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Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
„Už tu máme prázdniny!“, radují se děti. Všichni jim tu radost přejeme. Ať
si jich ve zdraví užijí. Horší je však to, že nám utekla první polovina roku
překotným tempem, kterému se podrobila i příroda. Vždyť sklizeny jsou jahody,
třešně, začínají zrát raná jablka, višně a nastala sklizeň okurek. Dříve to bývalo
až v prázdniny. Je nebývalé sucho a teplo.
Také při plnění úkolů v obci čas rychle plyne. Jednou z nejvýznamnějších
akcí pro naši zemi i obec bylo referendum o přistoupení do společenství zemí
Evropské unie. Konalo se 13. a 14. června 2003 a zúčastnilo se ho 55,8 %
občanů zapsaných v seznamu voličů. Pro vstup hlasovalo 65,96 % občanů,
proti bylo 28,85 % občanů a 5,19 % občanů odevzdalo neplatné hlasovací
lístky. V rámci republiky byl dán souhlas se vstupem a pouze čas ukáže nám
všem, zda byla volba správná. Naši lidé si vždycky dokázali poradit se situací,
a tak věřím, že to zvládnou i tentokrát.
Po dlouhých průtazích obdržela obec dotaci 15 milionů Kč ze SR ČR na
pokračování „Rekonstrukce a dostavby Masarykovy ZŠ v Nezamyslicích“.
Akce bude v letošním roce pokračovat výměnou pálené krytiny z roku 1932,
zaizolováním obvodového pláště tepelným pancířem, výměnou všech oken,
přestavbou sociálního zařízení a sanací suterénu. Kromě generální opravy vedou
tyto práce také k přípravě pro instalaci tepelného čerpadla, pomocí kterého
máme v úmyslu snížit náklady na energii, a tím chceme udržet stávající náklady
na provoz.
Kromě této velké akce byla zahájena práce na opravě chodníků místního
hřbitova. Chodníky budou v obvyklé parkové úpravě, tj. sypané z drobného
kameniva. Součástí práce je položení nového rozvodu vody z plastů a instalace
litinových výtokových stojanů. Práce budou pokračovat přibližně 6 až 8 týdnů.
Věřím, že budou naplněna všechna očekávání související s touto úpravou.
Rychlou opravu bylo nutno provést u jednoho bytu v domě č.p. 240, který byl
pronajat manželům Špičkovým. Nově položen byl kabel na venkovní osvětlení
na DSPS a nahrazeno oplocení. Vymalovány byly společné prostory na DSPS,
na bytovce č.p. 361, jeviště v sokolovně a celá smuteční obřadní síň, kde byly
vyměněny žaluzie, které nebyly již funkční.
Po dlouhém řízení byla uvolněna výstavba rodinných domků v ulici 30.
dubna, kde muselo být nejprve vyhlášeno pásmo hygienické ochrany a vysazena
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z části bariérová zeleň. Realizovány ze strany Agrodružstva Tištín budou též
protihluková opatření. Pro obec tak byla rozšířena plocha údržby zeleně, které
je i tak mnoho. Pokud si všímáte, tak vidíte, že se na jednom konci končí a na
druhém můžeme začít znovu. Děkuji těm občanům, kteří trávníky před svými
domy sečou. Některé obce z finančních důvodů už od sečení všech prostor
upustily. Připraveno bylo letní kino a zahájeno promítání. Dětský den, pořádaný
jako obvykle v ÚSP, byl tradičně hodnocen velmi dobře. Děkuji pracovníkům
ústavu i všem ostatním, kteří se na jeho uspořádání podíleli. Mé poděkování
patří také hasičům, kteří dále uspořádali s pomocí Správných kluků, souboru
Pantlék z Němčic nad
Hanou a pod dohledem
hlavního organizátora
p. Miloslava Málka
obnovené kácení máje,
které
vyvrcholilo
taneční zábavou s
k a p e l o u
ANIMO BAND. Zde
je nutno hodnotit
aktivitu pořadatelů,
jejichž přičiněním se
akce zrealizovala. Dost
Kácení máje před kostelem sv. Václava
často slyšíme, že
obecní úřad by měl udělat nějakou akci. Proč ne, ale opačně je to ještě
přirozenější.Pokud máte nějaký nápad něcouspořádat, tak neváhejte a přijďte.
Určitě se domluvíme. Rádi pomůžeme radou, materiálem i financemi. Příkladem
dobré spolupráce je příprava pořadu Mikroregion Němčicko se baví, který byl
připravován několika našimi občany již od 5. 2. 2003. Děkuji všem, kteří
program připravili i sponzorovali. Na pozvánky nebylo možno dát jména všech
ani upřednostnit domácí. Možná tam nemusela být uvedena raději jména žádná.
Věřím však, že přispěvatelé nám toto nedopatření odpustí a přijmou kromě
vyhlášení při programu další formu opakovaného zveřejnění sponzorů v příštím
čísle našeho zpravodaje. Ještě jednou děkujeme.
Pěkné prázdniny a hezkou dovolenou vám přeje
Jiří Doubrava
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Usnesení è. 22/2003 zastupitelstva obce
I.
SCHVALUJE
1. Výsledek hospodaření obce za r. 2002 v návaznosti na provedený audit.
2. Zvýšení rozpočtu obce na r. 2003 o částku 13 332 304 Kč. v příjmech i
výdajích.
3. Obecně závaznou vyhlášku obce o stánkovém prodeji na veřejném prostranství
v Nezamyslicích.
4. Polyfunkční kostru v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Těšice.
5. Zveřejnění záměru prodat dům č.p. 135, i s pozemkem parc.č. 86/2 o výměře
158 m2 v k.ú. Nezamyslice za cenu 12 000 Kč.
6. Zveřejnění záměru odprodat pozemky v areálu koupaliště parc.č. 515/8 a
parc.č. 361 ostatní plocha o celkové výměře 4349 m2 soukromému
podnikatelskému subjektu s podmínkou, že zajistí veřejné užívání vodní nádrže
pro účely sportu a rekreace.
7. Prodej domu č.p. 38 i s pozemkem parc.č. 54 o výměře 227 m2 v k.ú.
Těšice za odhadní cenu slečně Kateřině Zgodové a jejímu druhovi Petru
Suralovi.
8. Prodej pozemku parc.č. 1024/10 v k.ú. Nezamyslice Ing. Zdeňku Oulehlovi
a Jitce Oulehlové, bytem Nezamyslice, Mlýnská 390 za odhadní cenu.
9. Výkup zbytků stavby domu č.p. 373 včetně stavebního pozemku parc.č.
434 v k.ú. Nezamyslice za 16 800 Kč, prostřednictvím JUDr. Viliama Vidoviče,
správce konkurzní podstaty úpadce INT spol. s r.o. Olomouc IČO: 00561339.
Zároveň pověřuje starostu, aby se zástupcem majitele objektu uzavřel kupní
smlouvu.
II.
BERE NA VĚDOMÍ
1. Informaci starosty za minulé období.
2. Informaci starosty o výsledku II. kola přijímání žádostí o půjčku z
FOMB.
3. Informaci starosty o přípravách kulturního pořadu “Mikroregion se
baví”, který se uskuteční dne 5.7.2003 na sportovním areálu v
Nezamyslicích

Sbor pro obèanské záležitosti
Téměř každého člověka čekají během jeho života tři významné události,
kolem nichž se vytvořily během vývoje společnosti vžité obyčeje, zvyky nebo
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rituály. Ta první následuje brzy po příchodu na svět, kdy novorozeně přijímá
své křestní jméno. Ta druhá zpravidla o dvacet let později, kdy dva mladí lidé
spolu uzavírají sňatek. A ta poslední, kterou již nevnímá, několik dnů po ukončení
životní dráhy.
V naší obci, kde bývalo přes 90% obyvatel příslušníky katolické církve, to
bývaly převážně až do 50. let minulého století jen církevní obřady, konané
místním farářem. Ať už šlo o křty novorozeňat, svatební obřady či pohřby. Po
jejich vykonání se provedly patřičné úřední záznamy do příslušných matrik,
založených a pečlivě vedených od první poloviny 17. století. Ale již od 20. let
20. století vznikají nové církve a zvolna narůstá i „odpad“ od katolické církve a
ve statistikách při pravidelném sčítání lidu se objevuje stále větší počet
„nevěřících“. Od roku 1950 přebírají matriční agendu místní národní výbory,
které vedou na matričních úřadech knihy narození, manželství a úmrtí dosud.
Vydávají rodné, oddací a úmrtní listy.
V roce 1954 rada MNV Nezamyslice jmenuje členy „Sboru pro občanské
záležitosti“, kteří mimo jiné vypomáhají při obřadech. Zájem o tuto činnost by
byl, ale to nejdůležitější chybělo. Nebyly vhodné prostory, nebyly zkušenosti.
Přesto se začalo. Svatebními obřady v malém stísněném prostoru budovy MNV.
Slavnostním řečníkem byl ředitel školy Josef Matuška a Libuše Lakomá. Později
Ing. Miloslava Kočí a Jaroslava Gazdová. V současné době je to Vlasta
Matoušková, roz. Kludáková a Šárka Michlíčková. Co by to byl za svatební
obřad bez hudby? Mezi stálé hudebníky patřili manželé Kopečtí, Jaroslav Zouhar,
Jaroslav Reitinger, Karel Jung, dále pak Ladislav Gazdag a Anna Málková. V
současné době je to Ing. František Jašek. Zpěvem zpestřovali tyto obřady
mimo jiné paní učitelka Kopecká, Jitka Jungová, roz. Trunečková, Božena
Empergerová, PaedDr. Antonín Ošťádal s dcerou Hanou Svobodníkovou. Od
roku 1990 zpívají Mgr. Lada Bláhová, roz. Burgetová, Jana Pavelková, roz.
Matoušková, Mgr. Marie Benešová, roz. Navrátilová, Martina Foltýnová, roz.
Pecinová a Ing. František Jašek. V programu nechyběly ani verše v podání
Vlasty Pecinové, roz. Crhanové, Tamary Knapové, roz. Zbořilové, Ivy Špičkové,
roz. Otčenáškové, Šárky Michlíčkové, roz. Benešové a Jitky Oulehlové.
Oddávajícími byli František Oral, Alois Crhan, Jaromír Matoušek, Miroslav
Karásek. V současné době se střídá Jiří Doubrava s MUDr. Marcelem Šmídem.
Všechny obřady organizačně zajišťovali a do matrik zapisovali Vilém Tománek,
Ludmila Králová, Libuše Závadská, Hana Ondrouchová, roz. Vodná, Anna
Šenkýřová a nyní Eva Štěpánková a Eva Horáková. Svatební obřady
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nepředstavitelně pozvedla nová obřadní síň, slavnostně otevřená 18. listopadu
1973, která o týden později uvítala první manželský pár, a to Miloše Staroštíka
a Marii Grmolenskou.
Mnohem složitější to bylo s pohřby. Přenechávání zemřelých dva až tři
dny doma, pak rozloučení u domu, zádušní mše a výkrop v kostele, průvod na
hřbitov a rozloučení s modlitbami a projevem nad hrobem byly příliš hluboko
zakořeněnou tradicí. A zase chyběly především zkušenosti, jak se důstojně
rozloučit jen tak pod širým nebem. Situace se podstatně změnila rokem 1978,
kdy byla dokončena smuteční obřadní síň na místním hřbitově. Se vznikem
pohřební služby v naší obci se zemřelí po úmrtí začali převážet do této obřadní
síně. S pohřebním vozem jezdil Miloš Staroštík, kterému vypomáhali Pavel
Oulehla, Vladimír Pavlík a v neposlední řadě Zdeněk Fenik. V současné době
tuto službu vykonává Antonín Prášil s občasnou pomocí Pavla Novotného.
Také smuteční obřad vyžaduje řečníka, hudebníka, zpěváky a recitátora. U
odpovědné funkce obřadníka se objevují jména František Dolák, Alois Hložek
st., Pavel Oulehla, Miloslav Málek, Josef Vlahák, Božena Prášilová a Petr
Závadský. U řečnického pultíku se vystřídali Libuše Lakomá, Drahomír Crhan,
Jaroslava Gazdová, Vlasta Matoušková a Bohuslava Novotná. Smuteční hudbu
vybírali a hráli manželé Kopečtí, manželé Málkovi (z Němčic nad Hanou) a
Adéla Janis. Plných 24 let hraje Marie Pazderová a nyní ochotně střídá
Vladimíra Navrátilová. Zpívala paní učitelka Kopecká, Marie Otčenášková se
svojí maminkou Marií Matouškovou a dcerou Ivou Špičkovou. Vhodné verše
recitovaly Vlasta Pecinová, Tamara Knapová, Jitka Oulehlová, Marie
Otčenášková a Iva Špičková. Jestliže si pozůstalí přejí při tomto posledním
rozloučení přítomnost kněze, pak se vlastně spojuje církevní obřad s občanským.
A tak se v obřadní síni objevovali i faráři Karel Dolanský, Josef Honka, František
Krejsa a Ferdinand Bílek. Nyní to bývá jáhen Stanislav Horák a děkan Mgr.
František Foltýn. Nesmíme opomenout poslední službu zemřelému, který je
pohřbíván do země, kterou vykonávají hrobníci. V minulosti to byli pánové
Kovařík a Vykoupil, Zaoral, Přivřel a Oškera, Antonín Petržela, Josef Ohnoutek,
Bohumil Klesnil, Jan Čala st., Jiří Popelář st., Miloslav Málek s Františkem
Ostrčilem, František Maňák s Jaroslavem Mlčochem, Bronislav Cetkovský a
v současné době Petr Závadský, kterému vypomáhá Jiří Popelář.
Nejradostnějším a nejmilejším obřadem je vítání občánků. Matrikářka
pozve rodiče s miminkem, babičky, dědečky a ostatní příbuzenstvo do svatební
obřadní síně. Zde po krátkém kulturním programu přivítá starosta nového

6

občánka do naší obce, maminka dostane kytičku a malý dárek a rodiče se
podepíší do pamětní knihy. Pro každé dítě je připraven jeden list ozdobený
kresbou či malbou. Těžko říci, kdo přišel s tímto výborným nápadem, ale
nezvratnou skutečností je, že první stránky patřily Jarmile Smékalové, Jaroslavu
Smékalovi a Jiřímu Marečkovi, kteří byli přivítáni 26. 7. 1959. Na malířské
výzdobě se podílela řada ochotných lidí, kteří si zaslouží zveřejnění - Josef
Matuška, Leopold Färber, Nadějka Foltýnová, Alois Sadílek, Hana Ondrouchová,
Jiřina Fürstová, Jaroslav Konečný, Jiří Doubrava, Mgr. Jaroslava Křupková,
Jitka Oulehlová a Mgr. Bohumil Outrata. Pamětní listy psali mimo jiné Josef
Matuška, Vlasta Pecinová, Alois Crhan, Jitka Oulehlová, Mgr. Bohumil Outrata.
Ve Sboru pro občanské záležitosti při MNV a později OÚ v Nezamyslicích
pracovala od jeho založení do dnešních dnů celá řada spoluobčanů. Již tradicí
se staly gratulace občanům při jejich kulatých životních výročích od 70 let
věku. Členové SPOZ pomáhají organizovat nejen výše zmíněné obřady, ale na
přání i jubilejní svatby, setkání spolužáků po letech, sjezdy rodáků a další kulturní
a společenské akce v obci.
Možná, že si mnozí naši občané ani neuvědomují, kolik hodin obětují nezištně
tito lidé ve prospěch svých spoluobčanů, a proto jim patří náš vděk, úcta a
poděkování.
kronikář

Lymeská borrelióza
Začátkem 80. let se jevila lymeská borrelióza v našich zemích jako
onemocnění relativně vzácné a možné důsledky byly považovány za
zanedbatelné. Stačilo však málo let a bylo zřejmé, že šlo o chybný odhad, byť
pochopitelný při tehdejších malých vlastních zkušenostech s touto nemocí.
Lymeská borrelióza je nejrozšířenější antropozoonóza (nemoc přenášená
živočichy) u nás. Její „zákeřnost“ spočívá v obtížné diagnostice (tedy přesném
určení nemoci), vysokém výskytu, obtížném léčení (ve II. a III. stádiu nemoci)
a v poslední řadě i v tom, že nemusí být přenášena jen klíšťaty, ale i jiným
hmyzem.
Je zajímavé, že první zmínku o projevech lymeské borreliózy učinil v r.
1883 kožní lékař Buchwold. Popsal kožní změny typické pro I. stadium nemoci.
Několik roků poté byly popsány kožní změny v souvislosti s postižením
nervovým, ale příčina nebyla známa. V šedesátých a sedmdesátých letech už
kožní změny byly popsány jako celkové onemocnění, ale původce nebyl stále
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znám. K zásadnímu obratu došlo v osmdesátých letech, když Dr. Steere se
svými spolupracovníky zaměřil pozornost na hromadný výskyt zánětů kloubů u
39 dětí a 12 dospělých, který propukl v oblasti poblíž městečka Lyme (USA).
69 % dětí splňovalo kriteria zánětů kloubů a pozornosti lékařů neuniklo zarudnutí
kůže, které kloubnímu postižení předcházelo, stejně jako skutečnost, že oblast
je charakterizována rozšířením klíšťat. Tak byla popsána nová, vlastně staronová
nemoc, zvaná lymeská nemoc. Nedlouho poté, v roce 1982 byl objeven i
původce této infekce Borrelia burgdorferi a na III. mezinárodní lékařské
konferenci v r. 1987 bylo doporučeno označení nemoci jako lymeská borrelióza.
K proniknutí borrelií do lidského těla dochází nejčastěji přisáním klíštěte, k
zanesení infekce do kůže pacienta může dojít i při nesprávném odstraňování
klíštěte holou rukou. Borrelie mají schopnost pronikat i neporušenou kůží.
Vnímavý na infekci je každý člověk, přirozená odolnost neexistuje. Důležitá je
dávka mikrobů - borrelií a je také závislá na délce přisátí klíštěte. Borrelii nelze
v krvi pacienta prokázat, laboratorně se zjišťují pouze protilátky, které tělo
(když je nakaženo) proti borreliové infekci vytvoří. Tak se prokáže laboratorně
přítomnost infekce v těle. Borrelie jde ale prokázat v mozkomíšním moku - tj.
musí se u pacienta provést punkce míšního kanálku. Toto vyšetření je náročné,
zatěžující pacienta a není bez rizika. Provádí se jen u pacientů s těžkými a
jinak nevysvětlitelnými nervovými příznaky.
Protilátky v krvi se ale objevují za tři až čtyři týdny po vniknutí infekce do
těla. Za šest až osm týdnů dosahují nejvyšších hodnot a pak jejich hladina
klesá. To jsou tzv. protilátky akutní. Další tzv. pozdní stoupají až během dvou
až tří měsíců a lze je zjišťovat léta. Svědčí o proběhlé borreliové infekci.
Všechny krevní testy jsou negativní, jestliže krev pacientovi odebereme
příliš brzy, tj. předtím, než se protilátky stačí vytvořit. Proto první odběr krve je
až za tři až čtyři týdny, ne dříve.
Průběh nemoci je do značné míry určován citlivostí borrelií na antibiotika.
Proč u části nemocných se infekce vyléčí spontánně, zatímco u jiných pacientů
pokračuje i při správně prováděné léčbě, zůstává jen jednou z celé řady dosud
nevyřešených otázek.
Nemoc začíná objevením se zarudnutí kůže a otokem v místě zarudnutí.
Rudé místo pálí a je horké. Zarudlé místo můžeme chladit studenými obklady,
přikládat Polysan, Višněvský balzám nebo studený jogurt. Asi polovina pacientů
si pamatuje přisátí klíštěte, 10 - 20 % pacientů si pamatuje poštípání hmyzem a
30 - 50 % pacientů o klíštěti ani hmyzu neví. Kožní projevy také mohou být
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různé, od malých zarudnutí až po zarudnutí poloviny i celé končetiny. I při ne
zcela jasném kožním nálezu je lépe nasadit antibiotika, aby se předešlo dalšímu
rozvoji eventuální infekce. Ta se projevuje dále příznaky kloubními, od bolesti
kloubů až po záněty kloubů. Dále příznaky nervovými - od nervových obrn
(lícní nerv) až po záněty mozkomíšních plen.
Vzácně se může vyskytnout i postižení např. srdečního svalu. Proto hned
nasazujeme antibiotika. Léčba musí být dostatečně dlouhá (21 dnů) a dávky
antibiotik dosti velké.
PREVENCE
Dosud bohužel neexistuje žádné očkování proti této infekci. Musíme se
riziku borreliové infekce bránit pouze pečlivou ochranou před klíšťaty. Důležité
je to hlavně v tzv. epidemických oblastech - to jsou oblasti, kde jsou klíšťata
borreliemi nakažena.
Takže pokud to jde, vyhýbat se porostům na okraji listnatých lesů a
křovinám. Chránit se vhodným oblečením - dlouhé rukávy, dlouhé kalhoty, šátek
či čepice na hlavě. Je dobré použít i repelenty. Po návratu z výletu nejlépe při
mytí důkladná prohlídka kůže těla i kůže ve vlasaté části hlavy. Pokud nalezneme
klíště, je nutné ho co nejdříve odstranit. Je to možné dvěma způsoby, ale vždy
je nutnost se vyvarovat přetržení nebo rozdrcení klíštěte.
I. způsob: Tampón, kousek gázy nebo měkký hadřík namočíme a
namydlíme toaletním mýdlem. Tímto namydleným kouskem jemně (netlačíme)
krouživým pohybem dosáhneme odstranění klíštěte, trvá to chvíli, klíště se hned
„nepustí“.
II. způsob: Lihem napuštěný tampón (může být i slivovice, Alpa atd.)
přiložíme na klíště, počkáme jednu až dvě minuty a pak opatrně uchopíme
klíště do pinzety a otáčíme klíštětem PROTI směru hodinových ručiček tak
dlouho, až se „pustí“. Pinzetu pak desinfikujeme.
Ránu po klíštěti v obou případech musíme desinfikovat. Nejlépe jodovou
tinkturou, Septonexem nebo lihem. A pak několik dní sledujeme. Pokud se
objeví zarudnutí okolí, vždy navštívíme lékaře. Sami neléčíme.

Kulturní a spoleèenské dìní v ÚSP
Květen byl věnován týdenním rekreacím; více jak polovina všech bydlících
se postupně zúčastnila rekreací. Navštívili jsme rekreační středisko Lázně Velké
Losiny, rekreační chatu v Ruprechtově, Rusavu a celá pomocná škola odjela
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na týdenní školu v přírodě do Jedovnice. Kromě rekreací se všichni intenzivně
připravovali na Dětský den, který se již tradičně koná v našem areálu. Dle
reakcí dětí a klientů byl velmi zdařilý. Děkujeme všem, kteří nás podpořili svou
účastí a tím vyjádřili dík
hlavně zaměstnancům a
všem dobrovolníkům,
kteří ochotně a obětavě
den připravili.
V červnu, ve dnech
4. - 5. 6. 2003 se klienti
zúčastnili Mezinárodního
hudebního festivalu pro
děti a mládež se
zdravotním postižením
na Plumlovské přehradě,
zde úspěšně vystoupil
Dětský den v ÚSP
hudební kroužek Správní
kluci společně s děvčaty ZŠ Nezamyslice.
V letošním roce se opětovně uskutečnila v Přerově dne 6. 6. přehlídka
dovedností pod názvem Mosty, které se klienti zúčastnili. Také za naší účasti
proběhl v Olomouci ve dnech 20. - 22. 6. velice úspěšný čtyřdenní festival
tvořivosti a fantazie dětí, mládeže a dospělých s postižením i bez, s názvem
Fimfárum. V tvořivých dílnách zde klienti předvedli svoji zručnost a pochlubili
se svými výrobky.
Na Svátku hudby v Němčicích nad Hanou dne 21. 6. vystoupil hudební
kroužek Správní kluci opět s děvčaty ZŠ Nezamyslice; společné hudební
vystoupení děvčat a klientů pod vedením učitele ZUŠ Martina Dostála a
vychovatelek se velmi zdařil. Společné vystoupení hudební i taneční bylo
předvedeno i rodičům a rodinným příslušníkům v neděli dne 29. 6. na letní
besídce v areálu ústavu. Klienti se připravují a těší na další společné vystoupení
s děvčaty, které je čeká na kulturně společenské akci dne 5. 7. Mikroregion
Němčicko se baví.
Na závěr nám dovolte poděkovat všem děvčatům ze ZŠ, Barboře
Gazdagové, Janě Krejčířové, Petře Májové, Ludmile Plačkové, Julii Plaché a
Janě Šimikové, která ve svém volnu navštěvují hudební a taneční kroužek v
ústavu.
Vedení ÚSP Nezamyslice
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Rozlouèení
Vážený pane děkane, otče Františku Foltýne!
Jako nečekaný blesk z čisté oblohy zasáhla řadu našich občanů zpráva o
Vašem odchodu z naší farnosti a tím také z naší obce, jejímž občanem jste se stal
před necelými deseti lety.
Ano, necelých deset let jste tu prožíval s námi. Dnes s klidným svědomím
můžeme všichni říci, že ani jeden den jste jen tak nepřežil, nýbrž skutečně prožil.
Prožil tak, jak Vám velelo Vaše svědomí, pracovitost, úřad a kněžské poslání.
Vykonal jste spoustu práce, po níž nezůstává stopa. Ale dlouho se bude vzpomínat
na dětské besídky, výlety, zájezdy a poutě, sportovní turnaje a koncerty duchovní
hudby v našem farním chrámu. Také ten si vyžádal mnoho hodin. Na Vás čekaly
závěrečné práce na nové helmici kostelní věže, opravy krovů a položení skeletu
na jeho klenbu. Ještě více starostí jste měl s chrámy v Dobromilicích a Tištíně.
Nakonec se přidala ještě kaplička. Všechno jste zvládal s nemalým úsilím, zejména
poté, co Vám bylo svěřeno vedení prostějovského děkanátu. Ale úsměv na tváři
a vyzařující optimismus Vás neopustily.
Budeme na Vás vzpomínat jako na milého člověka, skromného člověka,
dobrosrdečného člověka, štědrého člověka, společenského člověka, obětavého
člověka a věřící na velmi dobrého kněze.
Díky, pane děkane, za vše, co jste pro naše občany a obec během deseti let
u nás vykonal. Přejeme Vám na novém působišti mnoho zdaru ve Vaší záslužné
práci.
Pojď, Pane, půjdeme dál spolu.
Ty přede mnou,
já vzadu.
Kam Ty stopu vložíš,
tam i já
šlépěj kladu.

A co naši hasièi?
Ani tentokrát nezaháleli. Zůstávají věrni dobré tradici svých předchůdců.
Stále dokazují, že sice hlavní náplní jejich práce je svědomitá odborná teoretická
a i praktická příprava potřebná pro ochranu majetku spoluobčanů v případě
ohně, povodně nebo havárií, ale berou na sebe ochotně i spoluúčast na kulturním
a společenském životě obce.
Na cyklistických závodech zajišťovali bezpečné uzavření tratě a zdravotní
službu. Postarali se také o občerstvení diváků, závodníků i jejich doprovodu
uzenými klobásami a řízným pivem.
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Už si nedovedeme představit oslavy Dne dětí v zahradě ÚSP bez jejich
účasti v programu pro děti. Tak tomu bylo i letos. A o jejich stanoviště, kde si
zájemci mohli odzkoušet „hašení ohně“ nebo střelbu na cíl a další zajímavé
činnosti, byl velký zájem.
Nejvíc nás však překvapili pokusem o znovuvzkříšení tradice „Káceni
mája“. Několik nadšených lidí připravilo zajímavou podívanou pro několik desítek
lidí přihlížejících na prostranství „před svatéma“ na zdařilé vystoupení
„Správných kluků“ zpívajících jednu písničku za druhou, po nich pak na rej
hanáckého kroužku „Pantlék“ z Němčic nad Hanou, v němž však tancuje i
několik dvojic z naší obce a nakonec na dlouho očekávanou scénku končící
podřezáním májky, která zdobila náves před kostelem už celý měsíc. Kéž by
těchto několik obětavců totéž zopakovalo i v dalších letech.
A nakonec přišla ke slovu i vlastní příprava. Siréna oznámila začátek
námětového cvičení. Naše jednotka vyrazila do sousedních Mořic, kde „hořela
sokolovna“. Co nejrychlejší likvidace tohoto požáru byla vlastně prověrkou
jednotlivých sborů dobrovolných hasičů. Naši obstáli na výbornou.
Jaroslav Maňák

Jarní mobilní sbìr nebezpeèných odpadù
Ve čtvrtek 12. 6. 2003 se uskutečnil sběr nebezpečného odpadu z naší obce.
Výsledek akce byl opravdu zoufalý. Firma van Gansewinkel, která momentálně
likvidaci zajišťuje, nechala na stanovištích spoustu velkoobjemného a jiného odpadu
včetně správného, který byl zaskládán. Co bylo příčinou tohoto fiaska? Na prvém
místě má vlastní chyba, neboť jsem věřil, že občané letáky čtou, a proto jsem na
stanovištích nezajistil dohled. Příště se tak nestane. Sběrný vůz přijede a vy budete
mít pouze 30 minut na dovoz a naložení. Tentokrát byl nesprávný odpad našimi
silami odvezen na skládky. Obec poplatek za ukládání musela zaplatit včetně
práce a odvozu. Jména některých občanů, kteří tuto situaci způsobili, známe, ale
ne všechna. Příště je zveřejníme. Možná, že se dovíme i jména ostatních, kteří
sem dovezli záchody, gauče, podprsenky, ledničky a jiný, v letáku nevyjmenovaný,
odpad.
Jiří Doubrava
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: Lukáš Doubrava; tisk a vydavatel: OÚ Nezamyslice, Tjabinova 111; vydáno 3.
července 2003.
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