Svatý Václave,
vévodo české země,
kníže náš,
pros za nás Boha,
svatého Ducha,
Kriste eleison.
Ty jsi dědic české země,
rozpomeň se na své plémě,
nedej zahynouti nám,
ni budoucím,
Svatý Václave,
Kriste elesion
Pomoci my tvé žádáme,
smiluj se nad námi,
utěš smutné,
zažeň vše zlé,
Svatý Václave,
Kriste eleison
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
Se svým slovem se na Vás obracím v tomto volebním období naposled.
Povzdech nad pomíjivostí času je tentokrát větší,
neboť uplynuly čtyři roky, a to je doba pro člena zastupitelstva, rady,
starosty a dalších, aby skládali účty ze své činnosti. Domnívám se,
že nejlépe nás můžete hodnotit Vy sami, neboť Vy pravidelně sledujete,
co je v obci nového. Nyní Vám v krátkém souhrnu připomenu práce provedené
v období let 2002-2006.
V závěru roku 2002 byly realizovány inženýrské sítě v ulici 30. dubna.
V Těšicích byla provedena výměna plechové krytiny na kapličce a v této místní
části byla právě v tomto čase zahájena komplexní pozemková úprava.
Od 1. ledna 2003 přešla pod právní subjektivitu Masarykovy základní
školy také mateřská škola, kde došlo v souladu s hygienickými předpisy
k vybavení kuchyně. Rekonstrukce a dostavba Masarykovy základní školy
v r. 2003 pokračovala na objektu staré budovy pocházející z r. 1932 v rozsahu
15 mil. Kč přidělených ze státního rozpočtu ČR, a to výměnou střešní krytiny,
tepelnými izolacemi celého obvodového pláště, sanací zdiva, rekonstrukcí
prostor šaten, výměnou oken a sanitních předmětů včetně rozvodů vody a
kanalizace. Pro výstavbu obytného souboru Trávníky byla vykoupena poslední
část pozemků. V ulici Mlýnská vznikly nové chodníky. V Nezamyslicích i
v Těšicích došlo k rekonstrukci živičných povrchů vozovek včetně lemování
silničními obrubami. V roce 2003 byla provedena také úprava chodníků na
hřbitově. V místní knihovně byl zřízen poprvé veřejný internet. Mimo
zrestaurování kříže u Hané se zahájily práce na opravě kaple v Těšicích. Polní
cestu k nově vybudovanému hnojišti v polích na Mamoně včetně vysázení
větrolamu stejně jako zřízení biocentra kolem potůčku do žlebu investoval ze
státních prostředků pozemkový úřad . V témže roce se objevily nové krytiny
na hasičských zbrojnicích v Nezamyslicích i Těšicích. Se souhlasem občanů
Těšic došlo k prodeji budovy knihovny k bytovým účelům a k dosavadnímu
klubovému zařízení v hasičském areálu se přistavily místnosti pro knihovnu.
Největším dílem svým rozsahem - časovým, finančním i pro obec
významovým - se stal obytný soubor Trávníky. Jeho plánovaným začátkem se
stal rok 2004. Bohužel Ministerstvo pro místní rozvoj ČR neposkytlo pro tento
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začátek dotaci na budování technické infrastruktury. Reálným začátkem
výstavby a otevřením druhého přístupu na jmenovanou lokalitu se stalo
odstranění bývalé obecní sýpky, domu č. p. 170. Ten byl odstraněn v zimních
měsících současně s bývalou provizorní školou – barákem, jež stál za
sokolovnou. Z něj zůstala pouze kotelna. Dnes je zde sklad rakví opatřený
novou sedlovou střechou.
Obsahem III. etapy prováděné v rámci akce Rekonstrukce dostavba
Masarykovy školy se stala výstavba budovy „D“ spojovacího bloku zajištujícího
přístup do všech budov bez barier pomocí výtahu. V předstihu se zřídily nové
inženýrské sítě včetně úprav dvora a plotů na hranicích se sousedními pozemky.
Součástí byla i úprava kotelny budovy „A“.
Za podpory dotačního programu obnovy venkova byla provedena nová
fasáda, výměna okenních, dveřních a vratových výplní u hasičské zbrojnice.
Vnitřek budovy na opravu teprve čeká.
Ukončením opravy kapličky, dlážděním vjezdů, přemístěním pomníku
padlých a kříže se naplnila komplexní úprava návsi v Těšicích.
Součástí velkého objemu stavebních prací se vlivem poškození stala i
silnice III/433 13 od železničního přejezdu až po konec obce ve směru na
Dřevnovice, kterou firma Strabag musela zrekonstruovat.
Dále v tomto roce došlo také k výstavbě chodníků na Vyškovské ulici a
víceúčelové plochy v ulici Tjabinova naproti OÚ. Téměř současně probíhalo
dláždění vjezdů na návsi v Těšicích.
Dodavatel stavby dálnice zahájil směrové i výškové narovnání trasy silnice
Nezamyslice – Mořice, a to výstavbou nového mostu a přilehlých částí této
vozovky. V témže roce byl dokončen projekt silnice C3 od hřiště k lokálce,
který spolu s cestou ke hřišti má funkci dopravního přístupu z obce k Trávníkům
a do budoucna snad i k nové cyklostezce (trati lokálky).
Změnou ustanovené vyhlášky o fondu modernizace a oprav bytů se zdařilo
zvýšit využívání tohoto fondu ve prospěch obyvatel. Stejně tak je možno dobře
hodnotit poskytování příspěvků na fasády RD, kterých je rovněž dobře
využíváno.
Při výstavbě ZTV obytného souboru „Trávníky“se v r. 2004 uskutečnila
vnitrostaveništní kanalizace, voda, plyn a rozvody NN včetně skrývek a
podkladních vrstev komunikací.
Z hlediska občanské vybavenosti je třeba vyzvednout přínos dokončeného
koupaliště s restaurací investovaného firmou AZ Real s.r.o. Vyškov, čímž došlo
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ke značnému obohacení společenského i sportovně rekreačního života v obci.
Nástup roku 2005 byl poznamenán prudkým jarním táním, kdy se vody
z tajícího sněhu přehnaly přes oblast budovaných Trávníků a spolu s přívalovým
deštěm 2x i přes těšický hasičský areál. Mám za to, že tato okolnost stavebníky
neodradila, neboť dnes již zbývá k prodeji pouze 6 pozemků a některé domy
jsou již zkolaudované. Rovněž obec chce v tomto směru dostát svému závazku
a usiluje o vybudování protipovodňové ochrany.
V tomto roce byla vystavěna polní cesta C3, příjezdová cesta od hasičárny
včetně úprav oplocení vykoupených zahrad. Dokončeny byly chodníky na
Vyškovské ulici. Na řadu přišla i výstavba přeložek vysokého napětí a nízkého
napětí pro hřiště. Současně byla na přání TJ Haná zřízena plynopřípojka a
rozvod plynu v šatnách pro ohřev vody. Konečně došlo i na chodníky a venkovní
osvětlení v ulici Komenského. Na náklady dálnice byla v ulici 30. dubna
opravena vozovka, a to od křižovatky až po dálniční most.
Katastrální úřad olomouckého kraje zahájil obnovu katastrálního operátu,
jejímž výsledkem má být odstranění nedostatků v pozemcích a jejich evidenci
a výsledkem digitální mapa.
Definitivně skončil provoz na trati lokálky. Její další využití se plánuje ve
spolupráci s ostatními obcemi jako cyklostezka.
V závěru roku byl zbudován také chodník přes nádražní park a vystavěna
cyklistická stezka Nezamyslice – Těšice i s dřevěným mostem přes Tištěnku
za přispění Olomouckého kraje.
V říjnu došlo k významné události, slavnostnímu otevření nově vybudované
dálnice. Za krásné dílko je možno považovat zrestaurování litinového kříže u
mostu dálnice. Značným nedostatkem tohoto roku byla absence státní dotace
na výstavbu ZŠ.
Nástup roku 2006 byl velmi pozvolný. Pomalu ustupující zima umožnila
zahájit některé práce až v dubnu. Náročný úkol dokončit technickou
infrastrukturu na Trávnících se pomalu daří plnit. Dokončuje se VO a
komunikace pro vozidla a pro pěší. Dokončují se také dosud odkládané chodníky
v ul. Generála Svobody, u hřiště, na ul. 30. dubna a od pomníku padlých ke
hřišti.
Již dnes je zkolaudována IV. etapa stavby Rekonstrukce a dostavby
Masarykovy ZŠ“, kde jsou zrekonstruovány sociální zařízení v obou patrech
pavilonu „B“, tepelné izolace, výměny oken i dveří a nová fasáda. V současné
době nás dělí od dokončení celé školy finanční náklad cca 45 mil. Kč. Věřím,
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že se peníze sehnat podaří a dílo bude dokončeno.
Domnívám se, že se nám po dobu 4 let volebního období zdařilo plnit
předsevzaté úkoly v rámci finančních možností obce i jiných okolností. Velký
finanční záměr vybudovat lokalitu pro bydlení a růst obyvatelstva je před
dokončením a myslím, že přinese očekávaný nárůst obyvatel i impuls pro rozvoj
obce.
Snažili jsme se starat a pečovat také o hodnoty vybudované již dříve. Je
to rovněž náročný a trvalý úkol, neboť majetek obce je dnes již značný a
bohužel ne všechen nový a tudíž se nenachází ani v uspokojivém technickém
stavu, a to obzvlášť budovy (sokolovna, ZUŠ, školka, starší budova DSPS).
Není jedinou starostí zastupitelstva pečovat o objekty a zajišťovat činnosti,
kterých jsem se v přehledu dotkl. Stále je třeba pamatovat na různorodost
zájmů a potřeb obyvatelstva a mít snahu podporovat a vytvářet podmínky pro
jeho spokojený život. Snad se někdy zdá, že není něčemu věnována patřičná
pozornost, ale ve většině případů je příčinou nedostatek vzájemné komunikace,
nedůvěra a nízká úroveň spolupráce. Vím, že každý si věci vyhodnotí sám a
z toho důvodu může dojít i k jiným závěrům.
Přesto jsem však přesvědčen, že práce moje, rady i celého zastupitelstva
byla motivována od začátku období až do jeho konce snahou o rozvoj naší
krásné obce a příjemný život jejich obyvatel.
Chci touto cestou poděkovat všem zastupitelům, členům rady, úřednicím,
pracovníkům, občasným spolupracovníkům, kronikáři, sportovcům, kynologům
a mažoretkám za dobrou spolupráci. Děkuji za obětavost a pomoc hasičům.
Moje uctivé děkuji patří také duchovnímu správci, p. Miroslavu Hřibovi, celému
učitelskému sboru MZŠ a vedení i zaměstnancům ústavu sociální péče. Na
závěr, ale neméně srdečně děkuji vám občanům za spolupráci, za aktivní postoj,
za kladný poměr k obci a hlavně za trpělivost s našimi lidskými vlastnostmi a
za snahu o pochopení našeho snažení. Pokud jste byli s naší prací spokojeni,
máte možnost nám to dát najevo svým volebním hlasem. Ještě jednou děkuji
za celé zastupitelstvo.
Jiří Doubrava, starosta obce
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Rodáci
Od onoho dne, kdy se obec zaplnila auty a známými, či už málem
zapomenutými tvářemi našich spolužáků, vrstevníků, či příslušníků starších či
mladších ročníků, uplynulo již několik týdnů.
Dosud se nám však vybavují před očima barevné snímky onoho dne pestrý průvod, kroje, mažoretky, hasiči, upřímné vítání v důvěrně známém
prostoru staré Sokolovny, pietní akt u památníku těch, kteří padli za oběť
válečnému běsnění a pak ty nečekané příhody v přátelském setkání na
travnatém hřišti. Dosud nám zní v uších slova kamarádů z mládí vybavující
vzpomínky na lotroviny denního života. Cítíme ještě v dlaních teplo podané
ruky dětských a mladických lásek a dotyky vrásek na současných tvářích.
Bylo to několik nádherných hodin připravených několika obětavými lidmi,
jimž za to patří náš vřelý dík.
Jim patří i několik dopisů, v nichž pisatelé vyjadřují svou spokojenost,
obdiv i poděkování za tento připravený den.
Jitka Širůčková (Gazdová) napsala: měla jsem velmi příjemný pocit ze
všeho, co oslavy nabídly. Jsem hrdá na to, že mé rodné Nezamyslice rostou do
krásy. Inženýr Zdeněk Míček se vyjádřil takto: chci vzdát poklonu za perfektní
přípravu sjezdu rodáků. Moc se nám to všem líbilo, od možnosti navštívit klášter,
faru, školu, přes společné setkání v sokolovně až po úžasný ohňostroj. Libuše
Lakomá píše: … a nedá mi, abych vám nepoděkovala za krásný nápad a
provedení akce. Musím vám za ni vyslovit své nejhlubší uznání a poděkování.
Velkou radost nám udělala i publikace o minulosti Nezamyslic, která je krásnou
přehlídkou růstu obce až do dnešní podoby.
Ne všichni pozvaní však měli možnost se do svého rodného hnízda dostat.
Někteří z nich napsali: Udělali jste mi radost, že jste mě po 80 letech vypátrali
a domů pozvali. Už nemohu přijet. Je to pro mě daleko a necítím se dobře. To
napsala paní B. Červená, rozená Bělková (1925).
Podobně, dosud krásným rukopisem, píše i paní Hedva Růžičková,
Svobodníková: Připravujete velký program, ale náročný na chození. To bych
nezvládla. Proto se omlouvám.
Podobně vyzněl i dopis od paní Drahomíry Bělákové, rozené Látalové:
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Velice mě překvapilo a potěšilo pozvání na sjezd rodáků. Moc ráda bych pozvání
využila, ale není to bohužel možné. Můj zdravotní stav to nedovoluje. Už dva
roky jsem upoutaná na lůžko. A Jan Gazda se vyznává: Škoda, že nemohu
přijet. Rád bych se s vámi setkal, popovídal, pojedl, popil, zazpíval a zatancoval.
Doufám, že se do Nezamyslic ještě dostanu.
Snad.
Nikdo z nás neví, jestli se dalšího srazu rodáků dočká.
A zas
nastane čas,
kdy ozve se hlas
k rodnému hnízdu zvoucí nás.
Na další sraz
slétnem se zas
jak ptáci létaví
pokud život a zdraví
nezradí nás.
Tož na zdraví, milí rodáci.
„Nerodák“ Ooutrata
Sestry øádu sv. Hedviky
V den, kdy se do naší obce sjelo velké množství zdejších rodáků, byly
zpřístupněny i prostory nynějšího ústavu sociální péče. Mnozí, především ti
dříve narození, využili této příležitosti, aby se znovu po letech podívali do míst,
která tak důvěrně poznali při své školní docházce. Nevycházeli z údivu nad
změnami, které viděli.
Padlo tam i mnoho otázek na bývalé sestřičky „hedvičky“. Slyšel jsem i
názory, s nimiž nelze souhlasit. A tak jen stručně.
Letos je tomu právě 130 let, co se řádové sestry v černém odění s fialovými
závoji na hlavě objevily v budově arcibiskupského zámku. Po vyhnání jejich
řádu z bývalé Pruské Vratislavi marně hledaly místo svému „mateřinci“. Až
olomoucký arcibiskup, kníže Fürstenberg, jim bezplatně propůjčil málo
využívanou budovu svého zámku postaveného v r. 1764 v Nezamyslicích s tím,
že se bude řád věnovat péči o sirotky.
Tak tomu i bylo. Ale jen pár let. Nebylo dost peněz na tuto bohulibou
činnost. A tak moudré sestry získávaly dívky z bohatších rodin, kterým
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poskytovaly vzdělání i přípravu pro rodinný život, a tak se během několika let
klášter změnil v prosperující penzion.
Několik desítek sirotků a dětí z chudých rodin zde umístěných, hlavně
z uherskobrodska, vyžadovalo školní výuku. A tak v r. 1882, šest let po příchodu
sester, se otvírá v klášteře „obecná“ a později i „měšťanská“ škola.
To však vyvolalo velký odpor řídícího učitele zdejší školy Jana Jandy,
z jehož obecné školy odcházeli mnozí žáci, především z rodin řemeslníků a
úředníků do klášterní školy, kde se vyučovalo i němčině. Tím se nabízela větší
možnost získat vyšší vzdělání nebo výhodnější zaměstnání.
Sestry ve své škole už tehdy vyučovaly hře na housle, varhany, klavír,
mandolínu a kytaru. Dokonce i psaní na stroji a těsnopis. Úroveň školy se
neustále zlepšovala, protože mladé novicky získávaly středoškolské odborné i
vysokoškolské vzdělání pro výuku. A tak v r. 1929 získává klášter
v Nezamyslicích státní souhlas „měšťanské školy“.
Toto právo si škola podržela i během trvání Protektorátu Čechy a Morava,
i když za cenu, že ředitelem byl pověřen Němec Winter dojíždějící z Prostějova
a pod střechou kláštera měl svůj byt i český kolaborant Mlčoch.
Na podzim r. 1945, kdy už správa měšťanské školy byla předána řediteli
Noskovi, většina sester zvolila možný odchod do civilního života, zbývající řádové
sestry odešly do „mateřince“ v jihomoravské Fryšavě, přejmenované později
na Břežany. Tam je řád dodnes. Sestrám a jejich činnosti i působení bylo
připisováno mnoho nedobrých věcí, jako německá národnost a řeč, poněmčování
našich dětí i svých svěřenců, spolupráce s fašisty, dokonce i udání děkana,
Františka Kvapila, gestapu. Čas ukázal, že šlo ve většině případů spíš o
domněnky nepotvrzené fakty, což nakonec potvrdilo i soudní líčení s poslední
představenou tohoto řádu, ctihodnou matkou Mater Bonaventurou
Komanderovou.
Dnes, po více jak půl století trvajícím zklidnění, můžeme bez jakýchkoliv
předsudků a jen na základě výsledků a dokladů, hodnotit pobyt sester sv. Hedviky
u nás jako pospěšný. Ony to byly, co mají největší zásluhy na tom, že stovky
dětí od nás a z obcí širokého okolí získaly úplné základní vzdělání. Díky nim se
obec už v r. 1929 zařadila mezi města a městečka, v nichž byly „měšťanské“
školy. A kolika sirotkům a dětem z velmi chudých rodin poskytly důstojné žití a
připravily je na jejich vlastní životní dráhu.
Že chybovaly? Byly stejnými lidskými bytostmi jako my.
Kronikář
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Smraïoši
Lidský rod již dávno opustil nehostinné jeskyně s otevřenými ohništi,
dokonce ani my si už nepamatujeme „kurloky“, tmavé kuchyňky bez komínů a
jen ti starší vzpomínají na nedýchatelný smog z hnědého uhlí zahalující celou
obec. Jak si nyní pochvalujeme možnost větrání bytových prostor během dne
i v noci.
Co však s lidmi, kteří zcela svévolně a záměrně, obyčejně navečer, kdy si
každý chce svou ložnici naplnit čerstvým vzduchem, aby se mu dobře spalo,
zapálí na zahradě, ve dvoře, či pod kotlem v prádelně, nebo ve sklepě
nashromážděný odpad a škodolibě pozoruje jak dusivý dým odnáší večerní
vánek nad sousední střechy, anebo se zvolna plíží okolními zahradami a proniká
okny do desítek bytů. Jsou rozkoš prožívá člověk s probuzenými geny člověka
jeskynního ,když pozoruje jak jeho vonný kouř z plastů zahaluje sousedce sušící
se prádlo za jeho plotem a slyší tlukot rychle se zavírajících oken v širém okolí.
Chvíli postojí, pokochá se pohledem do plamínků a pak zmizí ve své „jeskyni“,
do níž pochopitelně zápach dýmu neproniká, a je spokojen. Ať si sousedé užijí!
Co s nimi, „smraďochy“?
Zákon i vyhlášky jsou na naší straně. Nebát se vystoupit proti těmto
bezohledným lidem.
T.O.
Podìkování
Vážení spoluobčané,
chci vám těmito několika slovy všem, kteří jste jakýmkoliv způsobem
vyjádřili své pocity po přečtení mnou napsané knihy o naší obci, poděkovat.
Samozřejmě, že největší dík patří těm, co se na jejím vzniku spolupodíleli. Ať
svými vzpomínkami, poskytnutými materiály, radami, kritikou či slovy
povzbuzení.
Věřte, že jsem s velkými obavami očekával chvíli, kdy se kniha dostane
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do vašich rukou. S jakou ji přijmete? Mé obavy velmi brzy rozptýlila slova
díků, vděčnosti, pochval i obdivu k vykonané práci. To bylo nejkrásnější pohlazení
po duši i největší odměna. Díky vám za to, přátelé.
S poděkováním jsem přijal i kritická slova a výhrady k chybám, které se
nechtěně vloudily. Připomínky totiž prokazovaly, že kniha byla pozorně čtena a
že čtenářův postoj k obsahu není lhostejný.
Ohlasy přicházející od čtenářů mě zatím přesvědčují o tom, že pětiletá
práce na této knize nebyla zbytečná.
Budu nesmírně rád, dožiji-li se okamžiku, kdy se mi dostane do rukou
další publikace o naší obci psaná rukou mladší nastupující generace.
Outrata
Má to smysl. Tøiïte odpad.

Olomoucký kraj se zapojil do pilotního projektu Intenzifikace
odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich
obalové složky. Tyto projekty probíhají ve 13 krajích ČR. Součástí
projektu je také komunikační kampaň Má to smysl. Třiďte odpad.
Zatímco loni bylo hlavním cílem kampaně informování veřejnosti o
správnosti třídění, letos je zaměřena na smysl třídění.
Semináře pro dospělé, soutěže pro školy
Mediální kampaň na podporu třídění odpadu v Olomouckém kraji
realizuje Institut komunitního rozvoje. Její ředitelky Dany Divákové
jsme se zeptali na akce, které se letos ještě uskuteční:
„Ve všech okresech Olomouckého kraje připravujeme v září a říjnu semináře
pro starosty obcí a také pro pracovníky, kteří mají na starosti právě odpady.
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Bližší informace o termínech a místech konání seminářů lze získat na
www.ikor.cz.
Pro obce jsme zároveň připravili rozhlasové spoty, televizní spoty, letáky
a další podpůrné propagační materiály.
Další aktivitou je soutěž pro školy, která je zaměřena na zpracování tzv.
vlastních projektů zaměřených právě na separaci odpadů.
Ráda bych upozornila na novou soutěž o nejlepší videospot s tématikou
třídění odpadu. Do soutěže se mohou zapojit občané i obce Olomouckého
kraje. Výherce čekají zajímavé ceny – horské kolo, mobilní telefon či systém
košů do domácností. V případě obcí se jedná o finanční odměnu či právě
venkovní hru kuželky. Bližší informace o soutěži i o ostatních aktivitách v rámci
realizace kampaně naleznete na stránkách www.ikor.cz.“
(IKR)
Pozvánky na fotbalová utkání
Sportovní klub TJ Haná Nezamyslice si vás dovoluje pozvat na domácí zápasy v podzimní
části fotbalových soutěží.
ŽÁCI:
Sobota 7.10.
Sobota 21.10.
Sobota 28.10.
Sobota 11.11.

9.00 a 10.45 hod.
9.00 a 10.45 hod.
9.00 a 10.45 hod.
9.00 a 10.45 hod.

TJ
TJ
TJ
TJ

Haná Nezamyslice – TJ Sigma Lutín
Haná Nezamyslice – SK Chválkovice
Haná Nezamyslice – FC Kostelec na Hané
Haná Nezamyslice – Sokol Domaželice

DOROST:
Sobota 7.10.
Neděle 22.10.
Neděle 5.11.
Neděle 12.11.

12.30 hod.
10.00 hod.
10.00 hod.
10.00 hod.

TJ
TJ
TJ
TJ

Haná
Haná
Haná
Haná

MUŽSTVO „A“:
Sobota 7.10.
Sobota 21.10.
Sobota 4.11.
Sobota 11.11.

15.30 hod.
15.00 hod.
13.30 hod.
13.30 hod.

TJ
TJ
TJ
TJ

Haná Nezamyslice – FK Němčice nad Hanou
Haná Nezamyslice – TJ Sokol Moštěnice
Haná Nezamyslice – Sokol Domaželice
Haná Nezamyslice – TJ Sokol Bělotín

MUŽSTVO „B“:
Neděle 8.10.
10.00 hod.
Neděle 15.10.
10.00 hod.

Nezamyslice – Sokol Otaslavice
Nezamyslice – FC Dobromilice
Nezamyslice – TJ Smržice
Nezamyslice – FC Kostelec na Hané

TJ Haná Nezamyslice „B“ – Sokol Otaslavice „B“
TJ Haná Nezamyslice „B“ – Sokol Přemyslovice „B“

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.
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POZVÁNKA NA TURNAJ V PING-PONGU
Kulturní komise při OÚ Nezamyslice srdečně zve všechny hravé ženy a
dívky na tradiční
PING-PONGOVÝ TURNAJ PRO ŽENY
Turnaj se koná v sále sokolovny v Nezamyslicích v neděli 8. října 2006 od
14.00 hodin.
Zveme nejen hráčky, ale i jejich fanoušky.

POZVÁNKA NA ZÁJEZD
Kulturní komise také hodlá uspořádat celodenní zájezd na jubilejní
30. POCHOD SLOVÁCKÝMI VINOHRADY
Akce se koná v sobotu 14. října 2006 v okolí Dubňan u Hodonína a turisté si
mohou vybrat jednu ze tří tras (9, 17 a 25 km). Na cestě pak na turisty
čekají různá stanoviště v podobě spousty vinných sklípků.
Tímto vyzýváme všechny zájemce o tento výlet, aby se přihlásili na
Obecním úřadě v Nezamyslicích nebo na telefonu 737 944 830 (spíše
odpoledne). Vypravení tohoto zájezdu závisí na počtu vážných zájemců.
Cena zájezdu se bude pohybovat kolem 120 Kč na osobu a časové údaje o
odjezdu i návratu bude ještě upřesněn.
Více informací na www.hodonin.klubturistu.cz
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