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Probuï se, zemì,
a náruè svou otevøi
laskání teplého slunce.
Probuï se, vánku,
a roznes po kraji vùni jarního kvítí.
Probuï se, øeko,
a dovol svým vlnkám
pohrát si s kouzelným jarem.
Outrata
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SLOVO STAROSTY
Uplynulo I. ètvrtletí roku 2000 a je zde termín pro vydání naeho
ètvrtletníku Hvìzdièka. Chci vás informovat o tom, co jsme od poèátku
roku udìlali a také co pøipravujeme na letoní rok. Do roku 2000 vstoupila
obec Nezamyslice s pøebytkem, který bude podroben auditu a následnì
dojde k projednání a schválení výsledku hospodaøení za rok 1999. V kadém
pøípadì nám pøebytek umonil utvoøit rozpoèet vyí o 3.975.000 Kè ne v
minulém roce. Rozpoèet na letoní rok byl schválen 18. února 2000.
Obsahem rozpoètu po stránce vìcné je pøedevím zajitìní provozních
nákladù jednotlivých zaøízení obce /zdravotní støedisko, DSPS, budovy Z,
M a ZU, sokolovna, hasièská zbrojnice, smuteèní obøadní síò, dva bytové
domy, budova OÚ atd./. Pøi pøípravì rozpoètu byl kladen dùraz na priority
akcí z hlediska zabránìní vzniku kod. Mezi takové patøí zastøeit sedlovou
støechou novou budovu základní koly, kde selhává dosavadní snaha opravit
nekvalitní plochou støechu. Podobnì je tomu i u bytového domu è.p. 361,
kde práce na zastøeení ji byly zahájeny. Podobné zdùvodnìní mají i mení
opravy støech na sokolovnì a smuteèní síni. Zde bylo nutné provést z
havarijních dùvodù výmìnu chladící soustavy. Pohøební vùz  1203, který
mìl ji za 13 let odsloueno, byl nahrazen zánovním pohøebním vozem zn.
TOYOTA HIACE. Vìtí výdaje jsou plánovány v souvislosti s rekonstrukcí
povrchu silnice I/47 v prùjezdu Nezamyslicemi a Tìicemi. Zároveò bude
realizovaná jednotná kanalizace na ulici Vykovská a budou vybudovány
nové autobusové zastávky. V Tìicích je uvaováno o dládìní vjezdù do
domù kolem návsi. Do výètu akcí silnièního hospodáøství patøí dále oprava
úseku komunikace v ulici 30. dubna, zøízení ivièného povrchu vozovky
vedoucí k èistírnì odpadních vod a nové dládìní ploch pøed nákupním
støediskem v ul. 1. máje. Za pomìrnì dùleitou akci z hlediska ivotního
prostøedí povauji propojení kanalizace z ulice Komenského pøes park do
ulice Nádraní. Souèasnì dojde k napojení vody v ulici Komenského na
obecní vodovod. Rovnì probìhne rekonstrukce a rozíøení veøejného
osvìtlení v ulici Komenského. V budovì ZU Nezamyslice byl instalován
pro zvýenou ostrahu objektu alarm. Èástkou 300.000 Kè je pro letoní
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rok pamatováno na zajitìní oprav památkovì chránìných objektù.
Mimoøádným výdajem pro oblast tìlovýchovy a sportu je investice na
výstavbu dìtského høitì a na realizaci I. etapy výstavby sportovnì
rekreaèního areálu ve výi 1.340.000 Kè. V oblasti péèe o vzhled obce a
veøejnou zeleò je poèítáno s èástkou 100.000 Kè na doplnìní døevin v ulici
1. máje, v parku u høitì a v Tìicích. V rámci dotaèních titulù od státu ádá
nae obec o 3.000.000 Kè na výstavbu 4 bytových jednotek. Jedná se o
samostatný bezbarierový pavilon v areálu zahrady DSPS. Projekt i stavební
povolení jsou pøipraveny, stejnì tak je vybrán i dodavatel, zahájení prací je
vak závislé na pøidìlení dotace. V poøadí dùleitosti se na samém konci
nachází oprava a úprava budovy obecního úøadu. V tomto struèném výètu
nelze uvést vechny detaily, drobné práce a akce. Urèitì je pamatováno na
kulturu, sport a spoleèenské akce. Zaèínají se pøipravovat Nezamyslické
okruhy - cyklistický závod en a oslavy dne dìtí. Ze strany obce je
pamatováno i na finanèní podporu spolkù.
Závìrem svého pravidelného pøíspìvku chci poprosit vechny obèany
o pomoc pøi jarním úklidu chodníkù a komunikací. Hromádky ulièních smetkù
ponechte na okraji vozovek. Budou uklizeny pracovníky obecního úøadu.
Dìkuji pøedem za dobrou spolupráci po dobu celého roku.
starosta
Usnesení
z 6. zasedání Obecního zastupitelstva v Nezamyslicích konaného dne 18.
února 2000 v Klubovém zaøízení Obecního úøadu Nezamyslice.
Obecní zastupitelstvo v Nezamyslicích
I. Schvaluje:
1. Rozpoèet obce na rok 2000 vyrovnaný v pøíjmech i výdajích ve výi
14.163.000 Kè.
2. Vydání kladného vyjádøení k návrhu spoleèných zaøízení v rámci
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nezamyslice.
3. Uzavøení kupní smlouvy s vlastníky pozemkù na ulici Vykovská, parc.
è. 83, 93/1 a 93/2 pro zajitìní vedení sítí technické infrastruktury a
veøejného chodníku.
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4. Uzavøení nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvì ve vìci
majetkoprávního øeení výstavby sportovnì-rekreaèního areálu na
pozemcích parc. è. 515/5, 515/6, 515/7 a 515/10 v k.ú. Nezamyslice.
5. Oddìlení pozemku parc.è. 128/1 v k.ú. Nezamyslice ve výmìøe
nezbytnì nutné pro vjezd do stolárny p. Jaroslava Ulièného.
6. Realizaci veøejného osvìtlení v prostoru domu è.p. 376 man.
Málkových a DSPS.
7. Vstup obce do Sdruení obcí støední Moravy.
8. Lhùtu pro pøijímání ádostí o pùjèku z FOMB od 21.2.2000 do
17.3.2000.
II. Jmenuje:
1. Komisi pro výbìrové øízení uchazeèù o pùjèku z FOMB ve sloení ing.
Pavel Øezáè, Bohumír Novotný a Eva Horáková.
III. Bere na vìdomí:
1. Zprávu o èinnosti za rok 1999.
2. Informaci o prùbìhu pozemkové úpravy.
3. ádost ing. Josefa Benee, bytem Nezamyslice, Nádraní 258 o
zajitìní výhledu na komunikaci.
IV. Ukládá:
1. Zkvalitnit v dalším období práci jednotlivých komisí.
2. Kontrolní komisi posoudit vhodnost výsadby døevin v okolí
komunikací a navrhnout OR nejvhodnìjí øeení.

Nezamyslice v Mikroregionu Němčicko
Obec Nezamyslice vstoupila dne 29. 8. 1999 se souhlasem obecního
zastupitelstva do sdruení obcí Mikroregion Nìmèicko. Na valném
shromádìní v mìsíci bøeznu 2000 byl pøijat do mikroregionu ji 14. èlen obec Pivín.
Zvolená správní rada na svých prvních jednáních øeila pøedevím
organizaèní záleitosti a vytýèila spoleèné programové cíle. Domnívám se,
e první výsledky vzájemné spolupráce jsou sice zatím málo hmatatelné, ale
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v dohledné dobì se rozhodnì projeví. Obce Nezamyslice a Moøice usilují
o získání grantù na pøípravu prùmyslových zón. V rámci programu obnovy
vesnice se èlenské obce ucházejí o dotaci na budování cyklotras. Dalím
cílem mikroregionu je zajistit financování pilotního programu k vypracování
projektu na dobudování kanalizací ve vech svých èlenských obcích, získat
podporu pro opravy památkovì chránìných objektù, zavést internet pro
veøejnost, spolupracovat v kulturní a sportovní oblasti. V jarních mìsících
probìhne v rámci této spolupráce dalí kolo putovní soutìe drustev
reprezentujících èlenské obce v rùzných disciplinách sportovnì zábavného
charakteru na zpùsob her bez hranic. Chci touto cestou vyzvat ikovné mladé
lidi o reprezentaci obce na tomto zápolení.
O dalí èinnosti mikroregionu budu prùbìnì informovat.
Jiøí Doubrava

Víte, že ...
... v mìsíci únoru zakoupila pohøební sluba zánovní pohøební vùz zn.
TOYOTA?
... byla provedena výmìna chladícího zaøízení ve smuteèní obøadní síni na
høbitovì?
... od zaèátku druhého pololetí kolního roku se rozrostla nae kola o jednu
tøídu pomocné koly, která je umístìna v areálu ÚSP a navtìvuje ji est
dìtí zdejího ÚSP?
... nae obec vstoupila do Sdruení obcí støední Morava?
... v základní kole probìhla diskotéka pro áky a vybrané svìøence ÚSP?
... obec pøipravuje vlastní webovou stránku na internetu www.nezamyslice.cz?
... obec Nezamyslice má e-mail: nezamyslice@iol.cz?
... v k.ú. Tìice zahájil Okresní pozemkový úøad Prostìjov aktualizaci a
upøesnìní mapování bonitovaných pùdnì ekologických jednotek /BPEJ/?
... ZU Nìmèice nad Hanou vydala výroèní kalendáø s CD, který nahráli
áci koly ve vlastním nahrávacím studiu a je mono jej zakoupit u
vedoucího poboèky ZU v Nezamyslicích za cenu 190,- Kè a videokazetu
z výroèního koncertu ZU za cenu 350,- Kè?
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... pøi mìøení katastrálního území Nezamyslice dolo ke zjitìní chyby ve
výmìøe? Katastrální území je mení o 1 ha 26 a 43m2 ne bylo uvádìno,
z toho dùvodu dojde k pøepoètu kadého pozemku vech vlastníkù
koeficintem 0,99744.
Oslavy 30. výročí založení ZUŠ Němčice nad Hanou

Základní umìlecká kola Nìmèice nad Hanou oslavuje v tìchto dnech
30. výroèí svého zaloení. Oslavy byly zahájeny 13. bøezna 2000 uèitelským
koncertem uskuteènìným v Nìmèicích nad Hanou. Dne 14. bøezna 2000
následovala vernisá výstavy absolventa výtvarného oboru Michala Vavøíka
ve výstavní síni nìmèického udru. Na slavnostním výroèním koncertì
konaném dne 15. bøezna 2000 se pøedstavilo vech osm poboèek ZU ve
vech vyuèovaných oborech. Nezamyslickou poboèku reprezentoval soubor
zobcových fléten doplnìný o akordeonové trio a malý komorní soubor v 10
minutovém programovém bloku sestaveném uèiteli této poboèky. Závìr
celého výroèního koncertu patøil literárnì dramatickému oboru z Nezamyslic,
který s velkým úspìchem pøedvedl èást Cimrmanova Dobytí severního pólu.
Vyvrcholením oslav bude samostatný slavnostní koncert Dechového orchestru
mladých, který se uskuteèní 1.4.2000 v 19.00 hod. v kinì Oko v Nìmèicích
nad Hanou. Prùvodcem veèera bude zakládající i souèasný dirigent orchestru
Karel Málek. Zajímavostí koncertu bude pøedvedení skladby El Condor
passa, kde spolu s orchestrem zahraje i tøicet malých áèkù na zobcovou
flétnu. Vechny výroèní koncerty jsou poøádány v duchu pomoci postieným
dìtem a výtìky jim budou vìnovány. ot z tohoto koncertu by mìla vysílat
Èeská televize ve svém velikonoèním programu. Dovoluji si pozvat na tento
koncert vechny pøíznivce dechové hudby i vechny pøíznivce ZU a vìøím,
e pro vechny pøítomné bude nevedním záitkem. Vstupné èiní 40,- Kè.
Ladislav Gazdag
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Z činnosti kroužku při ZŠ Nezamyslice
Na naí kole úspìnì pracuje krouek Sociální pomoci pod vedením
zástupkynì øeditele paní Mgr. Jitky Rudykové. Poslední akcí, kterou jsme
dne 15. bøezna 2000 na naí kole uspoøádali, bylo zábavné odpoledne,
kterého se zúèastnili áci naí koly a chlapci z ÚSP Nezamyslice se svými
vychovatelkami. Toto odpoledne probíhalo formou soutìivých her, taneèních
výstupù a volné zábavy - diskotéky. Pro chlapce jsme pøipravili plno zábavy,
malé obèerstvení a oni nás na oplátku obdarovali svými rukodìlnými výrobky.
Radostná atmosféra pøetrvala a do pozdních odpoledních hodin a nikomu
se nechtìlo odejít. Chlapci z ÚSP se k nám mile chovali a cítili jsme, e jsou
astni. Také my vichni jsme byli spokojeni a tìšíme se na další spolupráci.
Petra Matouková, ákynì 8.A
Ze sportu
Sportovní dìní v naí obci zastupují kluby kopané a kolové, jak je veobecnì
známo. Avak sportovní vyití se ubírá jetì dalími cestami, o nich obèanská
veøejnost moná ani neví. V roce 1996 zaloilo nìkolik nadencù sportovní
miniklub v sálové kopané s názvem NAUPO Nezamyslice. V souèasné
dobì má 9 hráèù, trenéra p. Miroslava upku a vedoucího p. Jaroslava
Náhunka. V sezónì 1996-97 hráli soutìní utkání nejprve v tìlocviènì v
Otrokovicích a po záplavách v tìlocviènì Z v Holeovì. V dalím roèníku
1997-98 sahali dokonce po postupu do vyí soutìe, ale poslední zápas
rozhodl ve prospìch jejich soupeøe z Morkovic. V minulém roèníku 199899 obsadili 4. místo. Hráèi si vekeré náklady financují sami, pouze startovné
hradí firma NAUPO Nezamyslice.
V zimních mìsících se zhruba dvacet pøíznivcù ledního hokeje z naí obce
sportovnì vyívá na prostìjovském zimním stadionu. Ji tøetím rokem se
vzájemnì støetávají mustva svobodných a enatých. Skóre vzájemných
utkání je o osm vítìzství pøíznivìjí pro enaté. Výsledek vak není tak dùleitý
jako fakt, e se aktivnì odreagují od kadodenních starostí, zaijí spoustu
legrace a v neposlední øadì si utuí zdraví.
Drahomír Crhan
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Český svaz chovatelů poštovních holubů
V následujících øádcích vás seznámím s èinností ménì známé
spoleèenské organizace, která v naí obci pùsobí ji øadu let.
Èeský svaz chovatelù - základní organizace chovatelù potovních holubù
Nezamyslice je oficiální název organizace, která sdruuje chovatele
potovních holubù. V naí obci vznikla v roce 1955 slouèením organizací z
Dobromilic, Osíèan a Kojetína. Z pùvodních 37 èlenù zùstalo k dnenímu
dni 11. est místních obèanù a pìt pøespolních.
Po stránce sportovní je nae organizace zaèlenìna do Oblastního
sdruení Haná Olomouc. Tam se sdruuje celkem 16 organizací s více ne
dvìma sty chovatelù z okresù Prostìjov, Olomouc, Pøerov , Vykov a
Kromìøí. O tom, e si nae organizace v tomto celku vede velmi úspìnì,
svìdèí výsledky závodù a celkové hodnocení. V minulém roce jsme se umístili
na druhém místì.
Závodní plán v
uplynulém roce zahrnoval
13 závodù v tuzemsku a 6
v zahranièí. Vrcholem jsou
vdy závody Mistrovství
Moravy a Slezska na
dlouhých tratích, pøi nich
soutìí 1600 chovatelù.
Zlatým høebem této
soutìe je závod z
pøístavního letoviska
Ostende v Belgii. Odtud
musí nai holubi urazit
vzdálenost do Nezamyslic
1033 km. Start holubù je
zde zámìrnì opodìn tak,
aby holubi byli nuceni
nocovat. V minulém roce
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bylo na startu tohoto závodu témìø 4000 holubù od 900 chovatelù. Do
Nezamyslic pøiletìl druhý den v 8.41 hod. jako první estiletý holub è. 9329-3033 chovatele Jana Souka a v rámci celého startovního pole se umístil
na 70. místì. Holub letìl rychlostí 1115 m za minutu. Celková doba letu
trvala 14 hod. 41 minuta.
Na mistrovství naí organizace, které obnáelo 19 závodù, si nejlépe
vedli závodní holubi Jaroslava Ulièného, Jana Souka a Josefa Tydlaèky.
Na mistrovství OS Haná Olomouc, jeho se zúèastnilo 220 chovatelù, se
umístil Jaroslav Ulièný na 7., Jan Souek na 14., Josef Tydlaèka na 31. a
Jan Látal na 54. místì. V letoním roce nás èeká 13 tuzemských a 7
zahranièních závodù.
Co nás tíí? Pøedevím malá èlenská základna s vysokým prùmìrným
vìkem. Zájem mladých je minimální. A pak jsou to neustále se zvyující
ceny pohonných hmot, krmení a materiálu, který potøebujeme ke své èinnosti.
Jan Soušek
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Zámek.
V obci.
Trojkøídlá, dvoudílná, patrová budova kolem obdélníkové ho dvora.
Fasáda prùèelí je rozdìlena jedním støedním a dvìma boèními rizality s
pravoúhlými okny. Prùjezd s kamenným portálem s pùlkruhovým záklenkem
je umístìn asymetricky. Na pilastrech spoèívají úseky kladí s profilovanou
øímsou, po stranách dekoraèní vázy. Pod øímsou plastická kartu s augustiniánským znakem.
Zámek byl postaven roku 1764 na místì støedovìké tvrze olomouckými
augustiniány u Vech svatých jako jejich letní rezidence. Souèasným
vlastníkem je Okresní úøad v Prostìjovì, který objekt uívá jako domov
pro mentálnì postienou mláde. O stavbu je v posledních letech dobøe
postaráno. Postupnì se provádí rekonstrukce ke zvýení její kvality. Letos
budou dokonèeny vechny støechy.
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Farní kostel sv. Václava s farou.
Na námìstí.
Barokní stavba z roku 1697 dominující pøiléhajícímu námìstí. Vì
starího data, tehdy jen zvýena. Objekt vystavìn majitelem panství, jím
byl augustiniánský kláter Vech svatých v Olomouci.
Barokní budova fary z 18. století pùdorysnì uzavírá areál kostela. V
okolí kostela se tyèí nìkolik barokních plastik.
Sochy sv. Floriána, sv. Judy
Tadeáše, sv. Jana Nepomuckého
Volnì stojící pozdnì barokní
plastiky svìtcù z roku 1772.
Autorem je olomoucký sochaø Jiøí
Scherhauf. Skulptury se výraznì
uplatòují v ose námìstí pøed
kostelem.
Pieta situovaná za objektem
kostela. Mimoøádnì kvalitní
barokní plastika nezvyklého pojetí
od neznámého autora.
Kaple P. Marie.
Za obcí na cestì k Tìicím.
Volnì stojící drobná barokní
církevní architektura v rustikálním
pojetí. V roce 2002 si
pøipomeneme 100 let od jejího
postavení. V souèasné dobì se
nachází její venkovní omítky ve velmi patném stavu, co by nás mìlo
motivovat k tomu, aby byla k jubileu obnovena.
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Z matrièní èinnosti OÚ Nezamyslice
Narození v období od 18.11.1999 do 21.03.2000:
20.12.1999 - Petr Stejkora, Nezamyslice 240
25.02.2000 - Ondøej Bene, Nezamyslice 314

Sòatky v období od 13.12.1999 do 31.03.2000:
12.02.2000 - Jiøí Vrána, Doloplazy
Dagmar Kovaøíková, Ondratice
12.02.2000 - Mojmír Nevìøil, Prostìjov
Monika Skøíèková, Prostìjov
04.03.2000 - Josef Strýèek, Ivanovice na Hané
Kamila Vlèová, Nezamyslice

Úmrtí v období od 11.12.1999 do 25.03.2000:
26.12.1999 - Zdenka Borocká, Nezamyslice 290
28.12.1999 - Roman Šmíd, Nezamyslice 17 - ÚSP
03.01.2000 - Frantiek Svobodník, Tìice 11
09.01.2000 - Frantika Novotná, døíve Nezamyslice 41, toho
èasu DD Prostìjov
21.01.2000 - Rozália Dirdová, Nezamyslice 120
23.01.2000 - Antonín tìpánek, Tìice 33
30.01.2000 - Magdalena Ohnoutková, Nezamyslice 124
21.03.2000 - Karel Pliska, Nezamyslice 365
25.03.2000 - Marie tìpánková, Nezamyslice 47

ivotní jubilea v období od 01.01.1999 do 31.03.2000:
70 rokù:
12.03.2000 - Ladislav Novotný, Nezamyslice 288
17.03.2000 - Josef Pina, Nezamyslice 16
21.03.2000 - Jarmila Novotná, Nezamyslice 214
80 rokù:
02.01.2000 - Marie usteková, Tìice 32
02.02.2000 - Marie Matoušková, Nezamyslice 30
85 rokù:
14.03.2000 - Ludmila Beranová, Nezamyslice 287
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Kalendárø pripravovaných
akcí
ø
8.4.2000 - 4. roèník jarního závodu o pohár fi. NOBLE-CAN poøádaný
ZO MSKS Nezamyslice na kynologickém cvièiti v
Nezamyslicích
15.4.2000 - závod èeského poháru v cyklistice Nezamyslické okruhy
14.5.2000 - kolní akademie v místní sokolovnì
20.5.2000 - zahájení provozu letního kina v Nezamyslicích
3.6.2000 - oslava dne dìtí v areálu ÚSP Nezamyslice
Výzva
Váení spoluobèané, znovu vás na tomto místì vybízíme ke
spolupráci pøi tvorbì dalích èísel naeho ètvrtletníku Hvìzdièka.
Uvítáme vae podnìty, pøipomínky, názory a pøípadné dotazy formou
pøíspìvkù do naeho èasopisu. Také mùete nae ètenáøe seznámit
se zajímavými koníèky, jimi se zabýváte.
Váení podnikatelé a ivnostníci, pøedstavte nám svou firmu,
jakým pøedmìtem podnikání se zabývá, kde a v jakém rozsahu
pùsobí, kolik má zamìstnancù apod. Tímto rozíøíte tématický okruh
naeho zpravodaje, jistì zaujmete nae obèany a zároveò si zajistíte
reklamu.
Toté bychom chtìli i od zástupcù spoleèenských organizací
pùsobících v naí obci. Pøedstavte naim ètenáøùm své funkcionáøe,
svou èlenskou základnu; napite o dìní ve vaí organizaci èi o
problémech, se kterými se potýkáte.
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