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Slovo starosty
Vážení členové zastupitelstva, vážení občané, dámy a pánové!
Rok 2007 končí. Ano, skutečně je za námi 50 týdnů. V této chvíli již
nedoženeme to, co jsme si předsevzali a z nějakých příčin se nám to nezdařilo.
Splnění našich velkých plánů omezil nedostatek finančních prostředků.
Především jsme se letos nedočkali žádné větší dotace ze státního rozpočtu.
Do poslední chvíle naděje na pokračování stavby „Rekonstrukce a dostavba
ZŠ“ vyšla naprázdno. Naše žádost nebyla podpořena v řádném termínu a ani
v dodatečném rozdělování. Dokonce se domnívám, že nebyla vůbec zařazena
pro možnost financování v roce 2008. Jedinou dotací, kterou jsme obdrželi
z „Programu obnovy venkova“ od Olomouckého kraje, bylo 300 tis. Kč na
opravu střechy budovy mateřské školy. Částkou 95 tis. Kč od Olomouckého
kraje jsme mohli minimalizovat naše náklady potřebné na likvidaci škod
způsobených přívalem srážkových vod v povodí Tištínky. Nevyšla ani dotace
na vybavení mateřské školy z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, a to ani po
odvolání.
Z toho vyplývá, že nám nezbylo než vystačit se svými vlastními
rozpočtovými příjmy, kterých ovšem není zase tak mnoho. Pochopitelně prvořadě
musí být zajištěn provoz městyse, školy, školky a všech zařízení, jak ukládá
zákon a hlavně potřeby života v obcích. Není jich tak málo. Navíc není majetek
nový, ale většinou zánovní až zastaralý. Jeho stav vyžaduje poměrně dost
nákladné opravy a údržbu. Vzrůstající tendenci vykazují rok od roku také výdaje
vynaložené za energii, plyn, vodu, stočné a od letošního roku také za dešťové
vody. Kromě běžných provozních výdajů bylo letos ukončeno financování akce
„Technická infrastruktura pro 40 RD-Trávníky“, a to částkou 1.360.048 Kč,
což umožnilo provést závěrečné vyhodnocení akce. Ve Sportovní ulici došlo
k výměně chodníkové dlažby v rozsahu jedné poloviny. Samozřejmě, že ta druhá
má prioritu k dokončení. Výměnou posledních oken na objektu nákupního
střediska byl vytvořen předpoklad k obnově celé fasády této stavby. Pro zvýšení
technického vybavení k úklidovým a údržbovým pracím v městyse byl zakoupen
malotraktor VEGA s malým příslušenstvím za 600 tis. Kč. K jeho vyšší
využitelnosti je nutné zakoupit ještě některá přídavná zařízení. Po deseti letech
jsme v říjnu vrátili Ministerstvu pro místní rozvoj ČR půjčku 600 tis. Kč, jejíž
pomocí byl založen Fond oprav a modernizací bytů. Prostředky získané z úroků
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i z vlastních zdrojů umožnily zachování fondu a budou občanům opět k dispozici
v příštím roce k poskytování účelových půjček.
V měsíci říjnu byl konečně vyřešen dlouhodobý problém potřeby nahrazení
40 let staré hasičské cisterny nákupem značně mladší LIAZ cisterny.
Domnívám se, že částka 805 tis. Kč zaplacená městu Klímkovice za stříkačku,
nás mrzet nemusí. Mladí hasiči ji potřebují k pomoci svým spoluobčanům,
o čemž jsme se několikrát přesvědčili.
Podporu si zaslouží samozřejmě i fotbalisté. Schválený příspěvek městyse
ve výši 800 tis. Kč na vybudování tribuny zatím ještě nečerpali. Práce budou
nyní zahájeny a městys s tímto výdajem do konce roku počítá.
Příspěvek pro farnost na stavbu nových varhan ve výši 1mil. Kč dospěl
spolu s penězi ostatních dárců svého cíle. Varhany se staví a už 16. 12. se
slavnostně rozezní v chrámové klenbě.
Kromě užití finančních prostředků k uskutečnění jmenovaných cílů bylo
třeba investovat do přípravy budoucích projektů a podkladů k žádostem o dotační
prostředky. Pokusit se požádat také o peníze z Evropské unie je nezbytné.
Uplatněním nové hygienické vyhlášky a vlivem očekávaného stavu dětí
došlo k rozhodnutí řešit zvětšení prostor v MŠ. Zvítězil návrh stavby nové MŠ
na novém místě před záměrem rekonstruovat budovu stávající. Projekt pro
územní rozhodnutí je před dokončením. V lednu se očekává vyhlášení dotačního
titulu, v němž se chceme ucházet o finance nejen na novou MŠ, ale i na ZŠ,
jejíž rekonstrukce a dostavba stále čeká na své dokončení. Nadějným projektem,
na který máme vydané územní rozhodnutí a studii proveditelnosti, je výstavba
Společensko-relaxačního centra. Dalším dokončovaným projektem je
dokumentace pro územní řízení na „Protipovodňová opatření Nezamyslice –
západ“, což je výstavba ochranné hráze a poldru k akumulaci vody z Tištínky
a Hané při jejich rozlivu. Všechny tyto projekty mají svým námětem naději na
získání dotací z EU v oblastech vypsaných Regionálním operačním programem
v počátku příštího roku. Společným partnerským projektem obcí okresu
Kroměříž a Prostějov je výstavba cyklistické stezky na bývalé železniční trati,
o jejíž územní rozhodnutí je právě požádáno a další projekční práce pro stavební
povolení byly již také zahájeny Agenturou pro rozvoj Střední Moravy. Ta nám,
členské obci, poskytuje na ceně 50 % slevu. Vzhledem k finanční náročnosti
všech uvedených záměrů a určitému riziku neúspěšnosti považuji za nutné
pokusit se také o podání žádostí na projekty obsahem menší, kde je naděje na
získání prostředků snad větší. V této kategorii připravuji projekt na opravy
zatím neřešených místních komunikací a výsadbu alejové zeleně. V případě
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úspěšnosti kteréhokoliv z projektů nebude snadné zabezpečit jeho financování.
Napřed musí být užito vlastních zdrojů (úvěrů) a teprve po dokončení
a vyhodnocení přijdou peníze z dotace. Věřme, že se podaří a některý záměr
dotlačíme až po samotnou realizaci. Před nedávnem došlo v parlamentu k dílčí
úpravě v přerozdělování daňových příjmů ve prospěch malých obcí. Neznáme
zcela přesně dopad této dílčí reformy na nás. Předběžně by to mělo znamenat
nevelké navýšení našich příjmů. Příprava rozpočtu nás čeká teprve začátkem
roku. Jaký bude příští rok? Odpověď na tuto otázku nezná žádný.
Nyní chci poděkovat pracovnicím úřadu městyse za kvalitní práci a výborná
hodnocení získaná ze strany kontrolních a nadřízených orgánů. Chci poděkovat
pracovníkům městyse zajišťujícím celoroční péči o majetek a zeleň v městyse.
Zastupitelům, členům neziskových organizací, dobrovolným spolupracovníkům
děkuji za dobrou spolupráci a hlavně Vám občanům děkuji za přízeň, ochotu
a občanský přístup. Vám všem přeji milou atmosféru svátků vánočních a do
nového roku 2008 především hodně zdraví, štěstí a Boží požehnání.
Za městys Jiří Doubrava, starosta
Usnesení è. 7/2007 zastupitelstva mìstyse
ze zasedání zastupitelstva městyse, konaného dne 7. 12. 2007
v klubu úřadu městyse Nezamyslice
I. SCHVALUJE
1. Složení a volbu návrhové komise, volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
2. Rozpočtové opatření městyse na r. 2007 č. 3, kterým se zvyšují příjmy i výdaje
o 5.068.236, - Kč. ( Příloha č.1 )
3. Dotovat ztrátu 47.031,96 Kč Masarykovy základní školy za rok 2006 vykázanou
v jejím závěrečném účtu schváleném usnesením zastupitelstva městyse 12. 6. 2007.
4. OZV městyse Nezamyslice č.1/ 2007 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. ( Příloha č.2 – cena na 1 obyvatele činí 400 Kč )
5. Návrh akcí připravovaných k podání žádosti o dotaci a dalších priorit k zařazení
do rozpočtu r. 2008. ( Příloha č. 3 )
6. Rozpočtové provizorium městyse pro rok 2008 vyrovnané v příjmech i výdajích
ve výši 3.892.400,- Kč. ( Příloha č. 4 )
7. Smlouvu o sdružení finančních prostředků s obcemi Prasklice, Uhřice,
Koválovice, Osíčany, Tištín, Dřevnovice a městem Morkovice - Slížany na
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společnou úhradu projektů pro územní řízení a stavební povolení stavby
„Cyklostezky Nezamyslice – Morkovice.“
8. Poskytnutí příspěvku na budování vjezdů u novostaveb v ulici 30. dubna
v souladu s dříve schválenými pravidly omezenými tehdy pouze pro ul.
Trávníky.
9. Statut sociálního fondu městyse Nezamyslice ( Příloha č. 5 )
10. Dodatek zřizovací listiny obecní knihovny ( Příloha č. 6 )
11. Uzavření smluv o budoucí smlouvě kupní nebo směnné s vlastníky částí
pozemků, na kterých je navržena stavba „Protipovodňové opatření Nezamyslicezápad.“ Kupní cena bude schválena zastupitelstvem před podpisem kupní
smlouvy.
II. BERE NA VĚDOMÍ
1. Informaci starosty za uplynulé období
2. Vyhlášení řádné periodické inventury městyse k 31. 12. 2007
III. UKLÁDÁ:
- starostovi:
a) Zajistit uzavření smluv o budoucí smlouvě kupní nebo směnné Viz. I/7
b) Uzavřít smlouvu o sdružení vyplývající z bodu I/8
c) Provést odsouhlasení změn do konce roku ve 4. rozpočtovém opatření
s omezením souhlasu do výše 1 mil. Kč. S opatřením bude seznámeno
zastupitelstvo na zasedání v r. 2008
d) Zajistit výběrové řízení na zpracovatele územního plánu
- jmenovaným členům zastupitelstva:
a) Zajistit splnění úkolů vyplývajícím z pokynů pro provádění inventury.
b) Provedení kontroly hospodaření Masarykovy základní a mateřské školy a dalších
namátkových kontrol na úřadě a u neziskových organizací ještě do konce
roku 2007 (kontrolní a finanční výbor).Zpráva o průběhu provedených
kontrol bude součástí jednání příštího zastupitelstva.

Pøedvánoèní èas v ÚSP Nezamyslice
Předvánoční období bývá časem, kdy se alespoň na chvíli zastavíme,
rekapitulujeme prožité a připravujeme se na budoucí. Zjišťujeme, co se nám
v uplynulém roce povedlo, co nás potěšilo, a během vánočních svátků čerpáme
síly do nového roku.
V průběhu letošního roku klienti využívali širokou nabídku pracovních terapií,
účastnili se společenských akcí, sportovních a kulturních aktivit.
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Velmi očekávanou společenskou událostí byl tradiční podzimní ples, který letos
nesl název Hanácký. Pozvání přijala děvčata z ÚSP Kroměříže, ÚSP Pačlavice,
ÚSP Chvalčov, ÚSP Barborka a také uživatelé prostějovského stacionáře.
Celkem se zde sešlo 250 hostů. Ples
byl slavnostně zahájen polonézou,
kterou dlouho a pečlivě nacvičovali chlapci z ÚSP s dívkami
z Masarykovy ZŠ v Nezamyslicích.
Poté nastoupil hanácký soubor
z Kojetína „Sluníčko“, který postupně
roztančil celý sál. I občerstvení se
neslo v hanáckém duchu. Podávaly
se hanácké vdolky a slané preclíky.
K tanci a poslechu hrála hudební
skupina MARBO. Oživením plesu
byla také bohatá tombola, za kterou
bychom rádi poděkovali všem
sponzorům.
S přicházejícím adventem je také
spojena vánoční výstava výrobků
uživatelů ÚSP. Výstavka se konala
po dva dny v klubu městyse. Její návštěvníci měli možnost zhlédnout a také si
zakoupit adventní věnce, perníčky a různé vánoční drobnosti.
Dále byly k vidění originální keramické výrobky, výrobky z košíkářské dílny,
podušky na židle, koženkové papuče. Své výrobky zde prezentovali i vozíčkáři,
kteří vyrábějí v tkalcovské dílně textilní výrobky.
V současné době se všichni obyvatelé ÚSP připravují na vánoční svátky. Mnozí
dle svých možností nacvičují program na vánoční besídku, hudební vystoupení
v okolních kostelech a v Benediktinském klášteře v Rajhradě u Brna. Jiní se
zase těší, jak stráví Vánoce a Nový rok se svými nejbližšími v kruhu rodinném.
Závěrem bychom rádi poděkovali spoluobčanům za vstřícnost a trpělivost při
kontaktu s uživateli ÚSP a přáli bychom si, aby vzájemné pochopení a tolerance přetrvávaly i v dalším roce.
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Příjemné prožití vánočních svátků a hodně štěstí a zdraví do nového roku 2008
přejí všem spoluobčanům Nezamyslic uživatelé a zaměstnanci ÚSP
Nezamyslice.
Zaměstnanci ÚSP
Nezamyslice
Co dìlá Obèanské sdružení patøíme k sobì?
Druhým větším projektem Občanského sdružení Patříme k sobě, které
působí v naší obci a regionu, se stal benefiční koncert s příznačným názvem
„Patříme k sobě”. Uskutečnil se dne 23. listopadu v Městském divadle
v Prostějově pod záštitou paní senátorky Boženy Sekaninové, dopoledne pro
školy a odpoledne pro širokou veřejnost.

Závěrečnou píseň si společně zazpívali všichni účastníci koncertu.

Cílem akce bylo dát prostor lidem s postižením, aby prezentovali své
hudební a taneční dovednosti na jednom pódiu společně s lidmi zdravými.
Myslím, že se jim ve vzájemné spolupráci povedlo vytvořit bohatý kulturní
program, kterým předali divákům svoje „zapálení pro věc” a radost ze života.
Určitě vás bude zajímat, kdo z občanů Nezamyslic na koncertě vlastně
vystupoval. Byl to známý muzikant z ÚSP Nezamyslice Josef Plesl, který svojí
Písní osamělého pastýře dojal snad všechny přítomné. Úspěch měla i skladba
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Nonstop, kterou zahrál na klávesy. Zpěvu se ujaly bývalé členky souboru Správní
kluci a správné holky Veronika Tihelková a Karolína Ponížilová.
Prostor k vystoupení dostali i domácí umělci z Prostějova, mládež ze ZŠ
a Dětského domova v Prostějově předvedla zajímavou taneční kreaci, ke které
si choreografii i kostýmy vymyslela sama. Žáci ze ZUŠ Vl. Ambrose
v Prostějově potěšili diváky hrou na klávesy a krásným zpěvem. Děti z taneční
školy Hubený předvedly jako obvykle špičkový výkon v oblasti disko tanců.
Mezi zdařilé určitě patřilo i hudební vystoupení kapely z Domova pro osoby
se zdravotním postižením Srdíčko Brno. Obecenstvo roztleskaly i mažoretky
z Ivanovic na Hané. Kultivovaný zpěv jsme mohli slyšet od Pěveckého sboru
SPgŠ Přerov a známé zpěvačky z Němčic nad Hanou Petry Konečné.
Výkon účinkujících podtrhla i skvělá moderátorská dvojice Petra
Matoušková a Miroslav Ondra, která umocnila vstřícnou atmosféru celého
koncertu.
Akce splnila svůj cíl. Umožnila dětem, mládeži i dospělým bez rozdílů a na
základě rovnocenného vztahu seberealizaci v zájmové činnosti a získání
společenského ocenění. A o to nám šlo…
Poděkování patří všem organizátorům a sponzorům, zejména Velkoobchodu
Adam a firmě Oltis Group a.s. Ing. Štefana Mestického. Bez jejich finanční
podpory by se akce nemohla uskutečnit v tak důstojném prostředí
a v požadované kvalitě. Velký dík patří také všem divákům, kteří přijeli podpořit
naše úsilí.
Výtěžek z koncertu bude věnován na elektrický vozík pro občana
s tělesným handicapem a na další podporu zájmových aktivit lidí s postižením.
Dne 24. listopadu se členové sdružení zúčastnili akce pořádané Kulturní
komisí městyse Nezamyslice Rej strašidel. Připravili pro děti a mládež stezku
odvahy, která vedla od kynologického hřiště přes dětský areál do sokolovny.
Všichni odvážlivci se mohli vydat po trase označené svíčkami a potkat bílou
paní, ježibabu, lesního muže a další strašidla všeho druhu. Na konci cesty
nechyběl ani pergamen s podpisy odvážných, který je zveřejněný na webových
stránkách městyse Nezamyslice.
Byli jsme moc rádi, že jsme se mohli na této zdařilé akci podílet a těšíme
se na další spolupráci.
Za Občanské sdružení Patříme k sobě
Mgr. Renáta Plačková
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Masarykova základní a mateøská škola v Nezamyslicích
V několika následujících řádcích bychom chtěli čtenáře Hvězdičky
informovat o činnosti naší školy v uplynulém školním roce a zároveň je seznámit
s některými akcemi, které připravujeme letos.
Počet žáků v minulém školním roce činil celkem 264 žáků.
Ze všech aktivit a činností školy stojí za zmínku především zapojení žáků
v různých soutěžích, např.okresní soutěže v malé kopané, soutěže mladých
cyklistů, fotbalových soutěží Coca cola Cup a McDonald‘s Cup a Pohár
Českého rozhlasu v atletice. Žáci řešili zeměpisnou olympiádu, olympiádu
v českém jazyce a dějepise, soutěžili v halové atletice, řešili matematickou
soutěž Klokan. Žáci I.stupně se zapojili do soutěže Kinderiáda. Účastnili jsme
se soutěže „O Hanáckyho kohóta“, řady výtvarných soutěží i soutěže v tvorbě
multimediálních prezentací.
Největší úspěchy jsme zaznamenali v okresním kole soutěže ve vytváření
multimediálních prezentací v MS Powerpointu, kde naši žáci zvítězili.
I letos byli naši žáci úspěšní v různých výtvarných soutěžích, odkud si
odnesli řadu vítězství.
Poměrně úspěšně pro naši školu proběhly i zeměpisná a dějepisná
olympiáda.
Jako každý druhý rok, tak i ve škol. roce 2006/2007, na naší škole proběhly
tzv. minitaneční, určené žákům 8. a 9. ročníku.
Základním tanečním krokům učil naše žáky pan Šindler z Prostějova.
V letošním školním roce 2007/2008 navštěvuje ZŠ v Nezamyslicích celkem
255 žáků (127 na 1. stupni a 128 na 2. stupni). Ve škole letos vyučuje 20
pedagogických pracovníků, z toho 16 učitelů, 2 asistentky pedagoga a 2
vychovatelky školní družiny.
Novinkou pro naši školu, ale i pro všechny ostatní v České republice, bylo
zahájení výuky podle nových školních vzdělávacích programů, a to v 1. a 6.
ročníku. Tento nový vzdělávací program předpokládá větší zapojení žáků do
výuky, při níž si mají žáci osvojit komunikační dovednosti, pracovat samostatněji
a interaktivními metodami si osvojit nové poznatky.
Pravidelně se také v rámci výuky konají různě zaměřené školní projektové
dny, při nichž se žáci zajímavou a zábavnější formou učí novým vědomostem.
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Ve škole pracuje rovněž žákovský parlament, kde se mohou zástupci
jednotlivých tříd věnovat otázkám školy, tříd, vyjadřovat se k organizačním
věcem apod. Jednou z akcí žákovského parlamentu je i „Sympaťák třídy“.
I v letošním školním roce fungují ve škole různé zájmové útvary, například
žurnalistický kroužek, čtenářský a knihovnický kroužek, kroužek sportovní,
chemický, počítačový a kroužek sociální pomoci, který ve své činnosti
spolupracoval také s klienty ÚSP v Nezamyslicích.
Další zájmová činnost probíhá pod vedením různých místních organizací,
např. hasičů, rybářů, tělovýchovných organizací apod. Mnoho našich žákyň je
členkami tří souborů Nezamyslických mažoretek, které působí při organizaci
DDM Orion Němčice nad Hanou.
Hojně navštěvované jsou i různé umělecké obory nezamyslické pobočky
ZUŠ Němčice nad Hanou.
Pravidelně vychází školní časopis Písařík, který vytvářejí sami žáci
v žurnalistickém kroužku.
Na životě školy se rovněž výraznou měrou podílejí i aktivity naší školní
družiny.
Zavedenou tradicí se staly tzv. motivační dny školní družiny, které letos
probíhají již druhým rokem. Tyto motivační dny jsou spojeny i s „hlídáním školy“,
kdy žáci přespí ve škole, což je pro většinu z nich dobrodružný zážitek.
31. října tak s velkým úspěchem proběhl „Halloween ve školní družině“, při
němž se naší školou prohnal rej různých strašidel, která školní družinu navštěvují.
Na jaře se uskuteční další očekávaná akce školy - Akademie 2008.
Tato akce se koná každý druhý rok a naši žáci zde prezentují různá taneční
čísla, pěvecké výstupy, divadelní scénky, sportovní výkony atd.
Od listopadu letošního roku jsou zprovozněny nové webové stránky naší
školy: www.zsnezamyslice.cz.
Závěrem bychom všem čtenářům rádi popřáli požehnané Vánoce plné
lásky, míru a pokoje a v novém roce 2008 hlavně hodně zdraví, optimismu a
úspěchů nejen v práci, ale i v osobním životě.
Kolektiv učitelů Masarykovy ZŠ
v Nezamyslicích
Vážení rodièe a pøátelé školky!
Oznamujeme vám, že od 1.12. 2007 máme zřízenou emailovou adresu
(stravovnams@seznam.cz), kterou můžete využívat k přihlašování
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a odhlašování vašich dětí na stravu. Přivítáme také vaše připomínky, názory
i nápady, které umožní zlepšit kvalitu našich stravovacích služeb.
Do budoucna pro vás připravujeme i webové stránky, na kterých najdete
veškeré informace týkající se naší – vaší MŠ.
Dovolujeme si vás také pozvat na Vánoční besídku, která se bude konat
13.12. 2007 v 15.00 hod. v Klubu městyse Nezamyslice. Děti si pro vás
připravily pestrý program.
Rády bychom využily této příležitosti a za všechny pracovnice školičky
a naše děti popřály všem obyvatelům Nezamyslic krásné a pokojné prožití
nastávajících svátků vánočních a mnoho zdraví a úspěchů v novém roce 2008.
Těšíme se na vás!!!
Hana Gregorová
vedoucí učitelka MŠ a kolektiv učitelek
Nezamyslické mažoretky
V září začal nový školní rok a nás čekal velký úkol - uspořádat přehlídku
souborů mažoretek v rámci Svatováclavských slavností. Přes dlouhé a náročné
přípravy mohu s radostí říci, že se nám den mažoretek vydařil podle plánu.
I přes nepřízeň počasí celá přehlídka proběhla podle našich představ. Přehlídky
se zúčastnilo deset souborů ve třech kategoriích. V kategorii děti nám své
dovednosti ukázaly naše nejmenší Miniorionky, dále pak Nezamyslické Orionky,
mažoretky z Pivína a Berušky z Havířova, které v této kategorii obsadily
1. místo. V kategorii Junior se nám představily jako první naše Nezamyslické
mažoretky, které svým bezchybným výkonem oslnily nejen místní, ale i okolní
návštěvníky včetně poroty, která jim udělila 1. místo. Dalšími soubory v této
kategorii byli Motýlci Ždánice, Berušky Ždánice a mažoretky Helenky
z Ivanovic na Hané. V nejstarší kategorii Senior se nám představila pouze
jedna skupina mažoretek – mažoretky IMPULS Ivanovice na Hané. Všechny
skupiny předvedly své dovednosti ve dvou disciplínách – pochodové defilé a
pódiová sestava - a byly odměněny upomínkovými předměty. Na závěr
přehlídky nám své dovednosti představily i maminky nejstarších mažoretek a
děti z MŠ Nezamyslice. Podle mého názoru se přehlídka vydařila na jedničku.
Přehlídku máme za sebou, a tak nám nezbývá nic jiného než se pilně
připravovat na další vystoupení, která nás čekají v průběhu plesové sezóny.
V květnu příštího roku nás opět čekají soutěže, ve kterých chceme dosáhnout
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ještě lepších výsledků než letos. Doufáme, že se nám to podaří a že nám
budete držet palce. Také se už moc těšíme na nové kostýmy, které by nám měl
nadělit Ježíšek pod stromeček. Snad si to ještě nerozmyslí.
Jana Snášelová
vedoucí Nezamyslických mažoretek
Pøedvánoèní zamyšlení
V hodinách literatury a českého jazyka jsme se učili odhalovat smysl
textu. „Co tím chtěl básník říci?“ Tato naše schopnost číst mezi řádky je užitečná
nejenom pro poezii, ale také pro praktický život - vyznat se ve znamení doby,
znamení času. Od toho nejzákladnějšího, že na červenou se stojí, až po
bezeslovný dialog zamilovaných. Právě doba Adventu a Vánoc nám nabízí
tolik symbolického ve zkratce zvyku nabídnutého pro náš vnitřní i praktický
život. Nechme se prostoupit tajemnem Štědrého večera, který každému nese
něco na památku.
Obdarování, to je základ Vánoc. Křesťané prožívají obdarování Bohem
v osobě Ježíše Krista. A tato vnitřní radost nemůže zůstat bez odezvy ve
smyslech, myšlenkách a skutcích radujícího se člověka. Měj radost se mnou.
Čtyři adventní neděle jsou dny očekávání. Každá má jiný náboj, ale všechny
už mluví o příchodu Spasitele. První nás odkazuje k příchodu na konci světa.
Kristus Král a Vykupitel.
Druhá adventní neděle - Jan Křtitel a jeho poselství na poušti. Kristus,
který směřuje k Tvému srdci. Třetí neděle - Gaudere – radostná - Kristus už
je mezi námi, zatím nepoznán. Čtvrtá adventní neděle - dávná proroctví se
naplnila, Panna Maria počala Ježíše.
Celá adventní doba je nám nabídnuta k radostnému očekávání k přípravě
těla i duše k vánočním svátkům. Právě lidové zvyky a obyčeje jsou tím dokladem
– barborky, mikulášské pochůzky, návštěva sv. Lucie. A nakonec Štědrý den
se svým velikým čekáním.
Touha poznat budoucnost, odměna dobra a potrestání zla, nezapomínejme
při tom shonu na svou duši.
V prvních křesťanských stoletích vrcholem Vánoc byla až slavnost Zjevení
Páně – Tří králů. Protože prvotní křesťané – pokřtění pohané se ztotožnili se
třemi mudrci, kteří se nechali povolat betlémskou hvězdou a přišli se poklonit
zrozenému Králi. Kristus přišel pro všechny. Teprve v dalších stoletích slavnost

12

Narození Páně začala získávat větší váhu. Tak se křesťané začali scházet
v noci ke mši svaté, aby prožívali toto tajemství Boha, který se stal člověkem.
Tím největším darem.
K umocnění tohoto tajemství nám pomáhá domácí betlém, nazdobené
vánoční stromky, shromážděná rodina kolem společného stolu a vzájemné
obdarování.
Naučme se číst tato tradiční poselství. Jistě mají i nám co zvěstovat. Zvu
vás k adventnímu zastavení do našich kostelů a na místa, kde jsou připraveny
adventní koncerty a živé betlémy. Přijďte ve vánoční čas na mši svatou. Nebo
se přijděte podívat na betlémy, které jsou v těchto dnech vystaveny.
Přeji vám krásný čas Vánoc.
P. Miroslav Hřib, farář
Jak èasto k nám pøijíždí sv. Martin “na bílém koni”?
V letošním roce dostál sv. Martin přesně lidové pranostice a na „bílém
koni“ přijel. Stává se tak ale naprosto výjimečně. Naposledy sněžilo 11. listopadu
v roce 2002, kdy se ráno slabý poprašek objevil. Pak se však musíme vrátit až
do roku 1981, kdy začal padat sníh v podvečer. Na „bílém koni“ přijel Martin
také dvakrát v šedesátých letech, například v roce 1965. Jednou se však sníh
objevil už předčasně – 3. listopadu 1980.
Zde je ještě pár údajů k magickému datu 11.11.
Největší mráz – rok 1988 (-9oC)
Největší teplo – rok 1976 (+14oC), roky 1977 a 2005 (+13oC), roky 1982
a 1996 (+12oC)
Sníh a mráz v listopadu ale už tak výjimečné nejsou. Podívejme se opět
do minulých let.
Dva dny zpoždění měl Martin v roce 1985, kdy 13. listopadu napadlo 8cm
sněhu. Sněhová pokrývka se dále zvyšovala a 21.11. už dosáhla výšky
35–38cm(!!!!) a vydržela až do začátku prosince. Ve dnech 27. a 28.11. byla
také pořádná zima (-15oC).
Spousta sněhu napadla také 27. a 28. listopadu v roce 1978 (33 cm). A
v roce 1971 dosahovala sněhová peřina ve dnech 22. – 25.11. výšku 25 cm.
Sníh a mráz byl i v poslední listopadové dekádě v roce 1993. Napadlo až
15 cm sněhu a dost mrzlo. 20., 24., 26. a 27.11. bylo –14oC. Velmi studená
byla i druhá polovina listopadu roku 1989 (26.11. byl mráz –17oC).
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A vůbec největší mráz byl 23.11.1988 (-18oC). V tomto roce byl celý
listopad chladnější než následující zimní měsíce prosinec, leden i únor a byl
úplně nejstudenějším listopadem v posledních několika desetiletích.
A co sníh a mráz na sv. Mikuláše?
Oteplení na začátku prosince je dost časté, takže Mikuláš toho na sněhu
moc nepochodí. Protože naděluje dárky už večer 5.12., uvedu pár zajímavostí
k tomuto datu.
Svatý Mikuláš chodil s andělem a čerty po sněhu v roce 1970 (2 cm) a za
mrazu v roce 1977 (-6oC). V letech 1978 a 1980 bylo Mikuláši zima nejvíce.
Při 5 cm sněhové pokrývce byl mráz až –10oC. Velký mráz byl i v letech 1983
a 1989. Tehdy rtuť teploměru sjela také až k –10oC, ale sníh chyběl. Naopak sníh doprovázel Mikuláše na jeho pochůzkách v letech 1985, 1990, 1995, 1998
a 2005. A v loňském roce se Mikuláš zase nejvíc zahřál (+10oC).
Ještě mi dovolte vzpomenout jednu velmi známou lidovou pranostiku, která
se váže k 25. listopadu: „Kateřina na blátě, Vánoce na ledě“. V letech 1994,
1996, 1999, 2001 a 2002 se tato pranostika opravdu vyplnila. Po teplém počasí
na Kateřinu následovaly hezké bílé Vánoce, zvláště v roce 1996 a 2002.
V minulé teplé zimě však tato pranostika nevyšla.
Letos bylo na Kateřinu teplo. Jaké tedy budou vánoční svátky?
Hezké Vánoce vám všem přeje Jiří Bělka.
Uplynulo 300 let
Blíží se konec roku, jehož letopočet končí sedmičkou. A ta mi připomněla
velkou událost, k níž došlo před třemi sty roky. V tom roce totiž se místní lidé
pustili do bourání kostela, kterému neublížily ani husitské houfce táhnoucí
z Kojetína na Vyškov, ani cizí vojska za třicetileté války, ani nenávidění Prušáci,
ba ani velký požár, při němž polovina domů i fara lehla popelem.
Nový farář Josef Lichnovský svou odvahou, obětavostí, houževnatostí
a dovedností dokázal přesvědčit a získat pro svůj záměr postavit větší kostel
nejen farníky, nýbrž i své představené a několik bohatých mecenášů mezi
majiteli okolních obcí.
Za pár dnů z kostela zůstala jen věž se třemi zvony, podvěží u hlavního
vchodu a části bočních zdí. Ale ještě téhož roku se stejným nadšením a pílí se
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začala stavba nového a hlavně většího kostela podle návrhu slavného stavitele
chrámů i zámků Giovanniho Pietra Tencally, který v té době stavěl zámky
v Kroměříži, Chropyni a Holešově. Za necelé čtyři roky kostel stál.
kronikář
Sté výroèí
V měsíci říjnu jsme jen tak v tichosti přešli významné výročí, které se
obyčejně vždy slavnostně připomíná a také oslavuje. Sté výročí! Bývá
nezapomenutelným dnem nejen v životě jednotlivce, nýbrž někdy celé obce.
Touto významnou událostí pro naši obec bylo její povýšení na „městys“, a
to 29. října 1907. Umělecky vyvedený diplom, uložený pečlivě dodnes na úřadě
městyse, přivezl však tehdejší starosta Josef Novotný z č.p. 2 s tajemníkem
obce Antonínem Málkem z č.p. 21 teprve v r. 1910. Je to jasný důkaz toho, že
úředníci tehdejšího Rakouska-Uherska nebyli o nic rychlejší než ti naši současní.
Celé tři roky se muselo čekat na každoroční jarmarky, které by přinesly nějakou
tu potřebnou zlatku do pokladny „městečka“ navíc.
Rozhodnutí samotného císaře Františka Josefa I. na žádost našeho
zastupitelstva znělo:
“My, František Josef První, král český…následují tři řádky titulů…ráčili
jsme Naši věrnou osadu Nezamyslice, přihledajíce nejmilostivěji k její
spořádané obci a k jejímu zdárnému rozvoji ku prosbě obecního
zastupitelstva na městys povýšiti.”
Obec si to rozhodně zasloužila. Vždyť v tom roce, kdy bylo jmenování
předáno, bylo v obci, vlastně už v městysi, 168 popisných čísel a v domech
1233 obyvatelé. Udržovaná „zemská“ cesta a čtyři železniční tratě umožňovaly
lidem cestu za prací i vzděláním. Čtyřtřídní školu navštěvovalo 200 dětí. Obec
měla vlastního lékaře. Vydlážděné ulice a nové silnice do okolních obcí.
Co je však nejdůležitější, že se během těch dlouhých sta let plnila slova
samotného císaře o zdárném rozvoji. Měli jsme a máme vždy dobré
zastupitelstvo i starosty, kteří toto přání naplňovali činy. O tom svědčí současný
stav nynějšího městyse, kterým se po letech opět stal.
Tak tedy mnoho zdaru do dalších let!
kronikář
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Nové varhany v našem farním kostele
V tomto roce uplynulo právě 110 let ode dne, kdy se pod klenbou farního
chrámu sv. Václava rozezněly zásluhou tehdejšího faráře P. Josefa Wotkeho
nové varhany, které vyrobila světoznámá varhanářská firma Tuček v Kutné
Hoře za 1600 zlatých. Byly to jednomanuálové varhany s deseti rejstříky.
Varhaník však potřeboval vždy jednoho nebo dva pomocníky na šlapání měchů,
aby mohl hrát. Z líbivé hudby se však lidé těšili necelých dvacet let. V roce
1917 byly na úřední příkaz všechny kovové píšťaly vyjmuty a odevzdány pro
válečné potřeby. Rozezněly se naplno o deset let později, kdy po několika
opakovaných sbírkách mohl P.Jiří Černý objednat píšťaly nové. Pěkné
trojskříňové barokní varhany, zdobené uměleckou řezbářskou prací dosloužily
v r. 1978. 5. listopadu toho roku byl z kůru odnesen jejich poslední díl.
Po necelých jedenácti měsících se administrátorovi P. Josefu Honkovi po
nemalém úsilí podařilo postavit na kůru starší dvoumanuálový nástroj s třinácti
rejstříky a novou, moderní skříň navrženou architektem Indrou z Brna. Varhany
značky Rieger byly původně v dolní kapli v budově bývalého arcibiskupského
semináře v Kroměříži, kde po několik let sloužily k výuce varhaníků místní
konzervatoře. Není divu, že i ony dosloužily.
Dlouho se zvažovalo, zda je nahradit jen současnou elektronikou, či
klasickým královským nástrojem. Rozhodnutí padlo. Klasické varhany. Ale
kde vzít potřebnou částku? S tím to neměli lehké ani naši předchůdci a dokázali
to. Proč bychom to nezvládli my?
A vidíte. Podařilo se. Potřebný obnos se sehnal díky několika obětavým
lidem, vyšším částkám štědrých dárců, ale i skromnějším darům farníků
v několika sbírkách. Také vám všem patří poděkování, neboť i z obecní pokladny
přišla pomoc.
A tak doufáme, že ještě před vánočními svátky budete mít příležitost si
tento nový nástroj, vyrobený zkušenými varhanáři z Radimi, nejen prohlédnout,
ale hlavně poslechnout v prvním koncertu, který bude u příležitosti žehnání
tohoto nástroje pro vás, milovaní dárci, připraven.
Jste všichni srdečně zváni. Kostelní zdi neprasknou. Jsou pevně staženy
ocelovým lanem. Ani klenba se nezřítí, protože ji drží pevný skelet. A tři stovky
lidí se do našeho malého kostelíčku určitě vejdou. Tak přijďte! Jak na slavnostní
žehnání, tak i na odpolední koncert.
Nezapomeňte! V neděli 16. prosince.
B. Outrata
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Mikulášský ping-pongový turnaj pro ženy
V neděli 2. prosince se v sokolovně konal další ročník ping-pongového
turnaje pro ženy a dívky – tentokrát s přívlastkem „Mikulášský“.
Sešlo se celkem 9 hráček. Děvčata hrála každá s každou, takže se na
dvou stolech odehrálo celkem 36 utkání. I letos se turnaje zúčastnila slečna
Eva Bejšovcová z Ivanovic na Hané, která opět všechny soupeřky hladce
porazila a potvrdila tak, že v Nezamyslicích jí zatím nikdo nestačí.
Druhé místo vybojovala paní Iva Špičková, která z osmi zápasů prohrála
pouze jednou, a to právě s vítězkou z Ivanovic.
O třetím místě rozhodl poměr vyhraných a prohraných setů, protože jak
paní Anna Králová, tak paní Petra Štěpánková získaly shodně 10 bodů za 5
vyhraných duelů. Nakonec se více radovala Petra Štěpánková a na paní
Královou tak zbyla „bramborová“ medaile. Páté, šesté a sedmé místo obsadily
Klára Špičková, Emílie Čecháčková a Dagmar Pavlíková, kterou v průběhu
turnaje musela vystřídat Marcela Horáková. Osmou příčku vybojovala Helena Klusalová a cenu útěchy si odnesla devátá Kristýna Malíková.
Děkuji všem zúčastněným ženám a děvčatům za příjemně strávené
sportovní odpoledne.
A také velmi mnoho děkuji pánům Pavlu Pavlíkovi a Zbyňku Štěpánkovi
za pomoc s přípravou turnaje.
Josef Beneš
Prosinec v honitbì
Prosinec je měsícem vánočních svátků, ale také koncem hlavní lovecké
sezony a obdobím intenzivní péče o zvěř.
Našemu MS započala lovecká sezona již v měsíci listopadu. Od té doby
jsme pořádali celkem tři hony za účelem odlovu naplánovaného množství zvěře
- bažant a zajíc.
Prozatímní výsledky nám ukazují, že vynaložené úsilí všech členů v průběhu
roku v péči o tuto zvěř přináší své ovoce. Do konce kalendářního roku budeme
pořádat ještě dva hony. Ten poslední, tzv. Štěpánský hon 26.12., pro naše MS
ukončí hlavní loveckou sezonu roku 2007.
Zimní měsíce ale nejsou jen loveckou sezonou, je to hlavně období péče
o zvěř a její pravidelné přikrmování.
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Milí čtenáři Hvězdičky! Další rok je za námi. Dovolte mi, abych Vám
i Vašim rodinám popřál jménem všech členů našeho MS klidné prožití Vánoc
a do nadcházejícího roku mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti a spoustu krásných
zážitků.
Za Myslivecké sdružení Nezamyslice Vladimír Soušek
Chovatelé poštovních holbù
- vyhodnocení letošní závodní sezóny
V letním vydání Hvězdičky jsem vás seznámil s výsledky závodů, které se
konaly do poloviny června. A zde je přehledná tabulka zbývajících závodů:
Umístění
Datum

Závod

Délka závodu
1. místo

2. místo

3. místo

24. června

Bochov 2.

311 km

J. Uličný

J. Uličný

B. Svozil

30. června

Oostende

1030 km

J. Uličný

J. Uličný

L. Crhan

1. července

Hannover

621 km

J. Uličný

J. Uličný

J. Uličný

5. července

Louny

266 km

J. Uličný

J. Uličný

J. Soušek

8. července

Bor 2.

320 km

J. Uličný

J. Uličný

R. Petr

14. července

Oldenburg

753 km

L. Crhan

J. Uličný

J. Uličný

14. července

Bochov 3.

311 km

L. Crhan

J. Soušek

J. Uličný

22. července

K. Vary 1.

320 km

J. Uličný

B. Svozil

J. Soušek

28. července

Brusel

907 km

J. Uličný

J. Uličný

J. Uličný

28. července

K. Vary 2.

320 km

J. Uličný

J. Uličný

J. Uličný

Výsledky závodů holoubat ročník 2007:
Umístění
Datum

Závod

Délka závodu
1. místo

2. místo

3. místo

18. srpna

Jihlava

115 km

L. Crhan

L. Crhan

R. Petr

25. srpna

Humpolec

133 km

J. Uličný

L. Crhan

J. Soušek

2. zář í

Vlašim

168 km

J. Uličný

J. Uličný

J. Uličný

8. zář í

Nymburk

182 km

J. Soušek

B. Svozil

B. Svozil
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Pořadí v Mistrovství ZO Nezamyslice:
Poř adí

Chovatel

Body

1.

Jaroslav Uličný

4 684 bodů

2.

Lubomír Crhan

2 796 bodů

3.

Jan Soušek

2 249 bodů

4.

Josef Štěpánek

998 bodů

5.

Rostislav Petr

571 bodů

6

Bohumil Svozil

390 bodů

Umístění členů ZO Nezamyslice v Mistrovství Oblastního sdružení „Haná“ Olomouc:
Jaroslav Uličný 16. místo
Lubomír Crhan
51. místo
Jan Soušek
64. místo
Josef Štěpánek 108. místo
Rostislav Petr
133. místo
Bohumil Svozil 144. místo
Hodnoceno bylo celkem 165 chovatelů.
Do uzavření letošní sezony nám zbývá zúčastnit se několika výstav:
15. prosince 2007 – Výstava Oblastního sdružení „Haná“ Olomouc v Přerově
19. ledna 2008 – Celostátní výstava v Hluku
2. – 3. února 2008 – Evropská výstava v Nitře

Jan Soušek
Předseda ZO CHPH Nezamyslice
Cvièení s dìtmi
Milí rodiče!
V tomto zimním období, kdy je venku brzy tma, se naše děti doma nudily.
Uspořádali jsme tedy pro ně cvičení, kde se protáhnou, vyběhají a vybijí
přebytečnou energii. Dochází k nám děti malé, předškolní i školáčci. Cvičíme
každou středu od 17.00 do 18.30 hodin v místní sokolovně.
Budeme rádi, když se svými dětmi přijdete a přidáte se k nám.
Za tým cvičících maminek a tatínků
Markéta Špalková
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Pozvánky

SLAVNOST POSVĚCENÍ NOVÝCH VARHAN
- 16. prosince 2007 na třetí adventní neděli při mši svaté v 10:00 hodin Mši bude celebrovat Mons. Josef Hrdlička, pomocný biskup olomoucký.
Slavnostní chvíli umocní Žesťový kvintet pod vedením MgA. Jana Míchala.
Hrou na varhany doprovodí prof. František Fiala.
Odpoledne se pak varhany ještě rozezvučí při slavnostním koncertu ve 14:30 hodin.
Zazní ukázky klasické varhanní tvorby. Nástroj rozehraje MgA. Petr Rajnoha z Brna.

ŽIVÝ BETLÉM
- neděle 23. prosince 2007 v 16.00 hodin - před kostelem sv. Václava Na vánoční příběh zvou všechny občany římskokatolická farnost Nezamyslice,
městys Nezamyslice a ZUŠ Němčice nad Hanou.
Účinkují nezamyslické děti ze ZUŠ a jejich rodiče.

VÁNOČNÍ VYTRUBOVÁNÍ
- úterý 25. prosince 2007 od 18.00 hodin - před kostelem sv.Václava Hraje žesťová sekce Dechového orchestru mladých ze ZUŠ Němčice nad Hanou.
Organizuje a srdečně Vás všechny zve Městys Nezamyslice.

PLESOVÁ SEZÓNA 2008
Sobota 19. ledna - Hasičský ples (SDH Nezamyslice)
Hudba: ANIMO BAND Jindřicha Štěpánka
Pátek 25. ledna - Společenský ples (občanské sdružení PATŘÍME K SOBĚ)
Hudba: hudební skupina GALAXY
Sobota 26. ledna - Sportovní ples (TJ Haná Nezamyslice)
Hudba: hudební skupina MARBO
Pátek 22. února - Maškarní ples (TJ Haná Nezamyslice)
Hudba: hudební skupina MARBO
Sobota 23. února - Dětské radovánky (TJ Haná Nezamyslice)
Hvězdička, čtvrtletník městyse Nezamyslice. Redaktoři: členové ZM, pracovníci ÚM, kronikář
městyse Mgr. Bohumil Outrata a ostatní dopisovatelé z řad členů organizací a občanů městyse;
grafická úprava: Ing.arch. Lukáš Doubrava; tisk a vydavatel: ÚM Nezamyslice, Tjabinova
111; vydáno 10. prosince 2007.
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