ÈTVRTLETNÍK OBCE NEZAMYSLICE, ROÈNÍK 5., VYDÁNÍ 14., LÉTO 2001

Dvì významné budovy v naí obci se doívají pozoruhodného výroèí. Dùm Boí,
farní kostel sv. Václava, kam míøí vìøící pro útìchu, pomoc a posilu due ji celá
tøi staletí a dùm moudrosti, znalostí a vìdomostí, postavený naimi pøedky pøed
sedmdesáti léty.
Oba spojuje skuteènost, vyjádøená moudrem velkého syna Moravy, uèitele národù
J. A. Komenského: Uè se, synu, moudrým býti, uè se také boha ctíti.
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SLOVO STAROSTY
Omlouvám se za krátké zpodìní s vydáním tohoto zpravodaje. Je
zpùsobeno nakupením úkolù, které bylo nutné v uplynulém období zajistit. Hlavní
náplní bylo pøipravit realizaci plánovaných investièních akcí. Na prvním místì
to bylo získání stavebního povolení a výbìrového øízení dodavatele staveb
Rozvod STL plynu a vodovodu v místní èásti Tìice.
Práce provádí firma MIS s.r.o. Protivanov a VHP s.r.o. Ivanovice n/H.
V souèasné dobì je proveden rozvod v obci a s realizací pøivadìèe z Nezamyslic
se èeká na sklizeò øepky a obilí. Po poloení pøivadìèe budou pøipojeny i
jednotlivé domy v Tìicích, kde se obyvatelé rozhodli pro instalaci vody èi
plynu. V prùbìhu uplynulého ètvrtletí byla zahájena práce na výstavbì budovy
Rozíøení kapacity DSPS o 4 bytové jednotky. Práci provádí firma Gremat
stavební spoleènost. Pøes poèáteèní problémy stavba sleduje svým postupem
harmonogram stavebních prací. Cílem je obsadit v posledním kvartále roku
byty zájemci o tento druh bydlení.
Nároènou pøípravu si vyádala také pøíprava akce propojení vody a
kanalizace v ulici Komenského. Nyní je ji stavební povolení vydané, práci je
tedy mono zahájit a dokonèit tím øeení dlouhodobého problému. Stejné úsilí
bylo vynaloeno na pøípravu k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení
pro Rekonstrukci kanalizace na ulici Vykovská. Realizace kanalizace je
spojena s vybudováním zastávkových zálivù pro autobusy. Bohuel dosud není
vydáno stavební povolení pro zastávky. Výbìrové øízení na dodavatele stavby
probìhne v mìsíci èervenci a stavba bude zahájena v srpnu. S dokonèením
kanalizace se vak ji poèítá v roce 2002, kdy pravdìpodobnì bude koneènì
zahájena oprava silnice I/47 a také výstavba pøilehlého úseku dálnice D1 Vykov
- Moøice.
V dùsledku neplnìní daòových pøíjmù bude nutno pøikroèit k úpravì
rozpoètu také v jeho výdajové èásti. Pøedpokládám, e dojde k omezení
investièních akcí. Kladem tohoto opatøení bude mení rozpracovanost. Ji nyní
jsou dokonèovány poslední práce na høitích pro kopanou, kde se pøipravuje
slavnostní otevøení v sobotu 28. 7. 2001. Dále se dokonèuje oprava bytovky
è.p. 240výmìnou støení krytiny a nátìrem fasády.
V polovinì èervna zahájila firma Moravastav s.r.o. úpravu OÚ
Nezamyslice. Výbìrem získaný dodavatel provede úpravy do konce záøí, kdy
se opravená budova pøi slavnostním ehnání obecních symbolù bude moci
pøedvést veøejnosti. Pøedmìtem opravy je dát budovì kromì vzhledu také
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náleité sociální a pracovní vybavení. Úprava èástkou 500 tis. Kè bude
financována z Programu obnovy venkova. Tuto èástku si obec vyslouila
loòským vítìzstvím v soutìi Vesnice roku 2000 v Olomouckém kraji. Ostatní
prostøedky pouité na úpravu jsou hrazeny z vlastních finanèních prostøedkù.
Jen na okraj chci uvést, e jsem byl èlenem komise pro výbìr vítìze v roce
2001. Vítìzem Olomouckého kraje se letos stala obec Medlov z okresu
Olomouc.
V èervnu bylo zapùjèeno 200 000 Kè dvìma adatelùm na opravu domù
z fondu oprav a modernizace bytù. Schválen byl pøíspìvek na opravu fasád ve
výi víc ne 100 000 Kè.
V prùbìhu prázdnin bude dokonèen projekt na dostavbu Masarykovy
základní koly, na kterou bylo poádáno MF ÈR o dotaci pro zahájení prací
v roce 2002. S úspìchem bylo ádáno na dotaci pro plynofikaci Tìic, na kterou
pøispìje Státní fond P 50% poøizovacích nákladù.
Kromì spousty bìných úkolù byla zajiována èistota a údrba zelenì.
Podaøilo se zrestaurovat køí z roku 1681, který se nachází v zatáèce na
Moøice. Pìknou práci provedl restaurátor p. Mgr. Budík z Vykova. Z oblasti
kultury chci pøipomenout Den dìtí, konaný ji po tøetí v ÚSP Nezamyslice. Za
jeho dobrou organizaci dìkuji, kromì zamìstnancù ÚSP, té hasièùm, Z a
M a sportovcùm. Tradiènì probíhá také sezóna letního kina. V soutìích si
vede dobøe oddíl kolové i fotbalový klub.
Dodateènì chci popøát vem dìtem hezké prázdniny a dospìlým kvalitní
regeneraci sil.
Jiøí Doubrava
Usnesení č. 12/2001 zastupitelstva obce Nezamyslice
z l2.zasedání zastupitelstva obce v Nezamyslicích, které se konalo dne 31.
kvìtna 2001 v klubovém zaøízení Obecního úøadu Nezamyslice.
Zastupitelstvo obce v Nezamyslicích
I. Schvaluje:
1. Odprodej èásti pozemku p.è.24/1 v k.ú. Nezamyslice firmì PRIMA J.
Pøikryl o výmìøe 64m2 za kupní cenu 100,- Kè/m2.
2. Odprodej èásti pozemku p.è. 134/1 v k.ú. Nezamyslice pro výstavbu výrobní
haly firmì PB PLAST s.r.o. o výmìøe cca 350m 2 dle dodateènì
vyhotoveného GPL za 100,- Kè/m2.
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3. Odprodej èásti pozemku p.è. 134/1 v k.ú. Nezamyslice o výmìøe cca
1100m2 na výstavbu výrobní haly p. Zdeòku Pøidalovi, Nezamyslice è.
329 za kupní cenu 100,- Kè/m2.
4. Poskytnutí pùjèek z FOMB vlastníkùm RD: Ivo Gregorovi - Døevnovice
è. 6 na opravu støechy ve výi 100.000,- Kè a pí. Marii olcové, Vykov na opravu støechy ve výi 100.000,- Kè.
5. Výkup pozemkù pro stavby RD v ulici 30. dubna a v lokalitì Trávníky ve
výmìrách urèených zastavovacím plánem ,maximálnì za odhadní cenu.
6. Poskytnutí pøíspìvkù ve výi 80,- Kè/m2 na opravu fasád vlastníkùm domù,
kteøí podali ádost na OÚ.
7. Schvaluje smìnu pozemkù obce za pozemky è.p. 1188/ 1 a 1189 ve
vlastnictví pí. Ludmily Truneèkové a Aneky Cemperové o výmìøe 2833
m2 .
8. Vykoupení pozemku p.è. 1172/1 o výmìøe 252 m2 od man. Jana a Aneky
Látalových Nezamyslice è.8.
9. Odprodej akcií ÈS, a.s. Erste Bank.
II. Ukládá
- starostovi
1. Zabezpeèit uzavøení smluv o pùjèkách z FOMB.
2. Uzavøít smlouvu o smlouvì budoucí s pí. Truneèkovou a Cemperovou ve
vìci smìny pozemku, která se uskuteèní a po kompletní pozemkové
reformì.
- èlenùm OZ
1. Zajitìní oslav pøi pøíleitosti svìcení obecních symbolù 28.9.2001.
III. Bere na vìdomí
1. Zprávu o èinnosti za uplynulé období

Zprávy z mikroregionu
Sdruení Mikroregionu Nìmèicko sloené ze 14 èlenských obcí se rozrostlo
na 16, a to o Tvorovice a rozdìlením Moøic také o Pavlovice. Úspìnì byl
dokonèen projekt infosystému, jeho dodavatelem byla firma Onyx s.r.o.
Olomouc. Souèástí dodávky bylo kromì vybavení vech obcí poèítaèem a
základním softwarovým vybavením také pøipojení na internet a zøízení
mikroregionálních (http://nemcicko.mikroregion.cz) i vlastních www stránek.
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Druhým úspìným projektem financovaným z 50% z EU je odkanalizování a
likvidace odpadních vod obcí mikroregionu. Projekt zpracoval Inex  Josef
Horák Kromìøí. Kanalizace v obci byla pøemìøena, pøekontrolována a
monitorována televizní kamerou. Poznatky jsou zahrnuty do pasportu
kanalizace. Na základì nìho bylo vypracováno zadání pro územní øízení, které
obsahuje kanalizaci v Tìicích s odvedením vod do uvaované rekonstruované
kanalizace na Vykovské ulici. Dále zahrnuje rekonstrukci úsekù kanalizace,
je jsou ve velmi patném stavu, a navrena je také výstavba nové ÈOV a u
toku Hané. Stavbu nové èistírny odpadních vod poadují hygienici a vyadují to
i stávající parametry odpadních vod, je jsou vypoutìny do Hané.
Letos bude realizován jetì jeden projekt, jeho financování bylo ádáno
z Programu obnovy venkova. Je to vybavení grafickým informaèním systémem,
který umoní rychlé a pøesné orientování v mapách a v zamìøeních inenýrských
sítí obcí.
Spoleènou akcí mikroregionu je také program poøádaný letos obcí
Vícemìøice pod tradièním názvem Mikroregion se baví. Soutì drustev
jednotlivých obcí se uskuteèní 1. záøí 2001na høiti ve Vícemìøicích. Pøijïte
nae drustvo podpoøit.
Jiøí Doubrava

Víte, že ...
- v Tìicích se dokonèuje rozvod zemního plynu a pitné vody
- byly poloeny základy a ji dokonce vyrùstá nový peèovatelský dùm na
zahradì mezi farou a bývalou starou kolou
- byla dokonèena oprava krovù a nová krytina celé støechy na ÚSP
- do poty by u nemìlo zatékat, protoe také byla té to budovì opravena
støecha
- silnièáøi opravili vozovku na ulici l.máje tak, e kalue zùstaly
- Haná je po loòské tragédii s úhynem ryb opìt ivou øekou
- nai kolaøi Pøikryl-Lepka se probojovali ve své kategorii do soutìe
Evropského poháru.
- kabiny na høiti záøí novotou
- byly dokonèeny terénní a výsadbové úpravy parku ve sportovním areálu
- zaèala pøestavba budovy obecního úøadu
- neznámý pachatel pokodil sedm okrasných stromkù v Nádraní ulici
- dolo k nìkolika vloupáním a následným kodám na majetku, ale i k
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prvnímu loupenému vniknutí do domu s následným ublíením na zdraví
- letní kino má prùmìrnou návtìvnost ètyøicet divákù, pøedevím mladých
- od 9.èervna zajiuje autobusovou dopravu do Otaslavic autobus, patøící
Obecnímu úøadu v Brodku
Bohumil Outrata

Historie základní školy
1. záøí 1931 postávaly pøed budovou koly záøící novotou hlouèky starích
i tìch nejmeních áèkù, nìkteøí se svými rodièi s velkou nedoèkavostí èekali,
kdy se otevøou dveøe a oni poprvé vstoupí do novì vybudované kolní budovy.
První písemná zpráva o kole v naí obci pochází sice ji z r.1672, a1e není
pochyb o tom, e  . tu ji bylo vyuèováno døíve . jak poznamenal kronikáø.
kolní budova, slouící tomuto úèelu, tedy výuce dìtí, v obci vak zøejmì nebyla,
o èem svìdèí i zápis zdejího faráøe Harasty ve farní kronice z r. 1692: kola
nemá svou vlastní budovu. Rektor si najímá místo pro výuku podle moností...
Zbytek zdiva první kolní budovy je mono dosud vidìt v zídce, oddìlující
dvùr fary od zahrady pozdìjí koly. K zahájení dolo po r. 1790. Dokonèení
této Josefinské koly se uskuteènilo a v r.1803. Podle zachovalého pùdorysu
základù mùeme usuzovat, e to byla kola jednotøídní, se skromným bytem
pro uèitele. Koncem století vak ji byla tak pøeplnìná, e se obec rozhodla pro
stavbu koly nové. Ta byla postavena na okraji tého pozemku v r.1863 a
slouila a do r.1931, a to nejen dìtem z naí obce, nýbr i z okolních vsí, kde
koly dosud nebyly. Ale na pøelomu století, trojtøídní kola na okraji obce, v
blízkosti fary, u slouila jen místním dìtem. V jejím èele stál tehdy naduèitel
Jan Janda, který tìce nesl skuteènost, e zámonìjí obèané posílají své dìti
do zdejí soukromé kláterní koly, která vznikla pøi zdejím kláteøe sester
øádu sv.Hedviky a kde se vyuèovalo nìmecky.
Ve dvacátých letech minulého století mezi tøi hlavní úkoly obecní rady
patøila stavba nové koly. Jednalo se o ní od r. 1920, kdy o to usiloval nejvíce
tehdejí øídící uèitel Vojtìch Grossman. Ale teprve v r.1925 nechal Ferdinand
Bartoò, pøedseda kolní rady, o stavbì nové koly hlasovat. Výsledek hlasování
neslouil ke cti tehdejích radních. Ze sedmnácti bylo jen devìt pro stavbu.
Také mylenka pro zøízení obvodní mìanské koly se neprosadila. Okolní
vesnice nechtìly na stavbu pøispìt.
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Koneèné rozhodnutí padlo a l0. února 1930 na spoleèné schùzi
Nezamyslic a Tìic, kde se rozhodlo postavit jen spoleènou obecnou kolu.
Pak u mìla stavba rychlý spád. V dubnu se zadala staviteli Václavu
Bernovskému z Chválkovic. Stavbu vedl zdejí zkuený polír, zednický mistr
Jan Kvapil. Øemeslnické práce byly zadány místním øemeslníkùm. V kvìtnu
byl pøeloen základní kámen, do nìho byla uloena skøíòka s platnými mincemi
a zápisem.
Stavba rychle pokraèovala a koncem srpna 1931 pøedala obec novou
kolu se vím vnitøním vybavením místní kolní radì. 1. záøí 1931 bylo slavnostní
otevøení a áci poprvé vcházeli do nové Masarykovy koly, jak hlásal nápis
na prùèelí koly. Jak tyto slavnostní chvíle probíhaly, to by vám mohla povìdìt
paní tìpánka Vávrová, nebo pan Teodor Novotný, kteøí tehdy nastupovali do
kaièky, promiòte, do 1.roèníku.
Bohumil Outrata
Základní poznatky o povodí a toku řeky Hané a Malé Hané
Oblast povodí Hané náleí administrativnì do Jihomoravského kraje (okresy
Kromìøí, Prostìjov a Vykov) a do Severomoravského kraje (okres Pøerov).
Haná je pravobøením pøítokem øeky Moravy, do které se vlévá nad Kromìøíí v
øíèním km 197,200.
Øeka Haná (Velká Haná)
pramení v lesích Drahanské vysoèiny, vytéká z rybníka v Drahanech. Sbírá
své vody od obcí Nových Sadù, Studnic, Rychtáøova, Lhoty, Hamilton, Dìdicteèe jihovýchodním smìrem k Vykovu, odtud se stáèí k východu. Pøibírá vìtinou
pøítoky zprava: Malou Hanou, Hostìnický potok, Slíanský potok a øadu dalích
meních pøítokù.
Zleva vtéká Brodeèka.
Haná má vìjíøovité povodí pod vtokem Malé Hané a Rotìnického potoka.
Pøi ústí má Haná povodí protáhlé.
Malá Haná
pramení u obce Kubíøova a Krásenska, pøibírá pøítoky od Podomí,
Ruprechtova, Jekovic a Paøezovic, protéká Opatovicemi a v místní trati obce
Dìdic se vlévá do Velké Hané v km 35,820.
Nad eleznièním viaduktem trati Brno-Pøerov ve Vykovì (nad stupnìm v
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km 33,711 ) má Haná, Velká Haná i Malá Haná charakter bystøinný. Náleely do
Správy Státních lesù, PØ Brno.
Haná- Velká Haná je dlouhá od pramene k ústí 54,3 km. Pramení v nadmoøské
výce asi 640m.
Plocha povodí èiní 595,33 km2
Prùmìrný spád Hané je 0,8 o/oo
Prùmìrný roèní prùtok pøi ústí je 1,9 m3/sec.
Malá Haná je dlouhá od ústí do Hané k prameni asi 18 km
Plocha povodí Malé Hané je 49,68 km2
Prùmìrný spád je okolo 10 o/oo
Povodí má protáhlé.
Pomìry klimatické:
povodí Hané leí v mírném pásmu evropském se ètyømi roèními dobami s
mírnou zimou i létem. Území Hané má pomìrné málo sráek, nebo
Èeskomoravská Vysoèina a Drahanská Vysoèina zachycují vìtinu sráek ze
západu.
Roèní prùmìrná sráka v povodí Hané je 550-600 mm
Technicko-provozní evidence toku Hané:
je zpracována od ústí do Moravy km 0,000 po soutok s Malou Hanou km
35,820 a Malá Haná od soutoku s Hanou km 0,000 nad konec vzdutí Opatovické
pøehrady v km 6,380.
Haná km 0,000-35,820
Malá Haná 0,000-6,380
Úsek Hané od km 33,711-35,820 a Malé Hané v km 0,000-6,380 byl pøevzat
od Státních lesù Brno do správy Povodí Moravy Brno v lednu 1973 v souvislosti
s pøehradou Opatovice, která je ve správì Povodí Moravy a od r. 1973 je pøedána
do provozu. Uvedený úsek Hané a Malé Hané je v zájmu Povodí Moravy, závod
Uherské Hraditì provoz Zlín.
Základní info:
Obcí Nezamyslice protéká km 14,4-16,4.
Haná vzniká soutokem Malé a Velké Hané
0,000-35,820 km = soutok Malé a Velké Hané
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Velká Haná pokraèuje do km 57,100. Ve správì Povodí Moravy pouze
6,980 km tj. 35,820-42,800 km.
Malá Haná celkem km 0,000- 15,700
Plocha povodí Hané 607,820 km2
Malá Haná - 48,590 km2
Velká Haná- 50,420 km2
Lenka Navrátilová

Ochrana životního prostředí
Váení spoluobèané!
Obracím se na vás ve vìci ochrany naeho spoleèného ivotního prostøedí. Èasto
se o nìm hovoøí. Vím, e vìtina z nás ví, co je pod tímto pojmem obsaeno.
Pøesto si dovolím nìco z obsahu pøipomenout. Je to ochrana vody, ovzduí ,
krajiny, pùdy a ivoèichù. Také nae zastupitelstva se snaila vylepovat nae
ivotní prostøedí. Vybudováním vodovodu, plynovodu, výsadbou zelenì uvnitø
obce i mimo ní. Péèe o ivotní prostøedí spoèívá i v likvidaci nedovolených
(èerných) skládek, v organizaci odvozu komunálních i nebezpeèných odpadù.
Moná si ani neuvìdomujete, co nás stála likvidace skládky hliník, výsadby
v obci, vybudování plynu a vody nebo jak sloitý byl vývoj k dnenímu stavu
likvidace odpadù.
Vím, e máte mnoho svých vlastních problémù, ale pøesto vám chci pøipomenout,
e nekázeò nìkterých obèanù je také vaí vìcí, nebo peníze obce jsou veøejné,
tudí také vae.
- Stále nemùe nìkolik obèanù pochopit, e skládka odpadù ze høbitova
byla ji dávno zruena a e jediným místem pro odpad jsou 1x týdnì
odváené kontejnery.
- Ze støedy 4.7. na ètvrtek 5.7.2001 ji podruhé spáchala skupina místních
mladíkù vandalský trestný èin tím, e polámala tøi jilmy v Nádraní ulici.
etøením se zabývá Policie ÈR.
- Podobné nièení probíhá i na dìtském høiti pokozováním hracích prvkù.
- Rovnì jsou pokozovány budovy koly. Malováním, pálením ve vchodì
staré budovy a míèovými hrami pokozují tít nové budovy.
ádám vás o spolupráci. Nejen, abyste toto jednání odsoudili, ale abyste
nebyli lhostejní, a jednání tìchto lidí oznámili na obecním úøadì nebo i na policii.
Nemohou se smíøit s tím, e vìtina tìch poøádnìjích bude trpìt chování nìkolika
nepoøádníkùm, vandalùm èi neodpovìdným jedincùm.
Jiøí Doubrava
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Kolová
Kolová sice nepatøí mezi sporty, které by byly veobecnì známé a zápasy,
probíhající v tìlocviènách hojnì navtìvované. Ale je to bezesporu sport zajímavý,
vyadující rychlost, vytrvalost, obratnost, postøeh i mylení a pøedevím perfektní
ovládání kola. A právì tomuto sportu, který se v naí obci objevil pøed nìkolika
desítkami let a který má nemalou zásluhu na tom, e jméno naí obce je známo po
celé naí vlasti, a i v zahranièí, je vìnována následující zpráva.
V dobré tradici i výkonech se pokraèuje dále. Mají z toho radost funkcionáøi
FC PRIMA, trenéøi, ale samozøejmì hráèi samotní. Oprávnìnì. Nezamyslice ve
finále Evropského poháru! Dvojice oddílu kolové SC PRIMA Nezamyslice Petr
Pøikryl a Radim Lepka obsadila 2. místo v Èeském poháru mustev do 23 let, a
zajistil si tak postup do finále Evropského poháru této kategorie, který se odehraje
v záøí v maïarském mìstì Bája. Tomuto umístìní pøedcházel start v seriálu pìti
turnajù, ve kterých dvojice obsadila dvakrát první, dvakrát druhé a jednou tøetí
místo a skonèila tak tìsnì za mustvem Svitávky, se kterým postupuje do finále.
Toto se odehraje za úèasti dvanácti mustev ze výcarska, Nìmecka, Rakouska,
Francie, Belgie, Maïarska a dalích.
Je potìitelné, e velmi dobøe si v letoní sezónì vedla i ákovská dvojice
Martin Pøikryl a Jiøí Vlahák, kdy ve finálovém turnaji Èeského poháru ákù,
poøádaném v Nezamyslicích, dokázala v konkurenci osmi nejlepích drustev
vyhrát a stala se tak vítìzem ÈR ákù pro letoní rok, pøed drustvy Svitávky a
Brna.
Libor Koaø

Co jste, hasiči, co jste dělali .....?
Za odpovìï na tuto otázku, danou nám slovy velmi známé pijácké písnì, se
nemusíme pøed naimi obèany stydìt. Posuïte sami.
V malé kopané se nai mladí pøísluníci zdokonalují pravidelnì ji delí dobu.
V opravdovém boji dvanácti drustev v Kostelci na Hané obsadili pìkné páté
místo.
V prvních kvìtnových dnech jsme si zajeli a do prostoru Èeské Skalice,
kde jsme se mìli podílet na úspìném pøekonání rekordu a jeho zápisem do
Guinessovy knihy svìtových rekordù spolu s dalími 47 drustvy v poloení
hadic na vzdálenost 50 km. Akce se po vech stránkách zdaøila. Jsme hrdi na to,
e tam budou uvedena i jména naich èlenù. Tímto chceme také vyslovit
podìkování firmì PRIMA a Obecnímu úøadu v Nezamyslicích za finanèní pomoc,
bez které bychom se této akce nemohli zúèastnit. Dík patøí i panu Jaroslavu
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Holáskovi za obstarání nového motoru pro cisternový vùz.
Také úèast na Dìtském dnu nebyla bezvýznamná. Naopak. Zajistili jsme
nìkolik pøitalivých soutìi pro dìti, ukázku poárního zásahu a obèerstvení pro
návtìvníky.
Po celou dobu se vìnujeme nejen teoretické pøípravì pro rùzné soutìe a
zkouky, ale nemálo èasu vìnujeme i fyzické pøípravì a tìlesné zdatnosti. Mezi
nejnároènìjí patøí provìrka fyzickými testy, které obsahují plavání na 100 m,
bìh na 2000 m, 30 klikù, 30 sedù z lehu a èlunkový bìh. V nich velmi dobøe
obstáli: Petr Dostál, David Cesar, Marcel Matula, Tomá Nechvátal a Jan Vlè.
Vùbec nás tedy nepøekvapil výsledek z okrskového soutìního kola, kdy
nae drustvo obsadilo druhé místo.
Dolo i k praktické provìrce naí pøipravenosti, a to pøi velkém poáru bývalé
sladovny v sousedních Moøicích. Po devíti minutách od zaznìní hlasu sirény v
18.13 hod. vyjídìla nae zásahová jednotka k poáru a na místo pøijela jako tøetí
ze vech jedenácti, které se na likvidaci poáru podílely. Pracovalo se celou noc.
Pochvalu si zaslouí Petr Dostál, Kamil Málek a Tomá Nechvátal.
Dobrá práce s mladými èleny pøináí své ovoce. Díky odpovìdné teoretické
pøípravì i zdokonalování techniky a fyzické zdatnosti byl pøijat jeden ná èlen k
profesionálnímu hasièskému sboru a dalí se k tomuto kroku pøipravuje.
Jaroslav Maòák

Pozvání
Na slavnostní otevøení høitì pro kopanou konané v sobotu
28. èervence 2001 s bohatým sportovním programem:
1000 hod.
1300 hod.
1400 hod.
1500 hod
1530 hod.
1700 hod.

dorostenecké utkání HANÁ Nezamyslice  SLOVAN Ivanovice n.H.
utkání ákovských pøípravek HANÁ Nezamyslice  SLOVAN Ivanovice n.H.
utkání ákù HANÁ Nezamyslice  SLOVAN Ivanovice n.H.
oficiální zahájení starostou obce
vzájemné utkání nezamyslických  starých pánù 
hlavní utkání HANÁ Nezamyslice - FC Kralice (pøeborník HF)

Srdeènì zveme na tuto akci. Strávíte pøíjemné vzpomínkové a
sportovní odpoledne znásobené setkáním se svými pøáteli a známými.
Srdeènì zdraví a tìí se na Vai úèast
Výbor oddílu kopané
Haná Nezamyslice
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Zn. tuny

SPZ Sokolova

Kolos

Anglicky milý

Spojka

TAJENKA

Tajenkou roháčku je pocit.

TA J E N K A
Spojka
Anglicky milý
Kolos
SPZ Sokolova
Zn. tuny

Tajenkou naší osmisměrky je
citát Hippokrata:
“Zdraví hledej ve ...”
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