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Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
Venku se nám oteplilo, vrátili se čápi a je tady opět jaro. Doufám, stejně
asi jako většina z vás, že bude krásné a teplé. Obzvláště po letošní zimě si
trošku sluníčka všichni zasloužíme. S loňským rokem jsme se, a dá se říct už
tradičně, rozloučili řáděním našich otužilců v tentokrát zamrzlé Hané. Aby
se mohli smočit v chladné vodě, museli dokonce rozbít vrstvu ledu. Byla
to předzvěst toho, že letošní zima bude po delší době opět pravou zimou.
Pocítili jsme to zejména v lednu, kdy teploty klesly hluboko pod bod mrazu.
Mohli jsme tak vyzkoušet, jak funguje víceúčelové hřiště v zimním období.
Díky silným mrazům a hlavně obětavosti našich hasičů vzniklo v Nezamyslicích po mnoha letech opět kluziště. A bruslilo se celých 5 týdnů. Kluziště
využily hlavně děti – a to jak v hodinách tělocviku a různých kroužků, tak
i ve svém volném čase. Jsem rád, že se zapojili i dospěláci. Bohužel, někteří
si museli po x-letech nově pořídit brusle, ale věřím a doufám, že je využijí i
v letech příštích. Díky osvětlení se často bruslilo i po setmění. Pánové se tak
mohli vrátit do dětských let při hokejových kláních pod širým nebem stejně
jako v zámořské NHL. Uskutečnilo se tak několik nezamyslických winter
classics utkání pod umělým osvětlením. Velký dík patří nejen hasičům, ale
všem, kteří pomáhali po celých 5 týdnů při noční údržbě ledu.
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Dále bych rád připomenul v Nezamyslicích tradičně úspěšnou Tříkrálovou sbírku. I letos bylo díky štědrosti našich občanů vybráno přes
30 tisíc Kč. Na konci února nám hasiči opět připravili výborné vepřové
hody v rámci ostatků. V průvodu se zase po roce sešla spousta vydařených masek a díky pěknému počasí jsme prožili krásný a příjemný den.
Členům sboru a všem, kteří pomáhali, patří velký dík, protože přípravě
věnovali spoustu času, většinou na úkor své dovolené. Dík patří i všem,
kteří připravili plesovou sezónu nebo tradičně úspěšné dětské šibřinky.
Naši nejmenší tak měli příležitost se opět pořádně vyřádit v reji spousty
masek a společně si zasoutěžit.
A co chystáme na úřadě a v zastupitelstvu pro letošní rok? Je toho
opět docela dost. Hlavní investiční akcí je přístavba pavilonu C základní
školy, která vzniká díky dotaci ve výši 25 milionů Kč. Zbylých 10 mil.
bude dofinancováno z rozpočtu obce. V nové budově tak vzniknou nové
šatny pro všechny žáky školy, jedna družina a 6 nových tříd.

Projekt nové budovy C základní školy
Věřím, že prvňáčci půjdou v září již do nových tříd. Druhou velkou
akcí je příprava infrastruktury pro výstavbu rodinných domů v lokalitě
Končiny. Do konce března podalo žádost o koupi stavební parcely 11
zájemců. 6 parcel je tak stále volných. V nejbližších měsících by mělo být
vydáno stavební povolení pro zasíťování celé lokality. Po výběru stavební
firmy by tak mohla být výstavba zahájena.
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Dále připravujeme opravu a čištění pomníku padlých a opravu hřbitovní zdi. Na obě akce bylo požádáno o dotaci, která by uskutečnění
oprav finančně podpořila. Byly také podány žádosti o případnou dotaci
na nové vybavení knihovny, nebo na opravu kanalizační stoky „S“, na
kterou by byly napojeny nové rodinné domy na Končinách. Připravujeme samozřejmě také menší akce, různé úpravy a opravy. Mimo jiné
např. předláždění chodníku od mostu k ulici Sportovní a také chodníku
k domovu pro seniory. Součástí oprav by mělo být i parkoviště u pošty
a zdravotního střediska. Zkusíme podat i žádost o dotaci na demolice
vykoupených domů, které jsou ve špatném stavu – např. ohořelý dům
na Pazderně, a také žádost o dotaci na sociální bydlení. Na sociální byty
bychom rádi přestavěli budovu bývalé ZUŠky v ulici Generála Svobody,
která je již léta opuštěná. Chceme také pokračovat ve výměně oken na
zdravotním středisku a plánujeme i výměnu oken na smuteční obřadní
síni na hřbitově. Tak uvidíme, co se všechno podaří uskutečnit, protože
plány má pro letošek zastupitelstvo smělé. A na roky další už chystá rekonstrukci budovy B základní školy, kde jsou ve špatném stavu zejména
jednotlivé instalace. Současně by měly vzniknout i nové odborné učebny, které nám dnes chybí.
Bohužel se nám i přes velké úsilí nepodařilo doposud pronajmout
obchod v Nádražní ulici ani prostory bývalé lékárny. Oba prostory tak
byly nabídnuty ke komerčnímu pronájmu. Jsem ale rád, že se rozjíždí
a začíná být stále více využívána služba dovozu léků z lékárny v Němčicích až do domu zdarma. Jsem si vědom, že tato služba je hlavně o
důvěře a jsem opravdu rád, že tuto službu od nového roku využívá stále
více našich občanů.
Na posledním zasedání zastupitelstva byla schválena tradiční Programová dotace na opravu fasád a vybudování nových vjezdů na pozemku
městyse. Zájemci z řad občanů tak mohou podávat žádosti od 24. dubna
až do 31. května letošního roku.
Na závěr mi dovolte, abych všem popřál krásné velikonoční svátky a
celý letošní rok v klidu, ve zdraví a v pohodě.
Ing. Vlastimil Michlíček,
starosta
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Usnesení č. 18/2017
ze zasedání Zastupitelstva městyse Nezamyslice
konaného dne 23. 3. 2017 od 18:00 hod.
v budově SRC Nezamyslice
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE NEZAMYSLICE
I. SCHVALUJE:
1. Volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Program jednání
3. Rozpočtové opatření č. 2/2017, kterým se mění schválený rozpočet na
straně příjmů o 1.533.762,80 Kč a na straně výdajů o 1.589.228,80 Kč.
Financování ve výši 55.466,- Kč
4. Zprávu o uplatňování Územního plánu městyse Nezamyslice
5. Vyhlášení Programové dotace na podporu oprav fasád a vybudování nových vjezdů – příjem žádostí do 31. 5. 2017
6. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 60.000,--Kč
pro SK SC PRIMA Nezamyslice
7. Poskytnutí účelové dotace ve výši 30.000 Kč žadateli Charita Kojetín, se
sídlem Kroměřížská 198, Kojetín 752 01, IČ 70236445 na pokrytí nákladů souvisejících se zavedením terénních odlehčovacích služeb
8. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s Charitou Kojetín,
se sídlem Kroměřížská 198, Kojetín 752 01, IČ 70236445. Uvedená dotace bude Charitě Kojetín poskytnuta až po předložení dokladu o zaregistrování terénních odlehčovacích služeb Krajským úřadem Ol. kraje
9. Závazek, že v případě zaregistrování Terénních odlehčovacích služeb
Charity Kojetín, bude každoročně (minimálně po dobu 2 let) přispívat
Charitě Kojetín, se sídlem Kroměřížská 198, Kojetín 752 01, IČ 70236445
na provoz terénních odlehčovacích služeb finanční částkou v minimální
výši 12,-Kč na 1 obyvatele městyse
10. Vyhlášení záměru na prodej pozemku p. č. 473/31 v k. ú. Nezamyslice
nad Hanou za cenu 50,- Kč/m2
11. Uzavření dodatku s arch. Petrem Malým na projektovou dokumentaci
k žádosti o dotaci na rekonstrukci budovy B základní školy
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12. Vyčíslené dopočty a odpočty vzniklé k 15. 3. 2017 při realizaci stavby
pavilonu C základní školy ve výši 272.378,02 Kč
13. Pověření Radě městyse Nezamyslice provést výběr dodavatele výměny
oken na budově Zdravotního střediska a zároveň schválení vybraného
dodavatele
14. Aktuální pravidla prodeje pozemků v lokalitě Končiny – při prodeji stavebních parcel jednotlivým zájemcům bude přihlédnuto k datu podání
projevu zájmu
15. Způsob vyklizení kynologického hřiště – KK uhradí fakturu za odebranou elektřinu, odveze kotce a používaný vagon
II. ZAMÍTÁ:
1. prodej části pozemku soukromému investorovi na výstavbu domova pro
seniory
2. žádost spolku Moravia dog club z. s. ze dne 6. 3. 2017
III.
a)
b)
c)
d)
e)

BERE NA VĚDOMÍ:
informace starosty o činnosti
informace o plnění usnesení
Rozpočtové opatření č. 1/2017
zprávu o kontrole finančního výboru
informaci Charity Kojetín o plánovaném zřízení terénní odlehčovací služby a konstatuje, že má zájem o zajištění této služby pro občany městyse
f) zkušební provoz monitorování městyse bezpečnostní agenturou ARAGON Security s.r.o. v období duben - květen 2017
g) vyčíslené dopočty a odpočty k 15. 3. 2017 vzniklé při realizaci stavby pavilonu C základní školy a jejich vysvětlení

Masarykova ZŠ a MŠ Nezamyslice
– co se událo a co zajímavého se chystá?
„Věci lásky jsou věci života. Po čase zimním přicházívá jaro, po beznaději
vzniká naděje, po hrůzách noci zasvítává den.“ (Vladislav Vančura – divadelní kritik, dramatik, filmový režisér).
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Tak jsme se konečně dočkali! Jaro je tu a dává nám to všem pocítit. Nastavujeme tvář hřejivému slunci, posloucháme zpěv ptáků a cítíme vůni
květin. Nejen vůní květin je však člověk živ, takže se na jaře vzduchem
šíří i vůně poněkud jiného druhu, které našemu čichu lahodí minimálně
stejně, jako vůně květin.
Pojďme teď společně zjistit něco málo z událostí, které se staly nebo
teprve stanou na naší škole.
Na pokračující přístavbu školy jsem se zeptala pana ředitele Jordána:
„Všichni kdož prochází či projíždějí okolo školy v Nezamyslicích
nemohou přehlédnout pokračující stavbu další budovy základní školy.
Stavba započala na podzim 2016 a hotová budova by měla být předána do
užívání 1.9. 2017. Pevně věřím, že se vše podaří a žáci budou moci naplno
využívat novou a moderní budovu základní školy.
Stavební „dozor“ je velmi početný. Žáci totiž mohou během přestávek
přes okno sledovat, jak se provádí nejrůznější zednické práce. Viděli vše
od zakládání stavby, betonování základů, vyměřování a zakládání zdí, dále
přípravu na bednění stropů, jejich armování a naplnění betonem. Nyní se
stavba nachází ve fázi přípravy betonování dalšího stropu.Díky dobré spolupráci s dodavatelskou firmou se téměř nenarušuje výuka. Propojení stávajících budov proběhlo zejména během jarních prázdnin či během víkendu.
Co už mohu prozradit je, že hlavní vstup pro žáky do nových šatních
prostor bude právě přes nově vznikající budovu. Do nových tříd se mohou těšit někteří žáci 1. stupně stejně jako na zcela samostatnou třídu pro
školní družinu.“
Jak stavba probíhá lze zjistit na následujících fotografiích.
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V průběhu zimy měli žáci naší školy možnost využívat víceúčelové
hřiště k bruslení. Využito bylo jednak v rámci tělesné výchovy, kluziště však velice hojně navštěvovala také jednotlivá oddělení školní
družiny. Bylo to moc fajn a velké díky patří především členům SDH
v Nezamyslicích, nezamyslickým mažoretům a dalším rodičům.
Proběhl také tradiční lyžařský výcvikový kurz, který se uskutečnil
20. – 24. února 2017 v Hynčicích pod Sušinou. Lyžovali jsme ve Ski
areálu Kraličák, ubytováni jsme byli v Horském Hotelu Sněženka. Vše
proběhlo bez úrazu a nakonec lyžovali úplně všichni. Sedmáci byli
skvělí a poslušní! Mise „lyžák“ je pro letošní rok úspěšně splněna!
Školní družina při Masarykově ZŠ nabízí dětem, které ji navštěvují (celkem se jedná o 181 dětí) mnoho aktivit, ušitých na míru jejich
věku i zálibám. Kromě četných vycházek do přírody a volnočasových
a tvořivých aktivit pořádají jednotlivá oddělení tzv. motivační dny.
Z těch nedávných to jsou například karnevaly, Talentmánie, Cestujeme, Vitamínový den, atd.
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Nepolevujeme ani v aktivních účastech na soutěžích a dosahujeme v nich chvályhodných výsledků. Z mnohých zmíním například
ekologicko - přírodovědnou soutěž „Zelené jaro“, která se konala v areálu školní zahrady, dále pak zeměpisná, fyzikální a biologická olympiáda, výtvarná soutěž, atletické a florbalové soutěže, konverzační soutěž v anglickém jazyce. V soutěžích: „Finanční gramotnost“, „SAPERE
– vědět jak žít“ a „Tuta Via Vitae“ se naši žáci probojovali do krajských
kol.
4. dubna 2017 proběhl v prostorách školy „Den otevřených dveří“
pro předškoláky a jejich rodiče. Děti mohly nahlédnout do jednotlivých tříd prvního stupně v průběhu výuky a přesvědčit se, že se opravdu nemají čeho bát. Čekala je také dílnička, kde si děti mohly procvičit své dovednosti a znalosti v českém jazyce, matematice a výtvarné

Účastníci atletického závodu v Prostějově
(mladší dívky získaly 1. místo)
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výchově. Na tuto akci poté navázal „Zápis do prvních tříd pro školní
rok 2017/2018“. Děti byly moc šikovné a učitelé se už moc těší, až se
s nimi v září opět uvidí.
Jménem vedení naší školy a také jménem všech pedagogů a žáků si
dovoluji všechny čtenáře Hvězdičky co nejsrdečněji pozvat na „ŠKOLNÍ AKADEMII“, která se uskuteční ve dnech 11. a 12. května 2017
v prostorách kulturního sálu Sportovně relaxačního centra v Nezamyslicích. Máte se, jako vždy, na co těšit!
Citátem jsme začali, citátem také skončíme. Vzhledem k tomu, že
jsme 28. března oslavili svátek „Den učitelů“, koho jiného by to měl být
citát, než velkého učitele národů, Jana Amose Komenského:
„Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou
cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal
přítomnost a předvídal budoucnost.“
Mgr. Dagmar Halašová

SDH Nezamyslice
V uplynulých měsících naše jednotka zasahovala u dvou mimořádných událostí. Na konci loňského roku jsme zasahovali u požáru střechy rodinného domu v Nezamyslicích a v únoru u požáru rodinného
domu v Mořicích. Zúčastnili jsme se také školení poskytnutí první pomoci při dopravních nehodách a cyklické přípravy velitelů jednotek
a družstev. Jeden člen také absolvoval školení a získal certifikát zdravotníka. Z finančních prostředků z refundací zásahů byly naší jednotce zakoupeny tři kompletní zásahové obleky. Na začátku ledna naše
jednotka připravila na víceúčelovém hřišti kluziště. Ze začátku jsme se
podíleli také na jeho údržbě, poté od nás převzali štafetu mažoreti. Občanům jsme káceli v obci stromy a na žádost místostarostky jsme provedli ořezání lip okolo kostela. Každou neděli se naše jednotka schází
na zbrojnici a provádí údržbu a zkoušku techniky a školí se z teoretické
přípravy.
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Jako již tradičně se
naši členové v novém
roce poprvé setkali na
tradičním
fotbalovém
turnaji sborů 17. okrsku.
Muži na tomto turnaji vybojovali 3. místo a
ženy ve své kategorii zvítězily. V druhé polovině
ledna jsme jako každoročně uspořádali tradiční
hasičský ples. Na začátku
února jsme uspořádali
ostatky. Práce na nich začala už dva dny předem,
kdy jsme pro občany připravili zabíjačkové speciality. V sobotu 25. února
pak prošel průvod masek
starou zástavbou obce a
program pokračoval na
zbrojnici vepřovými hody. Výborné zelí s výpečky a zabíjačkový guláš
pro nás uvařili p. Vlč a p. Málek, za což bychom jim rádi poděkovali.
Celou zimu se na zbrojnici scházela také naše mládež. Od hasičského
Ježíška děti dostaly nová trička a pár drobností pro radost. Po novém
roce jsme začali trénovat na uzlovačku, která ale bohužel letos byla zrušena. V současné době děti začínají trénovat na jarní kolo hry Plamen.
Tato soutěž se skládá ze štafet, ve kterých děti mohou předvést různé
hasičské dovednosti, a také z požárního útoku, který začneme trénovat
hned, jak to dovolí počasí.
Na přelomu dubna a května plánujeme uspořádat sběr starého železa
a vysloužilých elektrospotřebičů. O přesném termínu budeme včas informovat. A 17. června proběhnou oslavy 120 let založení našeho sboru
dobrovolných hasičů. Tímto srdečně zveme všechny občany.
Jana Bartošková
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Rozloučení se starou cisternou
Chtěli bychom tímto poděkovat našim dobrovolným hasičům za jejich
celoroční pomoc všem občanům městyse a zvláště za pomoc městysi, ať už
při pořádání různých kulturních akcí, tak při zalévání stromů, odstraňování
popadaných stromů aj. Poslední takovou akcí byl ořez lip u kostela a u kaple,
který provedli v pondělí 27. 3. 2017. Ten den stihli ještě opravit fasádu na
základní škole. Tento dík patří panu Petru Matušincovi, Jiřímu Vlahákovi,
Radimu Dobovi a Petru Zemanovi, že ve svém volném čase nezištně pomohli
dobré věci.
úřad městyse

Mladí motokrosaři
V sezóně 2016 se mi podařilo odjet všechny závody ve zdraví a bez většího
zranění. V konečném hodnocení za celou sezonu jsem se úspěšně umístil na
2. místě. Mám z toho velikou radost, jelikož jsem soupeřil s některými jezdci,
kteří navštěvují motokrosovou školu nebo mají osobního trenéra. A přesto
i některé z těchto závodníků se mi podařilo porazit. Hodně překvapil i můj
mladší bratr Matěj z 3. A, který byl před koncem sezony v celkovém hodnocení také na 2. místě. Před ním skončil závodník, který má osobního trenéra.
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Ale na pár posledních závodech jel Matěj jako střela a získal hodnotné body
proto, aby se v celkovém hodnocení za celou sezonu nakonec umístil na krásném 1. místě. Moc jsem mu to přál, protože držet velký krásný pohár za celkové prvenství je moc krásný pocit, který jsem také několikrát zažil.
I v roce 2017 se budeme připravovat na závody, které na nás čekají. Největší část přípravy proběhne na naší trati v Tovačově.
Ve dnech 2. - 5. 3. jsme byli reprezentovat tento sport (pitbike motocross)
na veletrhu Motosalon 2017 ve výstavním areálu Praha Holešovice. Zde byla
speciálně pro tuto akci postavena zkrácená pitbiková trať, abychom se naživo
mohli ukázat a prezentovat se naší jízdou pitbike a 4. 3. odjet jeden ze závodů
před diváky, kteří se přišli podívat na naleštěné mašiny na výstavišti, ale i před
ním. Trať byla spíše zaměřená na techniku než na rychlost. To znamená hod-

Zde jsme na obrázku se sedminásobným mistrem Francie a šestinásobným mistrem světa, se kterým jsme se osobně setkali na závodech
a strávili s ním pěkné odpoledne. Byl to pro nás velký zážitek. Hlavně,
když si od nás půjčil jízdní kolo a pak na něm jezdil.
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ně překážek a skoků, méně rovinek. Tuto trať navrhl zkušený jezdec, který se
účastní mezinárodních závodů v zahraničí. Nejenom, že jsme se těšili na lidi,
kteří se přišli podívat a projevili o tento sport zájem, ale zároveň jsme se těšili na samotnou výstavu, protože jsme měli VIP vstupenky a mohli jsme tak
využít všechny výstavní prostory určené pro prezentaci jednotlivých značek
motocyklů.
Ondřej Matušinec

Matěj Matušinec

Ondřej Matušinec

„ZUŠ“ka
Začíná jaro a s ním krásné období kulturních akcí naší školy. „Koncertní“ období jsme zahájili 1. března Koncertem komorní hudby spojeným se slavnostním křtem CD Pavla Nováka „Pavel Novák a Sedmikráska
dětem“. Jak už název napovídá, na natáčení se podílel i pěvecký sbor Sedmikráska, z čehož máme velkou radost. Nejen Sedmikráska, ale i ostatní
soubory školy nám dělají velkou radost. Žesťový a Flétnový soubor pana
učitele Jindřicha Nováka opět nezklamal a podal skvělý výkon a stejně tak
i houslový soubor Martina Dostála „Muzička“, který si na koncertě zahrál
i se souborem Sašaband. Pěvecký sbor Sedmikráska na koncertě vystoupil
nejen s Pavlem Novákem, ale hlavně představil svůj „soutěžní repertoár“
na Krajskou přehlídku dětských pěveckých sborů v Uničově, kam se vypravil na konci března a přivezl si krásné Stříbrné pásmo.
Besídky, koncerty a představení Literárně-dramatického oboru jsou
v plném proudu.
Žáci tanečního a literárně-dramatického oboru spolu s žáky sólového
zpěvu mimo jiné připravují dětský muzikál Tanec houbiček, plný tance a
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zpěvu. Představení se uskuteční nejen pro žáky ZUŠ, ale i pro veřejnost, a to 23. 4. 2017 v 15 hodin v kině Oko Němčice nad Hanou.
Ani žáci výtvarného oboru nezahálí. Výstavu jejich prací s tématem
„Řecké báje“ bylo možné vidět na Jarním koncertě dechového koncertu v Němčicích nad Hanou a nyní děti pracují na přípravě představení Perseus, které se bude konat v rámci celostátního projektu „ZUŠ
OPEN za podpory Magdaleny Kožené“ 30. května 2017.
A co malí muzikanti? Ti se připravují nejen na besídky, ale hlavně na XX. Svátek hudby, který se každoročně koná na konci školního
roku na zahradě ZUŠ Němčice nad Hanou. Podílí se na něm všichni žáci naší školy, což nás spojuje, a hlavně máme možnost vidět se
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s kamarády z jiných poboček. Na letošním XX. ročníku bychom chtěli
zapojit nejen naše žáky, ale i jejich rodiče. Tak neváhejte a pokud jste
někdy hráli na nějaký hudební nástroj, „oprašte ho“ a přijďte si s námi
zahrát.
BcA. Jana Nosková

Myslivecký spolek
Vážení spoluobčané, dovolte, abych vás v krátkosti informoval o činnosti Mysliveckého spolku Nezamyslice.
Na letošní neobvyklou zimu se nám podařilo za pomoci Agrodružstva Tištín opět zajistit dostatečné množství krmiva a pravidelným podáváním do zásypů vytvořit dobré podmínky pro přezimování drobné
zvěře, zajíců i bažantů, samozřejmě i spárkaté zvěře, tj. srnčí zvěře. Tato
skutečnost se nám potvrdila při sčítání zvěře v zimním období, kdy jsme
konečně dosáhli na normované stavy zvěře zaječí, tj. 215 ks na naši honitbu. Zvýšení stavu zaječí populace jsme se věnovali dva roky, omezili
jsme počet honů a redukovali odlov na minimum, tj. na 50 ks na dvou
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honech. V roce 2016 jsme již odlovili 101 ks zajíců a lovili jsme na 40 %
výměry na dvou společných honech, abychom nezasáhli do kmenového
stavu. U zaječí zvěře a srnčí můžeme být spokojeni, daleko horší je stav
v bažantí zvěři, kde se nám nedaří stavy zvýšit. Pro zvýšení počtu jsme
dva roky prováděli umělý odchov bažantích kuřat, která odchovával p.
Soušek Vladimír s rodinou, kde po vypuštění do volné přírody došlo
k obrovským ztrátám, přitom bažantí kohouty jsme okroužkovali, abychom zjistili, kolik jich odlovíme. Otevřeně musíme říct, že z 80 kohoutů
jsme odlovili 3 ks a jednoho odlovil MS Mořice. Vzhledem k vynaložené
finanční částce jsme již v uplynulém roce v této cestě nepokračovali. Každý rok jsme odlovili pouze 8 ks na dvou honech do tomboly. Členové
spolku provedli na základě žádosti Agrodružstva Tištín a církve a na
základě rozhodnutí Odboru životního prostředí v Prostějově o povolení odlovu zdivočelých holubů a hrdliček jejich odlov na nehonebních
pozemcích, tj. na parcelách u kostela a na farmách Dřevnovice a Nezamyslice. Došlo k odlovu celkem 378 ks. Z toho u kostela celkem 69
holubů, na farmách 101 hrdliček a 208 holubů. Můžeme konstatovat,
že šlo opravdu o zdivočelé holuby, poněvadž pouze 4 ks měly rodové
kroužky poštovních holubů ročníku 2016. Pokud by se prováděl odlov i v budoucím období, bylo by vhodné, aby žádost dalo i SŽDC jako
správce nádraží, poněvadž tam jsme lovit nemohli a holubi přelétali. Za
uplynulý rok jsme v naší honitbě odlovili 19 ks lišek, v předešlých letech
každoročně 28 -32 ks včetně vynorovaných liščat. V letošním roce plánujeme tak jako v uplynulém roku připravit pro naše spoluobčany při
příležitosti června, měsíce myslivosti, prodej srnčího guláše. V závěru
mého příspěvku bych chtěl všechny spoluobčany požádat, aby v době
hnízdění bažantí zvěře tuto nerušili pochůzkami se svými psy po revíru
a pomohli nám chránit krásu naší přírody a zvěře. Každý by si měl uvědomit, že honitbu máme pronajatou, pečujeme o udržení zvěře v dnešních složitých životních podmínkách pro zvěř, kdy na prvním místě je
ekonomika zemědělství. Dále bych chtěl požádat o zabránění volného
pohybu psů v revíru, poněvadž každý majitel za svého psa odpovídá a
neměl by se vzdálit z vlivu svého vůdce.
Lubomír Crhan
předseda Mysliveckého spolku Nezamyslice
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Včelařem
Už na základní škole jsem navštěvoval včelařský kroužek, který vedl
pan učitel Zdeněk Kvapil. Chodilo nás do něj asi šest. Tam jsme se učili
o důležitosti včel pro přírodu nebo významu medu a ostatních produktů
pro naše zdraví.
Nejhorším zážitkem za dobu mého včelaření bylo pálení včelstev, úlů
a veškerého materiálu při epidemii včelího moru. Rozhodnutí, že pověsím včelařinu na hřebík, mi vydrželo právě dva roky, tedy pouze po dobu
trvání karantény. Poté přišel opět nákup pomůcek, výroba nových úlů a
shánění nových včelstev. A do práce.
Být včelařem není vždy jednoduché. Člověk se však naučí klidu i trpělivosti a skvěle si odpočine. Je smutné, že v našem městysi skončili takoví
včelaři jako třeba pan Uličný a žádní noví se nepřidávají. Lidé se včel navíc
zbytečně bojí. Stejně jako o každém zvířeti, tak i o včelách musíme vědět,
jak se k nim chovat a co si můžeme dovolit. A malá perlička na závěr.
Z vlastní zkušenosti můžu potvrdit, že je možné mít psa silně alergického
na včelí bodnutí a zároveň chovat včely. Ani hojné návštěvy u zvěrolékaře
mě nemohly od včelaření odradit.
Tak to třeba zkuste také, rád vám poradím.
Vladimír Novotný

Domov „Na Zámku“
Po letošní dlouhé zimě řada z nás netrpělivě očekávala první jarní
dny, kdy bude moci načerpat energii ze slunce a těšit se z poklidných dní
strávených v přírodě. Stejně jako obyvatelé městyse Nezamyslice využívají k relaxaci a odpočinku svoje zahrádky u domu, i naši uživatelé tráví
svůj čas na zahradě.
Zahrada je pro nás nepostradatelným prvkem. Rozlehlá plocha zámecké zahrady nabízí naší sociální službě prostor pro aktivizaci a nácvik při zapojení klientů do běžné společnosti. Její prostor využíváme pro terapeutickou práci, pro setkávání s přáteli, pozorování rostlin
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a zvířat. Zahrada nám umožnila
kreativně se podílet na pěstování všech produktů, okrasných
rostlin či proutí pro následné
zpracování v terapeutické košíkářské dílně.
V loňském roce zde byla vybudována řada zajímavých prvků. Pro každodenní aktivizaci,
relaxaci a aromaterapii (což je
terapie pomocí vůní) využíváme například bylinkovou spirálu, vyvýšený záhon osázený různorodými bylinami a kytkami.
V podzimních měsících byl vytvořen navazující prostor na tyto terapie,
tzv. triangl s výsadbou růží.
Již v historii zahradní terapie lze nalézt souvislost s terapeutickou
disciplínou dříve známou pod názvem „léčba prací“. Prožitky z přírody
a aktivity v zahradě nebo na poli prokazatelně zmírňují symptomy onemocnění a pozitivně působí na mentální schopnosti uživatelů. Terapie
v zahradě podporuje pohyb v přírodě, koordinaci pohybu, rovnováhu
těla, rozvoj jemné motoriky. Vliv aktivního pohybu v přírodě na čerstvém vzduchu, kde stimuluje naše smysly vnímání přírody kolem a pozorování změn v ročních obdobích, sebou přináší nesporná pozitiva,
což nám potvrzují i odborníci z řad medicíny a psychologie.
Velmi důležitá je zahrada i v jejím využití při realizaci zooterapie a
lamaterapie. Lamaterapie je známá jako léčebné působení lamy při kontaktu s člověkem. Aktivity, jako je česání lamy, krmení z ruky, hlazení,
vodění lamy na vodítku a vlastně samotná přítomnost zvířete vyvolává
u našich uživatelů pocity klidu, snížení stresu, podporuje komunikaci
a pozitivně ovlivňuje nejen jejich psychický, ale i fyzický stav. Pozitivní vliv terapií budeme moci prezentovat na letos již VI. Mezinárodním
terapeutickém kongresu v Domově „Na Zámku“, který plánujeme na
červen.
Tým pracovníků Domova „Na Zámku“
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Ukliďme si Česko / Nezamyslice
Je sobota 1. dubna 2017, 10.00 hodin. V parku se hemží více dětí a rodičů než bývá na tuto dobu obvyklé. Co se to tam děje? Na co asi používají
ty klacíky zakončené jakýmisi divnými železnými patvary? Co to pořád
vozí na těch jednokolových dopravních prostředcích? A hlavně - PROČ?
Protože se dobrovolně rozhodli používat lopaty, hrábě, kolečka a další
pracovní nářadí k tomu, aby po zimě uklidili v parku.
Je sobota 1. dubna 2017, 12.00 hodin.
Výsledek? Objem dvou třetin zeleného kontejneru zaplněný bioodpadem
z parku. Vysbírané odpadky z parku.
Srovnané kamínky na dětském hřišti.
Děti, které ví, že ne všechno za nás udělá
někdo jiný a že můžou ovlivnit to, jak jejich okolí vypadá.
Poděkování? Jasně. Všem, co akci
podpořili - fyzicky, psychicky i materiálně. Rodičům, kteří jsou uvědomělí. Dětem, za to, že tak makaly.
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Speciální poděkování? Taky. Motorizované jednotce s „pivínskou“ SPZ na
vozíku (PV - pro neznalé zkratek státních poznávacích značek), která nám
nakonec ušetřila kilometry naježděné s „kolečkama“.
Dan

Tak trochu akční sešlost
Díky neustálému tlaku, kterým naše vnímání masíruje televize a internet, jsme se rozhodli pro akčnější sešlost. Jak moc akční byla, může potvrdit 40 účastníků, kteří nelenili a 8. března se rozhodli přijít do SRC. Žádná
hudba, tanečky, básničky či písničky…Růžovka, Modrý kód i Nemocnice
na kraji města v jednom. Paní Černochová z Českého červeného kříže,
pobočky Prostějov, spolu s pomocníkem si pro nás připravili opravdu neobyčejnou podívanou. Bylo vidět, že se učili od nejlepších maskérů, protože dokonale namaskovaná zranění nebylo lehké ošetřit. Mnozí z nás si to
mohli vyzkoušet a mnohdy to, co platilo kdysi, dnes již neplatilo, doba jde
kupředu a pokrok nezastavíš, způsoby první pomoci jsou dnes jinde, a tak
jsme rádi, že jsme se zúčastnili, protože výsledek je možná překvapivý pro
všechny: hlavně všechno zakrýt, aby se zraněnému a nám neudělalo špatně, potom volat z plných plic o pomoc. To je samozřejmě zjednodušená
verze. Jsme rádi, že jsme
zajímavé školení absolvovali, protože člověk
nikdy neví, co ho v životě potká, a snad nám při
rychlosti výkladu paní
Černochové aspoň něco
základního utkvělo v paměti. Příjemně strávené
odpoledne plné akce a
ochotných dobrovolníků
z našich řad.
Bohuslava Novotná
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Maškarní rej masek
Maškarní rej masek byl v Nezamyslicích k vidění v pátek 17. 3. a v sobotu 18. 3.V pátek dorazilo do místní sokolovny na dvě stovky návštěvníků na tradiční maškarní bál. Většina přišla, tak jak je zvykem, v maskách.
A tak byly k vidění různé příšerky - jako jsou zombie, upíři či nápaditě a
jednoduše stvořené mumie, hned vedle krásných markytánek, mušketýrů,
víl, lesních a jiných žínek, noblesních dam s vypracovanými těly na vysokých podpatcích, přes udatné japonské bojovníky, veselé mexické chasníky, egyptské faraony a královny, až po ráznou vousatou a naturální paní
uklízečku. Samostatnou kategorii letos tvořila skupinka potápěčů, kteří
působili dojmem, že mají více informací než běžní občané Nezamyslic, a
to vzhledem k deštivé předpovědi počasí na víkend a k nedávné minulosti,
kdy nás v jarním období překvapilo větší množství vody z tajícího sněhu.
Naštěstí se předpověď nevydařila.
Je vidět, že v Nezamyslicích lidé žijí rádi a rádi se zde také baví. Potvrzuje to i nadprůměrná účast na letošních šibřinkách a většina pozitivních
ohlasů směrem k pořadatelům.
Avšak nejen dospěláci se rádi baví. V Nezamyslicích se snaží dbát na
to, aby si vychovali zdatné následovníky, krom jiného i v oblasti účasti na
zábavných akcích. Hned druhý den odpoledne jsou totiž v seznamu kulturních událostí dětské šibřinky.
Dětské šibřinky zahájil průvod masek pod vedením trojice klaunů,
kteří celým odpoledním programem děti provázeli. Hlavním klaunem a
moderátorem byl sám starosta městyse Ing. Vlastimil Michlíček. „Jsem
opravdu rád, že se nám dnešní maškarní opět vydařilo. Přišlo hodně dětí,
ať už v maskách nebo bez. Při soutěžích je podporují rodiče a prarodiče,
a tak věřím, že si zábavné odpoledne všichni krásně užívají,“ sdělil nám
klaun. Pro děti měl totiž nachystáno hned několik soutěží, ve kterých díky
štědrosti sponzorů vyhráli úplně všichni. V jedné ze soutěží vedle sebe
běželi dráček s kočičkou nebo baletka s malým Hulkem či Batman s princeznou. Ve skládání rozstříhaného znaku městyse Nezamyslice se dařilo
dvojici princezen nebo mušketýrovi s malou čarodějnicí a za ostatními
nezaostávali ani Captain America s automechanikem. Klauni si připravili
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soutěž i pro rodiče v podobě slalomu na barevných čtvrtkách papíru místo kolečkových bruslí.
Na závěr starosta, klaun a moderátor v jedné osobě, poděkoval všem
sponzorům a dobrovolníkům, kteří oba dny připravili, hlavně místním
fotbalistům, kteří zajistili po oba dny bohaté občerstvení.
Zábavné odpoledne doplnilo i vystoupení tanečního kroužku ze ZUŠ
Němčice nad Hanou pod vedením paní Magdy Kettnerové, které celý program obohatilo o tance pestrobarevných živých kuželek a malých šašků.
MiK
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Chovatelé poštovních holubů
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás v krátkosti informoval o
nadcházející závodní sezoně Místního spolku chovatelů poštovních holubů. V našem spolku je celkem 12 členů, kteří se budou v letošní sezoně
účastnit 18 závodů starých holubů a 4 závodů holoubat v rámci Oblastního spolku Haná. Závodní plán se skládá z 10 závodů tuzemských, tj. do
vzdálenosti 360 km vzdušnou čarou (což znamená tedy Cheb), dále čtyř
závodů do 550 km, které proběhnou z Německa, a 4 závodů nad 750 km,
kdy 2 budou z Německa a 2 závody nad 850 km. Jeden závod se bude konat z Holandska a nejdelším závodem letošní sezony bude závod Brusel
- z Belgie, tj. 940 km. Soutěžit se bude v rámci spolku Nezamyslice, pásma
Prostějov, dále mistrovství Oblastního spolku Haná. Dále probíhají soutěže v jednotlivých kategoriích, což jsou předem stanovené závody, kde se
soutěží v Generálním mistrovství, Mistrovství Moravy krátkých a středních tratí, Mistrovství Moravy dlouhých tratí a Inter mistrovství. Soutěže
jsou určeny pro předem stanovený počet holubů v jednotlivých kategoriích. Jak jsem nastínil v předchozích větách, každému by mělo být jasné,
jak náročná je příprava závodníků, aby úspěšně zvládli závodní sezonu,
nutnost velmi dobrého zdravotního stavu holubů a kvalitní krmivo. Toto
vyžaduje, aby každý chovatel investoval do vedení chovu značnou finanční částku, která činí 10 - 14 tisíc korun ročně. Z tohoto důvodu nemáme
ve spolku mladé chovatele, poněvadž nemají finančních prostředků nazbyt a nedovolují jim chov i z důvodu bydlení. Ve svém příspěvku jsem
chtěl našim spoluobčanům přiblížit náročnost našeho koníčka, kdy ale na
konci sezony můžeme hodnotit výsledky roční práce, která vlastě vždy
začíná po skončení uplynulé sezony, zabezpečením dobrého přepeření a
přezimování holubů v holubnících. Vzhledem k značné ceně poštovních
holubů, přemnožení dravců, tj. hlavních predátorů, jako je jestřáb a krahujec, mají všichni chovatelé svoje závodníky v zimních měsících zavřené
a pouští je až ke konci března. Až uvidíte kroužit hejno závodníků při
proletu, uvědomte si prosím, co tito holubi musí všechno zvládnout.
Lubomír Crhan
předseda Místního spolku chovatelů poštovních holubů
26

Jak přicházelo světlo do našeho městečka?
Kdopak si ještě může vzpomenout na dlouhé zimní večery, prožívané
v teplých kuchyňkách v blikotavém přítmí čadivých petrolejek, zavěšených u „kukaček“ na boční stěně nad stolem? Dnes již žijeme s různými
osvětlovadly v rozzářených interiérech a využíváme desítek elektrických
pomocníků. Málokdo se však někdy zamyslel nad otázkou, kdy a jak k
této velké změně došlo. Jméno městečka se zařadilo do první desítky
obcí, do nichž dráty, zavěšené na dřevěných sloupech, přinesly proud.
22. září r. 1912 se v hospodě „U Málků“ sešla obecní rada se zástupci elektrárny v Ivanovicích, snažící se přesvědčit přítomné o výhodách elektřiny. Většina se nedala přesvědčit. Ale už v prosinci téhož
roku projednává rada návrh na osvětlení městečka. Jeho uskutečnění
přerušilo válečné běsnění. V nově vzniklém samostatném československém státě vzniká v okresním městě Přerově společnost Středomoravské
elektrárny, SME, jejímž úkolem je vyrábět elektřinu a opatřovat obyvatelstvo, živnosti a průmysl elektřinou. 24. srpna1920 rada schvaluje zřízení elektrické sítě. Koncem září byly schváleny plány a o měsíc
později postaveny kolem dlážděné okresní silnice od nádraží k mostu
sloupy s jednoduchými lampami. Koncem roku 1920 byla práce firmy
Donát zkolaudována. V následujícím roce si občané podávali žádosti o
přípojky svých domácností. Byla potřebná vysoká půjčka, jejíž splácení
na sebe vzala osmičlenná Obecní elektrizační rada se starostou Františkem Gazdou v čele. V r. 1928 se staví řada sloupů ke mlýnu a o deset let
později se dostává proud ke kostelu a k faře. Ulice a zákoutí městečka
osvětluje 16 žárovek.
Velká vzdálenost od zdroje proudu znamenala velké ztráty a tím i
vyšší náklady. Proto se v r. 1935 vybudovala u Dřevnovic nová rozvodna, nazývaná „spínačka“. V r. 1938 schválil Zemský úřad v Brně žádost
a projekt rekonstrukce veřejného osvětlení v Nezamyslicích. 22. dubna 1939 bylo hotové dílo zkolaudováno, ale dík nařízení o zatemnění
nesmělo být užíváno, a tak ulice a uličky byly ve večerních a nočních
hodinách ponořeny do tmy.
Dnešní osvětlení s 18 desítkami světelných bodů pochází ze sedm27

desátých let. Škoda zděného hranolu transformátoru. Tato unifikovaná
stavbička mohla zůstat uchována. K nejrozsáhlejší rekonstrukci domovních přípojek a podzemní kabelizace došlo v ulici ke kostelu v r. 1969.
Není pochyb o tom, že v následujících letech dojde k dalším úpravám.
Bohumil Outrata

Kynologické hřiště
Vážení občané Nezamyslic, současní i bývalí přátelé a sympatizanti Kynologického klubu v Nezamyslicích.
Dovolte mi, abych napsal pár řádků k minulosti a hlavně k současnému
dění na kynologickém hřišti. Zároveň bych také rád vysvětlit kroky místního zastupitelstva a trošku přiblížil sled a vývoj událostí na tomto hřišti.
Nechci řešit rozpory uvnitř Kynologického klubu Nezamyslice (KK), jejich rozpad, soud mezi jednotlivými členy, ani případné nástupnictví, resp.
to, kdo je a kdo není oprávněn řešit věci dnes již asi bývalého klubu. Nechci
ani spekulovat o tom, proč našemu KK odebral jeho nadřízený orgán, tj.
Moravskoslezský kynologický svaz, možnost provádět jakékoliv zkoušky,
závody a další činnost a proč MSKS nepřijal na své schůzi v únoru letošního
roku za svého člena ani údajného nástupce Moravia dog club. Chci napsat
jen pár slov na vysvětlenou.
Ale od začátku – KK Nezamyslice a kynologické hřiště vzniklo někdy
před 47 lety, v té době mimo dědinu. Od té doby vznikla v okolí ulice Sportovní, následně Mlýnská, před cca 10 lety Trávníky a chystá se výstavba
Končin. Dle platného územního plánu bude výstavba pokračovat dál kolem
dnešního „cvičáku“, který se tak ocitl uprostřed zástavby. To není z hlediska klidu, hygieny a dalších faktorů ideální. Proto se zastupitelstvo městyse
rozhodlo již v červnu 2015 ukončit oficiální provoz na kynologickém hřišti
v Nezamyslicích do konce roku 2016 (než začne výstavba nových RD na
Končinách). Tehdejší vedení KK (v té době již s pozastavenou činností) tak
dostalo rok a půl na přesunutí klubu jinam. Jednání se účastnila i paní Moravcová a další členové KK a vzali rozhodnutí na vědomí. Současně bylo dohodnuto, že údržbu areálu bude provádět klub. Stejně tak úhradu elektřiny.
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Doposud vše celé roky zajišťovala a platila obec ze svého rozpočtu.
V dohodnutém termínu – ke konci roku 2016 – však k žádné změně
nedošlo a KK tak dál užíval areál. Proto došlo po několika urgencích k mojí
osobní schůzce s paní Moravcovou. Chtěl jsem zjistit stav přesunu KK jinam. Na jednání 10. února přišla paní Moravcová s tím, že založila úplně
nový klub - Moravia dog club, z.s. se sídlem v Osíčanech. Původnímu KK
Nezamyslice totiž byla pozastavena nadřízeným orgánem činnost a následně ho sama předsedkyně odsoudila k likvidaci a založila klub nový. Nezamyslický klub tak asi definitivně zanikl. Jménem nového klubu pak dne 6.
3. 2017 podala novou žádost o využití areálu v dalších letech.
Proč podala žádost, resp. začala řešit další užívání areálu až 2 měsíce po
termínu domluveného ukončení užívání nevím, bohužel. V mezidobí, v listopadu 2016, podal jiný klub, tentokrát KK Dřevnovice, žádost o dočasné
užívání areálu. Zastupitelstvo mu tak dočasně – do 31.5.2017 – vyhovělo.
Důvodem byl posut zahájení výstavby RD v lokalitě Končiny až na letošní
rok. Kdyby v té době požádala paní Moravcová, zastupitelstvo by jistě vyhovělo i jí.
Na následném jednání zastupitelstvo městyse potvrdilo své stanovisko
z června 2015, tj. ukončení oficiální činnosti na kynologickém hřišti a nevyhovělo tak žádosti klubu z Osíčan o pronájem areálu. Při následné debatě
o způsobu ukončení vznikl rozpor v tom, čí je vlastně majetek stojící na
kynologickém hřišti a kdo vše vybudoval. Návrh zastupitelstva je: bývalý
KK zaplatí do konce dubna 2017 spotřebovanou elektřinu za poslední rok
a půl (dle dohody z června 2015) a má právo si odvést klubovnu-vagon,
kotce a další drobné vybavení. Pevně stojící klubovna s přístřeškem zůstane
na místě k dalšímu využití městyse. Ani jedna „klubovna“ totiž není nikde
evidována a tudíž ji nikdo nemá v majetku. Jak vagon, tak i klubovna vznikly v minulosti s přispěním obecních peněz a činností obce. Byť za pomoci
tehdejších členů svazarmu a kynologického klubu. Proto se zdál návrh na
rozdělení jako vstřícný a rozumný. Bohužel ne pro paní Magdu Moravcovou, která si dělá nároky na vše a hodlá zlikvidovat vše. Dle jejího mínění je
vše klubu a ona jako předsedkyně má na vše nárok – vše je její. Evidentně
zcela neoprávněně. Zajímalo by mě, který z tehdejších členů, kteří vše vybudovali, by s ní dnes souhlasil.
Jak bude vše dál probíhat, jaká bude ochota jednat – uvidíme. Areál hři29

ště bude samozřejmě dál sloužit pro naše občany k běžnému „vyvětrání“
pejsků s tím, že úklid po našich miláčcích by měl být samozřejmostí.
Ing. Vlastimil Michlíček
starosta městyse Nezamyslice

Opravdové zimní bruslení v Nezamyslicích
aneb příprava na „zimní olymppijádu“.
Po několika letech se na Hanou vrátila skutečná paní zima a s ní i možnost
obnovit tradici zimního bruslení v blízkosti fotbalového hřiště.
Hned první ročník provozu nově zbudovaného víceúčelového hřiště (vedle fotbalové travnaté plochy) byl otestován letní i zimní provoz!
Celých 5 týdnů (pozn. red. od 6. ledna do 10. února 2017) bylo možné
bruslit na zprovozněném veřejném kluzišti. Návštěvnost byla vysoká, od nejmenších až po zkušené starší bruslaře (pan M. Karásek). Kdo brusle doposud neměl, velmi rychle si je pořídil či zapůjčil, neboť kvalita ledu se neustále
zvyšovala s tím, jak se vylepšovala i technika úpravy ledu. Pro hladký povrch
se používala tzv. „nezamyslická rolba“, jejíž technické parametry není možné
sdělit, neboť se několikrát inovovala a její další vývoj ještě patrně neskončil.
Během pracovního týdne využívala ledovou plochu k výuce tělesné výchovy základní škola a odpoledne a o víkendu veřejnost. Večer se několikrát konal
i tzv. „Winter Classic“ aneb zápas pod širým nebem místních hokejechtivých
nadšenců. Z ledové plochy po ukončení radovánek odcházel kupodivu každý
sám a spokojen, lapajíc po dechu v mrazivém počasí, modřiny nepočítaje.
Poděkování za možnost bruslit patří hlavně vstřícnému vedení městyse
Nezamyslice, zejména panu starostovi Vlastimilu Michlíčkovi, dále obětavým
dobrovolným hasičům v čele s hlavním „ledotvorcem“ Petrem Matušincem a
v neposlední řadě nezamyslickým mažoretům a dalším rodičům - zejména za
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pomoc při přípravě a úpravě ledu, či dodáním nástrojů na úpravu ledu.
Tak zase někdy příště na ledu na shledanou! Nejbližší termín pro zimní
sporty je zanedlouho v červnu během „zimní olymppijády“.
Mgr. Petr Jordán

Pozvánka
Zveme všechny občany Nezamyslic na sázení stromů v lokalitě bývalé železniční zastávky v Těšicích, které se koná v sobotu dne 29. dubna 2017 od
14.00 hod. S sebou si přineste rýče, hrábě, lopaty, rukavice, opékací jehly. Po
dobře odvedené práci si společně opečeme špekáčky, které budou zajištěny.
Na vaši účast se těší Úřad městyse Nezamyslice.
Také přijměte pozvání do knihovny, kde na vás čekají nové knižní tituly,
jejichž seznam naleznete na webových stránkách knihovny - knihovnanezamyslice.webnode.cz
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Vzpomínky na mrskut
Jako malý chlapec jsem vyrůstal ve své rodné obci na jihu Slovenska. Dny
před velikonočními svátky jsou zapsány dodnes v paměti úděsným naříkáním podřezávaných kůzlat a jehňat a velikonoční pondělí pak vřískotem a
kvikotem děvčat a mladých žen oblévaných studenou vodou u studní a potoků. Jenom já, svátečně ustrojen, obcházel několik známých a příbuzných rodin a voňavkou kropil kamarádky, sestřenky a jejich mámy. Odměnou býval
vždy čokoládový zajíček nebo barevné vajíčko.
Docela něco jiného jsem prožíval v nedaleké Lhotě. S partou starších kluků jsem se zúčastnil řezání dlouhých vrbových prutů a naučil se plést potřebný kocar. Brzo ráno, pod vedením bratránka, vyrazila čtyřčlenná eskorta
do velkého domu za potokem, kde bývala tři děvčata. Sotva jsme zabušili na
dveře, nejstarší z nich prchla travnatým dvorem do stodoly a dlouhým žebřem frnkla na patro. My za ní: „Boženo, polez dule!“ velí bratránek. „Co su
blbá? Abyste mě zřezali?“ „Tož já si dondu za tebó!“ A už zvládá první šprušle.
„Nelez dál, nebo tě pochčim!“ Neposlechl a za chvilku si už v blízkém potoku zbavoval oči pálivé tekutiny. Tři posmutnělí kamarádi uložili nepoužité
kocary do kapes a nevesele kráčeli k sousední chalupě. Bratránek pelášil
dom, aby si vysušil provlhlý kabátek a plátěnou košulku. To o mnoho let
později mě na Bruntálsku mladí traktoristé sváděli ke koledě s výhonky
do krve zraňujícího jalovce, hojně rostoucího po pastvinách. Tato bolestivá pomlázka se dodnes udržuje i na Ostravsku. Nejhezčí a nejpříjemnější
však zůstane jenom jemné pošimrání proutkem, ozdobeným barevnou
mašlí, po dívčím lýtku s přáním krásy a zdraví.
Tož, krásné mrskut vám přeje Bohumil Outrata
Masarykova ZŠ a MŠ Nezamyslice Vás srdečně zve
na

JARNÍ BESÍDKU MŠ A SLAVNOSTNÍ ŠERPOVÁNÍ
PŘEDŠKOLÁKŮ
Těší se na Vás děti ze třídy Broučků, Kuřátek a Koťátek.
Pátek 16. ČERVNA 2017 v 15 hodin v sále SRC NEZAMYSLICE
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Bohoslužby na Velikonoce 2017:
-

ZELENÝ ČTVRTEK: 16:00 Tištín, 17:30 Nezamyslice, 19:00 Dobromilice
VELKÝ PÁTEK: 15:00 Dobromilice, 16:30 Tištín, 18:00 Nezamyslice
BÍLÁ SOBOTA: 18:00 – Dobromilice, 20:15 – Nezamyslice
NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ: 7:30 – Koválovice, 9:00 – Nezamyslice, 10:30 – Dobromilice, 10:45 -Tištín
- PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ: 7:30 – Tištín, 9:00 – Nezamyslice, 10:30 –
Koválovice, 10:45 – Dobromilice
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Dubnová básnička
Není jen o „Jaře“
I když to letos vypadá bujaře.
Pryč je sníh, pryč je led
Snad i ty nemoci
Jenom té přírodě
Musíme pomoci.
Rozkvete
- zavoní snad každá kytička
Rozk
Ozdobí vajíčka holčička maličká
Kluk si zas uplete pomlázku z proutí
Vesele bude nám – slunce nermoutí
Úsměv nám vykouzlí na tváři písnička
Ať už je moderní anebo stařičká.
Bohuslava Novotná
Upozorňujeme na možnost využití inzerování v časopisu Hvězdička.
Celostránková inzerce (A5) za 1000,- Kč.
1/2 strana za 500,- Kč.
Grafická úprava inzerátu je na objednateli.
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