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Byl pozdní veèer - první máj veèerní máj - byl lásky èas.
Hrdlièèin zval ku lásce hlas,
kde borový zavánìl háj.
O lásce eptal tichý mech;
kvetoucí strom lhal lásky el,
svou lásku slavík rùi pìl,
rùinu jevil vonný vzdech .
Jezero hladké v køových stinných
zvuèelo temnì tajný bol,
bøeh je objímal kol a kol;
a slunce jasná svìtù jiných
K. H. Mácha
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Slovo starosty
Váení spoluobèané!
Komentovat v kadém èísle Hvìzdièky, jak ten èas letí, je ji tradièní, ale
nic to nezmìní na skuteènosti. Vdy u máme za sebou první ètvrtletí.
Zastupitelstvo obce schválilo rozpoèet obce na rok 2002. Bylo obtíné naplánovat
náplò práce na celý rok pøi vìdomí hlubokého poklesu pøíjmù, který nastal v r.
2001 v dùsledku pøerozdìlování daní fyzických osob (od místních podnikatelù).
Meziroèní pokles v daních byl asi 11 milionù Kè. Jen díky rezervì z pøedchozích
let se podaøilo naplnit rozpoèet r. 2001 a také postavit rozpoèet r. 2002 ve výi
14.570.000,- Kè vyrovnaný v pøíjmech a výdajích. Základním úkolem bylo
pokrýt provozní výdaje ve vech kapitolách, které má obec povinnost spravovat.
Mimo tyto náklady, je se meziroènì navyují vlivem zdraování, zbyl prostor i
na realizaci akcí investièních i údreb a oprav základních prostøedkù. Jeliko
je r. 2002 posledním ve volebním období zastupitelstva obce, bylo pøihlédnuto
také ke sníení rozestavìnosti. Ukonèena bude rekonstrukce kanalizace ve
Vykovské ulici, provedeny budou inenýrské sítì pro výstavbu rodinných domù
v ulici 30. dubna, vymìnìna okna a opravena fasáda na bytovce ve vlastnictví
obce è.p. 361, novou fasádu dostane i budova mateøské koly a pøedládìny
budou chodníky v ulici 1. máje. Stejnì jako kadý rok bude doplnìna uhynulá
zeleò a opravena èást památek. V rozpoètu je zahrnuta èástka na dovybavení
dìtského høitì v Nádraní ulici. Poèítá se také s propojením kanalizace a
vody ulice Komenského s Nádraní, co je skluz z loòského roku. V Tìicích
dojde k opravì hasièské zbrojnice. Na místním høbitovì je uvaováno se
zahájením prací na úpravì chodníkù a osvìtlení komunikací. Mimo uvedené
bude financována øada ménì významných akcí.
Rozpoètované akce a èinnosti nezahrnují zahájení výstavby polní zpevnìné
komunikace Moøice - Nezamyslice. Tato asfaltová cesta bude vystavìna pro
potøebu zemìdìlcù a cyklistù, kteøí se takto budou moci vyhnout silnici I. tøídy
a pøitom si znaènì zkrátí cestu. Komunikace bude hrazena z prostøedkù
Øeditelství silnic a dálnic jako první spoleèné zaøízení budované v katastru
obce po provedené komplexní pozemkové úpravì. Výstavba bude zahájena
koncem kvìtna a pøedpoklad dokonèení je srpen 2002. Vìøím, e vozovka
najde oblibu u iroké veøejnosti.
Nejvýznamnìjí investicí dotovanou ze státního rozpoètu ÈR je
Rekonstrukce a dostavba základní koly. V souèasné dobì probìhlo výbìrové
øízení na dodavatele stavby. Výbìrová komise vybrala ze esti oslovených
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firem Moravastav, spol. s r.o. Kromìøí. Jmenovaná stavba je rozdìlena na
dvì etapy. První, která bude zahájena v èervnu letoního roku, má cenu 25
milionù Kè, obsahuje opravu a pøístavbu kolní stravovny, rekonstrukci budovy
z r. 1932 vèetnì provedení speciálních stavebních prací k odstranìní zemní
vlhkosti. V této etapì jsou zahrnuty té nìkteré práce, které jsou pøípravné pro
etapu druhou, v ní bude dobudován chybìjící poèet tøíd a rovnì mají být
odstranìny vechny dosavadní závady komplexu staveb Z. Získány budou
také prostory nových aten ákù. Druhá etapa bude stát asi 30 milionù Kè.
Pro letoní rok dalo Ministerstvo financí ÈR pøíslib na 4 miliony Kè. Sehnat
finanèní prostøedky a dokonèit stavbu a do samotného konce a tím i zajistit
pro Nezamyslice a okolní obce perspektivní a kvalitnì vybavenou kolu, bude
dozajista úkolem pro pøítí zastupitelstvo zvolené v podzimních komunálních
volbách.
V souèasné dobì byly pøijaty ádosti o pùjèky na modernizaci a opravy
bytù a o pøíspìvky na fasády. Jetì v dubnu budou vyhodnoceny, aby jim mohlo
být co nejdøíve vyhovìno.
Pøipravujeme svoz nebezpeèného odpadu na mìsíc kvìten. V nejblií
dobì budou zahájeny práce v katastru obce na výstavbì dálnice D1 pøelokami
vozovek Nezamyslice-Titín a Tìice-Titín a dalími meními objekty. Stavba
má délku cca 16,5 km a mìla by být dokonèena do 31.12.2005. Stavba urèitì
ovlivní ivot v naí obci. Doufejme, e jen v dobrém slova smyslu. V kadém
pøípadì je sníení poètu vozidel na silnici I/47 nutné k zajitìní vyí bezpeènosti
a klidu pro obyvatele obce.
Na závìr svého pøíspìvku chci podìkovat zúèastnìným obèanùm za pomoc
pøi provádìní jarního úklidu a pøeji hezké dny.
Jiøí Doubrava

Usnesení è. 17/2002 zastupitelstva obce
I. SCHVALUJE
1. Zmìny ve stanovách  Sdruení obcí Støední Moravy  v souladu se
zákonem è. 128/2000 0b. o obcích.
2. Rozpoèet obce Nezamyslice na r.2002 vyrovnaný v pøíjmech a výdajích
ve výi 14.570.000,- Kè.
3. Lhùtu pro podání ádostí na poskytování pùjèek z fondu modernizace
a oprav bytového fondu pro rok 2002 od 8.3. do 31.3.2002.
4. Lhùtu pro podání ádostí na poskytnutí pøíspìvku na opravu fasád od
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8.3. do 31.3.2002 a podmínky navrené radou obce pro jeho
poskytování.
5. Regulaèní podmínky výstavby RD v ulici 30. dubna navrené
urbanistickou studií od projekèní kanceláøe INEX KM.
6. Prodej pozemku p.è. 124/10 v k.ú. Nezamyslice p. Janu Jánskému,
Døevnovice è.p.157, pozemku p.è.124/11 manelùm, Raèanským z
Moravských Prus è.p.178 v cenì 70 Kè/m2 a pozemku parc.è. 124/
12 sl. Hrabalové z Nìmèic nad Hanou.
7. Pøijetí dotace ve výi 520.000,- Kè ze Státního fondu P ÈR na
plynofikaci místní èásti Tìice.
8. Závazek obce Nezamyslice : nepøevést po dobu 20 let od kolaudace
stavby dùm è.p. 37 v Nezamyslicích / DSPS - 4 b.j /., vybudovaný s
pouitím státní dotace na jinou osobu a do uplynutí této doby zajistit
jeho uívání k trvalému nájemnímu bydlení osob se sníenou
sobìstaèností / dùchodcù /, pøièem nájemné nepøesáhne výi vìcnì
usmìròovaného nájemného podle obecnì závazných platných pøedpisù
a souhlasí se zøízením zástavní smlouvy ve prospìch MMR ÈR, které
poskytlo na tuto akci dotaci.
9. Zpìt vzetí návrhu na vklad kupní smlouvy s Firmou Prima Pøikryl J.
schválenou ZO dne 31.5.2001 a uzavøení smlouvy s maneli
Jaroslavem Pøikrylem a Hanou Pøikrylovou a maneli Jiøím Pøikrylem
a Vìrou Pøikrylovou, na tentý pøedmìt smlouvy. Náklady spojené s
poøízením smlouvy bude hradit kupující.
10. Pìt èlenù volební komise / minimální poèet / pro volby do parlamentu
i komunální.
II. BERE NA VÌDOMÍ
1. Informace za uplynulé období.
2. Zprávu o hospodaøení za rok 2001.
III. JMENUJE
1. Výbìrovou komisi pro poskytování pùjèek z fondu modernizace a
oprav bytù pro rok 2002 ve sloení : p.Petr Boièeviè, Bohumír Novotný
a p.Eva Horáková.
IV. UKLÁDÁ STAROSTOVI
1. Zajistit podpis smlouvy o pøijetí dotace s fondem P ÈR.
2. Zajistit podpis smlouvy o zøízení vìcného bøemene u stavby DSPS 4
b.j. è.p. 37 v souladu s bodem I/8 tohoto usnesení.
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Stavba dálnice
O stavbì dálnice, která protne jiní èást naeho katastru, kadý z naich
obèanù snad ji nìco ví. Zamysleli jste se vak nad tím, co to pro nás bude
znamenat?
Stejnì jako pøed 150 lety pøinesla stavba eleznice velké zmìny do ivota
naí obce, a je tøeba pøiznat, e to byly zmìny k dobrému, stejnì tomu urèitì
bude i pøi dokonèení této významné dopravní spojnice mezi tøemi moravskými
kraji. Roku 1867 poskytla dobré výdìlky mnoha naim obèanùm, kteøí byli
dosud závislí jen na pøíleitostných pomocných pracích u sedlákù, stavba
eleznice. Ta pøivedla do naí obce i lidi ze vzdáleného okolí, dokonce nìkolik
rodin a z jiní Evropy zde nalo svùj domov. Polepili si také majitelé koní
pøiváející potøebný materiál na stavby tratí.
Dostatek pracovních pøíleitostí poskytne i tato souèasná stavba. Musíme
vak být pøipraveni také na nepøíjemné stránky tak rozsáhlého díla, na které
jsme museli èekat celé ètvrtstoletí.
Nejvìtí dopad na nás vechny bude mít urèitì pøeprava obrovského
mnoství zeminy, kamení, tìtu, tìrku a písku, která se sice podle plánu má
naí obci vyhnout, ale moc se tomuto tvrzení nedá vìøit. ivot nám bude
znepøíjemòovat hluk stavebních strojù a projídìjících tìkých aut. Také provoz
na státní silnici i v prùtahu obcí se urèitì zvýí. V suchém poèasí nás bude
obtìovat prach a za detì naopak bláto. S tím se vak musíme smíøit. Vechny
nepøíjemnosti, které nás èekají, umení nadìje, e po dokonèení dálnice vechno
zlo zmizí. Cyklisté i pìí budou s pocitem bezpeèí uívat cyklostezku vedoucí
od koly do Moøic a kolem Hané do Døevnovic, po nynìjí silnici projede sem
tam nìjaké auto a my budeme moci bezpeènì pøecházet køiovatkou smìrem
ke høbitovu.
Dálnice zmìní mnohem výraznìji ne eleznice tváø krajiny. Oddìlí obec
od romantického zákoutí katastru známého lebu záøezem do Ètvrtí a
pøemostìním potùèku Baøinky. Zmìní se malebné panorama Titína od zastávky
u Tìic, jeho horní okraj bude orámován velkým mostním obloukem nad
lokálkou a Titínkou. Podobné pøemostìní zmìní i výhled do údolí Dìtkovského
potoka za Tìicemi. Také pohled od kaplièky pøes Hrabìnku k titínské aleji
bude zcela jiný. Neodkládejte vycházky do tìchto míst spojené s pozorováním
dosud známých míst a jejich uloením do pamìti.
Jakmile se zakousnou bagry, buldozery a dalí tìké stroje do povrchu
nynìjích dùvìrnì známých lánù, vechno se zmìní. Dálnice promìní nejen
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tváønost dosavadní krajiny, nýbr zasáhne i do naeho souèasného zpùsobu
ití.
Doufejme, e tak jako eleznice mìla velký podíl na zvýení poètu obyvatel
a rùstu jejich ivotní úrovnì, e stejným zpùsobem se projeví i zprovoznìní
dálnice v ivotech souèasných generací.
-obo-

Zimní spánek?
Pro nás pojem neznámý!
A pro koho? Pro nae hasièe.
A si pøeètete tìchto nìkolik øádkù, budete jistì i vy s tímto názorem
souhlasit.
Výroèní valná hromada, která mìla velmi pøíjemný prùbìh, pøedevím
zhodnotila kladnì prùbìh èinnosti a akcí za celý minulý rok a vytyèila si nároènìjí
úkoly v celoroèním plánu práce pro tento rok. V nìm chceme prohloubit úèinnost
akcí, které se osvìdèily a které pøispívají nejen k teoretické, nýbr i praktické
dokonalosti pøi ochranì zdraví a ivota i majetku naich spoluobèanù. Nejvíce
se nám daøilo v smysluplném a prospìném naplòování volného èasu naich
èlenù smìøujících ke zdokonalování fyzické kondice. Nae posilovna pøilákala
k pravidelným návtìvám dokonce i nìkolik en rùzného vìku. Zdá se, e
investice do náøadí vloená nebyla marná. Pravidelné jednodenní sportování v
tìlocviènì jsme zúroèili úèastí v soutìi v malé kopané v Kostelci na Hané, a
to pøihláením dvou naich drustev. Této soutìe se zúèastnilo celkem 12
sborù z naeho okresu. Výtìek z celé akce byl vìnován Ústavu zrakovì
postiených dìtí na Svatém Kopeèku. Dobrého umístìní jsme dosáhli snad i
zásluhou dobrých uzenin, za nì dìkujeme p. Jiøímu Pøikrylovi.
Ná hlavní cíl je vak dokonalá pøipravenost na likvidaci poárù. Ta
vyaduje pøedevím dobøe pøipravenou poární techniku a také teoretickou
pøípravu pøísluníkù zásahové jednotky.
Jsme vybaveni starou technikou. Nae cisternová støíkaèka je u
ètyøicetiletá staøenka. Díky dobré údrbì a dovednosti Slávka Koaøe prola
kontrolou na STK bez závad. Vìøíme, e stejnì dopadne i ná druhý pomocník
DZA-12 A 30. Nae úèinné zásahy vak dokazují, e i stará technika, dobøe
udrovaná, v rukách dobøe pøipravených jedincù, je stále dobrým pomocníkem
v boji s ohnìm.
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Byli jsme mile pøekvapeni krásným dárkem od obce. Motorovou pilou
STIHL-MS-310, která je podle vyhláky MV nutnou souèástí technického
vybavení jednotky. Pro výcvik a získání osvìdèení o ovládání tohoto nástroje
se nám naskytla dobrá pøíleitost, které jsme vyuili. Pokácení pøestárlých tøení
na hrázi pod chodníkem k Tìicím.
Teoretická pøíprava probíhala podle pøedem pøipraveného a schváleného
plánu. Byla zamìøena na práci poárníkù v mrazech. Také k dopravním
nehodám se dostáváme mnohem èastìji. Proto bylo pøivítáno téma dopravní
nehody. Nemalé nebezpeèí èíhá na kadého poárníka pøi likvidaci poáru
pøímo na ohniti. Kdo je pøipraven, není pøekvapen! Proto i na toto téma
kolení.
Nae pøíprava se nejlépe projeví v akcích. Vyjídìli jsme ke tøem poárùm.
20. února 2002 ve velmi nepøíznivém poèasí na vermovì ulici k domu è.p.
135, který se nám podaøilo v krátké dobì lokalizovat. Nae èleny, kteøí tuto
èinnost úspìnì zvládli, zamrzela nepravdivá zpráva v okresním tisku, e poár
zlikvidovali prostìjovtí hasièi. 11. bøezna 2002 pár minut po 22. hodinì se
ozvala siréna a my se hnali k zásahu na Vykovskou ulici. Majitelem domu a
zahrady, v ní hoøelo, jsme nebyli mile uvítáni. Spí naopak. Inu, i takový
neobvyklý zpùsob pøijetí naí pomoci se mùe objevit. 17. bøezna 2002 hodinu
po pùlnoci naøíkala siréna velmi naléhavì. Zdálo se, e hoøí pùl dìdiny. I kdy
mìli nìkteøí èlenové jen hodinu spánku po oslavách narozenin za sebou, vyjelo
se rychle smìrem k Titínu, kde byl úmyslnì zaloen poár na pùdì domu è.p.
43.
Je sice u dost pozdì. Pøesto bych chtìl upozornit obèany, a to hlavnì ty
nepouèitelné, na nezbezpeèí vypalování trávy, které si kadoroènì vyádá
nemalé kody na majetku, zdraví a ivotech lidí, na jeho nezákonnost a trestnost.
Rád bych jménem naeho sboru podìkoval vem ochotným obèanùm,
kteøí nám pøi zásahu, kdy nejsme v plném poètu celé zásahové poární jednotky,
pomohou a také tìm, kteøí pøi zpozorování poáru tuto událost rychle telefonicky
oznámí anebo zapnou sirénu.
Do dalího období máme jediné pøání. Abychom se mohli pøipravovat jen
teoreticky a nemuseli se dívat na spálenitì, pláè postiených, rány a bolest
poranìných. V dobré spolupráci s vámi, spoluobèané, se nám to podaøí.
starosta SDH Jar. Maòák

7

Co jsete hasièi, co jste dìlali?
Pivovárek v obci nemáme, take ten jste nemohli nechat vyhoøet. Byla by
koda jakéhokoliv, i toho nejmeního pivovárku. Ale vìøte, e se stala neménì
velká koda tím, e jste naruili dobrou tradici slavení masopustu tak dlouho
vámi udrovaným prùvodem s medvìdem.
Mnoho lidí se k tomuto mnohaletému zvyku stavìlo lhostejnì. Nali se i
tací, kteøí tento mumraj odsuzovali. Ale vìøte, e pøevládali ti, kteøí se vyptávali,
zdali bude a kdy nebo nedoèkavì vyhlíeli ze dveøí, kdy se v ulici objeví medvìd
a zazní hudba.
Co se stalo? Co vás znechutilo a odradilo od této akce? Vae omladina
dokáe tolik vìcí! S nadením sportují, s plným nasazením trénují na soutìe,
trápí svá tìla na moderních muèidlech, dovedou zorganizovat sbìr, dovedou
uspoøádat oslavy, dovedou se bavit. e by nedokázali toto?
Neohlíejte se na nezájem, nenechte se odradit øeèmi, pøekonejte vlastní
nechu a zkuste za rok opìt navázat tu pøetrenou òùrku dobré tradice.
Vynechte domy, kde vás nechtìjí, nezastavujte se u dveøí, kde není zájem.
Potìte ty, kteøí vás u budou vyhlíet.
Jestlie dokáe mateøská kolka kadoroènì uskuteènit svùj karnevalový
prùvod, jestlie dokáí dìcka z Pomnìnky vynáet Smrtku, proè by mladí
hasièi nedokázali vycvièit medvìda, provést ho dìdinou a udìlat radost lidem?
M.M.

Nezatracujme mláde ...
Jak èasto mezi dospìlými je slýchat vìta odsuzující dnení mláde.
Stìujeme si na chování, jednání, postoje, vystupování, nezájem a mnohé dalí
nevary, kterých se najde obyèejnì víc ne dost.
Mám troièku odliný názor vyplývající z pozorného pozorování svého okolí.
Zaènu od tìch nejmeních. Kolik se jich dennì pohybuje na koleèkových
bruslích. Kolik z nich navtìvuje zdejí hudební kolu. A mnozí z nich ji pøenesli
nejen svoji dovednost, nýbr i jméno naí obce do okresní nebo krajské soutìe.
Kolik nadených klukù prohání mièudu po novém høiti, aby za nìkolik let
nahradili staré pány. A dìlají obci jméno! Není rozdíl mezi dívkami a chlapci.
Dvì z nich se vìnují pravidelnému cvièení s enami, jedna má zvuèné jméno
mezi kynology, jiná velmi ochotnì vypomáhá s kulturními programy pro starí
spoluobèany, dalí pak pøi posledním rozlouèení nebo naopak pøi slavnostním
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vítání do ivota, jedna se vìnuje koním a dalí naopak bicyklu. Dva mladí kluci
pøeváejí se svými podivnými koly jméno Nezamyslic do nìmeckých,
rakouských, maïarských a výcarských mìst.
Projevuje se i pøímá pomoc pro lepí ivot v obci. Mladá paní uèitelka
provádí textové opravy naeho zpravodaje. Vysokokolaèka pøedala studii
vodního reimu obecnímu úøadu. Vysokokolský student pøekládá texty naich
internetových stránek do angliètiny. Návrh studenta architektury se uplatnil pøi
øeení úpravy prostor obecního úøadu vèetnì fasády. A tak bych mohl
pokraèovat.
A nezájem?
Starosta a kronikáø by vám mohli nejlépe odpovìdìt na otázku, kolik ákù,
støedokolských nebo vysokokolských studentù se na nì obrací se svými
otázkami nebo poadavky o pomoc a spolupráci.
Mladí lidé jsou aktivní. Jen my, dospìlí, jim mnohdy neradi dáváme pøíleitost
a nechceme pøiznat, e cíle, zájmy, ale pøedevím monosti naplnìní jsou
naprosto odliné od tìch naich v dobách mládí.
-obo-

Pranostiky
Øíkává se, a ne nadarmo, e staleté zkuenosti z pozorování pøírody a
získané poznatky jsou uloeny jako nedocenitelné moudro v pranostikách. Po
prolistování nìkolika starých i nejnovìjích oblíbených lidových kalendáøù jsem
jich nìkolik vybral pro ty, kteøí se o pøírodu trochu zajímají a kteøí by si jejich
platnost také rádi ovìøili v prùbìhu následujících mìsícù.
Tady jsou:
Studený máj, v stodole (v zahradách) ráj.
Kdy máj vláhy nedá, èerven se pøedá.
Do svatého Ducha, nesvlékej koucha.
Chladný kvìten, èerven vlaný, jest pro sýpky, sudy blaný.
Medardovo kápì, ètyøicet dní kape.
Netøeba Boha v èervnu o dé prositi, pøijde hned, jak zaènem kositi.
Mnoho ryb, málo zrna.
Opsáno z kalendáøe z r. 1906.
Jestli v máji neprí, tak to èerven dovrí.
Kdy máj vláhy nedá - èerven se pøedá.
V kvìtnu-li hrom se ozývá - v èervnu zøídka mrholívá.
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V máji høímoty - nedìlají trampoty.
Co èerven nedá do klasu, èervenec naene v èasu.
Jak se v èervnu mìsíc plní, náhlých bouøek moc se vlní.
Pláèe-li èerven a neoschne itko, v zajících, koroptvích budem mít øídko.
Èasto-li se v èervnu hrom ozývá, kalné léto potom pøicházívá.
Jak èerven teplem záøí, takové bude i záøí.
Je-li èerven mírný, nebude v prosinci mráz silný.
Kdy na Medarda prí, voda bøehy vrí.
A jetì pár vzpomínek na loòský rok. Hned první dny v kvìtnu byly velmi
teplé. Tøetí den se rtu teplomìru dostala a na znaèku 27° C. Potom se
ochladilo. Celý mìsíc byl velmi suchý. Spadlo jen 30 mm sráek, co byla
necelá polovina dlouholetého prùmìru. Èerven nenaplnil pranostiku - jestli v
máji neprí, tak to èerven dovrí - nedovril. Naopak. Byl suchý. Dokonce i
Medardovi pochybìla v konvi voda. To, co pochybìlo ve vláze, nahradil èerven
v posledních dnech vedrem, kdy teploty vystoupily a na 28° C. A tak by se
dalo oèekávat podle dalí pranostiky - jak èerven teplem záøí, takové bude i
záøí - e jsme se skuteènì v záøí pìknì vyhøáli. Omyl! U desátého dne napadl
v Krkonoích sníh a na Pradìdu klesl teplomìr pod bod mrazu. Brambory se
zaèaly vyorávat a 29. záøí.
Co se nesplnilo vloni, mùe se vyplnit letos.
kronikáø

Historie kaple P. Marie v Nezamyslicích
Na travnatém návrí, kde ji pøed tøemi tisíci lety se usadil rod dávných lidí
pøivábených rybnatou øekou, bohatou pastvou a vydatným pramenem, se zalíbilo
i prvním obyvatelùm novì vzniklé osady, rozloené kolem malé zemanské tvrze
pøed sedmi staletími. Na prostorný Trávník vyhánìli pastýøi ovce, krávy a kozy.
Nikdo se ji nedoví, kdo a kdy u pramene ve stínu stromù postavil skromný
obrázek MATKY BOÍ. Ten se pozdìji stal námìtem nìkolika povìstí
pøeívajících jetì donedávna, stejnì tak jako zvìsti o zázraèných úèincích
pramenité vody u nìho.
A tak toto místo lákalo stále vìtí mnoství lidí pøicházejících z irokého
okolí v procesích.
V druhé polovinì 18. století nad pramenem postavil zdejí mlynáøský rod
Vitáskù malou døevìnou kaplièku, v ní byla umístìna soka P. Marie, o které
se tvrdilo, e: Soka ta svá víèka otvírá a zavírá ....

10

A ponìvad stará kaplièka byla malou a ji chatrnou, pojali nìkteøí obèané
Nezamyslic mylenku na místì staré úplnì novou a vìtí postaviti. Obzvlátì
se mylenky té ujal tesaøský mistr Josef Leichert, který plán zhotovil a sbírky
podnikal. V záøí 1901 poloen základní kámen a o rok pozdìji byla kaple
vystavìna. Dne 8. záøí pak byla socha P. Marie, napøed v kostele korunovaná,
u slavném prùvodu 5.000 lidu do kaple pøeneena. Tak tuto událost popsal ve
farní kronice tehdejí faráø P. Rudolf Hrdlièka.
Kadý z jeho následovníkù o toto malé poutní místo peèoval a je zveleboval.
Také Mariánský spolek zaloený pøi stavbì kaple se na jejím vzhledu zaslouil.
Ale nemalý podíl na jejím zachování a také na tom, e je zapsána mezi kulturní
památky, má obec.
Nae kaplièka tedy vznikla a uchovala se jen díky penìzùm darovaným k
tomuto úèelu v rùzných èástkách nejen od ctitelù P. Marie, nýbr i od lidí, od
kterých by je nikdo neèekal. Teï, kdy se doila sta let, by potøebovala velkou
opravu, aby zazáøila v plné kráse. Vìøíme, e i tentokrát se najdou teplá srdce
a tìdré ruce k obnovì a záchranì vzácného díla naich pøedkù a chlouby
obce.
-obo-

Informace z obecního úøadu
Váení spoluobèané.
Dnem 1.7.2001 vstoupil v platnost zákon è. 301/2000 Sb. o matrikách,
jménu a pøíjmení a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù. Mimo jiné v souladu
s ustanovením § 9 tohoto zákona je nezbytné, aby funkci matrikáøe vykonávali
alespoò dva zamìstnanci matrièního úøadu. V opaèném pøípadì by matrika na
obecním úøadì zanikla. Shodou okolností v období poèátku platnosti zákona
byla zahájena rekonstrukce budovy naeho obecního úøadu, co významnì
napomohlo ke zøízení dvou pracovních míst v kanceláøi matriky. V tomto
pøíspìvku bychom vám chtìli pøiblíit, co vechno lze na matrice v Nezamyslicích
vyøídit. Hlavní funkcí matriky je vedení matrièních knih o narození, uzavøení
manelství a úmrtí obèanù a výpisù z nich (rodné, oddací a úmrtní listy). Jedná
se o události, které nastaly v naem matrièním obvodu, který tvoøí obce
Dobromilice, Doloplazy, Døevnovice, Vícemìøice, Nezamyslice, Titín,
Koválovice-Osíèany. Na matrièním úøadì lze ádat o zmìnu jména nebo
pøíjmení, prohláením si zvolit druhé jméno, oznámit zpìtvzetí pøíjmení po
rozvodu, urèit otcovství souhlasným prohláením rodièù (i k dosud nenarozenému
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dítìti). Na ádost obèana, který hodlá uzavøít sòatek s cizincem mimo území
ÈR, vystavujeme vysvìdèení o právní zpùsobilosti k uzavøení manelství v
cizinì. V pøípadì narození, uzavøení manelství èi úmrtí obèanù ÈR v cizinì,
pøipravujeme podklady pro Zvlátní matriku Brno k vystavení matrièních
dokladù pro pouití v ÈR. K dalí obèany velmi vyuívané èinnosti patøí
ovìøování shody fotokopie s originálem dokladu a ovìøování pravosti podpisu.
Tuto informaci uvádíme pøedevím pro ty obèany, kteøí z neznalosti naich
pravomocí vyhledávají ovìøení listin a podpisù notáøem, pøièem ovìøení na
matrice i u notáøe je na stejné právní úrovni. V neposlední øadì vyøizujeme
ádosti obèanù o výpis z rejstøíku trestù, ádosti o vdovské èi vdovecké dùchody
po úmrtí jednoho z manelù atd. Od 1.7.2000 pøibyla k hlavní funkci matriky
dalí rozsáhlá agenda, jak ji bylo zmiòováno v minulých vydáních zpravodaje,
a to vyøizování ádostí o vydání obèanského prùkazu a cestovního dokladu.
Tato èinnost je na naí matrice obèany hojnì vyuívána. Na celkovém mnoství
vyøízených ádostí z 18 matrik na okrese Prostìjov /mimo mìstské matriky/ se
podílel ná matrièní úøad nejvìtím poètem - 26%. Nejvìtí problémy nám
zpùsobovaly fotografie, které neodpovídaly poadavkùm zákona a pøedávání
ádostí Okresnímu úøadu v Prostìjovì, které je nutno pøedávat osobnì
povìøeným pracovníkem a nelze je zasílat potou.
Výkon funkce matrikáøek je na naem obecním úøadì spjat s vedením
evidence obyvatel a zároveò s provozováním pohøební sluby. Obecnì lze
tedy øíct, e matrika provází èlovìka celý ivot - od narození, pøes vítání dìtí,
vyøízení prvního obèanského prùkazu, sòatek, ovdovìní a po úmrtí.
pracovníci OÚ

Kvìtnové akce
4.5. - soutì psù Hanácký pohár poøádaná ZO MSKS Nezamyslice, zaèátek 8.00 hod.
11.5. - cyklistické kritérium Nezamyslické okruhy se zahranièní úèastí, zaèátek 13.00 hod.
12.5. - svod mladých a bonitace dospìlých Rottweilerù na cvièiti ZO MSKS
Nezamyslice, zaèátek 8.00 hod.
12.5. - kolní akademie - zábavný program pøipravený áky Masarykovy Z Nezamyslice
25.5. - dìtský den
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