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Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
Teplé jarní počasí konce března a začátku dubna „vytáhlo“ většinu
z obyvatel na zahrádky nebo na cyklostezky, na vycházky nebo jiné výlety. I když se v posledních dnech mírně ochladilo, jaro je nezadržitelně tu.
Letošní zima nebyla tak mrazivá, a ani sněhová pokrývka tak vydatná, jak
by si příroda pro svůj zimní odpočinek zasloužila. Přesto se našlo alespoň
pár dní, kdy se mohly děti vybláznit na sáňkách a na bruslích. Kluziště bylo
v provozu jen týden. Bohužel teplotní výkyvy a časté oteplování nedovolovaly delší provoz.
Rád bych opět, tak jako každý rok, připomněl Tříkrálovou sbírku.
V Nezamyslicích již tradičně úspěšnou, navíc letos poprvé s pokořenou
hranicí 40 tisíc korun. Na začátku března nám dobrovolní hasiči opět
připravili výborné vepřové hody v rámci ostatků. V průvodu se opět
sešla spousta masek a díky pěknému počasí všichni přítomní prožili
krásný a příjemný den. Členům sboru a všem, kteří pomáhali, patří velký dík. Dík patří dobrovolným hasičům a fotbalistům i za uspořádání jediných dvou společenských plesů a za uspořádání opět úspěšného
maškarního bálu a tradičních dětských šibřinek. Naši nejmenší tak měli
příležitost se opět pořádně vyřádit v reji různorodých masek a společně
si zasoutěžit.
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A co chystáme na úřadě a v zastupitelstvu pro letošní rok? Je toho zase
docela dost. Hlavní investiční akcí je rekonstrukce budovy B základní školy, která probíhá díky dotaci ve výši téměř 18 milionů korun z programu
IROP Ministerstva pro místní rozvoj. Celá rekonstrukce bude stát zhruba
25 milionů korun a v budově B nově vzniknou odborné učebny pro klasické předměty (např. fyzika, chemie nebo jazyková učebna), ale také učebny
pro praktickou výuku, jako jsou školní dílny a cvičná kuchyňka.
Dále chystáme dokončení opravy hřbitovní zdi. Oprava proběhne ve
stejném duchu jako první etapa, i nyní oprava probíhá za přispění finančních prostředků z dotace Ministerstva zemědělství ČR. Po určitých průtazích na straně úřadů chystáme letos také, již dříve zmiňovanou, výstavbu
kolumbária na hřbitově. Přislíbenou máme i dotaci na výstavbu sociálních
bytů, ale k té by mělo dojít až v následujícím roce.
Zažádáno máme také o několik dotací z Olomouckého kraje. Pokud se
zadaří, chtěli bychom z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje obnovit fasádu nákupního střediska. Další žádost je podána na dovybavení
zásahové jednotky SDH Nezamyslice a také na nový dopravní automobil
pro přepravu hasičů. Protože se u nás letos koná na konci prázdnin, v sobotu 31. 8., soutěžní odpoledne „Mikroregion Němčicko se baví“, zažádali
jsme i o dotaci z programu kultury Olomouckého kraje na uspořádání této
akce.
Připravujeme také několik dalších menších investičních akcí, jako je např.
úprava smuteční obřadní síně na hřbitově, kterou vyžaduje nový zákon o pohřebnictví, nebo nákup nového pohřebního vozidla. Bohužel 20 let stará
Toyota již neodpovídá technickým požadavkům a již zmiňovaný zákon požaduje vlastnictví dvou odpovídajících a provozuschopných vozidel.
Schválena také byla již tradiční Programová dotace na opravu fasád
a vybudování nových vjezdů na pozemku městyse. Zájemci z řad občanů
tak můžou podávat žádosti od začátku dubna až do 31. května letošního
roku.
Na závěr mi dovolte, abych všem popřál krásné velikonoční svátky a celý
letošní rok prožitý pokud možno ve zdraví, v klidu a v pohodě.
Ing. Vlastimil Michlíček,
starosta
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Usnesení č. 5/2019
ze zasedání Zastupitelstva městyse Nezamyslice
konaného dne 21. 2. 2019 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. 2/2019, kterým se mění schválený rozpočet
na straně příjmů o 164.360,- Kč a na straně výdajů o 2.420.933,- Kč.
Financování ve výši 2.256.573,- Kč.
4. Vítěze výběrového řízení na akci „Rekonstrukce budovy B základní
školy – Odborné učebny ZŠ Nezamyslice - Dodávka“ na základě hodnocení Hodnotící komisí – firmu KDZ, spol. s.r.o., Razov 1256, Vizovice s nabídkovou cenou 5.228.594 Kč bez DPH a znění kupní smlouvy.
5. Vítěze výběrového řízení na akci „Rekonstrukce budovy B základní
školy – Odborné učebny ZŠ Nezamyslice – ICT a konektivita“ na
základě hodnocení Hodnotící komisí – firmu C SYSTÉM CZ a.s.,
Otakara Ševčíka 840/10, Brno s nabídkovou cenou 862.756 Kč bez
DPH a znění kupní smlouvy.
6. Vítěze výběrového řízení na akci „Oprava hřbitovní zdi – SO 02“
na základě hodnocení Hodnotící komisí – firmu STAVBROS s.r.o.,
Brodek u Prostějova a současně smlouvu o dílo na uvedenou akci
s nabídkovou cenou 1.468.460,49 Kč bez DPH.
7. Uzavření kupní smlouvy na stavební parcelu 2228/9 o výměře 2.039 m2 za cenu 750,- Kč/m2 pozemku, tj. za kupní cenu
1.529.250,- Kč, s žadateli na základě projevu jejich zájmu ze dne
8. 2. 2019, a to do spoluvlastnictví.
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8. Mimořádnou odměnu členovi zastupitelstva ve výši 2.000,- Kč za
provedení fyzických inventur majetku městyse k 31. 12. 2018.
9. Mimořádnou odměnu členovi zastupitelstva ve výši 2.000,- Kč za
provedení fyzických inventur majetku městyse k 31. 12. 2018.
10. Mimořádnou odměnu členovi zastupitelstva ve výši 2.000,- Kč za
provedení fyzických inventur majetku městyse k 31. 12. 2018.
11. Vyhlášení Programové dotace na podporu oprav fasád a vybudování nových vjezdů – příjem žádostí do 31. 5. 2019.
12. Účast městyse v elektronické dražbě u RD č.p. 161.
13. Poskytnutí dotace ve výši 120.000,- Kč pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nezamyslice a současně znění veřejnoprávní
smlouvy o této dotaci.
14. Pořízení Zprávy o uplatňování územního plánu Nezamyslice dle
§ 6 odst. 2 a 5 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.
15. Jako určeného zastupitele Ing. Vlastimila Michlíčka dle § 47
odst. 1 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.
16. Změnu čerpání sociálního fondu v čl. III: v bodu 4 zrušení daru
při pracovních výročích a doplnění bodu „Příspěvek na penzijní
připojištění“ zaměstnancům a uvolněným zastupitelům ve výši
300,- Kč/měs.
17. Opravu havarijního stavu „stoupaček“ (připojení vody a odpad)
a topení v budově B základní školy v ceně do 2 mil. korun českých.
II. BERE NA VĚDOMÍ:
1. Informace starosty a zprávu starosty za uplynulé období.
2. Rozpočtové opatření č. 1/2019.
3. Zprávu finančního výboru o provedené kontrole.

III. ZAMÍTÁ:
1. Výstavbu work-outového hřiště.
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Mateřská škola
Vážení přátelé dětí a přírody,
jistě jste si při svých vycházkách všimli, že si u kapličky děti z mateřské
školy vybudovaly tzv. hmyzí domeček. Co to vlastně je a k čemu slouží?
Je to dřevěný domeček, který je vyplněný většinou přírodninami a cihlou
s dírkami. Děti ho vytvořily společnými silami a za pomoci svých učitelek. Nasbíraly si šišky, větvičky, listí, uschlé klasy a dřívka. S pomocí rodičů vyplnily domeček dřevěnými špalíky s vyvrtanými dírkami. Domeček
má tu výhodu, že bývá brzy obydlený a pořád se v něm něco děje. Máme
tedy s dětmi důvod se na něj chodit dívat a průběžně jej sledovat.
Domeček se vyrábí pro samotářské druhy hmyzu. U nás jich žije asi 500
druhů. Hmyzí domeček se pro ně stane důležitým náhradním biotopem
k pokračování svého rodu. Představuje nejen okrasný prvek, ale navíc
je praktický a užitečný. Nejčastějšími obyvateli bývají včely samotářky,
čmeláci, některé vosy, motýli, pestřenky, zlatoočky, škvoři či slunéčka sedmitečná. Ti se pak postarají
o opylování a pomůžou nám v boji
se škůdci. V neposlední řadě pak
pomůžeme i přírodě. Všech druhů
včel i hmyzu totiž kvůli likvidaci jejich přirozeného prostředí v posledních letech ubývá. K vybudovanému
domečku se s dětmi na procházkách
neustále vracíme. Průběžně doplňujeme přírodniny, zkoumáme, jestli
se již nějaký brouček ubytoval nebo
probudil ze zimního spánku. Děti
se tak učí mít rády přírodu, být k ní
ohleduplné a mít kladný vztah ke
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svému okolí. Škoda jen, že se vždy najde někdo, kdo musí náš hmyzí
domek rozebrat, rozbít a zničit. Pokud byste tedy viděli někoho, kdo si
domeček bere domů na topení, děkujeme, že mu vysvětlíte, že se jedná
o domeček pro užitečný hmyz a ne o dřevo na zátop.
Přejeme vám krásné jarní dny.
Kolektiv MŠ Nezamyslice
Zápis dětí do MŠ Nezamyslice
Ředitelství Masarykovy základní školy a mateřské školy Nezamyslice
oznamuje, že zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2019/2020 se bude
konat 14. 5. 2019 od 13:00 do 16:00 hodin v kanceláři vedoucí učitelky MŠ.

Masarykova základní škola
a mateřská škola Nezamyslice
Přestože naše škola prochází rekonstrukcí, tak kromě běžné výuky v tradičních i netradičních prostorách se snaží žáci uspět nejen ve školních kolech soutěží, ale i v rámci okresu či kraje. Proběhlo také několik výchovně-vzdělávacích akcí a projektových dnů. Níže si můžete jednotlivé střípky ze
života školy přečíst. Přitom je důležité, jak se při všech aktivitách školy žáci,
pedagogové či asistentky a vychovatelky ŠD cítí, jak vše prožívají. Věřím, že
získávají nejen mnoho poznatků, ale také pozitivních zážitků.
S napětím také sledujeme stavební ruch kolem školy a už se pochopitelně těšíme na nově zrekonstruované prostory budovy školy. Vzniknou
odborné učebny pro výuku přírodovědných předmětů - fyziky, chemie,
přírodopisu či přírodovědy, zeměpisu a matematiky, dále jazykové učebny,
vč. učebny s podporou informačních technologií, a v neposlední řadě také
učebny pro praktickou výuku technických předmětů - člověk a svět práce
(školní dílny, cvičná kuchyňka).
Mgr. Petr Jordán
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Bruslení ve Vídni za vítězství v turnaji Zlatá brána
Zástupci
florbalového
kroužku se 20. prosince 2019
zúčastnili florbalu na ledě.
Turnaj pořádala Zlatá Brána
v Prostějově. Základní škola
Nezamyslice nastoupila v zápasech proti školám z Prostějova. A překvapivě naši kluci
zabrali a celý turnaj vyhráli,
což fanoušci Nezamyslic začali oslavovat zábavní pyrotechnikou. Jednou z výher za první místo byla doprava zdarma do Vídně
na venkovní bruslení! A kdo byl v tomto skvělém týmu? Patrik Musil, David Pořízka, Matěj Matušinec, Adam Přikryl, Filip Buriánek.
Zážitky a postřehy z výletu do Vídně: Co se mi nejvíc líbilo, tak to byly
uličky v parku mezi stromy, po kterých se také dalo bruslit. Překvapivě byl
led v dobrém a upraveném stavu. Bruslení jsme spojili s návštěvou technického muzea. Byly tam k vidění parní stroje, lokomotivy, lití železa, závodní
a dopravní automobily a motocykly. V muzeu se dokonce dalo i pár věcí
vyzkoušet - jak fungují. Např. do koše pod létajícím balónem se dalo i vlézt
a simulovalo to let balónu.
Ondřej Matušinec - redaktor časopisu Písařík

Vánoční turnaj ve stolním tenise
Dne 21. prosince 2018 se v naší škole v Nezamyslicích konal třetí ročník oblíbeného „Vánočního turnaje“ ve stolním tenisu. Soutěž proběhla ve
dvou kategoriích. V první kategorii, kde soutěžili žáci 4. a 5. ročníku, se na
3. místě umístila Lucie Benešová, na 2. místě Matěj Matušinec a na 1. místě
Adam Přikryl.
Ve druhé kategorii, která byla určena pro žáky 6. až 9. ročníku, se na 3.
místě umístil Adam Otáhal, na 2. místě Jakub Jarušek a na 1. místě Mario Pl8

šek. Všichni účastníci turnaje si zaslouží velkou pochvalu za bojovnost. Hráči,
kteří se umístili na medailových pozicích, si domů odnesli velmi hezké ceny.
Již nyní je jisté, že pro velkou spokojenost všech zúčastněných se v budoucnu určitě bude konat další ročník, na který se budeme velmi těšit.
Mgr. Petr Slouka

LYŽÁK 2019
Ráno 18. února jsme my, žáci sedmých tříd, vyrazili na lyžařský kurz do
Hynčic pod Sušinou. Když jsme přijeli na místo, ubytovali jsme se a šli na sjezdovku, kde jsme se rozdělili do týmů. A pak už jsme sjížděli jeden kopec za
druhým. Někteří přestoupili do lepších týmů.
Každý den jsme lyžovali, ale ve středu jsme šli na sjezdovku „lopatovat“. Ve
čtvrtek jsme jezdili slalom na čas. Nejlepší lyžaři měli pod 30 vteřin. Odpolední lyžování nám překazil silný déšť. Večer jsme hráli společenské hry. Poslední den ráno sněžilo a foukal ledový vítr. Sjezdovka byla namrzlá a lyžovalo se
špatně. Jakmile jsme přišli ze svahu na chatu, naložili jsme kufry, lyže a lyžáky
do autobusu a odjeli domů.
A tak skončil náš lyžák, na který nikdy nezapomeneme. Nejlepší zážitek
s naší třídou!
Nela Štěpánková, Ela Haluzová, Petra Halouzková,
redaktorky časopisu Písařík
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Krajské finále celorepublikového turnaje ČEPS CUP ve
florbalu - mladší hoši (4. - 5. ročník) – Lipník nad Bečvou
V pondělí 17. prosince 2019 se konalo krajské finále celorepublikového turnaje ČEPS
CUP, tentokrát pro
hochy. V turnaji bylo
mnoho týmů z celého
Olomouckého
kraje.
Naši mladší borci v turnaji nastoupili s odhodláním, že získají potřebné body do postupu pro finálovou skupinu. Soupeři byli velmi zdatní, hrálo se v rychlém tempu. Přesto
jsme hráli vyrovnané zápasy. V úvodním zápase remizovali s Horkou n. M.
3:3 a prohry s ostatními soupeři byly těsné: s favorizovaným Lutínem 4:6,
s Přerovem 2:3 a se Šumperkem již bez nároku na postup 0:4.
Kluci zažili atmosféru velkého turnaje v úplně nové hale za podpory
fanoušků i z řad rodičů a těší se na další podobné zápolení ve florbalu.
Mgr. Petr Jordán

Úspěch v matematické olympiádě
Jednoho z významnějších úspěchů jsme dosáhli letos v matematické
olympiádě. Okresní kolo matematické olympiády pátých ročníků se konalo
30. ledna 2019 na ZŠ a MŠ Palackého v Prostějově. Naši školu reprezentovali Hynek Přecechtěl (5. A), Simona Bártová (5. B), Veronika Plevová (5.
B) a Michal Slavík (5. B). Celkem se okresního kola zúčastnilo 34 žáků z 9
základních škol a 1 gymnázia. Z tohoto počtu bylo jen 5 úspěšných řešitelů.
Vynikajícího výsledku dosáhla Veronika Plevová, která se umístila na 3.
místě.
Veronice gratulujeme k pěknému výsledku. Všem soutěžícím děkujeme
za příkladnou reprezentaci školy.
Mgr. Daria Ječmínková
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Krajské finále celorepublikového turnaje ČEPS CUP ve
florbalu - mladší dívky (4. - 5. ročník) – Olomouc
Přestože dívky měly jarní prázdniny, neváhaly se zúčastnit v úterý 5.
února 2019 krajského finále celorepublikového turnaje ČEPS CUP. Počet
týmů byl menší než u hochů, což dávalo větší šance na postup. Bohužel dívky ve skupině narazily na loňské vítězky z Lutína. Především díky
skvělému výkonu naší brankářky sice prohrály, ale „jen“ 2:5. V dalším
zápase děvčata remizovala se soupeřkami ze ZŠ Údolí Desné a na závěr
smolně prohrála 3:5 s protivníkem z Hustopeče nad Bečvou. Celkově se
umístily dívky na 4. místě v Olomouckém kraji a navíc byla Ema Fidermáková vyhlášena nejlepší brankářkou turnaje. Přestože dívky nepostoupily do dalších bojů, získaly zážitky z týmové soutěže a pochopitelně se
těší na další podobné akce.
Mgr. Petr Jordán

Exhibice skoku vysokého
Dne 15. března 2018 se v naší škole v Nezamyslicích uskutečnila slavnostní exhibice staronové atletické disciplíny - skoku vysokého. K zahájení a následné instruktáži si naše škola pozvala atleta z vrcholového oddílu
Sparta Praha Filipa Slouku, bývalého mistra Evropy mladších žáků a několikanásobného mistra Moravy a Slezska starších žáků ve skoku vysokém.
Dle ohlasů žáků a pedagogů byla akce velmi pozitivním přínosem nejen pro všechny nadějné mladé sportovce ze školy, které svým předvedeným výkonem tento sympatický atlet inspiroval, ale pro všechny přítomné žáky.
Akce byla zakončena závěrečnou exhibicí, kdy skokan atakoval výšku
okolo dvou metrů, a následovala spontánní autogramiáda a focení s atletem. Za předvedenou instruktáž a fantastický výkon Filipu Sloukovi
děkujeme a zároveň děkujeme panu učiteli Sloukovi, který tuto akci zorganizoval.
Mgr. Hana Kubíková
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Ponožkový den 2019
Dne 21. 3. 2019 jsme si ve škole připomněli „Světový den Downova
syndromu“ a zapojili se do projektu „Ponožkový den“. Ponožky patami
k sobě symbolizují chromozom X, který mají lidé se syndromem navíc.
I když jsou tak trošku „jiní“, patří mezi nás, jsou součástí našeho života.
Respekt a úcta k odlišnostem z nás dělají skutečné lidské bytosti. Bylo
nám ctí tento projekt podpořit!
Příští rok opět!
Mgr. Dagmar Halašová

Úspěch na atletických závodech
IAAF KID´S ATHLETIC v Prostějově
Dne 21. března 2019 se uskutečnily halové atletické závody mladších
a starších žáků IAAF KID´S ATHLETIC v Prostějově, kterých se zúčastnila také naše škola.
Družstvo starších děvčat ve složení Lucie Nosková, Amálie Matoušková, Barbora Buriánková, Anna Přecechtělová a Natálie Janoušková se
umístilo na velmi pěkném osmém místě.
Družstvo mladších chlapců ve složení Adam Přikryl, Matěj Matušinec, František Pavelka, Petr Kupčík a Tobiáš Pijáček získalo skvělé druhé místo.
Největším překvapením byl výkon družstva starších chlapců ve složení Tobiáš Obruča, Zbyněk Křepelka, Jakub Král, Tomáš Večerka a Martin Vavrys, stejně tak jako družstva mladších dívek ve složení Lenka
Cyprianová, Veronika Plevová, Markéta Župková, Karolína Hepnarová
a Andrea Nosková. Obě družstva totiž obsadila fantastické první místo.
Všem našim závodníkům děkujeme za předvedené výkony a vzornou reprezentaci naší školy.
Mgr. Petr Slouka
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Titanic - 8. B na exkurzi v Brně
Ve čtvrtek 21. března 2019 se naše třída vypravila do Brna navštívit světovou výstavu TITANIC, která se konala v prostorách pavilonu C brněnského výstaviště.
Na výstavě jsme si prohlédli několik stovek originálních exponátů, které byly vytaženy ze dna oceánu – části samotné lodi, porcelán, nábytek či
osobní předměty pasažérů (oblečení, šperky, brýle, doklady…) Atmosféru
života na Titaniku nám
také přiblížily věrné rekonstrukce kajut, luxusní
kavárny 1. třídy, ale také
kotelny nebo bezpečnostních vodotěsných dveří.
V rámci výstavy jsme
zhlédli i expozici zaměřenou na průmyslovou
revoluci, vědecké objevy
a vynálezy s důrazem na
české vynálezce a objevitele. To vše je vhodným doplňkem k učivu dějepisu v 8. ročníku. Proto
jsme také využili nabízené pracovní listy, které byly vytvořeny pro školáky.
Obsahovaly shrnutí celé výstavy, časovou osu a vědomostní kvíz. Z obrovského množství informací jsme si postupně skládali mozaiku, která nám
pomohla nahlédnout do doby začátku minulého století.
A co asi nejvíc zaujalo nás všechny? U pokladny na začátku výstavy jsme
dostali repliku lodního lístku se jménem jednoho z pasažérů a na konci výstavy jsme si na tabuli dané jméno vyhledali. Zjistili jsme, jestli „náš“ cestující plavbu přežil, či ne.
Na úplný závěr jsme se všichni vyfotili na přídi lodi. A jelikož jsme se
stejně jako naši spolužáci ve škole zapojili do akce „Ponožkový den“ na
podporu dětí s Downovým syndromem, tak na fotce jsme samozřejmě bez
bot - v ponožkách. :-)
Mgr. Jarmila Krupičková
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Ptačí budky pro sýkorky
Dne 26. března vyvěsili žáci 8. B spolu se svými pedagogy v parku dvě budky pro sýkory. Při práci nám asistoval místní občan pan
J. Foltýn. Na stromech jsme pozorovali škůdce – kolonie ploštic, které
napadly stromy. Vyvěšením budek naše péče končit nebude, o budky se
budeme dál starat tak, že po ukončení hnízdní sezóny budky vyčistíme
od hnízdního materiálu a trusu a připravíme vše na další hnízdění.
Mgr. Dana Svobodová

Noc s Andersenem - 3. A + 4. A
Noc s Andersenem je název celonárodní akce zaměřené na rozvoj
čtenářské gramotnosti, která se koná vždy poslední pátek v březnu.
Letos se naše škola zapojila již potřetí. Žáci 3. A a 4. A vyměnili své
pohodlné postýlky za spacáky a karimatky, do batůžku přibalili svačinku, knížku, někteří plyšáka a vyrazili strávit noc ve škole. Nechyběly
soutěže, stezka odvahy, maminkami připravené občerstvení, čtení knížky před usnutím a pohádka na dobrou noc.
Tuto povedenou akci určitě zopakujeme, protože podpora čtení je
pro naši školu prioritou.
Mgr. Miloslava Oralová

Talentmánie ve školní družině a další akce ŠD
13. března 2019 se uskutečnilo další z řady tradičních motivačních
odpolední. Myšlenkou bylo předvést hudební, taneční nebo recitační
um dětí. Všechna vystoupení se velmi povedla díky velké podpoře obecenstva a vychovatelek školní družiny.
Další úspěšnou akcí bylo motivační odpoledne ve školní družině
druhé a třetí třídy „Hrajeme si na kuchtíky“ ve dnech 17. a 18. ledna
2019. Děti si donesly plno dobrot, které mají rády, a vyráběly si z nich
různé obložené chlebíčky, jednohubky, zvířátka… Užily si přitom
spoustu legrace, experimentovaly, vybíraly vhodné suroviny, aby bylo
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vše chutné. Na závěr si slavnostně připravily tabuli, při
které si svůj výrobek mohly
sníst nebo odnést domů, aby
se pochlubily rodičům.
Pěkné páteční odpoledne
připravily děti 5. - 6. oddělení ŠD pro babičky nezamyslického Domova důchodců.
7. prosince 2018 vystoupily
s vánočním programem v prostorách ZUŠ. Babičky společně s dětmi
zavzpomínaly na dobu pro ně nedávno minulou. Věříme, že to nebylo
první ani poslední setkání. Těšíme se na další v příštím roce!
Další neméně úspěšnou akcí byla i návštěva policistů z Němčic
nad Hanou dne 16. ledna 2019. Prvňáčky poučili o problematice jejich osobní bezpečnosti. U starších dětí se dále probíraly pojmy trestní
odpovědnosti, prevence užívání tabáku, alkoholu a jiných návykových
látek. Žáci mohli s muži zákona na tato témata i volně diskutovat.

Jarní sešlost
11. března se v SRC konala jarní sešlost, na které přivítal pan
starosta hlavně ženy, ale i několik
odvážných mužů. K poslechu, ale
hlavně zpěvu, asi 40 přítomných
hrálo osvědčené duo ve složení
Ladislav Gazdag - Martin Dostál.
V přestávkách pak jeden klient
z Domova Na Zámku, který přišel
spolu s několika dalšími klienty
a zastoupili tak p. Outratu, zahrál na harmoniku. Tou dobou byl pan Outrata v nemocnici, tak jsme mu alespoň poslali hromadné přání brzkého
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uzdravení. Jak symbolické bylo toto přání, jsme zjistili o 8 dní později.
Tato malá kartička byla vlastně poděkováním a posledním rozloučením
s panem Outratou.
Po příjemně stráveném odpoledni se přítomní rozcházeli s dobrou náladou a ženy s kytičkou primulek, kterou dostaly jako maličkou pozornost ke Dni žen. Děkujeme za milé březnové odpoledne a těšíme se na
další sešlost.
Bohuslava Novotná

Mgr. Bohumil Outrata (14. 6. 1929 – 19. 3. 2019)
Mgr. Bohumil Outrata se narodil 14. 6. 1929 v Haliči na Slovensku.
V roce 1938 se celá rodina přestěhovala do Nezamyslic, kde strávil pan
Bohumil dětství. Ve čtrnácti letech nastoupil na Arcibiskupské gymnázium
v Kroměříži, odkud přestoupil na Reálné gymnázium v Bruntále. Absolvoval Krajskou lesní školu v Rajnochovicích. Od roku 1945 byl aktivním
skautem. Po zákazu skautingu se stal vedoucím turistického oddílu. Po maturitě a učitelském kurzu v Olomouci nastoupil jako učitel do Nové Rudné.
Potom následovalo dálkové studium učitelství na Vyšší pedagogické škole
v Opavě. Následovalo místo ředitele školy v Rudné pod Pradědem, Velké
Šťáhli a Rýmařově. Od roku 1963 učil v Havířově až do odchodu do důchodu v roce 1989.
Na zasloužený odpočinek se vrátil do Nezamyslic, kde začal psát obecní kroniku, kroniku farní, stál u zrodu obecního zpravodaje „Hvězdička“
i farního zpravodaje „Rosa“. Několik let přispíval do Hanáckého kalendáře, napsal několik zajímavých knih: Staletí života, Dřevnovice v proměnách času, 100 let kapličky Panny Marie u Nezamyslic, Pan děkan, Staleté
dědictví otců, Nezamyslice a místní část Těšice, Drobné sakrální stavby
na Prostějovsku.
Velice rozsáhlá byla i jeho činnost malířská, spisovatelská, básnická.
Pan Outrata byl duchovním otcem setkávání spoluobčanů na sešlostech.
Nelze opomenout činnost kostelníka, kterou vykonával, dokud mu stačily síly.
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Na sklonku života kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu opustil Nezamyslice a v útulném pokojíku Domova u rybníka ve Víceměřicích i nadále psal
články do různých zpravodajů a zajímal se o dění v okolí. Na jeho popud byla
v prostorách staré márnice vybudována kaplička pro klienty víceměřického
domova, kde se pravidelně konaly pobožnosti.
Tento vzácný člověk, pedagog, kronikář, spisovatel, umělec, skaut, a kostelník nás zarmoutil 19. března 2019, kdy skončila jeho pozemská bohatě
naplněná a především do posledního dechu prožitá, pouť.
Bohuslava Novotná

Maškarní ples 2019
Letošní maškarní ples opět nezklamal a díky nápaditosti a kreativitě všech maskovaných byl úžasně pestrý. Rozjezd plesu byl tak trochu
vlažný. Za účasti dvou až tří maskovaných párů kroužil po parketu jeden pár v „civilu“, který si vyloženě přišel pouze zatančit. Je dlužno říci,
že jim to fakt šlo a později, když masky nasály rozvernou atmosféru
a parket se zahustil, se po anglicku vytratili. Do tanečních pro dospělé,
které v nezamyslické sokolovně vyučovala paní Hubená loni na podzim, nechodili, a ani za pomoci nezamyslických „výzvědných služeb“ se
nepodařilo zjistit, kdo to byl a odkud tento pár přišel.
Nicméně po deváté hodině se zábava rozproudila naplno a po parketu se začaly pohybovat různé pohádkové postavičky. Princezny známé
i neznámé, Ivánek, dvě Nastěnky, Marfuška a dědeček Hříbeček. Hejno
mořských panen s nefalšovaným vládcem moří, jejichž pohodu ve vodní říši občas narušovali dva potápěči, kteří se snažili s mořskými snad
ještě pannami sblížit v zájmu důležitého výzkumu, který se týkal převážně jejich tělesné stavby. Objevili se dokonce i zástupci pekla, kteří
zřejmě dostali vycházky od vrchního pekelníka a na parketu řádili jak
utržení ze řetězu. K vidění byly i takové specialitky jako jsou figurky
z oblíbené společenské hry „Člověče, nezlob se“, které se činily nejen
na parketu, ale i u barového pultu. Fascinující pro všechny byl duch ná17

mořníka, kterého se nikomu nepodařilo odhalit a který by jistě vyhrál
první místo, kdyby se ještě před odmaskováním nerozplynul neznámo
kam.
Nechtěl bych na nikoho zapomenout, protože letos byla spousta nádherných masek, např. vinné hrozny, faraon s Kleopatrou, nefalšované
cikánky, lovec, kterého přivezl jeho vlastní drak, několik párů vietnamských sandálů, nezvyklý asijský pár Japonec a Číňanka a mnoho dalších. Prostě, kdo se nezúčastnil, o hodně přišel.

Zábavu podpořila výborně hrající kapela a bezchybná obsluha baru,
takže nebyl důvod odcházet předčasně domů a myslím, že kdo se zúčastnil, odcházel spokojený s pocitem příjemně stráveného času i přesto, že v bohatě sponzorované tombole nic nevyhrál.
Jenže v Nezamyslicích se nejen dospěláci rádi baví, ale i děti chtějí zažít trošku zábavy bez ustavičného napomínání rodičů. A proto je hned
druhý den odpoledne na seznamu kulturních událostí dětský maškarní
bál. Pro některé rodiče je tento den mnohem fyzicky náročnější než
pro jiné, protože svou povinnou účastí na předchozích dospěláckých
šibřinkách odčerpali značnou část své energie.
Děti ovšem nic z těchto dospěláckých problémů nevnímaly a zábavu si užívaly stejně nevázaně jako jejich rodiče předchozí večer. Dětské šibřinky zahájil průvod masek pod vedením sněhuláků, sněhulačic
a princezen z pohádky Ledové království.
Nachystali si pro ně několik soutěží, ve kterých díky štědrosti sponzorů vyhráli úplně všichni. Do některých soutěží zapojili i rodiče, kte18

ří s větším či menším sebezapřením dokázali podpořit
svoje drahé ratolesti.
Malé kouzelné a pohádkové postavičky ovšem nejvíce
zajímaly konfety, které neustále sbíraly po zemi a házely
je znovu a znovu jak po sobě,
tak po rodičích. V této činnosti přestaly až ve chvíli, kdy princezna Anna zahájila losování tomboly a malí hrdinové a krásné princezny a víly si s rozzářenýma očkama
chodily pro své výhry. Cen v tombole bylo opět díky sponzorům více
než dost, a proto šanci na výhru měla většina malých maskovaných čiperů. Veselá taneční hudba jen krásně doplnila celé odpoledne a to, že
se některým malým nezbedům nechtělo jít domů, bylo nejlepším možným vysvědčením vystaveným pro pořadatele nezamyslických dětských
šibřinek.
-MiK-

Terapeutický program stimulační harmonizace®

v Domově „Na Zámku“ v Nezamyslicích
Již osmým rokem probíhá v Domově „Na Zámku“ v Nezamyslicích unikátní terapeutický program STIMULAČNÍ HARMONIZACE® původně zaměřený na zlepšení kvality života osob s mentálním a kombinovaným postižením, na zlepšení jejich fyzického zdraví, ale i na snižování projevů mentálního
handicapu s cílem v maximální možné míře přiblížit jejich každodenní život
životu většinové populace.
Tento program využívá poznatků a technik klasické védské jógy (ověřených
přístupů starších než 5 tis. let), zaměřuje se především na vědomý dech, získání
schopnosti uvolňování napětí (tělesného i psychického), na vědomé vnímání
pocitů, vnitřních vjemů, rozvoje smyslového vnímání, práce s myslí a její zti19

šení, posílení funkce těla a jeho orgánů, zlepšení imunity a odolnosti
vůči vnějším podnětům, správnému vyhodnocování reality apod.
Součástí programu jsou pravidelné
týdenní terapeutické pobyty v Léčebním místě Hradisko v Rožnově
pod Radhoštěm.
V současné době se působení
programu rozvíjí a zaměřuje i na
osoby s psychotickými a psychickými poruchami (např. schizofrenie, nespavost, syndrom únavy, třesy a nervové záškuby, respirační poruchy, deprese, nesoustředěnost, nezvládání stresů
apod.), osoby s roztroušenou sklerózou, mozkové příhody, narušení periferní
nervové soustavy v důsledku vážných úrazů, onkologická onemocnění, onemocnění pohybového ústrojí (páteř, klouby, svalová onemocnění) atd. Spolupráce se rozvíjí nejen ve státních zařízeních se sociálním programem, ale např.
spolupráce již druhým rokem probíhá i s lázněmi Slatinice, několik let probíhá
spolupráce na rozvoji vzdělávacích programů v rámci Léčebního místa Hradisko v Rožnově pod Radhoštěm. V tomto ohledu jsou pro letošní rok připravovány také několikadenní tematické odborné semináře, v rámci nichž připravujeme například i několikadenní semináře pro osoby s roztroušenou sklerózou
za účasti lékařů, fyzioterapeutů apod.
Dosavadní výsledky jsou velmi povzbuzující až překvapivé (a to nejen na
úrovni tělesné, ale především na úrovni psychické a na pozitivních změnách
stavu mysli, kdy dochází za relativně krátký čas k postupné transformaci mysli, neuronové sítě), a to i v případech, kdy zdravotní stav klienta již nedával
významné naděje na zlepšení. Ukazuje se, že původní védské principy nám
stále mají co předávat a i v dnešní době jsou zcela nepochybně velmi prospěšné v podpoře účinnosti standartní lékařské, fyzioterapeutické, rehabilitační či
sociální péče.
Autorem programu je Jiří Nývlt z Prostějova, který se praxí jógy
(včetně výuky) a východní filosofií zabývá již od roku 1984.
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SDH Nezamyslice
V uplynulých měsících naše jednotka zasahovala u pěti mimořádných
událostí. Konkrétně u požárů v Němčicích nad Hanou a Těšicích, u dopravních nehod v Nezamyslicích a Dřevnovicích a u záchrany zvířat z hloubky
Hané v Nezamyslicích. Zúčastnili jsme se také cyklické přípravy velitelů jednotek a teoretické odborné přípravy na HZS v Prostějově.
Nový rok jsme zahájili kondiční jízdou s okolními sbory 17. okrskem. Zúčastnili jsme se také 7. ročníku fotbalového turnaje 17. okrsku, kde se naši
muži umístili na 3. místě. V lednu jsme také uspořádali tradiční hasičský
ples, který se letos opravdu vydařil. Přišla nás podpořit spousta hasičů z okolních sborů, ale i místní občané. Za účast všem děkujeme. Zatím největší akcí
pro nás bylo uspořádání ostatků. Třídenní přípravy vyvrcholily v sobotu 2. 3.
průvodem masek obcí a prodejem zabíjačkových specialit u hasičské zbrojnice. Zatím poslední akcí, uspořádanou naším sborem, byl sběr železa spojený
se sběrem vysloužilých elektrospotřebičů.
Mladí hasiči se celou zimu zdokonalovali v teoretických znalostech. Učili se například, jakou techniku a vybavení používají hasiči při zásahu. Dále
si opakovali uzlování, zdravovědu a podobně. S teplejším počasím už jsme
se začali připravovat na nadcházející sezónu závodů v požárním útoku. Aby
naše děti podávaly ještě lepší výkony, byla jim za přispění městyse Nezamyslice zakoupena nová požární stříkačka. Rádi bychom úřadu městyse poděkovali za finanční podporu, bez níž bychom si tuto investici nemohli dovolit.
Jana Bartošková

Holubáři
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás v krátkosti informoval o nadcházející letošní
závodní sezoně Místního spolku chovatelů poštovních holubů Nezamyslice. V našem spolku je celkem 9 členů, kteří se budou v letošní sezoně
účastnit 20 závodů starých holubů a 5 závodů holoubat v rámci Ob21

lastního spolku Haná. Závodní plán se skládá z 10 závodů tuzemských,
tj. do vzdálenosti 360 km vzdušnou čarou - tedy Cheb. Další v pořadí
následují čtyři závody do 550 km, které proběhnou z Německa, a čtyři
závody nad 750 km - dva z Německa - a dva závody nad 850 km. Jeden
z nich bude začínat z Holandska a nejdelší závod letošní sezony, závod
Oostende – Knooke, startuje z Belgie a měří 1030km. 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. Nyní bych chtěl pro informaci
veřejnosti sdělit, že uplynulá sezona 2018 byla pro náš spolek jedna
z nejúspěšnějších, dosáhli jsme špičkových umístění ve všech kategoriích závodů. Náš člen, p. Novák z Drysic, obsadil v mistrovské soutěži
OS 3. místo ze 120 chovatelů a vyhrál soutěž pásma Prostějov. 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 celou
závodní sezonu, nutný je velmi dobrý zdravotní stav 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, 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
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Klub BMW Morava - Sázení stromů
Jsme fandové automobilové značky BMW. O těchto řidičích se říká
spousta špatného. Chtěli bychom
to alespoň nepatrně vyvrátit. Dnes
jsme v katastru Nezamyslic, ve spolupráci s firmou Sazíme stromy z. ú.,
starostou a místostarostkou městyse
Nezamyslice dohodli a následně zrealizovali výsadbu stromků. Zasadili
jsme 20 ovocných stromků kolem
cyklostezky. Byla to naše první akce
a budeme v ní následně pokračovat i v jiných obcích. Jen doufáme,
že stromky vydrží a nestanou se zájmem vandalů. Prosím, nechejte
stromky žít, ony se neumí bránit. Budeme rádi, když ve spolupráci s obcí
zasadíme na podzim další nemalou
várku. Děkujeme všem za účast. Přírodě zdar!
Klub BMW Morava
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Nové stromy u cyklostezky
Nezisková organizace BMW autoklub Morava zastoupená jednatelem
panem Martinem Staňkem nabídla, že zdarma zasází v městysi stromy ve
spolupráci s neziskovou organizací Sázíme stromy z.ú., která nám díky
sponzorským darům soukromých i právnických osob věnuje 20 ks vzrostlých ovocných stromů, včetně kůlů, chrániček a odborné pomoci při sázení. Sázení jsme domluvili na neděli dne 7. 4. 2019. Autoklub zorganizoval
brigádu čítající skupinu cca 30 osob, včetně dětí. Práce jim šla rychle od
ruky a brzy byly vysazeny jabloně, hrušně, višně a jeřáby, od každého 5 ks.
Na nás nyní je, abychom stromy zalévali a kontrolovali jejich stav.
Chtěla bych jménem městyse poděkovat členům autoklubu BMW Morava i organizaci Sázíme stromy z.ú. za ochotu a nasazení, s jakým k výsadbě
přistoupili, a doufám, že stromy přečkají sucho, vandaly a jiné nepříznivé
vlivy a přinesou nám všem užitek v podobě krásných stromů a úrody ovoce.
Dagmar Pavlíková

Půst není pouze věcí úst
Drazí přátelé, nacházíme se v době postní – připravujeme se na Velikonoce. Příprava na Velikonoce půstem ale nespočívá v trýznění se hladem,
ale především zaměřením se na větší otevření se Boží milosti. Právě ona
v nás dokáže odstranit otěže hříchu a naopak nám dává sílu v boji se zlými
náklonnostmi, zlozvyky a vášněmi.
Ze srdce nám všem tedy přeji a vyprošuji, abychom zintenzivnili tuto
přípravu častějším přijímáním Boží milosti do našeho života. Boží milost
je nezaslouženým darem a získáváme ji zvláště skrze svátosti, modlitbu, pobožnost křížové cesty … Tak budeme mít čisté srdce plné Boží lásky, pokoje
a radosti. Jestliže se tedy správně postíme, nejsme smutní, ale naopak plni
opravdové radosti.
P. Marek F. Glac,
farář
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Pořad velikonočních bohoslužeb v Nezamyslicích:
Zelený čtvrtek: ........................... 17:30
Velký pátek: ................................ 16:30
Bílá sobota: ................................. 20:30
Neděle Zmrtvýchvstání: ........... ..9:30
Pondělí velikonoční: ................. ..9:30

Myslivci
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vás v krátkosti informoval o činnosti Mysliveckého spolku Nezamyslice. V průběhu letních měsíců minulého roku bylo naše úsilí věnováno
zajištění krmiva pro zvěř, které bude nutno podávat zvěři v zimním období.
Členové našeho spolku provedli úklid v přepravních šachtách na farmě v Nezamyslicích, kde jsme si zajistili dostatek obilí, a dále jsme nasušili dostatek pícnin pro zaječí a srnčí zvěř. Zajištění krmiva a jeho podávání v zimním období
je základem pro udržení kmenového stavu zvěře. Samozřejmostí je podávání
krmiva průběžně po celé roční období, aby nedošlo k nežádoucí migraci zvěře.
Ke zvýšení počtu drobné zvěře je také nutno tlumit predátory, od počátku minulého roku jsme odlovili 27 ks lišek i liščat. Vzhledem k dobré spolupráci s Agrodružstvem Tištín, vypomáhali naši členové při tlumení hlodavců na polích,
kde byla zaseta vojtěška, případně řepka. Pro veřejnost jsme připravili k prodeji
srnčí guláš, který pro nás vaří pracovníci Hostince na koupališti. V letošním
roce máme v plánu zajištění prodeje guláše pro naše spoluobčany v měsíci červnu a září. Občané budou o případném prodeji informováni rozhlasem. V oblasti mysliveckého hospodaření jsme splnili plánovaný odlov srnčí i zaječí zvěře.
Bažantí zvěř jsme vzhledem k nízkým kmenovým stavům nelovili. Vzhledem
k mírnému zimnímu období, trvalou péčí a přikrmováním zvěře jsme při jarním sčítání mohli konstatovat, že byly překročeny kmenové stavy zvěře zaječí
a srnčí. Bažantí zvěř je trvale pod minimálními kmenovými stavy a z tohoto
důvodu jsme zakoupili 25 ks bažantích slepic, které jsme vypustili do honitby.
Uvidíme, zda toto opatření bude mít i dopad do přírůstků v letošním roce.
25

Nyní bych chtěl poukázat na nešvary, které narušují klid v honitbě, což má
za následek nezajištění vhodných podmínek pro hnízdění bažantů i rušení klidu zaječí populace. Jedná se o volný pohyb psů v honitbě, jízdy vozidly po revíru a neřízený výcvik služebních psů. Náš myslivecký spolek je nájemce honitby,
proto je nutno respektovat i podmínky zákona o myslivosti, vyhlášek městyse
Nezamyslice, kde povolení vozidel na cyklostezkách mají členové MS pro výkon práva myslivosti, tj. přístupu ke krmným zařízením. Věřím, že nedojde
k nějakým nedorozuměním, nýbrž k podpoře naší činnosti ze strany občanské
veřejnosti.
Crhan Lubomír

Významné letopočty s 9 na konci
1679 - byla postavena nejstarší budova v obci – panská sýpka.
1869 - byla dokončena stavba Dráhy císaře Ferdinanda a 29. 8. projel naší stanicí první vlak z Brna do Přerova. Ve východní části staniční budovy byl umístěn poštovní úřad.
1899 - na poště byl nainstalován telefonní přístroj.
1909 - byla dokončena stavba místní železniční tratě Nezamyslice – Morkovice. První jízda vlaku se uskutečnila 30. 11. 1909.
1919 - 6. 7. proběhly obecní volby. Prvním starostou v novém státě se stal sociální demokrat Ferdinand Bartoň.
1919 - 7. 7. místní farář Jiří Červený a kaplan Antonín Tomeček založili MO
Československé strany lidové v Nezamyslicích.
1929 – leden - polární zima: -37 až -40°C.
1929 - 11. 7. byl od paní Málkové odkoupen hostinec, který byl přebudován
na Lidový dům.
1929 - 1. 9. dostává souhlas k otevření Měšťanská škola sester řádu sv. Hedviky
v Nezamyslicích.
1929 - 28. 9. byla otevřena nová budova sokolovny.
1929 - byla otevřena nová přístupová cesta ke hřbitovu.
1929 - zásluhou kaplana Františka Srovnalíka vzniká spolek katolické mládeže
Omladina.
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1939 -17. 3. zastavil na našem nádraží vlak s říšským kancléřem Adolfem
Hitlerem.
1969 - k prvnímu svatému přijímání přistoupilo 57 dětí!
1969 - na pozemku školní zahrady se začíná stavět učitelský dům.
1989 - 11. 6. je otevřen nový most přes řeku Hanou.
1999 - 23. 1. naposledy projíždí vlak na trati Nezamyslice – Morkovice.
Bohuslava Novotná

Jedno smutné výročí
Dne 17. března 2019 uplynulo přesně 80 let ode dne, kdy na našem nádraží na chvíli zastavil obrněný vlak, ve kterém jel Adolf Hitler.
Naše republika si nedávno připomínala smutné 80. výročí, kdy nás
15. března 1939 obsadili nacisté a následující den, 16. března 1939, do Prahy při příležitosti vyhlášení protektorátu Čechy a Morava přijel Adolf Hitler.
Málokdo však ví, že druhý den jel obrněným vlakem z Olomouce přes Nezamyslice do Brna. Na vlak se přišli podívat i naši občané, samotný Hitler zde
chvíli i rozmlouval s nezamyslickou občankou německé národnosti Kuttlerovou. Poté pokračoval do Brna, kde byl přivítán představiteli města, na jeho
počest pro ten den přejmenovali náměstí Svobody na Hitlerplatz. A protože
nikdy nechtěl trávit noc mimo říši, hned v podvečer cestoval do Vídně.
Uplynulé století přineslo mnoho tragickým událostí, na které nemůžeme
zapomínat.
Jan Košárek
Připravované akce:
26. 4. 2019 Zdravotní přednáška o bylinkách a mastičkách,
10:00 klubové zařízení, přednáší Karel Štenbaur
28. 4. 2019 Turnaj v ping pongu - kulturní a sportovní sál SRC v 9:00
30. 4. 2019 Pálení čarodějnic a stavění máje v 16:30 u hasičárny
30. 4. 2019 Turistický přechod na 1. máje, sraz na ulici 30. dubna v 23:59
31. 5. 2019 Kácení máje - u hasičské zbrojnice v 16:30
28. 6. 2019 Zimní olymppijáda - park u hřiště v 15:55:55
31. 8. 2019 Mikroregion Němčicko se baví - kynologické hřiště Nezamyslice
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Jarní
Paprsky sluneční zalily stráně,
zelený koberec pokryl nám zem,
fialky, krokusky voní tak krásně,
narcisky, sněženky vykoukly ven.
Jarní je obloha, sem tam jen mráček,
úsměvy na tvář nám přináší den,
vlaštovky, jiřičky ukáží fráček,
můžeme žít si tu každý svůj sen.
Bohuslava Novotná
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