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Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
Již tradičně vychází naše první číslo zpravodaje před Velikonocemi.
Neporušíme tento zvyk ani tentokrát. Je to první příležitost v roce, kdy
je Vám možno podat informaci o činnosti rady, zastupitelstva, městyse
i jeho úřadu. Od začátku roku se uskutečnila dvě jednání zastupitelstva
a pět zasedání rady městyse. V jejich programu jsme se zabývali hodnocením hospodaření roku 2013, přípravou rozpočtu městyse na rok
2014, běžným provozem, konáním výběrových řízení na realizátory
připravovaných projektů i vyřizováním žádostí občanů, institucí a firem. V polovině měsíce února nastoupila kontrolní skupina Krajského
úřadu Olomouckého kraje k prověrce hospodaření roku 2013. Kontrola byla ukončena výrokem bez chyb a nedostatků. Příjmy za rok 2013
skončily ve výši 25.386.965,88 Kč, výdaje ve výši 22.135.748,04 Kč, financování částkou 3.251.217,84 Kč. Zůstatek na všech účtech městyse
k 31. 12. 2013 byl 10.295.221,34 Kč. Všechny ostatní údaje o hospodaření jsou součástí závěrečného účtu za rok 2013, který byl ihned
po auditu hospodářkou zpracován a spolu s protokolem o kontrole a
celou účetní uzávěrkou vyvěšen na úřední desce i webové stránce městyse až do jednání zastupitelstva. Stejně tak byl zveřejněn rozpočet na
rok 2014. Při jeho sestavení jsme v příjmech použili návrh doporučený
krajem snížený ještě o 5%. Pro tvorbu výdajů byla užita aktualizovaná
skutečnost loňského roku. Objem realizovaných akcí v minulém roce
nahradily nové projekty ze seznamu schválených a připomínkovaných
priorit. Nejprve však byly zajištěny provozní náklady našich zařízení
a výdaje příspěvkové organizace Masarykovy základní školy a mateřské školy. Rozpočtové příjmy jsou navrženy ve výši 21.363.095,00 Kč,
výdaje ve výši 21.510.088 a financování 146.993,00 Kč. Pro realizaci
některých projektů bylo pro letošní rok podáno šest žádostí o dotaci.
Pět podání bylo zatím úspěšných. Nyní očekáváme uzavření smlouvy
o poskytnutí první dotace z ROP OK na financování projektu „Revitalizace veřejných prostranství“. Jedná se o rekonstrukci chodníků kolem zdravotního střediska a za SRC včetně výstavby komunikace před
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hasičskou zbrojnicí. Je počítáno s naší finanční spoluúčastí cca 888
000 Kč. Výběrové řízení na dodavatele stavby bylo ukončeno a nyní se
očekává pouze uzavření smlouvy o poskytnutí dotace a zahájení stavebních prací. V souladu s podmínkami rozhodnutí o přidělení dotace
z OPŽP na akci „Nezamyslice - polní aleje“ byl výběrovou komisí rovněž vybrán dodavatel na jejich výsadbu. U této druhé dotace je přiznáno 100% krytí nákladů. V nejbližších dnech již očekáváme doručení
rozhodnutí OPŽP pro třetí dotační projekt, kterým je „Úspora energií
na obecním domě č. p. 21“ (stará MŠ) s uvažovaným podílem vlastních zdrojů 1.300 000,- Kč, přičemž součástí tohoto výdaje je i úspora
energií za období 5 let, což činí 360 000,- Kč. Se zahájením prací se
počítá ještě letos a s ukončením na jaře roku 2015. Akceptována byla
již také žádost o financování projektu na pořízení nového nákladního
vozidla se čtyřmi kontejnery pro svoz bioodpadu podaná rovněž na
OPŽP. Při pořízení náhrady za 30ti letou Avii se počítá se spoluúčastí
městyse ve výši cca 180 000,- Kč.
Na ministerstvo průmyslu a obchodu byla podána žádost o dotaci
na projekt „Revitalizace veřejného osvětlení“, který počítá s výměnou
92 osvětlovacích těles z důvodů zajištění lepší svítivosti i snížení odběru elektrické energie. K požadované výši státní podpory bude třeba
287 000,- Kč. V této chvíli nemohu informovat o přiznání dotace, neboť nebyla dosud vyhodnocena. Poslední žádostí o finanční přispění,
které bylo rovněž vyhověno, je částka 20 000,- Kč na věcné vybavení
sboru dobrovolných hasičů od Olomouckého kraje, letos podmíněná
60% spoluúčastí z vlastních zdrojů. Při této příležitosti musím informovat také o stavu přípravy výstavby hasičské zbrojnice. Čekáme na
vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, která jsou nutná
pro zahájení samotné realizace stavby. Ještě před vydáním stavebního
povolení zahájíme výběrové řízení na veřejnou zakázku, kde bude výše
i způsob financování upřesněn. Mezi další nedotované akce, které jsou
v rozpočtu zahrnuty a o nichž je třeba se zmínit, je rekonstrukce levé
strany chodníku v Nádražní ulici, přechody na ulici Vyškovská, sociální zařízení v obecním domě č. p. 21, revitalizace hřbitova, přípravné práce na obytném souboru v lokalitě Končiny, tj. hydrogeologický
průzkum a studie. Dalším záměrem je studie řešení využití mlatového
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hřiště, projekt osvětlení stezky do Těšic, výměna zbývajících oken a
dveří na DSPS a nakonec nákup pohřebního vozu v ceně cca 800 000,Kč (ten bude financován z vlastního účtu pohřební služby).
Určitě jsem ve svém výčtu nějakou drobnost mohl opomenout. Odbornou přípravu výběrových řízení zajišťuje firma APC Consulting s.
r. o. Přerov. Všechny zakázky jsou v souladu se zákonem zveřejňovány
na našem profilu veřejného zadavatele zřízeném na stránkách www.
gordion.cz, které jsou provázány s MMR ČR, a také podle požadavků
fondů jsou výběrová řízení vyvěšována i na jejich vlastních stránkách
a to včetně uzavřených smluv o díle.
V současné době jsme po provedení jarního úklidu zahájili práce na
dokončení revitalizace hřbitova, která se skládá z postupných kroků:
výměna dlažby chodníku k urnovým hrobům, odstranění nevhodné
zeleně, vylepšení schůdnosti pěšin ve starší části hřbitova, odstranění
opuštěných a zanedbaných hrobových míst (81), dosadby nové zeleně
a v případě cenově příznivé nabídky vystavění přístřešku před obřadní
síní. Značnou část prací zajišťujeme vlastními silami s četou pracovníků na VPP našich i od MAS. Na ostatní práce si najímáme firmy.
Nyní po schválení rozpočtu je již možné realizovat investiční akce
a také např. vyhlásit příjem žádostí na tradiční podporu oprav fasád a
zřízení vjezdů na pozemcích městyse podle obvyklých pravidel.
Finančně i morálně chceme i v letošním roce podporovat také naše
neziskové organizace, které svými aktivitami pomáhají vytvářet společenský život v obci.
Na závěr tohoto seznámení s plány mi dovolte, abych Vám všem
popřál příjemně prožité svátky velikonoční, hezké dny a především
pevné zdraví.
Jiří Doubrava
starosta
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva 21/2014
konaného dne 10. 4. 2014 od 18:00 hod.
v SRC Nezamyslice
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE NEZAMYSLICE
I. SCHVALUJE:
1. Složení a volbu návrhové komise, volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Program jednání
3. Účetní závěrku městyse ke dni 31. 12. 2013. Hospodářský výsledek
městyse ve výši 6.083.069,23 Kč a pohřební služby ve výši 269.109,49
Kč budou převedeny k hospodářskému výsledku předchozích let.
4. Závěrečný účet za rok 2013 bez výhrad na základě provedeného auditu Krajského úřadu OK.
5. Rozpočet městyse na rok 2014 na straně příjmů ve výši 21.363.095,- Kč,
a na straně výdajů ve výši 21.510.088,- Kč a financování 146.993,- Kč
6. Rozpočet sociálního fondu městyse pro rok 2014 v příjmech
105.414,92 Kč a výdajích ve výši 70.000,- Kč, předpokládaný zůstatek
35.414,92 Kč
7. Vyhlášení termínu pro přijetí žádostí o poskytnutí příspěvků na opravu fasád a vybudování vjezdů do 16. 5. 2014
8. Dodatek č. 1 ke stanovám MRG Němčicko – viz příloha
9. Smlouvu o Smlouvě budoucí s firmou EON distribuce a.s., České
Budějovice o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni z důvodu nové elektropřípojky na náměstí Děkana Františka Kvapila na
pozemku p. č. 982/1 v k. ú Nezamyslice nad Hanou
10. Přijetí finančního příspěvku z rozpočtu Ol. Kraje na nákup věcného
vybavení jednotky SDH
11. Spolufinancování městysem ve výši min. 60 % na nákup věcného vybavení jednotky SDH
12. Znění smlouvy o poskytnutí uvedeného příspěvku na nákup věcného
vybavení jednotky SDH
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13. Plán práce finančního a kontrolního výboru
14. Zrušení programu FRB a tím i zrušení účtu FRB a převedení prostředků na běžný účet
II. BERE NA VĚDOMÍ:
1. Informace starosty a zprávu starosty za uplynulé období.
2. Zprávu o kontrole úkolů vyplývajících z minulých usnesení.
3. Výsledky výběrových řízení zakázek malého rozsahu
- Nezamyslice – aleje v polích
- Revitalizace veřejného prostranství Nezamyslice
- Revitalizace hřbitova – zeleň
- Chodník na hřbitově
4. Výsledky měření úspory elektrické energie
III. UKLÁDÁ STAROSTOVI:
1. Vyhlásit termín pro přijetí žádostí o poskytnutí příspěvků na opravu
fasád a vybudování vjezdů
2. Uzavření smluv schválených v bodě I/9, I./12 a II./3
3. Zajistit návrh na opravu a zateplení fasády vč. možné výměny oken
u obchodu v Nádražní ulici
4. Vyvolat jednání se stavebním úřadem k možnosti dalšího využití pozemků p.č. 1149, 1150/1, 50 a 3463, které jsou ve vlastnictví městyse
Nezamyslice
5. Podat žádost na převod pozemků p.č. 1253 na městys Nezamyslice
6. Zrušit u pošty Nezamyslice u Prostějova příjem pošty pro osoby hlášené trvalým bydlištěm na úřadu městyse
IV. ODKLÁDÁ:
1. Bod 11 programu - Projednání možnosti převodu pozemků p.č. 1149,
1150/1, 50 a 3463 z vlastnictví městyse Nezamyslice na soukromou
osobu
Jiří Doubrava, starosta
Ing. Vlastimil Michlíček, místostarosta
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Domov na Zámku
Letošní zima byla překvapivě mírná, a tudíž jsme všichni nasbírali
spoustu sil pro aktivity, které se v domově udály. Již v lednu jsme uspořádali tradiční Tříkrálový koncert, jehož hostem byla paní Zdislava
Krausová. V jejím podání zaznělo mluvené slovo, verše a zpěv.
Únorový měsíc uživatelé Domova „Na zámku“ věnovali přípravě masopustních masek, které se pak prezentovaly při masopustní veselici.
Průvod tradičních masek se vydal po celém domově za doprovodu harmonikáře a veselých písniček. Pro všechny účastníky bylo připraveno pohoštění, jež k masopustu neodmyslitelně patří.
Před námi jsou tradiční svátky jara – Velikonoce. Přípravy na tyto svátky jsou v domově v plném proudu. Obyvatelé domova vyráběli v terapiích
kuřátka, slepičky, zajíčky, ovečky, beránky, vajíčka, proutěné košíky, ošatky a další výrobky s velikonoční tématikou. Tyto výrobky měli možnost
návštěvníci shlédnout na Velikonočním jarmarku v klubu Městyse Nezamyslice.
Naši věřící uživatelé se též připravují na velkonoční svátky a aktivně se
zapojují do života nezamyslické farnosti.
S přáním hezkých slunečních jarních dnů a příjemného prožití Velikonoc
zaměstnanci a uživatelé
Domova „Na Zámku“ Nezamyslice
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Nezamyslická kolová
Po loňském sestupu z extraligy úspěšně vstoupila do nové sezóny
v kolové mužů dvojice Petr a Jaroslav Přikrylové, když v prvním kole I. ligy
obsadila 2. místo za vítězným mužstvem Plzně. Této dvojici se také dařilo
v 1. kole Českého poháru mužů, kde obsadila druhé, postupové místo,
v semifinále však pro nemoc nedokončila turnaj. Cílem pro letošní sezónu tak zůstává postup zpět do nejvyšší soutěže.
V kategorii soutěže do 23 let startuje mužstvo ve složení Lukáš a Tomáš
Prusenovští, kteří po odehrání tří základních kol obsadili 7. místo, což jim
zajistilo postup do semifinále této soutěže.
V kategorii žáků startovalo v krajském přeboru mužstvo v sestavě Matěj Prusenovský a Dan Moravec, které obsadilo konečné 6. místo.
Oddíl kolové se potýká s nedostatkem mládeže, proto zájemci z řad
žáků by byli vítáni, pokud by chtěli tento sport sami vyzkoušet.
Libor Košař

Halová atletika
Žákyně a žáci ze 6. a 7. třídy se zúčastnili halových atletických závodů,
které se konaly v úterý 25. března v prostějovské městské hale. Závodilo
se v šesti disciplínách – ve skoku z místa, v hodu medicinbalem, v hodu
pěnovým oštěpem, v člunkovém běhu na 4x15 metrů, v přeskoku přes
překážku a ve štafetovém běhu. Na každou disciplínu nastoupili dva hoši,
resp. dvě děvčata, štafetu pak odběhli čtyři nejrychlejší.
Dívčí družstvo obsadilo krásné 4. místo. Kluci zaostali za bramborovou medailí o pět bodů a skončili pátí. Naši školu vzorně reprezentovala
A. Crhanová, A. Koutská, N. Kuchařová (7. A), J. Moravcová a N. Procházková (6. A). Hoši nastoupili v sestavě K. Kuča, M. Pazdera, R. Soldán,
Š. Zelinka (7. A) a M. Zháněl (6. A). Všem zúčastněným děkujeme a gratulujeme k předvedeným výkonům.
D. Světlíková
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Školní kolo recitační soutěže 2014
Ve středu 2. dubna se konalo školní kolo recitační soutěže. Zúčastnilo
se 51 recitátorů z 1. – 9. tříd. Soutěžilo se v pěti kategoriích. Všichni zúčastnění byli skvěle připraveni. Žáci podávali výborné výkony.

Výsledky:
Nejmladší recitátoři – 1. ročníky
1. Ondřej Remeš, 1. A
2. Barbora Jančeková, 1. A
3. Andrea Havlíčková, 1. B
1. kategorie: 2. – 3. ročník
1. Tomáš Pleva, 3. A
2. Matěj Schier, 3. A
a Simona Procházková, 3. B
3. Alexandra Meldušková, 3. B
a Anna Přecechtělová, 2. A
2. kategorie: 4. – 5. ročník
1. Kateřina Pavlíková, 4. B
a Karolína Meldušková, 4. B
2. Tereza Źurowská, 5. A
3. Eliška Urbášková, 4. A
a Michaela Malá, 5. A

3. kategorie: 6. – 7. ročník
1. Filip Trunečka, 7. A
2. Šimon Beneš, 6. A
a Natálie Procházková, 6. A
3. Gabriela Mlčochová, 6. A
4. kategorie: 8. – 9. ročník
1. Kateřina Lišková, 9. B
a Adéla Dostálková, 8. A
2. Tomáš Palla, 9. B
3. Klára Otáhalová, 8. A
a Vojtěch Přibyl, 9. B
Gratulace patří nejen oceněným
žákům, ale všem zúčastněným recitátorům za jejich skvělé výkony.
Jarmila Krupičková
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Krajské kolo soutěže „Školní časopis roku 2014“
Práce žáků, kteří píší a tvoří
v redakci školního časopisu Písařík, byla odměněna 1. místem
v krajském kole celostátní soutěže časopisů. Obhájili jsme loňské
vítězství.
Vyhodnocení proběhlo v
prostorách Okresní knihovny
Olomouc. Diplom za redakci
převzaly žákyně 8. ročníku Adéla Dostálková a Nikola Dostálíková.
Jelikož časopisy, které se umístily na 1. a 2. místě, postupují do celostátního kola, nebude v něm tedy Písařík chybět ani letos.
Děkuji všem redaktorům i přispěvatelům.
Jarmila Krupičková

Krajské kolo soutěží „Finanční gramotnost“
a „Sapere – vědět, jak žít“
Soutěžní družstvo ve složení Tomáš Palla (9. B), Jan Závadský (9. A)
a Tereza Nevěřilová (9. A) se v krajském kole celostátní soutěže „Finanční
gramotnost“ umístilo na 2. místě. Žáci získali stejný počet bodů jako vítězové, ale bohužel zodpověděli otázky v horším čase.
V soutěži z oblasti zdravé výživy „Sapere – vědět, jak žít“ obsadilo
soutěžní družstvo ve složení Lucie Svobodová (9. A), Nikola Dostálíková
(8. A) a Adéla Žvátorová (9. B) 3. místo.
Oběma družstvům gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci
školy.
Jarmila Krupičková
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Kdebe zas tak belo
Knih, ve kterých jsou popsány recepty našich babiček a vůbec předků,
je opravdu hodně. Mě osobně zajímalo, jaký jídelníček byl servírován během roku na naší vesnici.
Paní Marie Pořízková z Nezamyslic je nejstarší občankou a také pamětnicí, letos oslaví sté narozeniny.
Na můj dotaz jenom řekla: „No přes týden brambory s kozím mlíkem,
česneková máčka a polivka, okurková máčka, šlapalo se zeli, v malym sporáku se pekly brambory, který se rozmáčkly a polily sádlem. Měli jsme
hodně husí a kozu, tak bylo mlíko. Na Vánoce dřív nebyl kapr, jídávala se
krupice a hóbová polivka. Na stromeček se pekl pernik a šneci ze sněhovyho těsta, z jablek se sušily křížalky. V létě a na podzim se jedlo hodně
ovoce, nejvíc hrušky.“
Nezapomenutelné byly ovšem moruše. Paní Pořízková bydlela na vochtrovni v Dřevnovicích a tam rostly moruše černé, bílé a růžové. Jejich
plody byly sladko – kyselé, podlouhlé, podobné ostružinám. Dozrávaly ve
stejné době jako třešně a když jich bylo hodně a opadávaly, tak se vypouštěly husy, které popadané ovoce sezobaly. Oblíbenou pochoutku na Hané
„trnčenou máčku“ nevařili, pálila je po ní žáha.
Pan Novotný Vladimír (letos bude mít osmdesát pět let) zase nemůže
zapomenout na syrnici. A co že to je? No do látky (hliněný hrnec) se dalo
kozí mléko kyška, osolila se, přidalo se trochu kmínu a ještě nějaké koření. Pochoutka se po dozrání mazala na chleba. Když náhodou do místní mlékárny dodali rolníci moc mléka, dostávali zpátky třeba nadvýrobu
tvarůžek (to ještě nestály skoro 40,- Kč) a z těchto tvarůžků se taky dělala
výborná syrnice, tvarůžky se nechaly v mléce rozležet.
Trnčená máčka v této rodině zdravotně nikomu nevadila, nedělní husa
byla na hospodářství svátečním jídlem. Také nějaké to vepřové a koláče.
A víte, co nejkrásnějšího napsat na závěr? Přání paní Pořízkové:
„Kdebe zas tak belo, měle sme málo, ale měle sme se rádi!“
Bohuslava Novotná
kronikářka městyse Nezamyslice
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Prosba kronikářky
Milí přátelé, jak jistě většina pamětníků ví, bylo v našem městysi hodně hanáckých krojů. Obracím se na Vás s prosbou, pokud jste ještě někdo jejich vlastníky, abyste umožnili jejich nafocení a případně naskenování Vašich starých
fotek. Doba jde mílovými kroky kupředu, je potřeba zaznamenat alespoň to, co
zůstalo jako památka na naše babičky a dědečky a jejich neskutečnou zručnost
a dovednost. Předem děkuji těm, kteří mi umožníte tuto dokumentaci vytvořit.
Kontakt na mě možná mnozí máte - email: novotnabohuslava@seznam.cz.
Nejedná se však pouze o věci dávno minulé, budu velmi potěšena, pokud tento mail využijete i k tomu, abyste dali vědět o nějaké zvláštní události z Vašeho života, kterou by bylo dobré zaznamenat do kroniky městyse.
Děkuji Novotná Bohuslava, kronikářka

3.B a 1. oddělení ŠD na návštěvě Prahy
Ve středu 19. března navštívily děti ze 3.B a z prvního oddělení školní družiny v doprovodu Dáši Halašové a Jany Fialové naše hlavní město. Všichni
jsme se moc těšili, a to i navzdory tomu, že jsme museli vstávat daleko dříve,
než do školy. Nevadilo nám to, protože stejně většina z nás nemohla nervozitou dospat. Vlak nám z Nezamyslic do Olomouce odjížděl už v 6.20 hod.
V Olomouci jsme nastoupili do Pendolina a až do Prahy jsme si užívali pohodlnost a komfort francouzského rychlovlaku. Na hlavním nádraží v Praze
už na nás čekala usměvavá a milá paní průvodkyně a naše cesta dopravními
prostředky pokračovala dál. Nejprve jsme vyzkoušeli těsnost a plnost pražského metra a poté jízdu tramvají, která nás přivezla až k Pražskému hradu.
Dověděli jsme se spoustu zajímavého například o zakladateli Pražského hradu Bořivoji, svatém Václavu a svaté Ludmile, Janu Nepomuckém a mnohých
dalších. Víte například, proč je svatá Ludmila na všech portrétech vyobrazena
s bílou šálou kolem krku? Protože právě bílou šálou byla 15. září 921 uškrcena, a to na pokyn kněžny Drahomíry, kvůli tehdejším politickým sporům.
A víte, proč má svatý Jan Nepomucký na všech portrétech pět hvězd kolem
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hlavy? Znamená to pět písmen slova MLČET, byl totiž mučen a poté svržen
z Karlova mostu a usmrcen jen proto, že nevyzradil králi Václavu IV obsah
zpovědi královy ženy Žofie. Prohlédli jsme si také překrásné prostory Pražského hradu a Katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha, ze kterých na nás
dýchla bohatá česká historie, prošli jsme Zlatou uličkou s malými barevnými řemeslnými domečky, pokračovali jsme přes Karlův most, Staroměstské
a Václavské náměstí. Třešničkou na dortu bylo zahlédnutí pana prezidenta
Zemana v limuzíně při příjezdu na Pražský hrad a funkční bomba na Václavském náměstí. Užili jsme si zkrátka všeho, historie, umění i adrenalinu.
Vyčerpaní, ale plni nezapomenutelných zážitků, jsme se o půl osmé večer
vrátili do Nezamyslic, kde na nás čekali netrpěliví rodiče, kterým děkujeme
za odvahu svěřit nám své ratolesti. Byl to povedený výlet, pořádající agentura
obstála na výbornou, děti byly hodné a ukázněné a už teď se všichni těšíme na
další výlet po krásách naší vlasti.
Dáša Halašová

Sbor dobrovolných hasičů Nezamyslice
Od začátku roku 2014 naše jednotka zasahovala u dvou mimořádných
událostí. První z nich byla dopravní nehoda v Dřevnovicích. Druhou byl
planý poplach, kdy bylo na operační středisko nahlášeno neoznámené pálení větví. V zimních měsících naše jednotka dokončila úpravu vozidla
AVIA a s oběma zásahovými vozidly jsme absolvovali technickou kontrolu. Uspořádali jsme také několik brigád, při kterých se pracovalo na naší
technice a údržbě hasičské zbrojnice.
Nedílnou součástí naší činnosti je pořádání kulturních akcí. První lednový víkend jsme se zúčastnili hasičského turnaje ve fotbale. Na této akci
se muži umístili na pátém místě a ženy vybojovaly místo první. Dne 12. 1.
jsme se zúčastnili okrskové schůze v Mořicích, kde se hodnotila činnost
sborů okrsku za uplynulý rok a vytyčili jsme si úkoly na rok následující.
V únoru jsme uspořádali tradiční hasičský ples, kterého se účastnil hojný
počet našich spoluobčanů. Na tomto místě bychom rádi poděkovali všem
sponzorům. V únoru se také uskutečnily tradiční ostatky, kdy průvod masek symbolicky ukončoval plesovou sezónu.
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V nejbližších měsících nás opět čeká plno práce. Na začátku měsíce května
plánujeme uspořádat sběr kovového odpadu. Termín akce bude ještě upřesněn. Dne 17. 5. se koná okrsková soutěž v požárním sportu v Tištíně, na které
budou náš sbor reprezentovat družstva mužů i žen. Tímto Vás na tuto akci
srdečně zveme.
Jana Bartošková, jednatelka sboru

Mezinárodní soutěž Pod modrou oblohou
I letos jsme se zúčastnili mezinárodní soutěže v kreslení na počítači
Pod modrou oblohou. V hodinách informační technologie kreslili žáci
obrázky na téma „Cesta“ v programu Malování.
Letošního ročníku se zúčastnilo 130 škol s 1500 pracemi. Soutěžilo
se ve dvou kategoriích. Velikým úspěchem je 2. místo Anety Šiklingové
a 3. místo Adély Koutské ze 7. A. 30. dubna 2014 se v Moravské Třebové
zúčastní slavnostního vyhodnocení s předáním cen.
Obrázky:

Pokud se Vám obrázky líbí, zašlete svůj hlas do soutěže o CENU DIVÁKA e-mailem na adresu: podmodrouoblohou@email.cz .
Hlasování končí 25. dubna 2014.
Mezi kreslíře, jejichž obrázky budou vystaveny například v muzeu
nebo na radnici v Moravské Třebové, byli se svými obrázky porotou vybráni ještě tito žáci: Kristýna Křupková a Lucie Plachá ze 7. A, Adéla Dostálková z 8. A, Lucie Svobodová a Simona Horáková z 9. A.
Všem gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.
Jarmila Krupičková
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Výzva k podání žádostí
na poskytnutí příspěvku na fasády a vjezdy
Na základě usnesení 21. zasedání Zastupitelstva městyse Nezamyslice
konaného 10. 4. 2014 byla vypsána lhůta pro podání žádostí o příspěvek
ve výši 100 Kč/m2 na opravu fasád rodinných domů starších než 20 let.
Na fasádu prováděnou současně se zateplením fasády je možno požádat
o příspěvek ve výši 150 Kč. Vlastníci mohou podat žádost na formuláři
v termínu od 14. dubna do 16. května 2014. Po kontrole uvedené výměry
fasády a následném schválení příspěvku je možno přistoupit k vlastní realizaci. Městys uhradí příspěvek teprve po vlastním provedení na základě
předložených účetních dokladů. Stanovená výše příspěvku je maximální
a podíl nákladů hrazených z vlastních prostředků žadatele musí tvořit minimálně 50% z celkové prokázané ceny.

Dále mohou požádat vlastníci RD o příspěvek ve výši 300 Kč na 1 m2
na vybudování vjezdu k svým RD na pozemku městyse. Připouští se jeho
maximální šíře do 4 m. Poskytnout příspěvek je možné až po překontrolování uváděné výměry, schválení, fyzickém provedení dlažby vjezdu
a na základě předložených dokladů prokazujících úhradu práce. Stanovená
výše příspěvku je opět maximální a podíl nákladů hrazených z vlastních
prostředků žadatele musí tvořit minimálně 50% z celkové prokázané ceny.
Příspěvky se poskytují pouze jedenkrát ročně.
Jiří Doubrava, starosta městyse Nezamyslice
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Noc kostelů 23. května 2014
Program Noci kostelů nyní připravuje již více než 1000 kostelů a modliteben na území celé České republiky.
Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před deseti lety právě ve Vídni, kde také v roce 2005 proběhla první Noc kostelů – „Lange Nacht der
Kirchen“. V roce 2009 překročila Noc kostelů hranice a otevřely se také
kostely a modlitebny na několika místech v České republice. V roce 2010
se Noc kostelů konala již v celé České republice, v roce 2011 poprvé na
Slovensku a o rok později také v Estonsku.
V loňském roce se do Noci kostelů v České republice zapojilo více než
1300 kostelů, ve kterých připravili pořadatelé pro návštěvníky na 8 000
programů. O mimořádném zájmu veřejnosti o program Noci kostelů
svědčí i více než 450 000 návštěvnických vstupů zaznamenaných během
večera a noci.
Také letos budou moci návštěvníci ve stovkách otevřených kostelů poznávat a obdivovat duchovní a umělecké skvosty křesťanství, které nejsou
pouze výrazem minulosti, ale i živé přítomnosti. O tom svědčí i bohatý
kulturně-duchovní program, v němž opět nebudou chybět koncerty, komentované prohlídky, workshopy nebo divadelní představení, možnost
nahlédnout do kostelních sakristií či klášterních zahrad, zkusit si zahrát
na varhany, vystoupat na věže či sestoupit do starobylých krypt, prožít
liturgii, nebo jen v tichém zastavení vnímat to, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů.

Program Noci kostelů
18:00
18:45-20:00
18:45-20:00
20:00
21:00
22:00
23:00-24:00
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Kostel sv. Václava, Nezamyslice
Mše sv.
Program pro děti - pojďte poznat náš kostel formou hry.
Tvořivá dílna
Vystoupení dětí
K čemu ten kostel je?
Varhanní půlhodinka
Ztišení se před Bohem – adorace v režii mladých

Výstup na věž aneb Nezamyslice z výšky s krátkou historií kostela výstup probíhá celou noc v pravidelných intervalech od 19:00. Zájemci se
sejdou u vstupu na věž. Po celou dobu možnost prohlídky prostor kostela,
ztišení se či modlitby.
Všichni jste srdečně zváni!
Další informace naleznete na www.nockostelu.cz
Alice a Jan Košárkovi

Fotbalová přípravka začala jarní sezónu
prvním místem
Začátek dubna byl pro malé fotbalisty z Nezamyslic velmi úspěšný.
Turnaj mladších přípravek, který se konal v Němčicích nad Hanou, se stal
pro některé chlapce prvním opravdovým životním úspěchem. Za zády
nechali všechna mužstva a po zásluze se postavili na ten nejvyšší stupínek
vítězů. Z poháru nad hlavami fotbalistů z Nezamyslic se odrážel neza17

pomenutelný zážitek a to nejen díky kvalitní přípravě, ale zejména díky
ctižádosti tohoto mužstva. Naši nejmenší fotbalisté mají za sebou již několik turnajů, kde se museli uspokojit s druhým či třetím místem. Tímto
prvním místem v turnaji si doplnili úspěšnou sérii výher.
Od loňského roku se o své první úspěchy snaží i starší přípravka. V
této věkové kategorii doplněná o chlapce z okolních vesnic se tvoří parta,
kterou staví do popředí fotbalového umění zatím jen srdce.
Nelze nepřipomenout naše nejmenší děti v předškolním věku. Také
oni se ve svých začátcích urputně snaží své prvenství získat formou
motivačních her, které jsou součástí přípravy do výše uvedených kategorií.
Nezbývá než dětem poděkovat za příkladnou reprezentaci Nezamyslic
a popřát jim do dalších let mnoho příjemných zážitků prostřednictvím
fotbalového míče.
Tomáš Navrátil

Starší Přípravka – nahoře zleva …. Radek Otáhal, Drahomír Žondra,
Tomáš Navrátil, Matias Špičák, Adam Otáhal, David Vlk, Jakub Jarůšek,
Michal Matoušek, Tomáš Majchrák, Lukáš Navrátil, Matyáš Petržel, David Žondra. Na fotce nepřítomni ( Šimon Pavelka, Jan Soki )
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Mladší přípravka - nahoře zleva....Drahomír Navrátil, Petr Moravec, Ondřej Matušinec, Petr Horák, Aleš Navrátil, Tomáš Pleva, Tomáš Pečinka,
Pavel Zdražil, Hynek Přecechtěl, Jakub Král, Jiří Malík, Matěj Matušinec.
Rozpis JARO 2014
Ž

So 19.4.

10:00

Haná Nezamyslice

- Sokol Bedihošť

D

So 19.4.

13:30

Haná Nezamyslice

- TJ Smržice

B

Ne 20.4. 10:00

Haná Nezamyslice

- Sokol Mostkovice „B“

A

So 19.4.

16:00

Haná Nezamyslice

- Sokol Plumlov

Ž

Čt 1.5.

14:30

Haná Nezamyslice

- Sokol Brodek u PV

B

Čt 1.5.

16:30

Haná Nezamyslice

- Sokol Pivín „B“

Ž

So 3.5.

10:00

Haná Nezamyslice

- Haná Prostějov

D

So 3.5.

14:00

Haná Nezamyslice

- Sokol Pivín

A

So 3.5.

16:30

Haná Nezamyslice

- Sokol Vrchoslavice

B

Ne 11.5. 10:00

Haná Nezamyslice

- FC Dobromilice

Př Ne 18.5. 9:00
10:00

mladší přípravka domácí turnaj

Ž

So 17.5.

B

Ne 25.5. 10:00

Haná Nezamyslice

- FK Skalka 2011

A

So 24.5.

Haná Nezamyslice

- Sokol Radslavice

16:30

Haná Nezamyslice

- FC Hvozd

Př So 7.6.

9:00

B

Ne 8.6.

10:00

starší přípravka domácí turnaj
Haná Nezamyslice

- FC Kralice n.H. „B“

A

So 7.6.

16:30

Haná Nezamyslice

- SK Lipová
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Co napsat o jaru, básničku krátkou?
To nemůže nikdo chtít - umělci chápou!!
Jaro je období, kdy všechno kvete,
snad jenom alergik říká si - jděte!!
Rozkvetlá příroda plná čerstvých mláďat,
dovede potěšit - nechtěj se hádat!
Maminky představí svoje maličké,
posedí, promluví v parku na lavičce.
Tátové, dědové, babičky taky,
v zahrádkách procvičí zádové svaly.
Zaset a zasadit je prostě třeba,
JARO zas přišlo k nám, a to je věda.
Bohuslava Novotná

Upozorňujeme na možnost využití inzerování v časopisu Hvězdička.
Celostránková inzerce (A5) za 500,- Kč.
1/2 strana za 250,- Kč.
Grafická úprava inzerátu je na objednateli.
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