ÈTVRTLETNÍK OBCE NEZAMYSLICE, ROÈNÍK 6., VYDÁNÍ 19., PODZIM 2002

Bohaté úrodné lány,
kvetoucí zahrádky a sady
nejsou ji plodù svých pány.
Odlétly jiøièky,
paèkové taky.
Vzhlííte marnì k naedlé obloze
hledaje na ní klukovské draky.
Bývaly tam.
Kdysi.
Dávno ji tomu.
Jen vzpomínky zùstaly
høejivé
jak na kouzla prolého léta.
Zmizely
jak milostný ptaèí zpìv jara,
jak zelených stromù stín,
jak letních vod pøíjemný klín
a barevných kytek øady.
Mládí ukrylo také ji své vnady.
Nesmutni, èlovìèe.
Usmìj se,
to nic:
podzim je tady.
B. Outrata
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Slovo starosty
Váení spoluobèané!
U jen nìkolik dnù zbývá do konce volebního období zastupitelstva obce
Nezamyslice, zvoleného ve volbách v roce 1998. Svou informaci o èinnosti za
uplynulé období rozíøím dnes o malý prùøez celými ètyømi roky.
Ve tøetím kvartále letoního roku byla pozornost obce zamìøena pøevánì
na akce prospìné naí mládei. Upraveno bylo dìtské høitì v Nádraní ulici
a na dvoøe mateøské koly se doplnily hrací prvky, domeèky, pískovitì a
provedly nátìry. Nejvìtí akcí roku a finanènì i dosud nejobjemnìjí se stala
Dostavba a rekonstrukce Z, která byla zahájena v èervnu I. etapou. Stavební
a montání práce dosáhly hodnoty 11 milionù korun a vznikla tak úplnì nová
jídelna, varna, obsluné provozy a internetová uèebna. I kdy u zaøízení funguje,
nedostala obec dosud ze státního rozpoètu ani korunu, co ovlivnily do jisté
míry i povodnì v Èechách a finanèní zátì státu na odstranìní jejich následkù.
Momentálnì se snaíme zajistit limitku na státní dotaci a zaøazení dostavby
Z do státního rozpoètu na rok 2003 èástkou 30 milionù korun. Tento úkol není
lehký, ale nae kola dostavbu potøebuje, aby si zajistila svou budoucnost.
Bìhem ètvrtletí byla vyhláena dvakrát veøejná sbírka. Poprvé na opravu
kaple Panny Marie, která oslavila své sté výroèí v novì opravené fasádì.
Druhá sbírka byla urèena na pomoc zaplaveným obcím. Vybraná èástka
40.200,- Kè byla odeslána do Terezína pro místní èást Nové Kopisty, kde pøedtím
nai hasièi pøedali materiální výpomoc a pìt dní pomáhali pøi èerpání záplavové
vody. Za tento pøíkladný èin jim dìkuji.
Pomìrnì rozsáhlou stavební opravou prola bytovka è.p. 361, která má
dnes novì vymìnìná okna, novou fasádu, podbití øíms, parkovitì a oplocení.
Znaènou pozornost jsme museli vìnovat seèení trávníkù, které letos rostly
mimoøádnì, a to vèetnì høitì a lesíku na Hliníku.
V záøí byla zahájena výstavba základního technického vybavení pro
výstavbu pìti rodinných domkù v ulici 30. dubna. Tøi stavební parcely jsou ji
prodány a stavebníci si pøipravují projekty pro stavební povolení.
S velkým zájmem cyklistické veøejnosti se setkalo dokonèení polní cesty
do Moøic, kolem ní se nyní provádí výsadba doprovodné zelenì. Akce je
financována z prostøedkù státu urèených na realizaci komplexních pozemkových
úprav.
Prùbìh a neplnìní rozpoètu u nìkterých poloek zapøíèiòuje nií a pomalé
naplòování pøíjmù. Z tìchto dùvodù bylo uputìno od nìkterých akcí, které by
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nemohly být komplexnì splnìny. Za dobrý je mono povaovat prùbìh sezóny
letního kina, kde bych chtìl vyzvednout práci vech jeho pracovníkù.
Podìkování patøí i dìtem, které reprezentovaly nai obec v Pivínì na ji
tradièním soutìním odpoledni Mikroregion se baví. Nae obec tam byla
veøejnì vyzvána k pøevzetí poøadatelství v pøítím roce. Vìøím, e se pøípravy
programu zúèastní vechny spolky obce stejnì jako v Pivínì.
Nyní v krátkosti o uplynulých ètyøech letech.
V r. 2001 byla pøivedena voda a plyn do Tìic. Zájem obèanù o pøipojení
je nií ne ukazoval prùzkum. Z tohoto dùvodu je zde obava, e bude nutno
vrátit dotaci ve výi 480.000 Kè. V souèasnosti se opravuje kaple v Tìicích
na návsi. V prùbìhu období byla provedena komunikace kolem stavebnin, kolem
koly a nákupního støediska. Vzniklo parkovitì u koly, u høitì a nákupního
støediska. Nové chodníky se objevily kolem høitì a v parku u nìj. Autobusové
zálivy jsme byli nuceni zrealizovat ve Vykovské ulici, kde byla poloena nejdøíve
jednotná kanalizace. Jetì pøed koncem roku vyrostou èekárny.
Rozsáhlou úpravu veøejného prostranství získalo nákupní støedisko v ulici
1. máje. Rekonstrukcí prola mateøská kola a klub obecního úøadu, kde byla
provedena také dvorová fasáda. Smuteèní obøadní síò získala novou støení
krytinu, podlahu a chladící zaøízení.
Novì zastøeena byla budova koly (pøístavba), stejnì jako bytový dùm
è.p. 361, na jeho opravách se letos pokraèovalo. Celkovou pøestavbou domu
è.p. 240 získala obec tøi byty. Dalí ètyøi byty pro dùchodce byly získány
výstavbou nového pavilonu na zahradì DSPS. V drabì byl koupen obchod v
Nádraní ulici a nákupní støedisko v ul. 1. máje. Vechny prostory jsou pronajaty.
Pro plánovanou výstavbu rodinných domkù se zakoupily cca 2 ha pozemkù
v ulici 30. dubna a u høitì. Vykoupen pro stejný úèel byl dùm nazývaný sýpka.
Z dùvodu poáru byl obecní úøad opraven dvakrát. Restaurováno bylo
celkem 6 soch rozmístìných v katastru a organizaèní i finanèní pomocí jsme se
podíleli na opravì støech kostela a kaple Panny Marie. Své finanèní zdroje
dala obec do pùjèek a dotací obèanùm na opravu støech, podkroví a fasád 25
domù.
Pro podporu mládee a tìlovýchovy bylo vystavìno dìtské høitì a dvì
høitì pro kopanou. Do technické vybavenosti investovala obec finance pro
nákup pohøebního vozu TOYOTA, výkonné sekaèky pro høitì, dvou
køovinoøezù, poèítaèù a tiskáren na vechna pracovitì a velké kopírky. Vìtí
pozornost byla vìnována kulturnímu a spoleèenskému dìní v obci, a to
prostøednictvím finanèní a organizaèní podpory. Z pravidelnì poøádaných akcí
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se daøilo ve spolupráci s ústavem, kolou a spolky poøádat dìtské dny, selosti
dùchodcù, cyklistické závody. Podporovali jsme sportovní kluby i spolky. Ménì
u byly udrovány lidové tradice a zvyky.
Obec pøijala do uívání symboly po jejich loòském slavnostním vysvìcení.
V r. 2000 se naí obci dostalo ocenìní Vesnice roku v Olomouckém kraji. V r.
2001 dolo ke zmìnì v pøerozdìlování finanèních prostøedkù, èím nae obec
utrpìla v pøíjmech újmu cca 12 milionù Kè. S touto skuteèností se nedá nic
dìlat. Je tøeba hledat nové zdroje pøíjmù a dotací. Ve výdajích zase postupovat
uválivì, hledat priority a ctít zájem vìtiny obyvatelstva obce.
Je jisté, e dolo i k nesplnìní nìkterých akcí, a to z dùvodù finanèních
nebo jiných pøedností. Nedostalo se na komplexní øeení Komenského ulice a
Vykovské ulice. V obou pøípadech nelze provádìt úpravy chodníkù, vozovek
a zelenì, jeliko vlastníka komunikací - stát - není mono pøimìt k opravì cest,
co je nezbytné. Úpravu si ádá také ná høbitov, na který zatím nedolo.
Opravit je tøeba sokolovnu, dostavìt je tøeba kolu, sportovní areál a je tøeba
dát pøíleitost stavebníkùm rodinných domkù pøípravou nové lokality Trávníky.
Vechny tyto a jiné úkoly se musí stát programem pøítího zvoleného
zastupitelstva. Jménem vech èlenù zastupitelstva obce dìkuji vem obèanùm
za spolupráci, pochopení a vstøícnost po dobu ètyø let. Na závìr pøijmìte, prosím,
ode mne pøání hodnì zdraví, tìstí a pohody. Novì zvolenému zastupitelstvu
pøeji hodnì úspìchù v dalí práci pro Nezamyslice.
Jiøí Doubrava, starosta

Z kroniky
Váení ètenáøi,
vy vichni nemáte tu monost zalistovat ve velmi svìdomitì psané farní
kronice, v nedokonèené obecní kronice, která konèí zápisem událostí z 30.
dubna 1945, nebo v souèasnosti psané kronice. A tak vám nabízím pøehled
nìkolika významných událostí v naí obci, které se udály v letech konèících
dvojkou stejnì jako souèasný pomalu ji konèící rok.
81672 - tímto rokem je datována první písemná zmínka o kole v naí obci. Je
to tedy nezvratný doklad o tom, e zdejí fara zajistila místnost pro výuku i
kantora. Není vak pochyb o tom, e: .... tu ji bylo vyuèováno døíve .....,
jak zaznamenal tehdejí kronikáø.Stavba samostatné farní koly byla zahájena
kolem roku 1710. Nijak se nespìchalo. Nová kola byla otevøena a v roce
1803. Do nové koly (nyní dùm s peèovatelskou slubou) dìti vstupovaly v
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roce 1863. U od roku 1918 usiluje obec o stavbu nové újezdní koly. Do
nové budovy Masarykovy koly pøicházejí áci 1. záøí 1931. 30. záøí 1986
byla zahájena výstavba nového pavilonu, který byl pro výuku otevøen v bøeznu
1989. V pøítím roce by se mìlo pokraèovat pøístavbou nového pavilonu.
81862 - okolní kraj a pozdìji i nae obec byla postiena pruskou válkou.
Kronikáøka píe: V Nezamyslicích øádili Pruáci. Vyhladovìlí vojáci se vrhali
na jídlo a nìkteøí svou nestøídmost zaplatili ivotem. Spoustu jídla - hlavnì
vajec - zapíjeli mlékem, nìkteøí prý omylem i vápnem a pak praskli. Øada
mrtvých pak leela na bøehu cihelny. A tak se udrovalo dlouho rèení: ere
jak Prajz.. Zavlekli k nám i choleru.
81872 - na domì è. 4 se objevila tabulka - obydlí lékaøe. Jan Tesaø byl
skuteènì prvním lékaøem v obci, jak dokazuje listina uloená v cibulce kostelní
vìe. Narodil se roku 1840 v sousedním Titínì, kde jsou na místním høbitovì
pohøbeni jeho rodièe. Byl jedním z posledních absolventù bývalé tøíleté lékaøské
fakulty v Olomouci nazvané Uèilitì interchirurgické. Po dvacetileté lékaøské
praxi u nás obdrel titul MUDr.
81892 - vydìsil nìkolik naich obèanù svým rachotem i øevem a kouøem
koèár bez koní jedoucí po silnici ke Kromìøíi. Byl to první automobil projídìjící
naí obcí.
Majitelem prvního skuteèného osobního automobilu v obci se stal teprve v r.
1926 MUDr. Bedøich Friedl, který si poøídil i osobního oféra p. Janáèka.
81902 - byla dostavìna na Malém Trávníku nová mariánská kaplièka z
milodarù vech obèanù, která 8. záøí 2002 slavila sté výroèí své první pouti.
Nahradila malou kaplièku, postavenou nad pramenem chladné vody pøed více
jak sto lety.
81932 - v èervnu se stìhuje do nového bytu v pøístavbì obecné koly jako
první pan øídící Grosman. Pøístavba bude slouit k bydlení øeditele a nìkolika
uèitelù i kolníka. Dvì místnosti jsou urèeny pro umístìní kanceláøí obecního
úøadu a knihovny.
81942 - mùeme nazvat rokem nevinných obìtí faismu. V prvním jarním
mìsíci odjídí na nucené práce do Nìmecka 23 osmnáctiletých lidí.
7. kvìtna byli v koncentraèním táboøe Mauthausen popraveni Jaroslav Stratil
a Jakub Zaoral, kteøí byli zatèeni pro spolupráci s výsadkáøi a podzemním
hnutím 26. listopadu 1941.
Ve støedu 3. èervna byl gestapem odvezen z místní fary dìkan P. Frantiek
Kvapil a 5. èervna byl v Brnì na nádvoøí Kounicových kolejí zastøelen.
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81952 - vzniklo v naí obci jednotné zemìdìlské drustvo - JZD, které
pøineslo zásadní zmìny v celkovém ivotì obce. Zmìny majetkové, sociální,
politické, kulturní, zasahující i vztahy mezilidské.
81962 - byla zahájena stavba koupalitì. A doposud byl naím koupalitìm
splav a pro ménì zdatné a bojácné plavce zátoèina pod ním. Komu se nechtìlo
tak daleko chodit, ten se spokojil s brodiskem u mostu plném odporných
pijavic. O rok pozdìji je koupalitì ji v provozu. V 90. letech je uzavøeno a
zarùstá travou. Doèkáme se nového k jeho padesátinám?

Jestlie starí zavzpomínali a mladí se trochu pouèili z historie rodné obce,
jsem spokojen.
kronikáø

Základní kola
Váení obèané,
Masarykova Z Nezamyslice má v letoním kolním roce 2002/2003 celkem
300 ákù. Tøináct tøíd základní koly navtìvuje 286 ákù. Tøi tøídy pøípravného
stupnì pomocné koly pracují pøi Z v ÚSP Nezamyslice a navtìvuje je 14
mentálnì postiených klientù ústavu. Nae kola má od 1. ledna 1995 právní
subjektivitu a pracuje v ní v souèasnosti 34 zamìstnancù, z toho jsou dvì na
mateøské dovolené. K právnímu subjektu nepatøí pracovnice kolní jídelny,
kterých je 5 a jsou nadále zamìstnanci referátu kolství OÚ Prostìjov.
kola má v souèasné dobì 18 uèitelù, 2 vychovatelky kolní druiny, 3
uèitele a 3 vychovatelky na odlouèeném pracoviti v ÚSP Nezamyslice a 6
správních zamìstnancù.
Poèty ákù navtìvujících nai kolu z jednotlivých obcí:
Nezamyslice
103
Vícemìøice
Tìice
5
Koválovice-Osíèany
Døevnovice
57
Dobromilice
Doloplazy
51
Nìmèice n/H
Titín
28
Kobylnièky
Souèasní tøídní uèitelé Z:
I.A
Mgr. Miloslava Oralová
I.B
Frantiek Veselý
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20
15
4
2
1

II.A
III.A
IV.A
V.A
V.B
VI.A
VI.B
VII.A
VII.A
VIII.A
IX.A

Mgr. Marie Sváèková
Lenka Frelichová
Vladimír Jakoubek
Mgr. Marcela Horáková
Mgr. Daria Jeèmínková
Mgr. Pavla Urbáková
Mgr. Marie Tasová
Mgr. Zdenìk Kvapil
Mgr. árka Kvapilová
Mgr. Jaroslava Kvapilová
Mgr. Jarmila Cetkovská

Na kole máme 13 integrovaných ákù vesmìs s dyslektickými a
dysgrafickými problémy. S tìmito áky pracuje 8 speciálnì vykolených uèitelù
mimo bìné vyuèování. Specificky se pøistupuje k tìmto ákùm i pøi jejich
klasifikaci. Tyto poruchy se daøí úspìnì u ákù odstraòovat.
Pøi kole pracuje kolní sportovní klub s 25 áky ve dvou kroucích (odbíjená,
kopaná). Dále ve kole pracuje celkem dalích 11 kroukù (4 internetové, 1
poèítaèový, urnalistický, sociální pomoci, základy nìmèiny, knihovnický, 2
zdravotnické).
Rádi bychom pøivítali pro vedení i dalích kroukù zájemce z øad
mimokolních pracovníkù.
V minulém kolním roce zapojili nai uèitelé áky do celé øady soutìí a
olympiád. Byla to recitaèní soutì, soutì Mladý historik, dopravní soutì
mladých cyklistù, mezinárodní matematická soutì Klokan, olympiády v jazyce
èeském, matematice, fyzice a chemii. áci zaslali nìkolik prací do výtvarných
soutìí, zapojili se i do øady tìlovýchovných akcí.
Mezi nejvìtí úspìchy zde patøí vítìzství naeho áka, Jiøího Zuzaòáka,
v okresním kole olympiády v jazyce èeském, jeho tøetí místo v oblastním kole
a postup do celostátního finále, které probìhlo poslední èervnový týden v zaøízení
MMT ve Strái nad Neárkou, kde se umístil na 7. místì.
Podìkování patøí i naim ákùm nejvyích roèníkù, kteøí vydávají ji po
nìkolik let kolní èasopis Písaøík pod vedením paní uèitelky Mgr. Jarmily
Cetkovské. Vylo ji celkem 25 èísel a mnohá z nich mají i více ne 40 stran
formátu A4. Kvalita této práce se rok od roku zvyuje. Pro tuto èinnost pouívají
áci výpoèetní a kopírovací techniku koly.
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Ve kole byla pøes prázdniny pøestavìna celá kolní kuchynì vèetnì kolní
jídelny. Díky velké investici ze strany obecního úøadu se velmi zlepila úroveò
stravování na naí kole i podmínky pro práci naich kuchaøek.
Rovnì pøes prázdniny vznikla na kole nová internetová uèebna pøipojená
pevnou linkou do internetové sítì. Mezi áky je o práci v uèebnì velký zájem,
kadý ák i pracovník koly má svou e-mailovu adresu, kterou mùe bezplatnì
vyuívat. Uèebna byla zøízena v rámci projektu Internet do kol.
Vìøíme, e tyto zmìny jsou prvním krokem k dalím nutným úpravám
stávající budovy koly.
Mgr. Pavel Dostál, øeditel koly

Nai hasièi
Èleny naeho hasièského sboru èeká koncem tohoto roku velmi pøíjemná
oslava. Chtìjí vzpomenout na den, kdy v r. 1897 vznikla v naí obci Jednota
hasièská.
Témìø v kadém èísle naeho zpravodaje vás seznamujeme s èinností lidí
ochotných pomáhat pøi zachraòování zdraví a majetku jiných.
V uplynulých týdnech byla jejich èinnost nejen pestrá, zajímavá, nýbr i
velmi prospìná. Vìnujte tedy pár minut èetbì dalích øádkù.
V prvním prázdninovém mìsíci, kdy vìtina lidí vyuívá slunce a vody,
vìnovali nai èlenové spousty hodin k údrbì techniky a výstroje, ale i vnitøním
úpravám a opravám hasièské zbrojnice. Protoe se zúèastnili nìkolika
námìtových cvièení a soutìí v obcích okresu, pøipravili velké pøekvapení pro
nae obèany v podobì námìtového cvièení, v nìm lo o poár koly a jeho
likvidaci. Hostù bylo dost. Pøijeli jednotky z Èelechovic, Kostelce, Vrahovic,
Chválkovic u Olomouce, Tìic, Døevnovic a Koválovic-Osíèan. Po úspìném
zákroku, pøi nìm musela být dopravována voda na velkou vzdálenost dvojitým
vedením a z ulice gen. Svobody, zaèalo v prostorách zbrojnice pøátelské
posezení, k nìmu pøispìla i firma PRIMA Pøikryl darováním chutné uzeniny.
20. srpna ujídìla nae AVIE se tøemi dobrovolníky Jaroslavem Maòákem,
Radkem Tománkem a Bohumilem Plachým a s naloeným úklidovým a
zdravotnickým materiálem po dálnici do Èech na pomoc zaplaveným obcím.
Jejich jízda konèila na bøehu obrovského jezera v blízkosti soutoku Ohøe a
Labe, pod jeho hladinou byla obec Nové Kopisty. Pøijeli tam jako první! Nejdøíve
se uplatnila nová motorová pila, která umonila prùjezdnost èerpadel k hladinì
jezera. Ale i agregát nael uplatnìní pro napojení dvou chladnièek, jediných na
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území bývalé vsi a tolik potøebných pro uloení oèkovacích látek. Druhý den
poznali, jak dùleité je pro vybavení jednotky plovoucí èerpadlo, které nae
jednotka dosud nemá. Stejnì tak elektrická centrála. Bylo to pìt perných dnù
námahy, vyèerpání i stateènosti. Odmìnou nám byla vdìènost postiených lidí
a novì navázaná pøátelství.
Do dalích let èinnosti budeme nastupovat s dobrým pocitem uspokojení,
e jdeme dobrou cestou, kdy neopomíjíme péèi o mladý dorost, který èasem
nahradí starí, odcházející èleny. Nastoupila k nám ji sedmá èi osmá generace
od zaloení jednoty, z ní byl vytvoøen Kolektiv mladých hasièù kategorie
mladí v tomto sloení: Tereza Novotná, Zdena Svobodová, Markéta
Navrátilová, Eva Novotná, Daniela Koneèná, Zuzka a Katka Vozihnojovy,
Tomá Novotný, Petr Svoboda, Michal Navrátil, Duan a Luká Èonkovi a
Milo Málek. Ti se teï pøipravují na okresní soutì a branný závod do Pìnèína.
Dìvèata peèují o novou kroniku.
Mùeme ujistit nae spoluobèany, e se vynasnaíme plnit své dobrovolné
povinnosti a pøípravu tak, abychom kdykoliv mohli nastoupit proti jakémukoliv
ohroení jejich zdraví, ivota i majetku.
Jaroslav Maòák

Kolová

Na horkou, ale velmi pøíjemnou zprávu, jsme museli èekat a do pondìlního
rána, kdy se z evropského turnaje vrátili nai reprezentanti v kolové. Zprávu o
výsledcích ji nebyl èas zpracovat, proto pøedkládáme jejich doslovný pøepis.
Dvojice Petr Pøikryl - Radim Lepka obsadila ve finálovém turnaji
Evropského poháru v kolové v nìmeckém Ginsheimu po velmi dramatickém
prùbìhu celého turnaje tøetí místo za nìmeckými celky a udìlala tak dobré
jméno nezamyslické kolové v Evropì. Turnaje se zúèastnilo deset nejlepích
evropských týmù. Poøadí:
1. RSG Ginsheim (Nìmecko)
2. TSV Edersleben (Nìmecko)
3. PRIMA Nezamyslice (ÈR)
4. VMC Ofringen (výcarsko)
5. RC Hochst (Rakousko) SNA Gent (Belgie) atd.
Libor Koaø
Chlapci, snad krásnìjí dárek k 50. výroèí zaloení oddílu cyklistiky pøi
zdejím Sokole ani nemùe být. Je odmìnou pro ty, kteøí do sálu sokolovny ta
podivuhodná kola dotáhli a po nìkolik let svými úspìchy i prohrami íøili jméno
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obce po naí vlasti. Blahopøejeme a dìkujeme vem, kteøí se jakýmkoliv
zpùsobem pøièinili o tento krásný úspìch.
obecní zastupitelstvo

Dálnice

Nae obec proívá v souèasné dobì stejný stavební ruch a shon jako pøed
150 lety, kdy jen pár set metrù na sever od jejího okraje se stavìla eleznice.
Pøed nìkolika mìsíci se zahryzly moderní stroje do povrchu úrodných lánù na
jejím opaèném konci. Za ètyøi roky se tudy nebude plíit kouøící vláèek, nýbr
kolony rychlých aut. Stejnì jako zasáhla stavba a provoz eleznice do ivota
vìtiny obèanù, ovlivní i stavba dálnice dalí vývoj obce. Výstavba dálnice
zajímá mnoho naich lidí. A tak jsme poloili za nì nìkolik veteèných otázek
ing. Matulovi, který dozírá nad výstavbou naeho úseku, a dostali na nì
zasvìcené odpovìdi.
O kolik hektarù zemìdìlské pùdy nás dálnice pøipraví?
Na vaem katastru to pøedstavuje 10,5 ha. V prùmìru se ornice
odebírá do hloubky 0,5 m. Musíme uskladnit a pøemístit podle
pøedem pøipraveného plánu 68.000 m3 ornice. Bude pouita k
zatravnìní a ozelenìní svahù i osázení okolí zelení. Zbytek na
vytypovaná místa ke zlepení bonity ornice.
Pøijde nìco i na ná katastr?
Podívejte se na mapu a zjistíte, e ne. Naopak jsou to místa na
katastrech Nìmèic, Vícemìøic, Doloplaz a Dobromilic.
Budou se stavìt jen mosty, nebo se pouije u meních potùèkù
potrubí?
Jen mosty. Musíme pøeklenout dìtkovský, titínský a moøický potok,
dvì silnice a eleznièní tra. Jistì tuíte, e nejvìtí z nich bude nad
Titínkou a lokálkou. Most, radìji pouijme názvu estakáda, bude
dlouhá 273,8 m, bude mít osm polí, dva pásy 14 m iroké. Nejvyí
oblouk bude 8,8 m nad terénem. Bude stát pouhých 225 milionù.
Stavba vlastnì ji byla zahájena. Její dokonèení je naplánováno na
prosinec 2004.
Myslivce urèitì bude zajímat, zda se poèítá s moností bezpeèného
pøecházení zvìøe?
Celá trasa byla projednávána s odborníky a jejich pøipomínky a
poadavky musí být splnìny. Kadý most a pod ním vedené nové
polòaèky jim to umoní. Ale to víte, zajíce ani srnku nenauèíte
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pouívat bezpeèného pøechodu.
Hlavnì cyklisté se ptají, jestli se nezvýí nájezdy na mosty za
Tìicemi a k Titínu z Nezamyslic?
Nemusí mít obavy. Stoupání zaène sice u posledního domu v Tìicích,
ale bude mírné. A mezi Nezamyslicemi a Titínem se nezmìní.
Padla i otázka, zda hluboký záøez ve Ètvrtích od Titína nenaruí
pramen u kaplièky?
Vichni uivatelé této vody mohou být bez obav.
Neohrozí dálnice ulici 30. dubna záplavou pøi prudkém lijáku?
Právì naopak. Po dokonèení stavby budou vechny povrchové vody z
tìlesa a jeho okolí bezpeènì odvedeny do upravených vodoteèí a jimi
do øíèky Hané.
To bylo jen nìkolik veteèných otázek, v nich budeme pokraèovat a s
odpovìïmi na nì vás v dalích èíslech seznamovat.
Bohumil Outrata

Sportovní odpoledne pro dìti
Dne 30. srpna 2002 se v Nádraní ulici v Nezamyslicích uskuteènila akce
MISTROVSTVÍ ULICE V POULIÈNÍM VÍCEBOJI. Jednalo se vlastnì
o sportovní odpoledne pro dìti z této ulice, které se tímto dnem hezky rozlouèily
s prázdninami. Tato akce probìhla na novì upraveném dìtském høiti v Nádraní
ulici, a protoe se nám vydaøilo i poèasí, pøilo témìø ètyøicet dìtí a asi dvacítka
dospìlákù. Myslím, e si dìti skvìle zasportovaly pøi rùzných soutìních
disciplínách a my, dospìlí, jsme se dobøe pobavili (hlavnì pøi pøetahování lanem:
- tatínci proti zbytku svìta). Odpoledne jsme pak zakonèili slavnostním
vyhláením výsledkù soutìního klání u táborového ohnì. Rád bych touto cestou
podìkoval vem, kteøí se této vydaøené akce zúèastnili a podíleli se na její
pøípravì. Zároveò patøí podìkování vem sponzorùm:
- Obecnímu úøadu Nezamyslice - za finance na sladké odmìny a za
krásné dìtské høitì, které je mezi dìtmi velmi oblíbené
- firmì PRIMA Pøikryl - za výteèné pekáèky
- p. Césarové (Smíené zboí) - za limonády a dobroty
- firmì ALLCOM - za Moøické trubièky
- Èeské spoøitelnì, jmenovitì ing. Michlíèkovi, který se postaral o pìkné
dárky.
Vám vem patøí díky. Josef Bene, Nezamyslice 314
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OZNÁMENÍ
Vazár
na kytic a věnců
azárna

Pan Jaroslav Limberk, vazárna kytic a vìncù, Nezamyslice 183,
oznamuje naim obèanùm, e v letoním roce nebude provádìt
duièkovou vazbu.

Komunální volby

Obecní úøad upozoròuje obèany, e volby do zastupitelstva obce
Nezamyslice se budou konat 1. a 2. listopadu 2002 v klubu OÚ.
Prokate, prosím, svou úèastí zájem o budoucnost své obce v pøítích
ètyøech letech.

Komplexní pozemková úprava k.ú. TTěšice
ěšice

Upozoròujeme vlastníky pozemkù v katastrálním území Tìice, e se
v pátek 11. øíjna 2002 uskuteèní v klubu OÚ Nezamyslice úvodní
jednání, na kterém bude zvolen sbor zástupcù. Zaèátek bude v 15 hod.
Autobus pro odvoz vlastníkù z Tìic odjede v 14,30 hod. z autobusové
zastávky v Tìicích.

Květy paní operety

V pondìlí 14. øíjna 2002 v 17 hod. vystoupí v klubu OÚ sólisté divadla
z Opavy, aby se nám pøedstavili tentokrát v pásmu populárních melodií
z klasické operety. Vstupné 20 Kè.
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