Vítej
Vítej
náš rodáku
otevři náruč
tiskni srdce na srdce
jak doma kdys
u mámy
zakousni vdolek
skleničku vína pozvedni
nevíš
zda dnešní setkání
není tvé poslední
tož
na zdraví
rodáci!
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Slovo starosty
Vážení občané a rodáci!
Naše obec Nezamyslice se v roce 2006 dožívá významného výročí, kterým
je 730 let od první písemné zmínky. Jsou to jakési její narozeniny. O tom, kdy
přesně přišel první člověk do těchto koutů a rozhodl se zde žít dosud nevíme.
V každém případě je naší morální povinností tuto významnou událost oslavit.
Z tohoto důvodu bylo naším závazkem již před začátkem tohoto volebního období
uspořádat setkání rodáků. Zde bych se chtěl chvíli zdržet, neboť v průběhu
přípravy jsem se také já o slově „rodák“ dozvěděl mnoho nového. Především
bych chtěl sdělit, že v podstatě tento pojem pro vesnické občany zanikl
využíváním porodnických zařízení v okresních městech. Zhruba od r. 1949 se
rodí děti ve městech. Do této doby se narození až na výjimky odbývalo doma
za asistence báby nebo lékaře. Takto by zcela vymizeli rodáci a za pár roků by
nebylo možné ani setkání rodáků pořádat. My považujeme za rodáka i občana,
jehož rodiče měli v obci trvalé bydliště v době, kdy se narodil ve městě. Jak to,
že nejsou všichni, co se v obci (nebo ve městě) narodili, zváni? Hlavním
důvodem bylo nějak upravit počty. Občané, kteří nedosáhli dosud 30 let, budou
pozváni někdy později až překročí tuto věkovou hranici. Dalšími, kteří neobdrželi
pozvání, jsou ti, co se ještě před dosažením věku 6 let odstěhovali z obce.
Bohužel mezi nimi jsou i tací, kteří se po letech opět do obce přistěhovali, ale
už nejsou vedeni v seznamu pozvaných. Na posledním místě nejsou zváni ti,
jejichž jména známe z dokladů, ale za celou dobu se nezdařilo najít dnešní
bydliště, a to především pro neznalost jejich osob. Dále by se mohlo stát, že
někteří nebyli zapsáni do knihy narozených z důvodu jiného vyznání než
římskokatolického, a tudíž nemáme jejich základní doklady. Ať už se stalo
z jakýchkoliv příčin, že byl někdo vynechán, chci se mu touto cestou omluvit a
zároveň jej ubezpečit, že pokud vždy cítil a dodnes cítí vztah k obci Nezamyslice
i její místní části Těšice, že je srdečně zván na naši slavnost. Stejně upřímně
zve zastupitelstvo obce i všechny ostatní obyvatele obce Nezamyslice a části
Těšice. Opakuji ještě jednou. Všechny srdečně zveme a vítáme. Děkuji touto
cestou za spolupráci při přípravě setkání rodáků kolektivu přípravného výboru.
Děkuji za přípravu seznamů zvaných rodáků, celé organizace i doprovodných
programů. Pro všechny je k vidění celá řada výstavek a volných vstupů do
objektů, které dlouho nebo nikdy nenavštívili. K tomu občerstvení a skromný
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program s představením regionálních amatérských umělců.
Čeká Vás zajímavá výstava dobových fotografií z Vašich vlastních archívů.
Výstavka o činnosti obcí mikroregionu Němčicko bude ve škole a na faře
poutavá expozice církevních předmětů a písemností. Na obecním úřadě Vás
zase čekají zajímavé projekty, pamětní knihy a fotografie.
Domnívám se, že vrcholem naší oslavy je příležitostně vydání knihy, kterou
napsal pan Mgr. Bohumil Outrata pod názvem „Nezamyslice a její místní část
Těšice, 1276 – 2006“. Jak již název napovídá, kniha kromě historického úvodu
vypráví o věcech známých i dávno minulých. Určitě vás zaujme poutavým
vyprávěním o životě v naší obci.
Jedná se o první knihu, která prezentuje naši obec. Věřím, že nebude brzy
chybět v žádném domě a bude se líbit stejně jako setkání rodáků. Přeji všem
zajímavá setkání a příjemné zážitky. Současně přeji dětem hezké prázdniny a
dospělým vydatný odpočinek na dovolené.
Jiří Doubrava, starosta
Usnesení è. 25/2006 zastupitelstva obce
z jednání zastupitelstva obce, konaného dne 28. 4. 2006
v klubu OÚ v Nezamyslicích
I. SCHVALUJE

1. První rozpočtovou změnu v příjmech i výdajích ve výši 5 225 194 Kč.
2. Poskytnutí půjček z fondu modernizace a oprav bytů pro r. 2006 podle
návrhu výběrové komise. Součástí usnesení je seznam žadatelů.
3. Poskytnutí příspěvků na opravy fasád rodinných domků pro r. 2006 podle
návrhu výběrové komise. Součástí usnesení je seznam žadatelů.
4. Provedení změn katastrálních hranic mezi obcemi Nezamyslice a
Dřevnovice podle návrhu OLGEO s.r.o. Olomouc.
5. Prodej pozemků parc.č. 3438/1,2,3,4 a 5 v k.ú. Nezamyslice p. Františku
Ficovi, bytem Vřesovice 29, pro výstavbu 5ti garáží o celkové výměře
108m2 za cenu 110,- Kč./m2 a dále i s poměrnými náklady na pořízení
projektové dokumentace a stavebního povolení na výstavbu celku 10ti
garáží.
6. Obecně závaznou vyhlášku č.1/2006, kterou se ruší OZV 1/2005 o
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stánkovém prodeji na veřejném prostranství v obci Nezamyslice.
7. Vrácení poskytnuté zálohy ve výši 63 800,- manželům Urbanovým, Hruška
č. 131 a tím i odstoupení od smlouvy o budoucí smlouvě kupní na pozemek
parc.č. 2233/37 v ulici “Trávníky”.
II. UKLÁDÁ
- starostovi
Podat žádost o dotaci na nákup hasičské cisterny u MVČR ve výši 2
mil. Kč.
Uzavření kupní smlouvy na pozemky parc. č. 3438/1-5.
Rozvázání smlouvy o budoucí smlouvě viz bod I/7
- předsedovi finanční komise:
zajistit provádění pravidelných kontrol po dobu celého roku,
- předsedovi kontrolní komise:
zajistit provádění kontroly stavu hracích prvků na dětských hřištích a
stavu hřiště pro kopanou jedenkrát za 2 měsíce,

III. BERE NA VĚDOMÍ
1. Informaci starosty o činnosti obce za uplynulé období.
2. Zprávu o hospodaření za I. čtvrtletí 2006 a kontrolu plnění rozpočtu k
31.3.2006 a tím byla provedena průběžná řídící vnitřní kontrola výkazu
Fin 2-12 M k 31.3.2006.
3. Zprávu výběrové komise o poskytnutí půjček a dotací na fasády
rodinných domků.
Masarykova ZŠ a MŠ
Vážení občané Nezamyslic
Masarykova ZŠ a MŠ Nezamyslice má v současné době celkem 264
žáků v ZŠ a v MŠ 50 žáků. V ZŠ pracuje 11 tříd a v MŠ třídy dvě.
Z mateřské školy odešla ke konci loňského kalendářního roku do důchodu
paní učitelka Jaroslava Matysíková. Ještě jednou jí touto formou za odvedenou
práci pro děti z Nezamyslic děkuji. Ve funkci vedoucí učitelky jí nahradila paní
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učitelka Hana Gregorová. Stav pedagogických pracovníků doplnila paní učitelka
Vladimíra Horáková. Do první třídy základní školy odchází po prázdninách 14
žáků.
Ze základní školy vychází v letošním školním roce 35 žáků z 9. ročníků.
Z nich je 21 přijato na střední školy, ukončené maturitou. Kromě toho odchází
na osmiletá gymnázia z 5. roč. čtyři žákyně a ze 7. ročníku na šestileté
gymnázium jeden žák.
Škola zorganizovala v letošním školním roce pro žáky 2. a 3. ročníku výuku
plavání v Prostějově, pro žáky 7.roč. lyžařský kurz v Koutech nad Desnou.
Žáci 3.A, 4.A, 4.B a 5.A byli na škole v přírodě v Bělé pod Pradědem. Čtvrťáci
ještě pojedou na dopravní hřiště do Prostějova.Všechny tyto pravidelně se
opakující akce jsou u dětí velmi oblíbené. Jsou však bez našeho zavinění stále
dražší. Například škola zaplatila 32.000,- Kč za výuku plavání 38 žáků, mimo
dopravy žáků do Prostějova, kterou hradí rodiče.
Od jara letošního roku byla práce ve škole mírně narušována výměnou
oken a prováděním zateplení a fasády přístavby. Tyto práce jsou před
dokončením. Celou problematickou situaci při výuce jsme řešili častějším
stěhováním tříd. Toto vše bylo pro žáky i učitele velmi náročné. O prázdninách
bude prováděna rekonstrukce sociálního zařízení rovněž v přístavbě školy. Vše
by se o prázdninách nestihlo udělat. Očekáváme, že se v budoucích zimních
měsících hodně ušetří na tepelné energii a prostředí již bude v celé škole
mnohem příjemnější.
Učitelé zahájili aktivně přípravu našeho školního vzdělávacího programu,
podle kterého začneme pracovat od školního roku 2007/2008. Svůj školní
vzdělávací program musí vytvořit všechny školy v celé ČR.
Velkou akcí je vždy ve škole po dvou letech příprava školní akademie.
Rovněž letos se žáci pod vedením učitelů pečlivě připravovali. Odměnou jim
byl potlesk rodičů a dalších příznivců školy. Všem divákům patří naše poděkování
za účast na této akademii, kterou pořádáme u příležitosti Dne matek. Poděkování
patří i sponzoru naší akce Agrodružstvu Tištín, ÚSP Nezamyslice a OÚ Mořice
za pomoc při ozvučení.
Mgr. Pavel Dostál
ředitel školy
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Krajkáøka
Když se mi do rukou dostala fotografie starší ženy v selském oděvu s
„babským“ šátkem kryjícím stříbrné šediny na hlavě, v bohatě vyšívané vestičce,
soustředěně upřeným zrakem na upracované a přitom hbité prsty ovládající
krajkářské „paličky“, hned se mi vybavila podoba Barunčiny babičky, mistrovsky
nakreslená Antonínem Kašparem. Je to vzácný typ hanácké pracovité a
nelehkou prací v hospodářství i domácnosti poznamenané ženy, z jejíhož
vrásčitého obličeje však vyzařuje vyrovnanost a spokojenost.
Překvapila mne však činnost, při níž dovedný fotograf zachytil tuto
zajímavou ženu. Objemný „buben“ a několik paliček s natočenými bílými nitěmi
i dlouhý pruh již hotového díla jasně dokazuje, že právě vyrábí krajku. Paličkuje.
Krajkářka na Hané? V Nezamyslicích?
Myslím, že před patnácti lety zemřelá krajkářka si zaslouží těch několik
řádků, jako vzpomínku pro ty, kteří ji mají dosud v živé paměti a jako památku
nastupujícím generacím na výjimečnou ruční práci.
7. července roku 1898 se manželům Novotným v zemědělské usedlosti
označené č.2 narodila dcera, která u křtu v nedalekém kostele dostala jméno
Anna.
Do svých šesti let žila se svými dalšími sourozenci doma. Nouzi sice
nepoznala, ale k blahobytu bylo daleko. Před nástupem do školy nabídla bezdětná
tetička rodičům, že by si ji vzala k sobě. A tak šestiletá Anička se stěhuje
z rodinného domu na kopec ke „Gazdičkům“. Po ukončení obecné školy pak
s dalšími dívkami z bohatších rodin začala docházet do místního kláštera sester
sv. Hedviky, kde mimo učiva „měšťanské“ školy a „rodinky“ zvládla velmi
dobře i všechny druhy ručních prací, z nichž si však mimořádně oblíbila
paličkování. Do tohoto náročného umění ji zasvětila nejdřív sestra Cyrilka a po
ní pak sestra Elektra. Z několika dívek tuto náročnou práci zvládla jen Anna a
ještě dcera mlynáře z nedalekých Pavlovic, Anežka Kevinková. Jediná Anna
výrobě krajek zcela propadla a u svého „bubnu“ vydržela až do chvíle, kdy už
na prsty neviděla a to jí už bylo přes 80 let.
A nebylo to lehké věnovat se tomuto koníčku.
V roce 1922 se provdala za rolníka Jana Rozehnala na č. 41. Spousta
práce v hospodářství, péče o domácnost i o děti. Ale každou volnou chvíli
usedala v létě na dvoře u studny, v zimě pak v selské kuchyni u okna k bubnu
a svým milovaným paličkám, aby její hbité prsty vytvořily alespoň pár centimetrů
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požadované krajky nutné k výzdobě svátečních hanáckých krojů pro své
kamarádky.
Jejími krajkami se zdobily „obojky“, „tacle“ na rukavicích, užšími se
lemovaly zástěry a těmi nejužšími se zdobily okraje mužských a ženských
kapesníčků.
Snad to bylo v třicátém šestém roce, kdy u nás byla v měsíci srpnu pouť
u mariánské kapličky v poli. Samozřejmě hanácké kroje nesměly chybět. A
právě tam se někomu z Vamberka prozradilo jméno výrobkyně těch krásných
krajek. Brzy na to přijela delegace ze světoznámé továrny a začala spolupráce.
Továrna dodávala materiál a vzory a paní Rozehnalová odváděla hotové zboží.
Samozřejmě se snažila umění paličkování naučit především svoji dceru
„Libču“ a své „kamarádečky“, co za ní docházely na besedu. Marně. Liba
raději utíkala ke koním, než by přemotávala kilometry nití ze „špulek“ na paličky.
A ani paní Kyticová, ba ani paní Soušková neměly potřebnou trpělivost a výdrž
pracovat se stovkami špendlíků s barevnými skleněnými hlavičkami a desítkami
ze dřeva vysoustružených paliček.
A tak naše krajkářka zůstala se svým uměním osamocena.
Svou pracovitostí a pílí získala
pro potřeby hospodářství nějakou tu
korunku. „Libči kópila za vamberecky
peníze telátko, ba aj koňa“.
Jediná naše krajkářka v roce
1991 zemřela. Ale ještě dnes na
většině hanáckých krojů uložených
v kostnech, truhlách a almarách v
Nezamyslicích, Mořicích, Němčicích
či Dřevnovicích přetrvávají zdobené
krajky vyrobené jejíma rukama.
S velkou úctou a dojetím jsem si
prohlížel několik krajek, které mi
podala do rukou její dcera „Libča“,
paní Libuše Lakomá.
Ta je ctí a uchovává jako vzácný
rodinný poklad.
Bohumil Outrata
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Básnièky
Milí čtenáři,
pevně věřím, že se nenajde jediný mezi vámi, který by se urazil a rozhněval
nad verši psanými neumělými slovy, ale láskou naplněným srdcem k obci a
kraji, v němž třebas nestála jejich kolébka, ale kteří tu žili a co si obec, ale
především její občany, zamilovali a svou lásku i vděk vyjádřili v rýmech. Já jen
vybral několik z nich jako dárek k dnešní významné události.
kronikář

František Klučka:

K apličk a pod s trání
Kaplička malá pod strání
poutníkům zbožným k přestání,
kol ní pak lípy, vůně zdroj
a na nich včelek celý roj.
Neděle, den to oddechu,
dav poutníků sem ve spěchu,
sem spěje mladý, stařičký,
před obraz Boží Matičky..
Modlitba vroucí ze srdce,
když dítě vstoupí před Tvůrce.
Posvátné lípy šelestí
a duše tone ve štěstí.
Matka Boží se usmívá
a srdce zbožnost prochvívá.

/Nar. 1839 č. 60 – krejčí a malorolník/

Alois Přibyl:

Obévá n ás
Obévá nás, strácíme se,
je nás miň a miň.
Tajak rosnó kapko střese
léstek do hlubin.
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Nevale sme chasa mladá,
šprým a vtip to sršel jen.
Mohyló jož kamaráda
kreje černá zem.
Včera zase vrstevnico,
svědka lepšich dob,
tajak v smrti obětnico,
zavřel chladné hrob.

Alois Přibyl:

O k os tela na k opečko
O kostela na kopečko
só tři svati z kameňa.
Postaveni do tandléřko.
Vlevo strážce plameňa.
Vpravo, na palece roko,
stoji Juda Tadeáš.
Vprostředku Jan z Nepomoko
a máš hnedka, co hledáš.
Dež kolem nich lepe kvetó
a dávajó včelám med,
máš-li děvče, ružo v květo,
milo je tu posedět.

B. Outrata:

Letní večer
Je letní večer
zvolna se stmívá
k úrodné půdě kloní se klasy
z věžičky kaple
hlas zvonu hláší
lidé že žeň
bohatou domů již sváží
buď Bohu dík
za jeho přízeň
za radost z práce
za hojnou sklizeň
za chladné stíny
jež na rodný kraj
se tiše snáší.
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Podzimní rán o
Na cestě v polích
mě obejmul chlad
a podivný smutek
mi do duše vpad.
Zeptáš se tuláka co bylo pak?
Jen náhodně k obloze pozvedl zrak.
To vypsat se nedá,
to vidět se musí.
Pod klenbou šedého nebe,
klíny neslyšně letících husí.
Letí, letí, letí,
kdes za obzor mizí.
A můj podivný splín
je mi najednou cizí.

Alois Zukal:

Vzpomínky
Chodím teď sám pustou ulicí,
sám sedávám v rodné světnici
a jen vzpomínám ….
Pomalu táhne se čas
minuta za minutou
hodina po hodině
jen vzpomínky letí
k té vaší dědině.
Rozběhnu se,
ještě dnes
a půjdu s tebou přes náves
ke starým vrbám
u říčky Hané.
Tam srdcem svým
veršem nesmělým
o lásce vyprávět
děvčeti z Hané.

/Alois Zukal Senetářovský prožil u nás několik let./
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Bohumil Outrata:

Zima
Psí je dnes čas.
Temná opona nebe
setřásá perličky deště,
ledový vítr
ostrými břity řeže tvář
v uši to zebe.
Nevadí.
Dál brouzdám se v sněhu
po známém říčním břehu.
Já musím za tebou,
i když psí je čas,
má tichá, klidná,
loudavá řeko.

Jaro
V korunách štíhlých stromů
slunce si pročíslo vlásky.
Nahlédlo zvídavě do tmavé tůně,
zda nemá na líčkách stařecké vrásky.
Ospalá hluboká hlubina
tiše jen pozvedla víčka,
otřela jemně své mokré řasy,
pohlédla na hebká sluneční líčka.
„Líčka jak panenka,
neboj se vystoupit výše,
rozdávat teplounké šípy
všem tvorům pozemské říše.“

Život v Ústavu sociální péèe v Nezamyslicích
Po velkém ochlazení, nezvyklém v tomto období přicházejí zase sluncem vyplněné
dny. V nedávných dnech jsme oslavili Den dětí, který se konal ve spolupráci s Obecním
úřadem Nezamyslice, Základní školou Nezamyslice, Mateřskou školou Nezamyslice,
DDM Orion Němčice nad Hanou, místními hasiči a sportovci. Letošní Den dětí byl
uspořádán v naší zahradě a zvoleným tématem pro hezké dětské odpoledne bylo
„Kouzelný svět Harryho Pottera“ . S velkým zájmem byly uskutečňovány všechny
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disciplíny na stanovištích, poněvadž na konci čekala sladká odměna každého účastníka.
Dalšími aktivitami našich uživatel ů byly sportovní hry v Zábřehu na Moravě,
v Domově důchodců v Jesenci. Velmi oblíbenými sportovními hrami jsou sportovní
hry v Zubří, které se uskutečnily začátkem června. Také naše kapela se předvedla na
některých sportovních hrách. Důležitou součástí jsou společné hudební festivaly,
které umožňují setkávání účastníků našich zařízení. Též začátkem června byl hudební
festival na plumlovské přehradě. I zde vystoupila naše kapela.
V pracovních terapiích máme novou nabídku pro naše uživatele. Touto nabídkou
je košíkářská dílna, kde v krátkém období někteří uživatelé našli novou náplň svého
dopoledne. Košíkářská dílna úzce spolupracuje s keramickou dílnou. Na
připravovaných výstavkách toto mohou shlédnout i místní obyvatelé, kteří se zúčastní
prohlídky našeho zařízení při příležitosti sjezdu rodáků obce Nezamyslice dne 24. 6.
2006 v době od 9.30 do 15.00 hodin.
V současné době připravujeme prázdninový program, kde bude probíhat hudební
soutěž Doremi, dále hudební festival v naší zahradě a také zahradní slavnosti pro
jednotlivá oddělení, která jsou domovem našich uživatelů.
Na závěr prázdninového období chystáme pobyty v Beskydech a několik uživatelů
se zúčastní pobytu u moře v Bulharsku.
Přejeme hezké léto všem spoluobčanům.
ředitelka ÚSP Nezamyslice
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