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Slovo starosty
Vážení občané!
Opět nezbývá než konstatovat, že je za námi další čtvrtletí roku, což je
příjemné hlavně pro děti, neboť za pár dnů skončí školní rok a nastane čas
prázdnin. Také mnozí z vás budou čerpat o dovolené novou sílu. Pro nás je
tato chvíle vhodná k pololetnímu zastavení a poohlédnutí se zpět za vykonanou
prací.
Kromě běžných úkolů spojených se zajišťováním denního provozu zařízení,
nemovitostí a staveb, které obec vlastní, bylo nutno se věnovat přípravě
investičních i neinvestičních akcí. Výstavbou kanalizačního sběrače a další
stoky pokračovala výstavba inženýrských sítí na Trávnících. Pro letošní rok
zbývá provést rozvody VO a rozhlasu. Netrpělivě přitom čekáme, zda nám na
základě naší žádosti přidělí ministerstvo pro místní rozvoj dotaci na budování
inženýrských sítí, což by značně ulevilo finančním požadavkům na budování
obytného souboru. Jak je patrno z návštěvy této lokality, nezahálejí ani
stavebníci. Pro tuto chvíli je prodáno 27 stavebních ploch z celkového počtu
41 a rozestavěno je 17 rodinných domků. V letošním roce je plánovaná také
výstavba garáží s následným odprodejem za cenu 138 tis. Kč. Prodejní cena
se skládá z ceny dodavatelských prací, ceny pozemku a projektu. Zatím nebyl
projeven větší zájem a pokud se nezvýší, nebudou garáže letos vůbec zahájeny.
Ukončen byl prodej pozemků pro zahrádky na Pazderně a výkup pozemku
pro rozšíření příjezdové cesty na Trávníky od hasičské zbrojnice. Zmíněná
komunikace je již také projekčně připravena a bude realizována současně
s navazující polní cestou C 3, která začíná u staré brány na hřiště a končí u
železniční trati bývalé lokálky. Stavba bude zahájena ihned po sklizni obilí a do
podzimu musí být ukončena. Při této příležitosti bych chtěl informovat o
skutečnosti, že provoz na železniční trati Nezamyslice-Morkovice byl oficiálně
ukončen Ministerstvem dopravy ČR ke dni 11.12.2005. Tímto rozhodnutím
bylo nařízeno, aby do 11.12.2007 byl pozemek trati předán jednotlivým obcím
na zřízení místních komunikací, cyklostezek, polních cest apod. V našem případě
uvažujeme, že násep železničního tělesa bude po určitých úpravách sloužit
mimo jiné jako jedno z vodohospodářských opatření zabraňujících rozvodnění
potoka Tištínky a řeky Hané.
Projekt, který bude řešit protipovodňovou ochranu obce Nezamyslice a
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místní části Těšice, bude zpracován firmou Agroprojekt Olomouc. V tomto
směru je prvořadou záležitostí zajištění úpravy toku potoka Dětkůvka, kde
30.5.2005 došlo při prudkém dešťovém přívalu k druhému a ještě silnějšímu
rozvodnění, které se projevilo hlavně v parčíku a podmočením klubovny SDH,
knihovny a několika rodinných domků v Těšicích. V současné době je na řešení
tohoto problému zainteresováno Agrodružstvo Tištín, Meliorační správa
Prostějov, ŘSD Brno i naše obec. Věřím, že komplexní řešení přinese
protipovodňovou ochranu Nezamyslic i Těšic.
Další problémy, které bylo nutné řešit, jsou přeložky nízkého napětí, a to
konkrétně přípojky pro šatny k hřišti, a vysokého napětí, které vede k Trávníkům
od západu. V obou případech bylo nutné tato vzdušná vedení odstranit z trasy
cesty vedoucí od hasičárny. Současně bylo nutné po výkupu pozemků přeložit
ploty také od východu pro přístup chodníku k rodinným domkům.
Komplikace přineslo i zajištění stavebního povolení pro výstavbu chodníků
na Vyškovské ulici, kde z důvodu trasy je třeba zmenšení předzahrádek.. Po
delším jednání došlo ke shodě a k vydání souhlasu umožňujícímu povolit stavbu
chodníku.
V průběhu čtvrtletí byly podány čtyři žádosti o dotace, jejichž příprava si
vyžádala poměrně velké administrativní nároky. Ani u jedné dosud neznáme
výsledek podání. Na druhé straně byla provedena kontrola čerpání finančních
prostředků u dvou dotačních titulů čerpaných v roce 2002 FÚ Prostějov bez
negativního zjištění.
Soukromá auditorská firma Stadler provedla přezkoumání účetnictví a
výsledek hospodaření za rok 2004 a podala zprávu, ve které nebyly zjištěny
nedostatky ani rozpory se závaznými právními předpisy a vyslovila výsledek
přezkoumání hospodaření obce BEZ NEDOSTATKŮ.
Výsledek hospodaření za rok 2004 byl –5.568.387,76 Kč.
Ukazatel dluhové služby za rok 2004 činil 2,89 %.
Na domově s pečovatelskou službou došlo k uvolnění dvou bytů v budově
tzv. staré školy. V jednom případě z důvodu nemoci a přestěhování, ve druhém
pak pro úmrtí poslední nájemnice z prvního obydlení domu v roce 1989 paní
Věry Vlčkové. Po jejich odchodu byly provedeny na těchto bytech udržovací
práce a v měsíci dubnu také výměna oken od jihu, západu a východu. Severní
strana bude provedena později.
Zadlážděn byl chodník před čtyřmi novými rodinnými domy v ulici 1.máje.
Propojena byla kanalizace vedoucí z ulice Komenského na ČOV přes
železniční přejezd, který byl nově upraven Českými drahami včetně vytvoření
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opatření, která zabraňují srážkovým vodám zaplavit železniční zařízení.
Vypracován byl projekt rekonstrukce chodníku kolem kaple do Těšic a
požádáno bylo o dotaci. na jeho opravu z programu OK na budování cyklostezek.
Dosud není znám výsledek. Dále je připraven projekt plynofikace šaten na
fotbalovém hřišti. Vlastní realizace bude provedena ve III. čtvrtletí 2005, stejně
jako přestřešení jedné části této budovy.
Největší investicí by měla být výstavba budovy „C“ základní školy o objemu
3.950.000,-Kč. V současné době je připravována žádost o udělení výjimky
ministerstva financí na přidělení dotace v celé výši stavebního nákladu pavilonu
„C“.
Dokončeno bylo zadání na výstavbu tělocvičny pro ZŠ na pozemku vedle
školy. Současně je alternativně připravováno zadání na rekonstrukci sokolovny
na kulturní zařízení s tělocvičnou. O tom, která varianta vyhraje rozhodne
hlasování a nejlepší možnost, jak vybraný projekt zafinancovat.
Za významnou akci je možno považovat zahájenou práci na obnově
katastrálního aparátu katastru Nezamyslice nad Hanou.
Mimo uvedené činnosti se dobře rozvíjela i činnost na poli kulturním a
společenském. Uspořádán byl turnaj ve stolním tenise. V rámci mikroregionu
Němčicko se zúčastnili naši zastupitelé - hráči kopané - turnaje v malé kopané
v Olšanech, který vyhráli. Za velmi vydařený lze považovat také 1. slet
čarodějnic. Méně navštívené, ale také velmi hezké bylo kácení máje. Počasí
bohužel nepřálo Dni dětí, jež byl tradičně pořádán v ÚSP v Nezamyslicích dne
11. června 2005. Jeho klienti a pracovníci uspořádali 6.6.2005 hezký koncert
revivalové skupiny BROUCI. Všem organizátorům těchto akcí i návštěvníkům
programů patří dík, stejně jako pracovníkům letního kina, které zahájilo novou
sezónu. Pochválit je třeba hasiče, sportovce, pracovníky ústavu, aktivní členy
zastupitelstva, pracovníky skupiny, kteří provádějí údržbu veřejných prostranství
obce a všechny občany, co dbají na veřejný pořádek, majetek a vzhled obce .
Všem ještě jednou dík za práci na rozvoji naší obce. Všem přeji hezkou
dovolenou a dětem krásné prázdninové zážitky.
S úctou Váš
Jiří Doubrava
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Usnesení è. 19/2005 zastupitelstva obce
z jednání zastupitelstva obce, konaného dne 16. 6. 2005
v klubu OÚ v Nezamyslicích

1.
2.
3.
4.
5.

I. SCHVALUJE
Výsledek hospodaření za rok 2004 v návaznosti na provedený audit
hospodaření.
Výsledek hospodaření sdružení obcí “Vodovod Haná”.
První rozpočtovou změnu v příjmech a výdajích obce na r. 2005.
Změnu názvu základní školy na: “Masarykova základní škola a mateřská
škola”.
Zajištění podrobných podmínek pro závěrečné vyhodnocení plynofikace
Těšic.

II. ODKLÁDÁ:
1. Začátek výstavby 11ti garáží u obytného souboru Trávníky s následným
prodejem občanům do doby než se projeví vyšší zájem
III. UKLÁDÁ
Starostovi:
1. Vyřešit návrh umístění prodejních stánků z důvodu bezpečnosti chodců.
IV. BERE NA VĚDOMÍ
1. Informaci starosty o činnosti a hospodaření obce za uplynulé období.
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Masarykova ZŠ
Školní rok 2004-2005
Masarykovu základní školu v Nezamyslicích navštěvuje 262 žáků, kteří
jsou vyučováni ve 12 třídách. Na výuce se podílí 19 pedagogických pracovníků:
ředitel školy – Mgr. P. Dostál, zástupce ředitele školy – Mgr. J. Rudyková,
výchovná poradkyně – Mgr. J. Křupková, třídní učitelé – Mgr. M. Sváčková
(1.A), Mgr. I. Dragonová (2.A), Mgr. M. Oralová (3.A), V. Jakoubek (4.A),
Mgr. M. Horáková (5.A), Mgr. D. Ječmínková (5.B), Mgr. D. Svobodová
(6.A), Mgr. J. Cetkovská (7.A), Mgr. J. Křupková (8.A), Mgr. M. Benešová
(8.B), Mgr. Z. Kvapil (9.A), Mgr. J. Kvapilová (9.B) a další pedagogičtí
pracovníci: Mgr. J. Podivinská, Mgr. Z. Pospíšil, Mgr. V. Melíšková,
vychovatelky školní družiny – J. Fialová a Š. Antelová.
Od 1.1.2005 přešly 3 specializované třídy pro mentálně postižené žáky
pod SpŠ Čechy pod Kosířem.
Ve dnech 18.-24. listopadu 2004 naši školu navštívila Česká školní
inspekce. Úroveň výuky a připravenosti školy zhodnotila jako velmi dobrou a
neshledala žádné závady.
Žáci devátých ročníků podávali v letošním školním roce k 1. termínu pouze
jednu přihlášku na střední školu. Téměř všichni byli přijati hned v prvním kole.
V druhém kole podávalo přihlášku 6 žáků. Z celkového počtu 35 žáků bylo 25
přijato na střední školu zakončenou maturitou, pouze 10 žáků bylo přijato do
učebního oboru.
Na naší škole se daří rozvíjet zájmovou činnost žáků, pracuje zde řada
kroužků, kde mohou děti rozvíjet svůj talent. Hoši a dívky navštěvují kroužky:
počítačový (13 žáků), literárně-dramatický (12), knihovnický (7), žurnalistický
(15), sociální pomoci (18), internetový (24), kroužek vybíjené (21), sportovní
(35), florbalový (12), keramický (20) a kroužek angličtiny s počítačem (10).
Další žáci navštěvují kroužky při DDM Orion v Němčicích nad Hanou. Celá
čtvrtina našich žáků navštěvuje ZUŠ a také se zúčastňuje celé řady akcí,
které ZUŠ pořádá.
Znalosti a vědomosti žáků 5. a 9. tříd byly prověřeny celorepublikovými
testy Kalibro.
Pro děti byla v tomto školním roce připravena celá řada soutěží, např.:
pěvecká soutěž „O hanáckyho kohóta“, recitační soutěž, matematická soutěž
„Klokan“, Olympiáda v českém jazyce, Dějepisná olympiáda a jiné. Naši žáci
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sklidili úspěchy i v okresních a krajských kolech. Matouš Pecina z 6.A třídy
obsadil 2. místo v okresním kole zeměpisné olympiády a postoupil do krajského
kola. Ve výtvarné soutěži „Jaro je tady“ se v okresním kole umístila na 2.
místě v kategorii 7. tříd Eva Novotná (7.A). V kategorii 8. tříd obsadil 1. místo
Jakub Mojtek (8.A) a 3. místo Veronika Závadská (8.B). V soutěži „Měsíc
Evropy v ICM“, kterou pořádalo Informační centrum pro mládež Prostějov,
obsadil 1. místo Radek Hrdlička ze 7.A třídy. Úspěchy sklízeli žáci i na
sportovním poli. Hoši z 8. a 9. ročníků zvítězili v turnaji v malé kopané. Tradičně
se také zúčastnili soutěže „COCA COLA CUP“, kde postoupili mezi 8 nejlepších
družstev Olomouckého kraje. Děti z 1. stupně soutěžily v krajském kole atletické
soutěže „Kinderiáda“.
Naše škola se zapojila do 5. ročníku projektu „Paragraf 11/55“. Jeho
cílem je zvýšení právního vědomí dětí a mládeže, dodržování zákona o ochraně
před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Uspořádali jsme školní kolo a
zúčastnili se oblastního kola v Němčicích nad Hanou.
Žáci 3.A, 4.A, 5.A a 5.B třídy pobývali v týdnu od 13. do18. června 2005
na škole v přírodě v horském hotelu Čarták (Hutisko-Solanec). Školu v přírodě
naši učitelé připravují každý rok.
Děvčata a chlapci se účastnili i dalších akcí pořádaných naší školou:
školního sportovního Dne dětí, Dětského dne ve spolupráci s ÚSP Nezamyslice,
běhu Terryho Foxe v Němčicích nad Hanou. Poslední akcí tohoto školního
roku budou plavecké závody na nezamyslickém koupališti.
30. června rozdáme vysvědčení … skončí tento školní rok … a začnou
prázdniny …
zástupkyně ředitele Mgr. Jitka Rudyková
Souèasnost ÚSP v Nezamyslicích
V současné době v měsíci červnu pokračuje stavba veřejné zakázky, která
započala první částí 10. října 2004, jež byla zkolaudována v prosinci 2004.
Letošní druhá etapa probíhá výměnou oken a dveří z pohledu východní a severní
části ÚSP Nezamyslice. Rovněž bude probíhat rekonstrukce fasády těchto
dvou částí budovy. Letošní rekonstrukce skončí 31. srpna 2005. Vzhledem
k tomu, že pokračování stavebních prací probíhá v letních měsících, bude k této
stavbě náležet i nátěr fasády východní a severní části budovy a rovněž celého
nádvoří.
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V sobotu 11. června 2005 uspořádal ÚSP Nezamyslice ve spolupráci
s obecním úřadem a Masarykovou základní školou Nezamyslice Dětský den
v zahradní části ústavu. Snahu všech, kteří připravovali tento dětský den,
pokazilo pouze počasí. Na náladě soutěžících to však nic nezměnilo. Budeme
rádi, když v letních měsících uspořádáme letní slavnosti nebo hudební soutěže.
K plné letní spokojenosti našich klientů nám slouží zrekonstruovaný bazén v naší
zahradě.
V letních měsících se naši klienti zúčastní jednodenních výletů a rovněž
Letních evropských her v Olomouci. Naše kapela zahraje nejen našim klientům,
ale i v Domově důchodců v Tovačově a na Letních evropských hrách
v Olomouci. V měsíci červnu probíhají v našem zařízení exkurze a prohlídka
prací s klienty. O tyto exkurze největší zájem projevili studenti Obchodní
akademie Prostějov.
Atleti z ÚSP
Sportovci z ÚSP Nezamyslice se v červnu 2005 zúčastnili 30. sportovních
her pro MP v Zubří. Byli díky tréninku a účasti na závodech v jarní sezóně ve
skvělé formě, a získali tak 38 medailí. V Zubří se naši sportovci umístili na
krásném 2. místě v turnaji v přehazované, zlepšovali si osobní rekordy a přivezli
domů z atletiky 10 zlatých, 6 stříbrných a 3 bronzové medaile. Sportovci
v závodivých hrách se umístili na 2. místě, družstva ve štafetovém běhu
vybojovala 1. a 3. místo. Nejlépe se dařilo Josefu Konečnému – získal 5 zlatých
medailí. Pavel Pořízka vyhrál orientační závod a Josef Plesl zvítězil
v překážkovém běhu. Po krátké přestávce se sportovci z ÚSP Nezamyslice
začnou intenzivně připravovat na Evropské hry Speciálních olympiád v atletice,
které se budou konat ve dnech 19.-24. srpna 2005 v Olomouci. Přejeme jim,
aby získali mnoho dalších úspěchů.
Do tøetice všeho dobrého
Je nám to dáno snad do vínku od přírody, že v letních vedřinách toužíme
po čachtání a rachtání v chladné vodě. Vyhledáváme potoční tůně, hučící splavy
a jezy, zátočiny řek, rybníky a jezera a v poslední době se jezdí na mořské
pláže. A v současnosti? Snad na každé druhé zahradě najdeme nějaký ten
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bazének. Málokterá obec se může chlubit tím, že by během osmi desetiletí
měla na dosah ruky tři koupaliště. My ano. Na malé koupališťátko v zahradě
sokolovny, v místech, kde se promítají filmy v letním kině si vzpomíná jen pár
šedesátiletých a samozřejmě starších důchodců. Nic moc. Bazének 20 x 10
m, na hlubší straně dlouhá pružná fošna sloužící klukům ke skákání a na protějším
konci mělké brouzdaliště pro neplavce. Voda se napouštěla potrubím z blízkého
náhonu, a když byla hodně špinavá, tak se potrubím vypustila do stejného řečiště.
Poslední vzpomínka na toto první koupaliště, v němž jsem se topil, ale i naučil
plavat, není právě nejlepší. Hned se mi vybaví hladina pokrytá tisíci tělíčky
chroustů, které museli školáci po nařízení německých úřadů chytat a sbírat.
Po válce se tam už nesmělo. Byly obavy z odhozené munice.
Hned v druhém prázdninovém měsíci po ukončení 2. světové války přišel
Jaroslav Soušek do rady MNV s nápadem vybudovat nový, větší bazén.
Neuspěl. Konečně v roce 1962 se v těsné blízkosti nového fotbalového hřiště
objevil výkop. O dva roky později se tu již lidé koupou. V 80. letech bylo
uzavřeno a pozvolna chátralo.
Místní zastupitelstvo v novém zadání projektu sportovního areálu
s koupalištěm sice počítalo, k realizaci však chybělo to nejdůležitější. Peníze.
Ty naopak měl odvážný, podnikavý a moudrý člověk. A tak došlo k velmi
rozumnému řešení. Obec odprodala potřebný pozemek a majitel vybudoval
koupaliště. Dobře věděl, že samotné koupaliště by bylo prodělečné. Proto
vzniklo také restaurační a atraktivní sportoviště. Veškeré zařízení a vybavení
je na současné špičkové úrovni a splňuje požadavky i velmi náročných
návštěvníků. Tvoří je dva bazény s neustálou filtrací vody, hlídanou čidly a
automatikou na chemické i biologické složení a částečně ohřívanou pomocí
kolektorů na střeše budovy. Udržovaný trávník poskytuje prostor pro slunění,
odpočinek i hry pro děti. Zastřešená zahrádka naopak příjemný stín a místo
pro občerstvení nebo jídlo. Milovníkům sportu poskytuje možnost hry hřiště
s hlubokou vrstvou písku. Přilehlá budova nabízí všem příchozím příjemné
posezení v přízemní restauraci v selském stylu a pro slavnostnější příležitosti
prostornou místnost vhodnou pro větší setkání a oslavy. Místní občané mají
možnost si tu dokonce brát obědy nebo večeře v nosičích domů. Přijatelné
vstupné na koupaliště, jeho úroveň i nabízené služby jsou zárukou, že sem brzy
najdou cestu i zájemci z širokého okolí. Několik vhodných dnů pro letošní koupání
to dokázalo.
kronikář
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Vzpomínka na plukovníka Václava Reitingera
Před nedávnem jsme vzpomínali na živé i
padlé, kteří s nasazením života před 60 lety
osvobozovali naši obec z područí fašistických
okupa ntů. Při této příležitos ti se vš echny
sdělovací prostředky snažily co nejvíce přiblížit
všem současníkům život, boj a hrdinství těch,
kteří nesložili ruce v klín, nýbrž se zbraní v ruce
se postavili nepříteli na odpor.
Marně jsem však vyhledával v tisku a
očekával v rozhlase, či televizi jméno občana naší
obce plukovníka Václava Reitingera, kterého dnes
připomíná jen skromný pomníček na místním
hřbitově. Je málo těch, kdož si pamatují tohoto
stále se usmívajícího mladého chlapce, muže a
vojáka. Kdo by mohl o něm něco povědět školní mládeži? Především těm mladým
adresuji tyto řádky, aby si uvědomili, že i naše obec měla své hrdiny hodné úcty
a památky. Jedním z nich byl i Vašek.
Do Nezamyslic se dostal zcela náhodou v r. 1917 už jako osmiletý, kdy se
jeho otec po těžkém úrazu při posunu vagónů stal invalidou a koupil si domek č.
173 na Pazderně. Ale to už nechám vyprávět pamětníka.
Setkal jsem se s Vaškem poprvé asi v r. 1921. On měl tehdy 12 let a já ještě
nechodil do školy. Bál jsem se ho jako každého staršího kluka. Bili nás. Tento měl
v rukou krásný kožený kopačák. S úsměvem mi ho podal, abych si kopnul. To
bylo naše seznámení. Od té doby mě vždy bránil proti násilí jiných kluků. A to
všechny menší kluky. Tato vlastnost mu zůstala. Zastánce slabších. Náruživě
hrával s kluky fotbal. Ale naučil je i volejbal. A později, už jako maturant, se
nespokojil jen s pravidelným cvičením gymnastiky a prostných se žáky v Sokole,
nýbrž vyrážel s nimi i do okolní přírody na kratší nebo i delší výšlapy. Studium na
reálném gymnáziu dokončil maturitou v r. 1927. Marně však hledal místo, po
kterém toužil. A tak nakonec pracoval jako pomocný úředník v doloplazském
cukrovaru. V r. 1929 bylo slyšet, že má zájem o dobrovolný nástup na vojnu.
Podařilo se. 1. března šel na vojnu s tím, že bude usilovat o přijetí na vojenskou
akademii do Hranic. Dosáhl svého ještě téhož roku na podzim. V létě 1931 byl
vyřazen v hodnosti poručíka. Svůj volný čas, prázdniny i dovolenou, jako student, úředník i důstojník plně věnoval sokolské mládeži. Ve svém otci i bratrovi
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měl největší vzory. Sokol byl jeho život. Přišla však i láska. Jako mladý důstojník
se zamiloval do dcery p. řídícího Ježe z Víceměřic, Milušky. Nosíval jí aktovku
od vlaku. Láska trvala až do jeho tragické smrti, kdy dívka kráčela za jeho rakví
spolu s příbuznými. Kde Vašek sloužil po vyřazení z akademie, to nevím. Jen si
vzpomínám, že nějakou dobu řídil stavbu betonových bunkrů v okolí Králík a
Lanškrouna. Po okupaci a rozpuštění naší armády se ocitl doma. Ale ne na dlouho.
Od října 1939 dojížděl do Přerova, kde dostal úřednické místo. 28. prosince měl
náš tatínek pohřeb. Viděl jsem Vaška, jak pořizuje snímky. A na Nový rok 1940 se
už vesnicí šířila zpráva, že Vašek zmizel. Nic jiného, než odchod do zahraničí,
jako vlastenec a důstojník nemohl volit. Po dramatickém přechodu maďarských
hranic s pomocí slovenského občana se dostal do Jugoslávie a odtud
s osmičlennou skupinou dalších Čechoslováků až do Francie, kde vstoupil do
armády. Po porážce francouzské armády opustil Francii a přeplul lodí s dalšími
příslušníky na území Anglie, kde se stal příslušníkem „královského letectva“ RAF. Tu se uplatnil jako instruktor pro radisty. Po vytvoření československé
zahraniční armády se stal velitelem jedné jednotky. Při invazi se zúčastnil jako
velitel spojovací roty čsl. samostatné obrněné brigády bojů o Dunkerque a na
půdě naší vlasti osvobození jižních Čech. Za svou statečnost byl vyznamenán
mimo jiné Záslužnou medailí I. stupně. Nebylo mu však dopřáno, aby se dlouho
těšil ze života v osvobozené vlasti. Jednoho červnového dne letěla dědinou zpráva:
„Vašek se vrátil! Vašek je doma!“ Přijel jenom na skok. Rozjel se s maminkou za
příbuznými do Kvítkovic. Takové setkání na Slovácku se neobejde bez vínka.
Při zpáteční cestě večer 29. června v zatáčce u Bezměrova se to stalo. Takový
pohřeb Nezamyslice ještě neviděly. Všichni lidé se na hřbitov ani nedostali. Paráda,
sláva, řeči, sliby – a ticho. Těžko říci, zda osud zasáhl v jeho případě moudře.
Víme všichni dobře, kolik ponížení, utrpení a tragédií čekalo v následujících
letech na všechny příslušníky „západních“ armád.
Náš Vašek, plukovník Václav Reitinger, si zaslouží nejen opožděnou
rehabilitaci, povýšení a poslední medaili „in memoriam“, ale především naši
vzpomínku, vzpomínku na kluka, studenta, mladého člověka, který pro své
vrstevníky i spoluobčany vykonal mnoho dobrého.
kronikář

Sportovní svátek
Ve středu 29. června obsadila více než tisícovka diváků náš nezamyslický
fotbalový plácek, aby zhlédla exhibiční fotbalové utkání mezi hokejovými hvězdami
JÁGR TEAMU a místními fotbalisty TJ Haná Nezamyslice. V JÁGR TEAMU se
do hry zapojily známé hokejové veličiny David Výborný, Jan Hlaváč, Václav
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Prospal, Jiří Hudler, Jan Hrdina a další. Výběr hokejistů doplnili také dnes již
bývalý olomoucký fotbalový brankář Martin Vaniak a prostějovský tenista Jiří
Novák. Jedno jméno ale stále chybělo.
Mám na mysli Jaromíra Jágra, hlavní
hvězdu JÁGR TEAMU, který dorazil až
v závěru prvního poločasu. Bohužel
zranění mu nedovolilo posílit na hřišti svůj
tým. Po příjezdu Jaromíra Jágra nastalo
to pravé fanouškovské šílenství. Stovky
dětí i dospělých žadonily o autogram.
Jejich chvíle přišla až po ukončení zápasu,
který skončil smírně 3:3, když nakonec
porazili domá cí fotba listé výbě r
hokejových hvězd na penalty v poměru
5:4.
Myslím, že se tato akce velmi vydařila
a zvýšila i prestiž naší obce.
Sluší se na tomto místě poděkovat
především pořadatelům, kteří tuto akci
připravili, sponzorům, kteří exhibiční
utkání finančně podpořili, a také účinkujícím, hlavně mladým nezamyslickým
fotbalistům, mažoretkám i dětem z mateřské školy, kteří se postarali o kulturní a
sportovní program před samotným utkáním.
Josef Beneš

POZVÁNKA
Majitelé koupaliště vás srdečně zvou
v neděli 10. července 2005 ve 14.00 hodin na
ODPOLEDNÍ KONCERT TŘICETIČLENNÉHO
AKORDEONOVÉHO SOUBORU TOCCATA.
Hvězdička, čtvrtletník obce Nezamyslice. Redaktoři: členové OZ, pracovníci OÚ, kronikář
obce Bohumil Outrata a ostatní dopisovatelé z řad členů organizací a občanů obce; grafická
úprava: Ing.arch. Lukáš Doubrava; tisk a vydavatel: OÚ Nezamyslice, Tjabinova 111; vydáno
1.července 2005.
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