porazil stoár osvìtlení a dva stromky?
... na 14. selosti byla pøítomna celá edesátka posluchaèù?
... na koncertu Evy Henychové byla padesátka posluchaèù?
... se prodalo 70 kazet s filmem o naí obci?
... celostátní komise soutìe byla spokojena?
... nai obec navívilo 40 lidí z Dolan?
... folklórní krouek dìtí Pomnìnka se zúèastnil festivalu v Luhaèovicích?

kronikáø
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TJ Haná Nezamyslice
Po pùlroèní pøestávce bychom rádi seznámili obèanskou veøejnost s
dìním v naem klubu. Fotbalová sezona 1999/2000 dopadla pro nae barvy
vcelku úspìnì. První mustvo bez problémù prolo soutìí okresního
pøeboru a s náskokem 15 bodù postoupilo do vyí soutìe. Bohuel druhé
mustvo naeho oddílu - mustvo dorostencù - se po rozpaèitých výkonech
v jarní èásti soutìe umístilo na samém konci 1. tøídy a sestoupilo do okresního
pøeboru. Mustvo ákù a B mustvo muù se umístilo v polovinì tabulek
svých soutìí. Letní pøíprava na podzimní èást soutìí probíhala v jednotlivých
kategoriích se zamìøením na zlepení kondice naich borcù. Výbor oddílu
doplnil kádr 1. mustva o dva brankáøe. Klub doèasnì opustila na hostování
nae dlouholetá opora v brance Pavel Novotný a rovnì hráè Rudolf Návrat.
Pøíprava probìhla jetì na naem høiti, podzimní èást soutìí vech naich
mustev se realizuje v Doloplazích, ponìvad ná areál sportovního a
odpoèinkového centra je v souèasné dobì ve výstavbì. Investorem celé
akce je obecní úøad, kterému stejnì jako celému zastupitelstvu patøí obrovské
podìkování celé sportovní veøejnosti. Tìm, kteøí tento názor nesdílejí a myslí
si, e peníze mohly být vyuity jinak, bych chtìl oponovat tím, e sportovní
areál bude slouit iroké veøejnosti. Usilujeme o zaèlenìní dìtí do sportovního
dìní ji od útlého vìku. Do soutìe jsme pøihlásili novì vzniklé mustvo
benjamínkù ve vìku 6 - 10 let, které vede p. Jan Machálek. Bìhem tøí
mìsícù èinnosti zapojil do tohoto oddílu 22 chlapcù a 4 dìvèata, z nich
nìkterá ji hrála v mistrovských zápasech. Soutì v této kategorii ji byla
ukonèena a nae nové nadìje obsadily 7. místo z 10. Toto umístìní
povaujeme za úspìch, nebo nai benjamínci poprvé bojovali s mustvy s
víceletou tradicí.
Dorostenci v okresním pøeboru jsou v souèasné dobì na 4. místì. A
mustvo muù po rozpaèitém zaèátku koneènì dvìma po sobì jdoucímí
vítìzstvími na høitích soupeøù poskoèilo do horní poloviny tabulky na 6.
místo. Zdá se, e hráèi zpoèátku podcenili úroveò této tøídy a teprve s
postupem soutìe pochopili, e jedinì zodpovìdný pøístup k tréninkùm a
zápasùm je mùe pøivést k lepímu umístìní. Vichni si pøejeme, aby nae
sportovní výsledky odpovídaly monostem a schopnostem hráèù a ti svými
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výkony dokázali potìit oko naeho diváka. Zabezpeèení provozu naeho
klubu v Doloplazích je finanènì velmi nároèné, ponìvad nemáme trby ze
vstupného a také náklady za rozhodèí ve vyí soutìi vzrostly. Jsme vdìèni
sponzorùm, pøedevím PSV Doloplazy, firmì Josefa Ohnoutka, KMP, s.r.o.
a dalím, za jakoukoliv materiální èi finanèní pomoc. Touto cestou bych chtìl
poádat nae obèany i organizace o moné sponzorství, které by bylo vyuito
pøedevím pro mládenickou kopanou.
Závìrem pøejeme: sobì úspìné zakonèení podzimních soutìí, naim
divákùm hodnì pìkných sportovních záitkù a nám vem pevné zdraví v
konèícím tisíciletí.
Drahomír Crhan
Několik slov k naší škole
V uplynulém kolním roce navtìvovalo Masarykovu Z Nezamyslice
celkem 341 ákù v 15 tøídách. Z toho 159 ákù se uèilo v 1. a 5. postupném
roèníku a 182 na tzv. vyím stupni, tedy v 6. a 9. roèníku. V koneèném
hodnocení druhého stupnì neprospìli pouze 3 áci, 150 jich prospìlo a 29
ákù prospìlo s vyznamenáním. V prùbìhu kolního roku dolo k zvlátní
události, a to dne 15.2. tohoto roku. Od tohoto dne zaèala pøi naí kole
pracovat na odlouèeném pracoviti v ÚSP Nezamyslice tøída pøípravného
stupnì pomocné koly. A do pololetí 6 dìtí z ÚSP dennì dojídìlo do této
tøídy pøi Zvlátní kole v Morkovicích-Slíanech. Tato kola vak byla zruena.
Dolo tedy k dohodì mezi ÚSP, kolským úøadem a naí kolou. A tak je
zmínìným chlapcùm poskytnuta alespoò základní výchovná a výuková péèe.
Ve kolním roce 2000/2001 navtìvuje nai kolu o 20 dìtí ménì - 321
ákù ve 14 tøídách. 1. a 5. roèník navtìvuje 164 ákù a 6. a 9. roèník 157
ákù.
Mgr. Pavel Dostál, øeditel koly
Webová stránka “www.nezamyslice.cz”
Od 1. záøí 2000 obec Nezamyslice provozuje na internetu své webové
stránky. Dùvodem pro zøízení webové stránky byla prezentace obce obèanùm
Èeské republiky, ale také celému svìtu. Dalím dùvodem je snaha o zlepení
informovanosti obèanù, èím obec naplòuje zákon è. 106/1999 Sb. o svobodném
pøístupu k informacím. Smyslem je také pøilákat navtìvníky, investory a nové
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obyvatele. Webové stránky jsou teprve ve vývoji. Zatím zde najdete informace
o obecním úøadu (èinnost úøadu, obecnì závazné vyhláky), sloení obecní
rady a zastupitelstva, vechny zápisy a usnesení z jednání obecního
zastupitelstva a rady. Své místo zde má historie obce, informace o památkách
v obci, o bydlení a ivotì obce (sport, kulturní èinnost). Svou stránku mají i
odkazy na ministerstava, úøady a soutìe. Je zde monost si stáhnout vdy
poslední Hvìzdièku, kterou najdete pod tlaèítkem Obecní zpravodaj. Je v
elektronické podobì ve formátu pdf. Èasem zde pøibudou informace o firmách,
spolcích a organizacích. Pokud bude mít firma, spolek èi organizace zájem,
mùe se zde vytvoøit odkaz na jejich vlastní prezentaci. Prostor zde budou mít
kulturní události, dopravní spojení a místní telefonní seznam. Webové stránky
budou èásteènì pøeloeny i do anglického jazyka.
Pokud máte nápad, jak vylepit nebo pøitáhnout pozornost na stránky,
dejte vìdìt osobnì na obecní úøad nebo napite prostøednictvím internetu na
emailovou adresu: nezamyslice@iol.cz nebo rafaelo@volny.cz..
Luká Doubrava
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Milovníkům květinových zahrádek a předzahrádek
Obdivuji krásu mnohých kvìtinových ploch pøed rodinnými domy. Dovolte
mi vak upozornit na jedno nebezpeèí. Jedná se o pìstování pro nae kraje
neobvyklé rostliny se zajímavými bílými kalichy a bohatou zelení listù. Jde o
d u r m a n o b e c n ý , jeho• list i plod obsahují atropin a skopolamin a je
vysoce jedovatý a pro naše zdraví nebezpeèný. Velmi dùraznì pøipomínám
nutnost dokonalého mytí rukou po jakékoliv manipulaci s touto rostlinou. Jste si
jisti, e se této zajímavosti nebudou dotýkat dìti, e si neulomí krásný kalich
nebo ostnatého jeeèka? Pouvaujte o tom, ne si v pøítím roce vysadíte pøed
dùm tuto zajímavost.
Mgr. Bohumil Outrata

Informace o náplni činnosti stavební komise
Na stavební komisi pøi OÚ Nezamyslice je pøenesena èást pravomocí
stavebního úøadu podle § 124 stavebního zákona. Jde o tyto pravomoce:
- vydávat stavební povolení na stavební úpravy jednoduchých staveb,
tj. staveb o zastavìné ploe do 300m2, pokud nejde o kulturní památky,
- urèovat, zda ohláené drobné stavby, tj. stavby do 16 m2 zastavìné
plochy, stavební úpravy a udrovací práce s výjimkou udrovacích prací na
stavebních památkách vyadují vydání stavebního povolení a v tìchto pøípadech
stavební povolení vydávat,
- pøijímat ohláení, popø. vydávat povolení informaèních, reklamních a
propagaèních zaøízení a naøizovat jejich odstranìní,
- pøijímat ohláení lhùty, do kdy bude odstranìna drobná stavba a informaèní,
reklamní a propagaèní zaøízení (§ 88 odst.5),
- kolaudovat stavby a jejich zmìny, ke kterým vydala stavební povolení,
- zabezpeèovat výkon státního stavebního dohledu (§ 98 a §104).
Stavební komisi je tedy nutno ohlásit provedení zejména:
- drobných staveb, tj. staveb o zastavìné ploe do 16 m2, výce do 4,5 m (u
garáí je nutno poádat o vydání stavebního povolení stavební úøad),
- stavebních úprav, kterými se nemìní vzhled stavby, nezasahuje se do
nosných konstrukcí stavby a nemìní se zpùsob uívání stavby,
- udrovacích prací, jejich provedení by mohlo ovlivnit stabilitu stavby, poární
bezpeènost stavby, její vzhled nebo ivotní prostøedí,

- informaèních, reklamních a propagaèních zaøízení o ploe vìtí ne 0,6
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m2, která jsou umísována na pozemku nebo stavbì a jsou viditelná z veøejných
prostor. Zaøízení v obvodu dráhy podléhá souhlasu speciálního stavebního úøadu.
U ostatních neuvedených staveb, stavebních úprav a udrovacích prací,
které svým rozsahem pøekraèují výe uvedené parametry, je nutno pøed jejich
provedením poádat o vydání stavebního povolení.
Pøi ohláení drobných staveb, udrovacích prací a stavebních úprav je nutno
uvést:
- jméno (název) a adresu (sídlo) stavebníka,
- úèel, rozsah a místo stavby a jednoduchý technický popis jejího provedení,
- druh a parcelní èíslo pozemku podle katastru nemovitostí,
- údaj o tom, kdo bude stavbu provádìt a zda se k jejímu provedení má
pouít sousední nemovitost, popø. vyjádøení vlastníka této nemovitosti.
K ohláení drobné stavby se pøipojí doklad, jím se prokazuje vlastnické
nebo jiné právo k pozemku a jednoduchý situaèní náèrt podle katastrální mapy
s vyznaèením umístìní stavby a její polohy na pozemku a hranic se sousedními
pozemky.
Potøebné tiskopisy pro ohláení drobných staveb, udrovacích prací
a stavebních úprav jsou k dispozici na OÚ Nezamyslice. Katastrální
mapy jsou k dispozici k nahlédnutí rovnì u obecního úøadu.
Stavební povolení ani ohláení se nevyaduje zejména
u udrovacích prací drobných i jednoduchých staveb, tj. rodinných domkù a
ostatních staveb, u nich není pøedepsáno ohláení podle § 55 odst. 3 stavebního
zákona, tj:
- drobné opravy fasády a vnitøních omítek, obkladù stìn, podlah a dlaeb,
výmìna a opravy støení krytiny, opravy povrchu plochých støech, komínových
tìles, drobné opravy vnitøních instalací, výmìna, opravy a nátìry oplechování
støech, labù a odpadních deových svodù, opravy oken a dveøí a jejich nátìry,
- opravy ústøedního vytápìní, vìtracího a klimatizaèního zaøízení, budou-li
je provádìt oprávnìné osoby,
- výmìny zaøizovacích pøedmìtù (napø. kuchyòských linek, van a umyvadel)
a jiného bìného vybavení stavby.
Bohumír Novotný, pøedseda stavební komise
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Praktické informace
Na tomto místì navazujeme na èlánek z minulého vydání Hvìzdièky
týkající se nových zákonù o evidenci obyvatel, o obèanských prùkazech a
cestovních dokladech.
K dnenímu dni poádalo prostøednictvím naeho obecního úøadu 98
obèanù o vydání nového obèanského prùkazu a 36 obèanù o vydání
cestovního pasu. Dosud tyto doklady vystavoval Okresní úøad Prostìjov,
odd. správních èinností. Na základì dispozic Ministerstva vnitra byl dne
10.10.2000 okres Prostìjov pøipojen na Centrální výrobnu dokladù v Praze.
Tato instituce vydává doklady se strojovì èitelnou zónou, které obsahují
titìnou podobu. V praxi to znamená zpøísnìní poadavkù pøedevím na
fotografii adatele. Její náleitosti byly stanoveny vyhlákou Ministerstva
vnitra. Musí mít následující parametry: fotografie musí mít rozmìry 35 mm x
45 mm, nesmí být ohranièena bílým okrajem, musí odpovídat souèasné
podobì obèana, zobrazovat jej v pøedním èelném pohledu s výkou oblièejové
èásti hlavy od oèí k bradì min. 13 mm, vlasy nesmí splývat s pozadím. Novì
se v dokladu zavádí podpis obèana, který se zdigitalizuje ze ádosti a následnì
vytiskne na pøední stranu dokladu. Forma podpisu není pøedepsána, pøi
vyplòování ádosti vak nesmí pøesáhnout bílý rámeèek. Do obèanského
prùkazu je mono zapsat nepovinné údaje, napø. údaje o manelovi manelce, dìtech do 15 let vìku. Podle této nové právní úpravy se nebudou
zapisovat údaje o závaných chorobách, o krevní skupinì ani oèkování proti
tetanu. Jeliko se pravdìpodobnì prodlouí doba vyøízení ádosti,
doporuèujeme obèanùm, aby na ná matrièní úøad podávali ádosti o vystavení
dokladù v dostateèném pøedstihu. Dìkujeme za pochopení.
Závìrem se chceme zmínit o zákonu è. 101/2000 Sb. ze dne 4.4.2000
o ochranì osobních údajù a o zmìnì nìkterých zákonù. Tento zákon upravuje
ochranu osobních údajù o fyzických osobách, práva a povinnosti pøi
zpracování tìchto údajù a stanoví podmínky, za nich se uskuteèòuje jejich
pøedávání. Z uvedené právní normy vyplývá, e zveøejòování osobních údajù
bez písemného souhlasu dotyèné osoby není pøípustné. Z tohoto dùvodu se
musíme rozlouèit s naí pravidelnou rubrikou Z matrièní èinnosti OÚ
Nezamyslice, která obsahovala údaje o narození, uzavøení manelství a úmrtí
pracovnice obecního úøadu
naich obèanù.
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Slova moudrých
Nerad mluvím dlouho s lidmi, kteøí se mnou jen souhlasí. Chvíli je sice zajímavé
koketovat s ozvìnou, ale brzy to omrzí.
CARLYLE
Schopný tvoøí, neschopný pouèuje.
Chval pøítele veøejnì a kárej ho mezi ètyøma oèima.

G. B.SHAW
L EONARDO DA VINCI

Kdo není ve dvaceti pìkný, v tøiceti silný, ve ètyøiceti rozumný a v padesáti bohatý,
ten u nemá ádnou nadìji.
LUTHER
Násilím nelze získat pøítele, ani si ho udret; jde to jen cestou dobroty a laskavosti.
XENOFON
V tomto svìtì nelze ít bez toho, ani bychom èas od èasu nehráli komedii.
CHAMFORT
Se svými starostmi obèas i radost a veselí støídej, abys mìl dosti sil a snesl kdejakou
svízel.
CATO

Váení pøátelé - starí, mladí i nejmladí!
Je to k nevíøe, ale skuteènì je na øadì ji patnáctá selost poøádaná v
sále obecního klubu. A protoe jde skuteènì o jakési minijubileum, tak si
zaslouíte vzácnìjí program. Tento vám pøedvedou bìhem dvou hodin
èlenové opery Slezského divadla v Opavì v poøadu Ta nae písnièka
èeská v operetì. Uslyíte a uvidíte líbivé úryvky ze známých operet:
Ostrov milování, Uliènice, Podskalák, Tulák a nesmrtelné Perly panny
Serafínky.
Zaèínáme v pondìlí 6. listopadu 2000 pøesnì v 17.00 hodin.
Vìøíme, e od návtìvy vás neodradí ani poèasí ani dvacetikoruna za
vstupné.
Mgr. Bohumil Outrata
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