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Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
Ani jsme se nenadáli a pomalu nám končí první čtvrtletí. Přehoupli
jsme se do jara, aniž bychom zaznamenali nějakou zimu. Mráz nepřišel
a sníh jsme také vyhlíželi zbytečně. Když už se objevil – jen na pár chvilek.
A jsou zde Velikonoce. Doufejme tedy, že svátky jara přinesou odpovídající počasí. Co přináší ale určitě, je první letošní číslo Hvězdičky. To
je příležitost sdělit Vám nové informace o činnosti Rady a Zastupitelstva
městyse i úřadu – o tom, co se událo a co se chystá.
V prvních měsících roku jsme se jako každoročně zabývali zejména inventarizací majetku, hodnocením hospodaření městyse za rok 2015 a přípravou akcí pro rok letošní. Dovolte mi ale, abych se pár slovy vrátil na
konec loňského roku. V posledních dnech roku 2015 jsme byli svědky tradičního vánočního vytrubování a živého betlému. Na Silvestra jsme obdivovali již druhé veřejné otužování těch nejodvážnějších v ledové Hané.
Po Novém roce proběhla Tříkrálová sbírka. A musíme se opět pochválit
- občané Nezamyslic vybrali částku 31.822,- Kč, což bylo 4. místo v rámci
děkanátu Prostějov. Víc vybrali jen v Prostějově, Kostelci a Olšanech.
Jedním z hlavních témat prvních měsíců letošního roku byly stromy.
Podali jsme žádost o možnost „vyčistit“ stromy kolem Hané ve směru od
mostu ke splavu. Je zde pár stromů, které jsou ve špatném stavu a mohly by zablokovat tok Hané a způsobit tak velké nepříjemnosti. Některé
stromy z koryta již hasiči museli složitě vyprošťovat. Bohužel, vzhledem
k tomu, že se jedná o krajinný prvek řeky Haná, nepodařilo se tak Povodí
Moravy a odboru životního prostředí města Prostějov toto povolení papírově zrealizovat. Proto se realizace bude muset odložit až na další rok.
Dále jsme řešili přestárlé a nebezpečné stromy v parku u nádraží,
v prostoru hřbitova, v parku v Těšicích a hlavně u kapličky. O tom ale
více v samostatném článku. Chci vás jen ujistit, že všechny stromy budou
nahrazeny mladou, novou výsadbou.
Co nás ale trápí, je v této chvíli volný a prázdný prostor lékárny. Mgr.
Stěničková ukončila činnost ke konci února. Oslovili jsme lékaře a lékárníky v okolí. Oslovili jsme i přímo Lékárnickou komoru ČR – ale zatím
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marně. Objevili se sice dva zájemci, ale zatím nic. Jeden se už neozval,
druhý se ještě snaží najít nějaké řešení, ale také zatím marně. Tak doufám,
že se nám v dohledné době podaří lékárnu obsadit.
Dokončili jsme osvětlení cyklostezky do Těšic. Věřím, že to ocení nejen obyvatelé Těšic, ale také všichni, kteří chodí tímto směrem na podvečerní vycházky. Při té příležitosti jsme také doplnili tři stožáry se světly do
stávající sítě veřejného osvětlení. Jeden u nové hasičárny, další dva v tzv.
„Ráji“. Ty ocení zejména návštěvníci veterinární ambulance.
Hasiči pro všechny připravili výborné vepřové hody v rámci Ostatků.
Využili k tomu poprvé novou hasičárnu a myslím, že se akce povedla. Každý, kdo přišel, si to vyloženě „vychutnal“. Patří jim velký dík, protože přípravě věnovali spoustu času, většinou na úkor své dovolené. Dík patří i všem,
kteří připravili plesovou sezónu nebo poslední, jubilejní 70. Sešlost.
A co chystáme? Je toho na letošek docela dost. Začínáme připravovat sraz rodáků u příležitosti 740 let od první zmínky o Nezamyslicích.
Chystáme teď na jaře dva zájezdy do Národního divadla v Brně – více
se dozvíte také uprostřed Hvězdičky. Další výlety a kulturní akce budou
určitě následovat.
Co se týká investic, připravujeme také několik akcí. Na jaře by se měla
realizovat rekonstrukce parkoviště u hřbitova včetně chodníku ke hřbitovu nebo výstavba víceúčelového hřiště s umělým povrchem. To vznikne
na dnešním mlatovém, málo využívaném hřišti. Podařilo se nám na něj
sehnat dotaci z Nadace ČEZ na oranžová hřiště. Podali jsme také žádost
o dotaci z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje na další rekonstrukce chodníků a o dotaci na vybavení hasičů. Zde připravujeme také
díky dotaci přímo z Ministerstva vnitra ČR nákup nové hasičské cisterny.
Možná se někomu bude zdát tato investice jako zbytečná, ale věřte mi, že
jsou hasiči, a hlavně funkční hasiči, potřeba. O oprávněnosti této investice
se můžete přesvědčit z dopisu Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, který je přiložen uvnitř této Hvězdičky.
Pro občany jsme také vyhlásili již tradiční Programovou dotaci na
opravu fasád a vybudování nových vjezdů. Žádosti je možno podávat do
konce dubna. Koupí statku za kostelem jsme získali nové prostory. Plánujeme tam přestěhovat některou naši techniku (např. pohřební vozidla)
a uvolnit tak prostory současné „rakvárny“ nebo staré hasičárny. Tyto pro3

story můžeme dále pronajmou. Např. do hasičárny plánujeme přestěhovat
spolek holubářů. Do budoucna chceme požádat i o dotaci na komunitní
bydlení pro seniory, které by mohlo vzniknout právě v uvedeném statku.
Chystáme také projekt a přípravné práce pro nový obytný soubor Končiny. Za současnými Trávníky by tak již na podzim mohlo vzniknout dalších 17 nových parcel pro novostavby rodinných domů. Pravděpodobně
jsem na některé připravované akce zapomněl, ale nevadí, budeme Vás
později informovat v dalších číslech Hvězdičky.
Na závěr mi dovolte, abych všem popřál krásné svátky jara – nadcházející Velikonoce. Stejně tak i krásné a pohodové celé jaro a nejlépe i celý
letošní rok.
Ing. Vlastimil Michlíček, starosta
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Usnesení č. 10/2016
ze zasedání Zastupitelstva městyse Nezamyslice
konaného dne 15. 3. 2016 od 18:00 hod.
v budově SRC Nezamyslice
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE NEZAMYSLICE
I. SCHVALUJE:
1. Složení a volbu návrhové komise, volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Rozpočtové opatření č. 1/2016, které se mění na straně příjmů
o 1.234.802,- Kč a na straně výdajů o 1.392.735,- Kč. Financování bude
157.933,- Kč
4. Vyhlášení Programové dotace na podporu oprav fasád a vybudování nových vjezdů – příjem žádostí do 30.4.2016
5. Vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. 921/1 v k.ú. Nezamyslice nad
Hanou za cenu minimálně Kč 74.000,-6. Koupi pozemku p.č. 79/2 v k.ú. Nezamyslice nad Hanou za cenu Kč 50.tis.
Koupě uvedené nemovitosti je ve veřejném zájmu městyse, díky níž získá
městys přímý vliv na stav nemovitosti. Cena odpovídá ceně obvyklé.
7. Koupi nemovitosti a pozemku p.č. st. 31/1 v k.ú. Nezamyslice nad Hanou
za cenu Kč 2.500.000,-- a znění kupní smlouvy
8. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 25.000,- pro
DDM Orion Němčice nad Hanou, která je přílohou tohoto usnesení
9. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 100.000,-Kč pro Tělovýchovnou jednotu Haná Nezamyslice, z.s. , která je přílohou
tohoto usnesení
10. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 60.000,--Kč
pro SK SC PRIMA Nezamyslice, která je přílohou tohoto usnesení
11. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 10.000,-KČ pro Petra Matušince, která je přílohou tohoto usnesení
12. Účast v dražbě nemovitosti č.p. 154 v k.ú. Nezamyslice nad Hanou
13. Smlouvu o právu provést stavbu s firmou Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., Krapkova 1635/26, Prostějov – nová vodovodní přípojka k ČOV
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14.
15.
16.

17.
18.

19.

20.
21.

na pozemku parc.č. 964/1 ostatní plocha a pozemku parc.č. 962 ostatní
plocha to vše v k.ú. Nezamyslice nad Hanou, za předpokladu, že není jiné
vhodnější řešení napojení na hlavní řád
Přistoupení obce Želeč do Mikroregionu Němčicko
Dodatek č. 1 k zakladatelské smlouvě Sdružení obcí Mikroregionu Němčicko ze dne 18. 12. 2001
Přílohu č. 1 ke stanovám Svazku obcí Mikroregion Němčicko ze dne 26.
srpna 1999, ve znění změny ze dne 18. prosince 2001 a ve znění dodatku
č. 1 ze dne 26. 6. 2014
Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku s názvem „Městys Nezamyslice-cisternová automobilová stříkačka“ včetně návrhu kupní smlouvy
Složení komise pro vyhodnocení nabídek od uchazečů ve veřejné zakázce „Městys Nezamyslice-cisternová automobilová stříkačka“ ve složení:
Jiří Šimik, Kamil Málek, Vladimír Ošťádal, Jiří Hepnar a jeden zástupce
HZS OL kraje a náhradníci Drahomír Crhan, Libor Košař, Petr Jordán,
Pavel Pina a jeden zástupce HZS OL kraje
Oslovení těchto firem pro uvedenou veřejnou zakázku:
1. KOBIT - THZ s.r.o., Tovární 123, 538 21 Slatiňany, IČ: 15053920
2. FIREFIGHTING TECHNOLOGY INT. s.r.o. , Krameriova 127, 339
01, Klatovy, IČ: 26384779
3. Ziegler Hasičská Technika s.r.o.,Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno, , IČ:
27722309
4. THT Polička, s.r.o., Starohradská 316, 572 01 Polička, , IČ: 46508147
5. WISS CZECH, s.r.o., 763 63 Halenkovice 10, IČ: 29305934
Vyhlášení záměru pronajmout nebytový prostor v Nákupním středisku
č.p. 35 o rozloze 29,7 m2 za cenu 550,- Kč/m2/rok + energie
Zapůjčení 33 ks stolů z majetku SRC AGD Tištín

II. UKLÁDÁ STAROSTOVI:
1. Vyhlášení záměru dle bodu I./5. I./20.
2. Vyhlášení výběrového řízení dle bodu I./17.- 19
3. Prověřit termín pořádání přehlídky mažoretek v souvislosti s plánovaným sjezdem rodáků na období Svatováclavských slavností
4. Prověřit statické, prostorové a stavební řešení tříd v půdním prostoru
školy
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5. Spojit se s firmou Kovársko a.s. a zjistit možnost odkoupení pozemku p.č.
3446 (u hospody Pindula)
III. BERE NA VĚDOMÍ:
1. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse pracovníky OL
kraje
Ing. Vlastimil Michlíček, starosta

Dagmar Pavlíková, místostarosta

Masarykova ZŠ a MŠ Nezamyslice vítá jaro
„Jaro, jaro, jaro už je tu! Sníh se mění na sněženky, slunce sype z peněženky, na zem tisíc zlatých dukátů…“. Tak tuhle písničku si s prvňáčky
poctivě zpíváme od začátku března. Snažíme se zpívat hodně hlasitě, aby
nás konečně jaro vyslyšelo a přišlo mezi nás. Celá škola se barví do jarních
tónů, z oken zmizely vločky a nahradily je květiny, sněhuláky na nástěnkách
tříd a na chodbách školy nahradila zvířátka, sluníčka a jiná jarní dekorace. Zkrátka všichni vyrábíme ze všech sil. Zatím se ještě pořád paní Zima
nechce vzdát své vlády, ale my věříme, že už brzy nám teplé jarní sluníčko
zasvítí do tváří.
Avšak nejen bohatou jarní kreativitou se naše škola může v tomto předjarním období pochlubit. Od začátku školního roku 2015/2016 se žáci pilně
připravovali pod vedením zkušených pedagogů na různé soutěže a olympiády a nemalé úspěchy se záhy dostavily. O zhodnocení úspěchů žáků a pedagogů naší školy jsem poprosila pana ředitele Mgr. Petra Jordána. „ Žáci
naší školy se pravidelně účastní mnoha soutěží a olympiád a mohu s velkým
potěšením konstatovat, že velice úspěšně. Rád bych zde uvedl alespoň některé z nich. Skvělého výsledku, a to vítězství v okresních kolech, dosáhla
hned tři družstva našich osmáků a deváťáků. V soutěži „Finanční gramotnost“ to bylo družstvo ve složení Aneta Crhanová, Tadeáš Vymazal a Aneta
Šiklingová, v soutěži o zdravém životním stylu „Sapere – vědět jak žít“ to
byli žáci Samuel Hučín, Kristýna Křupková a Nikola Kuchařová a v soutěži
zabývající se bezpečnostní problematikou „Tuta via vitae“ nás úspěšně re7

prezentovali Jolana Moravcová, Valerie Barošová a Adéla Špalková. Všechna
tři družstva postupují do krajských kol a nám nezbývá, než všem držet palce. Tradiční úspěch zaznamenal školní časopis Písařík, který se stal druhým
nejlepším tištěným časopisem v republice a prvním nejlepším webovým
časopisem v republice. A aby to bylo pěkně zkompletováno, třetího místa
dosáhl časopis v doplňující kategorii „Titulka“. Pro redakci je toto ocenění
obrovským úspěchem a velkou motivací i do dalších ročníků. Velké díky
a uznání patří šéfredaktorce časopisu paní učitelce Mgr. Jarmile Krupičkové. Skvělého vítězství v okresním kole dějepisné olympiády dosáhla Aneta
Crhanová, žákyně třídy 9. A , která tak zúročila nejen své výborné znalosti
z oblasti historie, ale také pečlivou přípravu na soutěž. V tomto okresním
kole dějepisné olympiády nás dále reprezentovali Samuel Hučín a Břetislav Prokop, kteří se mezi silnou konkurencí také neztratili. Všestrannost
znalostí Anety Crhanové potvrzuje také vítězství ve školním kole fyzikální
olympiády a skvělá reprezentace školy v okresním kole zeměpisné olympiády, které se Aneta zúčastnila společně s taktéž velice úspěšným Michalem
Horákem. Proběhla také již tradiční pěvecká soutěž ve zpěvu hanáckých
písní s názvem „O hanáckyho kohóta“ organizovaná paní učitelkou Mgr.
Ivetou Dragonovou. Celkem se zúčastnilo 35 dětí od první do osmé třídy.
1. místo obsadily Anna Přibylová z 1. A, Anna Přecechtělová ze 4. A a Hana
Burgetová ze 7. A. 2. místo zaujala Andrea Nosková z 1. B, Hynek Přecechtěl
ze 2. B, Tomáš Pleva z 5. A, Pavel Burget z 5. B a Samuel Hučín z 8. B. Na
3. příčce se umístili žáci Nikola Vrtalová a František Oulehla ze 3. B, Natálie
Störová z 5. A, Daniela Jančeková z 5. B a Jan Pavelka ze 7. B. Třída 3. A se
zapojila do soutěže: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA, ZDRAVÁ STRAVA JE
VŽDY PRIMA. Záměrem bylo vhodně zpracovat téma a dostat se na stránky kalendáře HAPPYSNACK 2016. Z nakreslených obrázků bylo vybráno
pět a dobrou zprávou je, že se umístily hned čtyři výkresy. Jejich autory
byli: Aleš Navrátil, Barbora Jančeková, Sára Koňaková a Sofie Barošová. V
celkovém počtu 32 škol, které se do soutěže zapojily, je to jistě velký úspěch.
Nezahálíme ani co se sportovních aktivit týče, a proto je na úterý 29. března
přichystán pro naše žáky školní turnaj ve stolním tenise. Úspěchů máme
mnoho, ukrývá se za nimi výborná práce pedagogů a svědomitá příprava
našich žáků. Všem patří za skvělou reprezentaci školy velké díky!“
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V lednu letošního roku proběhl zápis nastávajících prvňáčků. Celkem
se jich dostavilo 48. Děti byly moc šikovné, nebály se a předvedly učitelům
prvního stupně, že si mohou bez obav říkat předškoláci. A my už se na naše
nové žáky moc a moc těšíme.
V lednu také proběhl lyžařský výcvikový kurz, který se konal v Hynčicích
pod Sušinou v lyžařském areálu Kraličák. Účastnili se ho především žáci
sedmých ročníků, doplnili je osmáci a deváťáci. Sněhové podmínky byly
v rámci možností dobré, počasí taktéž, instruktoři skvěle připraveni a žáci
poslušní. Ubytování skvělé, stravování jako od maminky a bazén úžasný.
Na konci týdne lyžovali úplně všichni a tím byla mise „LYŽÁK 2016“ beze
zbytku splněna. Velké poděkování patří panu Petru Moravcovi, který nám
odvezl lyže a kufry až na hotel. Nám nezbývá než těšit se na příští lyžařský
výcvikový kurz. Sportu Zdar!
V rámci výuky anglického jazyka bylo do školy v únoru letošního roku
pořízeno kolem čtyřiceti nových knih, které si žáci mohou nejen přečíst, ale
navíc mohou obohatit a rozšířit svou znalost angličtiny. Na bližší informace
jsem se zeptala paní učitelky Mgr. Alice Košárkové: „Všechny knihy jsou
psány v anglickém jazyce a patří do série Oxford Bookworms Library, která
nabízí jak moderní, tak klasickou literaturu adaptovanou tak, aby jí porozuměli studenti různé jazykové úrovně. Žáci naší školy mohou vybírat z úrovní 1-4 a nabídka titulů je opravdu pestrá. Od klasických děl, jako jsou např.
9

Jáma a kyvadlo, Obraz Doriana Graye či Dobrodružství Toma Sawyera až
po příběhy, které mají potenciál zaujmout dnešní teenagery. Každá kniha je
navíc doplněná o úvod, krátkou informaci o autorovi a aktivity, které mohou pomoci porozumění textu. Nové knihy se jistě stanou vhodným doplňkem pro výuku angličtiny a praktickou motivací pro žáky.“
Nesčetné aktivity nabízí dětem již tradičně školní družina. Akce pořádané jednotlivými odděleními spojuje kreativita, soutěžení, pohyb, představivost, schopnost empatie a rozvoj komunikace. Z těch nedávných jsou
to například reje masek a karnevaly, Talentmánie, Prostřeno nebo Týden
s Harry Potterem.
Jaro je skutečně za dveřmi a dřív nebo později se určitě ukáže v celé své
kráse tak, jak každý rok. A nám nezbývá nic jiného, než trpělivě čekat. Čas
čekání si můžeme zpříjemnit různorodými aktivitami, například sportem,
procházkami, zpěvem či jarním úklidem. A když začneme s úklidem sami
v sobě, nějakou tu čmouhu na okně přejdeme s nadhledem a úsměvem. A
s úsměvem jde přece všechno líp 
Jménem vedení, zaměstnanců i žáků Masarykovy ZŠ a MŠ v Nezamyslicích přeji všem čtenářům Hvězdičky jarní dny plné slunce a úsměvů.
Dáša Halašová

Sbor dobrovolných hasičů Nezamyslice
Hned začátek roku byl pro nás poměrně hektický. Nový rok jsme zahájili
účastí na tradičním fotbalovém klání sborů 17. okrsku. Na tomto turnaji
vybojovaly ženy 2. místo a muži se umístili na 3. místě. Na této akci jsme
také zajišťovali občerstvení pro diváky a okolní sbory. Druhou akcí byl hasičský ples, který se konal 21. ledna. Je na místě poděkovat všem sponzorům
a návštěvníkům, kteří nás přišli podpořit. Časově a organizačně nejnáročnější je pro nás pořádání Ostatků, které se letos konaly 6. února. Kromě
průvodu masek, který obešel starou zástavbu obce, jsme pro obyvatele připravili vepřové hody na nové hasičské zbrojnici. Myslím, že Ostatky se velmi vydařily. Kromě toho, že se nám podařilo přibližně za hodinu vyprodat
všechny výrobky, jsme také rádi, že si spousta občanů našla cestu na zbrojnici a strávila s námi odpoledne u dobrého jídla a pití. V nejbližší době také
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plánujeme uspořádat sběr starého železa (termín bude včas upřesněn).
Od září se na hasičárně pravidelně v pátek schází také mladí hasiči. Učí
se poznávat vybavení a jeho značení, použití hasicích přístrojů, zdravovědu
a uzlovat. Jakmile to dovolí počasí, začneme venku trénovat požární útok.
V rámci kroužku jsme se také byli podívat na HZS v Kojetíně, kde si děti
mohly prohlédnout vybavení profesionální stanice. Na konci března se děti
zúčastní prvních závodů v Čelčicích, kde budou moci předvést, jak dobře
umí uzlovat.
Činnost zásahové jednotky v posledních měsících zahrnovala především účast na různých školeních. Kromě školení, která probíhají každou
neděli na hasičské zbrojnici, jsme se zúčastnili například školení velitelů
a zdravovědy v Prostějově. Obě naše vozidla nedávno úspěšně absolvovala
technickou kontrolu. Naše jednotka také kácela na žádost občanů stromy.
V současné době také probíhá výběrové řízení na dodavatele nové cisterny
pro zásahovou jednotku, na kterou nám byla přidělena dotace.
Jana Bartošková
jednatelka sboru
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Ostatky 2016
I když to v poslední době tak nevypadá, jaro už je za dveřmi, či už jimi
vchází. Kočičky jsou skoro po odkvětu, sněženky, bledule kvetou, už i narcisky jsou vidět na záhonech. Přesto se vrátím k masopustu. A to proto, že
bych ráda pochválila naše hasiče. Nejen za to, že udržují tradici chození
s medvědem, ale i za ty zabíjačkové dobroty, které pro nás přichystali. Doba,
kdy se na vesnici v zimním období pořádala zabíjačka skoro v každém stavení, je asi nenávratně pryč. A tak spousta občanů využila možnosti si zabíjačkové dobroty přijít koupit k nové hasičské zbrojnici. Byly výborné!!!
Tak snad bylo založeno na další tradici, která se určitě osvědčí. Moc vám to
přeji. A nám všem také přeji klidné a slunečné Velikonoce.
DS
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Knihovna
Vážení spoluobčané,
dovolte nám, abychom Vás pozvali do naší knihovny, kde mimo knih najdete i připojení k internetu. Otevřeno je každé pondělí od 13.00 do 18.00
hod. Přijďte, těšíme se na Vás. V průběhu dubna proběhne výprodej vyřazených knih, sledujte webové stránky městyse. Naopak, pokud by vám doma
přebývaly knihy novějšího vydání a chtěli byste, aby ještě někomu udělaly radost, budeme rádi, když je naší knihovně věnujete. Níže přinášíme seznam
nových knih pořízených v roce 2015. V tom letošním se zaměříme na pořízení nových knih pro děti a mládež.
Vorrethová Jaroslava
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Naučná:
Davies Nicola
Dvořáček Petr
Matthews Rupert
Semotanová Eva
Outrata Bohumil
UngarováAlycea
Allaby Michael
Brož Ivan
Ottovo nakladatelství

Vše, co byste měli vědět o zvířatech
Dějiny naší země pro děti i dospělé
Obrazová encyklopedie zvířata
Ottův historický atlas Česko
Nezamyslice a místní část Těšice
Pilates- praktický průvodce
Ottova obrazová encyklopedie Země
Osobnosti historie světa
Zeměpis světa, Obrazový atlas světa, Svět do kapsy,
Osobnosti Česko, Encyklopedie - Česká republika,
Atlas literatury

Sešlost z pohledu zakladatele
Ani ve snu by mě nenapadlo, když jsem před dvaceti roky roznášel po
domech svým spolužákům a starším občanům pozvánky ke společnému posezení, že po dvaceti letech budu sledovat připravený program k jubilejní sedmdesáté „Sešlosti“. Naštěstí nevyšly předpovědi několika „sýčkům“ o tom,
že tento nápad má naději na jepičí život. Opak se stal pravdou. Nestalo se ani
jednou, že by v sálku klubu smutněla prázdná křesílka. Naopak často bylo třeba narychlo ze zákulisí přinášet další.
Začátky byly skromné. Lidé se po hodinovém poslechu, či
společném zpívání
známých lidových
písní rozcházeli do
svých domovů. O
dobrou náladu se
postarala
desítka
kluků s heligonkami a bubny. Kvalitu,
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žánry, ba i prostředí bylo třeba měnit, aby zájem neklesal, ale narůstal také
u mladší generace. To však už bylo nad síly jednoho člověka. Nejlepším fandou, rádcem i oporou byl náš bývalý pan starosta Jirka a dvě aktivní, neúnavné a obětavé mladé ženy, Bohunka a Dáša. Jejich zásluhou se desítky našich
seniorů setkaly s uměním herců přerovského „Dostavníku“, opavské „Operety“, prostějovského“Hanáckého divadla“ i ochotníků z Morkovic a Kojetína.
Nespokojili jsme se jen s amatérskou hrou na harmoniky, nýbrž odvážili jsme
se pokusu pozvat naše seniory do kouzelného prostředí naší svatební síně na
houslový koncert dívčího kvarteta studentek konzervatoře z Kroměříže a nadějného cembalisty s jeho učitelkou. Zvláštní událostí byl i varhanní koncert
na nové varhany v našem farním kostele. S radostí jsem si s houslemi pana
učitele Dostála a akordeonem pana ředitele hudební školy Gazdaga zazpíval
několik známých písní a spokojeně se vracel do svého Domova u rybníku
s vědomím, že nápad s kulturními akcemi pro seniory byl dobrý, osvědčil se
a díky ochotným lidem žije dosud a je naděje, že ještě bude žít dál.
-OTA-

Sešlost očima účastníka
Patřím mezi ty dříve narozené, a tak jsem se už několikrát zúčastnila naší
Sešlosti. Tentokrát jubilejní - sedmdesáté. A to už je pořádně vysoké číslo,
které si zaslouží uznání.
„Sešlosti“ zavedl pan Outrata a této jubilejní se také zúčastnil. Metu po
něm převzaly paní Pavlíková a paní Novotná a nutno říct, že si vedou velmi zdatně. Vždy mají nachystané vše do puntíku, od programu počínaje, až
po občerstvení konče. Tentokrát nechyběly ani vdolečky a jarní květiny pro
všechny přítomné. Do Sešlostí zapojují celé své rodiny a my všichni jsme
na této akci doslova obletováni pozorností. Velmi příjemná byla hudební
produkce, své nástroje bravurně ovládající pan Gazdag na harmoniku a pan
Dostál na housle. Zahráli spoustu písniček a my jsme si je všechny s chutí zazpívali. S poděkováním organizátorům a dobrou náladou jsme se rozcházeli
do svých domovů.
Za všechny ještě jednou děkuje DS
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Kácení
Vážení spoluobčané,
jistě si mnozí z vás všimli, že se kácí topoly u kaple P. Marie mezi Nezamyslicemi a Těšicemi. Jde o kácení 48 ks přestárlých topolů. Dle odborného posouzení zdravotního stavu stromů zahradní architektkou ing. Lenkou
Janošíkovou je nejvyšší čas uvedené stromy nahradit novými. Stromy jsou
přerostlé, jejich větve se lámou a ohrožují všechny, kteří se pohybují v jejich
okolí. Dle publikace Bohumila Outraty „Nezamyslice a místní část Těšice“
z roku 2006, byly tyto topoly vysázeny myslivci v roce 1951. Je jim tedy již
65 roků, nejvhodnější doba na kácení je kolem třicátého roku. V současné
době tedy probíhá kácení firmou Jiří Svačina, která stromy na vlastní náklady pokácí, za dřevo zaplatí a prostranství uklidí.
Po odfrézování pařezů máme v plánu topoly nahradit novou výsadbou
v podobě 24 ks lip, které budou vysázeny dvěma řadami s dostatečným odstupem na stejném místě
– a to ještě v letošním roce.
Máte-li zájem podílet se na
obnově stromořadí u kaple, sledujte web obce a plakátovací plochy.
Ze stejného důvodu
probíhá kácení 8 topolů
v parku v Těšicích a 5 lip
u kostela. I u kostela bude
provedena náhradní výsadba, stejně tak, jako byla
provedena ještě před vykácením 5 nebezpečných
stromů v parku u nádraží ČD, kde bylo s pomocí
ochotných občanů vysazeno 10 nových stromů.
Víme, že se může zdát,
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že jsme to s tím kácením trošku přehnali. Věřte ale, že ani nám se o tom
lehce nerozhodovalo. Celé zastupitelstvo se několikrát sešlo, než padlo
konečné rozhodnutí. Důležitá je však bezpečnost všech obyvatel městyse
i návštěvníků. A pokácené stromy budou nahrazeny novou výsadbou. Na
přiložených fotografiích můžete sami posoudit stav kácených stromů.
S přáním hezkého jara
Pavlíková, Michlíček

Domov „Na Zámku“, příspěvková organizace
V uplynulém období jsme zprostředkovali našim uživatelů možnosti využití kulturních a sportovních akcí, jimiž byl například Tříkrálový koncert,
duchovní odpoledne s římskokatolickým knězem, beseda na téma „Velikonoce“. Sportovci reprezentovali naše zařízení na 16. ročníku turnaje ve stolním
tenise v Kyjově, členové „Zámecké kapely“ vystoupili na řadě společenských
akcích pořádaných v Olomouckém kraji.
Důležitá je pro nás týmová spolupráce, která vede k naplňování námi stanovených cílů, kterých chceme prostřednictvím poskytované sociální služby
dosáhnout.
Hlavním cílem Domova „Na Zámku“, p. o. Nezamyslice je nabídka a rozsah služeb, který je přizpůsobený individuálním potřebám a požadavkům
uživatele, s důrazem na co nejvyšší míru samostatnosti a nezávislosti. Chceme uživatelům zprostředkovat možnosti využití kulturních a rekreačních akcí
v Domově i mimo něj a rozvíjet nabízené terapeutické a aktivizační činnosti,
kdy nabídka těchto činností jasně povede k rozvoji, udržení či upevnění osob17

ních, osobnostních, tělesných a zejména sociálních dovedností a schopností
uživatelů služby.
Při poskytování sociální služby respektujeme především zásadu individuálního přístupu a poskytovanou službu přizpůsobujeme potřebám a představám jednotlivých uživatelů v souvislosti s individuálním plánováním jedince.
Vytváříme prostor pro uplatňování a zachovávání individuálního přístupu ke
každému uživateli služby. Podporujeme uživatele ve vlastním rozhodování
a v přijímání zodpovědnosti za své jednání.
V následujícím období nás čeká uspořádání již 5. terapeutické konference,
které se pravidelně účastní odborná i laická veřejnost, dále se zaměřujeme na
rozvoj projektu stimulační harmonizace a zřízení rehabilitačně – terapeutického centra, jehož součástí bude nově vybudovaná místnost Snoezelen, určená pro smyslovou stimulaci a terapii uživatelů s nejtěžším postižením.
Dle úkolů zřizovatele Krajského úřadu Olomouckého kraje jsme vypracovali novou vizi pro období 2016 až 2018. Na základě kontroly na sociální
službu v měsíci říjnu 2015 jsme vypracovali dlouhodobé cíle, které umožní
našim klientům plnohodnotný život.
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Vize Domova „Na Zámku“ obsahuje cíle, které jsme si stanovili pro příští
období:
1. Podpora kvality poskytovaných sociálních služeb, na což navazuje podpora průběžného vzdělávání a prohlubování odborné kvalifikace pracovníků. Dále aktualizace a revize Standardů kvality sociálních služeb se
zaměřením na nastavení jednotné metodiky pro tvorbu individuálního
plánování.
2. Podpora rozvoje sociálních služeb se zaměřením na potřeby cílové skupiny uživatelů. Tohoto cíle chceme dosáhnout zaměřením se na rozvoj
sociální služby v oblasti samostatného bydlení (podporované bydlení).
Podporou efektivního a smysluplného začlenění uživatelů do pracovního
procesu a rozvojem funkční komunikace s uživatelem, prohloubením alternativních forem komunikace s uživatelem s narušenou komunikační
schopností.
3. Podpora rozvoje poskytovaných služeb v oblasti nabízených terapeutických a aktivizačních činností v Domově „Na Zámku“ zřízením rehabilitačně - terapeutického centra, rozvojem programu Stimulační harmonizace a nastavením efektivní nabídky terapeutických a aktivizačních činností
v návaznosti na potřeby uživatelů.
vedení Domova „Na Zámku“

Šibřinky
Tento název se vžil pro poslední zábavu plesové sezóny, která se nese v duchu nevázaného veselí podpořeného jistou dávkou anonymity, kterou poskytuje maska či převlek vytvořený či zakoupený většinou pouze a jen pro tuto
jedinou příležitost. Nejinak tomu bylo i letos 11. 3. v místním kulturním sále
SRC v Nezamyslicích.
Letošní šibřinky byly jistě vydařenou zábavou pro lidi, kteří se nebojí sami
ze sebe si udělat blázny, šašky, kašpary nebo i pomatence, hororové postavy či
zvířátka i divou zvěř nebo pohádkové a historické postavy, a dokonce i rostliny. Mezi nejnápaditější masky, které ihned upoutaly pozornost při příchodu do sálu, určitě patřily střapce hroznového vína, slovenský bača s českým
přízvukem a pěti ovečkami. Velmi povedený byl i pohádkový Shrek s Fionou
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nebo šenkýřka s chodícím sudem, který měl pípu v poloze, která naznačovala,
že v sudu se ukrývá zřejmě neznámý druh ležáku. Výborně a bez zábran se
však bavil i krotitel s cirkusovým tygrem, slonem a vlkem nebo tlupa pravěkých lidí. Nemalou pozornost na sebe však poutali i sportovci, kteří jako by
sem přišli z 80. až 90. let minulého století, kdy se velké popularitě těšil aerobic.
Oblibu a úspěch této veselice dokládá i to, že se jí zúčastnilo okolo 120 maskovaných jedinců a 80 těch, kteří neměli odvahu převléci se do kostýmu, ale
rádi se pokochali pohledem na ty, kterým to problém nedělá. Což je na místní
poměry slušná skupina zábavychtivých lidí.
Mimochodem pro ty, kteří by chtěli vědět, co slovo šibřinky znamená a jak
vzniklo, jsem si dovolil zjistit pár základních informací. Tak především slovo
šibřinky je synonymem pro slova, jako je masopust, fašank, ostatky, voračky
nebo končiny. Záleží na oblasti, ve které se právě nacházíte. Zkráceně se dá
říci, že toto slovo označuje celé období od Tří králů do Popeleční středy před
Velikonocemi. Šibřinky - v staré mluvě české (z napodobení vrabčího hlasu)
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toliko jako frašky, žerty, šašky neb kudrlinky. Poprvé jej pro označení sokolské
maškarní zábavy použil Jindřich Fügner v roce 1865. Kdo by chtěl vědět více,
musí projevit trochu aktivity a zapátrat sám!
Dobrou náladu svým výkonem podpořili i mladí a šikovní barmani, kteří
nikoho (doufám) nenechali dlouho stát o žízni a hladu před věčně plným
pultem, který skýtá i docela pevnou oporu v pozdějších hodinách pro více
unavené zúčastněné. Jediným nedostatkem byl jejich civilní vzhled.(Mohli
mít alespoň karnevalovou čepičku, když obsluhují na maškecu. No ne?!). Obsluhu kuchyně ponechám bez komentáře, protože guláš mi fakt chutnal.
K zábavě nemalou měrou přispěla i hudba interpretovaná již tradičním seskupením, které si říká DORADO. Zpočátku sice hráli pouze pro hrozny, tři
řecké bohyně a jeden civilní pár, ale s rostoucím časem a hladinou alkoholu se
parket začal zaplňovat a veselí v sále se rozjelo na plné obrátky.
Takže příští rok bychom rádi na šibřinkách uvítali i Vás … !
-MiK-
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Děti se také rády baví
Dětský maškarní bál sice neměl žádné téma, kterého by se měly maskované děti držet, ale nejvíce jsem napočítal mrazivých Els z kreslené pohádky
Ledové království. Všechny měly naštěstí rukavičky, takže nikoho nemohly
zmrazit. Pokud by se však stala nějaká podobná nehoda, jistě by pomohly
roztomilé malé víly s malinkatými křidélky na zádech a kouzelnými hůlkami nabitými jen těmi nejlepšími kouzly. Naštěstí to byly pouze dobré víly,
takže dokázaly udržet skupinku zombíků, kostlivců a Monster High v náladě hodné veselého a rozverného maškarního veselí. Ukázal se tam dokonce pěkně zelený vodník, který poškádlil námořního kapitána, a kdyby se
náhodou něco porouchalo, byl přítomen i Bořek stavitel. Umělecký zážitek
z tance se nám pokusila zprostředkovat malá baletka. Průvod masek na sál
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přivedla Šebestová. Tentokrát však s sebou neměla Macha, tak se musela
spokojit s poněkud přerostlým klaunem.
Role uvaděče a průvodce zábavnými soutěžemi se ujal sám pan starosta
se svojí dcerou a bylo na něm vidět, že v něm kus malého dítěte ještě zbyl.
Jejich slušivé klaunské oblečky ještě doplnili perfektní kreslenou maskou na
obličej, kterou jim vytvořili přítomní malíři faceartu. Svůj stánek postavili
ve vestibulu SRC a po celou dobu trvání maškarního bálu si děti mohly nechat přizdobit obličej. Jistě k velké radosti svých rodičů.
Volný prostor mezi soutěžemi vyplňoval rozvernými a veselými písničkami DJ Mrňa. Děti však nejvíce zaujala činnost, která ovšem nepotěšila
paní správcovou. Rozhazování a přenášení konfet a karnevalových spirál
snad po celém SRCéčku. Někteří rodiče však byly tak uznalí, že po skončení
candrbálu pomohli s úklidem všech prostor SRC.
Celou, myslím, že vydařenou, akci zakončila bohatá tombola, ze které si
většina dětí odnesla krásnou a mnohdy i užitečnou cenu.
-MiK-
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Tvořivé dílny v MŠ
Ve čtvrtek 10. 3. 2016 se v naší mateřské škole konaly tvořivé dílny s rodiči.
Každým dnem se k nám blíží jaro, příroda se probouzí a zanedlouho nám
nabídne celou škálu veselých barev. Právě od toho se odvíjelo téma tvořivé
dílny ve třídě nejstarších dětí –KOŤÁTEK - „Veselá jarní trička“.
Technika práce byla zcela jednoduchá. Děti si společně s rodiči vytvořily
pomocí malířské lepicí pásky na jednobarevných tričkách různé obrazce podle vlastní fantazie. Přes tuto pásku pak nanášely textilní barvy. Na závěr už
jen pásku opatrně odlepily a kouzlo bylo hotové. Krásná originální veselá trička, která ani po vyprání neztratí nic ze svého kouzla (viz foto). Sladká odměna
na závěr a domů odcházely děti i rodiče spokojení z vydařené práce.
K jaru neodmyslitelně patří velikonoční svátky. V duchu Velikonoc byla
připravena dílnička ve třídě KUŘÁTEK, kam chodí děti 4-5leté. Děti si mohly vybrat hned ze čtyř nabízených činností. U stolečků bylo připraveno vše
potřebné k výrobě papírových velikonočních dekorací-slepiček a kuřátek, dekorativní zdobení perníčků a pro chlapce i tatínky pak pletení velikonoční
pomlázky. Děti i rodiče byli velmi zruční, a tak všichni zvládli všechno. K
dobré pohodě přispěla společná ochutnávka nazdobených perníčků a lineckého cukroví.
V jiném duchu probíhalo čtvrteční odpoledne ve třídě našich nejmladších
dětí-BROUČKŮ. Ty si pozvaly své rodiče na společné hraní, aby jim ukázaly,
jak a s čím si už umí ve školce hrát. Nejdříve
byly děti z nezvyklé situace trochu zaskočeny, ale po chvíli se rychle rozmístily se svými
rodiči po celé třídě a s radostí je zasvěcovaly
do tajů své hry. Bylo hezké je při tom pozorovat a i na rodičích bylo znát, jak dobře se
cítí se svými dětmi v „jejich školičce“.
Společně strávené odpoledne rychle
uběhlo, a že se vydařilo, o tom svědčily spokojené tváře rodičů i dětí.
Už teď se těšíme na další společné setkání!
Kolektiv učitelek MŠ Nezamyslice
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Mladí motokrosaři
Zima utekla jako voda a za čtrnáct dní tu máme první závody. Zimní příprava proběhla poměrně intenzivně. Kluci pravidelně bruslili, lyžovali a plavali. Jelikož hodně povyrostli, nechyběla i lekce jógy a strečinku. Oba kluci
přesedlali na nové stroje s vyšším obsahem motoru. Síla strojů se hned projevila na prvním tréninku. Ondřej při zkoušení startu, asi při třetím pokusu,
postavil motorku do kolmé svíčky a jel chvíli po zadním kole. Poté pitbike
pustil a nechal jej nekontrolovaně jet. Byli jsme hodně překvapení, jelikož tak
kolmo motorku z nás nikdo ještě nepostavil. Matěj zase pro změnu brzdil
na poslední chvíli, protože se drží hesla „kdo brzdí, nejede“. Zamáčkl to na
poslední chvíli a ustlal si pěkným skluzem do trávy. S úsměvem na tváři jako
vždy dělal, že nic. Kluci pokřtili motorky hned prasklými plasty a zlomenou
páčkou od brzdy. Zahanbit se nenechala ani nejmladší z rodiny, Karolínka,
která již absolvovala první tréninkové jízdy bez pádu. Letos nás čeká pořádání
dvou závodů na naší trati v Tovačově a přišlo i pozvání na závod v Německu. Na letošní sezónu se všichni moc těší. Děkujeme za podporu v závodech
v loňském roce i městysi Nezamyslice.
Foto je z listopadu 2015-Pohár družstev. Složení týmu s názvem Československé strely: Ondřej a Matěj Matušincovi a Samuel Vadrna ze Slovenska
- první místo.
P. Matušinec
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Nezvládám! POMŮŽE MI NĚKDO?
Patříte mezi ty občany, kteří si často povzdechnou: NEZVLÁDNU TO!
• Jsem nemocný a nemám nikoho, kdo by mi pomohl.
• Dřív jsem si všechno udělal sám a teď už nic nedokážu.
• Už se nemůžu vykoupat, nejsem schopný se dostat do vany a z vany.
• Nevím si rady, jak to na tom úřadě vyřídit, ani jak donést nákup.
• Vůbec nevím, co mám s tím mobilem dělat, pokaždé mačkám jiné tlačítko.
• Vůbec se nenajím, po mrtvičce mě ta ruka vůbec neposlouchá.
• Nemůžu moc chodit, jsem pořád na vozíku a už mě ten život vůbec nebaví.
• Jsem pořád sám doma a připadám si úplně zbytečný.
• Nestíhám pečovat o své nemocné rodiče tak, jak bych si přála, když chodím
do práce.
• Maminka je stále zmatenější, má Alzheimerovu chorobu, bojím se, že se něco
stane, než přijdu z práce. . . .
Tak to je jen pár příkladů náročných životních situací, do kterých se lidé
dostávají a ve kterých nevidí žádné řešení. Nevědí, na koho se mohou obrátit
s prosbou o pomoc. Proto přicházíme s nabídkou našich služeb. Těch pár problémových situací v úvodu je jen zlomek toho, co s námi může být mnohem
snazší a co se může proměnit v pohodový stav.
Dovolte tedy, abychom se představili:
Jsme tzv. centrum denních služeb s oficiálním názvem: Dům sv. Josefa. Fungujeme již 12 let ve stejnojmenné budově v Kojetíně na Komenského nám. č. 49.
Někdo to zde možná zná jako bývalý klášter, kam se kdysi chodívalo do hudební
školy nebo do školky. Ale v průběhu let se budova proměnila a dolní patro bylo
přebudováno tak, aby zřízená charitní sociální služba účinně pomáhala seniorům a lidem se zdravotním postižením. Všechny prostory splňují nejpotřebnější kritérium - bezbariérovost všech prostor včetně vstupních a zahradních.
Uživatelé mají možnost trávit čas v útulné společenské místnosti nebo vytvářet zajímavá rukodělná díla v terapeutické dílně. Mohou využívat i další prostory patřičně přizpůsobené jejich potřebám a omezením: odpočinkový kout,
prostornou sprchu, tělocvičnu na protažení těla, kapli pro nalezení vnitřního
klidu, nebo třeba venkovní posezení v zahradním altánu.
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Někteří uživatelé chodí každý den, jiní zase jen některé dny, kdy nejsou
„mladí“ doma, nebo proto, že jim to takto z nějakého důvodu vyhovuje. Někteří jsou z Kojetína a dojdou sami, některé dovezou rodinní příslušníci, pro
některé přijedeme sami naším automobilem až do vzdálenosti třeba 15 km.
Uživatelé mohou využívat celou pracovní dobu (7 – 15 hod.), nebo třeba jen 2
hodiny. Je to zcela individuální podle potřeb každého.
A co že se tady vlastně dělá? K základním činnostem, jako je stravování,
hygiena, odpočinek, nákupy, pochůzky, návštěvy lékařů s doprovodem či vycházky se přidávají nejrůznější aktivizační činnosti: rukodělné práce s ohledem
na zájem, možnosti a schopnosti každého, zdravotní tělocvik k protažení svalů
a končetin, procvičování mozku formou vzpomínání, soutěží, kvízů, stolních
her apod., nácvik toho, co zrovna moc nejde, co dělá problémy (např. ovládání
mobilu a počítače), přednášky, sledování televize, poslouchání pěkné muziky,
společné pečení a následná degustace, předčítání, debaty nad knihami nebo
nad nejrůznějšími tématy, duchovní slovo, společné oslavy, vystoupení dětí
z MŠ a další a další aktivity. Velkou radost přinášejí výjezdy do okolí - na výstavy, do zámků, na poutě aj. Je toho dost a každý si zde může najít „to pravé
ořechové“.
Tyto služby jsou za úhradu podle Zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Stát poskytuje občanům, kteří se již bez pomoci druhého neobejdou, tzv.
„příspěvek na péči“. Pomoc při vyřizování tohoto finančního příspěvku patří
k záležitostem, se kterými Vám můžeme pomoci.
Mnozí uživatelé, kteří docházejí do centra denních služeb, říkají, že to stárnutí s námi přece jen není tak hrozné a že ten život stojí za to žít naplno až do
konce. Zkusíte to také?
Těší se na vás pracovnice i uživatelé Domu sv. Josefa – centra denních služeb
Kontakt:
Charita Kojetín - Dům sv. Josefa
Komenského náměstí 49,
752 01 Kojetín
Tel. 581 762 160
Mobil: 720 126 475
E-mail: cds@kojetin.charita.cz
www.kojetin.charita.cz

Kde nás najdete?
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Pozvánka do divadla
Vážení spoluobčané,
chtěli bychom Vás pozvat do divadla. Vybrali jsme pro Vás dvě představení. 24. 4. 2016 pojedeme do Mahenova divadla na komedii Rozbitý džbán od
Heinricha von Kleista. Představení začíná v 17.00 hod. v Mahenově divadle
v Brně, odjezd autobusu od obchodu v Nádražní ul. v 15.15 hod., od pomníku
padlých v 15.20 hod., z Těšic v 15.25 hod. Cena vstupenky a jízdného je Kč
250,-. Dne 24. 5. 2016 navštívíme Janáčkovo divadlo Brno, představení Prodaná nevěsta od Bedřicha Smetany. Představení začíná v 19.00 hod. Odjezd
od obchodu v Nádražní ul. v 17.15 hod., od pomníku padlých v 17.20 hod.,
z Těšic v 17.25 hod. Cena vstupenky a jízdného je Kč 300,-.
Přihlášky a vstupné s jízdným přijímá Dagmar Pavlíková, tel. 732 949 993.
Doufáme, že jste si vybrali a že prožijete příjemné odpoledne.
Za městys Pavlíková Dagmar
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Sešlost
Dne 8. března se v letošním roce neslavil pouze Den žen. Tento den jsme
měli v SRC ještě jeden důvod k oslavě. Byla to již 70. SEŠLOST. Není možné spočítat, kolik lidí za ta léta přišlo na tato setkání, kdo všechno účinkoval
a vystupoval, aby pobavil a potěšil přítomné, kdo již nikdy nepřijde a zůstane
pouze ve vzpomínkách. První sešlost se konala 24. 6. 1998, hlavním iniciátorem byl pan Mgr. Bohumil Outrata, setkání se konala většinou v dvouměsíčních intervalech, první bylo věnováno panu Aloisi Přibylovi, místnímu
básníkovi a písničkáři u příležitosti jeho nedožitých sta let.
A příliš jsme se nevzdálili od tématu ani v té jubilejní, pan Gazdag na
harmoniku a pan Martin Dostál na housle hráli na přání přítomných. Zpívali
všichni. Paní učitelka Nosková představila taneční obor ZUŠ z Němčic. Vystoupení děvčat bylo velmi procítěné a zajímavé.
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Mezi vzácné hosty patřil pan starosta, který přivítal přítomné a ženám popřál k jejich svátku. K velké radosti přítomných se dostavil i pan Outrata.
Je dobře, že chřipkové období neodradilo naše pravidelné příznivce, kteří
nás přišli podpořit, popovídat si, poslechnout si písničky. Kdo měl odvahu,
mohl podstoupit kosmetické líčení od paní Krejčí, která přijela až z Litovle.
Nešlo zapomenout ani na přítomné ženy, které si odnesly kytičku a obrázek od dětí z naší mateřské školky. Díky mladým - Klárce, Laďovi a Terezce si
mohli přítomní i zatancovat a musím přiznat, že jim to docela šlo. Naprosto
mě, jako folkloristku, dostal taneček „ Rostó , rostó „ s paní Marií Novotnou,
která s místním folklorem začínala kdysi se svým manželem. Ještě jednou děkuji za tanec.
Tak a to je tak vše, už se s Dášou moc těšíme, až otevřeme tu osmou desítku nějakou pěknou akcí, na které se sejdeme s milými lidmi, popovídáme,
zavzpomínáme a u dobrého vínka nebo kávy posedíme.
Bohuslava Novotná
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Mamince
nko
Básničku pro Tebe, maminko
chtěla bych právě psát,
že jsi mi blízká , maminkoo
dokážeš krásně hřát.
Dovedeš potěšit, pohladit,
umíš se od srdce smát,
bolístky života pochopit,
radu i pomoc mi dát.
Já bych Tě milá maminko,,
nedala za celý svět,
a když se vzdálím malinkoo
budu se vracet zpět.
Bohuslava Novotná
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