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Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
Zima je za námi. Toto oznámení přineslo 28. února Ministerstvo životního
prostředí ČR, když ukončilo možnost kácení stromů se zdůvodněním, že letos
je vegetační klid o měsíc kratší. Podle obvyklých projevů jara lze pokládat tuto
informaci za pravdivou. Máme za sebou téměř tři měsíce roku 2008. Velikonoce
- svátky jara - jsou o něco dříve, což nic neubírá na jejich významu. Čas, který
uplynul tak rychle, nebyl promarněn ani z pohledu práce, činnosti a dění v našem
městečku.
Vypracován byl závěrečný účet roku 2007, který byl také překontrolován
interním i externím auditorem bez závažnějších zjištění. Na zasedání
14. 3. 2008 byl schválen závěrečný účet stejně jako rozpočet roku 2008. Co je
obsahem rozpočtu? Jeho skladba sleduje na prvním místě pokrytí nezbytných
výdajů nutných k zabezpečení provozu všech zařízení městyse i jím zřizovaných
organizací. Při jeho tvorbě bylo nutno přihlédnout ke všem zákonem avizovaným
změnám i zvýšeným cenám energie. Respektovat musíme i splácení přijatých
úvěrů. Očekávané navýšení daňových příjmů se nás také nedotýká, neboť
jejich výše zadaná do rozpočtu Krajským úřadem Olomouckého kraje
nepřesáhne částku daňových příjmů dosaženou již v roce 2007. Překvapit nás
nyní může pouze překonání plánovaných příjmů jejich reálným přeplněním.
Ovšem o takovém milém překvapení se můžeme přesvědčit až na konci roku.
Rozpočet roku 2008 jsme schválili vyrovnaný v příjmech i výdajích ve výši
15.699.114 Kč. Mimo zajištění všech provozně nezbytných výdajů bylo možno
do rozpočtu zařadit pouze část prioritních nákladů o celkové částce cca
2.800.000 Kč. Jak již bylo dříve řečeno, část financí je věnována přípravě
projektů a žádostem o dotace z fondů Evropské unie. V této chvíli je již požádáno
o cca 7 mil. Kč na rekonstrukce místních komunikací.
Dále jsou připravovány studie proveditelnosti, projekty a žádosti na akce:
„Výstavba MŠ“, „Sportovní a relaxační centrum (sokolovna)“
a „Protipovodňová opatření Nezamyslice – západ„. Teoretický příjem
z dotačním titulů není součástí uvažovaných rozpočtových příjmů. V únoru jsme
podali žádost o dotaci z Programu obnovy venkova na opravu místní komunikace
- chodník za sokolovnou - a pokusit se musíme o dotaci na vybavení a výstroj
jednotky požární ochrany z rozpočtu Olomouckého kraje.
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Mezi finančně nejvýznamnější rozpočtové výdaje patří prodloužení
kanalizace v ul. Vyškovská, dokončení chodníků v ul. Sportovní, dláždění
vjezdů v Těšicích, příspěvky na dláždění vjezdů v ul. Trávníky a na opravu
fasád. Investovat chceme do bezdrátového rozhlasu, který by měl pomoci
odstranit nedostatky ve slyšitelnosti současného rozhlasu kabelového. Zahájit
chceme práce na sadových úpravách ulice Trávníky. Bezprostředně po
schválení rozpočtu zahájíme přípravu nového územního plánu, jelikož současný
je svým stářím 14 let a především možnostmi v některých oblastech naplněn
a nedává předpoklad dalšího rozvoje našemu městysi. Pokračovat budeme
v projektové přípravě na akci „Cyklostezka Nezamyslice – Morkovice“, s jejíž
realizací chceme začít v roce 2009. Současně s touto akcí bude vyprojektováno
osvětlení cyklostezky do Těšic kolem kaple Panny Marie. Pokračovat budeme
v podpoře TJ Haná Nezamyslice při výstavbě objektu tribuny – 500 000 Kč
i při přípravě projektu na dokončení „ Sportovně relaxačního areálu, SDH
Nezamyslice při vypracování projektu modernizace hasičské zbrojnice
a Římskokatolické farnosti Nezamyslice při rekonstrukci střechy barokního
objektu fary 200 000 Kč.
Kromě těchto větších projektů zajistíme opravy a údržbu nemovitostí ve
vlastnictví městyse a také průběh a podporu tradičních kulturně-společenských
a sportovních akcí pořádaných v režii městyse a neziskových organizací. V této
oblasti občanům městyse byla předložena pěkná nabídka již v uplynulé čtvrtině
roku. Pěkně připravené 4 plesy, dětské radovánky, varhanní koncert s pěveckým
vystoupením, sešlost s divadelním představením, florbalový turnaj, ostatky
a turnaj v kolové. Díky vám všem, kteří jste se na této práci podíleli. Udělali
jste nám radost a to není málo. Těšíme se na všechno další, co letos bude
v nabídce.
Průběžně vás budeme informovat o všech připravovaných akcích na
vývěsce, ve zpravodaji a také na www stránkách městyse. Na závěr chci
všem popřát hezké prožití svátků velikonočních, hodně zdraví a příjemné žití
v našem městyse.
Jiří Doubrava, starosta
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Usnesení è. 9/2008 zastupitelstva mìstyse
ze zasedání zastupitelstva městyse, konaného dne 14. 3. 2008
v Klubu úřadu městyse Nezamyslice
I.
1.
2.
3.

SCHVALUJE
Složení a volbu návrhové komise, volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
Program jednání.
Závěrečný účet městyse za rok 2007 a celoroční hospodaření obce na základě
zprávy o výsledku přezkoumaní hospodaření městyse Nezamyslice provedeném
Krajským úřadem OK, který zjistil pouze méně závažné chyby a nedostatky ( příloha
1 a 2 ).
4. Přijetí nápravných opatření k odstranění nedostatků uvedených auditem ve zprávě
(první chyba byla opravena hospodářkou ihned a druhou nelze zpětně opravit).
Problematika bude i dále preventivně sledována.
5. Výkaz o hospodářské činnosti městyse Nezamyslice. Pohřební služba za rok 2007.
Zisk ve výši 309.128,95 Kč bude v plné výši převeden k nerozdělenému zisku
z předcházejícího období. ( příloha 3 )
6. Vyúčtování sociálního fondu městyse Nezamyslice za rok 2007. ( příloha 4 )
7. Výsledek hospodaření Masarykovy základní školy Nezamyslice za rok 2007 ve
výši 33.076,13 Kč bude rozdělen a převeden částkou 28.076,13 Kč do rezervního
fondu a částkou 5.000,- Kč do fondu odměn ( příloha 5 ).
8. Rozpočet městyse na rok 2008 vyrovnaný v příjmech i výdajích ve výši
15.699.114,00 Kč. ( příloha 6 )
9. Rozpočet sociálního fondu v příjmech ve výši 93.616,00 Kč a výdajích ve výši
87.780,00 Kč. ( příloha 7 )
10. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva městyse s účinností od 1. 2. 2008
v souladu s nařízením vlády č. 79/2008. ( příloha 8 )
11. Lhůtu pro příjem žádostí o poskytnutí příspěvku na opravu fasád a vjezdů od 25. 3.
do 18. 4. 2008.
12. Plán práce finančního a kontrolního výboru. ( příloha 9 )
13. Odložení uzavření smlouvy „O spolupráci“ s a.s. Energie 3000 při realizaci projektu
„Výstavba a provoz fotovoltaické elektrárny Nezamyslice“. ( příloha 10 )
14. Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku ve
vlastnictví městyse Nezamyslice p.č. 2233/1 na přípojku NN pro stavebníka RD na
pozemku p.č. 2233/35 paní Janečkovou při jednorázové úplatě 1500,- Kč. ( příloha
11 )
15. Plán redakčních uzávěrek k vydávání zpravodaje „Hvězdička“ a „Cesta“. (příloha
12)
16. Zakoupení a montáž měřiče rychlosti na průjezdní komunikaci III/43312 před ZŠ.
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II. ZAMÍTÁ
Zamítá žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro společnost Člověk v tísni na
sociální průzkum v regionu.
III. BERE NA VĚDOMÍ
1. Vzdání se mandátu člena zastupitelstva městyse a předsedy finančního výboru
zvoleného za Sdružení nezávislých kandidátů p. Ing. Pavla Řezáče.
2. Složení slibu nového člena zastupitelstva městyse p. Petra Božičeviče za Sdružení
nezávislých kandidátů.
3. Informaci starosty za uplynulé období.
III. UKLÁDÁ
- starostovi:
a) Objednat přezkoumání výsledku hospodaření městyse za rok 2008 u Krajského
úřadu OK.
b) Uzavřít smlouvy vyplývající z bodu I/14.
c) Věnovat se s hospodářkou i nadále problematice zjištěné auditem.
d) Dořešit s firmou Allcom s.r.o. nájem nebytových prostor.
e) Zajistit odbornou pomoc k posouzení spolupráce s firmou Energie 3000.
- kontrolnímu výboru:
Zajistit splnění úkolů vyplývajících z bodů I/11 a I/12. Zprávy o průběhu
provedených kontrol budou předneseny na následujících jednáních zastupitelstva.
- finančnímu výboru:
Zajistit splnění úkolů vyplývajících z bodu I/12. Zprávy o průběhu provedených
kontrol budou předneseny na následujících jednáních zastupitelstva.
- předsedovi kulturní komise:
Dopracovat plán kulturních, společenských a sportovních akcí v roce 2008.

S největší pravděpodobností se po přečtení nadpisu zamýšlíte nad tím,
kde v Nezamyslicích najdete Domov „Na Zámku“. Jedná se o nový název
Ústavu sociální péče Nezamyslice. Tento název vyplynul z nové právní
legislativy a také na přání uživatelů domova.
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V měsíci únoru jsme v sokolovně uspořádali již druhý ročník masopustní
veselice, na kterou si obyvatelé našeho domova připravili spoustu krásných
a nápaditých masek. Chybět nemohly ani zábavné soutěže.
V současné době vrcholí
přípravy na tradiční svátky jara –
Velikonoce. Obyvatelé domova
v pracovních terapiích vyrábějí
kuřátka, slepičky, vajíčka, proutěné
košíky, ošatky a další výrobky
s velikonoční tématikou, které
budou prezentovat na tradiční
velikonoční výstavě v Klubu
městyse Nezamyslice ve dnech
16.-17. 3. 2008.
Na měsíc duben plánujeme den otevřených dveří. Termín konání bude
ještě upřesněn.
V rámci mezinárodní spolupráce očekáváme návštěvu z obdobných
zařízení ze Slovenska a Maďarska.
V měsíci květnu bude náš domov pořadatelem 32. ročníku krajských
sportovních her v Zubří, kterých se zúčastní na 200 sportovců ze zařízení
Olomouckého a Jihomoravského kraje.
Na tuto akci se připravujeme již od měsíce února. Pro hladký průběh her
je nutné vše dokonale naplánovat. V dubnu proběhne tzv. „secvičná“ trenérů
z jednotlivých zařízení, kde se budou ujasňovat pravidla jednotlivých disciplín
a závodivých her.
Přejeme všem spoluobčanům městyse Nezamyslice příjemné prožití svátků
jara a srdečně Vás zveme k načerpání jarní inspirace na velikonoční výstavu.
zaměstnanci Domova „Na Zámku“
Přehled konání velikonoční výstavy:
16. 3. 2008 v době od 8,30 hod. – 16,00 hod.
17. 3. 2008 v době od 9,00 hod. – 14,00 hod.
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Domov “Na Zámku”
V množství očekávaných událostí v prvních dnech nového roku většině
z nás unikla zdánlivá maličkost, a to změna v názvu objektu, který již téměř
250let tvoří výraznou dominantu našeho městečka a spolu se sousedícím farním
kostelem a střechou barokní fary vytváří kouzelné panorama přitahující zraky
všech cestujících po zemské cestě od Mořic či po železniční trati bývalé Severní
dráhy postavené v r. 1869.
Od svého vzniku prošel mnohými změnami. Jak svou účelností, tak nutnými
stavebními úpravami, především interiéru. Jeho vznik a historie byly vždy spjaty
s životem občanů obce. Původním záměrem majitelů polností, dvorce a celé
osady - řádu Augustiniánů se sídlem v Olomouci - bylo postavit na vhodném
místě okázalou stavbu, která by sloužila jako sídlo správcům a úředníkům
panství, ale také jako odpočinkové místo členům řádu, jejichž sídlo v blízkosti
olomouckých hradeb nebylo právě nejvhodnější. Tomuto účelu však sloužil jen
několik let. Po zrušení řádu v r. 1784 přešel i s polnostmi a pastvinami do
vlastnictví Komorního statku. A v r. 1813 byl hrabětem Segurem za 76 tisíc
zlatých odkoupen. V r.1819 koupil celé panství i zámek arcikníže Ferdinand
d´Este a po něm v r. 1871 se jeho majitelem stal olomoucký arcibiskup Bedřich
Fürstenberk. Ten pak nevyužívaný a značně poničený zámek v r. 1878 předal
do bezplatného užívání řádu sester sv. Hedviky s podmínkou, že v něm bude
zřízen a provozován sirotčinec. Budova byla ve velmi špatném stavu,
neobyvatelná, a tak se sestry usadily v nedalekých Morkovicích. Po nákladných
opravách a úpravách skutečně sloužil jako domov několika desítkám sirotků a
dětí z chudých rodin z obcí Květná a Strání od Uherského Brodu. Pak získaly
sestry státní souhlas k provozu obecné a od r. 1929 dokonce i měšťanské
školy. Po r. 1945 došlo k velkým úpravám, aby budova vyhovovala charitativním
potřebám tělesně a mentálně postižených lidí a od té doby se ujal název „ústav“.
Ale od konce minulého roku jeho zřizovatel, Olomoucký kraj, se snaží
o vymýcení tohoto nelichotivého názvu. Je nahrazen pojmem Domov a uživatelé
jeho přístřeší i služeb měli možnost vymyslet a zvolit si také název pro umístění.
Padaly návrhy „U Kostela“, „Na Návrší“ apod. Zvítězil návrh „Na Zámku“,
který se od 1. ledna tohoto roku stal úředním názvem. Používejme proto tento
název i my, aby se nám co nejdříve a hluboko usadil v našem vědomí. Nebude
to lehké, protože za dlouhá desetiletí se nám slovíčko „klášter“ a potom „ústav“
hluboko zadřel pod kůži. Ale zvykneme si. Hlavně aby jeho „uživatelé“ byli
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pod jeho střechou spokojeni a vzájemné soužití s našimi občany bylo den ze
dne lepší. Chtěj nechtěj patří mezi nás a jsou našimi spoluobčany.
kronikář
Oslavy Valentýna na Masarykovì ZŠ a MŠ v Nezamyslicích

Valentýnky, přáníčka plná pěkných slov, která zahřejí u srdíčka ……
Právě taková psaníčka se ve třídách rozdávala ve čtvrtek 14. února. Nejen
deváťáci nebo osmáci, ale i malí prvňáčci svírali v rukou lístky psané od srdce.
I na některé členy pedagogického sboru se dostalo.
A jak se přáníčka vlastně dostala do rukou adresátům? Stačilo je jen vložit
do „valentýnské schránky“, o vše ostatní se pak již postarala speciální
„valentýnská pěchota“.
Svatý Valentýn je svátkem nejen zamilovaných, ale všech, kteří chtějí
potěšit srdíčka těch druhých….jakkoliv….třeba jen poděkováním nejlepšímu
příteli za to, že je. I takových přání bylo ve valentýnské schránce mnoho a to
jen svědčí o tom, že si děti dokáží vážit něčeho mnohdy tak opomíjeného, jako
je přátelství.
Valentýnské oslavy pokračovaly i následující den - v pátek 15. února
v prostorách sokolovny, a to odpoledním karnevalem pro děti a večerní zábavou
pro dospělé. Výtěžek z těchto dvou akcí ve výši cca 5.000,- Kč bude věnován
na zakoupení pomůcek pro volnočasové aktivity dětí navštěvujících školní
družinu. Vedení Masarykovy ZŠ a MŠ v Nezamyslicích společně s organizátory
akce moc děkují všem rodičům, obecním úřadům i firmám za finanční a věcné
dary, které byly využity do tomboly a dětských soutěží. Bez jejich pomoci by
nebylo možné akci uspořádat. Velký dík patří také dobrovolným hasičům za
pomoc při úklidu prostor a mažoretkám za krásné vystoupení.
A co plánuje základní škola pro děti v nejbližší budoucnosti? Děti
navštěvující školní družinu čeká další motivační den. Téma je víc než jasné:
VELIKONOCE – svátky jara! Děti si připomenou velikonoční tradice
a zvyky, budou se plést kocary a košíky a také samozřejmě barvit velikonoční
vajíčka.
Masarykova ZŠ a MŠ v Nezamyslicích přeje všem pěkné prožití
velikonočních svátků a brzký příchod hřejivého slunečného jara.
Dagmar Halašová
vychovatelka ve školní družině
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Školní recitaèní soutìž

Ve středu 5. března se v ZŠ Nezamyslice konalo již tradiční školní kolo
soutěže v recitaci. Ve čtyřech věkových kategoriích soutěžilo přibližně 30 žáků.
Velice mile nás překvapila nejen hojná účast, ale především stoupající úroveň
přednesených básní.
Pro nás porotkyně, učitelky českého jazyka, bylo někdy téměř nemožné
rozhodnout, kdo si zaslouží zvítězit. Domníváme se, že výkony našich žáčků
jsou nám velkým příslibem do budoucna.
Gratulujeme nejenom vítězům, ale všem, kteří se soutěže zúčastnili.
Každému z nich patří naše pochvala a uznání.
Výsledky:
I. kategorie (1. – 3. ročník) – 1. místo Filip Trunečka (1.A) a Zuzana Klusalová (3.A)
2. místo Ivana Večerková (1.A) a Ondřej Beneš (2.A)
3. místo Ivana Vítková (3.A) a Vojtěch Přibyl (3.B)
II. kategorie (4. – 5. ročník) – 1. místo Vladimír Novotný (4.A)
2. místo Simona Bohuslavová (4.A)
3. místo Kristýna Maxianová (5.A)
III. kategorie (6. – 7. ročník) – 1. místo Kristýna Brabcová (6.A)
2. místo Kamila Tenčíková (7.A)
3. místo Filip Dostálík (6.B)
IV. kategorie (8. – 9. ročník) – 1. místo Karolína Kopová (9.A)
2. místo Alžběta Provazníková (9.A)
3. místo Petra Štěpánková (8.A)

Cenu poroty a také náš obdiv si zaslouženě odnesla talentovaná
autorka dvou přednesených básní Lenka Hošková, žákyně 6.B.
za učitelky českého jazyka
Marie Benešová
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Nezamyslické mažoretky a MiniOrionky mají nové kostýmy!
Nyní již hurá do boje!

Sešel se rok s rokem a my jsme se mohly radovat nejen z našich výborných
výsledků, kterých děvčata dosahují, ale také z nových kostýmů. Kostýmy pro
starší děvčata byly pořízeny z peněz, které si děvčata vytančila. Nejmladším
mažoretkám nové krásné kostýmy zaplatili rodiče. Nejstarší děvčata tzv.
Nezamyslické mažoretky mají kostýmy navržené v moderním stylu, které jim
ušila již známá paní švadlena Jarmila Neherová z Prostějova, od které máme
i první kostýmy. Tímto jí chceme poděkovat a těšíme se na další spolupráci.
Nejmenší skupina mažoretek, které si říkají Nezamyslické MiniOrionky, má
kostýmy v barvě oranžové a bílé, které jim ušila šikovná paní švadlena Helena
Klusalová z Nezamyslic. Kromě nových kostýmů mají MiniOrionky také nové
mikiny. Věříme, že se Vám děvčata v nových kostýmech budou líbit a že určitě
oslní obecenstvo včetně poroty na soutěžích.
Co nás čeká a nemine?
Nejstarší Nezamyslické mažoretky mají před sebou nabitý program plný
soutěží a vystoupení. Již 30. března 2008 se zúčastní nepostupové soutěže
v Ostravě. O dva týdny později tj. 12. dubna 2008 je čeká soutěž v Těšanech
u Brna, kde budou bojovat o postup do semifinále s hůlkou a o postup do finále
s pom-pomy. Tak nám držte pěstičky. V měsíci květnu nás pak čekají vystoupení
a také již zmiňovaná soutěž v Hustopečích u Brna, kde budou soutěžit
v disciplínách: hůlka a pom – pom. Podrobný přehled našich vystoupení můžete
sledovat na stránkách: www.smart-web.cz/nezamyslickemazoretky nebo na
www.nezamyslickemazoretky.estranky.cz
Nezamyslické MiniOrionky v letošním školním roce čeká také pár
vystoupení. Nejvíce se však těšíme na naši první soutěž, proto pilně cvičíme
každý čtvrtek a každou sobotu. Doufáme, že na soutěži pochytíme pár nových
zkušeností a do příštího roku uděláme velký krok kupředu. Pokud chcete získat
více informací o nejmenších mažoretkách, navštivte naše web stránky:
www.smart-web.cz/nezamyslickeminiorionky.
Jana Snášelová
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Úspìchy našich mladých výtvarníkù
Jako každoročně, tak i letos proběhlo v Prostějově okresní kolo výtvarné
soutěže s názvem „Paní zima“.
Celkově se do soutěže zapojilo 331 mladších i starších žáků z několika
mateřských a základních škol z prostějovského okresu.
Žáci naší základní školy se pokaždé velice dobře umístili a nejinak tomu
bylo i letos. V kategorii 3. a 4. tříd žáci - Martin Milička a Jitka Křesťanová
(oba 4. A) se svými kresbami zaslouženě zvítězili!
V kategorii 5. a 6. tříd se další naši žáci umístili na druhém místě – Hana
Šimečková a Jaroslav Limberk (oba 5. A).
Srdečně jim blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Zvláštní poděkování patří paní učitelce Mgr. Jaroslavě Křupkové, která
dokáže v našich žácích tak účinně rozvíjet jejich výtvarný talent.
za učitele ZŠ
Marie Benešová
Vzpomínka na bøezen 1939
Letošní březen nám připravil velmi nemilé překvapení v podobě vichřice
„EMA“. Její řádění a následky však nebyly ničím proti březnovým událostem
před sedmdesáti roky v březnu roku 1939, které jsme my, dříve narození,
prožívali a které se nám hluboko vryly do paměti. Ta však může zklamat, a tak
jsem raději sáhl po farní kronice a vyhledal pečlivé každodenní záznamy psané
drobným písmem rukou tehdejšího faráře P. Františka Kvapila.
15.3. 1939 Lidi v obchodech nakupovali o překot všecko ze strachu, že
ničeho nebude. Během dopoledne rachotila po silnici k Vyškovu kolona
německých tanků a náklaďáků plných vojáků v husté sněhové vánici. Nikdo
na ně nebyl zvědavý.
31.3.1939 V sychravém odpoledni se na chodbě rozklinkal zvonek.
Otvírám nejenom dveře, ale i náruč a hlučně vítám hosta a pomocníka.„Laudetur
Jesus, pane faráři. Jsem Vincenc Vávra a…….“ „Vím, vím, všecko vím. Tož
honem do kuchyně, do tepla něco pojezt a vypit a na to ostatní je času dosť!“
Tentýž den večer:“Jdu se podívat do sálu Lidového domu, kde Orli nacvičují
divadlo.Všichni sedí sklesle na židlích a nezkouší se. „Co se děje? Proč se
nehraje?” ptám se. „Dyť to nemá cenu. Němci nám to stejně zakážou.“ „Tož
tak né, moji milí,“ já na to. „Lidi só smutni, bez nálady. Potřebujó povzbuzeni.
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Ode mě v nedělu z kazatelny a od vás z jevišča. Dokáď vám nepude o život,
tož hréte liďom pro radosť.”
A jemu opravdu o život šlo.
2.4.1939 se lidé dobře bavili na „Tichém bláznu. Bylo to opravdu poslední
divadelní představení.
A moje vzpomínka?
15.3.1939 Byl vyhlášen Slovenský samostatný štát. Ráno při cestě do
školy vidím na kostelní věži dlouhatánský slovenský prápor a po zazvonění do
třídy vstoupil pan učitel Ján Gabaš v černé uniformě příslušníka Hlinkovy gardy
ve vysokých holínkách. Já seděl v první lavici. Něco žvatlal o útisku
slovenského národa Čechúny a o nutnosti spojení a vzájemné pomoci s velkou
Německou říší. Tu najednou slyším „A ty, malá česká sviňa, hybaj do zadnej
lavici. Ja sa tu nebudem na teba pozerať! Odšoural jsem se do koutka a plakal.
V té škole mě však už nikdo neviděl. Bohužel i nejlepší kamarádi se přestali se
mnou bavit.
Naopak přátelské uvítání mne překvapilo mezi kluky ve Lhotě a po
prázdninách v Nezamyslicích. Jako bych s nimi od mala vyrůstal. Díky, kluci.
B.Outrata
Co nového na webu?
Webová prezentace je velmi důležitá při celkovém zviditelnění obce či
města. Nejinak je tomu i se stránkami městyse Nezamyslice. Od prosince
loňského roku jsou na našich webových stránkách pravidelně vyvěšovány
pozvánky a plakáty na různé akce.
Mimo to čtenáři, kteří jsou na stránkách zaregistrováni, dostávají tyto
informace přímo na svou emailovou adresu. Registrace je velmi jednoduchá.
Stačí na stránkách kliknout na záložku „rozesílání pozvánek a aktualit“
a zde vložit svou emailovou adresu. Pokud někomu rozesílání emailem
nevyhovuje, může se zase kdykoliv stejným způsobem odhlásit. V současné
době je na stránkách zaregistrováno přes 50 čtenářů.
Rád bych vás také informoval o návštěvnosti našich stránek. V roce 2006
navštívilo stránky téměř 7000 návštěvníků, v roce 2008 počítadlo zaznamenalo
skoro 9000 návštěv a do poloviny března tohoto roku máme na stránkách
napočítáno přes 3500 návštěv. To je potěšitelná stoupající tendence, která mě
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osobně velmi těší. Pevně věřím, že počet návštěv se bude i nadále zvyšovat.
Dále vás chci upozornit na nové stránky Sboru dobrovolných hasičů
Nezamyslice. Zde je adresa: www.nezamyslice.cz/hasici, která je v provozu
od ledna 2008. Tam vás hasiči budou pravidelně informovat o své činnosti.
Celkem úspěšně se rozjely i stránky našich fotbalistů
www.tjhana.estranky.cz, na kterých bývá zaznamenáváno v průměru 15
návštěv denně, a očekávám, že se zahájením jarní části fotbalových soutěží se
návštěvnost ještě zvýší.
Závěrem chci ještě připomenout, že v těchto dnech jsou dokončovány
poslední úpravy na jednoduchých webových stránkách nezamyslické mateřské
školy. Budou uvedeny do provozu do konce měsíce března.
Všem občanům Nezamyslic přeji radostné prožití velikonočních svátků.
Josef Beneš

Dva velikonoèní pøíbìhy
Protože prožíváme hezké období Velikonoc, tož jsem vybral dvě úsměvné
příhody motivované těmito svátky. K Velikonocům samozřejmě patří vejce.
Do koláčů klukům chodícím po mrskutě, k barvení či malování na kraslice.
Náš táta nepatřil k talentovaným vypravěčům. Ale když nám vyprávěl tuto
příhodu z pošty, všechny nás rozesmál.
Bylo to pár dní před Velikonocemi, když na poštu přišel pantáta z Dřevnovic
s velkým balíkem. Na své rozměry balík nebyl nijak těžký. Tehdy se přísně
dodržovalo nařízení, že na každém balíku muselo být čitelně napsáno, co
obsahuje. Čtu: „Loutkové divadlo“. Beru balík na váze a chci ho uložit k ostatním.
Co to? Obě ruce mám nepříjemně mokré a z dolních rohů balíku vytéká
nažloutlá břečka. „Pantáto,vemte si balík domů a dobře ho přebalte,“ říkám
klidně. „Nevím tak proč?“ , durdí se pantáta.Váhám s odpovědí, když v tom
můj kamarád Vincek, který si zatím přečetl nápis na balíku „Loutkové divadlo“
s úsměvem povídá: „Asi se v tom balíku Kašpárek strachem posral!“
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Většina z vás si jistě pamatuje, kolik to bývalo křiku po dědině
o velikonočním pondělí. Děvčata vyhledávala různé úkryty, jen aby se na ně
nedostali kluci s kocary. A toto jednou vyprávěla Bětka Novotná na dračkách.
„Bylo to brzo ráno, když jsem kuchyňským oknem zahlídla pár kluků
s kocarama, jak se kradou k našim dveřím. Přeletím dvorek a škrk po žebřu
na patra ve stodulce. A představte si, že ti neřádi mě tam objevili. A Frantík,
můj milovaný, je vedl. Postavil se k žebřu a povidá: „Slez!“ „Neslezu“, já na
to. „Povidám ti slez nebo si pro tebe dondu.“ Tož a už má nohu na prvním
šprušli. „Franto, slez nebo...“, křičím „Nebo co?“ „Nebo tě pochčim!“, zařvu.
Nevěřil a lezl. Dostal se jenom na třetí šprušl a už cítil teplou sprchu na
makovici a bílá sváteční košula mu vlhla na zádech. Tak jsem se zachránila
před výpraskem, ale přišla jsem o ženicha. Paní Novotná patřila nejen mezi
výborné vypravěče, ale i vyšívačky.
(z připravovaných Plkot „Nebévali sme lepši!“)
B. Outrata
Dìtská práva podle Úmluvy o právech dítìte, tak, jak
jsou uplatòována v naší mateøské škole.
Dítě má právo, aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla,
oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které
by je mohly fyzicky nebo psychicky zranit):
Prostředí naší mateřské školy je hezké, čisté a vlídné.
Mám pravidelný denní řád, který znám a vím, co se kdy a kde bude dělat.
V průběhu dne si hraji a učím se tak, aby mě to bavilo a nebyl jsem unavený.
Mám zdravý a pestrý jídelníček, mám odpovídající množství jídla po celý den.
Ve třídách mám po celý den k dispozici nápoje.
Každý den mám zajištěný dostatek pohybu (ve třídě, v tělocvičně, na zahradě,
na vycházkách).
Paní učitelka nedovolí, aby si mě ze školky odvedl někdo neznámý.
Dítě má právo být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení,
i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či
sociální skupiny):
Děti i paní učitelky mi říkají mým jménem.
Když chci, mohu říkat paní učitelce jménem.
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Když nemám velký hlad, mohu sníst jen tolik, kolik chci.
Když mi něco nechutná, nemusím to jíst.
Říkám, co si myslím, i když se mohu mýlit.
Mohu si vybrat kamaráda, se kterým si chci hrát.
Mohu si sám vybrat hračku.
Mohu si odpočinout, když potřebuji.
Dítě má právo na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým
se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane,
právo být s lidmi, kteří ho mají s rádi, právo na pozornost a vedení ze strany
dospělých, právo dostávat i projevovat lásku,…).
Znám všechny paní učitelky, paní kuchařky i paní uklízečky.
Každý den mě paní učitelka přivítá, podá mi ruku a usměje se.
Když se o něco snažím, něco se mi podaří, paní učitelka mě pochválí.
Když se mi nedaří, něco mě bolí, paní učitelka mi vždycky pomůže.
Když se mi něco nelíbí, něco nechci, mohu to říct a domluvit se, co s tím budeme
dělat.
Ve třídě je veselo, nikdo mi neubližuje, mám tu hodně kamarádů a hodně zábavy.
Znám pravidla, která se musí dodržovat, aby se nám všem ve školce líbilo.
Dítě má právo být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, kterým si chce
potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v tělesně i duševně zdravého, právo být veden
k tomu, aby respektovalo ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo
rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí…).
Můžu si hrát, běhat, skákat, smát se, abych byl hodně zdravý a veselý.
Dospělí mě mají naučit, abych měl rád všechny lidi, i když jsou jiní než já.
Můžu dělat, co mě baví, co mě zajímá a pro co mám nadání.
Když chci, mohu si hrát sám, mít svoje místo, kam nikdo nesmí, mít své tajemství.
Dítě má právo být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život
(právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku,
právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem,…).
Mám možnost samostatně pracovat a rozhodnout se, co budu dělat.
Mám dostatek času na dokončení her, obrázků, stavebnic, úkolů, jídla a jiných
činností.
Mám spoustu možností poznávat nové a nové věci a prožívat nové zážitky.
Mám možnost poznávat svět a věci kolem sebe tak, že si to sám zkusím.
Hana Gregorová
vedoucí učitelka MŠ
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TJ Haná Nezamyslice
Náš fotbalový oddíl má za sebou zimní přípravu všech mužstev. Přípravka
se zúčastnila dvou turnajů své kategorie, žáci absolvovali kvalitní zimní turnaj
v Otrokovicích, kde měřili síly s mužstvy vyšších soutěží. „A“ mužstvo odehrálo
svůj turnaj v Přerově, kde se umístilo na velmi pěkném třetím místě. Muži
i dorostenci zakončili zimní přípravu třídenním soustředěním ve Starém
Hrozenkově, kde naběhali přes 50 km v kopcovitém terénu. Každý večer pak
ještě trénovali v hale. Jak jsme se připravili na jarní část soutěže, to bude
patrno z výsledků mistrovských utkání.
V oblasti společenské a kulturní jsme uspořádali společenský ples, maškarní
bál a dětské radovánky. Všechny akce se vydařily a maškarní bál měl dokonce
početně více masek než civilních návštěvníků.
Vy, co chodíte kolem hřiště, můžete pozorovat dokončovací práce na
výstavbě tribuny. Výstavba by měla pokračovat ještě po dobu 4 let, kdy se
v jednotlivých etapách dostaví ještě šatny, sociální zařízení, klubovna a vše se
zastřeší. Zda-li akce proběhne podle našich představ, závisí na štědrosti
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které dotační tituly financuje,
a také na pochopení úřadu městyse, jež se na výstavbě tribuny finančně
spolupodílí.
Závěrem dnešního příspěvku mi dovolte se ještě trochu zasnít. Výbor
fotbalového oddílu se chce pokusit získat dotace z evropského fondu na výstavbu
hřiště s umělým povrchem, dále víceúčelové plochy pro volejbal, tenis, popřípadě
jiné sporty. Například plochu pro kolečkové bruslení či pro zimní bruslení,
popřípadě parkoviště. A pro občanskou veřejnost relaxační centrum
s bowlingovými drahami, lázněmi a saunou.
Samozřejmě toto je prvotní myšlenka, jež bude v dalším období podrobena
velké diskusi nejen v zastupitelstvu, ale zcela určitě mezi občanskou veřejností,
aby byla schopna života.
Pokud se dotáhne vše do konce, včetně profinancování, určitě to posune
náš městys kousek dopředu. A za to přece stojí se zasnít.
Drahomír Crhan
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17

Žáci
Muži „A“
Muži „B“
Starší dorost

Mladší dorost

10.00 hod.

9.00 a 10.45 hod.
16.00 hod.
10.00 hod.
12.30 hod.
Nezamyslice (Tištín) – Kostelec na Hané

Nezamyslice – Chválkovice
Nezamyslice – Hustopeče n. Bečvou
Nezamyslice „B“ – Přemyslovice „B“
Nezamyslice - Přemyslovice

Nezamyslice (Tištín) – Držovice

9.00 a 10.45 hod.
16.30 hod.
10.00 hod.
12.30 hod.

20. kolo
Sobota 3.5.
Sobota 3.5.
Neděle 4.5.
Neděle 4.5.

Žáci
Muži „A“
Muži „B“
Starší dorost

10.00 hod.
12.30 hod.

19. kolo
Neděle 27.4. Muži „B“
Neděle 27.4. Mladší dorost

Nezamyslice – Opatovice(Všechovice)
Nezamyslice – Všechovice
Nezamyslice „B“ – Vitčice
Nezamyslice – Němčice n. Hanou

Nezamyslice „B“ – Brodek u PV „B“
Nezamyslice (Tištín) – Protivanov

18. kolo
Sobota 19.4. Žáci
9.00 a 10.45 hod. Nezamyslice – Nemilany
Sobota 19.4. Muži „A“
16.30 hod.
Nezamyslice – Bělotín
Muži „B“
VOLNO
Neděle 20.4. Starší a mladší dorost proti sobě 12.30 hod. Nezamyslice – Nezamyslice (Tištín)

17. kolo
Neděle 13.4. Mladší dorost

16. kolo
Sobota 5.4.
Sobota 5.4.
Neděle 6.4.
Neděle 6.4.

15. kolo
Neděle 30.3.
10.00 hod.

Pozvánka na jarní domácí zápasy fotbalového klubu TJ Haná Nezamyslice:

Ani jedno mužstvo nehraje doma.

14. kolo
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Žáci
Mladší dorost
Muži „A“
Starší dorost

9.00 a 10.45 hod.
14.00 hod.
16.30 hod.
12.30 hod.

9.00 a 10.45 hod.
14.00 hod.
16.30 hod.
10.00 hod.
12.30 hod.

Nezamyslice – Hvozd
Nezamyslice (Tištín) – Olšany
Nezamyslice – Jesenec
Nezamyslice – Kostelec na Hané

Nezamyslice – Želatovice
Nezamyslice (Tištín) – Němčice n. Hanou
Nezamyslice – Beňov
Nezamyslice „B“ – Doloplazy
Nezamyslice – Držovice

Srdečně zveme všechny příznivce fotbalu. Přijďte povzbudit naše fotbalisty všech věkových kategorií.

26. kolo
Sobota 14.6.
Sobota 14.6.
Sobota 14.6.
Neděle 15.6.

25. kolo
Ani jedno mužstvo nehraje doma.

24. kolo
Sobota 31.5. Žáci
Sobota 31.5. Mladší dorost
Sobota 31.5. Muži „A“
Neděle 1.6. Muži „B“
Neděle 1.6. Starší dorost

23. kolo
Ani jedno mužstvo nehraje doma.

9.00 a 10.45 hod. Nezamyslice – Domaželice
16.30 hod.
Nezamyslice – Domaželice
10.00 hod.
Nezamyslice „B“ – Ivaň

22. kolo
Sobota 17.5. Žáci
Sobota 17.5. Muži „A“
Neděle 18.5. Muži „B“

Nezamyslice (Tištín) - Měrovice

14.00 hod.

21. kolo
Sobota 10.5. Mladší dorost

Nezamyslická kolová
V sobotu 8. března 2008 se v nezamyslické sokolovně uskutečnilo 1. kolo
I. ligy v kolové mužů. Prvního kola se zúčastnilo všech šest týmů I. ligy: MO
Svitávka, Spartak Chrastava, Start Plzeň, Lokomotiva Liberec, Sokol Zlín
a domácí SC Prima Nezamyslice.
Naši kluci – Petr a Jaroslav Přikrylové se v tvrdé konkurenci neztratili
a z pěti utkání vybojovali celkem 7 bodů (2 vítězství, 1 remíza a 2 prohry)
a obsadili celkově 4. místo.
Celá akce byla pořadatelsky velmi dobře zvládnutá. Škoda jen, že naše
borce přišlo povzbudit jen velmi málo diváků.
Josef Beneš
Podìkování
Chvil, kdy srdce přetéká blahem a zrak vlhne slzami štěstí, je v životě
málo. A já, díky vám milí dárci, jsem je prožíval v minulých dnech, kdy na
výzvu z kazatelny a pak v místním rozhlase jste za mnou přicházeli s doma
nalezenými a už nepotřebnými brýlemi, které po nutných opravách, proměření
a vyčištění poputují v prvním týdnu měsíce dubna do africké Keni, města Nairobi,
kde budou předány potřebným lidem.
Ti si je nemohou při své nepředstavitelné chudobě zaplatit.
Tato dobrovolnická akce, stejně jako nedávná „Tříkrálová sbírka“ dokázaly,
že my, Hanáci, máme nejen teplá milosrdná srdce, nýbrž i otevřené dlaně.
Děkuji vám všem ještě jednou za 82 kusů optických brýlí. Když jsem se na vás
obracel s žádostí o darování starých brýlí, počítal jsem nanejvýš s deseti kusy.
Je to nádherný výsledek, když si uvědomíme, že z celého území Severočeského
kraje se sešlo jen 110 kusů a z našeho městečka osm desítek, tak to je na
medaili a potlesk.
Když při pohledu na obrazovku zahlédnete černouška v brýlích, vzpomeňte,
že má možná právě ty vaše.
Pán Bůh zaplať!
B. Outrata
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Informace obèanùm
Od 1. ledna 2008 se zapojil Úřad městyse Nezamyslice do projektu Czech
POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál). Czech
POINT je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý člověk může
získat informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech.
Pracoviště Czech POINT v současné době poskytuje čtyři druhy
ověřených výstupů z informačního systému. To znamená, že každý, kdo zaplatí
příslušný poplatek na místě Czech POINT, tedy i na našem úřadu, může požádat
o následující:
1. Výpis z Katastru nemovitostí
2. Výpis z Obchodního rejstříku
3. Výpis z Živnostenského rejstříku
4. Výpis z Rejstříku trestů
Tyto ověřené výstupy jsou vyhotoveny na počkání. Bližší informace podají
pracovnice úřadu.
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