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Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
Když se podíváme na kalendář – je tady opět jaro, i když počasí tomu
zatím moc neodpovídá. Letošní zima byla taková „divná“. Sněhová pokrývka letos nebyla nic moc. Kdo si chtěl sjet náš jediný kopec v parku,
musel spěchat, protože sníh mizel docela rychle. Mrzlo pořádně taky jen
pár dní, takže se letos bohužel ani nevyplatilo „zalévat“ kluziště. Snad příští rok. O co víc byla letošní zima „divná“, o to víc se brání a nechce ustoupit jaru a teplému sluníčku.
Letošní rok začal, resp. ten loňský skončil, silvestrovským plaváním.
Bohužel ani vody v Hané nebylo dostatek, a proto se naši zdatní otužilci
přesunuli tentokrát do prostor místního koupaliště, kde jim aplaudovala
za jejich výkon (a hlavně odvahu) spousta přihlížejících.
Rád bych také opět po roce připomenul Tříkrálovou sbírku, v Nezamyslicích již tradičně úspěšnou. Letos bylo díky štědrosti našich občanů
vybráno opět přes 30 tisíc Kč. V únoru 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. Objevily se ale připomínky, proč jde průvod jen některými ulicemi
obce. Věřte mi, že vzhledem k velikosti městyse nelze projít všemi ulicemi. Průvod by hrozně rád obešel celou obec, ale musel by asi chodit
celý víkend. Vzhledem k plánovanému polednímu zakončení průvodu na
hasičárně a pokračování ostatkového programu tam, je tato varianta asi
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jediná možná. Kdo má zájem pobavit se s maškarami, má možnost k hasičárně přijít. Anebo se může zúčastnit dopoledního průvodu masek – start
vždy v 8:00 hodin u úřadu městyse. Čím víc masek bude, tím líp. Všichni
jste samozřejmě do průvodu srdečně zváni – ať už s maskou nebo i bez
masky. Všem hasičům a také všem, kteří pomáhali, patří velký dík, protože přípravě věnovali spoustu času, většinou na úkor své dovolené. Dík patří také všem, kteří připravili plesovou sezónu, včetně dětských šibřinek.
Po tříletých urgencích došlo ze strany Povodí Moravy konečně ke kácení nebezpečných stromů kolem řeky Hané. Další čištění koryta by mělo
snad následovat.
A co chystáme pro letošní rok? Zdá se, že toho bude opět dost. Kvůli
změně zákona o pohřebnictví doznala určitých změn i naše pohřební služba. Jak organizačně, tak co do zajištění určitých povinností. Rekonstrukcí
prošla chladící místnost ve smuteční obřadní síni na hřbitově a další úpravy neminou ani samotnou „smutečku“, kde mimo jiné předpokládáme i
výměnu všech oken. Stávající jsou již většinou nefunkční nebo špatně těsní. Možná jste si už všimli, že začaly i opravy na hřbitovní zdi. Letos bude
nově postavena čelní a jedna boční zeď. Na tuto akci se nám podařilo
zajistit dotaci ve výši 700 tisíc Kč z Ministerstva zemědělství ČR. Na hřbitově ještě plánujeme vybudování kolumbária. V současné době probíhají
projektové práce potřebné pro jeho výstavbu. Po úpravě prostranství před
smuteční obřadní síní s výstavbou pergoly, po opravě parkoviště a přístupového chodníku ke hřbitovu v minulých letech - bude letošní oprava
hřbitovní zdi, rekonstrukce smuteční obřadní síně a následná výstavba
kolumbária dokončením procesu revitalizace hřbitova.
Další akcí, která již začala, je příprava výstavby nových rodinných domů
v lokalitě Končiny. Jakmile nám počasí dovolilo, začaly práce na „zasíťování“ připravovaných 17 pozemků, z nichž je již většina prodána. V nejbližších měsících a letech tak vznikne v Nezamyslicích úplně nová ulice.
Mimo jiné akce připravujeme i předláždění chodníku v ulici Tjabinova
a Gen. Svobody. I na tyto chodníky máme zažádáno o dotaci. Bude záležet
na tom, kdy a na jakou dotaci „dosáhneme“ – podle toho dojde k opravě
těchto chodníků ještě letos nebo nejpozději v příštím roce.
Připravujeme také projekt na přestavbu budovy bývalé ZUŠky v ulici
Gen. Svobody. Mělo by zde vzniknout 6 nových bytů. Další větší akcí,
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která bude také závislá na získání
dotace, je chystaná rekonstrukce
budovy B základní školy, kde jsou
ve špatném stavu zejména jednotlivé instalace. Současně by měly
vzniknout i nové odborné učebny,
které nám dnes chybí.
I letos zastupitelstvo schválilo
tradiční Programovou dotaci na
opravu fasád a vybudování nových vjezdů na pozemku městyse.
Zájemci z řad občanů tak můžou
podávat žádosti od 3. dubna až do
31. května letošního roku.
To byl stručný výčet hlavních
připravovaných akcí pro letošní
rok. Bohužel ale řešíme stále častěji i nepříjemné věci. Množí se nám
vandalství a ničení společných věcí.
Jde například o ničení nově zasazených stromků, ničení odpadkových
košů, převracení popelnic a kontejnerů apod. až po ničení obecního
majetku, jako jsou např. lavičky a
další vybavení na dětském hřišti v
Nádražní ulici. Je smutné, že se někdo dokáže snížit k něčemu takovému. Uvedené případy řešíme už i
s Policií ČR a doufám, že jednotliví
pachatelé budou odhaleni.
Na závěr mi dovolte, abych všem
popřál krásné velikonoční svátky
a celý letošní rok v klidu, ve zdraví
a v pohodě.
Ing. Vlastimil Michlíček,
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Usnesení č. 26/2018
ze zasedání Zastupitelstva městyse Nezamyslice
ze zasedání Zastupitelstva městyse Nezamyslice
konaného dne 28. 2. 2018
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE NEZAMYSLICE
I. SCHVALUJE
1. Volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Program jednání
3. Rozpočtové opatření č. 2/2018, které se mění na straně příjmů o 1.106.039,20
Kč a na straně výdajů o 1.623.118,20 Kč. Financování ve výši – 517.079,- Kč
4. Uzavření kupní smlouvy na stavební parcelu 2228/15 o výměře 862 m2
za cenu 750,- Kč/m2 pozemku, tj. za kupní cenu 646.500,- Kč, s žadateli,
na základě projevu jejich zájmu ze dne 9. 2. 2018, a to do SJM (společné
jmění manželů)
5. Uzavření kupní smlouvy na stavební parcelu 2228/13 o výměře 862 m2
za cenu 750,- Kč/m2 pozemku, tj. za kupní cenu 646.500,- Kč, s žadateli,
na základě projevu jejich zájmu ze dne 25. 1.2 018, a to do SJM (společné
jmění manželů)
6. Uzavření kupní smlouvy na stavební parcelu 2228/16 o výměře 862 m2 za
cenu 750,- Kč/m2 pozemku, tj. za kupní cenu 646.500,- Kč, s žadatelem,
na základě projevu jeho zájmu ze dne 12. 2.2 018
7. Prodej pozemku p.č. 2228/19 v k.ú. Nezamyslice nad Hanou, o výměře
25 m2, firmě E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České
Budějovice 7, za cenu dle znaleckého posudku, tj. 290 Kč/m2 bez DPH za
účelem vybudování nové trafostanice
8. Vyhlášení Programové dotace na podporu oprav fasád a vybudování nových vjezdů – příjem žádostí do 31. 5. 2018
9. Vítěze výběrového řízení na akci „Oprava hřbitovní zdi – SO 01“ na základě hodnocení Hodnotící komisí – firmu STAVBROS s.r.o., Brodek
u Prostějova a současně Smlouvu o dílo na uvedenou akci s nabídkovou
cenou 1.461.190,55 Kč bez DPH
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10. Dodatek č. 1 ke SoD uzavřené s firmou Quantum, a.s., Brněnská 122/212,
Vyškov. Dodatkem se mění rozsah díla, tj. snížení o části týkající se kanalizace a čerpací stanice (SO 02, SO 02.2, SO 02.3 a SO 02.4)
11. Pokácení nebezpečného stromu na hřbitově
12. Poskytnutí dotace ve výši 100.000,--Kč pro Tělovýchovnou jednotu Haná
Nezamyslice, z.s. a současně znění veřejnoprávní smlouvy o této dotaci
13. Poskytnutí dotace ve výši 10.000,--Kč pro pana Petra Matušince a současně znění veřejnoprávní smlouvy o této dotaci
14. Poskytnutí dotace ve výši 70.000,--Kč pro SK SC PRIMA Nezamyslice,
a současně znění veřejnoprávní smlouvy o této dotaci
15. Aktualizovaný Program obnovy venkova městyse Nezamyslice r. 2018-2022
16. Pokračování projektových prací na přípravě a stavbě kolumbária na hřbitově dle varianty č. 3
17. Pokračování projektových prací na přípravě přestavby budovy č.p. 145
na sociální byty dle navržené varianty B
18. Dodatek č. 1 ke stanovám DSO Hanácký venkov. Jedná so o vložení nového bodu m. v odstavci 1 čl. IV Stanov Dobrovolného svazku obcí Hanácký
venkov, v části Předmět činnosti svazku – bod m) zní: společného plnění
úkolů v oblasti obecného nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR –
vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze
dne 27. 4. 2016. Společný pro členské obce svazku a jimi zřízených příspěvkových organizací bude zejména pověřenec pro ochranu osobních údajů
II. BERE NA VĚDOMÍ:
a) Informace starosty o činnosti
b) Zprávu o kontrole úkolů vyplývajících z minulých usnesení
c) Zprávu kontrolního výboru
d) Přípravná jednání o umístění rychlostních radarů v obci
e) Žádost o prodej pozemku p.č. 3460 v k.ú. Nezamyslice nad Hanou
f) Žádost o prodej části pozemku p.č. 982/2 v k.ú. Nezamyslice nad Hanou
III. UKLÁDÁ:
a) Zjistit informace a možnosti podání žádosti o dotaci na Workoutové hřiště
b) Pokračovat v přípravě zajištění a umístění rychlostních radarů v obci,
zjistit informace a možnosti podání žádosti o dotaci na radary
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„Střípky“ z lyžáku
V týdnu od 12. 2. do 16. 2. 2018 žáci naší školy (převážně ze 7. ročníku)
absolvovali již tradiční lyžařský výcvikový kurz, tentokrát v Hynčicích pod
Sušinou. Lyžovalo se ve Skiareálu Kraličák a bydlelo na horské chatě U Sněženky. Své zážitky z tohoto kurzu dali dohromady někteří „účastníci zájezdu“.
„Sranda byla hned po příjezdu, protože pan učitel Čáp uklouzl na ledě
a pořádně se natáhl. Muselo to asi bolet. Dopadl totiž přímo na záda, ale
všichni jsme se smáli. Mamka by řekla, že jsme „trotli“. Ale fotoaparát, který
měl v ruce, zachránil. Jakmile jsme se ubytovali, šli jsme na svah. Museli
jsme jít asi 200 m v lyžácích a vypadali jsme jako tlupa tučňáků. Bylo to docela náročné. Proto jsem byla ráda, že jsem mohla konečně zacvaknout lyže.
Některým to vůbec nešlo a museli se to nejprve naučit. Poté jsme se rozdělili
do tří skupin. Byla jsem v první skupině u paní učitelky Kubíkové, která nás
donutila vyšlapat v lyžích půlku kopce, aby se dozvěděla, jestli jsme nelhali
a opravdu umíme lyžovat. No popravdě lyžovat umím, ale ten výšlap jsem
absolvovala poprvé a jsem ráda, že žiju v moderní době lanovek a vleků.
Další dny jsme se snažili vyrovnat svým instruktorům. Nevím proč, ale paní
učitelku nešlo dohnat, a to i tehdy, když jsem se rozhodla jet šusem. Možná
měla líp namazanou skluznici, nebo proto, že jsem občas jela i po břiše.“
Daniela Jančeková, 7. B
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„Druhý den jsme už měli sjíždět svah pro lyžaře. Všichni nelyžaři jsme se
báli. Lyžaři si nás rozdělili a pomalu a postupně jsme začali sjíždět. Já jsem
jel s Kamilem, Ondrou a Petrou. Jeli jsme strašně pomalu. Hodněkrát jsme
spadli. Ale najednou byl celý svah nad námi. My jsme ho sjeli! Po sjezdu
jsme měli zasloužený oběd!“
Patrik Havlíček, 7. B
„Jeden den, po druhé večeři, jsme si vyprávěli vtipy. Když už jsme byli na
odchodu, začal Pavel povídat vtipy panu učiteli Čápovi. Za to nás pan učitel
také odměnil několika vtipy. Všichni jsme se moc nasmáli!“
David Sluka, 7. B
„Celý lyžák byl super, protože jsme se ještě více skamarádili s druhou
třídou, ale i mezi sebou. Na chodbě jsme si dělali malé diskotéky. Dokonce
s námi tančila i paní učitelka Kubíková s dcerou Elčou. Děkuji za nejlepší
lyžák 2018.“
Eliss Jiráková, 7. B
„Den před odjezdem jsme šli s Patrikem do pokoje. Po chvíli jsme se začali nudit, tak jsme vyrazili na chodbu. Já řekl Patrikovi: „Nezavírej, nemám kartu!“ a najednou LUP. Patrik dveře zavřel. Jako kdybych nic neříkal!
Museli jsme hodinu čekat, než přijde pan učitel Čáp, který byl s ostatními
dětmi na bazéně, kde měl dozor. Mělo to ale jednu výhodu, zjistili jsme, že
je tam wifi free. Byli jsme šťastní!“
Kamil Antoníček, 7. B
„Na čtvrtek byla naplánovaná diskotéka. S menšími problémy se nakonec uskutečnila. Napřed jsme si zahráli židličky a poté následovalo tancování.
Tancovaly především holky, kluci jen někteří. Pár písniček rychle uběhlo a na
nás čekala poslední, která se jmenovala „Nesnáším loučení“. Myslím, že to
odpovídalo skutečnosti, protože se opravdu nikomu nechtělo jet domů!“
Simona Procházková, 7. B
„Poslední den, den kdy jsme dobalovali věci a uklízeli, jsme si šli půjčit vysavač. S Jirkou jsme vyměnili prachovku za vysavač. Jirka povysával
skoro celý pokoj. Párkrát mu to vyplo. Potom jsem chytl vysavač do ruky já
8

a zapojil jsem ho do elektriky. Vysavač udělal najednou BUM. A všude se
zhaslo! Šli jsme za recepční a ta 15 minut telefonovala. Pak jsme jí to řekli a
ona začala nadávat!“
Patrik Havlíček, 7. B
„Nastal den odjezdu a nám se vůbec nechtělo. Nejraději bych tam zůstala
další měsíc, ale bohužel to nešlo. Autobus nás odvezl zpět k našim rodičům
a já doufám, že příští rok budeme moci jet znovu. A pokud pojede i paní
učitelka, tak ji určitě na svahu doženu!“
Daniela Jančeková, 7. B

Velikonoce
Drazí přátelé,
znovu mám možnost napsat pár řádků těsně před Velikonocemi. Dovolte
mi prosím jen v krátkosti zdůraznit jejich podstatu, a tak eliminovat jejich
nepravou tvář. Už ze samotného slova VELIKO-NOCE je zřejmé, že se jedná
o události Veliké noci. Ty události, které tak velmi ovlivnily smysl našeho bytí.
Nenechme se tedy ošálit obchodníky s čokoládovými zajíci, kuřátky,
vajíčky, atd… ale zaměřme se na důvod smrti a vzkříšení Ježíše Krista –
tím jsme totiž my!
Přijměte tedy prosím mé srdečné pozvání do našeho chrámu, ke společnému prožívání těchto událostí, jakož i na každou mši svatou, která je
sama o sobě tou nejintenzivnější připomínkou právě podstaty Velikonoc.
P. Marek F. Glac
Velikonoční bohoslužby v Nezamyslicích:
Květná neděle (25.3.)
9:30
Zelený čtvrtek (29.3.)
17:00
Velký pátek (30.3.)
16:30
Vigilie (31.3.)
20:30
Neděle (1.4.)
9:30
Pondělí (2.4.)
9:30
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Nezamyslický zpěváček
Dne 6. února se na naší škole uskutečnilo první kolo pěvecké soutěže
„Nezamyslický zpěváček.“
Děti byly rozděleny do čtyř kategorií. V 1. kategorii zvítězil Tomáš
Burget (1. A),ve 2. kategorii Karolína Mlčochová (3. A), ve 3. kategorii
Nikola Vrtalová (5. B)a ve 4. kategorii Natálie Tenčíková (9. A).
Žáci měli možnost zazpívat jakoukoliv umělou píseň s hudebním doprovodem. Zaslechli jsme Okoř, Dělání, Statistiku nebo Toulavou či Boky
jako skříň. Do nelehkého úkolu se zapojilo 44 zpěváčků, zejména těch
nejmladších. S velkým zaujetím jsme vyslechli a zhlédli připravená vystoupení. Odměnou byl nejen potlesk diváků, ale i knižní odměny, sluchátka a sladkosti. Všichni jsme se skvěle bavili a těšíme se na příští rok!
Za celou porotu Mgr. Iveta Dragonová

Talentmánie ve školní družině
Poněvadž na nás ze všech médií útočí různé soutěže a reality show, ani
my jsme se v letošním školním roce nemohli tomuto tradičnímu fenoménu
dnešní doby vyhnout. A tak jsme se všechna oddělení dne 7. února sešla
a vzájemně sledovala talent a um svých kamarádů. Zazněly největší hity
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české popmusic, naučili jsme se pár
kouzelnických triků či jsme obdivovali taneční vystoupení v krásných
baletních kostýmech. Všem zúčastněným patří velký dík a následná
sladká odměna všem byla opravdu
zasloužená!
Za vychovatelky ŠD
Iva Friedbergová

SDH Nezamyslice
Od začátku letošního roku naše jednotka zasahovala u dvou mimořádných událostí. Konkrétně u požáru garáže v Němčicích nad Hanou a u
požáru výškové budovy v Dobromilicích. S oběma vozidly jsme absolvovali technickou kontrolu a roční garanční kontroly podvozku a nástavby
absolvovala také naše nová CAS 20 Scania.
Hned první den v novém roce jsme se sešli i s členy okolních sborů na
novoroční kondiční jízdě 17. okrsku, kdy jsme s technikou všech sborů
projeli okolní obce. O týden později jsme se opět setkali při tradičním fotbalovém turnaji okolních sborů. Naši muži se letos „pochlapili“ a turnaj
vyhráli. Největší akcí pro nás bylo uspořádání ostatků, které se letos opět
vydařily. Průvod masek obešel nejstarší část obce a u zbrojnice byly připra-

11

veny zabíjačkové dobroty a výborný oběd. Za pomoc děkujeme Hanákům,
mažoretům a všem ostatním, kteří se podíleli na zdárném průběhu. Příprava této akce je pro nás dost náročná, a proto nás mrzí komentáře některých
občanů, kterým se nelíbí, že už neobcházíme celou vesnici. S ohledem na to,
jak se Nezamyslice rozrůstají, to už ale není možné. Rozhodně nejde o naši
lenost nebo nechuť, ale obejít 500 domů, u každého si dát panáka na kuráž
a dorazit se ctí do cíle zkrátka nejde. Ono v zimě takhle chodit od rána do
večera není žádný med. Od dob našich dědečků těch ulic přibylo několik a
trasa se o dost protáhla. Budeme rádi, když si občané najdou cestu za námi
na zbrojnici. Nejde jen o tu zabíjačku, tu nikomu nenutíme. Jde spíš o to,
aby se lidé sešli a aby se tato tradice, i když trochu upravená, dodržovala dál.
Děti z našeho kroužku se od začátku roku pilně připravovaly na zkoušky
pro odznaky odborností mladých hasičů – konkrétně na odznaky preventista
junior a strojník junior. K úspěšnému splnění zkoušek musí znát například
základy hoření, nejčastější příčiny požárů, jak se správně chovat při požáru
nebo třeba povinnosti strojníka u zásahu. Co všechno se děti naučily, prokázaly u zkoušek, které proběhly 9. března na zbrojnici. Můžeme se pochlubit,
že zkoušky úspěšně složilo 12 malých strojníků a 5 malých preventistů.
Koncem dubna také plánujeme uspořádat sběr železa. Termín bude teprve upřesněn – sledujte hlášení rozhlasu nebo naše facebookové stránky.
Jana Bartošková
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Vítání občánků
V sobotu dne 17. března 2018
proběhlo v naší krásné obřadní síni
opět vítání občánků. Starosta městyse ing. Vlastimil Michlíček přivítal mezi občany městyse Nezamyslice další malé občánky – tentokrát
jednu holčičku a dva kluky.
Novými občany tak jsou: Rozálie
Vlčová, Matyáš Hell a Jáchym Hladký.
Dětem přejeme hlavně pevné zdraví a hodně úspěchů v životě, rodičům hodně radosti, ale také trpělivosti při jejich výchově.

Diamantová svatba
V sobotu dne 17. března 2018 jsme byli svědky
další krásné slavnostní události. To manželé Gizela
a Eduard Beránkovi oslavili 60 let společného života,
tzv. diamantovou svatbu. Za účasti své rodiny se dostavili do obřadní síně, kde před starostou městyse
ing. Vlastimilem Michlíčkem obnovili po šedesáti
letech znovu svůj manželský slib.

K tomuto krásnému
výročí přejeme
manželům Beránkovým
všechno nejlepší
a do dalších let hlavně
pevné zdraví.
13

Ostatky 2018
Kdo se zúčastnil letošního masopustního průvodu maškar v Nezamyslicích, mi dá jistě za pravdu, že průvod rozverných a roztodivných postaviček se letos nesl v poklidném duchu. Snad i proto, že místní starosta se
rozhodl po předání masopustního práva sám si kontrolovat jeho dodržování během průvodu a nenechal to pouze na obecním policajtovi, který si,
jak se později ukázalo, zasloužil také výprask. Jelikož byl obecní policajt
čestný a spravedlivý, uznal svoji chybu a dobrovolně se podvolil výkonu
trestu z rukou zástupkyně obyvatel domova důchodců za farou.
Během průvodu byl mimo jiné proveden i průzkum zdravotního stavu
obyvatel Nezamyslic, kteří se z počátku s menším ostychem svěřili do rukou řádně označeného zdravotníka. Později, když zjistili, že je to odborník
na slovo vzatý, který používá nejmodernější vědecké postupy diagnostiky a
navíc má k dispozici nejnovější typ přenosného zdravotnického přístroje,
si s ním bez obav připili jím doporučenou zaručeně přírodní medicínou.
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Tradiční ráz celému veselému průvodu dokázali vtisknout Hanáci a
Hanačky v lidových krojích, kteří se aktivně zapojili do vymáhání masopustního práva a vypláceli každého, koho obecní policajt přistihl při jeho
porušení.
Velkou pozornost na sebe dokázal upoutat i dělostřelec s funkčním podomácku vyrobeným dělem. Vzbudil respekt dokonce i u pana starosty,
který pak převzal odpovědnost za veškeré v obci vzniklé dluhy. Salvou
ze svého děla, ze kterého létaly polystyrenové koule, zahájil, ale i ukončil
průvod masek a mohlo tak začít nevázané přejídání zabíjačkovými dobrotami, které připravili místní hasiči.
Hasičům patří také dík za organizaci celého masopustního dne. Od
průvodu přes přípravu zabíjačkových dobrot, až po propůjčení hasičské
zbrojnice a prostranství před ní k hodování a následnému trdlování s
masopustní kapelou, která doprovázela i dopolední průvod obcí. Poděkování patří i všem ostatním, kteří našli tu odvahu a oblékli se do
některého z veselých kostýmů a přidali se k průvodu masek. V neposlední řadě patří dík také občanům, kteří před masopustním průvodem
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nezavřeli dveře a pohostili maškary, jak dobrým mokem, tak nějakým
tím sladkým nebo slaným soustem a podpořili tak další pokračování
tradice, u které mnozí občané ani netuší, proč v minulosti vznikla a k
čemu sloužila.
I proto bych zde rád o této rozverné tradici uvedl několik faktických
poznámek.
Masopust (lidově pak také ostatky, fašank, voračky, voráčí, končiny,
ale i karneval) je období od svátku Tří králů (6. ledna) až do Popeleční
středy, která nemá pevné datum a je určená konáním Velikonoc (rozmezí od poloviny února do počátku dubna). V původním smyslu jde
o „opuštění masa“ (slovo karneval pochází nejspíš z italského carne levare, „dát pryč maso“). Masopust pak představoval období hodování
a veselí mezi dvěma postními dobami. Během něj probíhaly taneční zábavy, zabijačky a také svatby. V současném slova smyslu je však význam
karnevalu obecný a nevázaný na určité období. Jde o taneční zábavy, hýření, lidové zábavy v maskách, maškarní bály. Nejznámějším tanečním
karnevalem ve světě je karneval v Rio de Janeiru.
-MiK-

ZUŠkoviny
Máme před sebou krásné svátky jara a doufám, že i krásné jarní dny,
a za sebou spoustu krásných a úspěšných vystoupení malých muzikantů,
výtvarníků, herců a tanečníků naší „nezamyslické“ pobočky.
Naši malí „dramatici“ zahájili svá ročníková představení - myslím,
že velice zdařilá. Už jsme měli možnost zhlédnout představení Kniha
džunglí a Oživlé hračky a obě představení měla velký úspěch. Úspěch
slavili žáci literárně-dramatického oboru také v recitační soutěži Dětská
scéna, ze které do okresního kola postoupili Hynek Přecechtěl, Jáchym
Košárek, Ema Šebková, Terezie Klusalová a Alexandra a Karolína Melduškovy.
Žáci výtvarného oboru měli úspěch v soutěži „Barvy podzimu“,
zejména Anna Přibylová (1. místo), Jáchym Košárek (3. místo), Filip
16

Novák a Nela Jordánová (čestné uznání). Nyní probíhá výstava prací
žáků s názvem Obrázková řecká mytologie v Kinokavárně Duha v Prostějově.
Taneční obor letos opět vystoupil na dětských Šibřinkách, kde zatančili už i ti nejmenší s tancem „Číňánci“ a skupinka dívek s tancem „Pro
radost“ a „Moudrý pták sova“. Kdo vystoupení tanečníků neviděl a měl
by zájem, může se přijít podívat na závěrečné vystoupení všech tanečních
skupin naší školy „TanDram“ 15. června 2018 v 18 hodin do kina Oko v
Němčicích nad Hanou.
Naším dalším velkým úspěchem je celostátní soutěž ZUŠ vypsaná
MŠMT. Letos byla vypsána v oboru hudebním - dechové nástroje, v sólovém a komorním zpěvu a tanečním oboru. Zatím máme za sebou okresní
kola, ze kterých nám dále do krajských kol postoupili letos poprvé i žáci
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tanečního oboru. V oboru sólový a komorní zpěv již známe výsledky
krajského kola: Lenka Cyprianová, Anežka Doležalová a Hana Burgetová získaly v krajském kole 2. místo. Šimon Beneš v krajském kole ve své
kategorii zvítězil a postoupil do celostátního kola. V komorním zpěvu Šimon Beneš v duetu s Hanou Burgetovou obsadili rovněž 1. místo a stali se
náhradníky pro celostátní kolo. V oboru hra na dechové nástroje Tomáš
Pleva – lesní roh, Anna Wagnerová – hoboj a již zmiňované tanečnice –
Lenka Cyprianová, Veronika Burgetová, Andrea Nosková, Ema Šebková,
Eliška Judásková, Karolína Mlčochová a Lucie Benešová, ze starších pak
Lucie Nosková a Amálie Matoušková, které sice patří do němčické skupiny dívek, ale jsou přece jen „naše“. Tímto bych chtěla všem poděkovat,
pogratulovat a popřát hodně štěstí v dalších kolech. Velká gratulace ale
samozřejmě patří i těm, kteří nepostoupili, hlavně za jejich píli a snahu.
A co nás čeká dál kromě soutěží? V nejbližší době Jarní koncert Dechového orchestru mladých, na kterém vystoupí žáci tanečního oboru, a
dále pak pestrý program XXI. Svátku hudby, který se bude letos konat v
netradičním termínu a to 27. května 2018. Z těch menších akcí se pak těšíme samozřejmě na různé besídky a představení… Držíme dětem palce,
aby pro ně byl konec školního roku úspěšný a měly z naší společné práce
stejnou radost, jako máme i my – jejich učitelé…
BcA. Jana Nosková
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Pěkně nám ten rok začal…….
Tak nám ten nový rok pěkně začal. První z akcí, kterých jsem se zúčastnila, byla cesta na Slovensko. Jeli jsme se vyhřát do termálních lázní
ve Velkém Mederu. Starší si zaplavali, či poseděli v termální vodě a děti
si zařádily na tobogánech a skluzavkách. Příjemně unaveni jsme se vraceli zpátky. Dík za bezchybnou organizaci paní Pavlíkové.
Další akcí, která si zaslouží pozornost, je již tradiční „Masopust“. Je
dobře, že naši hasiči v hojném počtu tuto akci pořádají spolu s krojovanými Hanáky. Na fotkách z této akce je vidět, jak mnozí občané již
na průvod čekají s mísami nasmažených koblih, chlebíčků či dalšího
občerstvení, avšak najdou se i tací, kteří dveře vůbec neotevřou. Kolem
poledne se průvod vracel k hasičské zbrojnici, kde už bylo pěkně živo.
Prodávaly se tu výborné zabíjačkové speciality bohatého výběru. Posezením u dobrého oběda mnozí strávili příjemné chvíle.
Je jen škoda, že Nezamyslice jsou tak velké, že tento průvod neobejde
všechny. To by asi musely chodit aspoň tři skupiny s medvědem.
Byla jsem překvapená, kolik občanů přišlo na autorské čtení pana
Špidly o jeho knize „Krvavý měsíc nad horou Liliavou“. Další velmi zajímavá akce a velmi poutavě přednesená.
A tou poslední akcí, o které bych se chtěla zmínit, byla přednáška
paní Mgr. Podhorné o produktech z bylinek a pupenů, které její firma
„Naděje“ vyrábí. Jejich užíváním by měl náš organismus mít šanci bojovat s nemocí nebo s vleklým či chronickým zdravotním problémem.
Také tentokrát bylo klubové zařízení úplně zaplněné a téměř všichni odcházeli s nějakou radou, či přímo tinkturou, olejem, mastí nebo bylinnou kúrou.
Přeji paní Pavlíkové i ostatním, kteří se podílejí na výběru takových
akcí šťastnou ruku i nadále.
Také děkuji za příjemný pozdrav jara ve formě primulek, které jsme
na konci akce obdržely.
DOS
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Pořád se něco děje
Tříkrálová sbírka
Víte, že se tato sbírka obnovila v roce 2000, kdy i v naší obci vyšly
skupinky koledníků, aby pod záštitou obce a charity vykoledovaly peníze
jako pomoc pro potřebné? Dobře si pamatuji, že na faře Kamila Málková organizovala koledníky, skupinek bylo málo, ale to nevadilo. Ať byla
zima, jaká chtěla, obešla se celá dědina i Těšice. Radost byla z každé korunky i sladkosti, kterou děti dostaly. To letos se vypravilo 11 skupinek a v
doprovodu dospělých zazpívalo 31 koledníků. Na faře čekalo občerstvení
a horký čaj, i když letos nebyla taková zima jako loňských -20°C. Sbírka
byla finančně úspěšná, a to i díky korunkám, které již tradičně připravily
děti z mateřské školky. Díky všem, kteří jste otevřeli, ani nevíte, jakou
radost jste udělali našim dětem, které se tak učí solidaritě, porozumění a
obětavosti. Nejde totiž jenom o dary, které vhodíte do pokladniček.

Autorské čtení
Na podzim jsem dostala zajímavou nabídku od paní Bělkové. Její bývalý žák, pan Josef Špidla, napsal knihu „Krvavý měsíc nad horou Liliavou“.
Přiložený letáček nabízel „ autorské čtení“. Stačilo už jenom kontaktovat
naši školu a Dášu Pavlíkovu. Termín pro školu i městys byl stanoven na
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15. února. Zbývalo dost času na přečtení zapůjčené knihy, jejíž děj mě přenesl na známá místa v našem okolí a dokresloval zajímavý příběh, který
byl podložen historií naší země v období třicetileté války. Jak já se těšila na
autorské čtení. Pan Špidla mě nezklamal. Opravdu s námi tou dobou přímo jakoby „procházel“, tolik toho věděl a měl nastudováno. Jeho vyprávění bylo velice poutavé a zajímavé. Myslím, že skoro padesátka přítomných
odcházela domů nadmíru spokojena. Ještě jednou děkuji, paní Bělková!
Jarní sešlost
No a pak že se u nás málo děje. Je 8. března a v „liďáku“ se schází skupina asi padesáti posluchačů. Přijela k nám paní Mgr. Jarmila Podhorná z
Brodku u Konice. Tato známá léčitelka si na nás ve svém nabitém programu
(za rok absolvuje až 80 besed) udělala čas. Seznámila nás s celou historií své
práce a vždy skromně dodala, že jde nejen o její práci, ale i spousty spolupracovníků a pomocníků. Nebála se investovat vydělané peníze, protože je
to investice do pomoci lidem, a to je její hlavní motto. Po skončení přednášky si zájemci mohli nechat udělat léčebný plán a dokonce připravené
výtažky z pupenů nebo bylin zakoupit. Celá beseda byla tak zajímavá, že
jsme skoro zapomněli rozdat petrklíče, zakoupené ke Dni žen.
Bohuslava Novotná

Domov „Na Zámku“ v Nezamyslicích
je součástí projektu „Pro běžný život“
Domov „Na Zámku, p. o. v Nezamyslicích je jednou z osmi příspěvkových organizací Olomouckého kraje, která je zapojena do projektu „Pro
běžný život“. Společné zadání - podporovat lidi s postižením v sociálním
začlenění“. Rozhodli jsme se tedy jít cestou změny přístupu k lidem se
zdravotním postižením, uživatelům pobytové sociální služby.
Změny pohledu na poskytování sociálních služeb pro lidi se zdravotním postižením jsou v České republice dlouhodobým procesem. Již od
80. let minulého století jsou odbornou praxí podporovány klíčové změny
v institucionální péči, které reagují na objektivní potřeby současné společ21

nosti a zohledňují proces sociálního začleňování jako základní myšlenky
moderní sociální politiky.
V roce 2007 byl vládou ČR přijat materiál „Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění
uživatele do společnosti“, jehož hlavním cílem je podpořit a usnadnit cestu
poskytovatelům i zřizovatelům pobytových služeb v přirozeném procesu
změn v poskytování sociálních služeb. Deinstitucionalizace sociálních služeb přináší zásadní změny pojetí a nabídky sociálních služeb poskytovaných lidem se zdravotním postižením. Nastavuje takovou podobu sociálních služeb a jejich sítě, která umožní lidem s postižením žít životem, který
je podobný tomu, jak žijí jejich vrstevníci. To znamená, že už by se lidé s postižením neměli stěhovat za službou – do nepřirozených internátních podmínek zámků nebo jiných velkých budov, ale naopak - služby by měly být
dostupné v jejich přirozeném prostředí v blízkosti domova, rodiny a přátel.
Aktuálně dochází k radikální proměně současných pobytových zařízení, z
nichž některé již úplně opouští původní prostory a místo nich vznikají malé
domácnosti chráněného bydlení a domovů pro osoby se zdravotním postižením, denní stacionáře nebo sociálně terapeutické dílny v obcích a městech. Lidé s postižením v nich budou žít s potřebnou podporou personálu,
podle vlastních možností co nejvíce samostatně a podle svých představ.
Na dlouhodobou strategii v oblasti sociálních služeb zaměřenou na
podporu lidí se zdravotním postižením v běžné společnosti navazuje také
projekt „Pro běžný život. Společné zadání - podporovat lidi s postižením v
sociálním začlenění“ realizovaný od roku 2016 v Olomouckém kraji. Projekt je realizován Centrem podpory transformace, o.p.s. ve spolupráci s
Olomouckým krajem. Do projektu je zapojeno osm příspěvkových organizací Olomouckého kraje poskytujících pobytové sociální služby osobám se
zdravotním postižením a dalších pět poskytovatelů ambulantních a terénních služeb pro osoby se zdravotním postižením. Cílem projektu je vytvoření jednotného zadání pro poskytovatele sociálních služeb v Olomouckém
kraji, aby poskytované služby vedly k sociálnímu začleňování lidí s postižením do běžné společnosti.
Lucie Příhodová Pešková
Centrum podpory transformace, o.p.s.
22

Den otevřených dveří
10. dubna 2018 se bude konat v Masarykově základní škole v Nezamyslicích zápis budoucích prvňáčků. Tento den je některými dětmi vnímán jako
první velká zkouška. Podobné pocity zažívají i rodiče předškoláků s obavami,
zda jejich ratolesti vše zvládnou. Proto se ve středu 7. března konal Den otevřených dveří, jehož cílem byla možnost dát nahlédnout do zákulisí školy v
plném provozu. Tuto příležitost využilo 25 předškoláků z celkového počtu
43 očekávaných. Přišli s rodiči nebo s učitelkami mateřské školy podívat se
do ,,velké“ školy. Kam směřovaly jejich kroky? Samozřejmě do prvních tříd,
kde na ně již čekaly paní učitelky s prvňáčky. Společně si zazpívali, zatančili,
vyzkoušeli něco z matematiky i oblasti písmen, vytvořili sněženku z papíru
a spolu s omalovánkou obdrželi drobné dárky a sladkou odměnu. Rodiče se
dotazovali na provoz školy a dle jejich slov byli mile překvapeni vybavením
tříd nové budovy. Doufejme, že tato akce splnila svůj účel a podařilo se nejen získat zájem budoucích žáčků, ale i podat praktické informace rodičům o
fungování školy.
Za organizátory akce
Mgr. Miloslava Oralová
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Maškarní bál
V měsíci březnu končí plesová sezona, kterou uzavírá rej masek a nápaditých převleků na maškarním bále. V letošním roce byl sice v Nezamyslicích poslední plesovou zábavou ples hasičský, ale to neubralo maškarnímu
plesu na jeho spontánnosti. Neformální oblečení, kterými masky beze sporu jsou a kterým není zábavychtivý člověk nepřímo podvědomě přinucen
chovat se podle nepsaných pravidel etikety a slušného chování, dávají člověku pocit jisté anonymity a mnohdy nechávají vyniknout i skrytý herecký
talent. Letos se na parketu místního kulturního sálu sešla opět nesourodá
společnost postaviček. Od hokejistů přes zdravotní sestry, baletky, potápěče, piráty, princezny, římské vládce či středověké pány. K vidění byl také
Chaplin a černobílí mimové, Lenon a hippies, stařečkové a rodina Adamsova, nebo dechberoucí baletka. Dokonce přiletělo i hejno much. Velký počet
masek ukázal, že si sami ze sebe ještě umíme udělat legraci a že stojí za to
pořádat „maškec“ každý rok.
Hned druhý den odpoledne se konal dětský maškarní bál a některé děti
nezapřely svým temperamentem a spontánností své rodiče, kteří se snažili
nedat najevo únavu po předchozí probdělé noci. Dětské šibřinky zahájil průvod masek pod vedením klaunů, kteří celým odpoledním programem děti
provázeli. Nachystali si několik soutěží, ve kterých díky štědrosti sponzorů
vyhráli úplně všichni. Malé kouzelné a pohádkové postavičky však nejvíce
zajímaly konfety, které znovu a znovu dokázaly sbírat a znovu a znovu je házet
jak po sobě tak po svých rodičích. Na závěr děti potěšila bohatá tombola.
-MiK-
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Naše obec zavádí Mobilní rozhlas
Vážení občané,
v souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů u nás zavádíme
novou službu - Mobilní rozhlas. Nově vás budeme informovat o aktuálním dění pomocí různých komunikačních kanálů.
Zaregistrujte se ZDARMA na www.nezamyslice.mobilnirozhlas.cz nebo
přímo na našich webových stránkách www.nezamyslice.cz, případně přímo
na úřadu městyse a vyplňte vaše tel. číslo a e-mail. Následně budete dostávat:
• e-maily
• SMS zprávy
• hlasové zprávy
• zprávy do aplikace na chytrý telefon
Co vás čeká za zprávy?
Krizová komunikace
• Povodňové nebezpečí
• Varování před výkyvy počasí
• Krizové řízení
Informace z úřadu
• Hlášení rozhlasem a aktuality
• Upozornění na odstávku vody, elektrické energie či plynu
• Změna svozu odpadu
• Změny v ordinaci lékařů
• Pozvánky na kulturní a sportovní události
• Uzavírky silnic
• A mnoho dalších informací
Nová služba by měla zkvalitnit komunikaci mezi úřadem městyse a občany. Protože se jedná o novou, moderní
službu elektronické komunikace, přihlásili
jsme se s ní do celostátní soutěže Zlatý erb
2018. V krajském kole soutěže jsme se v kategorii „Smart city a nejlepší elektronická
služba“ umístili na 3. místě. Lepší letos byli
jen města Lutín a Šumperk.
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Chovatelé
Dovolte mi, abych vás v krátkosti informoval o nadcházející letošní
závodní sezoně Místního spolku chovatelů poštovních holubů. V našem
spolku je celkem 9 členů, kteří se budou v letošní sezoně účastnit 18 závodů starých holubů a 5 závodů holoubat v rámci Oblastního spolku Haná.
Závodní plán se skládá z 10 závodů tuzemských, tj. do vzdálenosti 360 km
vzdušnou čarou, 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 závodů nad 850 km. Jeden závod se bude konat z Holandska a nejdelším závodem letošní sezony bude závod Oostende Knooke z Belgie, tj.
1030 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 na
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 celou 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 10-15 tisíc korun ročně. Z tohoto důvodu nemáme ve
spolku mladé chovatele, poněvadž nemají finančních prostředků nazbyt a
nedovolují jim chov i rodinné podmínky, tj. bydlení. Ve svém příspěvku
jsem chtěl našim spoluobčanům přiblížit náročnost našeho koníčku, kdy
ale na konci sezony můžeme hodnotit výsledky roční práce, která vlastně
vždy začíná po skončení uplynulé sezony, zabezpečením dobrého přepeření a přezimování holubů v holubnících. Vzhledem k značné ceně poštovních holubů, přemnožením 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

Školská rada při Masarykově ZŠ v Nezamyslicích
Na základě nedávného hlasování byla jmenována ŠKOLSKÁ RADA
v následujícím složení:
Z řad zákonných zástupců
•
Ing. Daniel Přecechtěl (d_precechtel@centrum.cz)
•
Bc. Jana Nosková (noskovjana@seznam.cz)
Z řad pedagogických pracovníků
•
Mgr. Dagmar Halašová (da.hal@seznam.cz)
•
Mgr. Pavla Urbášková (urbapa@email.cz)
Za zřizovatele, městys Nezamyslice
•
JUDr. Dana Račanská (raca.d@seznam.cz)
•
Bc. Alena Večerková (vecerci@seznam.cz)
Školská rada umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě
školy. Nechceme, aby se školská rada stala pouze jakýmsi formálním orgánem,
o kterém široká veřejnost pouze ví, že existuje. Prostřednictvím jednotlivých
členů školské rady máte možnost ptát se vedení školy na vše, co vás ohledně
školy zajímá, čemu nerozumíte nebo na co jste třeba nedostali uspokojivou
odpověď. Své připomínky, nápady či dotazy můžete klást písemnou formou
na e-mailové adresy jednotlivých členů ŠR. Pokud si to budete přát, zůstanete
při projednávání vašeho dotazu na školské radě v anonymitě. Rádi se s vámi
také setkáme osobně a stanete se váženým hostem na setkání ŠR. Možností je
mnoho, jen je zapotřebí je využít! Na vaše dotazy se těší členové školské rady!
Mgr. Dagmar Halašová

Terénní odlehčovací služba
Charita Kojetín zahájila 1. ledna 2018 provoz nového sociálního zařízení.
Jedná se o terénní ODLEHČOVACÍ SLUŽBU. Nabízí pomoc občanům ve
městech Kojetín a Němčice n. Hanou a v 15 obcích jejich správních obvodů.
Na provoz nového zařízení přispěly i některé obce, včetně Nezamyslic. Díky
příspěvkům obcí bylo pořízeno nové auto přizpůsobené pro poskytování
potřebných služeb. Městys Nezamyslice přispívá i na běžný provoz zařízení,
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a proto je služba dostupná i pro naše občany. Mnoha lidem asi název „Odlehčovací služba“ mnoho neřekne, proto bychom chtěli takto odpovědět na
některé základní otázky týkající se možnosti využití této pomoci.
POSLÁNÍ
Terénní odlehčovací služby jsou poskytované uživatelům, kteří mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo tělesného postižení v jejich domácím prostředí. Posláním této sociální služby je poskytnout podporu a pomoc pečujícím osobám, zastoupit je v péči
o jejich blízké a poskytnout jim tak čas na odpočinek, zajištění osobních
záležitostí a intenzivnější prožívání svého osobního života.
SLUŽBY JSOU POSKYTOVANÉ LIDEM,
KTEŘÍ JSOU ČÁSTEČNĚ ČI PLNĚ ODKÁZÁNI NA POMOC DRUHÝCH:
- Senioři, kteří z důvodu nemoci či vysokého věku nejsou zcela soběstační.
- Osoby s tělesným postižením nad 19 let (zhoršení chůze a hybnosti
rukou po úrazech, CMP aj.).
- Osoby s chronickým onemocněním nad 19 let (RS, onkologické nemoci, CMP, Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, zrakové či
sluchové onemocnění, cukrovka aj.).
POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
- Pomoc při běžných úkonech péče o svou vlastní osobu (oblékání,
obouvání, přesuny, prostorová a časová orientace aj.).
- Pomoc při osobní hygieně (při použití WC, při koupeli vč. základní
péče o ústní dutinu, vlasy, nehty, pokožku, při inkontinenci apod.).
- Zajištění a poskytnutí stravy (vč. pomoci při přijímání potravy, dohled
nad pitným režimem).
- Zprostředkování kontaktu se společností a vrstevníky, pomoc při využívání kulturních, sociálních a sportovních akcí aj.
- Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (instituce, úřady, zdravotní služby, obchodní síť, pošta aj.).
- Zajištění výchovných, vzdělávacích, aktivizačních a sociálně terapeutických
činností (nácvik dovedností a sebeobslužných úkonů, podpora při zajištění
chodu domácnosti, nácvik obsluhy domácích spotřebičů a elektroniky aj.).
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ÚHRADY ZA SLUŽBY:
Tato služba je hrazená uživatelem - tzn., že za pomoc a péči pracovnic
zaplatí uživatel úhradu podle jejich skutečně spotřebovaného času. Na pokrytí těchto nákladů poskytuje stát potřebným nesoběstačným lidem tzv.
PŘÍSPĚVEK NA PÉČI. S podáním žádosti o tento příspěvek mohou pomoci pracovnice Odlehčovacích služeb.
PROVOZNÍ DOBA:
Časový rozsah služeb se odvíjí od potřeb uživatelů a kapacitních možností Odlehčovacích služeb. Deklarovaná provozní doba je v pracovní
dny od 7.00 hod. do 19.00 hod.
KONTAKTY:
Podrobnější informace můžete získat:
- osobně na adrese Odlehčovacích služeb: Komenského nám. 49,
752 01 Kojetín
- elektronicky na adrese: tos@kojetin.charita.cz
- telefonicky - mobil: 737 213 480

Parkování
Vážení spoluobčané,
chtěli bychom vás tímto upozornit, že pokud chcete odvézt větší objem odpadků v pytlích, či dokonce stavební suť, toto neodváží svozová
firma při běžném svozu a odpad pak hyzdí naši obec. Tento odpad patří
do sběrného dvora, který je pro naši obec v Ivanovicích n/H. Občané s
trvalým pobytem v našem městysi zde mohou odpad uložit zdarma, platí
se za uložení pneumatik a stavební suti.
Dále bychom chtěli požádat všechny, kteří parkují na vjezdech do
svých domů, aby najížděli co nejblíže ke svým nemovitostem a nebránili
tak plynulému průchodu po chodnících, které nejsou určeny na parkování. Jde o bezpečnost chodců a především dětí. Také zvažte, zda je nutné
parkovat na zelených pruzích.
Za městys Nezamyslice Dagmar Pavlíková, místostarostka
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Myslivci
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vás v krátkosti informoval o činnosti Mysliveckého spolku
Nezamyslice.
Na letošní neobvyklou zimu se nám podařilo za pomocí 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 překročili normované stavy zvěře zaječí, tj. 244 ks na naši honitbu, plánované stavy jsou 212
kusů. Zvýšení stavu zaječí populace jsme se věnovali tři roky, omezili jsme
počet honů a redukovali odlov na minimum, tj. na 50 ks na dvou honech. V
roce 2017 jsme již odlovili 144 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. Přes vynaložené úsilí je bažantí zvěř na minimálních stavech a bylo rozhodnuto vzhledem k této skutečnosti bažantí zvěř nelovit. Členové mysliveckého spolku se na základě žádosti Agrodružstva Tištín, církve
a taktéž ČD obrátili na Odbor životního prostředí v Prostějově o povolení
odlovu zdivočelých holubů a hrdliček na nehonebních pozemcích, tj. parcelách u kostela, farmách Dřevnovice a Nezamyslice a nádraží Nezamyslice.
Bylo odloveno celkem 1 128 ks zdivočelých holubů. Z toho u kostela celkem
104 holubů, na farmách Dřevnovice 287 holubů, Nezamyslice 33 holubů a
na nádraží celkem 704 holubů. Můžeme konstatovat, že šlo opravdu o zdivočelé holuby, poněvadž pouze 12 ks mělo rodové kroužky poštovních holubů
ročníku 2016. Zmíněný odlov měl nesmírný význam zvláště u nádraží, poněvadž v této budově došlo vzhledem k početnímu stavu holubů k obrovské
devastaci půdních prostor. Za uplynulý rok jsme ulovili 15 ks srnčí zvěře, kde
8 ks bylo použito na vaření a prodej guláše pro naše spoluobčany, dva kusy
byly použity na guláš ve Víceměřicích. V roce 2017 jsme v naší honitbě odlovili 9 ks lišek, v předešlých letech každoročně 28-32 ks, včetně vynorovaných
liščat. Vzhledem k neustálému tlumení predátorů se i zlepšují početní stavy
zajíců. V letošním roce plánujeme, tak jako v uplynulém roce, připravit pro
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naše spoluobčany při příležitosti „Června - měsíce myslivosti“ prodej srnčího
guláše a samozřejmě totéž v průběhu měsíce září. 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 pro ni složitých životních podmínkách,
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 ten by se neměl vzdálit z vlivu svého vůdce.
Lubomír Crhan, předseda Mysliveckého spolku Nezamyslice

Modeláři
Vážení rodiče, přesunuli jsme se do druhé
poloviny roku a za chvíli to bude rok, co jsme
otevřeli nový kroužek v rámci školní družiny,
kroužek modeláře. Myšlenka otevření kroužku
modeláře mě napadla ve chvíli, kdy jsem hledal
nějaké vyžití volného času pro vlastní děti. Po
poradě s Mgr. Petrem Jordánem jsme se dohodli, že to zkusíme a kroužek otevřeme v rámci
školní družiny. Do kroužku momentálně chodí
10 dětí od třetí do páté třídy základní školy z
Nezamyslic i okolí. Rozsah naší činnosti je od
lepení papírových modelů přes plastové až ke
složitým dřevěným modelům z Balsy. Ale nejsou to jen modely na kterých
pracujeme, také vymýšlíme vlastní projekty. Vše závisí pouze na materiálu,
který máme k dispozici a na fantazii. Vybavení máme sice zatím skromné,
ale chuť a odhodlání dělá zázraky! Jak jsem již uvedl, jde o první zkušební
rozjezdový rok. Pro příští rok máme přislíbeno lepší vybavení, které nám
může pomoci k lepším výsledkům, na což se moc těšíme! Na závěr chci
poděkovat všem, kteří nás podpořili, a poprosil bych je i další, aby nám
zachovali přízeň i v následujícím roce. Jde přece o děti!
Oulehla Petr
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Budova fary
Trochu se krčí za kostelem, ale
patří mezi nejstarší a nejvýznamnější památky obce. Fara byla součástí obce Nezamyslice vždy, na
současném místě vznikla zřejmě
v roce 1663, do současné podoby
však byla přebudována v roce 1788.
Je to poměrně velká budova ve tvaru písmene L. Přízemí budovy jsou
kryta křížově klenutými valenými
stropy. V patře se nachází obytné místnosti a sál. Součástí fary je rozsáhlá
zahrada s hospodářskými budovami.
Budova fary zdaleka neslouží jen jako byt kněze – faráře, jak si většina
lidí myslí. Je důležitým zázemím celé farnosti, místem setkávání a společných aktivit.
Naše fara řadu let prochází postupnou rekonstrukcí. Před mnoha lety
se dočkala nové střechy, k částečným
opravám došlo i uvnitř budovy. V
současnosti řeší farníci kritický stav
oken této památkové budovy. Památkáři trvají na renovaci původních barokních oken, oprava se tedy prodraží. Náklady na odbornou restauraci
jednoho okna jsou odhadnuty až na
45 tisíc korun.
Farnost prosí všechny dárce o pomoc, například při připravovaném
benefičním koncertě. Budovu vystavěli naši předci, občané Nezamyslic.
Je potřeba ji zachovat dalším generacím.
Mgr. Jan Košárek
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Nabízíme jednopokojový byt
k pronájmu
osobám starším 60 let
v Domě pro seniory
v Dřevnovicích.
Bližší informace na tel.
721213323
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Sbírka Diakonie Broumov
se uskuteční:
Dne: 11. 5. 2018 – 15.00 – 18.00 hod.
12. 5. 2018 – 9.00 – 11.00 hod.
Místo: SRC – vstup od pomníku padlých
Bližší informace vám rádi sdělíme:
tel.: za diakonii 224 316 800, za obec 732949993-Pavlíková
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